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Duminica 1

PATRU VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN PRIMA ZI A EUROPENELOR DE BOX!
»  5

DEB UT
Nu aș putea jura că este o lege, dar, de obicei (ți 

astfel sper să nu greșesc), cu cit mai intensă este 
așteptarea unui eveniment, cu atit mai exigent sin- 

tem înclinați să-i judecăm debutul. Dacă pentru sportivi 
găsim totdeauna explicații și justificări cind ei se află la 
debut, atunci cind facem aprecieri adresate unei ridi
cări de cortină, uităm adeseori să acordăm procentul 
de înțelegere solicitat de orice debut

Totuși, ieri la prînz (la cea dinții gală) ți apoi spre 
seară (la cea oficial-inaugurală) am avut suficiente mo
tive de satisfacție începînd cu felul în care s-au pre
zentat combatanții, corpul tehnic, participarea globală 
și, însuși aspectul general al celei mai noi amenajări 
sportive din Capitală, pe care prezența publicului a 

i înfrumusețat-o.
Am fi dorit o mai mare fidelitate a spectatorilor 

, (numărul lor părindu-ni-se sub cel așteptat chiar
la cea dintîi zi a europenelor) tot astfel cum, in ceea 

j ce-i privește pe ziariști (peste 180 cu cei ai t^eviziu-
; nilor și posturilor străine de radio), nu ne putem re-
, ține să nu constatăm că vor urmări aceste campionate
(' de la o mare distanță, neobișnuită Ia astfel de eve

nimente ; eram înclinați să credem că arena va fi inva
dată de publicitate, ca la alte manifestări de o ase
menea anvergură și, în fine, doream ca atmosfera 
marilor întreceri să se fi instalat la patinoarul cu ring, 
încă înaintea publicului.

Dar, pentru o competiție care va dura opt zile la 
rînd, și care va crește în intensitate pînă la etalonul 

f maxim al unor pasiuni decente, credem că ambianța 
se va încropi cu fiecare nouă gală, cu fiecare nou meci, 
chiar.

Astfel, incit, consemnăm cu o satisfacție calmă. încre
zătoare și pe care o vrem net depășită de realitățile 
viitoare, debutul noii ediții a campionatelor europene 
de box, cu atit mai mult cu cit reprezentanții pugilis- 

i mului autohton au pășit cu succes pe ringul consacrării 
* continentale.

Emanuel VALERIU
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GALELOR DE ASTAZI
IN GALA INAUGURALA Ora 11

AU DESCHIS DRUMUL SUCCESELOR ROMANEȘTI

Categoria pană

K. MERONEN

nos-

care

(Continuare tn rag. a 4-a)
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• MECIUL SOKOLOV-PROCHON PUTEA FI Șl SEMIFINALA
UN ÎNVINS MULT APLAUDAT • RICHARDSON ÎN URMĂRIRE

că -ririerta * Ir si 
dezutui.
Frednkxsbn b.p. Szror.

Categoria semimuscă
f Sarcina de a deschide pîrtia 
I tn actuala ediție a europene
lor, pentru reprezentanții noș- 

' tri, a revenit lui Aurel Mihai. 
; Intr-adevăr, „micul buldozer" 
1 a făcut tn compania redutabi- 
l lulul său adversar Weinhold 
f(R.D. Germană) o partidă re- 

■ marcabilă. Primul care a des-

Polonezul Kosek. foarte bine 
orientat tactic, a reușit să în
vingă cu o decizie de 5—o pe 
favoritul categoriei, sovieticul 
Semenov. După două reprize e- 
chilibrate, Rosek impune un 
ritm foarte susținut, obiigtidu-I 
pe Semenov să cedeze. în re
priza a treia sovieticul a primit 
din partea arbitrului italian A- 
nlello un avertisment.
Rosek b.p. Semenov.

r -

aparține iacerand oprirea spa
niolului prin contraatacuri cu 
lovituri laterale prea largt □ 
echilibrează in parte situația 
in repriza a tkxia cind. dato
rită croșeulu: de dreapta exe
cutat cu pivot n pune pe Sua
rez in situația renunțării la 
directul de dreapta. Repriza a 
treia schimbă radical situația 
in favoarea campionului 
tru. grație deplasărilor și miș
cărilor înșelătoare pe

vi. Minai (dreapta) și-a 
obligindu-l

chis ostilitățile a fost Mihai 
care a încercat vigilența o- 
mului din față prin croșee de 
stingă bine plasate. Weinhold 
a răspuns cu directe de dreap
ta, dar loviturile românului 
și-au făcut datoria și în ulti
mele secunde ale reprizei pri
mul a fost în situația de grog
gy. în rundul doi aspectul par
tidei nu s-a schimbat. In ul
timele trei minute Mihai a 
punctat doar atit cît a fost 
necesar pentru ca cei cinci ju
decători să-i acorde decizia în 
unanimitate. Deci, debut de 
bun augur pentru tricolori.
Aurel Mihai b.p. Weinhold. *

7
adversarul tn colț
apere

Categoria cocoș
Intîlnirea dintre PiUarz (RFG) 

și Pinner (Anglia), arbitrată de 
Conert (Turcia), a durat numai 
3 minute. Uitînd 
britanică", Pinner 
primele secunde, iar în min. 3 
adversarul său a fost de două 
ori k.d. în urma unor prelungite 
serii la plex, 
învingător prin

adus 
să. se

de ,,politețea 
a atacat din

abandon Pinner.

Fredriksson (Su- 
(Bulgaria) a de- 

că întotdeauna tehni- 
va fi preferată luptei în for- 
Suedezul a lovit cu adresă 
deși Savov s-a agitat mult 
a putut face mare lucru, așa

Meciul dintre 
edia) și Savov 
monstrat 
ca 
ță.
Și 
nu

■ Sint trei categorii de 
bilete: parter, tribună și 
peluze. Seria biletelor co
respunde cu numărul reu
niunilor. La prima gală 
(ora 13) sint valabile bi
letele cu seria 3. iar la 
reuniunea de seară 
19), cele cu seria 4.

■ Bilete s-au mai pus 
în vînzare și la casele de 
la Uzinele 23 August, Vul
can, 
vița

Semănătoarea și Gri- 
Roșie.

Intrarea în patinoa- 
„23 August" pentrurul

posesorii de bilete se va 
face numai prin Bulevar
dul Muncii. La fiecare sec
tor al
plasatori 
ma pe 
locurile

Ieri dimineață, DUMITRU 
POPA, primarul general 
al Capitalei, a primit pe 
membrii A.I.B.A. și pe con
ducătorii delegațiilor de pes
te hotare prezenți la Bucu
rești cu prilejul campionate
lor europene de box. Au par
ticipat, de asemenea, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular munici
pal. Anghel Alexe, președin
tele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
membri ai Comitetului de or
ganizare a campionatelor eu-

ropene de box, activiști ai 
mișcării sportive, ziariști.

In cadrul unei scurte alo
cuțiuni, tovarășul Dumitru 
Popa a urat oaspeților bun 
venit în capitala României și 
un succes deplin marii com
petiții pe care o găzduiește 
Bucureștiul.

A răspur ; ROMAN LI
SOWSKI, vicepreședinte al 
A.I.B.A.

Apoi, în cadrul cocteilului 
care a avut loc, primarul ge
neral al Capitalei ,-a între- 
ținiît în mod cordial cu in- 
v^itații săț, .

B Cum se ajunge la 
patinoar ? Tramvaie : 23
și 24 direct, 15, 26 și 27 
pînă la Bariera Vergului. 
Autobuze: 34 și 79 pînă 
la Bariera Vergului.

PROGRAMUL

Ora 19-

La radio și Ia T.V.

MERITUL

I
pilârie lipsită de orice griji, I 
visuri îndrăznețe se încălzesc, I

I
I

L
I
I
IMECIURI VEDETA
I

STADIONULUI... '

Categoria
(PDîonia) — Gilligan (Ir
landa), Kaloufi (Franța)— 
Mliev (Biri garia), Ciucă 
(România)—Mc Hugh (Sco
ția), Kotli (At 
Wamke (R.DG.),

Cateeoria xemiusoară: 
Lomakte (V.R-SS.) — Fe- 
ber (Ur.earia), Zach (Aus
tria) — Harrison (Scoria). 
Pilicev (Bulgaria) — Doo- 
renbosch (Olanda). Svens
son (Suedia) — Dunkel 
(RD.G.L

Categoria mijlocie: Niel
sen (Danemarca) — War
rington (Anglia), Kuran 
(Turcia) — Gertat (Polo
nia), Jarmer (R.F.G.) — 
Pariov (Iugoslavia).

Categoria grea : Schunck 
(Danemarca) — Denderys 
(Polor: a>. Ozbey (Turcia)— 
Harris (Anglia), R. Meter 
(Elveția)—Liemant (R.DG.), 
Pandov (Bulgaria)—Nedel- 
kovtei (Iugoslavia).

AZI, TREI ROMANI IN RING
•1 fe EX. a 4a«a a r«iapă—nu Im PTȚBEUI tot ttrea ta

' «B*xa tanti rvastaL lata etrțta tor ta vizita :
CALISTRAT CVȚOV : — to de am. 14S m. funcționar. Este 

Ușuls.at la «Jabul Dteana București și pregătit de antre- 
wral Thi Dmitreșcu. A cereri» de două ari titlul de cam- 
pHe Bapeeal la categoria șetnicșoară ta anii 1M» șl IMS. 
ta J.O. din Mexic, Cuțox a avat o comportare foarte bună 
reușind să rișrige medalia de bronz. Este debutam ta cam
pionatele europene.

ION ALEXE : — a de ani, 1A5 m, funcționar. A Început 
boxei la Clmptaa sub Îndrumarea profesorului de latină 
Traian Marinescu, ta anul lie. Dta IMS este legitimat ta clu
bul Dinamo București și pregătit de antrenorii C. Nour și 
C. Dumitrescu. Este campion național ta anii 1957, IMS șl 
ÎMI- A participat la J.O. de la Mexic unde a fost eliminat ta 
turul doi de campionul olimpic, americanul Foreman. Este 
debutant la campionatele europene.

CONSTAN 1 IN C1UCA : — 28 de ani, l,6ă m, strungar. A 
fost descoperit de maestrul Petre Pop la Reșița și a debutat 
ta ring ta 1S5«. Din anul ÎMI activează ta clubul Steaua șl 
este antrenat de Ion Chirtac și Marcu Spakov. A cucerit de 
șase ori centura de campion național, tar pe cea de campion 
balcanic — o dată — in anul 1951. La campionatele europene 
de ta Borna din 1967 a obținut medalia de argint, tar ta cam
pionatele europene de ta Moscova (1963) și Berlin (IMS) a cu
cerit medalii de brenz.

• Ciucă (România)
Hugh (Scoția)
Grasso (Italia) — Yadigar 
(Turcia)
Cuțov (România) — Schwe- 
de (R.F.G.)
Lomakin (U.R.S.S.) 
Feher (Ungaria)
Petek (Polonia) 
(R.F.G.)
Alexe (România) 
bers (Olanda)

Hayes

Lub-

I
I
I
I

Pandov (Bulgaria) 
delkovici (Iugoslavia)

tribunelor există 
care vor îndru- 
spectatori spre 

indicate în bilet.

Hossing (R.F.G.)
siușkin (U.R.S.S.)

I
Angelescu tncearca să pătrundă prin „barajul" Dumitriu III — lîotaru. (Fază 

țdintr-o partidă Steaua — Rapid). Foto : V. BAGEAC

I
■ “ »

în cadrul etapei a XXVII-a a campionatului diviziei 
naționale A se vor disputa azi următoarele partide:
• Arad : U.T.A. — F. C. ARGEȘ
• Constanta : FARUL — „U“ CLUJ
• lași : POLITEHNICA — DINAMO BACAU 

------------- VAGONUL

CRIȘUL — JIUL
„U“ — A.S.A. TG. MUREȘ

• Oradea :
• Craiova :
• București : STEAUA — RAPID (stadionul „23 Au

gust", ora 18) : DINAMO BUCUREȘTI — PROGRE
SUL (stadionul Dinamo, ora 18; în deschidere: de 
la ora 16: echipele de tineret-țezervej,

I

RADIO! 15—
15,10: Transmisii 
directe. La ora 
16: Aspecte de 
la prima reuniu
ne. In cadrul e- 
misiunli Sport și 
muzică de la ora 
17,30. transmisie 
directă de la gala 
de seară. De la 
ora 21,20—21.30 în 
cadrul emisiunii 
Panoramio spor
tiv o nouă trans
misie directă de 
la gala a doua.

Toate transmisi
ile se fac pe pro
gramul L

T.V.: De la o- 
ra 13 la 15,30 
transmisie direo- 
tă a primei reu
niuni. La închi
derea emisiunii, 
după telejurnalul 
de noapte, as
pecte înregistra
te pe telerecord- 
ing. Meciurile 
vor putea fi vi
zionate pe pro
gramul 1.

C
rește în anii noștri, sub pă
rinteasca grijă a partidului 
și statului, o generație tî- 
nără, fericită, multilateral 
pregătită pentru viață. O co-

în care visuri îndrăznețe se încălzesc, 
se înfierbîntă la flacăra culturii și a 
științei, la chemările pline de tentație 
și mister ale tehnicii și artelor. E mi
nunată, generînd optimism, această 
certitudine că mîine patria noastră so
cialistă va avea mai mulți savanfi de 
renume, mai mulți specialiști cu faimă.

Deopotrivă, în contextul acestor pre
ocupări, se acordă o atenție deose
bită și educației fizice a copiilor, suc
cesele realizate în această direcție 
constituind un binemeritat prilej de 
mîndrie pentru mișcarea de educație 
fizică și sport din România socialistă.

Sînt, astăzi, pline stadioanele de 
larma și voioșia celor mai mici spor
tivi I Porțile s-au deschis larg, profe
sori de educație fizică și antrenori 
pricepuți le stau la dispoziție, ajutîn- 
du-i să-și întărească sănătatea, să-și 
sporească vigoarea, sau să Se afirme 
în lumea performanțelor. Pretutindeni, 
în întreaga țară, sînt organizate anual 
taberele de vacanță în care activită
țile sportive se bucură de toată aten
ția și, bineînțeles, de larga adeziune 
a celor mici. Oriunde vei poposi, în 
minunatele așezări ale patriei, la ca
banele însorite pe crestele de munte 
sau în modernele vile.de pe fermecă
torul litoral, vei întîlni sute și sute de 
copii, cunoscînd și trăind, cu acel en
tuziasm de nedescris al vîrstei, fru
musețea peisajelor, dărnicia și binefa
cerile naturii. Totul pentru ca ei să 
fie mai sănătoși, mai puternici, pen
tru ca dezvoltarea armonioasă a ti
nerei generații să se înfăptuiască pe 
măsura cerințelor și idealurilor de as
tăzi.

