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ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI REPREZENTATIVA OE TENIS A ROMÂNIEI
DE AL X-lea CONGRES

AL PARTIDULUI
AGENDĂ COMPETITIONALĂ

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL 
AL „CUPEI U.G.S.R." LA OINĂ

BICAZ, 2 (prin telefon). Jocu
rile preliminare s-au încheiat. 
După ce au plasat In grupa A 
numai favorite ale competiției, 
sorții au conținut jocul și au 
decis ca in seria C cele două 
echipe tinere, F.C.M.E. București 
și C.F.R. Sibiu, să-și dispute in- 
tiietatea alături de experimentata 
formație Biruința Gherăești (jud.

ASCENSIUNI

Neamț), clasată pe locul n ta ac
tuala ediție a .Cupei României-. 
Oinarii de la F.C.M.E. București 
și C.F.R. Sibiu s-au impus aten
ției, fumizind meciuri atractive ta 
compania valoroșilor lor adver
sari din Gherâești. Dintre compo
nenței acestor douâ echipe de 
perspectivă, s-au remarcat, ta 
mod deosebit. A. Vlâdan, D. Flo- 
rea, X. Neacșu, (F.CJLE.), C. 
Dragomîr, C. Contor» și Gh. 
Șoim» (C-F.R-). la fel de bani atit 
la bătaia mingii cit și la prin
dere. Au tavms twureștenii cu 
11—2, dar primul ioc ir. grupă l-a 
obținut, după cum era de aștep
tat, Biruința Gberăești. Alătur: de 
Biruința s-au calificat in turneul 
final, care se Încheie duminică. 
C.P.B. (gr. A), Torpedo To ban 
(gr. B) și Avtmul Frasin (gr. D). 
Celelalte echipe se tatilnesc ta- 
tr-un turneu de consolare.

de Dumitru ALMAȘ
TR. IOANTȚT3CU

CONSTANTA

Multă vreme va să glndim 
și să scriem sub uluitoarea 
impresie produsă de ase

lenizarea săvîrșită de cei trei eroi 
ai omenirii in acest miez de va
ră. O ispravă fascinantă, ca-n 
imaginația lui Cyrano de Berje- 
rac, a lui Jules Verne, ori H. C. 
Wells. O faptă supraomenească 
realizată de cele mal cutezanțe 
minți, sprijinita de efortul a mi
lioane de locuitori ai Terței ți 
urmărită cu o nemaipomenită mi
rare și Încredere de miliarde de 
oameni.

Dar tocmai acum cind omul a 
devenit o ființă cosmică, tocmai 
acum clnd s-a ~ 
nunțat pentru no
iembrie, acest an al 
miracolului cosmic, 
o nouă expediție se
lenară, mă glndesc 
că, totuși, In cosmi- 
citatea iul, omul are 
tot mal mare nevoie 
Numai Îndrăznind și făptulnd intru 
cunoașterea și desăvirșita fertili
zare a globului, omul a găsit și 
va găsi suficientă forță intelec
tuală și fizică spre a străbate 
drumul pină la Lună, a păși pe 
astrul nopților romantice, cu sen
timentul incredibil c-a biruit 
neantul. Și nu cu gtnd de a frt- 
na sau de a umbri emoția și min- 
dria acestor zile și nopți de co
muniune fizică și spirituală cu 
Universul, mărturisesc că mi-ani 
adus aminte de primele ascensi
uni făcute, acum patru decenii, 
pe Ceahlău sau și mal sus, la 
vîrful Omul. Priveliștile, stincile 
și plaiurile, brazii și cerul, cas
cadele și norii, ne-au vrăjit în- 
tr-attt inima și întreaga făptură, 
ne-au captivat-o așa de mult in
cit, în ardoarea impresiilor unice, 
fremătinde, am conceput și scris 
romanul „Meșterul Manole". O 
carte care s-a vrut plină de dra
goste pentru natură și om ; o 
poveste de iubire desfășurată in 
sînul sălbaticei naturi montane ; 
o discretă invitație la drumeția 
carpatină, Ia verificarea și întă
rirea forței fizice șl morale in 
luptă cu vicisitudinile naturii și 
cu surprizele necunoscutului. Pe- 
atuncl, in Valea Ialomiței exista 
doar o cabană, modestă — la Bol- 
bocl. Pe atunci, ne călăuzeam după 
indicațiile ciobanilor, ori, even
tual^ după cele aflate in cartea 
Bucure! Dumbravă. Și de cite ori

a-

de pămint.

nu ne-am rătăcit, n-am Înnoptat 
la stini sau nu ne-am adăpostit 
de furtuni sub stincile Coștăei șl 
în văgăunile din Valea Cerbului, 
ca să nu mai pomenesc de nop
țile cu mormăiri de urs din Câ- 
liman sau Pietrosul... Se săvirțea 
atunci un pionierat turistic, entu
ziast, romantic și pitoresc cum 
nu se află. O săptămînă in munți 
era o performanță sportivă și o 
probă de virtute lntn tenacitate 
și cutezanță. Aveam ee povesti 
un an, hrănindu-ne spiriruaimente 
din fiecare 
fiecare ceas

moment greu, din 
de primejdie înfrun
tată. din al fiecărui 
apus ori răsărit de 
soare mirific joc de 
culori, din mirozna 
fiecărei flori, din ci
ripitul fiecărei pă
sări. din scliplăul 
milioanelor de stele, 

din fulgerele și trăsnetele cutre
murătoare ale furtunilor.

ari drumeția montana stă la 
Indemina oricui. Lingă orice În
tretăiere de cărări bine marcate 
se află o cabană sau un hotel 
modern. Ctnd am urcat intiia oară 
pe Făgăraș nu exista nici o ca
bană. Noi, în zilele acestea, cu 
eforturi susținute, am construit 
cel puțin șase. Și nu cabane, ci 
adevărate hoteluri moderne. Și 
altele se încastrează chiar acum, 
In peisajul alpin, ca niște perle 
policrome. Și poate-i bine să a- 
mintim, în preajma Congresului 
al X-lea, cînd, sub oblăduirea par
tidului, facem bilanț și aprindem 
reflectoare, stabilim farurl-jaloane 
spre marele mîine, in ajunul sfer
tului de veac de la Eliberare, că 
și in problema drumeției am În
făptuit ceva vrednic de înrăbo- 
jare în răbojul anilor noștri.

In anul expedițiilor lunare, să 
garăm mașinile la cabanele de la 
Izvorul Muntelui, de la Plaiul 
Foii, de ia Riul Morii și să ur
căm Ceahlăul, Piatra Craiului ori 
Retezatul. Dar nu pentru vreun 
chiolhan nesăbuit ci pentru acea 
mare satisfacție fizică, pentru a- 
cea probă de virtute sportivă, 
pentru acea Înaltă șl pură desfă
tare spirituală pe care munții no
ștri le oferă, ca pe un minu
nat și gratuit dar. Căci de pe 
munți și Luna și stelele sînt mal 
frumoase, mai aproape, mai is
pititoare.

P. CORNEL 
ccresp. principal

GIURGIU

Sportivii din municipiul Giurgiu 
lntîmpină cel 
al partidului șl cea de a XXV-a 
aniversare a 
noi succese.
de educație fizică șl sport, tn co
laborare cu Comitetul U.T.C. șl 

local al sindicatelor a 
numeroase competiții 

dotate cu .Cupa Elibe-

de al X-lea Congres

eliberării patriei cu 
Consiliul municipal

Consiliul 
organizat 
de masă 
rării" și .Cupa Congresului". In
aceste zile se desfășoară fazele 
finale la șah, baschet, volei, ci
clism, turism, popice, fotbal șl 
orientare turistică. Totodată, nu
meroși tineri participă cu însufle
țire la amenajarea stadioanelor 
Olimpia și Dunărea. La clubul 
șantierului naval S.N.G. se va 
organiza zilele acestea o expozi
ție care cuprinde aspecte din rea
lizările sportului în județul Ilfov.

T. BARBALATA
coresp.

ÎN PAGINA A 3-a:

Moștenire MARI
de Dumitru CORBEA ÎMPLINIRI

Din pămint crescut-a limba românească, 
Avînd scut pădurea, stina ciobănească. 
S-a format la vatra bunilor părinți 
Și i-au stat chezașe luminate minți.

SPORTIVE
A crescut cu basmul, doina cea de jale, 
Străbătind istorii, deschizindu-și cale, 
l-a adus Moldova scump mărgăritar, 
Dunărea vărsat-a, in vorbire, har.

Revedere jubiliară 
loan KUNST-GHERMANES- 
CU, Nicolae SOTIR, Mircea 
LUCESCU și Octavian BA- 
CANU

Strămoșii ne lăsară tezaur, nestemate 
In litere de aur, cu dragoste păstrate. 
Ei au ales cuvinte turnate in tipare 
Ca limba românească să stea intre hotare.

Cuvintele au suflet și glasuri însetate, 
Au flăcări izbucnite și taine îngropate. 
E-o moștenire veche și scumpă tuturor, 
Prin care stă în vazej o țară, un popor.

PROGRESUL A ClȘTIGAT DERBIUL

JUNIORILOR MICI LA POLO

Derbiul campionatului națio
nal al juniorilor mici a opus 
formațiile Progresul și C. S 
Școlar. Actualii campioni au 
început partida cu mult elan 
și, profitînd de două greșeli de 
apărare ale adversarilor, au 
luat din prima repriză un a- 
vantaj (2—0), care avea să se 
dovedească în cele din urmă 
suficient pentru realizarea vic-

toriei. Scor final : 2—1 (2—0, 
0-0, 0-1, 0—0).

Alte rezultate : Politehnica— 
Vagonul 3—3 (0—0, 1—0, 2—2, 
0—1) ; Crișul—Petrolul 13—3 
(4—1, 2—0. 4—0, 3—2) ; C.S.Ș.— 
Petrolul 18—0 (3—0, 3—0, 5—0, 
7—0) ; Crișul—Vagonul 11—1 
(1—0, 3—1, 1—0, 6—0) ; Progre
sul—Politehnica 30—0 (7—0, 7—0, 
7—0, 9—0).

Ciștigînd categoric partida de dublu.

echipa noastră elimină India cu 3—0
(Citiți cronica în pag. a 4-a)

ȚILDEN Șl

La răscrucea veacuri
lor Dwight Filby Da
vis a luat din vitrina 

o
(destul

proprie 
argint 
zară 
feele sportive obișnuite) 
și a pus-o la mezat, după 
intenția sa primară, in
tr-o competiție anglo-ame- 
ricană. Din 1904 s-au și i- 
vit insă alți pretendenți. 
Și iată acum „Cupa Da
vis" la indemina Braziliei 
sau a României, partizane 
ale terenurilor cu zgură 
cărora francezii le spun 
^terre battue* pentru a 
contracara gazonul care a 
dus la numele britanic de 
lawn-tennis.

Nu știm încă prea bine 
cum s-au petrecut lucru
rile Ia Wimbledon, dar pu
tem afirma cu pertinență 
că reprezentanții României 
au cules o victorie atit de 
netă incit, lăsind fal
sa modestie la o parte, ori
ce nădejdi sint îndreptă
țite, inclusiv pină la Cle
veland, pină in patria de
ținătorilor, de unde a so
sit ieri, descinzind in tri
bunele de la Progresul, a 
grațioasă și cunoscută am
basadoare a tenisului, le
gală prin dublul ei nume

salatieră 
de 

in raport cu

de 
bi- 

tro-

Cei doi autori ai celei mai 
frumoase performanțe a 

tenisului românesc

Foto: T. MACARSCHI

FRUNZA DE ARȚAR r 
ICade sportul alb: Niki 

ralulis - Tănăsescu.
Tandemul român e ca

pabil de minuni, mai ales 
la dublu, chiar dacă in a- 
cest meci artizanul victo
riei a părut Țiriac, cu aler
garea lui tropotită, cu sa
gacitatea lui (care prevede, 
ca Ia șah. mișcările urmă
toare), pină și cu neobiș
nuita lui bună dispoziție, 
care l-a făcut in aoeste zile 
să întindă. registrul excla
mațiilor sale poliglote, pe 
teren, de la all right ptnâ 
la ol*.'

încă de vine~i, Nistas* 
poartă in buzunarul șor‘u- 
lui o frunză de arțar, go
nită de vintul năbădăios 
pe zgura roșie, de unde a 
cules-o cu delicateță. Dar

de porte-bonheur nici nu 
era nevoie, atit de netă ai 
fost superioritatea jucâto-] 
rilor români. Datorită și 
lui lliuță, ei au confirmat! 
ieri vorbele lui Big Bill| 
Tilden care considera du
blul o specialitate a agtli-l 
tații, fineței, dexterității.! 
pină acolo incit și-au per
mis chiar și execuții con-| 
torsionate, cu racheta tre-l 
cută pe la spate, fără a 
friza exhibiționismul.

După 47 de ani, revanșa* 
asupra tenismanilor indieni] 
a fost luată, spre fericirea I 
veteranilor Nicolae Mișu* 
și Mircea Iconomu, privi-1 
legiați asistenți la ambeleț 
evenimente.

