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AZI ETAPA A XVII-a
• La Ploiești, me» 

ciukderby; Pe
trolul — Rapid

• în Capitală, Di
namo întâlnește 
„Universitatea" 
Cluj

• Steaua — la Arad
In cadrul etapei a XVII-a 

a campionatului diviziei na
ționale A vor avea loc astăzi 
următoarele partide :

-J---------------------

1. Rapid
2. Univ. Craiova
3. Dinamo Buc.
4. Steagul roșu
5. F. C. Argeș
6. Jiul
7. Dinamo Bacău
8. Steaua
9.

10. U.T.A.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„U" Cluj

Farul 
Petrolul 
Crișul 
C.F.R. 
Politehnica 
A, S. Armata
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23—17 20 
30—20 
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25-28 
38—22 
21—18 
2o—za 
20—23
16— 19 
23—31 
14—26
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■ Arad : U.T.A. Steaua
■ Ploiești :Petrolui — Rapid
■ Cluj : C.F.R. — Jiul
■ Pitești : F. C. Argeș — A.S. 

Armata Tg. Mureș
■ Iași : Politehnica — Farul
■ București : Dinamo Bucu

rești — „U“ Cluj (stadio
nul Dinamo, ora 16).

Băcăuanii meritau un punct!

Iată cum arată clasamen
tul, înaintea disputării aces
tor meciuri :

Meci de mare luptă, pal
pitant, din primul pînă în 
ultimul minut de joc, în orașul 
de la poalele Tîmpei. Partida 
a avut o primă repriză ex
celentă, atît sub raport teh
nic, cît și sub raport spec
tacular. Avîntului exploziv 
al stegarilor, dinamoviștii bă
căuani i-au răspuns cu o in-

teligentă circulație de balon, 
cu o sobrietate și o siguran
ță... britanică, dovadă că lec-

gazdelor, în minutul 20. Co- 
mănescu l-a scăpat pe Gyorfi, 
a intervenit Vătafu, care l-a 
acroșat și brașoveanul a că
zut în careu — llm execu
tat de IVANCESCU : 1—0.

Cinci minute mai tîrziu, un 
splendid contraatac al lui 
Pană este încheiat de acesta 
cu șut, Adamache scapă ba
lonul din mină și ENE, ve
nit în trombă, il impinge cu 
capiii în plasă. Reflectat echi
tabil și pe tabela de marcaj, 
jocul continuă pe aceleași 
apreciabile coordonate valo
rice. Cînd nimeni nu se aș
tepta, băcăuanii primesc un 
gol copilăresc: Gyorfi trimite 
(in min. 36) un balon înalt 
in fața porții lui Ghiță. Kiss 
vede mingea venind spre el. 
o privește ca un spectator 
nevinovat și minusculul NE-

Marius POPESCU

r

Trimisul nostru special la C.E. de atletism in sală de la Viena, ROMEO VILARA, transmite:

Viorica Viscopoleanu, campioană a Europei 
cu 6,56 m la lungime

• loan Șerban —medalie
• Rezultate excepționale

de bronz cu 2,17 m la înălțime

Fruntașă f ' '
foto — continuă să 
minimă de puncte,

■■■'.. ;'Ș

in întrecerea fetelor, Carola Niebling 'R.D. Germană) 
se dueieze pentru iocui imn ia jjs_ 
cu Liliana Rehakova (Cehoslovacia).

V. BAGEAC

STEAGUL ROȘU — DINAMO 
BACAU 2—1 (2—1)

BRAȘOV, 14 (prin 
de la trimisul nostru), 
dionul Tineretului ; 
moale ; timp rece ; 
spectatori. Au marcat : 
cescu (min. 20, din 11 m), Ne- 
cula (min. 36), respectiv D. 
Ene (min. 25).

STEAGUL ROȘU : Adama
che 7 — Ivăncescu 7, Jenei
6, Olteanu 8, Rusu 6, Pescaru
7, Cadar 8, Necula 5 (min. 77 
Drăgoi), Florescu 5, Balint 7 
(min. 77 Jamaischi), Gyfirfi 8.

DINAMO : Ghiță 7 — Comâ- 
nescu 4, Nedelcu 8, Velicu 7, 
Kiss 4 (min. 46 David 7), V&- 
tafu 8, Duțan 5, Pană 8, Dem- 
brovschi 7, D. Ene 8. Bâluțâ S.

A arbitrat V. Pădureanu 
++^-4-, ajutat la linie de 
C. Dragotescu și D. Ghețu 
(toți din București).

Trofeul Petschowschi 
tru public) : 6.

La tineret-rezerve : ____ ,
roșu — Dinamo 0—1 (0—0).

telefon,
Sta- 

teren 
10 000 

; Ivân-

(pen-

Steagul

(Continuare In pag a <-a)

JIIIGĂDÂ DE ARBITRI
II.MDE7I IA MECIUL

BACĂU
_ Partida de la 

dintre Arsenal și 
Bacău, din cadrul 
europene a tîrgurilor", 'va 
fi condusă de o brigadă 
de arbitri olandezi. Cu
noscutul „cavaler al fluie
rului" W. J. M. Schalks va 
oficia la centru, ajutat fiind 
la linie de T. J. Elsinga și 
J. A. M. Mulders.

Londra, 
Dinamo 
„Cupei

ția din partida cu Arsenal a 
avut și urmări pozitive. Pe 
fondul unui joc echilibrat și, 
repetăm, de foarte bună fac
tură, a căzut primul gol al
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiHiiin

PATINAJUL ARTISTIC

Primele „europene” atletice 
de sală și-au făcut un debut 
senzațional cu o cavalcadă de 
performanțe excepționale, cu 
dispute extrem de echilibrate 
și de spectaculoase în manie
ra recentei finale a campio
natului mondial de handbal. 
Pe scurt, cu tot ce-i trebuie 
unei astfel de competiții a e- 
litelor. Pentru mica noastră 
delegație prezentă in Wiener 
Stadthalle, ziua de ieri va fi 
de neuitat chiar și pentru sim
plul motiv că Vioricăi Viscopo
leanu i-a fost conferit primul 
titlu de 
„indoor".

Dintre 
lungimea 
discuție cea care a atras ca 
un magnet nu numai privirile 
miilor de spectatori, ci și tele
obiectivele aparatelor fotore
porterilor și ale camerelor de 
televiziune. Nu avem la în- 
demînă documentarea necesa
ră. dar ■ credem că în istoria 
mondială a săriturii în lungi
me nu mai există un aseme
nea concurs cu o desfășurare 
ea în filmele lui Hitchcock și 
al cărui clasament nu a putut 
fi stabilit decît după ultima 
încercare a ultimei atlete a- 
flată în concurs.

Proba a debutat cu un pro
mițător 6,44 m al Burghildei 
Wieczorek (R.D.G.), cu care se 
părea că disputa pentru titlul 
european s-a și încheiat. în a 
treia încercare, însă, campioana 
de la Atena, poloneza Mirosla
va Sama, a sărit cu 10 cm 
mai mult, făcîndu-i pe con
frații 
pentru 
venit 
eare 
Heidemarie Rosendahl a obți
nut cu un centimetru mal 
mult,' înclinînd în favoarea ei 
toate pronosticurile. In sfîrșit. 
cîteva cuvinte și despre repre
zentanta noastră, Viorica Vis- 
copoleanu, care după cum se

campioană europeană
probele de sîmbătă, 
a fost fără nici o

a sărit cu 10 
făcîndu-i pe 

polonezi să se felicite 
primul succes. Dar a 

săritura a cincea. în 
sportiva vest-germană

— în 
tanță

Foto :

Azi, la patinoarul acoperit „23 August“

ULTIMA APARIȚIE 
A TINERELOR PATINATOARE

LA PRAGA Șl LA BUCUREȘTI4

Locul I la băieți: Berndt Wunderlich (R.D.G.) ® Brașoveanului

Schell i-a revenit
zi „plină" a interna- 
de patinaj artistic a 
pe cîștigătorul între-

Cupa „Sportul"
demnă reprezentantă a gazde
lor, Doina Mitricică. între 
primele două, în special, nu 
s-a putut face o departajare 
precisă, nici după ce con
cursul a intrat în proba de 
sărituri-piruete. Distanța de 
puncte dintre ele este minimă 
și decizia nu va fi adusă, de
sigur, decît de grația și cute-

internallonale de patinaj artistic, 
fi foarte bine asamblată pe aeeleași 

puncte de reper tematic, v-o prezentăm mai Jos sub rorma unei 
„mese rotunde”, la mantinela palatului de gheață. Pentru identificare, 
am prescurtat : Jeanine Donnier Blanche — D.B. ; Dagmar Lerchova 
-Rehakova — L.• R. ; autorul interviului — V.

V. : Lumea patinajului ar
tistic a cunoscut, acum apro
ximativ un deceniu, o creș
tere simțitoare a interesului 
purtat de marele public. 
Acum, se pare că asistăm la 
fenomenul invers. Tribunele 
patinoarelor se golesc. De ce ?

O conversație cu două arbitre 
purtată separat, dar puțind 
puncte de reper tematic, v-

Ieri, o 
ționalelor 
desemnat ... ........ ........._
cerii masculine și ă apropiat 
de epilog frumoasa dispută a 
patinatoarelor. Acestea au des
chis, dimineața, programul cu 
seria de figuri obligatorii. încă 
de la primul din cele trei de
sene pe gheață, preferințele 
arbitrilor au mers către un 
grup de fruntașe, care s-au 
detașat cu destulă pregnanță. 
Ele sînt, în ordine, Carola 
Niebling și Liliana Rehakova, 
din rîndul oaspetelor, iar ca

de box pe echipe

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul național

Metalul - Farul
Etapa a doua a campionatului 

de box pe echipe a debutat, in 
Capitală, cu întîlnlrea dintre for
mațiile Metalul și Farul Constan
ța. Bucureștenll au luptat din 
greu pentru a obține victoria 
(scor final 12—10) _ oaspeții lup- 
tînd fără menajamente. Credem 
că la succesul boxerilor pregătiți 
de Stoianovlcl șl-a adus o con
tribuție șl brigada arbitrilor, care,

La Belgrad

GRUIESCU 
Șl STANEF 
ÎN FINALĂ

La Belgrad a început 
un turneu internațional 
de box la care parti
cipă sportivi din Româ
nia, Bulgaria ți Iugosla
via. Țara noastră este 
reprezentată de Gruies? 
cu, Anderco, Stanef, 
Mageri, Antoniu Vasile, 
Mehnte. în prima reu
niune, pugiliștii români 
au avut o comportare 
mulțumitoare. Gruiescu 
l-a învins la puncte pe 
Stanemirovici (Iugosla
via), iar Stanef pe Jiv- 
kovici (Iugoslavia). Amîn- 
doi vor evolua în finala 
turneului. Ceilalți spor
tivi români au pierdut 
întîlnirile pe care le-au 
susținut, la puncte.

Constanta 12-10
in două dintre partide, s-a orien
tat greșit.

Care sînt 
discuții 1 

In prima 
A. Mihai a 
supra lui Gh. Cristea, pe care’ l-a 
făcut de cîteva ori groggy. In 
finalul reprizei secunde Mihai a 
plasat un upercut de stingă, de 
puțin sub nivelul centurii, iar 
Cristea a căzut la podea, căutînd 
cu disperare să-l convingă pe ar
bitrul Roncioiu că nu mai poate 
relua lupta. După ce a numărat 
pină la 10, directorul de luptă a 
procedat la descalificarea constăn- 
țeanului. Medicul p. Radovici l-a 
examinat imediat pe metalurgist, 
constatînd că nu prezintă nici o 
leziune. Deci, simulare. Ion Dinu 
a fost declarat învins, în fața lui 
Ion Hodoșan.

Romeo CALARAȘANU

deciziile ce au stlrnit

partidă, constănțeanul 
avut mare avantaj a-

(Continuare în pag. a 4-a)
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D. B.: Părerea mea este 
că patinajul ca sport, și spec
tacol, nu se dezvoltă în pas 
cu vremea, cu numărul tot 
mai mare de patinoare exis
tente. Este aci, evident, o 
lipsă de cadre de specialiști, 
antrenori buni, capabili să 
crească mai mulți patinatori 
de valoarea celor celebri în 
trecut. In al doilea rînd, con
sider că sportul nostru, ajuns 
la un grad avansat de per
fecționare a vlrfurilor, începe 
să sufere tot mai mult con-

JEANINE DONNIER BLANCHE
(Franța)

Fostă campioană mondială uni
versitară. Actualmente este arbi
tră internațională de patinaj ar
tistic și arbitră principală a con
cursului de la București. In viața 
de toate zilele este pictoriță și 
romancieră. Membră a Societății 
oamenilor de litere din Franța

AZI, IN SALA FLOREASCA

(Continuare fn pag. a 4-a)

ALE „C.C.L“ ECHIPA MOWED BUDAPESIA
Handbalul masculin — cel de 

mare performanță — revine pe 
scena actualității Interne mal 
repede decît ar fi sperat chiar 
și cei mal înfocați amator) de 
spectacole bune în acest sport. 
La exact o săptămînă după cele 
80 de minute de neuitat ale fi
nalei de la Paris, o parte din 
componențil echipei României, 
astăzi îmbrăclnd tricoul clubului
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lor : STEAUA, vor înfrunta for
mația campioană a Ungariei, 
HONVED în prima manșă a sfer
turilor de finală ale .C.C.E.".

Meciul, programat In sala FIo- 
reasca de la ora 18 se anunță 
interesant, echilibrat ca orice 
dispută cu caracter eliminatoriu, 
in care surprizele apar frecvent. 
Avem Insă speranța că handba- 
llștli români iți vor onora proas- 

, păta „centură* de campioni al 
lumii, comportîndu-se la înălți
mea prestigiului de care se bucu
ră acum In lume. Firește, meciul 
nu este de loc ușor. Adversarii 
handballștllor de la Steaua al
cătuiesc o echipă redutabilă, ex
celentă pe plan fizic șl tehnic. 
Palmaresul formației Honved este 
bogat șl are Înscrise performan
țe dintre cele mal bune, reco-
mandlnd acest team ca unul
capabil să realizeze rezultate pu
țin scontate in fața unor echipe 
superioare.

Important este ca Steaua să la 
In acest meci un avans ie go
luri care să o pună la adăpost 
de surprize neplăcute In meciul 
ret ut de la Budapesta, 
mat duminică 22 martie.

Partida de astă seară va 
condusă de cunoscutul cuolu 
arbitri iugoslavi V. SIMANOVIC 
șl M. VALCIC.

iiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiijiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiniMii!iiiiiHiii!iiiiiii!n”':!:j!”niii!:;i!!!i!iiiiiiiiiiijjii'trfi_j’i'.

NĂSTASE ȘI ȚIRIAC ÎN AUSTRALIA
Sâptămîna viitoare, la Sidney (Australia), va aveo loc un marț turneu inter- I 

național de tenis. La startul întrecerilor se vor alinia și jucătorii noștri lire Năstase |

progra-

ș fi 
de

Primele jeturi de apă în noua piscină acoperită a Capitalei. Bazinul 
de 50 m și 8 culoare, de la complexul sportiv „23 August", este gata 
pentru a primi ca oaspeți pe Înotători șl Jucătorii de polo. '

----- — Foto : AUREL NEAGU

prima zi a întrecerilor

Săritură victorioasă (fi,56 Vioricăi Viscopoleanu 
(Telefoto AGERPRES)

știe, cu cîteva săptămîni în 
urmă, suferise un accident. Ea 
a sărit 6,15 m la prima încer
care, doar 6,08 m la a doua și 
n-a lipsit mult să se vadă eli
minată de pe lista finalistelor. 
In cea de a treia săritură a 
realizat 6,40 m, care normal

asigurat un loc în finală, 
apoi a obținut 6,34 m și 
m și cînd totul părea lă

murit, Viorica a pornit în a 
șasea încercare ca în zilele

(Continuare în pag. a 4 a)

I
lorica 

Viscopoleanu |
I COMUNIUNE

i
i

Este născută în 1939 
și face parte din clu
bul Steaua, fiind antre
nată de cunoscutul 
specialist Ion Sliter, la 
ultima ediție a J.O. a 
cucerit titlul olimpic și 
a devenit recordmană 
mondială. De mai mul
te ori campioană a ță
rii și multiplă record-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Imană națională, Vio
rica are în palmares o ' 
medalie de argint la ,
campionatele europene 
în aer liber, una de f)
bronz la cele de sală 1
din urmă cu doi ani - ......uiuiui uc |uuuiun si 
îi mai multe titluri. blicațiij.or. de specialitate, 
. , _ ■ tr-un tirai tot mai creștibalcanice. Este maestră 
emerită a sportului.