Copiii iubesc sportul. Lor nu le este 
îndeajuns o excursie Pe an ,— oricît 
de frumoasă ar fi ea — și nu se mul
țumesc cu locurile rezervate în tribu
nele marilor stadioane, li atrage ca un 
magnet gazonul apa cristalină a ba
zinelor și lacurilor, dreptunghiurile din 
sălile de sport. De aceea, firesc, efor
turile s-au îndreptat, mai ales în ul
tima vreme, spre o temeinică organi
zare a activității sportive a copiilor. 
Obișnuitelor întreceri de biciclete, tri
ciclete, patine cu rotile, patinaj etc, 
li s-au adăugat —■ pentru a da nu
mai cîteva exemple — competiții de 
amploare cum sînt cele de minibas- 
chet, sau, recent, de fotbal în 6, De 
la apariția Legii Sportului, mai ales, 
organizațiile de pionieri din toate șco
lile manifestă, de asemenea, o susți
nută preocupare pentru îmbogățirea 
calendarului cpmpetifional al micilor 
sportivi.

Semnificativ, desigur, este și faptul 
că — tradițional — copiii au ținut și 
în acest an să-și întîmpine ziua de 
1 Iunie parficipînd cu entuziasm la 
nenumărate întreceri sportive.

Poate că dintre anonimii învingător' 
de acum se vor recruta campionii de 
mîine. Poate — și așa va fi 1 Astăzi, 
este însă mai important decît orice 
altceva că de. ziua lor i-am văzut să
nătoși, puternici si că le-am sărutat 
obrajii arși de soarele verii, urîndu-le 
„La mulți ani I" Este și meritul sta
dionului că ne-a dăruit această bucu
rie.

Silviu FLORESCU
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Paris — 162, Bd. Hauss
mann. în vitrinele unei ga
lerii particulare de artă', o 
mică tăbliță : Clubul de șah 
„Caissa". în trei săli, de di
mensiuni obișnuite, ne pereții 
cărora sînt expuse picturi 
clasiee și moderne, aproxima
tiv 30 de mese oferă mem
brilor clubului posibilitatea 
să joace sah în fiecare zi în
tre orele 14 și 24.

Am intrat cu o oarecare 
emoție. „Caissa", cel mai 
vechi club de sah al Franței 
Si astăzi cel mai puternic, a 
fost frecventat în cei treizeci 
de ani de existentă de cei 
mai mari jucători ai lumii. 
De multi ani. în fiecare vi
neri, cunoscutul maestru și 
compozitor de studii Camil 
Seneca, de origine română, 
tine un curs deosebit de a- 
preciat, în care comentează 
marile evenimente șahiste. 
expune și analizează partide 
din ultimele concursuri.

într-o atmosferă liniștită, 
deosebit de favorabilă pen
tru joc, sînt angajate dispute 
aprige, unele între cunoștințe 
de cîteva minute, altele în
tre vechi parteneri. O sală 
este rezervată concursurilor 
de casă, ce se tin cu regulari
tate. sau lecțiilor de șah.

Fac cunoștință cu d-na 
Bayataillis, președinta clubu
lui, care are meritul deosebit 
de a fi reușit să-i asigure o 
activitate neîntreruptă de trei 
decenii, timp în care a acti
vat și în cadrul Federației de 
sah a Franței, a cărei mem
bră de onoare este.

Am satisfacția să constat 
că șahul românesc este bine 
cunoscut și apreciat aici. Nu
mele unor jucători ca Florin 
Gheorghiu. Victor Ciocîltea, 
Theodor Ghițescu. Dolfi Dri- 
mer sînt rostite eu respect, 
rezultatele și partidele lor se 
comentează cu interes.

lisat un timp ide gîndlre mal 
lung fiecărui jucător șl apoi, 
după simultan, am discutat 
amănunțit felul In care ei — 
surprinzător de competent! — 
au tratat deschiderile. Aceasta 
a reușit să „îndulcească" at
mosfera, după scorul deose
bit de sever cu eare am cîș-

z MUZEI ȘAHULUI
UN SEDIU

ȘI LA BUCUREȘTI!
Cunoscuta maestri interna

țională Chaudă de Silans vor
bește cu multă căldură des
pre valoarea la care au ajuns 
Alexandra Nicolau și Elisa- 
beta Polihroniade. amintește 
apoi, cu o deosebită plăcere, 
de primirea frumoasă făcută 
la București echipei Frânte:, 
în care domnia sa a jucat în 
formația masculină.

Sînt convins că tocmai a- 
ceastă apreciere a valorii șa
hului românesc a făcut să fiu 
invitat să susțin un simultan 
în cadrul intim al clubului.

într-o organizare excelentă, 
reuniunea s-a bucurat de un 
număr mare de spectatori, 
dar numai de 9 participant!. 
Avînd puțini adversari, am

tigat (9—0) ți seara fahisti 
s-a terminat Intr-o plăcută 
ambianță de discuții teore
tice.

Momentul m-a făcut să re
flectez în zilele următoare 
asupra activității de la noi.

Apreciind viața sahistă din 
București, din 1930 și pînă 
astăzi, constat cu regret că 
posibilitățile unor tineri dor
nici de afirmare. în condiții 
dr club, sînt cu totul reduse.

A existat r> secție de sah 
la Dinamo, cu o frumoasă 
activitate și excelente perfor
manțe. dar ea a fost desfiin
țată chiar în anul în care a 
cucerit titlul de campioană a 
țării pe echipe. Au funcțio
nat cercuri de șah Ia C.F.R,

la I.T.B.. mat tfrziu la „Fil
mul", „Slnltatea", la Casa 
studenților. Un ea» fericit, 
dar de excepție. 11 eonstituie 
..Progresul", unde se munceș
te ne linia promovării tinere
tului. Pentru sportul de per
formanță mai există colecti
ve valoroase la „Electronica" 
și „Constructorul".

Gîndesa, totuși, că este prea 
puțin. Prea puțin pentru ea 
din numărul mare de jueă- 
tori tineri, talentați. care 
există în București, să poată 
apare viitorii maeștri și mari 
maeștri internaționali.

Este bine că se joacă mult 
șah în cluburile studențești, 
este admirabilă 
profesorului Sirbu la I.P.C-G- 
sînt încurajatoare Începutu
rile din acest an ale unor ac
tivități în școli.

Dar avem nevoie de clu
buri de șah autentice. De 
cluburi eu sedii permanente 
și condiții de joc. cu biblio
teci și eartoteci sahiste, cu 
lecții susținute de antrenori 
și maeștri, eu activitate. în- 
tr-un cuvint.

Desigur, problema ridicată 
aci nu peste fi epuizați In 
cîteva rîn.duri. Am încercat 
s-o dezbat. încredințat că pu
tem si trebuie să facem mai 
mult In această direcție, pen
tru dezvoltare de perspectivă 
a șahului românesc. pentru a 
obține în viitor rezultate la 
care avem nu numai dreptul 
dar și posibilități să aspirăm!

activitatea

Emmeil REICHER 
maestru al sportului

Duminicile unui nespor

Recenzie

CRÎMPEIE 
DE 
ADUCERE 
AMINTE '
De curînd, patrimoniul bi

bliografic al rugbyului româ
nesc s-a îmbogățit cu pagini 
care trec în revistă pașii 
parcurși de acest sport de la 
începuturi și pînă în zilele 
noastre, prin volumul „File 
din istoria rugbyului româ
nesc" alcătuit de Aurel Bar
bu și Tiberiu Stama. El se 
înscrie în rîndul istoriilor, 
care nu se vor istorii, ci nu
mai simple „file", modeste, 
dar — spunem noi — în
cărcate de sevă.

Deschizînd paginile cărții, 
cei pe care timpul i-a nins 
vor intîlni dragi erîmpeie de 
viață, prieteni ce nu au fost 
văzuțî de mult, dar pe care 
speră să-i vadă cîndva; cei 
în plin ștrigăt al tinereții <or 
desprinde imagini încărcate 
de emoție, vor descoperi o 
lume, poate nu prea cunos
cută lor, dar plină de mi-

%
reasma trecutului. Căci a- 
ceasță carte — care prezin
tă evoluția rugbyului la noi 
în țară — făcînd o trecere 
în revistă a principalelor e- 
venimente. oameni și rezul
tate, nu închide între coperte 
numai răceala cifrei, ci și 
sufletul unor oameni care 
s-au dăruit pentru prospera- 
rea sportului cu balonul o- 
val. cunoscînd suișuri și co- 
borîșuri, dar care n-au de
zertat nicicrlată.

Este o carte mai mult de- 
cîț utilă, în care bogăția de 
elemente documentare a fost 
rațional selectată, reținîn- 
du-se — pentru această primă 
ediție — doar ceea ce era 
demn si reprezentativ de re
ținut. în cele cinci capitole 
(„Sportul românesc înainte de 
1900“, „Gum a apărut rug- 
byul pe glob", „Copilăria 
rugbyului românesc (1913— 

1924)“, „Etapa modernizării 
jocului" și „Bugbyul devine 
un sport major") autorii au 
folosit un limbaj clar, aiert, 
care captivează. Demnă de 
menționat este folosirea pre
zentului istoric, atunci cînd 
sînt descrise fazele diferite
lor meciuri, ceea ce creează 
un tablou viu și mai apro
piat de realitate. Ilustrația 
bogată reprezintă încă o reu
șită a eărții.

Sîntem însă nevoiți ca pe 
lîrigă atîtea merite incontes
tabile ale cărții, dătătoare de 
multiple satisfacții, să încer
căm și o nemulțumire: si eu 
acest volum (ca și cu a1 lele) 
editura a făcut o nedreptate, 
tipărindu-1 doar în 940 de 
exemplare, ceea ce este — 
să recunoaștem — insuficient 
pentru numărul mare de in
teresați. Credem că o nouă 
ediție, într-un număr sporit 
de exemplare, se va impune.

Și pentru că, ajungînd la 
ultima pagină, simți nevoia 
să retrăiești și să cunoști 
încă multe lucruri necuprinse 
de autori în aceste „file", 
vrem să credem că nu va 
trece mult și vom mai trăi 
cîteva erîmpeie de aducere 
aminte.

Gheorghe FÂNTÂNEANU 
fost internațional de rugby

*) Aurel Barbu, Tiberîu 
Stama ; File din istoria rug- 
byuluî românesc. Editura 
C.N.E.F.S. — 1969, lei 10,

Francezul Norbert Casteret 
nu este nici călăter temerar pe 
mările lumii, Hiei un neînfricat 
cățărător pe piscurile pămin- 
tului, nici un explorator al 
văzduhului sau adîncurilor 
oceanelor. El și-a ales ca do
meniu de cercetare împărăția 
nesfîrșită și misterioasă a lumii 
subpămîntene, regatul întune
cat și fabulos al lui Hades, a- 
colo unde blinda Proserpina 
este nevoită să locuiască o ju
mătate din fiecare an.

Casteret și-a început bogata-i 
carieră la vîrsta de 11 ani. iar 
în decursul următorilor 60 a 
devenit unul dintre marii spe- 
ologi ai lumii, numele lui iden- 
tifieîndu-se eu saltul pe care 
l-a făcut studiul peșterilor de 
la extravaganță — cum era so
cotit in seeolul trecut — la 
știință.

Ea început, dintr-o fireaseâ 
necesitate de aventură, minat de 
farmecul locurilor natale și in
fluențat de cărțile citite, a cer
cetat eu timiditate dar și eu 
uimire peșterile din faleza Es- 
ealăr de lingă orășelul Saint- 
Martory de pe Garona, vrde 
s-a născut. Apoi și-a continuat 
fără întrerupere prodigioasa 
activitate timp de șase decenii 
explorind pes*^ 1 020 rte peșteri 
din Întreaga lume. A făcut-o 
singur, -riscînd să rămină atir- 
nat la zed de metri deasupra 
prăpăstiilor crunte sau să nu 
mai găsească drumul de Întoar
cere din întortocheatele și în
tunecoasele cotloane ale mă
runtaielor pămintului. A făcut-o 
apoi însoțit de fratele său, de 
prieteni sau de fiii săi și cel 
mai adesea alături de seția sa, 
experimentată alpinistă ți car» 
l-a însoțit în sute de eoboriri 
primejdioase dar bogate in des
coperiri.

Contribuția lui Casteret la 
evoluția speologiei mondiale 
esțe imensă. Senzaționalele 
descoperiri făcute de el au 
avut ecou nu numai în Franța, 
întreaga lume fiind direct in
teresată în unele dintre ele.

Lui i se datorește descope
rirea celor mal vechi statui din 
lume aparținînd omului primitiv 
ce-a trăit acum mai bine de 
10.000 de ani. El a fost acela 
care a găsit urme ale culturii

EROI CONTEMPORANI

omului primitiv ta toruri pini 
atunci complet ignorate. A 
explorat peșteri la mare alti
tudine eu ghețari imenși ți vi
jelioase căderi de apa. a des-

tură, antropotogie ți arheolo
gie. rămir.ind apoi la curent cu 
toate cuceriri!» In arottc dome
nii. Nu e ce neglijat însă pre
gătirea Iui ieșită din

unei profesiuni neobișnuite dar 
fascinantă.

în afară de aceasta, datorită 
spectaculoaselor Iul realizări, el 
a creat în Franța un curent de 
spinii și o aețiune de mase In 
• est domeniu. Mii de tineri 
sînt membri activi ai sutelor de 
sluburi speologice.

Este un ejrent ți o modă 
tare i se dato-ește !n mare 
parte lui Norbert Casteret. Este 
in curent, o modă șl un sport 
tu implicații vizind o sferă 
deosebit de complexă.

Dorin ALMASAN

te rol
In viața

coperit rîuri subterane și grete 
considerate a fi cele mii adinei 
din lume. Găsind adevăratele 
izvoare ale marelui riu Garo- 
na, a împiedicat secarea ape
lor acestui fluviu pe care in
tenționau s-o facă spaniolii 
care nu cunoșteau adevăratele 
izvoare ale fluviului.

La realizarea strălucitelor 
sale succese un rol determi
nant l-a avut Înalta lui pregă
tire intelectuală.