Victor BĂNCIULESCU |

SPORTULUI

CUPA MAMAIA“ LA BOX'
CONSTANȚA, 2 (prin telefon). — Iată primele re-* 

zultate din gala inaugurală (in ordinea categoriilor) i ■ 
D. Giugea (Din. Buc.) b. p. S. Lazăr (A.S.A. Tg. M.); I 
I Bănică (C-ța) b.ab. 2 Z. Stanciu (AJS.A. Tg. M.) ;• 
K. John (T-S.C. Berlin) b. ab. 2 O. Badea (C-ța); P. ■ 
Manole (C-ța) b. p. L Mareș (A.S.A. Tg. M.) ; A. Ilies
cu (C-ța) b. ab. 3 B. Kohler (T.S.C. Berlin)^ A. Si- I 
mionescu
C. Gutui 
Celelalte

(C-ța) b.ab. 2 L Ștefan (A.S.A. Tg. M.);| 
(AJS.A. Tg. M) b. p.. M. Moșescu (C-ța). 

rezultate — în ziarul nostru de luni.
CORNEL POPA, coresp. principal

I 
I 

Canotorii români s-au calificat in toate finalele I 
tă probă nu au obținut! 

dreptul de a participa îrr 
finale echipajele Cehoslo-1 
vaciei (locul IV) și C.N.U.I 
(locul V).

Astăzi, începînd de la I 
ora 9,30, vor avea loc pe I 
lacul Snagov finalele celor. 
7 probe clasice i 4+1, 21 
f.c., simplu, 2+1, 4 f.c., 2» 
v, 8 + 1. Reamintim, la edi-'. 
ția din acest an a Regd-1 
tei internaționale Snagov • 
participă canotori din șase, 
țări : REPUBLICA DEMO-1 
CRATA GERMANA, UN-1 
GARIA, U.R.S.S., BULGA . 
RIA, CEHOSLOVACIA șl 1 
ROMANIA. 1

După disputarea seriilor 
eliminatorii, ieri, în cea de 
a doua zi a Regatei inter
naționale Snagov, au avut 
loc cursele rezervate reca
lificărilor. Disputele au 
fost pasionante, spectacu
loase, încurajate de iubi
torii canotajului academio 
aflați în tribunele din 
dreptul Bazei Vechi. O 
vreme splendidă a com
pletat și întregit specta
colul nautic de sîmbătă, în 
care au fost stabiliți ulti
mii finaliști ai marii între
ceri de astăzi.

Startul în recalificări s-a 
dat la ora 10,00, „deschi
zători de pîrtie" fiind schi- 
fiștii de la 2 f.c. Prima se-

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

rie a fost cîștigată de re
dutabilul echipaj al Unga
riei (7:09,6), iar cea de a 
doua de sportivii din Re
publica Democrată Germa
nă (6:55,0). Cucerind pri
mul loc în proba de simplu 
(prin Eugen Petrache) și 
locurile II—III în dîrz dis
putata cursă de 8+1, E- 
CHIPAJELE ROMANEȘTI 
S-AU CALIFICAT ÎN 
TOATE FINALELE DE 
ASTAZI. Au fost probe ur
mărite cu mult interes, a- 
plaudate la scenă deschisă.

Și acum, rezultatele ce
lorlalte probe din recal’- 
ficări. La schif 2+1 (In 
urma victoriilor obținute) 
vor mai participa în fina-

lele de duminică echipajele 
României (7:18,0 — cîști- 
gătoarea seriei), Uniunii 
Sovietice (7:26,1) și Bulga
riei (7:27,0). în proba de 2 
visle dreptul de a participa 
în întrecerea finală l-au 
mai obținut (în ordinea so
sirii) sportivii din U.R.S.S. 
(6:36,0), România (6:39,1), 
Cehoslovacia (6:49,0). în 
sfîrșit, alături de celelalte 
„opturi" calificate în prima 
zi a întrecerilor, vor mai 
evolua astăzi și alte trei e- 
chipaje clasate in primele 
locuri in recalificările de 
ieri. Clasamentul probei de 
8+1 t 1. U.R.S.S. (5:51,0), 
2. România (5:55,1), 3. Ro
mânia II (5:58,0). în aceas- V. Tf.

realizat, poate fi 
această întrecere o 
văzutului, sportului 
misiune. Aceea de 
aventură și dorința

T
otdeauna am fost ispitit să 
scriu sau să C... „ ___ ,

un eseu despre imaginație si 
fantezie. De altfel, sînt con
vins. că astăzi, în lumea seco-

• . • Jului . nostru, nu vom supra
viețui atît prin profunzimi filozofice 
și geniale creații de artă, ca în anti
chitate sau renaștere, cit prin desco
periri, invenții și anticipări ale viito
rului De aceea, tehnica, televiziunea, 
filmul, arta concretă, literatura șliinți- 
fico-fantastică, concursurile și recordu
rile originale sînt la ordinea zilei.

Desigur nu orice nebunie și trăznaie 
merită sâ fie luată în serios. Recordul 
de durată la dans, a doi neobositi peru- 
vieni (72 de ore), a fost sărbătorit la.., 
spital. Recent, la Londra, a apărut o 
nouă ediție a cărții despre „Recorduri 
mondiale neobișnuite". Din care vor 
lipsi însă traversarea pe bicicletă a 
Australiei (4 503 km în 11 zile și 6 ore), 
traversarea Statelor Uniie, reafizată de 
atletul Bruce Tulloh, de la Los Angeles 
la New York (4 818 km în 66 de zile) 
sau recordul de rezistență la schi pe 
apă al celor doi suedezi, 18 ore 2 mi
nute (vechiul record 18 ore !...).

Dar sînt și nebunii vrednice de pre
țuire. „Nebuniile" lui Thor Heyerdahl, 
tentativele speologului Casteret și ale 
vulcanologului Tazief, ascensiunile de-o 
viață ale lui Emilian Cristea, recordu
rile de aviație și automobilism, își au 
sensul și ecoul lor în timp.

Orice fantezie legată de fortificarea 
sau frumusețea corpului omenesc, de 
educația în natură a tineretului sau de 
inteligenta petrecere a timpului liber 
pentru oamenii ajunși la granița nevro
zelor, este o fantezie binecuvîntată. lată, 
să numim numai cîteva din aceste fante
zii. Vă mai amintiți de dansul cu cercul, 
hala hup, ideea unui profesor de edu
cație fizică din Australia ? Și ce gîndițl 
despre o călătorie cu caiacul sau pe 
bicicletă, fără grafic și tentativă de 
record mondial ? în Anglia se dispută 
cu multă voie bună meciuri de volei 
sau baschet, cu echipe în care 3 ju
cători sînt băieți și 3 — fete (mixed). 
Dar de o minge imensă, cu diametrul 
de 2 m pe care două echipe și-ar 
disputa-o pe un teren cu gazon plăcut 
și cu combatanți în picioarele goale, 
ce-ați zice ? Sau de un seni acum, în 
luna iulie, pe pîrtia de zăpadă a Văfi 
Albe sau Văii Morarului, sub soarele 
dogoritor de vară ?

Apele, cerul, pămîntul sînt perina- I 
nente și tulburătoare ispite pentru I 
omul modern, cu mijloacele lui.ultra
rapide de transport și cu neobosita lui I 

imaginație. Tot ce ne-am închipuit în I 
anii copilăriei și tot ce încă n-a fost

" acum îmf1'-'* 
noutății și a nepre- 

îi 
a I__

........ ....... de consacrate, de 
performanță și celebritate, utile omului, 
științei și tehnicii viitorului.

Astăzi, fanteziile nu mai trebuie, nu 
mai pot să rămînă extravaganțe și 
sterile fantezii. Ele trebuie să slujească 
o idee, o națiune, lumea întreagă. Și, 
ciudat, lumea sportului, pe care multi 
o văd doar a efortului și a mulțimi 
lor exaltate, are și ea un cuvînt în 
schimbarea lucrurilor, a oamenilor și a 

viitOrU,Ui- Virgil LUDU

TOST ISPITIT sâ I 
citesc cu nesaț I 
■ft imnninr»+i<=» cî •

I 
I
I

ll-u IVO! - 
iplinit. în I 

a nepre- • 
revine o more . 
face spiritul de I 

consacrate, de ■

I 
I
I
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In viteza a treia
upă doar doi ani de activitate, Automobil Clubul 
Român prezintă un bilanț corespunzător tinereții 
sale. Supunind adesea asociația focului criticii, 
am fost întotdeauna animați de buna intenție de 
a sprijini activitatea ei, oferindu-i jerba de su
gestii a mai multor iubitori de automobilism, 

printre care unii cu o competență neîndoielnică. Firește 
că asemenea mănunchiuri de propuneri pot întregi, dar 
nu pot înlocui munca utrui colectiv de activiști (limitați 
la rîndul lor de criterii de circumstanță). Pupă ce, o vreme, 
am numit treptele de viteză în care se lansa A.C.R. (fără 
a exclude marclie-arrierul!), iată că a venit timpul să 
consemnăm trecerea în viteza a treia.

Testările sumare, dar importante, la care sînt supuse 
mașinile la sediul central din București ; lărgirea ariei 
de asistență tehnică rutieră; apariția unei reviste proprii ; 
introducerea dispeceratului național pentru intervenții (la 
telefonul interurban 40) etc. — iată cîteva din treptele 
progresului pe care-1 realizează A.C.R. în beneficiul mem
brilor săi. După cite sîntem informați, în eurînd vor apare 
pe șoselele noastre peste 30 de autorutiere Renault, utilate 
modern, adesea mai bine chiar decît stațiile de service. 
Asemenea noutăți — și altele pe care le așteptăm cu 
înfrigurare — sînt de natură să stimuleze aderarea în 
proporție mai mare a posesorilor de automobile la A.C.R. 
(raportul actual de 20’/» fiind cu totul nesatisfăcător).

Acordînd atenția noastră sportului automobilistic si 
autoturismului, ne propunem să sprijinim în continuare 

^eforturile A.C.R. sugerîndu-î acțiuni în care participarea 
ziarului SPORTUL poate fi utilă. Enumerăm acum cîteva 
dintre aceste sugestii, urmînd să le tratăm in extenso în 
numerele viitoare: organizarea unei „zile a roților", în
ființarea unui cabinet tehnic A.C.R.—„SPORTUL", consti
tuirea unor cercuri pe mărci de automobile, tipărirea unor 
jurnale de bord-auto etc. Firește că asemenea propuneri 
întregesc planurile grandioase ale A.C.R., pe care figu
rează construcția unui autodrom la București, sau con
strucția în comun a unor garaje pentru membrii asociației.

fața unui Chevrolet-CorvetteJean—Claude Killy în

Mă aflam a doua oară 
la Val d’Is^re, în 
Haute Savoie. Pe 
șoseaua care ducea 
la Col d’Iseran, 
spre vestitul ghețar 

Pissaillas unde se schiază 
365 de zile din 365, schimbă
rile de rampă și serpentinele 
suspendate peste deschideri 
abisale, impuneau șoferului 
adevărate acrobații, spre de
liciul pasagerilor, în majori
tate schiori. Inchipuiți-vă o 
șosea suspendată pe versantul 
stîncos care domină Buște- 
niul șerpuind spre Caraiman. 
Din cînd în cînd, mașini mai 
puternice ne depășeau, stre- 
curîndu-se cu o abilitate care 
ar fi stîrnit admirația orică
rui as al volanului. Priveam 
cu uimire la un joc dezinvolt 
îp care pericolul, adesea pre
zent, alteori căutat, era sfi
dat conștient, mașinile rulînd 
cu suplețe și eleganță. Recu
noșteam în cei de la' volan 
pe unii membri ai echipe1 
franceze de schi, petrecuți de 
strigătele vesele și încuraja
toare ale cunoscutului „Allez 
France !“ La prima curbă dis
păreau într-un nor de zăpadă 
pulverizată, apoi imaginea se 
înlocuia estompată de zare, 
pe ecranul imaginației revă- 
zîndu-i pe schiuri, în aceeași 
coborîre vertiginoasă ca în
tr-un film fantastic...

Cei din preajma mea co
mentau cu aprindere peripe
țiile lui Killy și ale celor
lalți membri • ai clanului 
francez care, înlocuind zăpada 
cu asfaltul, descopereau o 
nouă pasiune: automobilis
mul, semănînd o adevărată 
panică în rîndul celor pen
tru care amintirea regretatu
lui Henri Oreiller era atît 
de vie.,..*- „

Un tînăr vlăstar 
al industriei românești

în lunga mea activitate de 
automobilist, care se întinde 
pe parcursul a peste patru 
decenii, am avut ocazia să 
conduc numeroase tipuri și 
măre; de mașini. Am parcurs 
la volan, ca simplu automo
bilist sau în calitate de pilot 
de curse, o distanță ce depă
șește de multe ori lungimea 
liniei ecuatorului. Am con
curat pe cele mai vestite cir
cuite din Europa și, adeseori, 
am învins trăind marea bucu
rie a victoriei, în lupta strân
să cu vestiți ași ai vitezei 
de peste hotare.