2-3 I

I

I
I
I
I
I
I
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Fază din

I

ste un adevăr, acceptat 
aproape la unison, în pei
sajul sportului francez al 
acestor ani, acela de a 
constata, cu dureroasă pă
rere de rău, o scădere

tot mai evidentă a valorii si populari
tății fotbalului autohton, coborîre con
comitentă — paradoxal — cu sporirea 
numărului de jucători și înmulțirea pu- 

, ce apar în- 
tr-un tiraj tot mai crescut.

Menfionînd eforturile, nu o dată dis
perate, depuse de diriguitorii fotbalu
lui „cocoșului galic" în slujba redre
sării „sportului rege", eforturi eșuate 
cel mai adesea pe îngusta fîșie a in
tențiilor nematerializate într-un moment 
in care Herbin, Mitoraj și compania 
— ultimii purtători, obosiți și netru
fași, ai unor tricouri botezate cîndva, 
în 1958, în parfumul gloriei — au fost 
atît de departe de a ajunge sub cerul 
Mexicului, să zăbovim, o clipă mai 
mult, asupra unei noi idei de răspîn- 

ractică, în 
î cu-

meciul Politehnica
Foto I

— Progresul
B. GABRIEL I

IERI, LA BASCHET I

dire a fotbalului, pusă în pr._".i 
chiar aceste zile, de conducerea ._ 
noscutului club Saint Etienne, în repe
tate rînduri campion al Franței.

Ei bine, sociologii — nota bene— 
salariați ai amintitului club au inițiat 
în toate școlile elementare ole orașu
lui, în cadrul unui amplu program de 
atragere în stadion a celei mai tinere 
generații, un interesant concurs 
desen și pictură pe teme inspirate 
fotbal, concurs al cărui juriu — 
va acorda cîștigătorului o minge 
autografele marilor vedete ale 
balului francez va fi alcătuit 
jucătorii echipei locale, cu f_. _ 
Bosquier, Keita sau Revelli în frunte...

Dincolo de pomenita minge acope
rită cu semnături, drept recompensă 
pentru colegii învingătorului, clubul 
a hotărît ca întreaga clasă din care 
acesta face parte să primească acces 
liber pe 
timp de 
pe care formația lui Albert Batteux 
le va susține pe teren propriu.

Așadar, o mulțime de copii atrași 
în perimetrul sportului, dacă nu spre 
a practica o disciplină a acestuia, 
atunci pentru a-și acomoda ochiul la 
emoționantul spectacol consumat pe 
gazon — căci unde oare se pot in
spira mai bine micii competitori dacă 
nu în tribună? — în sfîrșit, compo
nents unei echipe de fotbal, ansam- 

' ' ' nu
in- 
ju- 

Și

de 
din 
ce 
cu 

fot- 
din 

Bereta,

>e stadionul din localitate — 
s un an — la toaie meciurile

POLITEHNICA ÎNVINSĂ de progresul
Evoluînd în etapa a 

treia a returului divi
ziei A fără Taflan, Dia- 
conescu și Ghiță (sus
pendate deoarece au 
absenlat de la un an
trenament al lotului 
național), echipa femi
nină de baschet Poli
tehnica București a 
pierdut la limită meciul 
cu Progresul.

întrecerea a fost e- 
chilibrată în majorita-

i I
I

i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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I
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I

tea timpului, dar, în 
repriza secundă, tinere
le jucătoare de la Pro
gresul s-au detașat (da
torită intercepțiilor și 
contraatacurilor), ami- 
mulînd un avans de 
10 puncte. Presingul a- 
plicat în final de stu
dente s-a dov?dit efica
ce, dar
Scor final : 49—48 (19— 
23) pentru Progresul.

nu hotărîtor.

I
I
I
I
I
I

ți ion Țirtac.

blul exilat, în nu puține rînauri și 
cu puțină malițiozitate, din aria 
telectului, deveniți membri ai unui 
riu destinat să aprecieze desene 
picturi care — naive — 
invită, fie și pasager, la 
cunoaștere în materie...

Sînt aceste două acte
— dincolo de eventuala _ _. . 
clamă a inițiativei sociologilor francezi
— un cert cîștig pentru jocul cu ba
lonul rotund, pentru sport, dacă 
vreți...

La urma urmei, gîndim, numai în
suși faptul — poate ultimul ca strictă 
importanță materială — că marele 
Palat al Culturii din Saint Etienne găz
duiește cu începere de azi, 15 martie, 
cîteva sute de tablouri despre fotbai 
zugrăvite de firavele mîini ale copi
ilor, numai acest fapt, zicem, este su
ficient — din punct de vedere al 
noului amplasament pe care sportul 
se asazo în contextul epocii — pentru 
□ saluta, cu decența de rigoare, ideea 
campionilor Franței.

Sport și artă — iată o superbă co
muniune care ne înnobilează cu ose
bire, și pe care o dorim cît mai- des 
consemnată... '

Ovidiu IOANIȚOAIA

sau nu 
o cît de

de mai 
tentă da

cîtă

sus 
re-
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cînd smulse luna Gruia lui Novac — 
să o arunce într-un cîmp de rouă; 
cînd smulse gratii, la Yedi-Kule, 
in fortăreața „Șapte turnuri" — iad 
dintr-un lasciv și lacom Țarigrad, 
cum n-a mai fost oraș și nu mai e.

*
E-o bucurie pentru-a treia oară 
plonjînd cat șoimii-n, piscuri de Carpați 
și-n inimi românești. O stea coboară 
din mîini deprinse, de teribili frați:

: netemător, 
i-o dă lui 
o schimbă Guneș în arcuș și-n cînt 
și-n cocoloș, . suav, de promoroacă, 
iar Gruia, Gruia cel cu braț de fier, 
zeu dunărean al grilelor de aur, 
cu-ndemînarea unui mare faur ’ 
o îmblînzește-ntr-un altfel de cer, 
o plimbă peste Porte d’lvry o clipă, 
peste „Palais du Handball" o aruncă: 
e-o stea de foc, sălbatică ieruncă.

UNA DINTRE PASIUNILE LUI LENIN

Oțelea o înșfacă,
Licu, Gațu-o zvirle-n vînt.

Se strînge-n ea cu repede aripă 
și cade, indecis, din poartă-n poartă. 

"De te-am aduce-acasă, domolită, 
țara cea cu nici o zînă moartă, 
basme înflorind naiv, pe plită, 
temple mari de sare și cu' vii, 
umbra legiunilor romane 

rnușcînd din 
și adormind

în 
cu 
cu 
cu

mărul toamnelor tîrzii 
în holdele bălane I

Aude Gruia 
Samungi hu 
O stea o fi, ori minge, ori cercel — 
dar și voinicii, ca pe catalige, 
încalecă blocade, sparg betonul, 
trec prin păduri de brațe, ca un zmeu. 
Se-nscrie mingea-n arc de curcubeu. 
Elipse sthanii frirtge-n noi balonul, 
îl urmărim cu sufletul la gură.
Orice minut cu duhul ni-e prelins. 
Țișnește Gruia. O detunătură 
de minge-n plasă- — Gata! Am învins!

ce în piept ne frige, 
rămîne surd nici el.

✓

Victorie, codană cam nurlie, 
ai șovăit» deși fi-eram pe plac. 
Pornește-iacum cu Gruia lui Novac 
spre țara cea cu zbor de ciocîrlie —

spre veșnic primitoarea Românie!

Valeria GORUNESCU

scurge 
pome- 
cuvîn-

Aniversarea centenarului 
nașterii lui Vlădihiir 
Ilici Lenin ne reșduce 

în memorie personalitatea 
multilaterală, viața complexă 
și clocotitoare a marelui om. 

Locurile memoriale din U- 
niunea Sovietică, legate de 
amintirea creatorului primu
lui stat socialist din Iuhie, 
pe care le-am vizitat, creează 
posibilitatea sesizării și a ăl- 
tor aspecte din viața lui Le
nin, acelea legate de dragos
tea sa pentru sport în gene
ral și pentru șah în special.

După o muncă intensă in
telectuală sau conflicte po
litice furtunoase, lui Vladi
mir Ilici i-a plăcut să se o- 
dihneaseă în fața tablei de

șah. Acest înțelept joc vechi 
a fost pentru el o minuna
tă gimnastică intelectuală.

■Iui 
care 
șah,

REFLECȚII
nu

Există cuvinte de o cir
culație riestrînsă, vreau 
să spun că sînt folosi

te destul de rar într-o con
versație cit de cit banală, 
uneori putîndu-se 
zile-ntregi fără să le 
nești măcar în gînd i
tul iaurt, de exemplu ; sau, 
deși mulți au văzut și auzit 
destule la viața lor, pariez 
eu ochii-nchiiși că nimeni 
va ști să-mi spaină ce-i aia
mastiff — și ce simplu e; 
un cîine foarte apropiat de 
dogrUl de Bordeaux, ca sta
tură. și mască. Sînt însă cu
vinte care circulă cu dezin
voltură maii în toate dome
niile, cuvinte ce zboară ca 
rînduneleie, ca. fluturii zglo
bii, cuvinte ce "țipă pe mii de 
tonuri, ca grteierii nopților 
de vară," cuvinjte ce se lipesc 
de orice noțitane. cu viteza 
exasperantă a, fuseelor cos- 
rhiee. Dintre lăceste cuvinte, 
cel mai important și uzitat 
e cuvîntul i talent.

Perfect, ajunși aici după 
această succintă ihtroducere 
(succintă fiindcă e un dezi
derat redacționali... dac-ar fi 
după mine, cîte aș mai in
troduce și spune I) ia să ne 
ocupăm puțintel și de talen
tul ăsta, intrat și-n termino
logia sportului nostru cel-de- 
toate-zilele. Pălrerea umilă a 
subsemnatului este Că-1 a- 
runcăm cam cu ușurință în 
dreapta și în stînga. Fie că-i 
vorba de artă, („are talent, 
dom’ le", sau n-are, da’ mai 
mult se spune că are,) de 
cbmerț, („împachetează pun
gile cu mult talent",) de con
strucții, (mă refer • la talen
tatul constructor ploieștean 
care a clădit în-Bușteni un 
hotel-restaUrant așezat cu 
spatele la pădure și munți, 
trei luni pe vară și iarnă o- 
cupaț de diverse echipe de 
pobice, volei sau fotbal, ve
nite la „antrenamente" — 
spre disperarea altor nume
roase echipe de turiști oca
zionali, veniți la odihnă.) fie 
că i vorba de 
talentul acesta 
tor. triumfător, 
exploziv.

Departe de ...... .
de a scoate din folosință cu
vîntul și de a-1 înlocui cu 
altul sau cu altele. Cu pres
tigios, cu abscons sau exhaus
tiv, de-o pildă, deși, ca să 
dăm Cezarului ce-i al Ceza
rului, așa cum aceste miste
rioase noțiuni și-au făcut ioc 
cu coatele definitiv într-o a- 
nume critică — de ce nu 
și-ar face loc și-n cronica 
sportivă ? (Vorba aia, ne- am 
juca de-a prestigiul, cu ad
versari abscon.‘i ca intenții, 
în discipline strict exhausti
ve.) Departe de mine gîn
dul, de asemenea, de a arun
ca pietre .în grădini ce nu 
merită — foarte departe — 
și ny-mi stă nici în carac
ter. Stau însă și mă-ntreb în 
puținele mele ore de reve
rie... atletic-exhaustivă i nu 
ne grăbim, oare, etichetînd 
în ambalajul strălucitor al 
talentului, mai tot ce mișcă 
în .țara asta, prin cluburi și 
pe stadioane 1 „Băieții au 
talent, trebuie făcut ceva 
pentru ei, trebuie încurajați, 
hu le stricați inimă, au ne
voie de ea la marathon, nu-i 
tîneți în picioare în fața uși
lor în dosul cărora se dau 
examene, 
'cioare, 
aur >14 
vă dați 
zburdă
ca mînjii, m'îine ca armă
sarii de rasă, nu-s cai de 
orice rablă de căruță... și 
p-ormă, la noi se nasc doar 
o dată la ptruzeci de ani flă
căi care să 1 adulmece, pe 
urmele trecutelor galioane, pe 
friărețul Coaztecoatl, șarpele 
cu pene mexican de-acum 
cinci secole I Auzim ?“.

Bine-nțeles. Se vorbește de 
talente, de noile talente, de

vechile talente, de talentele 
în devenire, de cele care se 
vor naște pînă la sfîrșitul 
acestui mileniu, fiindcă nu se 
poate să hu se mai nască 
talente printre atiția talen- 
tați — șl nu știu, zău, cui 
folosește să ne talentăm atî- 
ta... or să ,se supere pe noi 
ceilalți netalentați din lume, 
și-am rupt-o în fericire, co
pii. Am rupt-o definitiv. O 
fi bună la ceva dulcificația, 
dar în cazul nostru nu prea 
cred. Dacă latinul talantum, 
(talant, măsură de greutate 
și antică monedă în Atica), 
prin figurativ a căpătat sen
sul de „aptitudine, superiori
tate naturală sau dobîndită 
de a face un lucru = -ta
lent", hai să-l întrebuințăm 
acest talent, cu parcimonie, 
cu discernămînt și fără fla- 
terii oțioase. Ca să nu facă 
impresii că-1 întrebuințăm 
doar așa. să ne aflăm în 
treabă, sau să ascundem ceva. 
Sau că averii uh singur oloi 
uriaș în care am vîrît tal- 
meș-balmeș talentele, cînd de 
fapt avem doar cîteva oli- 
șoare mai micuțe, din care 
răsar modeste, dar seînteie- 
toare, adevăratele, magnifi
cele flori-ale-reginei anumi
tor talente. Da, oricît ne-am 
feri după deggje, totuji re
cunoașteți și dumneavoastră 
că talentul e ca banul: îl ai, 
îl ai — nu-l ai, nu-l ai.

• Jucătorii trebuie să 
mizeze pe forțele proprii, 
nu pe slăbiciunile parte
nerilor:

• O echipă trebuie să 
lupte, nu pentru marcarea 
de goluți, ci pențru mar
carea de mai multe goluri 
(decît adversarul).

• Atacanții trebuie să 
lupte cu avîntul unor ase
diatori, iar apărătorii < cu 
tăria celor în primejdie.

• Nici în răstimpul unui 
singur minut, nu trebuie 
să se uite că meciul 
are 90 !

Barbu AL£aaNDRU

T

Prietenul și sfătuitorul 
Lenin, P. N. Lepeșinșki, 
a jucat nu o dată cu el 
scria :

„Acest joc el l-a 
cu aceeași pasiune ca șl 
Marx. Jocul acesta a co
respuns cel mai mult psi
hologiei sale de militant 
care trebuia cu orice preț 
să iasă învingător față de 
potrivnici".

Șahist pasionat, tatăl lui 
Lenin, Ilia Nicolaeviei, a tre
zit și copiilor săi interesul 
pentru acest joc.

Iată ce scrie Ana Ilinicina, 
sora mai mare a lui Lenin, 
despre această ocupație pre
ferată a familiei Ulianov :

„Lui tata îi plăcea șa
hul și această pasiune s-a 
transmis tuturor fraților 
mei. Pentru fiecare dintre 
el era o bucurie cînd tata 
îi chema în birou și aran
ja piesele pe tablă. Aces
te piese la care ținea mult 
șl pe care noi le admi
ram cu toții în copilărie, 
el le executa singur Ia 
strung. Dintre toți copiii, 
cele mai bune aptitudini 
pentru șah Ie vădea Vo- 
lodea. Avea 8—9 ani cînd 
tata l-a învățat acest joc”.