Om de profundă și multilate
rală cultură, Casteret a audiat 
în tinerețe cele mai înalte 
cursuri de drept, științe, agricul-

comun, eare i-a permis esca
lade si eoboriri reupte prin 
locuri în eare alții ș:-au glv.t 
șfîrșituL

El își face un titlu de glorie 
din faptul că t'năr fiind a fost 
un polisportiv complet, peaeti- 
cind — uneori chiar de perfor
manță — «tletiangL temtteU 
schiul. dcHsmul «i fetneluL

Pentru cel ee iubesc lumea 
ascunsă ți ciudată a peștertler 
Casteret a scris peste dcuîwti 
de volume (..Aventuri sub p6- 
mtat" a fost tradusă ți ta Em- 
ba română) fa care povestește 
strădaniile unei vieți consacrată

„Practică temeinic barele, greutățile și firește luptele greco-romane“

Louis Hem on și studenții români de altădată
în colecția Biblioteca pentru 

toți" a fost publicat recent ro
manul „Maria Chapdelaine". al 
scriitorului francez Louis Hămon 
(1880—1913). în prefața semnată 
de Iulian Vesper se găsesc, prin
tre alte referiri biografice și 
numeroase date care atestă pa
siunea autorului pentru sport, 
pentru morala lui, pasiune sub
liniată șj prin acel mare numâr 
de povestiri, de apreciabilă va
loare literară, construite in ju
rul unor teme sportive. Repro
ducem un paragraf din această 
prefață edificator pentru stima 
acordată de către scriitorul fran
cez fenomenului sportiv, ee con
ține și o surprinzătoare relatare 
despre preocupările sportive ale 
studenților români aflați la Paris, 
la începutul veacului acesta.

„Practică (n.n. : e vorba despre 
L. Hâmon) asiduu ciclismul, fot
balul, alergarea pe teren, scrima, 
canotajul, boxul, cultura fizică, 
greutăți și haltere, lupte, cross
country, călăria, înotul. Nu vi
zează campionate, dar ajunge 
un foarte bun atlet. Consideră 
sportul mijloc de regenerare și 
fortificare a rasei umane. La o 
vîrstâ " " ------ '
butul 
Louis 
rarea 
Vâlo, ___
mobile și biciclete, 
premiat pentru o bucată literară 
La rivibre (Hiul). Cel ce va fi 
considerat mai tirziu precursorul 
literaturii sportive (C. Chassâ — 
în revista Bretagne, aprilie 1935, 
p. 109) sau ,,un apostol al spor
tului conceput ca mijloc de ele
vație morală" (A. Thlbaudet s Le 
Hseur de romans, 1925) iși va 
completa la Londra cunoștințele 
sportive deprinzînd boxul en
glezesc, făcînd parte din Poly
technic Boxing Club, asistînd la 
ședințele din Wonderland in Whi
techapel. Tot acum învață să 
vtslească in echipă șl se dedicâ 
culturii fizice și cross-ului en
glezesc.

Articolele sale din Le y«!<» 
(mai tirziu Journal de l’Automo- 
bile et du CycUsme)' oglindesc o 
ideologie sportivă sănătoasă, ce
lebrează camaraderia de club; 
aspră, impersonală, antrenamen
tul sever; dlșclpUna rigidă; exalt

cînd alțl tineri Ișl fac de- 
prin mărunte foi literare, 
Htaon Ișl începe colabo- 
la cotidianul parizian Le 
ziarul industriei de auto- 

după ce e

tind forța liniștită șl simplicita
tea. abnegația efortului comun.

In Povestea unui atlet mediocru 
(Le văio, 12 februarie 1904) e 
exprimată ideea că practicing, 
chiar fără succes, o serie de spor
turi. un tlnâr nu-și pierde tim
pul ; 5) călește pentru viață. In 
alt articol. Anglia centra Irlan
dei, prezintă elogios cele două 
echipe de fotbal, gindindu-se la 
starea destul de Înapoiată a fot
balului francez și la prejudecă
țile ce mai dăinuie cu privire 
la acest sport. Conchide : -M-am 
gindit că vom ajunge, poate, 
le egalăm într-o bună zi, dar 
trebui să primim de pe-aicl 
leva lecțij aspre».

In Recordul înfățișează un 
năr care prin nemaipomenite 
eforturi obține recordul Franței 
la sâriturț cp prăjina. După vic
torie -se simțea obosit de moar
te. trist și uluit, și se îndrepta 
incet spre vestiar, căci opera lui 
era Împlinită».

în A propos d’Oxford-Cambrid- 
ge (Le Velo, 2 aprilie 1904) He- 
mon evocă tradiționala cursă de 
luntre dintre echipele celor două 
universități, elogiind cu acest 
prilej foloasele ce le poate aduce 
acest sport chiar și celor ce 
practieă alte discipline sportive. 
Adresîndu-se fotbaliștilor fran
cezi. le spune : -Fotbaliști, fră
țiorilor. vtslițl». Alte articole de 
o reală frumusețe stilistică, ade
vărate poeme in proză sint 1 
Clownul ; tnfringerea; Luntrașii, 
un veritabil imn ridicat celor 
ee cultivă canotajul.

Vorbind despre începuturile Iul 
sportive, ca elev. își amintește
cu plăcere și despre studenții
români sportivi la Paris, în arti
colul Gimnaziul meu (Journal
de TAutomobile, 22 februarie
1995) : -Seara ii găsiți acolo pe 
români. Nu-țl poți face o idee 
despre numărul românilor de pe 
malul sting, dacă nu frecventezi 
gimnaziul meu ; sînt toți studențl 
in drept, mustăeieși șl mușchiu- 
loșl, practică temeinic barele, 
greutățile și, firește, luptele greee- 
remane ; după care tși scot piep
tul in afară și-și povestese intre 
dinții istorii despre femei, po
vești nemaipome 'teș su zlm-

să 
vț 
ci-
ti-

hpte naive șl eu aere de eoptl 
mirați-.

Uneori articolele sale iau aspec
tul unor momente sau schițe 
ce abundă in calități literare de 
prim ertin. Astfel e povestirea 
Frica (Le Velo, 15 octombrie. 
1904) cu o excelentă gradare a 
situațiilor, sau Jertme.

în alte articole, unele desfășu
rate serial, personaje ca ziaris
tul Couffion, boxerul Bert Adams 
sau Monsieur Plume se agtâ. 
gindesc. dau viață și colorit Îm
prumutând expunerii un ton de 
expresivă obiectivitate. îndeosebi 
editorialele din revista Force : 
Disprețul animalelor (26 februa
rie 1910). Fiarele mirii (28 martie 
1910), Tată necunoscut (5 mal 
1918), Alergătorul de ia Maraton 
(5 iulie 1910) sînt realizări de o 
mare frumusețe artistieă.

In acest domeniu, al sportului 
al educației fizice, L. Hămon 
fost un înaintaș, un mentor 
tineretului francez..

Șl 
a 
al

PESCUIT
într-o apă, eare ișl saltă unda peste pietrișul din albie de 

parcă vrăbii argintii ar sări în stol In aceeași direcție, am pescuit 
întîia oară. Am pescuit păstrăvi, fiindcă apa aceea, căreia 1 se 
spune simplu Vale, se află la Toplița, sub fruntea înaltă a Căli- 
manilor, șl, ca multe alte rîuri sau pîrale de munte din țara 
noastră, mișună de păstrăvi și mreană. Eram școlar pitie pe 
vremea aceea, așa că ml se va ierta că făceam un fel de bra
conaj pescăresc, deoarece nu foloseam undițe, el furculițele. 
Știam că peștii fulgeră în susul apel, astfel că ne desfășuram 
într-o linie dreaptă, care cuprindea lățimea rîului; ridicam cu 
mișcări Iuți cite o piatră și infigeam la nimereală unealta, șter
pelită din sertarele bucătăriei, în apa zglobie. Din zece astfel 
de opinteli, două sau trei se isprăveau cu cite un păstrăv; eare 
se zvîrcolea mult timp, fără asttmpăr, în vîrful furculiței. Era 
o mare bucurie să-1 aduni In traista attrnată de gît șl să-i 
frigi apoi, pe țărm, în cite o poieniță ce strălucea în soare.

Cealaltă bucurie insă, mult mal mare și mal adîneă, a pes
cuitului proprlu-zis am cunoscut-o abia la vîrsta cînd știam să 
aleg între o undiță americană și una suedeză, Să calcule» din 
priviri mlădierea șl rezistența vergilor de bambu, să etntăresc 
îndelung calitatea moriștelor, a strunelor fine, dar mal ales 
a cotloanelor din care păstrăvul sare brusc, de obicei lingă vol
buri mărunte, apuclnd Intr-o clipă momeala. La început am 
pescuit cu muște artificiale, ca să învăț apoi, cu timpul, să pre
țuiesc viermușorii umezi ți trandafirii, musca vie, microfauna 
pripoarelor transilvane.

Cind am ajuns la toate acestea, scăpasem demtilt de patima 
prinsului de pești, spre a mă lăsa cucerit de patima infinit mai 
nobilă a pescuitului. A acelui pescuit, din care te lnapoiezi, pe 
inserat, cu traista de obicei goală, dar cu sufletul plin de seni
nătatea streașlnilor de răchite șl-a țărmurilor de ape. Te Întorci 
in oraș cu amintirea sunetelor blînde ale clipocitului de apă 
șl cu muzica neîntrecută a luncilor șl văilor. Aceeași pe care 
a ascultat-o și Beethoven, în rătăcirile sale fără noimă prin 
împrejurimile Vidnel, către Mbdllng, Kahlenberg șl Wie
ner-Neustadt, printre siluetele familiare ale arborilor și tufării- 
lor.

Abia intors din pescuitul acesta fără pradă, aștepți cu tot 
sufletul sfîrșttul de săptămînă sau marea vacanță anuală, ca 
s-o lei dacapo șl să respiri cu bucurie mirosul apei și-al vege
tației, să-ți lași trupul dezmierdat de adierea cîmpului și-a 
crengărillor. Să închizi din nou ochii, părînd că dormi, cu undița 
într-o mină, să te tolănești din cînd în cînd pe pologul ierbii, 
in timp ce riul ișl ingînă ritornela mereu aceeași și cu toate 
acestea mereu alta — o stihie adormitoare și primenitoare de 
suflet

Cred că nu există leac mai bun pentru nervii încordați de 
alergătură, decit acest pescuit, chiar fără pești în finală, care 
iși are marile beneficii psihice, unice în felul lor. Pentru că 
solitudinea, pe-un mal verde, sub sprinceana sălciilor, cu cor
tul înalt și siniliu al cerului deasupra, te ajută să te regăsești 
pe tine Însuți. Ceea ce nu e puțin, chiar dacă, din punct de 
vedere sportiv, e mult mai mult să prinzi, în numai trei ore, 
447 de pești, cum a făcut-o recent Gheorghe Timoleon, care 
a eîștigat primul loc la concursul de la Chwedt, în Republica 
Democrată Germană, în timp ce, la competiția de pescuit pe 
echipe, cea a României a ieșit tot pe locul intîi. Sîntem doar 
un neam de baștină veche pe acest pămînt cu rîuri și bălți și 
cunoaștem arta pescuitului, o dată cu poezia ei de visare și 
singurătate. Sînt aproape sigur că, după frumoasa lor ispravă 
sportivă, pescarii români vor practica și ei, înapoiați acasă, 
exercițiul reconfortant al izolării in văile apelor românești, unde 
peisajele lumii exterioare se prefac în dulcile năluci ale gin- 
dului, trezind pe buze frînturi de cîntec și binecuvântare.

George SBÂRCEA

ocupă sportul
omului modern?

FRAGMENTE DINTR-0 CONVORBIRE CU PROF. DR. DOCENT MATEI BALȘ

L-eepi-d «sul 193-M.
țpoetvjJ Mitei Balș marea 
aetve p«eze-țe te p:set«ă. la 
po’Jfoaol de trageri, pe pirti- 
île de sehi și fa rtadion. re- 
marctadu-»e și ea juedtee de 
rugby și baschet. Astăzi. »per- 
tvul Matei Balș de odinioară 
este va ft iligini on de ști- 
tață. doctor-decent la științe'.e 
medicale, profesor la Institu
tul Medrco-F arenaeeutic din 
București, daecsul Facultății 
de speexahrere r perfecțio
nare * med:: -tor. tu lucrări con
sacrate cu Premiul de Stat.

— Ce ral ocupi sportul în 
riata enuisi din riîele noas
te» ? este întrebe, ea tunda- 
mentală a CBevertririi pe care 
rr. tnițiat-n.

— Ttr.ind seamă de faptul 
că jumătate in organismul o- 
mer.’sc aparțrne ■mpchiler. e- 
dueaua Eziră si sportul se in
tegrează cu valențe imperative 
ta Ir.săș; viata de toate zilele 
a omului contemporan. E firesc 
dori să se aperi probleme — 
tot mai di&hle și mereu mai 
diferite.

Bunăoară, eu consider eâ 
una dtatre marile preocupări 
ar trebui s-o coasfituie e»»- 
tisuitaiea ți recuperarea toț- 
u’or protagoniști sportivi, a 
celor de ^erfermarță. Exis*ă 
o seamă de sporuri activi, cu 
buna participare ta resortul 
competitiv. La o vțrstă Ia eare 
rolul lor ta sportul de perfor
manță. în cel competitional. 
s-a Încheiat. încetează ți ac
tivitatea lor sportivă. Aceștia 
sint oameni ce se cuvin recu
perați pentru sport, pentru e- 
xercițiu! fizic.

O altă categorie, bunăoară 
cea a juoieriler eare promit, 
merită toată atenția. Fnintași 
ta categoria și în disciplina 
sportivă in care se înregimen
tează. nu parvin, totuși, p« 
parcurs, să se realizeze la in
tensitatea aspirațiilor și la ni
velul așteptărilor antrenorilor, 
predispuși si preocupați. în
totdeauna. să formeze stele, să 
consacre ideii.

PFinși de studii sau de mun- 
ea lor profesională, abando
nează sportul, de bine ce an
trenorul i-a scos dm totul cu 
preponderențe, tocmai la 18 
ani, cînd organismul lor, obiș
nuit să consume. în regimul 
alimentar implicat de efortul

fizic la care-1 supuneau pini 
atunci antrenamentele și com
petițiile, ii face mincăcioși în' 
timp ce ei nu mai fac mișca
rea care să justifice consumul 
mare de alimente, compatibil 
investițiiler fizice de pină a- 
tunci. într-o atare situație, or
ganismul suportă dezechilibrări 
fiziologice, cu perturbări și 
consecințe inerente.

Dar o altă problemă este cea 
a sportului de masă, spre care 
am vrea atrasă întreaga popu
lație- Există însă baze spor
tive. eimpuri, săli și piscine 
pentru toți ciți ar face și ar 
vrea să facă sport de masă ?