Dar mașinile pe care am 
alergat și cu care am obținut 
succese sportive erau de fa
bricație străină, pentru că pe 
vremea aceea țara noastră 
nu avea o industrie proprie 
și cu atit mai mult o indus
trie constructoare de mașini. 
Și cit aș fi dorit în acei ani 
să știu că automobilul pe care 
îl conduc este fabricat in 
România, că pe lingă numele 
meu, un nume de sportiv 
român, ziarele de pe conti-
nent adaugă și o marcă de 
mașină românească ! Acest 
lucru mi-ar fi făcut bucuria 
victoriilor mai deplină, mîn- 
dria națională mai legitimă.

Au venit anii Eliberării.
Țara noastră, intrată pe fă-

Abia acum aveam să înțe
leg că exodul schiorilor spre 
automobilism decurgea fireso 
dintr-o corespondență a celor 
două sporturi, atît de plastic 
reliefată de Jean Francis 
Held : „In coborîre, schiorul 
este totul : pilot și vehicul, 
frînă și volan, cap și pi
cioare".

Cînd Killy cîștiga alături 
de Bernard Cahier — la pri
ma sa participare la o mare 
probă automobilistică — cursa 
de la Targa Florio în Sicilia 
(72 km și 709 viraje, în mai

MIRAJUL VOLANULUI,
TENTAȚIE IREZISTIBILĂ IN LUMEA SCHIULUI ALPIN

1967), la categoria „grand 
tourisme", lăsînd în urma sa 
așii profesioniști Maglioli, 
Buchet, Hanrioud, toată lu
mea a fost de acord în a 
aprehia că acuitatea sa vizua
lă în alegerea liniei, memo
ria infailibilă a reperelor, 
arta de a plasa roțile așa 
cum așează schiurile, simțul 
terenului, sîngele rece și re
flexele rapide erau calitățile 
pe care Killy le transfera din 
schi.

Prezența unui schior în 
cursele automobilistice de am
ploare nu era un fenomen 
singular, căci mirajul mari
lor satisfacții date de euforia 
Vitezei și joaca cu neprevă- 

gaștd socialismului, a început 
să-și dezvolte o industrie 
proprie. La Brașov, acolo 
unde sub vechiul regim cîți
va talentați constructori în
cercaseră zadarnic să fău
rească un automobil româ
nesc, și-au făcut apariția două 
grandioase uzine: una de 
tractoare șî alta de autoca
mioane. Visurile mele de ti
nerețe. visurile tuturor, au 
început să prindă viață... A- 
nul tre-ut. realizărilor obți
nute sub conducerea partidu
lui li s-a adăugat încă una 
de mare prestigiu : la Pitești 
a intrat în funcțiune o nouă 
fabrică,, iar pe șoselele patriei 
au început să alunece primele 
autoturisme românești.

Salut din toată inima acest 
tînăr vlăstar al industriei so
cialiste ! îi felicit pe iscusiții 
noștri constructori de mașini 
și le doresc noi succese in 
viitor.

Petre CRISTEA
eampion și recordman de 

automobilism»

SPORTUL AUTOMOBIUSTIC IN ASCENSIUNE PRECURSORI
Sportul automobilistic are 

vechi tradiții in România. Primii 
iubitori ai acestui sport de cu
raj s-au avântat pe traseele de 
concursuri încă de la începutul 
secolului, făcînd cunoscut, și 
pe această cale, numele țării 
noastre. In decursul vremii, de 
pe meleagurile românești s-au 
ivit o serie de alergători de va
loare in rindurile cărora, la loc 
de cinste, se află un Papană. 
un Calcianu, un Cristea sau un 
Dumitrescu.

Vechile tradiții automobilis
tice românești sînt cultivate 
astăzi și ridicate pe o treaptă 
nouă. în condițiile socialismului, 
de Automobil Clubul Român. 
Această largă organizație ob
ștească și-a înscris în planurile 
de activitate cultivarea gustu
lui pentru automobil a membri
lor săi, educarea lor tehnică, 
dezvoltarea spartului auto in 
țara noastră, organizarea unor 
acțiuni turistice, strîngerea le
găturilor prietenești cu clubu
rile similare de peste hotare.

La ora actuală. Automobil 
Clubul Român dispune de filia
le în toată tara, desfășoară o 
susținută activitate in cadrul 
sutelor de cercuri auto înfiin
țate în întreprinderi și institu
ții. Miile de membri A.CR. a- 
sistâ la conferințe și filme de 
specialitate, participă la excur
sii in grup, beneficiază de asis
tență tehnică pe șosele, se bu

la 

la 
Ft 
în 

cură de o aerie de facilități 
ieșirile tn străinătate.

De cîțiva ani. au renăscut 
noi, cu deosebită vigoare, 
competițiile automobilistice,
calendarul competițional al Au
tomobil Clubului Român figu
rează eram un campionat na
țional de raliuri și unul de vi
teză in coastă, iar in unele 
orașe au început să se organi
zeze întreceri de viteză pe eir-

pe care-l pilo tează

zutul captivase și pe alții. 
Abia uns campion olimpic în 
1948, Henri Oreiller abando
nează schiul pentru automo
bilism. După 3 ani de expe
riență în diferite raliuri. Ia 
bordul unui Alfa Romeo, fă- 
cindu-și cu greu loc printre 
profesioniștii volanului, dar 
anunțînd un mare talent, ine
lul de la Monthlery (un ob
stacol mai puțin impresionant 
decît „zidul vrăjitoarei" al 
pistei de schi de Ia Piz Nair 
— St. Moritz, pe care-1 cobo- 
rîse cu atîta dezinvoltură în

cursa care-1 consacra cam
pion olimpic) avea să-l sto
peze definitiv.

Toni Sailer, eroul Jocurilor 
Olimpice de la Cortina 
d’Ampezzo (1956), după ulti
mele succese repurtate în 
1958 la Badgastein, încurajat 
de firma Mercedes, încearcă 
marea aventură a celor pa
tru roți pe pista de la Monza, 
fără insă a cunoaște succesul. 
O renunțare prematură, de 
vreme ce revine, după 11 ani, 
eu ocazia „Memorialului Jim 
Clark" pe circuitul de la 
Hockenheim. Sau, o dată 
spulberat „mitul Sailer" din 
schi de către vulcanicul Killy, 
încearcă o confruntare directă

cuit. Totodată,, țara noastră 
găzduiește sau participă la or
ganizarea unor (importante con
cursuri europene cum sînt : 
Raliul Balcanic, Raliul Dunării- 
Castrol, Turul Europei. La une
le din aceste competiții concu
rează și echipaje românești. Pi- 
loții noștri au intrat cu curaj 
in arena automobilistică inter
națională și primele lor rezul-

RALIUL DUNĂRII S-A ÎNCHEIAT
• Ciștigători neoficiali (la ora convorbirii telefonice) 

austriecii W. Portinger-H. Hartinger • Din Praga și 
Regensburg au plecat în cursă 34 de echipaje, let Brașov 
au ajuns numai 20 • Două din echipajele românești au 
abandonat.

BRAȘOV’, 2 (prin telefon).— 
Așa cum prevăzusem, etapele 
și probele speciale din Ro
mânia ale celei de a Vl-a edi
ții a Raliului Dunării au fost 
cît se poate de dificile. Din 
cele 28 de mașini Intrate în 
țarâ, pe Ia punctul de frontie
ră Borș, numai 20 au reușit 
să ajungă eu bine, astăzi după 
amiază. Ia Brașov. Printre cei 
care au abandonat se numără 
și echipajele românești M. 
Dumitrescu — P. Vezeanu și 
E. Ionescu Cristea — Gb. Ro
taru. Motorul mașinii Condusă 
de Ionescu Cristea s-a blocat 
în proba de viteză Bicaz— 
Gheorghîen! și echipajul s-a 
răsturnat Cei doi alergători 
n-au suferit însă nici măcar e 
zgîrietură. Ei și-au continuat 
drumul pînă la sosire într-un 
automobil de asistență tehni
că. Celălalt echipaj românesc 
a ieșit din cursă tot din cauza 
unei defecțiuni mecanice, fără 
urmări pentni concurenți. 
Automobiliștii români C. Pes- 
caru—H. Graef și F. Popescu 
—V. Marin au sosit la Brașov 
cu puncte de penalizare. La 
aceasta au contribuit printre 
altele o serie de defecțiuni 
(mai ales la instalațiile elec
trice ale mașinilor), precum și 
dificultățile traseului de care 

cu el pe asfalt ? Ar fi senza
țional !

Nici Jean Vuamet, cam
pion olimpic la coborîre în 
1952, nu a fost străin de pa
siunea pentru sporturile cu 
motor și puțin a lipsit ca el 
să se consacre automobilis
mului. după ce „tocase" peste 
300 000 km pe șoselele de 
munte și schimbase 17 ma
șini. S-a oprit la timp 7

In f964, o idee a iui Guy 
Perillat prinde aripi. Tot lo
tul de schi alpin francez, fete 
și băieți, își dă anual un 
rendez-vous prietenesc. in 
luna iunie, ia raliul Clusaz- 
Bendor. O întîlnire cu totul 
originală, unde alături de o 
serie de întreceri, o cursă de 
coastă pe mașini trezește un 
entuziasm de nedescris. Iată-i 
așadar la volan pe Christine 
și Marielle Goitschel, Annie 
Famose, Ingrid Laforgue, 
Killy, Moduit, Perillat și toți 
ceilalți colegi ai lor. A fost 
un punct de plecare în des
coperirea unei noi vocații 

pentru Killy și poate și pen
tru alții 7 De ce nu I

Anul 1968. Killy se retrage 
din arena sportivă în plină 
glorie, după ce își adjudecase 
3 titluri olimpice și avusese 
alte răsunătoare succese care 
făcuseră din el cel mai pres
tigios schior al tuturor tim
purilor. O făcea deliberat, 
după o matură chibzuință, 
dind curs unei pasiuni născu
tă încă de cînd era copil, 
cînd motocicleta tatălui său 
îl purta vijelios pe serpenti
nele drumurilor de munte din 
preajma Val d’Iserului. Mai 
apoi, în timpul marilor' probe 
automobilistice de munte, ra
liul „Mont Blanc11 și „Cupa

, tate sînt promițătoare. Avem 
convingerea că ei vor ști să-șl 
facă și mai viu simțită prezența 
în cursele la care iau parte, că 
se vor dovedi demni de condi
țiile ce li se creează pentru a 
practica sportul volanului.

in0. Gh. NASTASESCU 
consilier Ia Automobil

Clubul Român

A

aminteam la început. Cele 
două echipaje merită însă, 
chiar ți în această situație, 
felicitări pentru faptul că au 
reușit să Încheie acest greu 
raliu Internațional, în care au 
capotat concurențî cu mare 
experiența eompetițională șî 
dotați cu un material de cea 
mal bună calitate.

După rezultatele neoficiale 
pe care le avem, pînă la ora 
transmisiei telefonice, pe pri
mul loc al acestei ediții a Ra
liului Dunării se află echipa
jul austriac W. Portinger—H. 
Hartinger, care a concurat pe 
o mașină Porsche 911 T. în 
urma acestora se află A. Kaja 
—V. Dietmayer (Austria) — 
automobil BMW 2002 șl W. 
Wieltsching—W. Pucher (Aus
tria)—automobil Renault Gor- 
dini 1300.

După sosirea la Brașov, 
concurenții au luat parte la o 
ultimă probă de viteză In coa
stă desfășurată pe serpentinele 
șoselei, care duce spre Poiana 
în fața cîtorva mii de spec
tatori. Duminică va avea loc 
afișarea rezultatelor oficiale și 
festivitatea de închidere a Ra
liului.

I. D.

Alpilor* — tremurînd de frig 
și de emoție la trecerea boli
zilor ale căror roți scrîșneau 
în derapaje și-i excitau nă
rile cu mirosul gazelor arse, 
își dorea să poată pilota 
cindva o asemenea mașină. 
Evenimentele se precipită.

Visul începe să se materia
lizeze : cîteva mașini de se
rie îi pun la încercare cali
tățile. Pasiunea prinde aripi. 
După C.M. de la Portillo, 
prietenul său Bernard Cahier 
îi înlesnește un prim contact 
cu pista, pe circuitul de școa
lă Riverside din S.U.A. La 
bordul unui Mustang, rezul
tatul obținut este mai mult 
decît încurajator. Așadar, se 
poate! Apoi succesul irupe 
spontan în circuitul sicilian 
Targa Florio. Hotărîrea fu
sese luată. Dar, olimpiada 
era încă la orizont, iar am
bițiile în schi nu fuseseră 
încă satisfăcute pe deplin. 
Apoi capitolul schi s-a în
cheiat.

Părăsirea schiului în fa

voarea automobilismului a 
fost viu comentată și conti
nuă încă să facă obiectul 
multor discuții. Se pune to
tul pe seama imposibilității 
de a rezista tentației sumelor 
fabuloase care i se ofereau. 
Este și aceasta o realitate pe 
care nici chiar el nu o con
testă. Dar au fost și alte mo
tive. Să-l lăsăm pe Killy să 
se explice :

„Tot aurul din lume nu va 
putea să înlocuiască ceea ce 
eu abandonez. Eu nu am 
atins încă în cursă perfecțiu
nea absolută.' Aș putea obține 
și mai mult. Mi s-a spus ade
sea că nu-mi mai rămîne ni
mic de dovedit după Gre-

• Primul român care 8-a 
preocupat de construcția au
tomobilistică a fost Dumitru 
Văsescu. în timp ce se afla 
ca student la Paris (1880), ei 
a conceput un vehicul, pro
pulsat cu forța aburilor, care 
a stîrnit multă vîlvă și a fost 
considerat „cel mai perfec
ționat automobil al epocii", 
în construcția Iul Văsescu se 
găseau întrunite principalele 
elemente constitutive ale ma
șinilor de azi.