In adolescență, Vladimir 
Ilici, care-și programa strict 
orele de studiu și de re
creară, a inclus în mod de
liberat șahul prihtte mijloa
cele care și în clipele de ră
gaz ascut inteligența. în ănii 
aeeia Lenin studiază teofia

iubit

indiferent ce, 
răsare zîmbi- 
binefăcător și

mine gîndul

au nevoie de 
picioarele lor sînt 

carate, tovarăși, 
seama ? Pricepeți 
și ei prin viață,

pi- 
de 
nu 
că 
azt

Al. STRUȚEANU
P.S. : ...oh. nu vă faceți griji, 

adevărul înscris în ultimul rind 
nu-mi aparține ț îi aparține prie
tenului meu mal mare, Șalom 
Alehem.

Z
3

ui 
-J 
UI 
cn

z
3

z
3

<J 
UI .u
1X1 (✓)

5
O 
ui

UI 
tn

z

Z
3

șahului. Joacă prin corespon
dență cu Andrei Hardin, unul 
dintre cei mai buni maeștri 
din Rusia, frecventează clu
bul de șah din Kazan, ha 
chiar participă la turneele 
din Samara. Vladimir Ilici a 
îndrăgit acest sport pentru 
toată viața. Cînd era depor
tat în Siberia îi făcea mare 
plăcere să joace cu priete
nii săi revoluționari.

Există, de altfel, ca măr
turie elocventă în acest sens, 
la „Muzeul central V. I. Le- 
nin“ din Moscova, o măsuță 
de șah cu un sertar ascuns, 
care era folosită și pentru 
păstrarea documentelor ile
gale.

Toți cei care jucau șah cu 
Lenin, rude, prieteni, tova
răși de luptă, sînt unanimi în 
aprecierea că la acest joc lui 
Vladimir Ilici îi plăcea cel 
mai mult să caute stăruitor 
modalitățile de a respinge 
atacurile tinzînd spre vic
torie.

„La șah, sublinia Dmitri 
Ilici, fratele mai mic al - 
lui Lenin, îi pasiona lupta 
dîrză, căutarea celei mai 
bune mișcări, găsirea unei 
soluții pentru o situație 
grea, uneori aproape dis
perată. Victoria sau în- 
frîngerea îl interesau mai

puțin. Cînd se întîmpla 
ca adversarul să facă o 
greșeală șl în felul acesta 
să-i dea posibilitatea unui 
cîștig ușor, el spunea rî- 
zînd : «Ei, nu eu am cîș- 
tigat partida, ci tu ai pier
dut-o»".

Vorbind despre pasiunea 
lui V. I. Lenin pentru șah, 
am dori să ne oprim și asu
pra unui alt aspect: intere
sul manifestat de, el pentru 
compoziții și probleme pe 
care, potrivit mărturiilor u- 
nor contemporani, le rezolva 
cu o rapiditate uimitoare. 
Era familiarizat cu cele mai 
uzitate deschideri și cunoș
tea bine sfîrșiturile de par
tide. S-a păstrat și o scri
soare pe care Lenin a ‘eX- 
pediat-o de la Paris la 17 
februarie 1910 fratelui său 
mai mic Dmitri, din care iie 
putem face o idee despre 
concepțiile sale estetice asu
pra artei jocului de șah.

Locul pe care-1 ocupa jo
cul de șah în viața atît de 
multilaterală lui Lenin era 
desigur neînsemnat. Totuși și 
această ocupație prezintă in
teres, ea completînd cu cîte- 
va trăsături imaginea atît de 
complexă a lui Lenin.

Stelian POPESCU

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

■ ■ ■ CÎND BUNICII FĂCEAU SPORT
MARTIE

1870 Zlerul „Românul" 
dih 1 martie 1870 
anunța eâ „duminica 
1 martie se va ține 

un concurs cu premîurl la pistol
tn sala CornesCu". Competițiile de 
acest gen trezeau un viu Interes 
in rindul mtembrilor „Societății 
de arme, gimnastică și dare la 
semn", care participau tn număr 
destul de mare la întrecerile săp- 
tămînale. Interesant de reținut 
este faptul că, așa cum anunța 
același ziar, la 13 martie 1670, se 
puneau „pistole la dispozlțiunea 
celor cari nu vor avea pe ale 
lor*. $i. pentru a putea aprecia 
„performanțele" obținute, lată în 
intregime o cronică de acum un 
secol : „Ieri avu loc concursul 
pentru dare la pistol la Societa
tea română de arme, de la ora 
11—4 ore. Au concurat 50 de 
membri și s-au tras la TOO lovi
turi. Au lovit in centru : d. V.A, 
Urechilă, maior Cruțescu, P. Vol- 

. nescu, căpitan N. Valter, N. Ca- 
tapulo, I. iconomu și de patru 
ori d. N. Manolescu. Au ieșit cu 
onorurile luptei : d. căp(itan) Val
ter, loc(otenent) Dimitrescu, Ico
nomu, Catapulo, Urechilă, Cru- 
țeăcu, Manolescu, Voinescu si 
Caruzo. Preciziunea este în mare 
progres ; mijlocia la șase focuri 
âsupra aece puhete din Ciblu, 
este de 8 pentru cei mai tari 
șl de 6 la cei mal slabi care au 
concurat ieri, duminica*.
„INFORMAȚIUNILE BUCURES- 

CENfe*
3 martie 1870

1895
Pentru duminică 

19 martie 1895 erau 
anunțate la teatrul 

. _ _ _ „Hugo" : 2 mari re
prezentații 2, cea dinții la orele 
3 p.m. cu preturile serale (pe) 
jumătate, a două lâ orele 8 ju
mătate cu prețurile întregi. Punc
tul de atracție al spectacolelor jl 
constituie „un mare asalt cu flo
reta intre profesorul francez Mi-

Întoarcerea la stadion
M-am reîntors la stadion 
Cu pasul șovăielnic

Călcînd pe fragedul gazon 
Ce izbucnise-n primăvară...

Dar nu era același fir
Mijit în barba tandră-a ierbii, 
Nici n-adia acel zefir
Cu care-mi întrecusem cerbii...

Ci nu era același pas,
Cu care-n toamna ce trecuse 
Călcam, luîndu-mi bun rămas, 
Peste trofeele apuse I

Tn preajma mea zburdau atleți 
Cu pași străfulgerafi din goană

SELECȚIUNI • SELECȚIUNI • SELECȚIUNI •

1

Toți mînjii-aprinsei tinereți 
Cu coâpsa ageră, cîrlană...

Zburau lăstuni,
prin preajma mea, 

La rasul ierbii — ca pe boltă — 
Dăr nu zburau cu ăripa 
Lăstunilor din vara-ailaltă I...

Alji cerbi !

Și alfi otleți

Alți mînji 
Și alfi lăstuni

<1

Sărută iarba !

Tn palme, rouă,

in vînt s-or pierde.. .

Să-mi aduni

sclipind verde I...
Tudor GEORGE

chel și profesorul român N. Ve- 
Tescu*. Asaltul se tăcea „pentru 
un pariu colosal de scump !".

19 martie 1895

• Evoluția luptătorului francez 
Doublier în Bueureștiul anumi 
1892 a trezit interesul pentru a- 
cest sport, atîț tte asemănător 
cu Etră-’m.oșeafeoa „ttliită". CurîPd, 
numeroși sportsmani ai timpului, 
vor păși în arena circului, în- 
eetomciu-șl forțele. Pentru 25 
martie 1895. „Universul" anunța 
că la Circul „Sidoli" va avea loc 
„marea luptă între d-nii Alexan
dru Basiliu și C. Const. Osmani, 
cofetari". „Regulamentul" disputei 
era foarte simplu : „Uupta va 
dura 19 minute și în acest in
terval, unul trebuie să cază !".

„UNIVERSUL “ 
25 martie 1895

1920 „Cunoscutul sports
man, d-1. Condrus, 
care a reprezentat 
România la meciu

rile de box cu ocazia Jocurilor 
interaliate (n.n. desfășurate în 
1919 la Paris) a format un club 
bucureștean pentru răspîndirea a- 
cestui sport. Societatea se nu
mește „BOXING CLUB" și in CU- 
rînd se vor deschide ședințe de 
box în sala Federațiunei Societăților 
Sportive Române, 6 str. Clemen
ceau. Nu ne îndoim că sub con
ducerea energică și pricepută a 
d-lui Condrus, boxul va obține 
un mare succes printre sportsma- 
nii noștri și publicul Capitalei".

„VIAȚA SPORTIVA"
1 martie 1920

„După un meci 
spectaculos, Lucian 
Popescu (54,400 kg) 
a învins pe Marin 

Gașpar (54,200 kg) la puncte, 
menținîndu-și titlul național la 
categoria pană".

7 martie 1945

1945
• „O.S.t». a lansat an mare Con

curs artistic pentru realizarea u- 
nui desen sugestiv corespunUâtot 
ideilor inițiatorilor, prin care să 
se înfățișeze popularizarea spor
tului fh cadrul efortului de re
construcție și producție al tării*.

19 martie 1945

• „In arena Circului „Mii ea” 
s-a disputat ieri o interesantă 
reuniune de boi în care cam
pionul C. Clonoiu și-a pus m 
joc în fața lui Ion Popa, titluri
le categoriilor mijlocie și semi
grea. Conform previziunilor, Ion 
Popa a cîștigat la puncte după 
un meci extrem de disputat. Fos
tul campion și-a apărat cu ar
doare titlurile, dar a trebuit să 
cedeze în fața tînărului și com
bativului marinar".

„SCINTEÎA" 
martite 1945

* La 20 martie 1-945 a apărut 
primul număr ,al ziarului „SPOR
TUL POPULAR", purtînd sub
titlul : „ziar pentru răspîndirea 
sportului in marile mase popu
lare*.

DE DUCA
Se vor topi, tn curînd, 

zăpezile pînâ și în cot
loanele cu umtră dintre 

văi. Le va topi, dacă nu soa
rele, potopul de ploi năpustit 
peste ele din norii coborîți 
peste pămîntul dezmorțit. Vor 
curge puhoaie de apă pe 
deasupra luncilor și, pe urma 
lor, iarba va încolji fragedă 
sub cerul albastru ca la țăr
mul Mediteranei. Apoi, într-o 
noapte cu lună, privighetorile 
vor prinde să cînte în săl
ciile tinere, în raiul naturii 
înviate, dînd de veste tuturor 
că oficiile de turism nu mai 
au, decît întîmplător, bilete și 
locuri pentru munte sau mare, 
fiindcă e în toi anotimpul dru
meției, al dorului de ducă.

Este frumoasă expresia asta 
românească : dor de ducă ! 
E parcă și mai frumoasă 
acum, cînd iarna ne mai lea
gă de viața și îndeletnicirile 
noastre obișnuite, deoarece 
provoacă în noi visuri, pla
nuri și proiecte. Ele sînt cum 
nu se poate măi firești, o dată 
ce sîntem o țară a turismu
lui. Nu pretind, de bunăsea- 
mă, că am făcut tot ce tre
buia și se putea face pentru 
ca acest turism al nostru să 
se bucure pretutindeni de cele 
mai perfecționate mijloace la 
care aspiră drumețul, vilegia
turistul modern. Mai sînt încă 
locuri unde, dacă te prinde 
cumva întunericul, ești cople
șit iremediabil de viforul spai
mei la gîndul că nu ai unde 
să înnoptezi. Ca să nu mai 
vorbesc de felul cum și ce 
servesc unii ospătari călăto
rului, căruia se-nțelege că-i 
șade bine cu drumul, dar nu-i 
șade de fel bine să pretindă 
un serviciu adecvat puținelor 
sale exigențe.

Acestea, însă, siht toate 
aspecte corijabile, pentru că, 
în majoritatea cazurilor, tu
rismului i s-au creat condiții 
corespunzătoare. Multe din 
carențe și nemulțumiri se da- 
toresc chiar nouă, adică lip
sei noastre de prevedere, de 
operativitate. Căci dorul de 
ducă rămîne o stare sufleteas
că fără consecințe concrete, 
dacă nu ne luăm osteneala 
de a consulta hărți, cărți și 
orarii, de a apela la telefon 
și de a cere consultații unei 
agenții, apoi de a fixa obiec
tivul sau obiectivele asupra 
cărora dorul nostru de schim
bare a decorului s-a oprit.

De pildă, eu am intrat 
deunăzi la o astfel de agen
ție bucureșteană și, după ce 
mi-am spus păsul, cu ceea ce 
mai doream așa și pe din
colo, mi-am asigurat un locșor 
dintre cele mai bune la Pont, 
chiar în inima Mamaiei, pen
tru luna mai și luna august, 
cite o săptămînă. Mă bucur 
de pe acum de privirile in
vidioase ale colegilor, care, 
văzîndu-mă că stau într-un 
hotel cu cel mai mare con
fort, își vor spune cu zăduf 
că „m-am învîrtit". lată însă 
că bucuria asta a mea nu 
durează nici pînă în aprilie, 
necum sâ dureze pînă în mai 
sau august, o dată ce le des- 
tăinuiesc, plin de un acces 
de altruism, colegilor la care 
îmi era gîndul, că totul este 
o chestie de prevedere, și nu 
de... învîrteală ! Adică, dorul 
de ducă trebuie și el planifi
cat, pregătit din timp, proiec
tat și asigurat în detalii, fiind
că trăim într-un secol al tu
rismului si într-o țară de tu
rism, unde numai calculul in
dividual potrivit cu socotelile 
colective poate asigura spor
tivității noastre, a nesportivi
lor, care va exploda în "pri
mele zile ale anotimpului 
cald, tihna, satisfacția, bucu
ria dorite.
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PRIMATUL PICIOARELOR
n rubrica d-sale 
„Breviar", din 
„România litera

ră", Șerban Cioculescu 
recenzează cartea de 
pagini antologice „Fap
te diverse" (E.L.U.) a 
poetului Demostene Bo
tez. Reproducem. cu 
plăcere, un extras sub
stanțial.

★
X Ț om îrr epe a e- 

' / xemplifica manle- 
' ra personală a 

poetului Demostene Bo
tez prin observațiile 
d-’sale referitoare -la 
"spbrttil cel mai popu
lar, fotbalul. Participa
rea atît de însuflețită 
a publicului la meciu
rile de acest fel îi pri
lejuiește comentatorului 
observația inițială că 
spectatorul de fotbal, 
spre deosebire de cei 
de la șah sau de la 
pocher, — simpli chi
biți. adică nepnrtici- 
panți. ci spectatori muți, 
— este și el -un jucă
tor. care „ia parte la 
joc cu ochii, cu capul, 
cu picioarele, cu ner
vii". Cine ar putea con 
testa acest adevăr ? 
Numai cine n-a ««sistat 
la un meci de fotbal 
pe teren sau 
micului ecran, 
mărim acum 
comentator de 
diverse, paradoxul. A- 
cesta e formulat cate
goric : „Spectatorul este