DR. MATEI BALȘ văzut 
de NEAGU RADULESCU

Un teren de tenis ocupă spațiu 
mult prea mare pentru numai 
două sau patru persoane. Pen
tru că unii vor să joace tanis 
și alții vor să joace fotbal. 
Cum pot fi oare satisfăcut, ?

Prelungirea limitei de viață, 
prin ceea ee oferă azi omului 
modem igiena socială. înles- 
rft-ile tehnice, gradul de cul
tură și deci de apărare rațio
nală a omului, diminuarea e- 
fortului in muncă și terapeu- 
tiea 
pun 
rea 
de 
virste care au depășit tinere
țea și chiar perioada maturi
tății.

medico-farmaceutică. im- 
omului medern continua- 

exereițiului fizic în forma 
delectare, prin sport, la
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JALOANE PENTRU ISTORIA SPORTULUI GĂLĂTEAN
• Ziarul „Cevuriuiul" eu data de 17 

noiembrie 1892 consemna: „Se impune ca 
elevii să fie scoși la plimbare de două ori 
pe săptămînă și în școli să se introducă 
jocurile ritmioe, pentru dezvoltarea fizicu
lui". Din acel an datează, de altfel, practi
carea în școlile gălățene a exorcițiilor fizice.1

• Primul meci de box la Galați a avut 
loc în 1901 între niște boxeri marinari de 
pe un vas englezesc. Foarte mulțj leeal- 
niei au urmărit cu interes exhibițiile pu- 
gilistice desfășurate în port pe un ring 
improvizat.

• Concursul de înot dintre universitățile 
din Leeds și Manchester, eare a avut loc 
in luna februarie 1931, a fost eîștigaț de

--

studenta A. Kamberian, originară din Ga
lați, care studia în Anglia.

• Primul meci demonstrativ de rugby 
desfășurat la Galați a avut loc lg 22 apri
lie 1934. „Recitalul" a fost susținut de 
rugbyștii de la C.F.R. București.

• Primul concurs internațional de tenis 
de cîmp organizat la Galați a avut loc în 
ziua de 17 iunie 1934 și a opus reprezen
tativei orașului — echipa Bulgariei. Rache
ta nr. 1 a orașului a fest campionul Ro
mâniei, I. Burtea. Rezultat final s 3—1 pen
tru oaspeți.

T. SIRIOPOL
corespondent

Ce se face pentru aeeșți oa
meni, obișnuiți eu efortul fi
zic, educați in nobila morală 
a sportului ?

Astăzi, sportul este atit de 
răspindit, sportul-mișcare și 
sportul-spectacol. sportul pre
text, incit el ocupă în viața 

1 loo insem-omului modern un 
nat.

Dacă am întreba 
de numele a zece 
Premiului Nobel și 
să ne numească zece dețină
tori de recorduri mondiale sau 
olimpice, din sport, ar satis
face fără ezitări cererea din 
domeniul sportului, poticnin- 
du-se la răspunsul care-i pri
vește pe oamenii de știință și 
cultură.

Desigur că sportul e o ilu
zie pentru unii. Instalați co
mod în fotoliu, urmăresc o des
fășurare spqrtivă la televizor 
și se socot astfel sportivi con
vinși. Au lăsat chiar vorbă în 
familie, să nu-î deranjeze ni
meni, pentru nimic în lume; 
pentru că el acum urmăresc un 
meci sportiv pe care-I așteptau 
de mult, după cum, gesticulînd 
și voci ferind in tribunele sta
dionului în care vor să asis
te, să trăiască victoria echipei 
preferate, se autoconsacră 
sportivi convinși.

Deci, să reținem din toate 
exemplele, o stare de fapt care, 
la condițiile reale, create o- 
mului contemporan, nu aduee 
totuși sportul la nivelul pe 
care s-ar cuveni să-1 atingă.

Este îmbucurător faptul, — 
pentru cei ce-i cunoaștem tre
cutul, începuturile și evoluția 
că sportul românesc s-a în
scris in circuitul internațional, 
cu potențe ce întrețin un re
cunoscut prestigiu, legitimate 
de performanțe concrete, și că 
el s-a integrat în viața de toa
te zilele a omului modern, ca 
o preocupare constantă, fi
rească. și de cele mai mul
te ori, chiar fără exagerările 
unui exhibiționism teatralizat, 
cu căldura unei pasiuni.

Sportul este, în zilele noas
tre, — ne spune. în continuare, 
încercatul sportiv și eruditul 
om de știință Matei Balș, — 
o morală educativă, un exer
cițiu intremător dublat de un 
spectacol antrenant, firește, — 
o știință dezvoltată multilate
ral.

Dar sportul este și o modă, 
— o modă care întreține capri
ciile unui snobism ee s-a cui
bărit, și el, in viața aceluiași 
om modern, omul zilelor noa
stre.

De-a lungul unui drum de 
aproape o jumătate de veac 
în sport și de patru decenii 
în științele medicale, trăind 
între oameni și gîndind și 
muncind în folosul oamenilor, 
vă rog 
noscut 
acțiuni 
permit, 
proprii 
dv m-ați stimulat 
solicitare directă,' să 
părtășese public.

un student 
laureați ai 
i-am cere

să eredeți că am cu- 
situații și întîmplări, 
și manifestări care-mi 
acum, să am opinii 

in materie, și pe care 
m-ați printr-o 

vi le îm-

V. F1RP1U J
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Ancheta 
internațională 

a ziarului

sportul
...SI CAMPIONUL DORMEA

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ BOXUL AMATOR?
Desemnat pentru opt zile drept capitala 

a boxului amator european, Bucu- 
reștiul găzduiește oaspeți de secrr.â 

'venifi nu numai să urmărească dar să și le- 
! gifice marea întrecere continentală, prin girul 
' ce le-a fost încredințat de forul conducător ol 
pugilatului.

Profitînd de aceasta, ziarul nostru lansează 
o nouă anchetă internațională, tema fiind 
aceea enunțată în titlul de mai sus.

Ținînd seama de prestigiul interlocutorilor 
pe care ne-am propus a-i intervieva, de ex

periența lor, de galoanele pe care și le-au 
cucerit (pe drept în lumea „herminei albe" 
ne-am decis să abordăm întrebări delicate și 
tocmai de aceea foarte rar dezbătute), soli- 
citind — deci — un răspuns franc, fără oco
lișuri și poduri de retragere.

lată chestiunile :

1 ȚINÎND SEAMA DE TENTATIVE MULTI
PLE CE I SE OFERĂ ASTĂZI, PRIN CE MU- 
LOACE CREDEȚI CĂ POATE FI ATRAS TINE
RETUL SPRE EXERCIȚIUL DUR AL BOXULUI?

2 NU SOCOTIȚI CA PRIN EFECTUAREA 
CÎNTARULUI LA URCARE ÎN RING, AR PU
TEA FI ALUNGAT DIN BOX UN PRILEJ FREC
VENT DE IPOCRIZIE ?

3 CE CONDIȚII TREBUIE ÎNDEPLINITE PEN
TRU A MENȚINE CORECTITUDINEA SI A ÎN
LĂTURA BRUTALITATEA DIN BOXUL AMA
TOR?

Și iată-i pe primii oaspeți ai coloanelor 
noastre t

banks (anglia): „Avem mijloace GRADOPOLDV (u.R.s.s.): „Cred in steaua
de a atrage tineretul in ring" acestui sport aspru"

P H. B. BANKS este o personalitate 
binecunoscut» tn lumea boxului ama
tor mondial: el deține funcția de se
cretar al Asociației Internaționale a 

Boxului Amator. De etteva zile dL 
Banks se afla In Capitală pentru a 
urmări desfășurarea campionatelor

. continentale. Ieri dimineață, cu pri
lejul reeepției oferite la Consiliul mu
nicipal al orașului București, i-am so
licitat răspunsurile la ancheta Între
prinsă de ziarul nostru.

1. Intr-adevăr, azi sînt: foarte multe 
tentațiile care se oferi tineretului. 
Totuși, ered că avem la indemînă mij* 

, loaee prin eare să-l atragem in ring.
Trebuie, insă, să-i dezvoltăm gustul

1 pentru box din fragedă copilărie. Si-l 
învățăm arta boxului, căci pugilatul 
este intr-adevăr o artă. In Anglia 
tinerii încep să practice acest sport la 
vlrsta de 11 ani, A.B.A.-ul organizlnd 
anual pentru sportivii pină la 21 de 
ani numeroase turnee. Abecedarul bo
xului se învață în școli, acolo clădim 
noi bazele acestui sport al curajului, 
al bărbăției. N-am fost egoiști ți, că- 
lăuzindu-ne după principiile A.I.B.A. 
(de a promova tehnica, deci spectacolul) 
am recomandat, în numele forului mon
dial amator, legile care guvernează 
boxul în Anglia' Am pledat in favoarea 
promovării acestui sport, convinși că 
practicarea lui întărește organismul, 
îl călește pentru viitor, pentru lupta 
cu viața. Boxul întărește caracterul 
tînărului, și am curajul s-o afirm, o 
face mai mult decît fotbalul. Pentru 
că în ring, cei doi adversari sînt egali.

Este necesar ca tineretul de azi să 
învețe că nu poate să lovească pe ci
neva fără să existe posibilitatea ea 
el însuși să fie lovit. Ca să atragem 
un tînăr spre patrulaterul de luptă 
trebuie, in primul rînd. să-l învățăm 
mijloacele de a se apăra. Spre acest 
țel tinde A. I. B. A.

2. Cintarul trebuie făcut înainte de 
a urca în ring. Cine susține altă idee 
greșește categoric. Ca să mi refer la 
campionatele europene de la Bucu~e;t:. 
pugiliștii care luptă azi dupâ-amiază 
sau seara au fost supuși la examenul 
ctntarului dimineață, la ora 8. Așa se 
va întimpla in fiecare zi. Practic, nu 
este posibil ea verificarea greutății si 
se facă cu puțin timp înaintea meciu
lui. Nu există timpul necesar. Actua
lele reguli de a face cintarul fn fiece -e 
dimineață (mă refer la competițiile de 
durată) nu vor defavoriza pe nici unul 
dintre adversari, pentru că după acest 
„test“ și unul și celălalt se pot ali
menta cit doresc. Cu o condiție insă : 
să țină seamă că in meciul următor 
trebuie să se prezinte în fața cintarubâ 
in limitele de greutate normale.

3. Asemenea condiții sînt stipulate 
tn regulamentul A.I.B.A. Printre ele 
voi enumera controlul medical al spor
tivilor, instrucțiunile precise date arbi
trilor care nu trebuie să permită bru
talitatea excesivă, loviturile incorecte 
ce pot duce la rănirea adversarului. 
Marea dorință a conducerii A.I-B.A., 
pentru care noi luptăm cu toată în
suflețirea, este de a-i convinge pe 
antrenorii din toate țările să-i pregă
tească în așa fel pe elevii lor, incit 
boxul tehnic, ARTA, să se situeze pe 
primul plan. Numai în acest fel bru
talitatea va fi înlăturată.

KONSTANTIN VASILIFVICt GBA- 
DOFOLOV este una dintre cele mai 
proeminente fisuri ale boxului sovi
etic Campion intre anii 1923 si 1?Î8 
.prințul ringului* — cum a fost de
numii pentru tehnica sa de f:li<ran, 
est* astăzi incă un bărbat in ciuda 
celor 65 de ani pe care ii poartă eu 
dezinvoltură, dacă nu chiar eu o oare
care ironie.

Un element de -Magazin* din viața 
sa: a fost actor de cinema, definind 
rolul principal io 13 filme (numărul 
nu i-a purtat ghinion ci. dimpotrivă». 
Are titlul de profesor de box, fiind 
ani de-a nodul șeful catedrei de spe
cialitate la Institutul de Cultură Fi
zică din Moscova. A scris cărți, tra
duse (ce coincidență) in 13 țări, face 
parte din Comisia de arbitri a AI B V

Ne permitem o intervenție spunlndu-i 
d*lui H. R. Banks că boxul prin esența 
sa nu poate fi complet umanizat, că el 
râmi ne totuși.. box. A-l Învăța pe 
pugilistul care prin constituția sa fi
zică este un om robust să puncteze 
slab este, după opinia noastră, o uto
pie. La care dl. Banks ne-a răspuns:

„Noi vrem să promovăm o scrimă a 
pumnilor, să promovăm SPECTACO
LUL,. Știm că ne va fi greu, pentru că 
multe școli de box din lume sînt ori
entate spre lupta dură. Dar vom 
persevera în acest ideal pentru Că 
vrem să redăm pugilatului frumuse
țea, măiestria. Pentru aceasta ham 
selecționat cu grijă pe arbitrii-jude- 
cători, preferindu-i pe cei care înclină 
spre ceea ce urmărim noi, ne-am orien
tat către oameni care știu să gindească, 
și care în treeutul lor sportiv au fo>t 
adepți convinși ai boxului tehnic- Pină 
la urmă cred că vom fi înțeleși și 
acceptați și de antrenori. De altfeL 
i-am și determinat pe aceștia să se 
gindească la orientarea boxerilor spre 
tehnică, atunci cînd am luat hotărirea 
să nu se mai scadă un punct, tn si
tuația in care un boxer ei te knock
down. Nemaiatind un astfel de avan
taj (ca urmare a unor lovituri dure), 
sportivii se vor gindi. vrind-nevrlud. 
să folosească doa* locitu’i precise, co
recte, știind că numai acestea cor fi 
luate in seamă de judecători. Sper că 
nu este p*ea deparne zv-a eind tom 
elimina complet K. O.-ul din box—

Konstantin Vasilievici urti fără să 
r-Re scările Primăriei B >rurești'jlui, 
ne Iasă ta urmi, si sp-r-.e Jovial:

— Bme, bme. Am să vi răspund. 
fntrebăriLe sbet foerte btne c .’«««-

Puțtn mai tlrzi-j stăm de vorbă.
— Așadar. despre tineret, despre in

teresul feti de spe-t. tn ge-ie-al, și 
față de bor, tn sceeiaL

Este, indiscutabil, o t-ob Iernă acută, 
din ce tn ce mai aetai a amtempo- 
renertița. La ora actuali. tentațiile 
oferite omului moce-n, mai ale» ce
lui tinde, (mbnișîșenzd «n rpertru foarte 
larg.

Trebuie al hr-egu*«dm fewemenul ea 
atare, da- nu sd ne șt -ete—.nim fn 
fața hă. Evident, este mal» plăcută 
o plimbare eu ’tar’K o seră la te’c- 
vizor. o partidă de bmdoe sen o de
clarație de dragoste dfie ea chiar ne- 
stnceră) acrit — *5 r-.eem — tT. e-e 
petrecute fn fața saeuhti de eMtrmss- 
ment. sărind coc-da ara fimd bar 
eu umbra.