• Traian Vuia a preluat 
ideea automobilului propulsat 
de forța aburilor, aducînd 
elemente noi, deosebit da 
prețioase, în acest sens. Ma
rele inventator și pionier al 
aviației mondiale a elaborat 
o serie de studii și a făcut 
experiențe practice, montînd 
cunoscutul său „generator ds 
abur' pe un șasiu Packard 
și pe alte tipuri de autove
hicule. Invențiile sale au fost 
brevetate în Franța și Belgia.

• Henri Coandă, părintele

ȚINTAȘUL

DE IERI —

CAMPIONUL

VOLANULUI

DE ASTĂZI

în automobilism, ca și în pic
tură. muzică sau științele exac
te, marile valori se ivesc rar. 
Epoca de pionierat a curselor 
a cunoscut doar două sau trei 
nume cu adevărat glorioase: 
Nuvolari, Caracciola, Varzi. A- 
pot s-a vorbit de Farina, de 
Fangio și de Moss, pentru ca 
după anii ’60 în constelația ași
lor volanului să apară un lu
ceafăr : Jim Clark.

Dar acest scoțian modest și 
teribil s-a stins prematur; la 
7 aprilie 1968, el a dispărut 
într-o cursă banală pe circui
tul de la Hockenheim, după ce 
bătuse toate recordurile de no- 

noble. Aceasta nu este ade
vărat. îmi rămîn încă multe 
vîrfurî de cucerit. Să dove
desc, spre exemplu, că pot 
încă domina de o manieră 
absolută, după ce voi cuceri 
toate titlurile olimpice. Și 
dacă nu m-am oprit imediat 
după Grenoble, este pentru 
că am dorit să cuceresc „Cu
pa lumii" două sezoane con
secutiv și să dobor „mitul 
Sailer". Am cîștigat acest pa
riu. Insă acesta va fi ultimul 
in domeniul schiului. Eu 
nu-mi mai aparțin.

Nu mă mai pot prepara în 
liniște, să mă concentrez, să 
alerg ca înainte. Nu mai am 
de ales. Trebuie să mă 
opresc. Lucrurile nu pot mer
ge la infinit. Deoarece este 
mai greu să rămîi primul, 
decît să devii. Și apoi o altă 
pasiune s-a născut. Voi în
cerca la volan din nou să mă 
bat și să cîștig".

Teamă de insucces, nesta
tornicie sau temperament ? 
De altfel, Killy a fost dintot- 
deauna un „răzvrătit". Este 
în această hotărîre multă în
țelepciune, căci în sport, ca 
și în viață, cine nu știe să 
se oprească la timp suferă 
consecințele. Sacrificiul spor
tiv al lui Jean-Claude este 
încă o dovadă a marii sale 
personalități.

A trecut un an și lumea 
sportivă așteaptă cu nerăb
dare o știre care să anunțe 
prezența lui la startul curse
lor automobiliste. Am crezut 
că vâ concura la vestitul ra
liu 
,.24

„Monte Carlo" sau la cele 
ore ale circuitului de la 

Le Mans". Nu a făcut-o, dar, 
cu siguranță, se pregătește. 

Va rămîne Killy necunos
cutul de mîine care va trăi 
numai în legendă ? Va reuși 
el să realizeze ceea ce nici 
un schior alpin,, aureolat pe 
pîrtiile albe, nu a obținut pe 
asfalt: consacrarea definitivă, 
în măsură să-l situeze în ga
leria marilor ași ai volanu
lui, alături de Ascari, Farina, 
Fangio, Moss, Castellotti, 
Clark, Stewart ? Nimic nu 
ne împiedică să întrevedem 
aceasta, pentru că, de fapt, 
la volan Killy... schiază 1

Ion MATEI 

eviațîei reactive, construiește 
In 1911 un vehicul aerodina
mic, ce prefigura prin liniile 
sale elegantele limuzine ac
tuale și, mai ales, mașinile de 
curse. Profesorul inginer Au
rel Persu susține aceeași teo
rie a aerodinamicității caro
seriei și apoi lansează ideea 
automobilului de formă alun
gită, ca o jumătate de pică
tură de apă în cădere.

• în 1926, George Con- 
stantinescu, creatorul son ici- 
tății, a conceput un conver
ti zor sonio mecanic, vestind 
transmisiile automate plasata 
pe automobilele moderne.. 
Mai aproape de zilele de as
tăzi, au făcut în țara noastră 
muncă de pionierat, în pro
iectarea de automobile, ingi
neri ea Radu Manicatide,- 
Petre Carp, Radu Mărdăres- 
cu. Ideile și năzuințele aces
tor înaintași se împlinesc 
acum cînd industria româ
nească a început să fabrice 
și autoturisme.

JACKIE STEWART

face 
Bel- 
me-

pro-

torietate șl gustase, fără a se 
ameți, din cupa celor maî mari 
succese. Firul piloților excep
ționali se întrerupsese brusc, 
ziarele din întreaga lum« de
clarau că în succesiunea auto- 
mobiliștilor celebri s-a produs 
un hiatus. Penele cronicarilor 
clamau: cine va fi în stare 
să-l egaleze pe inegalabilul 
•Tim 7 Brabham e prea bătrîn, 
Surtees a spus totul, Hill s-a 
plafonat, Hulme n-a putut 
niciodată ceva măreț, iar 
toise s-a născut sub zodia 
diocri tații...

Și, totuși, miracolul, s-a 
dus. Urmașul lui Clark avea șă 
vină de pe același pămînt, par- 

' că predestinat în acest sens, aî 
Scoției. încă de acum doi ani, 
cînd marele dispărut își conti
nua traiectoria sa de victorii, 
în dramaticele întreceri ale 
campionatului mondial un tînăr 
își făcea loc cu răbdare și ta
lent către primele rînduri. Nu
mele lui era Jackie Stewart. 
De unde apăruse și cine îi ară
tase drumul spre zenit 7

Născut la Dumbarton, în a- 
propierea Glasgowului, într-o 
zi de iunie a anului 1939, tînărul 
Jackie a făcut un popas în lu
mea țintașilor, devenind în 
scurtă vreme component de ba
ză al echipei britanice de tir 
pentru J.O. de la Roma și apoi 
selecționat în lotul care avea 
să plece la Tokio. Dar, într-o 
primăvară, un prieten l-a in
vitat să se urce la volan și acest 
gest i-a schimbat firul vieții. 
Au urmat cursele de formula 
3, primele succese, |ntîlnirea 
cu vestitul șef de echipă Ken 
Tirell, apoi întrecerile pentru 
campionatul mondial.

Acum Stewart s-a mutat în 
împrejurimile Genevei, unde 
locuiește împreună cu soția șl 
cei doi copăi: Paul, de trei ani 
și jumătate, și Marc, de numai 
un an și cîteva luni. De aici 
pleacă el spre marile circuite 
ale lumii și tot aici se întoarce 
după victoriile care, în ultima 
vreme, au devenit o obișnuință 
a activității sale. In holul casei 
helvete pe care și-a ales-o, cu
pele și armele de tir stgu tă
cute, ca niște simple amintirL 
Tintașul de ieri a devenit cu
noscutul alergător de astăzi si. 
poate, celebrul campion 
mîine.

Dar de ce „poate" 7 Anul 
cut Stewart a fost Ia un 
de titlul mondial, iar în acest 
sezon n-a pierdut decît un sin
gur „Grand Prix". El 
cu un apreciabil avans 
cerea pentru titlul de 
bun pilot al lumii și 
supremă nu poate să-i mai sea- 

Nu. hi-atusui nu s-a produs, 
firmamentul automobilUmu- 
sportiv a apărut acel lucea- 
care se apropie ca strălu

de

tre-
pas

conduce 
în între- 
cel mai 
victoria

Pe.
Pe 
lui 
făr
cire de strălucirea luceafărului 
Jim Clark. (D.L.).
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zi, vom continua sâ vâ înfățișăm încă o serie de oameni care, ani
mați în egală măsură de un fierbinte patriotism ți o convingere 
nestrămutată în cauza socialismului și aplicind în mod creator 
îndrumările partidului, s-au afirmat în egală măsură în viața de 
toate zilele și în sport, au adus o contribuție valoroasă în econo

mia, știința și mișcarea sportivă românească, au obtinut realizări care au
contribuit la sporirea prestigiului României socialiste în arena internațio
nală.

Realizările celor prezentați în numerele anterioare ole ziarului 
nostru, în cel actual, ca și în cele ce vor urma, cm dori să constituie 
pilde vii pentru generația actuală de sportivi și pentru aceia care la aceas- 

w tă oră de mari împliniri fac de-abia primii pași în sport.

A
I

4f-

rin anul 1949, un elev 
în clasa a eincea a liceu
lui jCoriolan Bredicea- 
nu« din Lugoj încerca 
porțile sportului, Im- 
părțlndu-șl aptitudinile

Intre trei probe atletica «vldent 
opuse (săritura In înălțime, arun
carea suliței șl alergarea pe 1 5<X> 
metri), dar care conjugate apoi 
aveau să producă o mutație sur
prinzătoare șl aă dea la Iveală un 
mare jucător de handbal. Este 

(vorba de IOAN KUNST-GHER- 
MĂNESCU, cunoscut tn lumea 
sportivâ sub diminutivul de Gioni.

*
' Iatâ-ne ta biroul «iu. da ta pri
mul etaj al clădirii Consiliului 
Național pentru Educație Fizica șl 
Sport (unde îndeplinește o mun
ca de mare responsabilitate — 
secretar al C.N.E.F.S.), răsfoind 
Împreună pagini ale trecutului, 
pagini sugestive pentru creiona
rea chipului unul om caro 
legat viața de aport, reușind 
ae

l

|l-a 
bA 

realizeze deplin atît în iport»

★
— Institutul. rpuna Ioan Kuns", 

m-a obligat <ă citesc. »â studiez, 
sâ predau. Pregătirea echipei de 
handbal 6teaua» Îmi di posibili
tatea să pun tn practică cele ex
puse la catedră. Evident că For
tuna ml-a ztmbtt. Echipa Steaua 
a reprezentat pentru mine un 
adevărat laborator, excelent uti
lat, tn care puteam verifica pe 
viu ceea ce se născuse • ■
hlrtie.

Iar pe hlrtie fuseseră 
multe rtndurl. b Cursul 
bal", apărut ta Editura 
șl pedagogică (1993), .Handbal tn 
7- (Editura C.N.EJF.S. 1»S4 ediția 
I șt UN 
Moscova,

inițial pe

ediție • n-«)> tradus le
«1 itinl

★

IOAN KUNST-GHERMANESCU
țiflee. articole 
ziar șl revistă.

*

A RAMAS GIONI
și în Viâțâj ca performer șl eaeît

intelectual.
Desigur, la această împlinire au 

contribuit, în primul rînd, calită
țile lui Gioni Kunst, puterea lui 
de muncă, seriozitatea, talentul. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că 
ele au găsit un cîmp fertil, creat 
în țara noastră după marele act 
al Eliberării. Pentru că înainte 
nenumărate valori potențiale, care 
puteau deveni mari valori so
ciale reale, s-au ratat, naufraglind 
pe țărmul fără de speranță al 
anonimatului și al mediocrității 
din cauza lipsei unor condiții — 
dacă nu optime, cel puțin conve
nabile —, a nepăsării diriguitori
lor din acea vreme.

mă puteam afla, bineînțeles, decît 
în umbra lor.

maeștri 
amintiți

Marile succese ale 
handbalului româ
nesc «int «trțns le
gate de munca iul 
loan Kunst-Gher- 
mânescu. Prin mina 
lyl au trecut și 
sub auspiciile pri
ceperii șl persona 
lității sale a-au 
format eșaloane de 
acestui joc. Pot fi

...Șl pentru eâ dialogul este in
tim, iar Ioan Kunst-Gherrr.âne' eu, 
in ciuda fotoliului pe care-i ocu
pi, a rămas Gioni, etallnd aceeași 
tulburătoare tinerețe, consemr.J-i 
aid o declarație, strict personali. 
tn măsură sâ dea o ultimă tentă 
tabloului prezentat.

Este vorba de viața familială 
armonioasă pe care o trăiește 
alături de soți* Mlhaela Kunst- 
Ghermânescu. fosta jucătoare de 
handbal la echipa- Știința Timi
șoara, artâzl ,1 ea realizată deplin 
civle, șef de lucrări Ia Institutul 
de construcții din București.

O căsătorie din dragoste, ta 
care dragostea a rămas mereu 
adăugind prospețimii, trăinicie.