în fața 
Să-t ur- 
agerului 

fapte

cel mai bun jucător de 
pe teren". Așadar, nu 
fotbalistul îndrăgit, nu 
Dobrin sau Lumitrache, 
ci dumneata, împătimi- 
tule amator, ești mai 
priceput decît profesio
nistul care ține sus
pendate de vîrful pi
ciorului său atîtea inimi 
în așteptarea golurilor. 
Cum însă paradoxul se 
cere motivat. Demos- 
tene Botez observă cu 
justețe că „spectatorul 
este chiar singurul om 
care se pricepe". Tn- 
tr-adevăr. în timp ce 
jucătorul se zbate în fel 
și chip, fără să finali
zeze, în timp ce arbi
trul -aleargă și el de 
la un cap la altul al 
terenului, vîrîndu-se 
între jucători și 
încurcîndu-le mișcările, 
spectatorul comentează, 
apreciază. sfătuiește, 
cercetează erorile, îi a- 
nimă pe jucătorii din 
partida preferată. Așa
dar, lucrul e clar : 
„Spectatorul -este cel 
care cunoaște jocul la 
perfecție ;
știe, 
ca, 
nu 
este 
te formulare mai justă 
a paradoxului ? Cre
dem că nu. Am citat 
din bucata „La fotbal". 
întoarcem pagina și ci
tăm acum din bucata 
„Primatul picioarelor",

marginea aceluiași

Dooumentar de
Dorin ȘTEFLEA George SBARCEA
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jucătorul îl 
dar nu-l poate ju- 

iar arbitrul habar 
are. Superarbitrul 
publicul". Se poa-

(J
ui 
g
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în _ .
pasionant sport. Umoris
tul pleacă de la con 
statarea că oamenii ..au 
stabilit de demult o ie
rarhie de importanță și 
considerație între mem
brele ?i organele lor". 
I.ucrul este unanim cu
noscut, ca și ierarhia 
obștească, prin care 
capul este, ierte-mi-se 
jocul de cuvinte, la lo
cul de frunte. Pe de 
altă parte picidrul este 
batjocOTÎt îh sintagme 
ca „prost ca un picior", 
„serte cu piciorul" (sau 
cu ambele picioare, 
cînd schiitorul "prost 
mai este și poligraf !), 
etc. Iar cînd același nu 
este inspirat, sihtagma 
spune că scriitorul își 
„pune picioarele în apă 
rece". Ei bin&. tot fot
balul este acela care a 
reabilitat aceste defăi
mate membre, ba chiar 
care a răsturnat ierar
hia valorilor, -punind 
picioarele, ca să spu
nem așa. deasupra 
capului. într-un para
graf memorabil, De- 
mostene Botez formu
lează astfel, ca un au
tentic filosof al cultu
rii : „Fotbalul a dat 
piciorului o revanșă u- 
niversală. Este și tn 
voga organismului u- 
man o rotație stranie. 
în epoca romantismu
lui a fost primatul ini
mii, în epoca elasicis-

mului a fost primatul 
creierului, în epoca 
noastră este primatul 
picioarelor". Mai de
parte, spiritualul co- 
meritator mai observă 
cu "atheași justețe că la 
fotbal „jucătorii cei 
mai iuni întrebuințează 
capul Ca pe un al 'trei
lea picior pentru a da 
lovitura cuvenită", adi
că pentru a plasa în 
poartă un gol impara- 
bil. Așadar, în conclu
zie : „Un fotbalist bun 
are trei picioare : două 
picioare și capul". Am 
adăuga că în trecut ca
pul părea a fi organul 
nobil al reflecției. A- 
cum el este -desigur or
ganul prin excelență al 
reflexelor, care

»
nează mai abitir decît 
piciorul. N-ăin exagerat 
calitatea de filosof al 
culturii la autorul nos
tru. D_s.a încheie cu a- 
cest paragraf care va 
da fiecăruia de gindit: 
„Observînd de-abia azi 
£1934—1935!), la un 
meci de fotbal, această 
rotație filosofică și a- 
ceastă răsturnare de 
valori cu primatul pi
cioarelor, am înțeles e- 
poca în caro trăiesc și 
unele din manifestările 
ei politice și sociale". 
Este o aluzie netă la 
fascisthul, 
ment, in 
si vă.

în acel mo- 
plină ofen-

CIOCULESCU
L.ITRRARA)

RONDILUL JUCĂTORULUI PIERIT
BCți-O-

Serban
(ROMANIA

un labirintEra grădina ca
Și, chiar în mijloc, o popicărie. 
Și se vedea un jucător 
Și-n palma lui o barcă

venind 
de hîrtie

argint 
zmeurie.

„ALERGĂTORII"
Alergătorii" lui A. 

Boucher cane pînă 
mai acum cîțiva 
ani erau plasați in fața 

Ațene.ului, .parcă înde- 
plinind-u-și destinul, ia- 
tă-i acum sprintînd, un
deva, 
verde 
riei.

■Mă 
le va 
ajungă,

intr-un pătrat 
din Calea Vlcto-

Doar rîsete șt forme de
Mai rămîngau în seara
Era grădina ca un labirint
Și, chiar în mijloc, o popicărie.

Popice.le-au căzut, alcătuind
Din Clinchete și rîs o melodie.
Iar jucătorul, cind am vrut să-l prind, 
Ca la un semn pierise, căci, pustie, 
Era grădina, ca un labirint.

Leonid DIMOV
(CONTEMPORANUL)

întreb uneori cit 
mai trebui ta să 

_ , in "fine, pț o 
alee a parcului Herăs
trău unde oadwl natural 
li se cuvine 
mult. Dintre 
Bucureștului 
rii“ acest 
tuar polipod 
poate cel mai 
profilat. Mai degrabă o 
schiță făcută cu penița 
muiată în tuș decît in 
bronz.

Grupul statuar repre
zintă trei adolescenți 

sprintînd. Frurnusețea 
lor de efebi ne sugerea
ză atît sursa greacă de 
inspirație cit și contem
poraneitatea acută a 
sculptorului cu Rodin.

In ciuda neverosimilei 
situări în spațiu a ce
lor trei alergători, în 
ciuda sfidării oricărei 
legi de echilibru a trupu
lui în spațiu, statuia 
degajă naturalețe si 
chiar o oarecare jovia
litate romantică.

Fluture ' superb de 
bronz, zeu indic dar ne
hieratic. „Alergătorii" 
lui 
un 
non 
același 
fost ridicat Ia o scară 
mai tnare, monumentul

ccl mai 
ista tu ile 

„Alegăto- 
grirp sta- 

este 
frumos

„Alergătorii 
Boucher reprezintă 
Siva cinetic. Mig- 
ca proporții, dacă 

prototip ar fi

ar fi elnanat, sînt sigu
ră, măreție.

O Niagară a alergăto
rilor a fost redusă la 
un menuet.

Dar și așa sentimen
tul de tinerețe și exube
ranță se dasprinde Cris
talin din această com
poziție spațiată care re
fuză, cu încăpățînarea 
oricărei opere inspirate, 
nu numai să imhătrî- 
neaseă, ci chiar să se 
maturizeze.

Dacă bunăoară coloșii 
IUI Paciufea. deși de 
coneepție mai nouă, cu 
trecerea vremii adaugă 
la greutatea pietrei și 
pe aeeea a privirilor 
numărate care i-au 
podoblt cu admirația 
„veșnic tînăr și
rice“, grupul alergăto
rilor lui Boucher ne in- 
tîmpină familiar, 
duros. zvelt și suav, 
petuu adolescent, 
cestui grup i s-ar

. trivi de minune -versul 
lui Rilke : „Noi sîntem 
trepidanții.”

ne- 
i fii
lor 
fe-

căl- 
per-

A- 
po-

Gabriela MELINESCU

(SCUVȚEM TINERETULUI)

(N. red. Nu s-ar potrivi 
oare statuia șl mai Bine 
tn imeciiata vecinătate a 
unui stadion bucureștean?)
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iFILMUL SPORTIV ROMANESC De vorbă cu JEAN LĂPUȘNEANU, portarul nr, 5

PREMIAT LA GRENOBLE
al primului campionat mondial

TI ilmul sportiv de scurt 
J’ metraj obține pe zi ce 

trece o recunoaștere din 
ce mai mare sub un- 
utilității și valorii re-

ce în 
ghiul 
portericești. Evoluția genului 
se exprimă, printre altele, și 
prin existența și consolidarea 
unor festivaluri internaționa
le, ca momente de confrun
tare și de evaluare între 
cineaștii și producătorii de 
pretutindeni. Manifestările pe
riodice de la Cortina d’Am
pezzo, Grenoble și Oberhau
sen reprezintă acțiuni unanim 
recunoscute și prestigioase.

Anul acesta, între 17 și 22 
februarie, a avut loc la Gre
noble al 3-lea Festival inter- 

* național al filmului sportiv 
sub egida C.I.D.A.L.C. (Comi
tetul internațional de artă și 
literatură cinematografică). In 
faza de preselecție au fost pre
zentate peste 200 de filme din 
29 de țări, din care au fost 
selecționate pentru concurs 
60. România a fost prezentă 
și admisă în competiție cu 3 
filme: „Lupta la semicerc" 
(handbal) — regizor Erwin 
Szekler ; „Este necesară miș
carea pentru copii ?" — regi
zor Florica Holban ; „Coșuri 
— giganți" (minibaschet) — 
regizor Eugen Guțu.

Au fost prezentate filme 
avînd caracter documentar, 
didactic, de reportaj și turis
tic. Regizorul Erwin Szekler 
ne-a menționat calitatea în 
general bună a filmelor ad
mise în concurs și mai ales 
maniera profund personală 
vădită în elaborarea celor, în 
ultimă instanță, premiate.

Juriul, avîndu-l ca pre
ședinte pe Ion Cantacuzino și 
cuprinzînd numeroase perso
nalități, printre care Dragan 
lancovici și Nicolas Pillat, 
a acordat premii pentru fie
care grupă tematică. In ca- 

\ tegoria filmelor de turism a 
fost aureolat filmul italian 
„Cortina cosi", realizat de 
Mario Pennacchi, căruia i-a 
fost decernat Premiul corni-

tetului pentru sport și turism 
C.I.E.P.S. — UNESCO. Pre
miul presei sportive interna
ționale a fost acordat filmu
lui englez „Chanel slimmer" 
— un reportaj realizat de 
John Reardon de-a lungul 
dramaticei încercări a unei 
fete de a traversa Canalul 
Mînecii, tentativă neîmplinită 
pînă la sfîrșit, dar copleșitoa
re pentru dramatica înfrun
tare dintre 
sale.

Juriul, la 
manifestat 
tru două pelicule. Una reali
zată de E. 
Germaniei) 
unor desene 
și inspirate

om și limitele

rîndul său. și-a 
preferințele pen-

(R. F. a 
montarea 
de copii 
Olimpia

da mexicană; iar cealaltă, o 
producție canadiană intitula
tă „Etude en 21 points", re
marcabilă realizare de' tehni
că cinematografică, un fel de 
prezentare în oglindă a doi 
jucători ce-și dispută o parti
dă de tenis de masă. A mai 
fost de asemenea premiat fil
mul francez 
volontâ". 
ret și J. 
truns în 
valizilor, 
de la un gen de concursuri 
spoitive inedite, la care parti
cipă acești oameni handica
pați. Grav și optimist în sub
text, filmul subliniază capa
citatea omului de a se ridica 
împotriva condiției sale acci
dentale.

După ce toate filmele ro
mânești au trecut 
preselecției, „Lupta 
cerc" al lui Erwin 
fost onorat cu 
C.I.D.A.L.C.

Steeg 
prin 
făcute

de

„Les hommes de 
Regizorii J. P. Du- 
A. Fauchart au pă- 
lumea tristă a in- 
surprinzînd imagini

de faza 
la semi- 

Szekler a
Premiul

CU AEROSTATUL

Fotbalul românesc de ieri și de azi
Calificarea României pentru turneul final al ț.M. de fotbal <tn 

Mexic a dat o satisfacție deosebită maselor de sportivi din țara 
noastră — Justificată de importanța reintrării tricolorilor în or
chestra supremului concert al fotbalului mondial, după o absen

ță de 32 de ani de la rampă. Vic torla a determinat totuși pe parcursul 
asaltului spre acest olimp al marilor- satisfacții, aprecieri valorice 
destul de controversate, asupra fotbalului de dinainte și de după 1938. 

Pentru o apreciere competenta a faptelor, ne-am adresat fostului 
Internațional JEAN LĂPUȘNEANU, portarul echipelor Venus, Banatul 
și Rapid, unul din numele sonore ale deceniului 11)30—1940 al fotbalulfii 
românesc și apărătorul buturilor naționale tn primul campionat mon
dial, de la Montevideo, clnd a ocupat locul 5 in clasamentul celor maldial, de la Montevideo, cînd a ocupat locul 5 tn 
buni portari ai campionatului.

Antrenor, publicist, autor al unor lucrări de 
Jean Lăpușneanu a acceptat cu plăcere reluarea 
largi de sportivi, cititori al ziarului ^SPORTUL".

— Se poate vorbi despre o 
clasă a fotbalului românesc In 
anul 1930 1

— Dacă întrebarea dv. se re
feră — așa după cum cred — la 
conținutul calitativ, implieînd po
sibilități de afirmare în sfera 
mai largă a confruntărilor in
ternaționale, pot preciza că în 
perioada amintită fotbalul nos
tru poseda (șl dovedise) o bună 
clasă. Această clasă a dus, de 
altfel, la alegerea și invitarea Ro
mâniei ca participantă la tur
neul final al primului campionat 
mondial.

In susținerea afirmației mele 
pot reaminti, de altfel, pentru cel 
mulți, că in 1929, de pildă, În
vinsesem Iugoslavia cu 2—1, Bul
garia cu 3—2 șl 3—0, Iar, in 1930, 
Grecia cu B—0 — rezultate ce au 
fost confirmate în anii următori, 
cînd am reușit să dispunem de 
Iugoslavia cu 4—2 la Zagreb, de 
Cehoslovacia cu 4—1 la Timișoa
ra, de Austria cu 4—i, de Fran
ța cu 6—3 șl să clștlgăm Bal
caniada din 1933 cu scorul total 
de 13—0.

— Aprecierea dv. asupra 
clasei fotbalului. nostru din 
acei ani privește numai echi
pa națională, sau se 
și asupra echipelor 
ale vremii 7

— Noțiunea de clasă 
indiscutabil, pe aceea 
loare. Și anume, de valoare 
ansamblu. După părerea mea, in 
nici un sport clasa nu poate să 
existe și să fie accept, i ca 
atare, numai la nivelul ehlpel
naționale. Ea trebuie să ibă o
platformă mal largă. exti..să în 
masă, în ■ cluburile diferitelor eșa
loane conipetlțlonale (diviziile A, 
B, C, în cazul nostru), în regiuni 
și districte, mergînd în jos, pină 
la formațiile de tineret, Juniori 
șl copii. O echipă națională „re
prezentativă”, deci, prin însăși

„U TIMIȘOARA 1

Intr-o recentă emisiune a 
televiziunii intitulată „Timi
șoara, așa cum nu o cunoaș
tem" realizatorul ei ne-a fă
cut martorii unui eveniment 
care ține de gustul nesubțiat 
al omului pentru aventură, în
țeleasă ca trăire superioară 
prin marele consum de ener
gie, caracterul de potențare a 
umanului, riscul și gratuitatea 
pe care le incumbă actul.

Un coleg de breaslă, tină-4 
rul Mircea Munteanu, redac
tor la postul de radio Timi
șoara, are pasiunea aerosta
telor. El s-a înălțat cu un a- 
semenea aparat, acum în epo
ca avioanelor supersonice gi
gant și a rachetelor purtătoa
re de nave 
din dorința 
unul dintre 
temerare ale 
va închisorii

cosmice, probabil 
de a omagia 
primele atacuri 
omului împotri- 
gravitației. Am

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele

specialitate, avocatul 
contactului cu masele

etimologia cuvîntului, subînțelege 
nu o formație care se reprezintă 
pe sine, ci o întreagă structură 
a fotbalului unei țări, la mo
mentul dat. Prestigiul echipei na
ționale era, deci, o concluzie fi
rească a valorii celulelor de bază 
ale fotbalului nostru, cluburile. 
Nu trebuie, uitat că în deceniul 
1930—1940 echipe românești de 
club participau la ’ Cupa Europei 
Centrale — competiție de mare 
răsunet internațional, alături de 
formații fruntașe din Ițalia, Un
garia, Iugoslavia și Cehoslovacia. 
Am obținut în cadrul acest 
petiții victorii importante, 
gînd chiar fihaliști prin 
(finală nedisputată din 
războiului), iar echipe 
ca, de pildă, Liverpot

ajun-
Rapid 
cauza 

celebre

hainele jucătorilor mari pe „Fe
derație", șl eram, din clnd în 
cînd, chemat să Joc... inter dreap
ta la antrenamentele lor. In ast
fel de situații — ca urmare a 
marii pasiuni pentru fotbal — e- 
ram teribil de măgulit, simțeam 
că sînt cineva.

Fotbalul mi-a dat, Indiscutabil, 
mari satisfacții, dar am avut și 
supărări. Iată una. Rămas co
rigent — dar nu din cauza fot
balului — în clasa a Vl-a de li- 

. in 1926, tata ml-a interzis 
să mai calc pragul casei. Din 
fericire, în aceeași zi fusesem vă
zut jueind de conducătorii clu
bului Banatul, care ml-au pro
pus postul de portar titular în 
prima echipă, casă, masă și pla
ta taxelor școlare pină la ter
minarea liceului din Timișoara. 
Am acceptat Imediat Șl, fără nici 
un fel de bagaj, am ajuns pe 
malurile Begăi. De aici am scris 
tatei, cerindu-i să fie liniștit, 
pentru că mă voi întoarce cu 
diploma de bacalaureat In buzu
nar. Și mi-arn ținut cuvîntul. 
Iar tata, convertit pentru fotbal, 
la bătrînețe, a devenit alătur! de 
prietenul său Copaci șl alțl „gă- 
rari", fondatorul clubului C.F.R. 
București.