Viața sedentară H fnc-arf pe oameni, 
fi face mai răi, mai egoiști--.

— Care ar fi soluția, antidotal 7
— Eu. personal. n-aș putea da o 

rețetă, ci doa* să-mi exprim un punct 
de vedere. So'utia. pentru » eembede 
o stare da hsentri cere enșsStă un ca
racter mondial, rtă H «tdema? de 
educație Am văzut tn Ang'sa pe acei 
feimoși tineri Jiipp^T. pictași, șegofi. 
netunși, eu trup».»i arteletie», eu rnUnz 
de pătanșen si cu sufletele tmbăt-fnite 
a'tn adolescenți. Nici măcar w* i-am 
disprețuit; i-am eompfczm.-t. dos-

Educația sportivă »»ebs-e tucevută 
dtn familie și consolidată fn șeoa'a. 
Aceasta este „ttiatra unghiulară* Școa
la repreemtă virsta căutăriLor, a mari
lor autnturt. visuri și arentu'i. Toc
mai de aceea, rolul profesorului de 
educație fizică este cu nim:- —.zi ptdln 
important decît al aceluia de mate
matici sau de limbi maternă.

Tovarășe redactor,

A fost odată un campion. 
Dar. nu, mat Intli, campionul 
acesta a fost un elev de li
ceu eare doar ce ieșea din 
casă că și dădea direct pe 
Y.M.C.A., maidanul primelor 
veleități fotbalistice ale co
piilor megieși. Fotbalul l-a fer
mecat o vreme și pe el ca și 
pe ceilalți, tot elevi la „Spiru 
Haret* din vecinătate. Și dacă 
acest teren din inima Capi
talei de odinioară (pe locul lui 
se înaltă astăzi clădirea Tea
trului Național) a fost leagă
nul fotbalistic al unor jucă
tori de talent ca Rici Hillard, 
Boby Zamfirescu. Constanti- 
nescu-Greeu, Gafiu, Răiculea'- 
r.-j etc., — pentru campionul 
despre care vreau să vorbesc 
acum n-a fost decît platforma 
de pe care el s-a îndreptat 
spre alt sport, spre adevărata 
lui vocație. — spre box.

La 15 ani era campion ama
tor al orașului, iar pe la 16 
avea ia buzunar titlul profe
sionist

...Și intr-o seară de vară - 
era prin 1930,. parcă —, boxe
rul român l-a bătut măr pe 
francezul Kid Oliva, silindu-1 
să-și lase la noi. aici, la Bucu
rești titlul de campion euro
pean la categoria „muscă*.

Campion european la nici 18 
ani împliniți ! Primul Iui titlu 
continental și. totodată, pri
mul de acest fel căzut in apa
najul boxului românesc. Pri
mul am zis, dar nu și ultimul, 
intrucit in excepționala-i ca
rieră. Lucian Popescu (proba
bil că ați ghicit de la început 
că despre el este vorba) a mai 
cucerit incă alte două centuri 
europene, cumullnd, la un 
moment dat, pe cea de la 
„muscă*, cu cea de la „cocoș”, 
event rarisim în lumea în
treagă. atunci, reușit doar de 
marele Georges Carpentier. 
Dar eu de fapt nu am de gînd 
acum să fac o incursiune re
capitulativă și nici să arăt cit 
de strălucite calități a avut a- 
cest super-campion român, a- 
preciat de foarte mulți spe
cialiști (îmi permit să mă a- 
lături acestei opinii) drept cel 
mai bun produs al boxului 
nostru din toate timpurile. 
Vreau să spun numai că splen
dida victorie din acea seară de 
'ară a fost, ața după cum era 
și normal să se intimple. săr
bătorită printr-un banchet la 
care a participat multă lume :

familia învingătorului, cunos- 
cuți, prieteni, admiratori, oa
meni din lumea boxului, ga
zetari. Era de țață înaintea pa
harelor pline cine vrei și cine 
nu vrei.

îmi amintesc că la un mo
ment dat, tocmai cînd veselia 
era mai mare șl In vacarmul 
entuziasmului general, cineva 
a întrebat :

— Dar Lucian unde e 7
- Unde să fie 7 - a venit 

repede precizarea tatălui, care 
era și managerul său : doarme. 
Doarme de două ore. Ce vrei 
să facă 7 Mîine are zi de an
trenamente.

Ați citit bine: eroul serii 
gloriosul eîștigător se dusese 
la culcare ca un cetățean a- 
nonim care se teme să nu piar
dă a doua zi condica. Și la 
nici 24 de ore după acest tri
umf, el se găsea printre primii 
în sala de antrenament - pre- 
gătindu-se, desigur, pentru 
succesele viitoare.

Campionul care electrizase 
mii de oameni nici nu era mă
car prezent la masa dată... in 
cinstea lui. Alții îi sărbăto
reau victoria. Alții se veseleau 
de acest mare și răsunător 
succes sportiv, care mai întîi 
și-ntîi era — nu ? — al Iul.

...Mi-am adus aminte, tova
rășe redactor, de acest amă
nunt din seara aceea de vară 
și mă gîndesc că astăzi sînt 
sportivi care văd lucrurile cu 
totul altfel. Pentru un șut mal 
așa, pentru un gol la păianjen, 
pentru o victorie modestă în 
fond, obținută într-o întrece
re oarecare, pentru o aprecie
re elogioasă — de multe ori, 
grăbită — apărută în presă sau. 
pur și simplu, pentru că au 
lucrat ceva-ceva mal multișor 
la antrenament și se simt o- 
bosiți, sînt. văd șl aud, spor
tivi care cred că primul drum 
pe care trebuie să-l facă după 
asemenea... succese sau după 
asemenea surmenaje. e la... 
restaurant, ca să se răsplăteas
că prin intermediul unor repe
tate potire bahice.

Tuturor acestora eu le-aș 
aminti la infinit intîmplarea 
pe care mi-am luat Îngăduin
ța s-o povestesc mai sus. Așa 
aș face ! Poate c-or trage vreo 
Învățătură din ea.

Al d-tale, 
V. T. RANțJ

p. eonf.,
— c. grigoriu —

tomeo CAUUAȘANU

Desen de O. ANDRONIC

— Și totuși, cum sâ-i atragem pe 
tineri spre box ?

— Lzicrul acesta trebuie făcut eu 
maUtă delzceîețe, țsnind seama de fap
tul că ptsgslismtd re:^ezintă o ramu-ă 
de spc~t foarte —ea. foa*te duri- Tre
buia mixat, cred eu. re donnța fiecă
rui adc'.escent de a fi t-drbat, de a se 
puzaa socoti M-baf de a fi. deci. în
drăzneț șt puternic. In ce măsură 
vom reuși ? Trebuie să reușim! De 
aceasta depinde ctitorul boruluL

Trece— la a doua Întrebare:
— Ah. cfnto-ulexclamă Gradopolov. 

Ctnd si-l facem ? Cred că e bine așa 
<*m se Intimp’d acum. Dumneavoastră, 
fnsd. vorbiți de ipocrizie. Nu ml se pare, 
te—nenul cel mai potrivit. Ați încercat 
vreodată să s'Ab’ti ?

— Eu. nu ! Soția mea...
— Păcat! Să știți că e un calvar; 

Boxerul obligat să „dea jos" este un 
m«»t-.r, iar antrenorul său un.„ inchi- 
zztor. Apoi, marile competiții pugi- 
•tst-.ce se desfășoară sistem turneu și 
reclamă o eintări»e rilwfeă. Pierderea 
fn greutate atrage inevitabil pierderea 
forței, a -ef 'exelor. Ceea ce dv. soco
tiți o --.eorectftudfwe (poate că este 
nu e -.i-nic mai mult deci*, a-ți fura 
«rnmsr căciula.

Ș-. apoi emu? este vietatea cu cea 
înaltă posibilitate de acomodare. 

Dacd — să zicem — vom stioul» re
gula cMarahti cu CINCI MINUTE 
înainte de luv-1. se vor găsi metode 
(corecte sau incorecte) de a o eluda. 
Personal nu sînt un conservator, un 
adept al imobilismului, dar asa cum 
au *ost rfndufte lucrurile nu mi se 
pare ei ar fi -du. Sd mai reflectăm.-

S: ast‘eL ajungem la ultima noastră 
întrebare ♦

— t’n bor fără brutalități- A fost și 
este visul reții melePersonal, ovinez 
pentru scrima vuaUistică, detest bătaia, 
brutalitatea, mă horipi’eazi vulgariza
rea artei nobile.

A. I. B- A. tinde ea prin modifică
rile de regulament să confere boxului 
noblețea pe ea-e indiscutabil că o me
rită. să găsească modalități pentru 
îndulcirea luptei. K O.-ul rămîne 
pentru noi marele coșmar.

înnobilarea boxului (eu nu voi folosi 
eufemismul — umanizarea) cade .— 
fn primul rînd — fn sarcina antrenorilor. 
Din acest punct de vedere am constatat 
tendințe foarte pozitive la maeștrii 
români pe care i-am eunoseut.

Dar, desigur, chestiunea este legată 
direct de temperamentul sportivilor, de 
școala pugilistieă pe care au absolvit-o. 
De cele mai multe ori, „bătăușii" în
cearcă prin virulență să compenseze 
lacunele tehăiee. Noi, In Uniunea 
Sovietică, am dat libertatea arbitrului 
de ring să oprească lupta pentru 
,^IPSA DE TEHNICĂ"-

Desigur, ceea ce întrebați dv., pro
babil pentru că doriți, nu se poate 
petrece peste noapte. Personal ered, 
însă, cu toată ființa mea tn steaua 
boxului amator.

Valeriu CH1OSE

KASTOlt,..
M. POLEANSCHI, SIBIU. 1. 

Ața cum ați presupus. arbitrul 
sovietic de box Vladimir Enghi- 
barian, care va urca în ring la 
campionatele europene, este una 
și aceeași persoană cu marele 
boxer de acum un deceniu. Spe
răm că nu ne cereți palmaresul 
lui. Nu de alta, dar ne-ațl consu
ma tot spațiul. Să amintim doar, 
că a obținut medalia de aur la 
Jocurile Olimpice de la Melbour
ne (1936). Un amănunt Intere
sant, furnizat chiar de Enghiba- 
rian : ce! mai redutabil adversar 
a! său a fost Titj Dumitrescu. 2. 
K.D.-urile nu mai au important^.', 
pe eare e aveau-tn urmă Cu ci- 
țiva ani, cînd orice cădere la po
dea însemna un punct pentru 
adversar. Acum, boxerul este 
numărat, fără ca acest lucru să 
albă repercusiuni asupra șanse
lor sale. Singurii care continuă 
să puncteze K.D.-urile sînt... 
spectatorii. Nu toți, doar cei care 
cunosc mai puțin regulamentul I

ani, cînd era, ca șl dv., elev de 
liceu !

HELGA CSATARI, TIMIȘOARA. 
Vreți să aflațl cite ceva despre 
Nlno Benvenutl. De ce t Fiindcă 
e boxer bun sau pentru că e bă
iat frumos ? El este campionul

rm GHEORGHIU — Vaslui. 
Amuzant* și. . . pe fază, noua 
versiune a unei vechi zicale:

„Toamna se numără bobocii. Bo
xerii — tot anul 1“

LEONTIN GATA, MOROIENI. 
Crainicul dv. favorit, Cristian Țo- 
pescu, va fl prezent, desigur, cu 
comentariile de rigoare, la tele
viziune. la campionatele euro

pene de box. El nu este fratele 
lui Felix Țopescu, ci fiul său. Nu 
știu însă dacă-1 convine lui Fe
lix să se știe lucrul acesta. Din 
cochetărie I

OVIDIU GHERAN, elev. TURNU 
SEVERIN. Cei mai tineri repre
zentanți al țării noastre la euro
pene sînt cocoșul A. Dumitrescu 
și pana Gheorghe Pușcaș. Virsta 
lor : 20 de ani. Totuși, nu e prea 
devreme pentru a aspira la titlul 
continental. Lucian Popescu, an
trenorul lui A. Dumitrescu, a fost 
și mai... grăbit, la vremea iul, 
cucerind centura de campion 
european (la profesioniști) la 17

mondial al mijlociilor (box profe
sionist). Ca amator, a fost cam
pion olimpic și european. El a 
evoluat și pe ringurile noastre, 
tnvjnglndu-1 pe Șerbu Neacșu (la 
puncte ) și pe Șt. Cojan (prin 
descalificare). El are acum 31 de 
ani.

MANOLE TAULEANUi GA
LAȚI. Este greu de stabilit o 
Ierarhie a celor mai buni boxeri 
români din ultimii 20 de ani. Nu

poate fi vorba dectt de simple 
păreri. Personal, i-am apreciat 
mai mult pe Gheorghe Flat, 
Gheorghe Negrea, Mircea Dobres- 
cu, Titi Dumitrescu și Iosif Miha- 
Uc. Șl Nicolae Gîju s-ar putea 
număra printre el, în ciuda șocu
lui pe care ni l-au povocat ulti
mele sale evoluții.

Ilusfrafii: N. CLAUDiU

Poate că Simone nu era născut pentru box* Și mai avea 
bietul băiat și o meserie ciudată : era înghițitor de ouă. își 
cîștiga plinea bind ouă crude. Dar să vă explic mai bine. 
Simone făcea reelamă unui cofetar ambulant care-și instala 
laboratorul în piața orașului de trei ori pe săptămînă. Omul 
vindea un pandișpan, un fel de panettone, pe care-1 prepara 
în fața clientului. La fiecare jumătate de oră aduna cum
părătorii strigînd : „Poftiți domnilor ! Un pandișpan formi
dabil ! Cea mai bună prăjitură din lume, preparată cu ouă 
absolut proaspete !“ Pentru a demonstra teorema, Simone, 
ca un scamator de circ, înconjurat de mulțimea de gură 
cască, era nevoit să bea conținutul unei cești cu ouă bătute. 
Operațiunea se repeta de cîteva ori și era fatal ca băiatul 
să aibă arsuri și dureri de stomac.

Dar, cu o asemenea cantitate de proteine în corp, Simone 
se simțea puternic ca un Hercule și avea dorința irezistibilă 
de a-și cheltui acest surplus de energie. într-o zi bătu la 
ușa unei săli de sport.