Șl fiindcă 
lași, l-am 
exact la fel 
acum M de

— &a revedere. Gioni I—

Kunst a rămas aee- 
spus Ia despărțiră 
cum i-am ti spus 

ani:

★
abordează 
tocmai de

Secretarul C.N.E.F.S. 
dialogul nostru pornind 
la această idee :

— Actul istoric de la
1944 reprezintă momentul hotărl- 
tor pentru destinul fiecăruia din
tre noi. împlinisem 19 ani 
eram, cum se spune, bărbat 
simțeam că se petrece ceva 
reț, dar — bineînțeles — nu 
team să-mi dau seama, sau 
prevăd desfășurarea viitoare

— șl totuși, cum ati ajuns la 
handbal 7

— Intre atletism șl handbal se 
Intercalează— schiul (disciplină 
In care Ioan Kunst are, de ase
menea, calificare de antrenor), 
dar ce aș fi putut face alături de 
asemenea virtuozi ai cristianiei 
cum au fost Radu Scjrneci sau 
Sile Ionescu ! In handbal ani 
pătruns puțin inlimplâtor, la sta
tul lui Adrian Petroșanu. Sări
tura in înălțime îmi dăduse o 
oarecare detentă, aruncarea suli
ței ceva forță, iar alergarea pe 
1 509 m rezistență. Șl astfel, tntre 
1945 și 1947, joc in echipa de 
handbal (în 11) C.F.R. București, 
dar, cum pe atunci nu se orga
niza un campionat național, ne 
mulțumeam cu succesele din cel 
orășenesc.

&1 ____________
______aidî Aurel Bulgaru, Kurt 
Sauer, Andrei Bretz, iar mai a- 
proape de zilele noastre 5 Cornel 
Oțelea, Gheorghe Gruia» Alexan
dru Dincă, Iosif Iacob.

— Cum concepețl pregătirea ju
cătorului de handbal ?

— Slnt adeptul intelectuallzăril 
procesului de antrenament. Mă 
pronunț pentru însușirea con
știentă a procedeelor tehnico-tac- 
tice și nu pentru... dresură. 
Măiestria, performanța, sint le
gate prin fire intime, indisolu
bile, de inteligență.

Valeria CHIOSE

23 Augus» ★

★

15
ianuarie 1969... Cufundat în pro

verbiala ceată londoneză, străpunsă 
ici colo de lumina generoasă a re
flectoarelor, Wembley-ul, „templul 
fotbalului , trăiește primele minute

ale unor sentimente contradictorii.., 1—1 în 
meciul Anglia — România, draw In partida
— aprioric inegală — dintre campioana lu
mii și o formație lipsită de pretenții, de pal
mares, de speranțe... In tribune, amestec de 
decepție și revelație... Pe gazon, echipele se 
string spre vestiare... Bobby Charlton caută 
cu ochii un jucător— 11 ajunge, în marginea 
dreptunghiului de iarbă, ii îmbrățișează și-i 
șoptește simplu, direct, deși marcat de o vi
zibilă tristețe : „thank you for everything—". 
Mulțumesc pentru totul—

Dincolo de vicisitudinile «corului. încetățe
nitul fair-play britanic iți făcea efectul, iar 
că pitonul echipei insulare, recunoscutul ar
tizan al balonului care este cel de-al doilea 
Charlton din dinastia fotbalistică cu aceiași 
nume, stringea mina omologului său român... 
Iar celălalt personaj al acelei scene de o emo
ționantă frumusețe nu era altul decît „eroul"
— nu-i cam mult spus ? — acestor rinduri • 
MIRCEA LUCESCU

★
Poate câ un tablou, cu dimensiuni in ex- 

tenso, al dinamovistului Mircea Lucescu, in
serat rubricii acesteia cu parfum festiv ar 
f irea multora o întreprindere prematură, ne
chibzuită— La urma-urmei — vor replica 
scepticii — extrema stingă a naționalei, titu 
iar in numai 20 de partide sub tricoul trico
lor, nu constituie Ia ora prezentului produsul 
cel mai izbutit al jnoului val* fotbalistic, 
oricind, alte nume—Dumitracne, Radu Nun- 
ueiller sau Sâtmâreanu. de exemplu — pu
țind să concureze, eu țar.se apreciabile, intr-o 

ttivâ a'.eeere-prez ui
Cu toate aceste 

In aceste zile 
fierbinți, de it- 
nanimă mobil.- 
zare spirituală a 
țării, tocmai des
pre Mircea Luces
cu, fotbalistul de 
24 de ani (i-a îm
plinit zilele tre
cute, la 29 iulie), 
pe care II consi
derăm a fi. In
tr-un feL tipul re
prezentativ al ti
nerei generații 
sportive, genera
ție pornită la 
drum în epoca 
primelor instituiri 
democratice pe a- 
cest pămint al 
nostru și crescută 
în spiritul demn 
al celor mai pro
funde adevăruri.

am ținut sâ scriem

ma- 
pu- 

să 
, ____ , 3 a
evenimentelor, care aveau să în
crusteze epoca cea mai glorioasa, 
de aur, din istoria României. As
tăzi, aruncind o privire Înapoi, 
Înțeleg cit de mult sîntem datori 
partidului pentru tot ceea ce a 
tăcut pentru noi.

îl cucerește pe tinâ- 
In 1948, Gioni Kunst

★
— Așaâar, ați început eu afle- 

tlsmul...
— Da, dar modest, fără velei

tăți. Și chiar dacă stadionul nu 
m-a gratulat cu performanțe mat 
răsărire, m-am aflat, totuși, total 
sub fascinația lui și, în 1944, la 
terminarea liceului, am optat pen
tru ANEF, spre deziluzia familiei 
care mă dorea medic veterinar.

— La „Academie", pasiunea pen
tru atletism continuă ?

— Da. Am găsit la ANEF un 
climat propice. Printre studenții 
săi se numărau în acea vreme Ion 
Moina, Zeno Dragomir, Bebe Ba
ciu, Gil Ludu, Martin Belba. NU

Handbalul 
rul student, 
termină ANEF-ul (cu Magna cum 
laude I) și pleacă să-și satisfacă 
stagiul militar. Joacă și antrenea
ză, in același timp, echipa arma
tei (pe atunci C.S.C.A.), cu care 
cîștigâ, în 1949, „Cupa României-, 
iar în 1950, 1951 și 1952 campiona
tul național. Printre colegii șl 
elevii lui Kunst se numărau atunci 
Romeo Platon, Kurt Wagner, Lu
cian Țigănuș, Otto Thelman, Ni
colae Nedef, Gheorghe Guneș, 
Vasile Sidea, Rudolf Haberpursch.

Acolo, la C.C.A., a crescut o 
mare generație de handbaliști ro
mâni, maeștri și maeștri emen-,1 
ai sportului.

Centrul atacant al echipei este 
Ioan Kunst, excelent tactician- 
coordonator, jucător de mare fi
nețe. Din păcate, lipsa, pe acea 
vreme, a întîlnirilor inter-țări nu-i 
îngăduie să se numere decît o 
singură dată internațional : în 
1951, la meciul România — Ceho
slovacia, cîștigat de echipa noa
stră cu scorul de 14—-13.

In 1953, la 28 de ani, Kunst pă
răsește activitatea competițională. 
rămînînd numai antrenor. Solici
tările profesionale deveniseră in
tense. în 1950 a fost numit asis-

• Antrenorul emerit Ioan 
Kunst-Ghermănescu a fost ales. 
In 1962, membru in Cenușia teh
nică a Federației Internaționale de 
handbal.
• Antrenorul emerit loan 

Kunst-Ghermănescu este însărci
nat — In 1966 — să fie selecțione
rul Echipei lumii ta meciul jubi
liar cu formația Cehoslovaciei, cu 
prilejul aniversării a 759 da ani 
de la Întemeierea orașului Kar- 
vina (meci ciștigat de Selecționa
ta lumii cu 24—îl. Gruia ți Iacob 
— elevii lui Kunst — marcind o 
treime din golurile echipei Învin
gătoare).
• Antrenorul emerit loan 

Kunst-Ghermănescu este invitat 
să ținâ cursuri și prelegeri des
pre handbal, despre metcdica pre
gătirii. in Suedia. Danemarca, 
Norvegia, Elveția, Iugoslavia, Bul
garia. Spania. R.P. Chineză, Ja
ponia.
• In sflrșit. ta 1967. Conferința 

pe țar* V alege pe loan Kunst- 
Ghermănescu in conducerea miș
cării sportive, membru In Biroul 
CN.EF.S., dlndu-se astfel curs 
conduitei generale a partidului 
nostru In domeniul politicii de 
cadre, potrivit dictonului somul 
potrivit la locul potrivit".

★
— Succesele școlii handbalului 

românesc, spune Kunst-Ghermâ- 
nescu, reprezintă rezultatul mun-

u știu nici acum ce a fost. Ml 
s-a părut că am surprins o 
răsucire a ființei — sau poate 
a timpului !? — în acea tresă
rire abia perceptibilă, atunci 
cînd omul din față a început 

să privească în urmă, pentru a astîm- 
păra aviditatea de informație a reporte
rului. Apelînd la fidelitatea memoriei, 
antrenorul emerit NICOLAE SOTIR, 
într-o vizibilă încleștare cu timpul, în
cerca să-i răstoarne clepsidra ale cărei 
cristale au fost închinate sportului.

LIMPEZIREA APELOR
A fost un miraj al Ierbii crude șl al 

salturilor zvîcnite ale balonului rotund, 
atunci, în 1934, cînd a încălțat ghetele de 
fotbal. Și nu o pasiune. Pasiune deve
nise doar sportul. Pîrîul Încă nu-și 
croise matcă. Oscila între fulgerarea 
mingii din punctul de la 11 m și zbo
rul spre coșul de baschet : Intre lovi
tura imparabilă de la marginea careului 
de handbal și atacul peste blocajul 
advers. . „ .Și, încet-lncet, balanța a înclinat, în 
cele din urmă, spre volei. Două decenii 
a fost prezent pe teren în formațiile 
diferitelor echipe : în 1937 Ia Petrolul 
București; în 1939 la Viforul Dacia, al. 
turi de' Ranea șl Vulescu ; In 1940 la

Nicolae Sotir și profesiunea sa
de credință

35 de ani in s’ujba sportului

CĂPITANUL
DE

iN
DE

Pentru că este așa cum îl cunoaștem, l-am 
întrebat i

— Spune-ne, Mircea, ce te nemulțumește 
cel mai mult la colegii generației noastre ?

— Mulțumirea de sine, mediocritatea, lip
sa dorinței de a se depăși... Ca și cum unii

ar zice: asta am 
și nimic nu-mi 
mai trebuie, de 
ce să mă zbat, să 
caut, să dovedesc? 
Din fericire, ase
menea exemplare 
sint tot mai rare 
și cînd exiști — 
căci încă există., 
se manifestă — 
se izbesc tot mai 
des de reacția ce
lorlalți, care-i 
spun, care-i în
deamnă: „mai în
cearcă, nu te lă- 
sa._“ Asta e bine.

— Și ce-ți place 
cel mai mult la 
cei de vîrsta ta ?

— Un singur 
euvtnt i setea. Se
tea de a ști, de a 
se perfecționa, de 
a mai urca o 

vorba de profesiune1

PE WEMBLEY"
VIAȚA

TOATE ZILELE
Scurta istorie fotbalistică a „subiectului" 

nostru este, neîndoios, prea puțin bogată in 
date senzaționale t legitimat, prin ’«0, la Di
namo, Lucescu va trece pentru doi ani !a 
„călire* în echipa Politehnicii București, 
de unde va reveni — după ce realizase acea 
performanță, rara avis în fotbalul nostru, de 
a juca în națională deși figura între Jucătorii 
diviziei secunde — la clubul-mamă, la care 
— ața cum ne-a mărturisit — îi place să 
creadă că-șl va încheia cariera competițio- 
na'.ă—

In același timp, însă, după ce zecile de mii 
de spectatori îi urmăreau — duminică de 
duminică — evoluțiile de pe gazon, Lucescu 
își drămuia timpul și pasiunile între stadion 
și facultate... A urmat Academia de științe 
economice, cursuri de zi, știind să îmbine 
cele două mari satisfacții ale vieții lui1 fot
balul și aviditatea de a ști, de a învăța...

De curînd — de fapt, de mai bine de un 
an — existența lui Mircea Lucescu a căpă
tat un nou parametru i familia, în cadrul 
căreia, de cîteva luni, extrema de pe Wem
bley are un urmaș, pe care ține neapărat să-1 
facă — ați ghicit 7 — fotbalist I

treaptă — fie c5 este 
sau de sport

Setea . Nu-i ăsta oare nu euvtnt cere, ațe- 
zat in contextul de mai sus, spune multe 71 
Poate că n-ar fi fost de prisos ca Mircea Eu- 
cescu să amintească de multele antrena
mente suplimentare făcute — cum zicea el 
— „ca să transforme piciorul drept <lintr-un 
lemn într-o baghetă", poate că n-ar fi fost 
de prisos ca Mircea Lucescu să pomeneas
că de orele, multele, consumate la lumina 
veiozei, în fața coperților rigide ale „engle
zei fără profesor"—

Dar n-a făcut-o... Ața cnm tl știam, B-a 
folosit decît e dată persoana I singular... 
Restul a fost NOI..