— S-a vorbit adesea despre 
„modelul" pe care orice Ju
cător și-l alege-încă din co
pilărie, străduindu-se

ceu,

I 
I
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In exclusivitate pentru sportul

hi
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PRIN VĂZDUH!

(Slfotbjl
Adresa

/

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

început să cam uităm aceste 
momente topite și dispărute 
în temelia uriașului edificiu 
al tehnologiei modeme. Am 
început să le asimilăm, atunci 
cînd întimplarea ni le reamin
tește, cu năzbîtiile copilăriei 
și șă nu mai realizăm dimen
siunea lor de încleștări dra
matice.

Ajutat de inginerul proiec
tant Tiberiu Marangiuc, de in
ginerul Liviu Groapă, direc
torul fabricii de confecții Ba
ga, precum și de un grup da 
muncitori de la aceeași între
prindere, Mircea Munteanu a 
realizat aerostatul „U. Timi
șoara 1“ din folie de polivin.il.

10 000 de timișoreni au ono
rat cu prezența lor prima ri
dicare a aerostatului, sur
prinsă de reporterul televiziu
nii. 10 000 de oameni sensibili 
la temeritatea concetățeanului 
lor, la frumusețea unui act 
cîndva tot ațît de copleșitor 
ca și aselenizarea, rămas in 
patrimoniul civilizației.

Mircea Munteanu nici nu 
putea fi altfel decît un am
bițios. După prima realizare 
simte palmele că-i ard și gin- 
durile l-au pornit după per
formanțe și mai mari. Cu vi
itorul aerostat U. Timișoara 2, 
aflat acum în construcție, Mir
cea Munteanu intenționează 
să zboare peste munții Făgă
rașului, încercînd și realiza
rea unui record de menținere 
în aer.

Asemenea fapte 
cu frumusețea lor 
prin lăstărișul 
nogjstre făcîndu-1 
Și pentru că ele 
nu ♦umai cu 
fapte care pun în 
canismul prompt 
lor televiziunii, ci 
nificații. de act 
îl marcăm și noi prin cîteva 
rînduri care să-l apere de 
uitare.

Implică, 
de va

in

extinde 
de club

URUGUAY — ROMÂNIA. 1930. Jean Lăpușneanu i „Așa l-am 
stingă Iriarte..."deposedat pe extrema

și proiecte, 
stranie, trec 
sensibilității 
să vibreze, 

au tangentă 
acel gen de 

mișcare me
al reporteri- 
are și sem- 

sportiv pur,D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

Romulus BALABAN

GRUPA

Deși grupa voastră-i tare. 
Voi să nu cedați o clipă l 
Vă susține-ntreaga țară, 
Toți fac parte din echipă !

EUGENIU BURMAZ, BUCU
REȘTI. Reținem esența poeziei dv. 
intitulată „Izbtnda noastră" șl de
dicată echipei nhțlonale de fot
bal :

Ultimele evenimente sportive 
adus aminte multor cititori 
„Românul e născut poet". încer
căm, în rîndurlle care urmează, 
să rezolvăm corespondența... poe
tică primită recent, urmind ca In 
numărul viitor să ne reluăm o- 
btșnuitul dialog cu cititorii, care 
ne solicită date mal vechi sau mal 
noi din activitatea sportivă

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. Ce 
aș putea spune, citind poezia dv. ț 
„In jurul unul penalty 7“ In ge
nerai, la un penalty se înregis
trează proteste. Presupun că al 
dv. ar stîrni nemulțumiri și mai 
mstri. Fro’pun, deci, să renunțați 
la el l

DAN LA-LU, PLOIEȘTI. Un dis
tih, pe adresa scriitorului și crai
nicului sportiv, Mircea Radu Ia- 
coban, autorul volumului „Cu mi- 
cro'fb'n-ul 'în buzunar" :

Ifi stil mat bine, așadar,
Cu tnlcrofonu-n... buzunar !

COSTICA VINATORU, BUCU
REȘTI. Victoria 'de la 
îndemnat să scrieți 
„Gruia Iul Novac cel 
clez elanul dv., dar, 
de poezie, eu zic să

handbal v-a 
o poezie : 

nou". Apre- 
în materie 

„________ ____ _  răminem '.a
,Gruia lui Novac cel vechi".

IOIȘ PHINESCU. COMUNA BO- 
TENI. O epigramă (reușită !), in-

VOȘTINARU, 
pentru o 

nota 
rubrici, pentru 
dv., intitulau .•

CONSTANTIN MIHAILESCU, 
CAPITAN VETERAN, BUCU
REȘTI. Versurile dv. nu-șl găsesc 
cel mal bun loc in coloanele unei 
gazete de sport. Ne-a impresionat 
însă tinerețea dv. sufletească, e- 
coul pe care l-a avut în inima dv. 
victoria handbaliștilor noștri.

AVOCAT GHIOCEL CONSTAN- 
TINESCU, PLOIE$TI. Ne retnîll- 
nim, de fiecare dată, cu plăcere, 
cu 
o

versurile dv. sprințare și de 
remarcabilă acuratețe. De data

V

Jffl.

Toată Italia a stat de veghe — 
Pe cel mai faimos ring din 
lume — Victorie! — Ce rămîne
din „glorioasa noapte“ — Ma
rea „festa“ din „Mica Italie"

splra-tă de faptul că Țarălu'ngă 
ajuns de la Progresul București, 
la Universitatea Craiuva :

AURELIAN 
BUCUREȘTI. Renunț, 
clipă (cu destul regret) la 
glumeață a acestei 
a adăposti poezia 
„T>E VREI" :

din viață visDe vrei să-ți faci 
dulce decît visul, 
clipe punți de paradis 
vise paradisul.

AZI fă-țl cînțece șl dor. 
MIINE alte doruri, 

Din idealuri țărm de zbor, 
Spre țărmul altor zboruri 1

De vrei- ca-n zbor spre infinit 
Să birul infinitul,
Iar din eternul răsărit
Să sorbi tot răsăritul.

aceasta, aveți ceva de spus apro
po de campionatul mondial de 
handbal, dar cu gîndul la cam
pionatul mondial de fotbal :

Cu pas adine de început 
Ca-n alte începuturi, 
Deschide drum necunoscut 
Spre noi necunoscuturi l

Și dacă vrei să treci ne-nvlns 
Cînd toți vor
De vrei să fii
Si nimeni să

Permltețl-ml, vă rog, a vă-ntreba, 
întunecat de sumbre presimțiri : 
In fotbal, ca șl-n handbal, nu 

cumva 
Sint prevăzute două prelungiri ?

să te-nvinya,' 
un far nestins 
te stingă.

■ Nu ne mal mirăm, vezi bine. 
Unde a putut s-ajungă, 
Fimdcă știe orișicine. 
Că el este... Țaiă-lungi j

cînd te încingi.Cu vise vechi clnd te încingi.
Vis nou din ele-ncinge
Și-n lupte, daci vrei li-nvlngt, 
Pe tine te învinge l

In caz că da, întervenițl subtil 
Pe lingi teamul nostru fotbalist. 
Să termine flnala-n timp util. 
Căci eu la prelungiri nu mai 

rezist I

Ilustrații: & CLAUDIU

UJpest-Budapesta. Hungarla etc. 
pierdeau adesea la scor întîlnlrl- 
le cu Jucâtorli noștri. Cine nu-șl 
reamintește de : Rlpensia, Venus, 

'Rapid, C.A.O., Juventus, Univer
sitatea Cluj, Unirea Tricolor, Chi
nezul etc., elita formațiilor de 
club romanești din acest dece
niu ?

Trebuie să mal arăt, insă, că 
marea majoritate a Jucătorilor 
din generația mea — și cred că 
asta poate ii o explicație a con
stanței valorii echipelor — erau, 
fizic, tlpi „pur singe", datorită 
vieții sportive pe care o duceau.

— Care au fost, după dv., 
cauzele regresului înregistrat 
de fotbalul românesc, după 
epoca vechii generații 1

— In primul rind, condițiile 
postbelice, cu caracterul lor o- 
biectlv, cărora 11 s-a adăugat lip
sa de preocupare pentru asigura
rea bazei de masă — pornind^ de 
la copii, Juniori șl 
pentru că ați rostit 
nerație", trebuie să 
generațiile de mari 
fotbal nu apar nici 
prea des, șl nici de 
tunel cînd se ivesc 
manifestă și se afirmă pe 
mondial, in funcție de 
realități organizatorice. In epoca 
de glorie a marilor noastre e- 
chipe pomenite, existau în toată 
țara 15 000 de jucători, care for
mau baza fotbalului nostru. O 
bază modestă, numeric, dar en
tuziastă. și tocmai prin aceasta 
realizată valoric în cadrul ma
rilor cluburi.

Se încearcă acum o justificare 
a situației prin... dispariția mai
danelor polarlzatoare de talente. 
Consider argumentul lipsit de 
consistență. Mai întll, dezvolta
rea șl urbanizarea Capitalei în 
ultimele decenii, monumentala el 
extindere dincolo de periferiile de 
ieri, nu a putut elimina existen
ța unor spații care să asigure 
copiilor din rîndurlle celor a- 
proape 2 000 000 de locuitori al 
Bucureștiului de astăzi, ceea ce au 
avut Ia dispoziție copiii celor 
500 000 de locuitori din trecut. As
tăzi, copiii sînt mult mai nume
roși șl tot atît de dornici — ca 
șl noi, altădată — să bată min
gea. Din rîndurlle lor pot să a- 
pară talente. Se pot amenaja mul
te terenuri — posibllitățlile fiind, 
repet, mult mai mari decît În 
trecut, dar... lipsește cite art Nae 
Lucescu in flecare cartier 1 Omul 
care să îndrăgească fotbalul, să 
lupte pentru gloria Iul, să caute, 
să descopere și să pregătească 
dezvoltarea talentelor.

— Pe cititorii noștri mal 
tineri i-ar interesa, fără În
doială, condițiile in care s-au 
format fotbaliștii generației 
dv„ cum și unele amănunte 
biografice din Cariera porta
rului internațional Jean Lă
pușneanu...

— Pe vremea mea nu au exis
tat, nici pe departe, excelentele 
condiții materiale din prezent. 
Astă#, sportul (deci șl fotbalul) 
reprezintă o problemă de stat, 
In timp ce pe vremea cînd noi 
eram elevi de liceu, practicarea 
fotbalului era Interzisă în școli, 
iar în facultate, dacă profesorii 
mei — Henry Meitanl, Fințeseu 
șl chiar Constantin Stolceseu — 
aflau că sîntem fotbaliști, căde
rea la examene era asigurată.

Cîteva amănunte personale ? 
Iată : copil fiind, păzeam adesea

Imite, să-l 
poate să-l 
vut șl dv. 
del 7

ajungă și dacă se 
depășească. Ați a- 
un astfel de mo-

— Firește ! Idealul meu, ea 
portar de fotbal, era Internațlo-

LOTO

tineret. Dar, 
cuvintul „ge- 
sublinlez că 
Jucători de 
ritmic, nici 

la sine, 
insă, ele

A- 
se 

plan 
anumite

naiul, dr. Pulu Strolescu, de la 
Colțea București. II admiram mult 
pentru că era singurul portar 
pe care-1 văzusem ieșind dintre 
bare și "plonjînd. Dă la el am 
deprins elanul plutirii în poartă 
și curajul salturilor la picioarele 
înaintașilor ' adverșf. Mai tîrziu, 
mi-am. luat alte modele — pe ce
hul Planicka șl austriacul Hle- 
den, — bineînțeles, cu dorința 
secretă de a-i egala și... întrece 1 
Un fotbalist trebuie să se gin- 
dească Întotdeauna Ia acest lu
cru cînd Ișl alege un „model". 
Șl chiar dacă nu reușește, me* 
ritul nu este mal mic, pentru că 
în sport strădania și lupta pen-' 
tru perfecțiune se situează, prin 
conținut etic, pe primul plan.

— Și acum, cîteva cuvinte 
despre fotbalul practicat as
tăzi in țara noastră.

— Exprim o părere pur per
sonală. fără intenții polemice, din 
dorința de a determina, cel pu
țin, un prilej de meditații pen
tru cel In cauză. Fotbalul prac
ticat astăzi la noi, — vorbesc nu 
la nivelul echipei naționale, căci 
aceasta este o altă problemă, cl 
la nivelele echipelor de club, 
fiindcă trebuie să mergem spre 
baza structurii, nu la suprastruc
tură, cînd facem o analiză te
meinică — cu toate contactele In
ternaționale din ultimii ani, se 
prezintă Încă la un nivel modest.

Nu voi trece la dezvoltarea pro
blemei — poate s-o fac cu alt 
prilej — cl voi da un singur 
exemplu t perfecționarea trasului 
la poartă, lacună vitală în fot
balul românesc, nu se face — la 
toate echipele — în condiții de 
joc, cu adversari care să te ur
mărească și să te jeneze, obli- 
gîndu-te a găsi rezolvări rapide, 
în funcție de situația dată, cl se 
folosesc aproape aceleași meto
de de pe vremea cînd nu se 
practica marcajul strict. Or, 
cum „funcția creează organul", 
atacanții noștri — oblșnulțl 
asemenea antrenamente — 
ajung să încerce de cîteva 
poarta adversă In cursul 
meci. Dar ceea ce este șl 
pregnant, ca latură negativă a 
procesului instructlv-educatlv, -e 
faptul că mișcarea echipei care 
atacă in 2—3 jucători, nu este o 
mișcare simultană, cl 
vă, astfel Incit Jucătorii 
tn cîmpul advers nu-și 
locurile toți dintr-o dată. De obi
cei, primul Ișl schimbă locul, cel 
de-al doilea „îți aduce aminte", 
iar al treilea vine prea tîrziu. 
Datorită acestei mișcări succesi
ve, apărarea adversă anihilează 
cu ușurință, Încă din fașă, ata
cul astfel conceput. La o serie de 
formații, mal sînt și alte greșeli 
în procesul de instruire, inexis
tența dublajului în acțiunile de
fensive, lipsa de „învăluire" Tn 
apărare etc., ca urmare a nefo- 
loslrll unor exerciții tehnice com
plexe, la baza cărora să stea 
nemijlocit realitatea din timpul 
Jocului.

cu 
abia 

ori 
unui 
rnai

succesi- 
intrațl 

schimbă

Convorbire realizata de
Toma ALEXANDRESCU 

și A. EFTIMIE

PRONOSPORT
La concursul excepțional Pro- 

noexpres din 22 februarie 1970 
s-au atribuit 100 excursii Mos
cova — Leningrad. S-au publicat 
92 de ciștigători pină în prezent. 
Ceilalți 8 sint următorii : Bonică 
Nicolale ; Diaconu Teodor — Ră
dăuți; Sîrbu Traian — Oravlța ; 
Radu loan — București; Munteanu 
Vasile — corn. Schela, jud. Gorj; 
Ruja Ion — corn. Marghlta, jud. 
Bihor ; Balaj Cornel — Hunedoa
ra ; Turlan Mihai — com. Nădlgc, 
Jud. Arad.

PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES AL MĂRȚIȘORULUI

PREMII OBIȘNUITE :
Extragerea I : Categ. I : 2 va

riante a 100.000 lei ; Categ. a n-a: 
318.4 a 896 lei; Categ. a IlI-a : 
7.091 a 34 lei; Extragerea a II-a : 
Categ. A : 4.6 variante a 47.947 
lei; Categ. B : 608,3 a 363 lei; 
Categ. C : 10.035 a 22 Iei.

PREMIILE SUPLIMENTARE :

Categ. E : 4 autoturisme iTra- 
bant 601“ ; - 
d%,2 locuri 
rlante 50% 
riante 10%
115 variante a
252,5 variante

Categ. F : 18 excursii 
in Cehoslovacia. 6 va- 
a 1.800 lei și 31 va- 
a 360 lei: Categ. G :

1.000 lei: Categ. H: 
a 100 lei. . „

PREMIILE SPECIALE >

Categ. M : 1 autoturism „Dacia 
1100“ sau excursie în Japonia plus 
diferența In numerar pînă la 
55.000 lei; Categ. N : 4 excursii în 
Italia șl 5 variante 10% a 810 lei: 
Categ. O : 25 excursii de două 
locuri in Cehoslovacia șl 12 va
riante 10% a 360 lei; Categ.
70,2 variante a 1000
140,3 variante a 500
248,8 variante a 100
6.856,4 variante a

Cîștigătorll premiilor de catego
ria I de la extragerea I sînt : Vic
tor Clenclu și Gheorghe Speriea 
din București.