— Aș vrea să mă fac boxer, se adresă el unui bărbat între 
două vîrste, ras în cap, și cu un prosop aruncat pe umăr. 
Omul eu prosopul îi zîmbi și-i spuse că nu era mare lucru 
să ajungă boxer ; o meserie ușoară pentru cei care știu să 
primească pumni și uneori rentabilă. Tot vorbindu-i, antre
norul îi puse mănușile în mîini, apoi începu să țopăie in 
jurul lui simulînd că-f lovește și strigînd „Hop la, hop lail.

Simone prinse repede jocul. Amintindu-și de un meci de 
box văzut la cinematograf, încercă să se aPere> rotind capul 
sau făcînd fente. Antrenorul îl luă de mîn^ și-l duse la 
cîntar.

— Bravo băiatule ! Ești un welter (n.t. semimijlociu) în 
toată regula ,spuse el, parcă bucuros. Simone, în ce-1 pri
vește, nu se știa deloc welter, pentru bunul motiv că acest 
euvînt îi era necunoscut. Dar. nu întrebă nimic și acceptă 
că este un welter, cu mîndria lipsită de logică a ignorantului.

Turneul novicilor a fost totdeauna trambulina de lansare 
a eelor ee visau gloria ringului. Galele se disputau în săli 
joase și afumate. Băieții primeau mănuși uzate, tricouri îmbi
bate de sudoare și chiloți de multe ori prea largi, pe care 
trebuiau să-i lege cu sfoară. Primul adversar al lui Simone 
era indiscutabil mai versat în tainele sportului cu mănuși.

Se vedea și după aerul său puțin disprețuitor și după fițele 
pe care le făcea în colț, agățîndu-se de corzi, executind 
piruete pline de grație. Simone fu impresionat de la început 
de agilitatea și siguranța adversarului său.

— Fă și tu ca el, îi șopti omul cu prosopul. Simone nu 
mai avu însă timp să-1 imite pe boxerul din colțul opus. 
Gongul anunță începerea meciului. Pe pătratul mărginit de 
12 corzi începu lupta. Simone lovea cu ochii închiși. Celălalt 
încerca să-1 doboare. Pină la urmă amîndoi rămăseră în 
picioare și Simone ajunse in vestiar palid, simțind o durere 
ascuțită în stomac.

turtle. „Să fii atent, Simone, ăsta e un vulpoi, are garda pe 
stînga și un pumn !“. Simone le răspunse senin :

— O fi. dar eu sînt coriace.
— Ei, asta nu-i de ajuns. Pe ring, în afară de rezistență ■’i 

euraj, îți mai trebuie și altceva.
Simone tremura pe scăunelul său în așteptarea gongului.
— Ce-i cu tine, băiatule ? Nu mai tremura, îi spuse omul 

cu prosopul. Nu vezi că-1 faci jocul ? Trebuie să rîzi, zîm- 
bește, pentru dumnezeu.

Simone încercă să fie vesel, dar pe fața sa apăFu doar o 
strîmbătuFă. Cei din tribune Începură să fluiere. Adversarul

Suferințele tînărului welter
Șarjă pugilistieă de GINO PATRONI

— Tu ești eîștigătorul, îl spuse antrenorul. Te-a lovit sub 
centură. Lovitură nepermisă. De ! ce să-i faei, cu toate că 
știa mai mult box decît tine.

„Welterul Șimone, scria a doya zi cronicarul de box, 
este un băiat coriace“. Simone nu știuse niciodată că el este 
coriace. Dar, în viață niciodată nu termini de învățăt.

Și iată cum Simone, învingător fără voie, a ajuns în finalele 
turneului regional. Sorții i-au hărăzit însă un adversaF difi
cil care îți făcea teamă numai cînd te uitai la el. Avea o 
față măslinie și niște ochi care aruncau fulgere. Cei de ia 
sala lui Simone erau îngrijorați, fiindcă îl iubeau pe băiat 
și ar fi vrut să-1 vadă eîștigător. Nu mal pridideau cu

său era un boxer arțăgos, părea stăpîn pe sine si cînd surî- 
dea 1 se vedeau doi dinți de viplă, semn eă mai urcase de 
multe ori pe ring. Meeiul începu și tuciuriul dădu drumul 
directelor de dreapta caFe răsunau vpe corpul lui Simone ea 
niște palme violente.

— Simone, aeoperă-te ! strigă antrenorul.
Simone se acoperi cu mănușile și cu brațele. Era complet 

aeoperit sau eel puțin lui i se părea că este, uitînd însă că 
între vîrful eoatelOF și marginea centurii rămînea descope
rită zona albă și fragedă a abdomenului, către care se 
repezi, martelînd-o cu furie, adversarul său. Simone căzu 
la podea» yoi_6^ se ridice^ dar picioarele nu-1 ascultau. Rât

mase în postura aceea puțin caraghioasă, sprijinit pe mă
nuși și pe genunchi, semănînd cu un atlet gata să ia startul 
într-o cursă de 100 de metri. Arbitrul ridică degetele unul 
după altyl, apoi strigă „out 1“

— Ce înseamnă „out“, întrebă Simone ?
— înseamnă că s-a terminat, neajutoratule.
A doua zi, cronicarul revistei „Le Luci del Ring4* scrise că 

5,welterul" Simone are „călcîiul lui Ahile“ în stomac. Spe
riat, Simone nu întîrzie să se prezinte la medic.

Tn timp ce doctorul îl palpa și îl punea 6ă respire adîncj 
Simone H spuse că simte o durere în stomac și că pe semne 
acolo are „călcîiul**. Doctorul ridică sprîncenele.

— Ești nebun ! — urlă el.
— Nu, sînt coriace, răspunse candid Slmone.
Intrigat, medicul luă un ciocănel și începu să-l lovească 

peste rotule. Apoi îl întrebă cînd îl cuprind durerile. Simona 
îi spuse că apar mai ales în timpul meciurilor de box cînd 
băieții simt o plăcere grozavă să 1 pocnească în burtă. Apoi 
vru să-i explice medicului și chestia cu ouăle. Dar doctorul 
își pierduse răbdarea și în timp ce se plimba cu pași mari 
prin cabinet îi spuse să-și vadă de treabă, că nu are timp 
de Irosit cu prefăcuți ca el.

Simone mai pierdu și alte meciuri. Se răspîndise vestea că 
avea în stomac „călcîiul lui Ahile“ și toți loveau în punctul 
acela pînă ce bietul „welter** îngenunchia și arbitrul anunța 
„out**. Tntr-o bună zi, Simone îi întinse mănușile omului cu 
prosopul și-i declară că a terminat-o cu boxul. Se întoarse 
la vechea lui meserie. în tîrgul acela provincial unde in 
fiecare dimineață. în fața mulțimii de gură cască, trebuia 
să bea .o duzină de ouă crude. Se înțelege că durerile de 
stomac n au încetat, dar nu mai erau atit de arzătoare ca 
în timpul meciurilor de box. deși Simone, chiar dacă me
dicul era de altă părere, nu înceta să creadă că din ziua 
aceea .cînd boxase tn finală, îi rămăsese în stomac „călcîiul 
lui Ahile”.

In românește 4e
1. yiLCEANU



(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Pușcaș, în sfîrșit, 
le-a folosit. Gongul final îl gă
sește în avantaj, astfel că — 
după cîteva minute — craini
cul anunță pe învingător. De
cizia acordată cu 5—0 îl pro
movează pe Gh. Pușcaș mai 
departe.

Gh. Pușcaș b.p. Suarci

Debutul la categoria pană în 
întîlnirlle Internaționale al cam
pionului olimpic de la Mexic, 
Valeri Sokolov, a fost încununat 
de succes. Deși a întîlnit în po
lonezul Prochon un adversar 
redutabil; pus pe fapte mari, 
Sokolov, un adevărat ;,meseriaș“, 
a decimat forțele polonezului 
prin cîteva lovituri Ia ficat șl a 
cîștigat clar.

Sokolov b.p. Prochon.

Categoria ușoară
Penultima întâlnire, a opus pe 

Veselinovlc (Iugoslavia) lui K. 
Meronen (Finlanda). După un 
meci deosebit de strîns, primul, 
cu o pregătire fizică mai bună, 
a obținut avantajul în cea de a 
treia repriză, cînd a punctat mai 
mult.

Veselinovlc b.p. K. Meronen.

Reprezentantul B.D. Germane, 
Tiepold, a făcut o adevărată de
monstrație de box tehnic în în
tâlnirea cu Puzicha (R. E. G.). 
Tiepold, un stilist prin excelen
ță. a acumulat puncte în toate 
cele trei rundnri, înregistrînd o 
victorie categorică.

Tiepold b.p. Puzicha.
Eschive reușite, dar și schimburi frumoase au caracterizat meciul dintre iugrslavul Veseli' 

novici (dreapta) și finlandezul K. Meronen.A-

LUMINI DE BAL

IN GALA DE SEARĂ

AUREL DUMITRESCU și VICTOR SILBERMAN
SI-AU5

Descinztnd din poveștile cu Făt 
Frumos și Ileana Cosînzeana, 
trompeții au sunat în patru zări, 
chemînd la dreaptă confruntare 
pe Herciy.il moderni al bătrînu- 
lui continent. Sub cupola de car
naval a patinoarului au pătruns 
reprezentanții celor 25 de țări, 
180 de băieți vînjoșl, dornici de 
afirmare ta nobila artă. A în
ceput festivitatea de deschidere 
a celei de a XVIII-a ediții a 
campionatelor europene de box !

In acordurile Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
fostul campion european Gh. 
Negrea ridică steagul țării noas
tre — gazdă a acestei mari ma
nifestații sportive oficiale — pe 
catargul din incinta patinoarului. 
Apoi, campionul olimpic de la 
Melbourne, Nicolae Linca, înalță 
drapelul A.I.B.A., forul suprem 
al boxului amator. Sportivii șl 
oficialii stat salutați de Gh. Gu
riev — președintele comisiei de 
organizare a C.E. șl de Roman 
Lisowski — •vicepreședinte al 
A.I.B.A. Ing. Constantin Chlrlac 
— reprezentant al arbitrilor — 
depune jurămintul : ;,Afirm, pe 
cuvint de onoare__ “ Cită nevoie
au boxerii de această certitu
dine !

Campionatele europene înce
puseră însă de la prtaz. Mici 
drame, visuri spulberate, nâzuințl 
confirmate — se aflau de acum 
pe filmul acestei competiții ■ pe 
care — nutrim speranța — un 
Lelouche autohton II va realiza 
pentru micul ș! marele ecran. 
Purțgm pe retină șl primele ima
gini ale ambianței. Lungile coloa
ne de automobile, forfota din 
împrejurimi, mortificările aduse 
bulevardului din fața patinoa
rului, înfățișarea nouă a bazei 
sportive pe care, ptaă nu de 
mult, doar crosa era stăptaă, 
toate acestea creau întrudtva

atmosfera tattlnltă pretutindeni 
la întrecerile sportive care decern 
titluri oficiale internaționale. Din 
plăcere și firește, din interes pro
fesional, am făcut o plimbare 
prin acest imperiu al pumnului 
înmănușat. Te tatîmplnă — chiar 
pe platoul de la intrara — bo
xerul lui Ștefan Iordache în ati
tudine aproape ideală. Flancat 
de drapelele celor 25 de națiuni 
participante, el devine un sim
bol, o deviză a acestei manifes
tări. Trecind prin fața cabine
lor, purtînd mici plăcuțe „T.V.” 
— „Radio", privind ta cealaltă 
parte unde telexurile șl mașinile 
de scris țăcăne continuu, iar te
lefoanele zbîrnîle ta cor al pen
tru o clipă imaginea unul imAis 
stadion, ta formă de pîlnle, ca 
pentru o corida; în tribunele că
ruia au luat loc milioane de 
spectatori pentru a urmări lupta 
din ring. Probabil așa ar arăta 
locul de dispută a boxerilor dacă 
toți cel ce urmăresc la televi
ziune și la radio sau prin Inter
mediul presei aceste campionate 
europene s-ar afla reuniți măcar 
o singură dată laolaltă...

In spatele panoului electronic; 
pe promenada care închide pot
coava tribunelor, zăbovești fără 
vole. Cir.eva a avut Ingenioasa 
inițiativă de a plasa acolo două 
mari panouri cu fotografii. Pe 
unul dintre ele parcurgi — vi
zual — istoria boxului nostru; 
de la lng. Vlrgll Saivan, cel 
care se impusese la începutul a- 
cestuj secol nu numai la Cluj; 
trectad prin perioada Lucian Po
pescu — tan Chiriac —. Ian Popa 
pînă la Nicolae Linca șl Gh. Ne
grea. Dincolo a_u fost surprinși 
(dacă se poate' spune așa ceva 
atunci cînd din cleștele pumnilor 
întinși spre obiectiv apare... fri
zura d,e dandy a Iul Cuțov !) cel 
11 magnifici, ta puterile cărora 
își pun speranțele cel ce vor ani

ma seară de seară serialul euro- , 
penelor. înainte de a pătrunde ; 
sub cupola alb-orange o ultimă 
privire spre standul cu marame 
și spre cel cu cărți to care sa 
vorbește tot despre Isprăvile ce
lor cu pumni tari.

în sftrșlt,- spre locul 113. S-ad 
aprins luminile de bal. Bateriile 
Incandescente ajută șl ele mercu
rul să urce tacă o linie, două pe 
scara lui Celsius. Ochii tuturor , 
sînt ațintiți spre careul magic. 
Stat ta tribune oameni de toate 
vîrstele. Pe unii dintre ei îl cu
noaștem. I-am mal văzut aici; a- 
tuncl cînd patinoarul era doar un 
vast șantier. Cu îndemtnare de 
cascadori umblau pe scheletul me
talic pentru a suda o întâlnire a 
brațelor de fler; turnau ta cofra- 
Jul meșteșugit tone de beton sau 
întindeau cu eleganță uriașa um-' 
brelă. Pe alții îl recunoaștem; 
după entuziasmul cu care aplau- 
dă fiecare gest ce denotă m£-> 
iestele, ca pasionați statornici aî 
boxylul. Facem cunoștință cu 
doamna Juna Hunt din Manches
ter. Respectabila doamnă, care a 
deyășlt nu de mult vîrsta de 70 
de ani, și-a lăsat ceașca cu ceai 
pe masa din grădină și pudell-ul 
ta grija vecinei pentru a veni 
aid la București să-1 urmărească; 
pe boxeri. Probabil însă vecinii 
s-au obișnuit eu această ciudă
țenie. D-na Hunt n-a scăpat din 
1951 nici o ediție a campionatelor 
europene sau a Jocurilor Olim
pice 1

Dar sub cupola unde ard Iu-» 
mini de, bal se tatîmplă în fle
care clipă cite un lucru demn de 
relevat. Cine ar putea însă să 
realizeze performanța de e le 
înmănuțchea pe toate ? Doar a- 
cela căruia 1 s-ar acortța creditul 
de a sintetiza totul Intr-un singur 
cuvînt: splendid !