* .
Poate câ tot ceea ce am scris mal sus 

n-a condus la un portret fidel.
De fapt, nici n-a fost aceasta intenția noas

tră... Noi am încercat altceva, am vrut s3 
convingem că Mircea Lucescu nu este nu
mai fotbalist. Șl dac-am convins, ne bucu
răm sincer pentru „căpitanul de pe Wem
bley" !

Ovidiu IOANIȚOAIA

Zi de octombrie pe aeropor
tul Băneasa. Avioane, călă
tori, forfota obișnuită dinain
tea unei decolări. Crainica a- 
erogării anunță cursa Bucu- 
rești-Berlin-Copenhaga. Crai
nicul sportiv anunța cursa 
București - Urziceni - Strej
nic. La 
penhaga 
compact 
motorul 
apariția 
Octavian Băcanu și secundul 
său Valerian Viscum. Aero
nava cu pasageri a decolat 
de mult. Bimotorul mai are. 
însă, de îndeplinit citeva for
malități înainte de a zbura. 
Arbitrii verifică documentele 
de bord, asistă — conform re
gulamentului F.A.I. — la cîn- 
tarul oficial al aparatului ca
re nu trebuie să depășească 
3 000 de kilograme. în aceste 
trei tone socotind tot: și greu
tatea avionului ți cei peste 
o mie litri de benzină și— o 
sacoșă plină cu alimente.

avionul pentru Co
se prezintă un grup 
de pasageri. La bi
de Urziceni își fac 
doi sportivi : pilotul

Prahova Ploiești, Împreună cu Medlanu 
și Zamfirescu ; in 1943 la Venus, avind 
m companie pe Humis și Flamaropol ; 
în 1944 la I.T.B. ; in 1947 la ASAM cu 
Bolintineanu, Lazăr, Scorțeanu, Orășea- 
nu ; în 1951 la I.T.B., echipă cu care se 
clasează pe locul 111 în campionatul na
țional. In 3957 — Nicolae Sotir părăsește 
terenul, ca jucător. Pasiunea nu se mai 
chema doar sport. Căpătase șl un nume: 
volei.

„SA ȚINEȚI MINTE I"
De cîte ori a rostit aceste cuvinte ni

meni nu știe. Le spunea de fiecare dată 
elevilor săi, așa, dintr-o obișnuința, din 
dorința de a se autoîncredința că ei vor 
respecta întocmai, în momentele încor
dării supreme, indicațiile date în minu
tele obositoare ale antrenamentelor, căci 
sportivul care a înființat în 1941 Taifun 
Club și în 1943 o secție de volei ia 
Venus, care a participat în 1946 la pri
mul curs de instructori sportivi organi
zat de C.G.M., devenise, între timp, și 
antrenor.

Vitrina cu trofee păstrează pentru ur
mași, frumos rînduite, urme ale succe
selor voleiului românesc. Antrenor se
cund al naționalei de băieți, este coau
tor al obținerii locului 2 la campiona
tul european din 1955 și la campionatul 
mondial din 1956.

După patru ani, de data aceasta ca 
antrenor principal, își aduce o însem
nată contribuție la clasarea pe același 
loc 2 a echipei noastre de băieți și ia 
campionatele mondiale din 1960. in Bra
zilia. Cea mai bună performanță o con
stituie, însă, cîștigarea titlului european 
in 1963. primul titlu de rezonanță cucerit 
de o echipă de volei românească.

Laurii răsplătesc munca. O muncă 
susținută. în care clipele de odihnă au 
fost puține.

MĂIESTRIA nu cunoaște 
HOTARE

Amintirea începe să colinde 
meleaguri, cu oaze de lumină 
de arbori exotici, cu Îmbierile 
ale șansonetei.

pe alte 
umbrite 

șăgalnice

Maestrul emerit 
al sportului Oc
tavian Băcanu 
„văzut“ de foto
reporterul Ștefan 

Ciotlof

In sflrșit, cu roțile ce par 
aproape desumflhte de atîta 
încărcătură, avionul începe să 
ruleze pe pista de beton șl 
dispare în înălțimi. Se zboară 
o oră, două, douăsprezece.. 
Din cînd în cînd, arbitrii de 
la punctele de control confir
mă trecerea aparatului. Se 
face noapte, apoi din nou 
ziuă, avionul continuă să zboa
re fără escală. Cu toată vre
mea nefavorabilă (vînt, ploa
ie, plafon jos) comandantul 
aeronavei Octavian Băcanu 
reușește să mențină o înălți
me excepțional de constantă 
Din norii grei se furișează 
teama, oboseala, jucînd parcă

în horă nebună în jurul litro- 
metrului care s-a defectat. 
Oare cită benzină a mai ră
mas în rezervor ?

Au aterizat abia după 
20h46 : 30,0, reușind să zboare 
fără escală cu un avion bimo- 
tor de construcție românească 
4 462,870 km. 
300 km peste 
dial la clasa 
subclasa C 1 

■însă, de un record, s-a mers 
în circuit închis : Băneasa— 
Urziceni—Strejnic. Lucru mat 
dificil, deoarece a trebuit să 
parcurgă de 27 de ori acest 
triunghi, ocolindu-se punctele 
de control numai prin partea

Adică cu peste 
recordul mon
de avioane C, 
d. Fiind vorba,

Antrenorul român Nicolae Sotir devine 
în 1953 conducătorul tehnic al naționalei 
turce. Performanțele nu se lasă aștep
tate. La campionatul european din 1958, 
desfășurat la Praga, echipa Turciei rea
lizează cea mai bună performanță de 
pină atunci, ocupind locul 12, după ce, 
la campionatul anterior, se clasase pe 
locul 23. Un salt nu numai cifric, ci și 
valoric, la reușita căruia antrenorul ro
mân a avut meritul său.

Dar, cele mal mari satisfacții, încercate 
fn munca de ridicare a nivelului voleiu
lui in alte țări, le-a avut în Franța. Timp 
de 3 ani (1965—1968), ca director tehnic 
al Federației franceze de volei, el s-a 
ocupat în amănunt de formarea de 
cadre, de perfecționarea antrenorilor și 
arbitrilor. de restructurarea sistenfului 
competițional, de pregătirea selecționa
telor naționale la diferite nivele. Spe
cialist recunoscut, el susține cursuri în 
Belgia. R.F. a Germaniei, Portugalia. Și 
nu numai atît. Foștii săi elevi, deveniți 
antrenori, transmit cunoștințele dobîn- 
dite departe, în alte țări : Guadelupa, 
Madagascar. Martinica. Republica Mali 
și în alte părți. în semn de prețuire, 
Nicolae Sotir este răsplătit cu „Medalia 
de Aur“ a Ligii L’Ile de France. „Meda
lia de aur44 a Federației franceze de vo
lei, „Medalia de argint" a orașului Pa
ris și „Medalia de onoare a Tineretului 
și Sportului francez".

Ar mai fi multa de spus. Și despre 
activitatea sa ca arbitru international, 
ca membru în Comisia internațională 
de arbitri, ca membru în Consiliul 
ternațional al antrenorilor. Mâestria 
cunoaște hotare.

in- 
uu

CUVINTE SIMPLE, 
CUVINTE DIN INIMA

Frînturi de cuvinte, scoase din pagi
nile unor ani mai mult sau mai puțin 
îndepărtați dar tot așa de emoționante 
ca și o relicvă de demult :

„Domnule președinte, avem onoarea să 
vă adresăm prin prezenta mulțumirile 
federației noastre pentru ajutorul ce ni 
l-ați dat în privința dezvoltării voleiu
lui la noi în țară. în timpul pe care l-a

petrecut în Turcia, dl. Nicolae Sotir, 
reprezentantul dv., ne-a introdus în 
adevăratele taine ale voleiului. Numele 
lui va rămîne înscris pentru totdeauna 
în istoria voleiului nostru și în inimile 
noastre ca profesor al acestui frumos 
sport". (V. CALAKOGLU — președintele 
federației de volei și handbal din Tur
cia).

„Un demn slujitor al sportului, un 
ambasador al prieteniei franco-române, 
un frumos exemplu de cooperare la
tină". (Senatorul JEAN LOUIS VIGIER 
— fost primar al Parisului).

„Eu mulțumesc conducătorilor federa
ției că ți-a permis să faci totul, îți mul
țumesc că ai făcut totul să ridici nivelul 
voleiului francez". (CHRISTIAN BER
TRAND — vicepreședinte al Ligii L’ile 
de France).

„Cu competența recunoscută, românul 
Nicolae Sotir, antrenor, arbitru interna
țional și conducător tehnic al echipei 
Franței, face un important serviciu vo
leiului mondial". („O 
Porto”).

MEDALIA DE
Au trecut 23 de ani de __ ____

familiei. Ani de perfectă armonie și în
țelegere. Sportivă, la rîndul ei, voleiba
listă și, mai apoi, maestră a sportului 
la tir, Ioana Sotir a intuit bine 
soțului ei și l-a ajutat. A fost 
alături de el. Acum, în ceasurile de li
niște, băiatul lor răsfoiește cu grijă pa
gini pe care vremea și-a pus patina, 
ascultă istorii cu oameni și fapte din 
zilele noastre. Băiatul e mare, a trecut 
pragul adolescenței. Dar parcă aminti
rile acestea, împletite cu ritmurile sta- 
catelor lui Paganini sau ale ariilor lui 
Verdi (a doua pasiune a tatălui) au 
c«va anume. Au farmecul împlinirii și 
dăruirii. Au farmecul satisfacției că n-ai 
stat degeaba, că ai încercat totul sâ 
reușești, să lași ceva întregii lumi. Efi
gia de aur are încrustate doar 
cuvinte : 23 de ani de împliniri

'A
Seara eoborîșe de mult. Foile 

deau undeva în umbră. Omul 
spunea o poveste. Povestea vieții

Emanuel FANTÂNEANU

comerclo do

AUR
la întemeierea

crezul 
mereu

cite va 
comune.

se pier- 
n față 

sale.

lor dinafară și mereu în ace
lași sens.

A fost o cursă puțin obiș
nuită, totuși în nota obișnuită 
a lui Băcanu. Și nota obișnui
tă a sa înseamnă temeritate, 
exemplu de voință, tehnică 
și măiestrie în pilotaj. In arta 
de a pilota ! Fiindcă, maestrul 
emerit al sportului Octavian 
Băcanu este un neîntrecut ar
tist al înălțimilor. Al acelor 
îndrăznețe și spectaculoase 
zboruri de acrobație aeriană, 
care incintă privirile ce ur
măresc frumusețea arabescu
rilor țesute cu migală de ar
tizan pe marele gherghef al
bastru al văzduhului. Da, este 
un artist, cu toate că pe ușa 
biroului său scrie lapidar: 
LOCOTENENT - COLONEL 
OCTAVIAN BĂCANU — CO
MANDANT DETAȘAMENT 
AVIOANE CLASICE — TA- 
ROM. Susțin acest lucru co
legii cu care lucrează, piloții 
pe care îi pregătește. Și oa
menii argumentează :

— Este un artist în meseria 
pe care o iubește pină la pa
timă, fiindcă pe mulți dintre 
noi ne-a învățat „zborul in
strumentar".

— Fiindcă, în afară de co
mandant, este instructor, pilot 
de linie, eseior (pilot încercă- 
tor), cu un impresionant pal
mares exprimat în mii de ore 
de zbor.

— Fiindcă știe să conducă 
peste 50 de tipuri de aparate, 
iar distanța parcursă de el 
cu avionul poate fi egală cu 
de mai multe ori drumul Pă- 
mînt-Lună.

— Fiindcă, am putea spune, 
iot ce vedeți dv. că zboaiă 
cu elice pe cerul patriei sau 
pe alte meleaguri și aparține 
Taromului, vizează munca și 
dăruirea comandantului nos
tru de detașament — avioane 
clasice, OCTAVIAN BACA- 
NU.

— Fiindcă e OM ! Un om 
al zilelor noastre. Un produs 
al celor 25 de ani care au tre
cut de la măreața zi a Elibe
rării patriei, a eliberării omu
lui.

Voiiia TOFAN



TURNEUL INTERNATIONAL DE SCRIMA UE LA MINSK

Ileana Drâmbă - finalistă

u

MINSK. 2 (prin telefon). 
Cea mai disputată probă din 
cadrul turneului internațio
nal de scrimă care se des
fășoară în localitate a fost — 
pînă acum — cea de floretă 
femei. Cîștigătoarea avea să 
fie cunoscută abia după un 
baraj în 4 disputat între 
Ileana Drâmbă, Elena Novi
kova, Tatiana Samușenko și 
Ludmila 
fina] de 
floretiste 
victorii.

în continuare, pierzînd' Ia No- 
Kirkova 

cu numai

CONCURSUL

DE CĂLĂRIE

Marele pas a fost făcut. Re
prezentativa de tenis a Româ
niei și-a mai adăugat un galon 
la lunga serie de succese obți
nute în acest an, intrînd pe 
poarta ultimei etape a marii 
competiții care desemnează pe 
challenge™ „Cupei Davis“, fi
nala inter-zone. Un singur 
meci mai desparte pe echipierii 
români de câștigarea dreptului 
de a sta față în față cu dețină
torii prețiosului trofeu, tenis- 
manii Statelor Unite. Niciodată 
incă, pină acum, reprezentanții 
tenisului românesc n-au urcat 
atit de sus pe scara care duce 
la consacrarea supremă.