P :
lei; Categ. R : 
lei; Categ. S: 
lei; Categ. T : 
25 lei.

Perioada de transferări
la tenis

Federația noastră de tenis 
a stabilit ca perioada de 
transferări să aibă loc între 
1 §1 15 aprilie.
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Clnd la New York ceasul arată ora 10 seara, In Italia 
este 4 dimineața. Există, așadar, o diferență de șase 
ore care, pentru italieni, n-a contat în noaptea de 
17 spre 18 aprilie 1967. A fost de-ajuns să se anunțe că 

meciul Benvenuti — Griffith va fi transmis de televiziune în 
direct, prin satelit, pentru ca toată Italia șă stea de veghe.

Toată Italia 7 Exagerat veți telce. Nu, nu e nici o exage
rare, Întreaga Italie era treaz,Și susținătorii iul' Nino și 
cei ai lui... Mazzinghi. Localurile de noapte — aixtoriaate, 
cu această ocazie, să închidă abia după meci — n-âu făcut 
niciodată afaceri mai bune. ȘȘ toate localurile au dcwenlt... 

-*t, La Torino, unde viața are de obicei un curs 
locuitorii n-au dormit nici două ore, penttii că 

" In marea lor

de noapte. La Torino, 
ordonat, 1__
miile de muncitori din uzinele FIAT sînt 
majoritate pasionați ai sportului.

La Milano, night-cluburile, restaurantele și barurile ge
meau de mulțimea care aștețpta nerăbdătoare ora 4. Ca să 
nu mai vorbim de Bologna, ,oraș noctambul prin excelență. 
Un motiv in plus, in afara obișnuitelor reuniuni de slnV 
bătă seară sau cele prilejuită de alte evenimente, pentr.M 
Ca tifosii să chefuiască în așteptarea apariției pe micile’- 
ecrane a compatriotului lor care a fost șl» este considerat 
cetățean de onoare al acestui oraș. Aceeași atmosferă la 
Roma, Napoli, Palermo, Bari... In fine, aproape toți locui
torii orașelor italiene uitaseră că trebuie să doarmă.

In ceea ce privește redacțiile ziarelor — atît cotidienele 
sportive cit și cele de alte genuri — toate șl-au asigurat 
corespondențe speciale, legături directe șl continue cu New 
Yorkul unde se aflau, cu cîteva zile întaintea mecitfiul, tCl- 
mișii lor speciali.

Ar fi fost, poate, interesant să redăm, pe scurt, 
au scris ziariștii %____ ;____ rT_________
succesul lui Benvenuti șl care acum fâcțeau caz de clarvi
ziunea lor, ca și cei ce, din contră, nu credeau în posibi
litățile 
a găsi

____  __ _____ _ ___ t, ceea ce 
după Intîlnire : cei care prevflzuseră

_____ .„nu credeau în poslbf- 
băiatulul din Isola dTstria, puși a.cum în situația de 
scuze pentru scepticismul lor. Dar nur e cazul, acum...

Y n seara aceea, între Benven 
I titlul mondial al categoriei : 

"* îl năyicprâ m ctriicttirinnr
n seara aceea, între Benvenuti șl •Griffith se afla 

-■ - — - . mjul pp care americanii
II păziseră cu strășnicie considerîndiu-1 cel mâi pre

țios din cite există în boxul mondial, cel icare a încununat 
pe cei mai iluștri campioni ai tuturor tintpurilor.

Nino s-a pregătit pentru acest meci în mod exemplar : 
nu a cunoscut răgazul, nu a șovăit tn fațră nici unul sacri
ficiu. El a înțeles că, intilnlrea cu Griffith, era ceva mai 
mult decit o simplă confruntare pugill știai, ceva mal 
presus de titlul de campion al lumii, m ui mult decît an- 
teanc de dolari... Nino punea în joc cariera sa, Inegalabila 
sa carieră de boxer. Cele 110 victorii ca ajmatoir, cele 71 de
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După efectuarea tradiționalei operații a etntă rlrti puglllștllor, 
Griffith (st.) șl Benvenutl (dr.), fac nu mai pi ițin tradiționala 

poză pentru ziare

victorii ca profesionist păleau tn fața acestui 
deau întreaga lor semnificație. Trecutul răi 
turat față de ceea ce ar fi însemnat un 
asupra lui Griffith.

Toate acestea le știa Nino clnd, fără vreo 
ție, a urcat pe cel mal faimos ring din li 
Madison Square Garden. Era ora 4 diminea 
adică 10 seara (ora americană). La oră 5,

meci, își >pier- 
nînea vag con- 
pvențual succes

urmă de emo- 
lme, cel de la 
J'i (ora Italiei), 

------- ----- --------------- ,. —-------- !<lupă numai 60 
de minute, Benvenuti aștepta verdictul, viei orie său tnfrîn- 
gere 7 Lansare pe orbita celei mal Înalte gloi Ii sau reîntoar
cere In zone mal modeste 7

fost victorie. Cum și în ce tel, se ? 
se menține proaspăt în memoria iul 
doi Griffith era groggy, apoi, tn r 

Benvenuti s-a văzut în aceeași situație. A 
lare" progresivă, repriză după repriză, a am ... 
a vegheat o noapte întreagă, dar nu in zad tar 
deplină satisfacție.

„Acum mulți se vor întreba — scria I temo Roveri in 
cotidianul „Stadio" — ce a rămas din „no âptea glorioasă" 
de la Madison Square Garden. Dacă ar t tehui să căutăm 
vreodată, în trecut, în cel mai fericit evei alment din ătîțfa 
ani închinați boxului, vom găsi lacrimi pe 'reverul hainelor, 
pulbere de stele in păr. Imagini contursi< obate in privirea 
unul băiat frumos... bombardat într- una fă Jră a putea fl totuși 
învins. „Nobila artă" duce, intr-adevăr, la exteriorizări este
tizante șl nu vrem să le Ignorăm chiar jlacă altele Silit 
argumentele cșre ne dirijează penița. Vom? spune dă Nino, 
ieșit teafăr din încercare nl s-a părut mull frumos ea îna
inte. Palid, tulburat, în măsura in oare tțe poate tulbura 
fericirea, căpătînd proporțiile unul uriaș dtul'ă trecerea unei 
probe mai grele, mai fascinante ca orfelina".

Și mai departe : „Cum ai fl putut să teț smstragl exploziei 
triumfale a celor o mie — ce făceau pohte cit zeci deTnll— 
de Italieni care parcă ar fl așteptat o viață'întreagă să poată 
!n șlîrșlt striga : „Nl-no, Nl-no, este șl (al. nostru. I-ta-lla, 
I-ta-lia". '

Patriotism ieftin vor spune unii, dar - această lume nu-1 
reneagă șl face bine ; ce i-ar rămîne -Se la acest pămînt 
îndepărtat, în afară de slang-ul de la ' Broccolino (N. R. 
— ilallenlzare vulgarizantă a denumirii cartierului Brooklyn) 
de pizza, de frizerie, de bandele mafii t>te ? 'Un eveniment 
sportiv a dat prilej atîtor oameni să 'simtă, iar nostalgia 
pămintulul părăsit cîndva, uitat poate des ochi,, dar niciodată 
de minte șl de inimă ; ne bucurăm șl noi în aceste clipe 
de neuitat, de parcă am fi stat încremeniți, ani șl ani în 
acest pustiu de beton armat.

Apoi, pe străzile, „Micii ltalll“(N. R. — Cartierul Italienesc 
din New York) — una dintre cele mfal mari' comunități 
Italiene din lume — a avut loc ol adevărată procesiune de 
Jiletci de argint, de cravate de mătajje, de capete pomă
date, de mustăcioare â la Figaro ■; șl părea că din cer 
coboară un "nor, eolld șl condimentat ‘cu maglMran și „porti- 
marola" (N. R. — expresia iiapoletailă pentru) „pomodoro" : 
pătlăgea roșie), de fapt o pizza Imensă pentru', toți, frumoși 
sau un'țl, bogâțl sau săraci. Strînverl de niîinf, ...............
In ’dreapta șl in stingă, dulce-amăruia curiozitate 
grant. Șl, în sfîrșit, zorile : pustllJ 
euvînt".

tie. Evenimentul 
mor. In rundul 
epriza a patra, 
armat o „demo- 
erlcanulul. Italia

Nino a dat

obosite, (fără

felicitări 
de emî- 
nlci un

Am ales cîteva fragmente mai 
portajele unuia dintre cei mal 
ai boxuli

semnificative
... . ------- -------- ------------ pricepujți comentatori

■“al boxului profesionist și,'In special, ale unul om care 
cunoaște in amănunt întreaga viață a lui Nilno Benvenuti. 
Acest comentator — Remo Roveri — care n-ța ezitat deloc 
ca să-1 muștculuiască serios pe campion, atunci cind ati
tudinea sa nu era cea care se *cere unui adevărat sportiv, 
avea dreptul să cunoască șl el' exaltarea în ztaa marelui 
șl frumosului triumf.

Dar am putea reproduce la infinit citate asemănătoare 
dia ziarele italiene și străine : cititorul își imaginează cre
dem răsunetul pe care l-a av«t In presa mondială succesul 
italianului. Nu mai insistăm asupra primirii triumfale ce 
1 s-a făcut iui Nino In Italia, unde l-a așâeplat îm brățișarea 
caldă a tuturor tifosilor, în frunte cu locuitorii ttriestUluI.

Se declanșase o adevărată avalanșă <le felicita-l. însuși 
președintele Republicii, Giuseppe Saragat i-a trimfe o tele
gramă in care se exprima astfel : „Cahae felicitări pentru 
strălucita dv. afirmare, care încununează o carieră oălă- 
uălță de zel și lealitate șl care onorează sportql Italian".

din re-

Cesare TREAftTINI
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PATINAJUL ARTISTIC AȘA CUM E VĂZUT SABREMI ROMÂNI
(Urmare din pag, l)

secințele separării sale pe 
specialități : figuri obligato
rii figuri libere. Patina
torii, chiar actualii campioni, 
nu mai reușesc să facă la 
fel de bine și una și alta, 
căci sînt două lucruri total 
deosebite. Ceea ce era mai 
puțin pregnant acum vreo 
zece ani, a devenit astăzi cu 
totul evident. Și supărător 
prin aceasta. Patinatorul tre
buie să se pregătească 2—1 
ore pe zi, timp de 11 luni, 
pentru a rezista testului im
puselor. Iar publicul cere 
să-l vadă doar în figurile li
bere. Mai multe sărituri, mai 
rapide piruete... Ceea ce este 
foarte greu.

L. R. : Eu cred că televi
ziunea este cauza întregului 
fenomen. Acum 10—15 ani, 
spectacolele de patinaj artis
tic transmise la TV au con
stituit o descoperire extra
ordinară pentru mulți oa
meni, care nici n-aveau con
tingență cu sportul. Părinții 
au dorit să-și vadă copiii pa- 
tinînd la fel de bine ca ma
rii ași ai gheții, admirați pe 
micul ecran. Șocul cu reali
tatea a creat decepții multe. 
Apoi, cei care nu sînt real
mente atașați de sportul pa
tinelor au început să aibă 
impresia că fiecare nou cam
pionat nu face decît șă re
pete cele văzute mai înainte. 
S-au plictisit. Iată două mo
tive pentru care este tot mai 
greu să aduci spectatori în 
tribune. Chiar la noi, în Ce
hoslovacia, unde avem o tra
diție în patinaj artistic, la 
un concurs oarecare, la Pra- 
ga, nu vine lume. în schimb, 
la Presov, unde s-a inaugu
rat un nou patinoar acoperit 
cu disputarea campionatelor 
naționale, tribunele gemeau. 
Noutatea atrage...

V.: Este incontestabil rolul 
major al televiziunii în pro
pagarea patinajului artistic. 
Dar oare n-a greșit ea pro- 
gramlnd, Ia un moment dat, 
prea multe competiții pe 
gheată, nesusținînd emisiuni
le lor cu un comentariu 
adecvat ?

D. B.: Desigur, în acest 
domeniu ar trebui lucrat cu 
multă grijă. Pentru noi, în 
Franța, transmisiile televiza
te continuă să fie o foarte 
bună propagandă pentru pa
tinaj, pentru că și comenta
riile reputatului Lăon Zi- 
trone — care este totdeauna 
asistat de specialiști — con
tribuie din plin la aceasta. 
Dar, pe de altă parte, tele
viziunea ne-a prezentat pa
tinatori ca Alain Calmat sau 
soții Protopopov, care erau 
adevărați artiști ai gheții. Și 
ei nu mai sînt. Aceasta re
gretă publicul 1

L. R.: Televiziunea trans
mite și spectacolele reviste-

DAGMAR LERCHOVA- 
REHAKOVA 

(Cehoslovacia)
O veche cunoștință a iubitorilor 

de sport din țara noastră. A fost 
campioană mondială universitară 
de patinaj artistic, la Poiana Bra
șov 1951. A revenit la noi, ca 
arbitră internațională și acum 
ca... mamă. G> îndrumează în în
trecere pe fetița ei. Liliana Re- 
hakova, candidată la un loc pe 
podium.

lor profesioniste pe gheață. 
Pentru marele public, com
parația este zdrobitoare. în 
fața lui „Holliday on ice'* 
sau „Wiener&wew^^gn

cortcur», fie el chiar campio
nat mondial, nu reziști. Iată 
nenorocirea...

V.: Deduc din toate cele 
spuse pînă acum că patina
jul artistic are nevoie de un 
public fidel, conștient de va* 
loarea și frumusețea luptei 
sportive, nu numai de cea a 
spectacolului pur. Trebuie să 
învățăm pe spectatori să iu
bească patinajul ca sport. Un 
concurs ca cel de față, care 
se adresează tinerei genera
ții de patinatori, poate con
tribui Ia aceasta ?

L. R. : Un concurs 
cei mai mici juniori 
adevărată desfătare 
specialiști. De ce n-ar fi și 
pentru spectatorii care iu
besc cu adevărat patinajul ? 
Acești copii patinează minu
nat, execută cele mai difi
cile și spectaculoase figuri cu 
mare artă. Este o școală pen
tru ei. dar și pentru tribune.

D. B.: Acest concurs este 
minunat! O spun nu Ca să 
flatez pe organizatori, fede
rația română de patinaj, ci 
centru că sînt convinsă în 
mod absolut de valoarea unei 
asemenea competiții a tine
retului. Să vă murturisesc că 
am încercat același lucru 
acum cîțiva ani, în Franța, 
dar am fost refuzată... Cum 
să nu fiu sinceră admiratoa
re a concursului, ajuns deja 
la patru ediții, de la Bucu
rești ? Vă1 doresc să conti
nuați cu același succes și în 
viitor.

NU SE DEZMINT...

pentru 
este o 
pentru

La Iași a Început sîmbătă dimi
neața — In sala Institutului agro
nomic — turneul de sabie dintre 
•crîmeril români șl cei bulgari.

Conform protocolului stabilit, 
In prima zi au avut Ioc între
cerile pe echipe. După o partida 
de „încălzire" în care România 
A a dispus cu 12—4 de România 
B, pe planșă au urcat formațiile 
România B și Bulgaria A. La 
capătul unui meci (iestul, de e- 
chîlibrat, secunzii noștri au reu
șit să se detașeze in învingători 
cu scorul de 9—7. Excelent s-a 
comportat Dan Popescu, care a 
terminat tu avantaj toate cele 
patru asalturi susținute. L-au ur
mat Gheorghe Culcea cu trei 
victorii, Adrian Creițaru și Ște
fan Vlad cu cite o victorie.

Din rîndui sabrerllor bulgari, 
cel mai eficace s-a dovedit a fi 
Spiridonov (3 victorii). în timp ce 
Stavrev și Mihailov 
cite două victorii.

După-âmiază a fost 
meciul dintre primele
României și Bulgariei. Scor final: 
10—6 pentru România.