Hrisfache NAUM

ONORAT SIMPAT1ZANȚII... Din colțul tribunei
Categoria cocoș

Pentru că trebuia un adver
sar de sfert de finală suedezu
lui Fredriksson (care în mati
neu îl întrecuse în eficacitate 
pe bulgarul Savov), Lucian 
Popescu a fost nevoit să trea
că prin emoțiile primei intrări 
în scenă, conducindu-I în are
nă pe elevul său, într-un fel 
propria-i copie, poate realiza
rea carierei sale de antrenor : 
pe Aurel Dumitrescu.

Nici nu a început bine me
ciul și cocoșul român dovedeș
te o poftă de luptă extraordi
nară, lăsînd plină de uimire o 
întreagă arenă prin morișca 
pumnilor săi, care nu au lăsat 
răgaz de respiro studentului 
sîrb Ibrahimovici. In cursul 
minutului doi al primei repri
ze, Dumitrescu l-a obligat de 
două ori pe arbitru să-1 nume
re pe adversarul său în picioa
re. Avalanșa de un-doiuri dez
lănțuită de român în momen
tul în care adversarul era în 
colț, ne-a edificat asupra po
sibilităților lui Dumitrescu. 
De necrezut, dar aparent li
niștitul, plăpîndul Dumitrescu 
s-a dezlănțuit, insistînd și ma- 
nifestînd o incredibilă frecven
ță in lansarea pumnilor. Ibra
himovici suportă numărătoarea 
pentru a doua oară. In urmă
toarele două reprize am urmă
rit cu nespusă plăcere evoluția 
excelentă a unui tînăr care a 
vrut și a reușit să ne convin
gă că își merită prezența in 
ringul continental, chiar în 
dauna lui Giju (nu de mult în
vinsul lui Ibrahimovici la Bel
grad). Dumitrescu a încheiat 
în apoteoză, smulgînd meritat 
ovațiile mulțimii.

A. Dumitrescu (România) 
b.p. Ibrahimovici (Iugoslavia).

Meciul .dintre sovieticul Kula- 
ghin și irlandezul Dowling a pri
lejuit cea mai mare surpriză a 
zilei inaugurale a C.E. După 
două reprize în care a fost evi
dent superior, punctind cu repe
tate directe, de stingă și de dreap
ta, în ultima. Dowling l-a obli
gat pe arbitrul din ring. Wolf, să 
intervină și să oprească întîlni- 
rea prin ceea ce se numește 
„referee stop-combat", adică a- 
bandon dictat de arbitru.

Dowling (Irlanda) b. ab. in 
Kulaghin (U.R.S.S.).

■ Un meci care s-a desfășurat în 
liniște, ca într-o sală de teatru. 
Schultz (R.D.G.) .și Stark (Sco
ția) s-au agitat mult, dar lovitu
rile pe care și le-au trimis n-au 
avut eficacitate. Totul a mers la 
întimplare. au abundat obstruc
țiile de o parte și de alta. In 
repriza secundă, arbitrul bulgar 
Ganev i-a dat un justificat a-

vertlsment boxerului din K.D.G. 
pentru lovituri cu mănașa des
chisă. Totuși, Schultz a obținut 
decizia pentru un plus de efica
citate în finalul meciului.

Schultz (R.D.G.) b.p. Stark 
(Scoția).

Cu un plus de luciditate în 
acțiuni, cu eschive excelente, 
francezul Cosentino a condus 
permanent bătălia sa de loc co
modă cu olandezul Huppen. plin 
de vitalitate, dar puțin dezlinat. 
în Ciuda unui avertisment primit 
in repriza a doua pentru box cu 
capul înainte, francezul și-a im
pus superioritatea indiscutabilă 
sporind numărul boxerilor de 
valoare într-o categorie din acest 
punct de vedere foarte bogată.

Cosentino (Franța) b.-p. Huppen 
(Olanda).

Andruszklewlcz (Polonia) șl 
Lindberg (Finlanda) au încheiat 
primul tur al cocoșilor. Mal teh
nic și mai experimentat, pugl- 
listul polonez a obținut o victo
rie clară, fără emoții.

Andruszkjewicz (Polonia) b. p. 
Lindberg (Finlanda).

Categoria semimijlocie
Finlandezul R. Meronen (fra

tele celuilalt Meronen care a bo
xat la categoria ușoară) a lovit 
explosiv. în serii variate. Adver
sarul său. Setien (Spania), a a- 
runcat din cînd în cînd cîte o 
directă de stânga, dar contrele 
sale nu l-au putut .cuminți“ pe 
finlandez.

R. Meronen (Finlanda) b.p. Se
tien (Spania).

Polonezul Petek, campionul pe
nelor europene cu doi ani în 
urmă, a debutat la noua catego
rie cu succes, reușind să-1 tem
pereze cu „pistonul- de stânga 
pe mai tânărul său adversar, en
glezul Hayes, și anunțîndu-se un 
candidat serios printre semiușorL 

Petek (Polonia) b.p. Hayes 
(Anglia).

Categoria semiușoară
în meciul dintre Iugoslavul 

Dzakula și monteurul elvețian 
; Blaser s-au schimbat lovituri cit 
în... trei tatfinlri. dar, din păcate 
boxul a fost absent.

Dzakula (Iugoslavia) b.p. Bla
ser (Elveția).

care nu i-a rezistat, practic, 
mai mult de două runduri. La 
sfirșitul reprizei secunde, cu 
un ja6 de dreapta, Silberman 
și-a trimis adversarul la po
dea și numai pauza a mai pre
lungit o Sptă pe care danezul, 
sensibilizat la arcada dreaptă, 
o pierduse oricum. După re
luare. cu un croșeu de dreap
ta. Silberman se impune defi
nitiv, arbitrul italian Anielio 
oprind pe Olsen să continue 
cu un gest care însemna de 
fapt K.O. Dar juriul a dat de
cizia :

Silberman (România) b. ab. 
III Olsen (Danemarca).

Doi ștîngacl, cehoslovacul Cerny 
șl scoțianul Joyce au furnizat o 
intltaire plină de... sttagăcii, de 
un slab nivel tehnic. Mai insis
tent în ultima repriză, cehoslo
vacul și-a adjudecat victoria.

Cerny (Cehostovacla) b.p. Joyce 
(Scoția).

Categoria mijlocie mică
Nici o repriză n-a durat meciul 

dintre Tregubov (U.R.S.S.) și 
Dahn (R.D.G.). Cu un clasic un- 
doi la cap Dahn a fost expediat 
cu fața în jos la podea. Arbitrul 
olandez Krom l-a numărat ptaă 
la zece, după care boxerul din

R.D.G. s-a îndreptat tmpletidn- 
du-se spre colț.

Tregubov (U.R.S.S.) b. K.O. I 
Dahn (R.D.G.).

Intr-un med confuz în care 
nid unul dintre competitori n-a 
reușit să execute lovituri sufi- 
dent de clare, maghiarul Kovacs 
a fost preferat cehoslovacului Ko- 
mel pentru numărul superior de 
Încercări reușite.

Kovacs (Ungaria) b.p. Komel 
(Cehoslovacia).

Belgianul Despagne a fost o 
pradă ușoară pentru finlandezul 
Saarinen. Numărat în pidoare în 
prima repriză, apoi și In urmă
toarea. Despagne a fost abando
nat de arbitrul Constantin ChlriaS

Saarinen (Finlanda) b. ab. II 
Despagne (Belgia).

Cronici redactate de R- 
VILARA, N. BURILEANU, 
R. CALARASANU, GH. 
ILIUȚA și P. IOVAN.

Fotografii de Aurel 
NEAGU.

Cînd scriu aceste rînduri sînt 
deosebit de emoționat, încă o 
dovadă că noi, boxerii (îmi 
place să mă mai consider așa), 
sintem mai degrabă niște sen
timentali decît niște forțe dez
lănțuite, așa cum mulți ne 
apreciază, fără, însă, a ne cu
noaște. Siraî emoționat pentru 
că ziua de astăzi, 31 mai, zi 
în care după o lungă, poate 
prea lungă așteptare, am vă
zut la noi acasă, la București, 
primul campionat european de 
box din istoria sportului ro
mânesc, îmi amintește de un 
alt „31 mai“, petrecut acum 
39 de ani.

In ziua aceea de demult, eu, 
împreună cu alți trei boxeri 
români, Marin Plăleșu, Ion 
Lungu șl Nicolae Carata, po
poseam după 24 de ore de că
lătorie cu trenul într-o gară 
din Budapesta. Eram primii soli 
ai boxului de la poalele Car- 
paților la campionatele euro
pene de box...

De atunci au trecut mulți 
ani. Pentru noi toți cei care 
am făcut cite ceva pentru 
sportul cu mănuși, ani de aș
teptare. Și iată-ne acum visul 
împlinit : ..eurpenele" la noi 
acasă. Deși am văzut multe

meciuri în viața mea, poate 
nlclcînd nu mi-a bătut inima 
mai tare decît azi. Am tre
murat pentru micuțul Aurel 
Mihai, acest pachet de mușchi, 
pe care-1 văd pe podium, pen
tru Pușcaș, pentru Dumitres
cu, care începe să devină o 
copie a maestrului său Lu
cian Popescu, pentru Silber
man, această forță care nu 
știe încă să se dezlănțuie cînd 
trebuie. îmi place să cred că în 
victoriile băieților no$tri (de 
azi, există „ceva” și din mun
ca noastră a celor bătrîni.

Dintre străinii pe care i-am 
văzut în această primă zi a 
întrecerilor m-a impresionat 
în mod deosebit iugoslavul 
Veșelinovic, pentru lucidita
tea sa în fiecare fracțiune de 
secundă, pentru arta cu care 
a știut să se orienteze tactic, 
pentru a... ciupi victoria în 

» fața unui adversar care nu 
i-a fost cu nimic mai prejos.

Poate că părerile mele nu 
sînt împărtășite de toți spe
cialiștii care asistă la crîn- 
cena bătălie de pe 23 August. 
Dar nu asta este, cred eu, im
portant. Pentru mine și pen
tru cei de vîrsta mea impor
tant este faptul că sportul ro-

Constantin CIONOIU I 
văzut de

NEAGU RADULESCU, 
mânesc, șt boxul îndeosebi, a 
căpătat o valoare deosebit de 
mare pentru că altfel, sînt si
gur, campionatele europene nu 
ar fi avut loc la București.

Constantin CIONOIU 
fost campion al României

SÎMBĂTĂ LA SOFIA

SĂRUCAN 7,75 LA LUNGIME!
Juniorul Dosa 2,13 la inălfime

Corespondență specială pentru sportulStart sud-american al fotbaliștilor englezi
Interesul cu care a fost aștep

tat meciul dintre campionul olim
pic Wolke (R.D.G.) șl polonezul 
Filipiak n-a fost onorat de cei 
doi combatanți. în afara unui 
croșeu de stingă. în repriza se
cundă, Wolke n-a arătat nimic. 
Dacă a cîștigat totuși meciul, 
aceasta se datorează faptului că 
Filipiak a obstrucționat mi 
mult.

Wolke (R.D.G.) b.p. Filipiak 
(Polonia).

Primit în arenă cu aplauze 
ritmate (ca la hochei), Silber
man și-a onorat simpatizanții, 
martelindu-1 pe danezul Olsen,

SOFIA, 31 (pria telefon). Pe 
stadionul Vas-3 Levski a taeepirt 
stanbătâ cea de-a XV a ediție a 
concursului atletic Internațional 
organizat de ziarul Narodna SCa- 
dej. la care participă sportiv, din 
17 țări. In prima zi. atleții romăni 
au avut o comportare remarca
bilă. reușind două recorduri na
ționale. La lungime, Vasi'.e Sâ- 
rucan a sărit din a treia Încer
care 7,75 m, tntrednd eu 1 cm 
vecinul record (M. Stmionescu — 
1964). Ttaârul Csaba Dosa a ob
ținut un excelent rezultat, treclnd 
Ștacheta Înălțată la 2,13 m — nou 
record republican de Juniori ți 
record de seniori egalat.

Rezultate : BÂRBATI — lungi
me : Beer (RDG) 7.89. SARL'CAN 
7.75 — record. Walkowskl (Polo
nia) 7,58, BADINI 7.51, ...6. ZA-

HARIA “48. —ÎL SAMUNGITJ4; 
Înălțime : Martinov (URSS) 2.13. 
Kâppest (RDG) 2.13. Iordanov 
(Bulgaria) 2.13. Văhăiă (Finlanda) 
2.13. DOSA 2.13 — record egalat; 
8» m : Fromm (RDG) 1:4870. Mu- 
mentr.a’.er (Elveția) 1:48.4. Matu- 
sehewski (RDG) 1:50.2, UNGU- 
REAXV 1:50.5; 11» mg : Forssan- 
der (Suedia) 14.1. PERȚA 14,2: 
ciocan: (stad. Rakovski): Mindov 
(Bulgaria) 64.80 — record, COS- 
TACHE 62.66: greutate : Bruch 
(Suedia) 18.72; 400 m : Alvarez
(Cuba) 47.7; 5000 m : Haase
(RDG) 13:58.6: FEMEI — 400 m : 
Trusts (Cuba) 56.2; greuiate : 
Hristova (Bulgaria) 17.72; suliță : 
Pajtler (Iugoslavia) 49.06.

Toma HRISTOV

După reel te preș!onam 4—1 
reușit în fața Secției, exact în 
ajunul plecării în turneul lor 
sud-american, fotbaliștii Albion- 
ului se arata din nou capabili 
să-și apere cu succes titlul de 
campioni mondiali, la ediția 1970. 
Ei vor evolua acum, la prima 
escală a călătoriei, chiar la Ciu
dad de Mexico, gazda viitoarelor 
întreceri pentru Cupa Mondială. 
Apoi, la 3 iunie, englezii joacă 
la Guadalajara, întîlnind prima 
reprezentativă a Mexicului.

echipa Anglie! este aceeași mare 
camptcarA de acum trei ani. Sar
cini dificilă fiindcă, din nou, 
Ramsey însuși a atras atenția că 
u-.ne vom afla în fața unor Ju
cători străluciți”. Personal, con
sider că cel mal greu va fl pen
tru apărarea noastră. Fundașii 
Keith Newton, Terry Cooper șl 
chiar stoperul Brian Labone sint 
vulnerabili în fața unor atacanțl 
imaginativi și rapizi. Iar un 
Borja, liderul atacului mexican; 
poate fi clștigător în duelul cu

Iată deci — într-o scurtă tre
cere în revistă — argumente pro- 
șl contra pentru o reușită In tur
neul pe care-1 întreprinde echipa 
Angliei pe continentul sud-ame
rican.