Din nou au fost suficiente 
doar două zile pentru ca for
mația română să obțină punc
tele necesare victoriei. Ion Ti
riac și Ilie Năstase au invățat 
să scurteze timpul de joc și e- 
moțiile unei întîlniri de „Cupa 
Davis". Ca la Valencia, cu spa
niolii, ca in finala zonală cu 
echipa U.R.S.S., tot așa și a - 
cum, în fața campioanei zonei 
asiatice, tricolorii realizează o 
calificare cu 3-0, fără a mai 
aștepta ultima zi a meciului. 
Reprezentativa Indiei, fostă fi
nalistă în Challenge-round, pă
răsește bucureștiul învinsă ca
tegoric. Nu este totuși o știr
bire a prestigiului acestor re
marcabili tenismani care sint 
Premjit Lall și Jaideep Muker- 
jea, fiindcă ei au intilnit, sim- 
bătă, adversari ajunși la apo
geul posibilităților.

Partida de dublu care a în
cheiat, ieri, oficial ltlpta pen
tru calificarea in finala inter- 
zone, a fost o concludentă de
monstrație in acest sens. Tiriac 
și Năstase au înscris in pal
maresul lor una dintre cele mai 
rapide victorii intr-un meci de 
anvergură. O oră și cinci mi
nute, atit a fost suficient pen
tru desemnarea învingătorilor 
într-o întrecere, in fața fileu- 
lui, care a oferit, totuși, nume
roase faze de mare spectacol.

Primul set debutează cu un 
Năstase foarte decis la servi
ciu și această notă se menține 
în continuare, Tiriac adăugind 
vervei coechipierului său o in
cisivitate deosebită și lucidita
tea sa tactică obișnuită. In
dienii, vădit surprinși, nu reu-

șese să dea replica necesară 
și jucătorii noștri, după ce con
duc cu 3—0, iși 
in mai puțin de

în setul doi 
menține numai 
două ghemuri, 
breack care ii aduce pe români 
la 3—1, după care ei sprintează 
din nou, nestingheriți, spre câș
tigarea setului la distanță co
modă. Pe parcursul celor opt 
tururi de servicii am remarcat 
și bunele replici în apărare ale 
cuplului nostru care a pulveri
zat orice intenții de ofensivă 
din partea indienilor. Fapt cu 
totul remarcabil, deoarece, atit 
Lall cit și Mukerjea se ară
taseră, cu o zi înainte, ca spe
cialiști ai jocului la fileu, lată 
că și in jocul de dublu modern 
pot cintârt mai mult acțiunile 
tactice conjugate, ca și coezi
unea perfectă a partenerilor.

Toate cele spuse mai sus sint 
valabile și pentru setul trei. 
Faptul că dublul oaspe mar
chează cu un ghem mai mult 
de data aceasta, este explica
bil prin unele momente de re
laxare ale românilor.

Pe tabela de scor rezultatul 
final este astfel consemnat : 
Ion Tiriac. Ilie Năstase 
mânia) — Premjit Lall, 
deep Mukerjea (India) 
6—2. 6-3.

adjudecă setul 
zece minute.

egalitatea se 
după primele 
Urmează un

(Ro-
Jai-

★
Două declarații du 

culese de la căpitan, 
chipă :

SHAMSHER SINGH (India): 
„A câștigat echipa cea mai 
bună și este o vittor.e care 
onorează tenisul românesc. Am 
sperat să putem ține piept re
dutabililor Ion Tiriac și Bie 
Năstase, dar după două zile de 
joc, mi-am dat seama că aceas
ta era imposibil. Mi-am întă
rit convingerea că acești jucă
tori pot merge, in acest an, 
pină in mult doritul Challenge
round. Felicit pe inringătorii 
noștri și sper ca viitorul nostru 
meci de .Cupa Davis*, pe care 
ar trebui să-l ți-rAn -n aci să 
furnizeze jocuri tot atit de fru
moase ca cele de la București. 
Bineînțeles, nădăjduiesc in
tr-o revanșă— Ceea ce va C 
insă extrem de greu dacă pro- 
greseîe viz-ixle pe care le tn-

de e-

Foto : Th. MACARSCiil

Un moment solemn— I< 
semifinalei inter-zone, dr. Otto Heidrich (Austria), sub 
rinului de echipă Gheorgbe Cobzue.

Tiriac primește felicitările arbitrului 
privirile căpi-

Kirkova. în turneul 
6, toate cele 
înregistraseră

Reprezentanta țării 
noastre, care a evoluat 
lent, a dispus de Simonfyi 
(Ungaria) cu 4—3, apoi de 
Novikova și Kirkova cu 4—1. 
Ea ar fi putut ciștiga turneul 
dacă arbitrajul, în asaltul cu 
Gorohova, ar fi fost obiectiv, 
în acest asalt Ileana Drâmbă 
a condus cu 1—0 și 2—1, a 
fost egalată, apoi condusă. Ea 
a realizat insă, pe o fru
moasă și clăi 
egalarea, dar 
acordată...

In baraj, 
țării noastre

patru
cite 3

exce-

insă.
Iară paradă ripostă 

tușa nu i-a fost

reprezentanta 
a întrecut-o pe 

Samușenko cu 4—2 dar sud 
influența stării de nervi din 
turneul finaL Ileana Drâmbă 
nu s-a mai putut concentra.

POLIHRONIADE.
PRINTRE LIDERELE

se intilnescAceiași jucători 
azi, in ultimele două partide de 
simplu, contind in cadrul intil- 
nirii România — India, după 
următorul program : de la ora 
14â» : Mărmureanu — Misra și 

luare, Dron — Amrit-

TURNEULUI DE ȘAH 
DE LA SOFIA

înainte de ter-

in coi 
hraj.

G COMARNISCHI 
Radu VOIA

Cu trei runde 
minarea turneului feminin de 
șah de la Sofia, in fruntea cla
samentului se află : Elisabeta 
Pohhroniade (România). Tro- 
ianska (Bulgaria) și Median 
kova (U.R.S.SJ cu cite 4 punc
te. în runda a 6-a Folihroniade 
a remizat cu Troianska,

Atleții americani simt nevoia
• •

unor competiții importante
ne-a declarat campionul olimpic

în sectorul F din tribuna a n-a 
a stadionului Neckar, sector re
zervat în exclusivitate concuren- 
țllor din meciul Europa—Ameri
ca, accesul a fost mult mai di
ficil decit în oricare alt loc. și 
aceasta pentru a-i feri pe con- 
curenți de vînătorii de autografe 
care-i sufocau literalmente. Chiar 
și nouă, care eram prevăzuțl cu 
cartea de presă, nu ne-a fost 
prea lesne să pătrundem. Și ia- 
tâ-ne In fața simpaticului Bill

BUM TOOMEY
mai veche cunoștință; 
celor zece probe la 

____ _____ mexicană.
Cind a aflat că este vorba de 

un interviu pentru iubitorii spor
tului din România, Bill s-a ridi
cat politicos, ne-a prezentat lo
godnicei sale, fosta campioană o- 
limpică Mary Rand șl; apoi, ne-a 
răspuns cu multă amabilitate la 
întrebări.

— Ce părere aveți despre tntll- 
nirea Ia care asistați 7

— Ideea este formidabilă. A-i 
uni sub culorile aceleiași echipe 
pe cel mal buni atleți ai emisfe
rei vestice nu este de loc o trea
bă simplă. Cum cred că nu este 
nici pentru dv.; europenii. De 
data aceasta, nu este vorba nu
mai de formarea unei echipe a 
S.U.A. (nici acest lucru nu con-

Toomeys o 
campionul 
Olimpiada

de la snmgart T
— Desigur. rereeie 

nu sint chiar cele 
așteptate. Dar este 
și firesc să fie așa. 
Toată lumea judecă 
astăzi performan
țele atletice luînd ea 
etalon 
meri rană, in mod 
neindoteimc un mo
ment de virf in is
toria atletismului 
contemporan, 
din 1S«* 
cred, 
sportivă 
preocupat în cea 
mai mare măsură pe 
mată lumea. Totuși. 
dars pină acum anii 
post-ohmpici nu a- 
duceau de obicei
mare lucru. mi 
se pare a fi destul 
de bogat. Mult mai 
bogat decit 1S65. sau 
1961. In ceea ce pri
vește meciul pro- 
priu-zis nu este oa
re edificator și fap
tul că aproape la 
fiecare probă, au 
fost obținute rezul
tate mult mal bu

ne decit cele de ecum doi ani de 
la Montreal T _____

— Care este, după părerea dv„ 
actualul nivel al atleților ameri
cani î

_ Ml s-a mal pus această În
trebare de cîteva ori la Stuttgart. 
In S.UA. - știți, desigur — afle- 
tismul este un sport foarte Dine 
dezvoltat mai ales to marile uni- 
versltățL N-aș putea spune că 
este cel mal important dintre 
sporturi dar; cred eu, cel mal 
Îndrăgit de tineretul nostru.

Atleții americani simt nevoia 
unor competiții importante — 
cum au fost anul trecut J.O. — 
spre care să se îndrepte atenția 
tuturor. Olimpiada — de exem
plu — stimulează enorm pe fie
care atlet să se pregătească mal 
mult ca altădată și să facă față 
nivelului în continuă creștere al

J.O. 
au fost, 

competiția 
care a

cr.ei asemenea competiții, 
sta este și explicația fapt 
•- ami oi.mplct apar atit de muiți 
■fleți necunoscuți care schimbă 
complet raportul obișnuit al va- 
lorfior. Se pare, insă, că pro
blema începe să devină valabilă 
și pentru alte țări. După marile 
eforturi depuse In sezonul prece
dent. o-'1 dintre coechipierii mei 
au abandonat sportul, alții s-au 
ced-tat ailor sporturi, iar ce! mai 
cuițl au s'.âb:t evident exigența 
In pregătire. A intervenit, dacă 
m-aș putea exprima astfel, un 
moment de re’axare. Dacă meciul 
Europa—America va căpăta o 
desfășurare tradițională, atunci 
șint Sigur că atleții americani 11 
vor acorda o importanță la fel 
Ce mare ca unei Olimpiade.

— Anul trecut ați concurat pe 
stadionul din Poiana Brașov. Cu 
ce impresii ați plecat din Roma
nia ?

— Ah, România (și toată fața 
1 s-a luminat de un zimbet). Iriii 
amintesc cu atlta plăcere despre 
frumoasa Poiană, despre campio
natele internaționale care au con
stituit pentru mine ultimul exa
men înaintea J.O., unde aveam să 
obțin cel mal mare succes din 
întreaga carieră, despre ospitali
tatea românească, despre... Cum 
se chema ore mtncarea aceea ’ 
(și din gesturile sale am Înțeles 
că era vorba de sarmale). In Ro
mânia mi-am făcut mulțl prieteni. 
Unul dintre ei este decatlonistul 
Andrei Șepci cu care corespon
dez. acum, regulat. Mă bucură 
vestea că a devenit campion al 
României. Vă rog să-i transmiteți 
felicitările mele. Salutări tuturor 
cunoscuțrlor. Voi reveni, cu plă
cere, In frumoasa dv. țară.

„CUPA PRIETENIEI" LA HANDBAL

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI
SINGURELE NEÎNVINSE

vikova (2—4) și 
(1—4), învinsele ei, 
o oră înainte...

Clasament final! 
va 3 v.d.b.; 2. 
v.d.b.; 
v.d.b. ;
5. Gorohova 2 v.; 6. Simonfyi 
1 v. Maria Vicol și Suzana 
Ardeleana au rămas in semi
finale, iar Adriana Moroșan 
a ajuns in turul II (cu trei 
victorii).

I. Kirko-
Novikova 3

3. ileana Drâmbă 3
4. Samușenko 3 v.d.b.;

TE LA CRAIOVA
Cels două probs desfășurate 

Ieri In concursul internațional de 
călărie de la Craiova au dat clștig 
de cauză oaspeților. La ștafetă 
doi călăreți (barema B, 12 obsta
cole, Înălțime maximă 1,30 m) 
victoria a revenit cuplului Engiu 
(Uvava) și Tunc (Silvester) din 
Turcia cu timpul de 2:33,6.

Proba de 
revenit 
Blagovicl

forță progresivă i-a 
iugoslavului Iovan 

___„____ cu Polaris — o 
puncte penalizare. Pe locul doi 
s-au clasat la egalitate Aurelian 
Stoica (Picup), Cornel Illn (Vi
teaz) și Oscar Recer (Vifor). înăl
țimea maximă — 1,90 m.

BT. GURGUI 
N. PASTBAMAGIU — coresp.

BACAU, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Prima partidă 
a cuplajului handbalistic de pe 
terenul Dinamo se poate carac
teriza ca un meci de uzură, în 
care subtilitățile tehnice au fost 
lăsate pe planul doi, urmărindu-se 
doar rezultatul. Echipa noastră a 
trebuit să depună eforturi deose
bite pentru a obține victoria. 
După un început echilibrat, Ar- 
ghir — foarte bună în acest meci 
— reușește să găsească cîteva 
breșe în apărarea oaspetelor; 
realizînd trei goluri care pînă la 
urmă se vor dovedi hotărâtoare 
în înclinarea balanței. Scor final: 
România — Ungaria (f) 12—9 (9—5).