Duminică, turneul individual.

au realizat

programat 
echipe ale

SELECȚIONATA SECUNDĂ

DE JUNIORI A ROMÂNIEI
ÎNVINSĂ iN TURCIA, CU 1-0

ULTIMA APARIȚIE

turneului în- 
selecționata 

a României, 
înaintea tra
de la Cannes 

in
similara 

la 
zile(Urmare din pag. 1)

zanța pe care vor ști s-o adu
că în ultima probă a liberelor.

Dar iată preciziuni în pri
vința ordinei în clasament : 1. 
Caroia Niebling (R.D.G.) 12— 
353,2 p ; 2. Liliana Rehakova 
(Cehoslovacia) 13,5—350,4 p : 3. 
Doina Mitricică (România)
27.5— 336,6 p ; 4. Sabine Win
kler (Austria) 36,5—329,3 p ; 5. 
Dagmar Lurz (R.F.G.) 39.5—
325,1 p ; 6. Kerstin Stolfing
(R.D.G.) 44—318,4 p ; ...9. Ga
briela Voica (România) 
302,8 p : ...13. Cornelia
88.5— 286,9 p ; ...16. Mirela 
leanu 107—277,4 p : ...19. 
haela Paraschiva 134—232,8 p ; 
20. Silvana Suciu 138—227,9 p.

După amiază am asistat la 
proba finală a băieților, figu
rile libere. Fără nici o rezer
vă, toate sufragiile au mers 
către micuțul patinator din 
R. D. Germană, Berndt Wun
derlich, care a dat un adevă
rat recital de sărituri duble, 
piruete în mare viteză și com
binații agile de pași. Lui l-a 
revenit locul întîi la distanță. 
O remarcă laudativă și pentru 
francezul Gilles Beyer, ca și 
suedezului Oeberg, mult mai 
dezinvolți în această ultimă a- 
pariție a lor.

Dintre români, revelația 
brașoveanului Klaus Schell

78— 
Picu
Go- 
Mi-

și-a găsit o nouă confirmare. 
El s-a distanțat de concurentul 
său direct, Cătălin Ioniță, ast
fel că va primi azi, în cadrul 
festivității de închidere, fru
moasa cupă de cristal oferită 
de ziarul „Sportul” pentru cel 
mai bine clasat dintre repre
zentanții țării noastre.

Clasamentul: 1. B. Wunder
lich (R.D.G.) 7—661,9 p ; 2.
M. Soska (Cehosl.) 20—626,3 p; 
3. G. Beyer (Franța) 25—618,0 
p ; 4. G. Graebner (R.F.G.) 
28,4—611,4 p ; 5. P. Augustovic 
(Cehosl.) 27---- 617,4 p ; 6. L.
Lidwin (Polonia) 42—583,4 p ; 
7. T. Oeberg (Suedia) 47— 
563,2 p ; 8. K. Schell (Româ
nia) 56—492,6 p ; 9. C. loniță 
(România) 63—474,2 p : 10. A. 
Kancv (Bulgaria) 70—405,6 p.

Azi, proba de libere a fete
lor, cea mai spectaculoasă, cu 
pasionantul duel Niebling — 
Rehakova pentru 
Programul începe Ia 15.30 — 
bineînțeles dacă organizatorii 
vor fi de acord să-1 respecte.

MAN1SA (prin telefon). In cel 
de-al doilea joc al 
treprins in Turcia, 
secundă de juniori 
aflată in pregătire 
dițlonaiului Turneu
(ediția a XlX-a), a intilnit 
localitate reprezentativa 
a Turciei, cu care terminase 
egalitate — 0—0 — cu clteva 
înainte, Ia Balikesir.

De data aceasta, după o repri
ză albă, gazdele au reușit să 
înscrie, in min. 59, unicul goi 
al partidei.

Echipa antrenată de prof. Cons
tantin Ardeleanu a avut următoa
rea alcătuire : Ion Gabriel (Sta
na) — Ciocan, Caramanlis, Mi- 
clos, Cincă, Sămăreanu, Bolony, 
Marcovicl, Aelenei (Mihalcic),' 
Sandu, Donose.

locul întîi.

In C. C. E. la handbal
In primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale 
„C.C.E." la handbal mas
culin, formația sovietică 
Kuncevo a întrecut echi
pa vest-germană V.f.L. 
Gummersbach cu 22—17 
(9—7).

în divizia A

DINAMO I.
la volei (f)

E.F.S.^1-1

Viorica Viscopoleanu, campioană a Europei
(Urmare din pag. 1) •

Olimpiadei mexicane (la J.O. 
lungimea a fost tot în ziua de 
14, dar... octombrie !), a prins 
primul ei prag din acest con
curs, s-a înălțat spectaculos 
și... 6,56 m. VICTORIE !

Rezultate tehnice : lungime 
(f) : 1. V. VISCOPOLEANU
(România) 6.56 m, 2. H. Ro- 
sendahl (R. F-. a Germaniei) 
6,55 m, 3. M. Sama (Polonia) 
6.54 m, 4. B. Wieczorek 
(R.D.G.) 6,53 m, 5. Bîcikova 
(U.R.S.S.) 6,38 m. 6. M. Ante- 
nen (Elveția) 6,36 m, 7. De- 
winska (Cehoslovacia) 6,36 m. 
8. A. Wilson (M. Britanie) 6,33 
m, 9. B. Bertelsen (Norvegia) 
6,30 m.

Cursa feminină de 400 m 
s-a încheiat cu surprinzătoarea 
victorie a atletei de culoare 
Marilyn Neufvile (17 ani) din 
Marea Britanie, care eu tim
pul 1 de 53,0 a stabilit un nou 
record mondial de sală. Ea a 
fost urmată de Christel Fres- 
se (R.F.G.) 53,1, Colette
Besson (Franța) 53.6 și Karen 
Lundgren (Suedia) 53,8.

O frumoasă evoluție în proba 
de săritură în înălțime a avut și 
reprezentantul nostru Ioan Șer- 
ban. El a reeditat figura de la 
Belgrad, ocupînd locul III cu 2.17 
m — nou record național de sală. 
Rezultate tehnice : înălțime (m):

l. V. GAVRILOV (U.R.S.S.) 2,20
m, 2. G. DUhrkop (R.D.G.) 2,17 m 
(prima încercare). 3. Ioan Șerban 
(România) 2,17 m (a doua încer
care), 4. Mospanov (U.R.S.S.) 2,14 
m, 5. L. Gariga (Spania) 2,14 m, 
6. Skvorțov (U.R.S.S.) 2,14 m: 60 
m (m): 1. V. BORZOV (U.R.S.S.) 
6,6, 2. z. Nowosz (Polonia) 6,7, 3. 
J. Tapola (Finlanda) 6,7, 4. A. 
Sarteur (Franța) 6,7, 5. J. C. Jo
nes (Spania) 6,7, 6. Guillet (Fran
ța) 6,8; 60 m garduri (f) — semi
finale : I — Hitrina (U.R.S.S.) 8,3, 
Nowak (Polonia) 8,3, Sterk (Olan
da) 8,5... 5. V. Bufanu (România) 
8,9; II — Balzer (R.D.G.) 8,3. Suk- 
niewlez (Polonia) 8,5, Kozniclarska 
(Bulgaria) 8,7; 4x1 tur (200 m)

fem. : 1. U.R.S.S. 1:35,7, 2. R.F. a 
Germaniei 1:37,6, 3. Austria 1:40,8; 
4x2 ture (m) : 1. U.R.S.S. 3:05,9, 
2. Polonia 3:07,5, 3. R F a Ger
maniei 3:10.6; 3000 m serii : I — 
R. Wilde (M. Brlt.) 8:01,4, Norpoth 
(RFG) 8:02,0, Buteman (Belg.) 
8:02,3, Hansen (Danem.) 8:03,1; 
II — Sviridov (U.R.S.S.) 8:12,8,
Gieske (R.F.G.) 8:13,0, Smaranda 
(Polonia) 8:13,6, Salgado (Spania) 
8:13,8; 800 m (m) — serii : I — 
Arjanov (U.R.S.S.) 1:50,1. Kem
per (R.F.G.) 1:50,4, Kopeczik (Pol.) 
1:50,5, Caroil (Irlanda) 1:50,6: II 
— Campbell (M. Brit.) 1:51,7. Bo- 
raz (Spania) 1:51,8, Iîrluscek 
(U.R.S.S.) 1 -.51,9, Sikorski (Ceho
slovacia) 1:52,0.

De pe turnantă..;

Atletismul a ajuns aidoma te
nisului. Dacă în urmă cu cîțiva 
ani toată lumea concura de la 
egal la egal pe zgură, astăzi e- 
xistă o mare varietate de piste : 
zgură, bitum, tartan, recortan și 
multe alte produse ale chimiei. 
De aceea și rezultatele poate că 
ar trebui apreciate în funcție de 
compoziția pistei.
• Printre învingătorii Criteriului 

european de sală din 1966 de la 
Dortmund sînt prezenți la Viena 
doar cîțiva Surprinzător, însă, 
nu lipsește nici unul dintre câști
gătorii probelor de sărituri : Ter 
Ovanesian (URSS) la lungime, 
Ciochină la triplusalt, Skvorțov 
(URSS) la înălțime și Bliznețov 
(URSS) la prăjină.
• Una dintre cele mai tinere 

participante la campionatele euro

pene este sprintera Eleonora Mo- 
noranu, eleva antrenorului eme
rit O. Constantine  seu-N eh oi din 
Roman. Monoranu nu are decît 
16 ani.
• Irlandezul Noel Caroll este, 

credem, singurul dintre partici
pant'! care a evoluat din 1966 și 
pînă în prezent la toate întrece
rile europene pe teren acoperit. 
El a cîștigat cursele de 800 m la 
trei ediții.
• Inovația elvețiană privind de

pistarea starturilor false a făcut 
prima și de fapt singura victimă 
a zilei de ieri. Este vorba de 
sprinterul... elvețian Philippe 
Clerc, eliminat în semifinalele 
cursei de 60 m pentru două star
turi greșite.

Candidaturi olimpice 7976

VANCOUVER - GARIBALDI LA CAPĂTUL PĂMÎNTULUI...
• O stațiune din retortă • Vic Emery publicitează ♦ Schi

la 1700 m altitudine • Curling în demonstrație

Etapa a XVI-a a diviziei 
A feminine a fost deschisă 
aseară cu partida dintre Di
namo și I.E.F.S. MeciuJ avea 
mai mare importanță pen
tru campioanele țării către nu 
sînt dispuse — ca și celelal
te pretendente la titlu — 
să cedeze seturi în fața for
mațiilor de mijlocul clasa
mentului. Ca urmare, dlna- 
movistele au început jocul 
cu nerv, reușind să se im
pună clar, după o scurtă 
perioadă de incertitudini, în 
fata studentelor. Apărarea 
campioanelor :a funcționat 
fără reproș pe tot terenul, 
coordonarea jocului a fost

per-

4-

CUPLAJ RI9GBYSTIC
PE „CONSTRUCTORUL"

In cadrul primei etape a retu
rului campionatului! diviziei A la 
rugby, pe terenul Constructorul, 
din Capitală, Ince nind de la o- 
rele 10, se vor desfpșura in cuplaj 
următoarele Jocuri B Steaua — Fa
rul, Dinamo — Politehnica Jașf.

t

ideală, atacurile n-au 
mis adversarelor intervenții 
salutare. Și astfel Dinamo a 
cîștigat ciar (15—4, 15—2) pri
mele două seturi. în setul 
III, dinamovistele au intrat 
relaxate, iar studentele în- 
dîrjite. Acestea au luat a- 
vantaj substanțial și (7—0) 
ce n-a mai putut fi recu
perat de adversare șl 15—12 
pentru I.E.F.S.
putat 
care 
teren 
bela 
nele, 
în joc, au smuls — nu fără 
emoții — victoria într-un fi
nal pasionant (15—12), cîști- 
gînd și partida cu 3—1 (4, 
2, —12, 12). S-au remarcat 
Ileana Gheorghescu (constant 
bună), Mariana Popescu și 
Lia Iliescu (Dinamo), respec
tiv Carmen Marinescu și Eli- 
sabeta Nodea (I.E.F.S.). Au 
arbitrat foarte bine Mircea 
Albuț și Vasile Dumitru 
(București).

Foarte dis- 
a fost setul patru în 

echilibrul instaurat în 
s-a reflectat și pe ta- 
de marcaj. Campioa- 
cu Stoian reintrodusă

Aurelian BREBEANU

Băcăuanii meritau un punct!
(Urmare din pag. 1)

CULA se înalță șl înscrie cu 
capul: 2—1.

Partea a doua ia meciului 
înregistrează o progresivă 
scădere valorică, în măsura 
în care apriga dorință de 
victorie a celor două echipe

AZI, PE „DINAMO* 
(ieren III)

DINAMO BUCUREȘTI - 
,.U" CLUJ (tineret-rezerve)

După cum ne informează 
clubul organizator, meciul 
dintre echipele de tineret- 
rezerve Dinamo București — 
„U“ Cluj se dispută azi pe 
terenul III din incinta par
cului sportiv Dinamo.

Jocul începe la ora 14.

se traduce printr-o luotă 
fără menajamente, uneori 
dincolo de litera regulamen
tului.

Nedreptățiți 
uaniî forțează, 
două goluri, 
pentru ofsaid 
fault la portar 
lor de luciditate în fazele de 
poartă îi privează de un re
zultat egal pe care 
pă ansamblul partidei, 
meritau cu prisosință. în re
priza a două, notăm, de ase
menea, două ocazii de ma
jorare a scorului ale brașo
venilor, dar Ghiță a salvat 
din picioarele lui Pescaru, în 
min, 48, iar voleul excep
țional al lui Balint, din min- 
60, a trecut razant cu bara 
laterală.

At£t despre un meci pasio
nant, care a satisfăcut exi
gențele spectatorilor brașo
veni...

de scor, băcă- 
înscriind chiar 
anulate însă 
și, respectiv, 

dar lipsa

du- 
îl

Metalul — Farul
(Urmare din pag. 1)

Tînărul A. Simlonescu (F) a 
constituit o plăcută surpriză pen
tru spectatorii prezenți la „Flo- 
reasca". Directele sale, executate 
cu mare precizie i-au făcut multe 
zile grele iul C. Staneiu, care în 
repriza a doua a fost abandonat 
prompt de arbitrul Kevorkian. 
Puncherul N. Tudor (M) și-a a- 
dâugat în palmares o victorie re
marcabilă, învlngindu-1 pe expe
rimentatul O. Baclu. După ce a 
fost numărat de arbitrul Bere- 
zovschi (r. 1), Baciu n-a mal 
putut suporta asaltul metalurgis
tului șl a abandonat.

Celelalte rezultate : St. Con
stantin (M) b.p. O. Badea, I. Lun- 
gu (M) b.p. C. Șoșoiu, P. Manole 
(F) b. p. Gh. Stan, A. Blescu 
(F) b.p. C. Negoescu, H. Stumpf 
(M) b.p. Gh. Preda. P. Pîrvu (F) 
b.ab. 3 P. Cimpeanu, P. Bursuc 
(F) b.k.o. i M. Dtcu.

I

soane. 
bruarie,

VINOVAȚI 
SlNT JUCĂTORII

CINE ESTE 
DEZERTORUL

Probabil că nici o echipă 
de fotbal din lume — in a- 
fară de Manchester United — 
nu beneficiază de suporteri 
atit de credincioși. La 17 de
cembrie, la meciul susținut 
cu Manchester City, au asis
tat 63 418 spectatori. La 24 
ianuarie 1970, intr-o altă, par
tidă cu Manchester City, in 
tribune au luat loc 63 417 per- 

In sfîrșit, la 25 fe- 
, in partida cu Mid

dlesbrough au fost de față 
63 418 spectatori. Conducerea 
clubului Manchester United tși 
bate acum capul să stabileas
că cine a fost „dezertorul" 
din luna ianuarie ?