Brian GLANVILLE
Londra, 31 mal.

ÎNSEMNĂRI DE LA MASA PRESEI

Bucureștiul, frumoasa ca
pitală a României, i-,a primit 
pe boxeri cu aceeași tradi
țională ospitalitate, binecu
noscută în toată lumea, cu 
care i-a întîmpinat de fie
care dată pe sportivii bulgari 
care au vizitat România în 
anii precedenți și pe care 
i-am însoțit de cinci ori pînă 
acum pe meleaguri româ
nești. De data aceasta, însă, 
emoțiile tuturor sînt mai 
mari : organizatorii au făcut 
totul pentru a se prezenta la 
înălțime la ora primului gong 
(așteptînd, probabil, verdictul 
tuturor oaspeților aflați la 
București), în timp ce în 
tabăra cealaltă — conducă
tori de delegații, specialiști, 
concurenți, arbitri — se aș
teaptă cu mare interes re
zultatele luptei propriu-zise 
din ring.

Ziua de vineri, premergă
toare startului pe care l-am 
urmărit cu toții sîmbătă la 
ora 13, cînd arbitrul England 
a dat semnalul de începere a 
celei de a XVIII-a ediții, a

fost pentru mulți mai difi
cilă chiar dedt o repriză în
tre corzile ringului. Care din
tre boxeri nu-și va aminti 
peste ani și ani de emoțio
nantul ritual al tragerii la 
sorți, moment de care de
pinde nu o dată în cea mai 
mare măsură deschiderea sau 
bararea drumului spre po
diumul întrecerii.

M-a interesat, în primul 
rînd, conturarea șanselor pu- 
giliștilor bulgari și n-aș pu
tea spune că sorții i-au defa
vorizat. Bineînțeles. înfrînge- 
rea lui Savov în fața suede
zului Fredriksson va fi no
tată printre surprizele aces
tor europene, dar cînd vor
besc de șanse mă gîndesc, 
cu speranțe, la faptul că bo
xerii bulgari nu vor întâlni 
în primul tur pe reprezentan
ții celor mai puternice echi
pe angajate în lupta pentru 
titlu : U.R.S.S.. Polonia, Ro
mânia. într-adevăr. cred că 
cele mai multe medalii vor 
fi cucerite de sportivii din 
țările amintite, care au con
firmat de atîtea ori, în anii 
și la competițiile anterioare, 
clasa ridicată, a pugilatului 
din respectivele țări.

Boxul românesc, prin re
prezentanții săi de talia lui 
Ciucă. Cuțov, Vasile. Silber
man sau Monea, poate repur
ta la această ediție a între
cerii europene un remarcabil 
succes. I-am văzut de multe 
ori pe toți acești sportivi Și 
sînt convins că ei nu-șj vor 
deziluziona suporterii.

Dar. să nu mă avînt prea 
mult în pronosticuri. Să aș
teptăm mai bine djsputele 
pugiliștilor, căci ei înșiși vor 
trebui să ne arate cine me
rită să urce pe treptele po
diumului la europene.

Ștefan DONCEV 
redactor de box la ziarul 

„Naroden Sport“-Sofia

ALEXANDRU ISTRATE (Steaua) 
DIN NOU CAMPION LA SPADĂ

Spada este cea de a doua 
probă din cadrul finalelor 
campionatelor naționale de 
scrimă în care campionul de 
anul^trecut își reeditează suc
cesul. Este vorba de Alexan
dru Tstrate (Steaua). Cel mai 
tânăr participant la turneul 
final a reușit să cîștige fără 
nici o înfrîngere mult invidia
tul titlu : 5-2 cu Marinescu și 
Mironov, 5-3 cu Sepeșiu și N. 
Istrate și 5-4 cu Moldanschi.

Pentru campionul țării, a- 
saltul cel mai dificil se anun
ța cel Cu Sepeșiu, principalul 
său urmăritor, la un moment 
dat. Evoluția scorului a fost 
destul de strînsă pînă la 3-3 
cînd Al. Istrate a reușit să se 
detașeze, poate ajutat și de 
adversarul său ('coleg de club), 
care n-a mai forțat suficient

Locul 2 a revenit reprezen
tantului clubului sportiv Elec- 
troputere Craiova — Al. Mi
ronov. Profesor de... matema
tică, scrin^er cu vechi state 
pe planșele țării, el a realizat, 
în acest fel, cea mai bună per

formanță a sa. El a trebuit să 
destrame o adevărată coaliție
— toți ceilalți finaliști apar- 
ținînd unui singur club. Stea
ua — uneori cu victorii la 
scoruri suficient de conclu
dente : 5-1 cu Sepeșiu, 5-3 cu 
N. Istrate și 5-4 cu Marinescu.

Pe locui 3, Iosif Sepeșiu. 
tot cu 3 victorii (tușaveraj 
inferior). Absența din ultimele 
luni a acestui excelent spa
dasin de pe planșă (bolnav de 
gripă) și-a spus cuvîntul. în 
condițiuni de completă vali
ditate este evident că Sepeșiu 
și-ar fi... vîndut mai scump 
pielea, forțînd chiar locul I.

Locul 4 i-a revenit lui Ște
fan Moldanschs : o singură 
victorie (2 d. î.), la fel ca și 
Nicolae Marinescu, dar care 
a avut o dublă înfrîngere. Cu 
nici o victorie, Nicolae Istrate
— deși s-a bătut mai mult ca 
niciodată — a ocupat locul 6.

Duminică, ultima finală, cea 
de sabie.

Tiberiu STAMA

Gordon Banks va apăra din nou poarta echipei Angliei

PUNCT FINAL ÎN MARATONUL DE PE SNAGOV
Afljența de concurenți a ca

racterizat și ultimele trei starturi 
ale campionatului republican de 
mare fond. 47 de echipaje mas
culine disputîndu-și întiietatea 
sîmbătă dimineață. O altă carac
teristică repetată : disputa strîn
să între reprezentanții cluburi
lor Steaua și Dinamo, pentru ob
ținerea titlurilor de cei mai re- 
zistenți specialiști ai caiacului 
și canoei. Prin încă două vic
torii obținute ieri (față de una 
a dinamoviștilor) Steaua a re
alizat scorul de* 5—2 în fața for
mației nautice de la Dinamo, 
care, însă, a avut satisfacția de 
a fi obținut cel mai mare punc
taj în clasamentul general (168 p, 
față de 131). Dintre celelalte clu
buri, s-au situat mai bine O- 
limpia București și Ancora Ga
lați, dar la mare distanță de 
protagoniste. Iată o șuccintă re
latare a curselor :

Caiac dublu (20 km). Proba a 
fost marcată de un incident, cu
plurile A. Scurca—I. Reva (Stea
ua) și R. Rujan—I. Negraia (Di
namo), sosite pe locurile 2, res
pectiv 3, fiind descalificate din

cauza comiterii unor neregula- 
rități pe parcurs. Rezultatele 

^premiaților : 1. Steaua (Ștefan 
Pocora, Vasile Simiocenco) 75: 
29, 2. Dinamo (O. Rujan, E. Bo
tez) 76:21. 3. Dinamo (A. Manea, 
St. Șchiopu) 77:07.

Caiac simplu (2o km). în pri
ma treime a cursei un pluton» 
de 4 caiaciști au fost în frun
tea celor 18 echipaje, după care 

I Coșniță și Sciotnic s-au detașat, 
primul cucerind titlul de cam-
1. Costel Coșniță (Steaua) 79:42,
2. Atanasie Sciotnic (Dinamo) 
80:18, 3. Vasile Roșea (Dinamo) 
80:42.

Caiac 4 (20 km). întrecerea fi
nală a fost mai puțin palpitan
tă, două echipaje dinamoviste 
-nstalîndu-se la conducere încă 
de la prima turnantă, iar vic
toria fiind realizată destul de 
clar și cu mult înainte de finiș. 
Cei mai buni : 1. Dinamo (A. 
Varabiev, p. Ivanov, A. Ver- 
nescu I. Iacob) 64:53. 2. Dinamo 
(N. Șmul, C. Covaliov, E. Za- 
bara, I. Sidorenco) 65:00. 3. Stea
ua (N. Terente, ' S. Cuciuc, H. 
Ivanov, A. Conțolenco) 66:17.

Prudent, Sir Alf Ramsey anun
ță că aceste meciuri pe terito
riul mexican nu trebuie luate ca 
etalon pentru anul viitor, cînd 
echipa sa se va prezenta cu o 
lună de aclimatizare prealabilă. 
Precauție care pare totuși exa
gerată, judecind prin prisma sla
belor performanțe trecute la ac
tivul fotbalului mexican după 
recenta sa vizită în Europa, cînd 
gazdele viitorului C.M. și-au per
mis luxul să piardă la asemenea 
echipe slab cotate ca Danemarca 
și Luxemburgul. în afara altitu- 
dinei, managerul echipei Angliei 
se teme și de consecințele căl
durii specifice acestui anotimp. 
„Vara mexicană și altitudinea 
vor fi adversarii noștri cei mai 
redutabili, poate-... — spunea 
Ramsey la îmbarcare.

După Mexic, urmează la rînd, 
Uruguay. Și pentru aci, englezii 
se înarmează cu prudență, deși 
— știut este — fotbalul Uruguayan 
traversează una din cele mai 
slabe perioade din istoria sa. 
înșiși mexicanii au cîștigat în 
fața foștilor campioni mondiali, 
pe terenul acestora, cu un con
cludent 2—0.

Principalul test se va desfășura 
la 12 iunie, la Rio de Janeiro, în 
fața Braziliei. Cei mai faimoși 
reprezentanți ai fotbalului sud- 
american trăiesc și ei o perioadă 
de transformare, dar pare deo
sebit de semnificativ faptul că 
diriguitorii „cariocas" apelează 
din nou la vedetele anului 1964. 
Și redutabili par îndeosebi un 
Pele sau un Jairzinho, care pot 
produce răsturnări de calcule, și 
pronosticuri prin simpla lor vir
tuozitate personală.

Pentru comentatorii din afara 
caravanei britanice, punctul prin
cipal al suitei de test-meciuri 
este încercarea de a dovedi că

el. Mal bine stăm cu atacul, 
unde — după înlocuirea mai 
lentului Roger Hunt — structura 
de joc comune ceva mal bine 
activului Alan Ball, raidurllor- 
surpriză ale Iul Martin Peters și 
In sfîrșit forței de finisare a ine
puizabilului Bctaby Chhrlton re
integrat echipei.

în fine, de notat încă un posi
bil handicap pentru englezi. Ab
sența lui Nobby stiles, a cărui 
revenire în formă la ultimele 
sale apariții era deosebit de pro
mițătoare. Dar Nobby trebuie să 
fie internat în spital pentru o 
urgentă operație de cartilagll, iar 
înlocuitorul său Alan Mullery nu 
mi se pare omul capabil de a-i 
suplini lipsa.

16-imile de finală 
la Doland Garros

PARIS, 31, — în a cincea 
zi a campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, 
des întrerupte de ploaie, au 
început 16-imile de finală, în 
proba de simplu masculin. 
Iată primele rezultate: San
tana (Sp.) — Carmichael
(Aus.) 6—1, 6—2, 6—1 ; Laver 
(Aus.) — Marzano (It.) 6—1, 
6—0, 8—6 ; Gimeno (Sp.) — 
Mărmureanu (’România) 6—4, 
6—1, 6—0 ; Stolle (Aus.) — Ku- 
kal (Cehosl.) 2—6, 6—1, 6—3, 
6—1 ; Richey (S.U.A.) — El. 
Shafei (R.A.U.) 6—2, 7—5.
6—8, 6—1 ; Rosewall (Aus.)
— Mulligan (It.) 4—6. 6—2, 
6—2, 6—1 ; Gulyas (Ung.) — 
Hewitt (R.S.A.) 11—9, 6—0, 
0—6, 7—5; Smith (S.U.A.) — 
Lail (Inid.) 3—6, 6—3, 6—1, 
4—6, 6—0 ; Emerson (Aus.)
— Di Domenico (It) 6—2, 
4—6, 6—1, 6—-4 ; Newconric 
(Aus.) — Orantes (Sp.) 6—4, 
6—3, 4—6, 6—3.

în turul III al probej de 
dublu-bărbați, jucătorii români 
Tiriac și Năstase au întrecut 
pe francezii J. P. Corurcol și 
B. Paul cu 6—4, 6—2, 6—2.

Congresul I. S. U.
La congresul Federației in

ternaționale de patinaj (ISU), 
care va avea loc la Londra, 
între 1 și 7 iunie a.c., țara 
noastră va fi reprezentată de 
secretarul -F. R. de patinaj, 
FI. Gămulea.

- 7HfX- TELEX- TELEX- TELEX-
în concursul internațional de tir de la Budapesta, sporti
vul român Aurel Ionescu a cîștigat proba de talere arun
cate din șanț cu rezultatul de 194 p, urmat de Molriar (Un
garia) — 194 p, Ferenczj (Ungaria) — 190 p. Proba de 
armă liberă, aalibru redus, 3x40 focuri, a revenit maghia- 
relui Papp cu 1149 puncte.

în concursul atletic de la Moscova a fost înregistrat un al 
doilea record al lumii. în ștafeta 4x40C m femei echipa 
U.RS.S. (Finoghenova. Medvedeva, Kleineț, Bcitenko) a 
obținut timpul de 3:47,4. Rașid Șarafetdinov a realizat în 
cursa de 5 000 m timpul de 13:38,0 — cea mai bună per
formanță mondială a sezonului.■
A 53-a ediție a cursei automobilistice „500 de mile“ de Ia 
Indianapolis s-a încheiat cu victoria lui Mario Andre'tti 
pe „Hawk-Ford“ — 804 km în 3hll:14 (medie orară 252,452 
km). El a fost urmat de Don Gurney și Bobby Unser. ’

înaintea ultimei runde, în turneul feminin de șah de la 
Piotrkow (Polonia), Asenova, ocupă primul loc cu 6 p și 
este urmată de Litmanovicz cu 5’/2 p și Rodica Reichercu 
5 p. Maria Pogorevici are 3V2 p și se 'află la egalitate de 
finețe cu alte două concurente, ocupînd locurile 5—7.

Maratonul internațional de la Anvers a fost cîștigat de 
australianul Derek Clayton, cronometrat pe 42,195 km cu 
timpul de 2h08:33,6.
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