In partida următoare elevii an
trenorilor Pană șl Pintea au fă-

cut o adevărată demonstrație de 
handbal modern; stîrnlnd deseori 
ropote de aplauze în tribune. 
Prestlnd un joc în mare viteză, 
cu numeroase angajări pe semi
cerc, combinate cu șuturi de la 
distanță șl folosind ori de cîte 
ori au avut ocazia arma atît de 
eficace a contraatacului; ei nu 
au mat lăsat nici o speranță ju
cătorilor maghiari. Scor final : 
România — Ungaria (m) 24—15 
(11-7).

Dan VLAD
La Buhuși s-au Înregistrat ur

mătoarele rezultate : Iugoslavia 
— Bulgaria (f) 10—7 (3—2); Iugo
slavia — Bulgaria (m) 19—17
(11-9).

Tiparul I.P. „Informația", str. Brezoianu ar. 23—25, București

KIEV, 2 (prin telefon). De 
cîteva zile, peste 1500 de 
sportivi, reprezentind 11 țări 
socialiste, iau parte la cea de 
a doua ediție a Spartachiadei 
militare de vară a armatelor 
țărilor ■ socialiste. Prezența la 
startul întrecerilor a nume
roși sportivi de valoare, cit 
și faptul că în program figu
rează nu ma: puțin de 12 dis
cipline. anunță dispute spor
tive deosebit de valoroase 
care, cu siguranță, se vor în
cheia cu performanțe de va
loare europeană și mondială.

Reprezentanții noștri, în cea 
mai parte, sint 
clubul Steaua, 
start bun au 
liștii, care au 
zentativa 
cu 14—11 
cu 20—11. 
butat cu 
reprezentativa

sportivi de la 
Dintre ei. un 
luat handba- 
învins rep) e- 

militară a R.D.G. 
și pe cea bulgară 
Voleibaliștii au de- 
o victorie, 3—1 cu 

militară a 
Ungariei, în timp ce bascnet- 
baliștii au pierdut in fața 
sportivilor polonezi cu 58—61.

Iată și alte rezultate i hand
bal — Polonia — R.D.G. 17— 
16, Cehoslovacia 
12—12; 
Polonia 
R.P.D. 
chei — 
reeană 
Cehoslovacia 66—63, 
— R.D.G. 77—54.

Turneul de lupte 
plină desfășurare, 
români Berceanu, S. 
Gabor și P. Stroe se mențin 
în lupta pentru medalii, 
tir Neagu Bratu a ocupat 
cui 3 la pistol precizie, 
echipa noastră s-a clasat 
locul 5. La armă cu aer com
primat (probă nou introdusă) 
bilanțul reprezentanților noș
tri este următorul: locul 3 
pe echipe și locul 5 în clasa
mentul individual, ocupat de 
T. Ciulu.

Duminică (n.r. — azi), pe 
marele stadion Dinamo, va 
avea loc deschiderea festivă 
a acestei întreceri sportive 
internaționale de mare am
ploare.

Ungaria 
volei — U.R.S.S. —

3—1, Bulgaria — 
Coreeană 3—1 ; bas- 
Ungaria — R.P.D. Co- 
69—44. Bulgaria — 

U.R.S.S.

este în
Sportivii 
Popescu,

La 
lo- 
iar 
pe

BILL TOOMEY

FOTOGRAFIA SĂPTĂMÎNll M. CIUPERCEANU

ENGLEZII
AU EGALAT

Moment din cursa de IO3 metri a meciului atletic Europa—America. Conduce alergătorul 
Dieter Fromm (RED. Germană), urmat de Felix Johnson (S.U-A.). Pe locul III se află ceho
slovacul Josef Piacr.y care va sprinta implacabil terminind cursa învingător într-un timp ex
celent (1:45,4). Telefoto A. P. — AGERPRES

SURPRIZĂ In „cupa mării NEGRE“

BASCHETBALISTELE ROMANCE
AU ÎNVINS PE CELE POLONEZE

SCORUL
In a doua semifinală
a „Cupei Davis“

Romeo VILARA
STUTTGART
iulie 1969

CONSTANȚA, 2 (prin tele
fon, de la 
Ceea ce nu 
cel mai 
susținătorii 
noastre s-a . __  __
ieri) în ultima zi a „Cupei 
Mării Negre", cind reprezen
tativa noastră a dispus de 
echipa Poloniei, una dintre

trimisul nostru), 
credea poate nici 
optimist dintre 
baschetbalistelor 

petrecut azi (n_r.

„CUPA BUCUREȘTI" LA CICLISM

CONSTANȚA, 2 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
special). La ora 9 dimineața 
cetățenii municipiului Tulcea 
(unde caravma s-a bucurat 
de o caldă ospitalitate) i-aa 
salutat pe cicliștii plecați 
spre Constanța, în etapa a 
doua a „Cupei București".

Toate elementele inimice 
de vineri (urcușuri numeroase 
și prelungi, vînt puternio din 
față și soare torid) s-au trans
format sîmbătă în aliați i co- 
borîșuri prelungi, vînt din 
spate, cer jos, înnourat ți o 
temperatură convenabilă goa
nei.

în asemenea condiții optime 
este clar că destrămarea plu
tonului nu se putea produce 
decit cu prețul unor eforturi 
individuale deosebite sau ale 
unor scheme tactice subtil 
desfășurate. Dar așa ceva nu 
s-a întîmplat. Toți'concurenții 
păreau mulțumiți de situația 
existentă, rulînd lejer și com
pact cam cu 40 de km pe oră. 
Chiar și Emil Rusu care a 
pedalat indiferent, cu non- 
șalanța-i cunoscută, în coa
da plutonului, n-a făcut notă 
discordantă. Se pare că nu 
l-au afectat de loc acele grele 
minute pierdute în prima e- 
tapă ca urmare fatală a fap
tului că a preferat în ajunul 
startului să-și piardă vremea 
pînă în zori cu un grup de

vesele turiste străine. Ciudat 
mod de a înțelege obligațiile 
unui as (încă !) al pedalei în 
preziua unei înseninate curse 
internaționale...

După 100 km, promenada 
s-a transformat pe neașteptate 
într-un adevărat semifond 1 
sprinturi, hărțuieli, încercări 
de evadare, toate anihilate și, 
iată, placarda indicatoare 
SOSIRE.

2. Ștefan Suciu (România) 
3h 34:50,0. In același timp cu 
învingătorul au sosit i V. 
Burlacu (România), Demeyer 
(Belgia), A. Suciu (România), 
Plankaert (Belgia), Nikolov 
(Bulgaria) și plutonul.

Nici o schimbare in clasa
mentul general, Francise 
Gera conducind decisiv cu 
peste 6 minute avans.

Duminică 
circuit pe 
Constanța.

cele mai valoroase formații 
din Europa. Sportivele noas
tre au
(32—25), după o partidă In 
care au condus marea majo
ritate a timpului începutul a 
marcat o dispută deosebit de 
echilibrată, fapt ilustrat de 
evoluția scorului l 12—10 pen
tru România în min. 8, 14—15 
min. 10 și 16—15 min. 11. A 
urmat o detașare de cîteva 
puncte (28—25 în min. 18) și 
de aici echipa României nu 
mai cedează conducerea. Ba, 
mai mult, ea se distanțează 
treptat, ajimgind ca în min. 
25 să aibă un avans de 15 
puncte (43—27), suficient pen
tru asigurarea victoriei. în 
final, reprezentativa Poloniei 
face eforturi vădite pentru a 
recupera handicapul, dar în 
zadar căci baschetbalistele 
românce punctează precis si 
mențin o diferență care le

învins cu 68—59

ALTE ÎNTRECERI
(prin telefon). — 
s-a disputat

dimineață — un 
străzile orașului

Emil IENCEC

PITEȘTI, 2 
în localitate 
meciul internațional dintre 
prezentativele de juniori 
României și Bulgariei. Au 
tigat oaspeții cu 59-38 (17—19), 
grație mai ales jocului lor bun 
din repriza a doua. (I. Fețeanu, 
coresp.).

BUCUREȘTI. Sîmbătă a în
ceput în Capitală, turneul in
ternațional masculin organizat 
de clubul Rapid, cu ocazia îm
plinirii a 100 de ani de la în
ființarea Căilor Ferate Române. 
Iată primele rezultate : Rapid

azi 
re
ale 

ciș-

CIOCÎLTEA a REMIZAT CU SMlSLOV, LA 3K0PLJE
BELGRAD 2 (Agerpres), — In 

runda a treia a turneului Inter
național de șah de la Skoplje, 
maestrul roman Victor Ciocîltea 
(cu piesele albe) a remizat în 37 
de mutări cu marele maestru in
ternațional Vasili S m î s 1 o v 
(U.R.S.S.). Același rezultat a fost 
consemnat și în partidele Hort—

Ostolcl șl Parma—Uhlmann. In 
partida întreruptă din runda a 
2-a, Ciocîltea l-a învins Ia muta
rea a 59-a pe iugoslavul Sofrev- 
ski. In clasament conduce 
manii 
puncte, urmat de Ciocîltea (Ro
mânia), Hort (Cehoslovacia), Ni- 
cevski (Iugoslavia) 2 puncte.

Uhl-
(R.D. Germană) cu 2*/3

•cutește de emoții. In gene
ral, întrecerea a fost plăcută, 
spectaculoasă. Selecționata 
României a constituit o sur
priză prin acțiunile lucide și 
eficace. Apărarea (om la om 
și din min. 10 în zonă) a 
reușit să anihileze jocul po
zițional al jucătoarelor oaspe
te. în atac s-a circulat mult, 
s-a aruncat cu siguranță șî 
s-a pătruns cu impetuozitate. 
Victoria asupra Poloniei, 
după o serie de înfrîngeri su
ferite in ultima vreme, este 
reconfortantă ți sperăm că 
ea nu va rămine singulară.

Au marcat: Racoviță 8, 
Savu 15, Diaconescu 19, 
Ciocan 10, Ghiță 2, Vasiles- 
cu 2, Taflan 12 pentru Ro
mânia ; Kazmerczak 4, Wojtal 
18, From 10, Pierntzka 11. 
Mikulska 4 și Oglozinska 12.

LONDRA, 2 (prin telex).— 
Contrazicind toate pronosticu
rile, tenismanul englez G. 
Stilwell a reușit să-1 învingă 
pe T. Koch în a treia zi a 
meciului Anglia—Brazilia, e- 
galind scorul; 2—2. I-au fost 
necesare Iui Stilwell doar 
trei seturi ca să-și impună 
superioritatea în fața primu
lui jucător brazilian, învins 
cu 7—5, 6—4, 6—4. Ultima 
partidă, decisivă, între M. 
Cox (Anglia) și E. Manda- 
rino (Brazilia) a fost între
ruptă de ploaie în momentul 
cind englezul conducea cu
2— 1 la seturi (6—3, 18—16,
3— 6).

TELEX TELEX
D. STANCULESCU

INTERNATIONALE
- Progresul 120-66 (77-29),
C.I.A.C.LK. Iugoslavia — Selec
ționata feroviară a Belgiei 93- 
51 (48—26). Duminică turneul 
continuă. (FI. Sandu, coresp.).

A început C. E. 
de baschet

a! junioarelor
Al treilea campionat euro

pean de baschet rezervat echi
pelor de junioare a început în 
diferite orașe din R.F. a Ger
maniei.

în primele întîlniri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Iugoslavia - R.F. a Germaniei 
105-34 ; Ungaria—România 53- 
51 ; Bulgaria-Olanda 108-45 : 
U.R.S.S.—Israel 99—45 ; Italia- 
Cehoslovacla 61-54.

Cea de-a 12-a etapă a Turului 
ciclist al Poloniei, disputată pe 
traseul Kluczbork — Piotrkow 
Tribunalski (136 km), a fost 
cîștigată de polonezul Slawomir 
Rubin in 3h 27:36,0.

In turul trei al probei de sim
plu bărbați din cadrul turneului 
de tenis de la Quebec (Canada), 
Zeliko Franulovici (Iugoslavia) 
l-a învins cu 4-6, 6—1, 6-3 pe 
australianul Dick Crealy. în 
altă partidă, americanul Clark 
Graebner a dispus cu 11-9, 6-2 
de John Alexander (Australia).

In cadrul turneului pe care ii 
întreprinde in R.F. a Germaniei, 
echipa de fotbal Steaua roșie 
Belgrad a jucat la Miinchen eu 
formația locală Bayern. întil- 
nirea s-a încheiat la egalitate i 
2-2 (1-0).

In concursul de carting de la 
Moscova, după trei etape con
duce A. Safonov (U.R.S.S.) — 
319 puncte urmat de V. Litkin 
(U.R.S.S.) - 308 p. și H. Winz- 
ler (R.D. Germană) - 246 p. Pe 
echipe : 1. U.R.SS, 2. R.D. Ger
mană ; 3. Polonia ; 4. Ungaria.

S.UA