Măsurile luate de autori
tățile britanice pentru a se 
pedepsi huliganismul pe te
renurile de 
recent 
bișnuit. 
bunal 
judecat 
tru că 
in cursul unui derby 
care a opus echipele Celtic 
și Rangers, a cerut federa
ției scoțiene 
pedepsească 
lor două 
(Celtic) și 
Tribunalul 
cluzia că 
spectatori ____ ________
COMPORTĂRII NESPORTIVE 
PE TEREN A JUCĂTORILOR 
CELOR DOUA FORMAȚII.

fotbal au 
un deznodămînt 

într-adevăr, un 
din Glasgow care a 
42 de spectatori pen- 
s-au bătut in tribune 

local

de fotbal să 
pe căpitanii ce- 
echipe, “

Greig 
a ajuns 
incidentele 
S-AU

McNeill 
(Rangers), 

la con- 
dintre 

DATORAT

„CU TOSTAO 
ClȘTlGĂM 

CAMPIONATUL 
MONDIAL"

de mai

„Cu Tostao in echipă vom 
deveni imbatabili. CU EL 
cîștigam Campionatul 
MONDIAL DIN ANUL A- 
CESTA". Cuvintele
sus au fost rostite la Înce
putul săptâmînii 
care a participat la un an
trenament al reprezentativei 
braziliene, 
apariția și Tostao. Restabili
rea lui Tostao este conside
rată ca aproape sigură după 
operația suferită la un ochi 
iar medicii apreciază că el 
va putea participa Ia meciul 
de la 22 martie în care ~ 
zilia va întîlni Chile la 
Paulo.

Antrenorul 
declarat că, 
cind Tostao 
la parte Ia 
plonatului mondial, EL VA FI

de Pele

unde și-a făcut

Bra- 
Sao

Saldanha 
totuși, în 

nu va putea să 
meciurile cam-

a 
cazul

OTELUL GALATI - ELECTROPUTERE
GALAȚI, 14 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Exclu- 
zînd prima partidă, reuniu
nea pugilistică dintre Oțelul 
Galați și Electroputere Craio
va, programată de etapa a 
doua a campionatului națio
nal pe echipe, a oferit ceior 
peste 1 500 de spectatori pre
zenți în sala I.C.O.R. o gală 
echilibrată

Ne exprimăm regretul de 
a nu-1 fi putut urmări prea 
mult pe cunoscutul „mijlociu- 
mic" Ermil Constantinescu 
(Electroputere), care a cob< ît 
ringul învins prin . descalifi
care în prima repriză — ca

urmare a unui atac necontro
lat (evident involuntar) cu 
capul. Evoluția, la categoria 
grea, a lui Ion Sănătescu. nu 
de mult component al lotu
lui republican de juniori, nu 
a confirmat așteptările. în 
ciuda victoriei izbutite în 
fața veteranului Teodor Felea.

In cea mai dramatică par
tidă a serii, tînărul și talen
tatul Sandu Tîrîlă — după 
o evoluție care, zicem noi, 
îl recomandă drept un pre
tendent îndrituit la unul din 
tricourile lotului reprezenta
tiv de tineret — l-a întrecut, 
la puncte, pe craioveanul Se
ver Șchiopu.

. I»*""* I——Bgl
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Acest fotbalist a căzut cumva 
de la etajul X ? Nu ! Este un 
antrenament de sărituri practicat 
de fotbaliștii bulgari aflați în ta
băra de pregătire din munții Ro- 
dope. Și aterizarea pe care o face 
Asparuhov (în fotografia alătu
rată) nu prezintă nici o primej
die, pentru că el va plonja pe 
un strat de zăpadă de cîțiva 
metri !

ÎNLOCUIT DE ATACANTUL 
CENTRAL COUTINHO, deve
nit celebru pentru „duo-ul“ 
realizat cu Pele la sfirșitul 
anilor *50 și Începutul anilor 
’60. Coutinho joacă în n-e- 
zent la F.C. Santos șl se a- 
flrmâ că ți-a recăpătat ze- 
cbee formă. Deși este vete
ran — el are numai 27 de 
aid, incepîndu-și cariera de 
fotbalist profesionist în 1959, 
Ia virsta de 16 ani.

O „ZI NEAGRA" 
PENTRU GOZTEPE

Pentru jucătorii 
turce de fotbal 
Izmir, miercurea 
fost o

echipei 
Goztepe 

trecută a 
,,zi neagră”. într-ade- 

văr, echipa a pierdut cu 0—2 
meciul susținut în deplasare 
cu A. S. Roma în sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor, 
mijlocașul stînga Yazici Hu- 
sein a căzut și a suferit o 
contuzie care a necesitat in
ternarea lui în spital, iar la 
înapoierea jucătorilor la ho
tel, după încheierea partidei, 
au descoperit că toți banii, 
bagajele și suvenirurile cum
părate le fuseseră furate.

CRAIOVA 16-6
Iată celelalte rezultate : 48 

kg : F. Momoiu b. dese. III 
C. Truică ; 51 kg : A. Dum
bravă b.ab. I D. Popa ; 54 
kg : I. Glăvan b.ab. III I. 
Stoian ; 57 kg : Gh. Badiu— 
N. Constantinescu meci nul; 
60 kg : G. Stan — D. Po
pescu meci nul; 63,5 kg : I. 
Radu b.p. M. Ștefanovici ; 67 
kg : M. Săvescu b.ab. I Gh. 
Cojocaru ; 75 kg : N. Pătruț 
b.ab. I la Gh. Constantinescu. 
(Primii pugiliști aparțin e- 
chipei Oțelul).
e Scor final: 16—6 în favoa
rea gazdelor. •

Gheorghe ILIUȚA

Comitetul de candidatură ce 
pare a se afla, pentru noi. toc
mai la capătul celălalt al pă- 
mintului, în sud-vestul Cana
dei, pe țărmul Oceanului Pa
cific, își dă multă osteneală să 
obțină favorurile necesare pen
tru alegerea orașului Vancou
ver. Metodele publicitare ale 
acestui comitet sînt destul de 
bizare. I-am intilnit reprezen
tanții Ia hotelul Caspar Bad- 
rutt din St. Moritz, parcă mai 
interesați, decit de orice, de 
pălăriuța cu pămătuf a inter
pretei poliglote angajate din 
Austria. Grupul era flancat și 
de un radioreporter Improvi
zat, un transfug ungur, căruia 
i se dăduse sarcina să obțină 
— într-un voiaj fulger — a- 
deziunea micilor state euro
pene : Malta, Liechtenstein. 
Luxemburg, Monaco, San Ma
rino... Singurul propagandist 
discret dar eficace părea a fi 
Vic Emery, fostul bober, cam
pion olimpic și mondial (1964 
—1965).

Pierdut în imensitatea înde
părtatei provincii Columbia 
Britanică, portul comercial 
Vancouver, așezat pe malurile 
golfului Burrard. este totuși al 
treilea oraș al Canadei ca mă
rime, cu cei 800 000 de locui
tori. Numele ii vine de Ia 
navigatorul englez George 
Vancouver, care a explorat în 
secolul XVIII coastele pacifice 
ale Americii. Placă turnantă 
a multor căi de comunicații, 
aeriene, navale sau feroviare, 
Vancouver nu este totuși decit 
un pretext peniru viitoarele 
jocuri de iarnă. De aceea, co
mitetul de organizare a și sim
țit nevoia să-i adauge, ca un 
pandant obligatoriu, apelativul 
Garibaldi, adică numele masi
vului muntos care va găzdui 
de fapt probele cele mal im
portante, legate de existența 
zăpezii.

Povestea acestei candidaturi 
canadiene tncepe din 1960. 
cînd. entuziasmați de succesul 
jocurilor americane de Ia 
Squaw Valley, sportivii local
nici și-au propus să facă la 
fel. Cu alte cuvinte, să edifice, 
ca din retortă, acolo unde 
practic nu exista nimic, o Sta

țiune artiticială, capabilă să 
ofere ospitalitate unei giganti
ce întreprinderi cum sînt Jocu
rile Olimpice. Multă vreme, 
Comitetul Olimpic Canadian a 
preferat candidatura — rămasă 
fără succes — a localității 
Banff. Abia în 1968, Vancou
ver-Garibaldi a eiștigat dreptul 
de a se prezenta oficial pe 
lista candidaților. la C.I.O.,

apoi, orașul a primit vizitele 
de curtoazie ale prințului Phi
lip, duce de Edinburgh, preșe
dintelui C.I.O., Avery Brun
dage, și primului ministru al 
Canadei, Pierre Elliot Trudeau.

Noua stațiune, ce speră să 
obțină Învestitura olimpică, se 
află situată pe muntele Whist
ler, la o distanță de 120 km 
de portul Vancouver, în masi
vul Garibaldi, el insuși făcind 
parte din lanțul așa-numit al 
Munților Coastelor. Ar fi de

parcurs, așadar, un drum de 
o oră și jumătate cu automo
bilul sau eu trenul din oraș 
pînă in stațiune. Toți partici- 
panții ar urma, in schimb, să 
fie găzduiți pe o rază ce nu 
depășește 4 km pină Ia locul 
de disputare a probelor mon
tane. Acestea ar avea loc pe 
versante a căror altitudine va
riază între 600 și 1 700 m. Fi
rește însă că hocheiul pe ghea
ță și patinajul artistic se vor 
desfășura in oraș, într-un sta
dion acoperit care poate primi 
10 000 de spectatori. Numai pa
tinajul viteză va fi retrimis 
spre altitudine, la 600 m înăl
țime, pe fundul unei văi, unde 
un patinoar natural se spune 
că ar oferi condiții ideale pen
tru performanțe maximale. 
Pistele de bob și săniuțe, în
ghețate artificial, se vor afla, 
adiacente, in apropierea satu
lui olimpic, fără a se impieta 
una pe alta. Organizatorii se 
gîndesc, de asemenea, să pre
zinte, ea sport demonstrativ, 
curlingul. un fel de popice pe 
gheață (despre care vom mal 
avea ocazia să vorbim).

Acestea sînt în linii mari 
intențiile Comitetului de can
didatură de la Vancouver-Ga
ribaldi. Decizia rămine insă in 
sarcina exclusivă a sesiunii 
plenare a C.I.O., la 12 mai, la 
Amsterdam.

Victor BANCIULESCU

Premieră în campionatul mondial de hochei

URSS-FINLANDA 2-1
Ieri au început în capitala Suediei intrecerile grupei A 

din cadrul campionatului mondial de hochei. In prima intil- 
nire, echipa U.R.S.S. a obținut o dificilă victorie la limită, cu 
î—1 (0—0. 0—0. 2—1), în fața Finlandei, prin golurile înscrise 
de Malțev și Petrov. Unicul punct al nordicilor a fost realizat 
de P. Leimu. Agențiile de presă comentează pe larg această 
partidă, încheiată cu un rezultat surprinzător și elogiază com
portarea portarului Jorma Valtonen, care a făcut o partidă 
senzațională. In al doilea meci : Suedia — R.D.G. 6—1 (1—0, 
3—1. 2—0).

„ȘTIAM CA DACA VOI LUPTA CORP LA CORP VOI ÎNVINGE"

DUPĂ ABANDONUL LUI BENVENUTI
După cum se știe, la Mel

bourne, intr-un meci amical 
de box. campionul mondial 
la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti. a pier
dut prin abandon în repriza 
a 8-a în fața lui Tom Bethea, 
un pugilist american de cu
loare, care nu figurează în 
clasamentul primilor 20 de 
boxeri din lume, la această 
categorie. In cadrul unei con
ferințe de presă, organizată

după meci, Benvenuti a ară
tat că A FOST OBLIGAT 
SA ABANDONEZE DIN 
CAUZA UNOR FRACTURI 
LA CITEVA COASTE. Cam
pionul lumii a arătat că ori- 
cînd, după ce se va însănă
toși, ESTE DISPUS SĂ-L 
INTÎLNEASCĂ INTR-UN 
MECI OFICIAL PE BETHEA 
La rindul său, Tom Bethea, 
care in acest meci a primit 
o bursă de 10 ori mai mică

decit cea a lui Benvenuti, a 
spus : „Am acceptat să-l în- 
tîlnesc pe Benvenuti. Nu 
m-am considerat niciodată o 
victimă sigură. Știam că am 
șanse să cîștig. BENVENUTI 
NU ȘTIE SĂ LUPTE DE 
APROAPE. Am studiat stilul 
său, deoarece l-am văzut la 
New York în două meciuri. 
ȘTIAM CĂ DACA VOI LUP
TA CORP LA CORP VOI 
ÎNVINGE".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Nicolau — învingătoare, 

Polihroniade — remiză
în runda a 5-a a turneu

lui internațional feminin de 
șah de la Belgrad, Alexandra 
Nicolau a invins-o în 32 de 
mutări pe Ferrer, iar Elisa- 
beta Polihroniade a remizat 
cu Katia Iovanovici. Kușnir 
a cîștigat la Radzikowska și 
Lazarevici Ia Vujanovici. 
Restul partidelor s-au între
rupt. In clasament conduce 
Kușnir (U.R.S.S.) cu 4 p (1), 
urmată de Troianska (Bulga
ria), Ivankâ (Ungaria) — 3 p 
(1), Katia Iovanovici (Iugo
slavia) — 2V2 p (2), Polihro
niade (România) — 2V2 P (1). 
Lazarevici (Iugoslavia) — 
2 p (1) etc.

Karl Schranz din nou 
cel mai bun 

din lume
O dată cu desfășurarea 

slalomului uriaș din cadrul 
concursului internațional de 
schi de la Voss Bergen (Nor
vegia) au luat sfîrșit între
cerile pentru „Cupa Mondia
lă". Proba a revenit austria
cului Werner Bieiner, care a 
realizat timpul total de 
3:19,32. J. N. Augert (B'ran- 
ța) s-a clasat pe locul doi cu 
3:19,75, urmat de Karl 
Schranz (Austria) cu 3:19,92. 
în clasamentul final al „Cu
pei Mondiale", pe primul loc 
s-a clasat austriacul Schranz

cu 148 p. El a fost urmat de 
Patrick Russel (Franța) — 
145 p și Gustavo Thoeni (Ita
lia) — 140 p. Pe echipe, vic
toria a revenit formației 
Franței. S-au clasat pe locu
rile următoare Austria, 
S.U.A., Elveția, R. F. a Ger
maniei, Italia, Canada, Aus
tralia etc.

Turneul de tenis 
de la Menton

In „optimile" de finală ale 
probei de dublu bărbați din 
cadrul turneului de tenis de 
la Menton (Franța), jucăto
rii români Petre Mărmurea- 
nu și Sever Dron au învins 
cu 6—2, 6—1 perechea spa
niolă Gisbert—Riba. Alte re
zultate : Euler. Timm (R. F. a 
Germaniei)—Mureșan, Sântei 
(România) 7—5, 14—12. In 
sferturi, francezul Goven l-a 
întrecut cu 11—9, 8—6 pe 
Petre Mărmureanu.

Turneul de tenis 
de la Cairo

Finala probei de simplu 
masculin din cadrul campio
natelor internaționale de te
nis ale Republicii Arabe 
Unite (întrecerile se desfă
șoară la Cairo) se va disputa 
intre jucătorul sovietic Alek
sandr Metreveli și spaniolul 
Manuel Santana. In semifi
nale, Metreveli l-a eliminat 
cu 6—4, 6—4, 6—2 pe vest-

germanul Elsenbroich, iar 
Santana a dispus cu 6—3, 
6—2, 2—6, 9—7 de Gulyas 
(Ungaria).

Rudi Altig învingător 
în etapa a V-a

Cursa ciclistă Paris — Nice 
a continuat cu desfășurarea 
etapei a V-a : Bollene—Plan 
de Cuques (220 km), care a 
fost cîștigată de vest-germa- 
nul Rudi Altig. cronometrat 
în 5 h 54:54,0. In clasamen
tul general individual conti
nuă să fie lider belgianul 
Eddy Merckx.

Record mondial 
la haltere

Cu prilejul unui concurs 
de haltere, desfășurat la 
Saeffle (Suedia), sportivul 
suedez Bosse Johansson a 
stabilit un nou record mon
dial la categoria semigrea, 
stilul „împins", cu perfor
manța de 181,500 kg.

Ujpesti Dozsa 
învingătoare 
la Novi Sad

Numeroși spectatori au ur
mărit la Novi Sad meciul 
internațional amical de fot
bal dintre echipele Vojvo- 
dina din localitate și Ujpesti 
Dozsa Budapesta. Fotbaliștii 
maghiari au obținut' victoria 
cu scorul de 3—0 (1—0).


