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BRAZILIA-ITALIA
MECIUL „ZEIȚEI" CARE ÎȘI ÎNCHEIE CARIERA...

Măre fia unui inceput-
simbolul unei jertfe

Au trecut șaizeci de ani 
de cînd ceea ce era năzuință 
pentru un pasionat stăpinit de 
neliniștea geniului său cons
tructiv, încredere pentru un 
mănunchi restrîns (să-i tot 
fi numărat pe degetele de 
Ia o singură mină pe spriji
nitorii săi in fruntea cărora 
se afla însuși marele Spiru 
Haret, savantul și ministrul 
din fruntea școlilor vremii) 
și ceea ce era așteptare ne
mărturisită avea să se pe
treacă la 17 iunie 1910. De 
pe platoul Cotrocenilor își ia 
zborul Aurel Vlaicu, cu pri
mul avion făurit după o con
cepție proprie, singur la 
bord, fără să fi fost îndrumat 
necum instruit nici pentru 
construcția avionului și nici 
pentru a-1 pilota.

Un zbor care avea să tra
gă pe cerul patriei întîia 
brazdă neaoșe a spiritului 
tehnic românesc și al ne
astâmpărului de a promova 
noul, afirmat cu cutezătoare 
semeție în civilizația vremii, 
alături de foarte puținele 
popoare ce aveau avioane și 
piloți, și înaintea multor na
țiuni cu recunoscută tradiție 
în creația tehnică.

Ca și Traian Vuia, autorul

celui dintâi zbor din lume, 
cu un avion folosind proprii
le mijloace pentru decolare, 
construit și pilotat de el în
suși, in anul 1906 Ia Montes- 
son, in Franța, ca și Henri 
Coandă, și el constructor șl 
pilot al celui dintâi avion cu

• Italienii sint destul de reticenți in 
pronosticuri

• Mazzolla: „E totalmente falsă impresia 
că defensiva braziliană este debilă!“

• Primire entuziastă pentru echipa Braziliei

• Pele crede că va fi o. . . . . partidă

ITALIA
ALBERTOSI 1

BURGNICH 2 CERA 5 ROSATO 8 FACCHETTI 3
BERTINI 10 RIVERA 14 DESISTI 16 

DOMENGHINI 13 RIVA 11 BONINSEGNA 20
Partida va fi arbitrată la centru de Rudi GLOCKNER 

(K.D.G.). ajutat la linie de Rudolf SCHEURER (Elveția) și 
Angel COEREZZA (Argentina).

TOSTAO 9 PELE 10 
RIVEUNO 11 GERSON 8

EVERALDO 16 PIAZZA 3 BRITO 2 
FELIX 1

JAIRZINHO 7 
CLODOALDO 5 
CARLOS ALBERTO 4

BRAZILIA
MECIUL ÎNCEPE LA ORA It (ORA MEXICULUI), ORA 20 LA BUCU

REȘTI, ȘI VA FI TELEVIZAT — IN ÎNTREGIME — DE STUDIOURILE 
NOASTRE, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 19.50.

Vn fotoSocument 
din epoca de pionie
rat /vechi cit însăși 
istoria aviației ro
mânești) in care a- 
par, în pitoreștlle 
și. romanticele „veș
minte de gală" ale 
modei de acum șase 
decenii, Aurel Vlai
cu, simbolul zboru
lui românesc, loco
tenentul Gheorghe 
Negel, proaspăt tre
cut în aviație, păs- 
trîndu-și încă uni
forma de călăreț, cu 
brandenburguri, a 
doua jertfă pe care 
românii o plăteau 
văzduhului, precum 
și Poly Vacas, un 
sportiv brăilean, au
torul celui dinții lo
oping executat cu 
avionul său pe ce
rul patriei noastre. 
Trei figuri de sea
mă ale începuturi
lor aviației româ

nești.
(Din colecția 

V. Fi roi u)

★ ★ 
★

reacție (decembrie 1910), 
Aurel Vlaicu n-a avut nici 
el, brevetul de pilot.

Trei mari oameni ai avia
ției care au desțelenit dru-

V. FIROIU

(Continuare în pag. a 4-a)

In sferturile de finală ale ,,Cupei României" la fotbal

STEAUA-U.T.A. 1-0 (0-0)
SIBIU, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Prezența 
celor patru „mexicani” în cele 
două echipe a atras un nu
măr foarte mare de specta
tori pe stadionul din localita
te. Dar, spre deziluzia lor, 
partida dintre campioana „en 
titre" (U.T.A.) și deținătoarea 
„Cupei României" (Steaua) 
nu s-a ridicat nici un moment 
peste nivelul diviziei secun
de. Doar sclipirile lui Gigi 
Tătaru — cel mai bun jucă
tor de pe teren — au mai a- 
nimat, din cînd în cînd. tri
bunele. Pînă la urmă a cîș- 
tigat Steaua, printr-un gol pe 
contraatac, semnat de Creini- 
ceanu, care este în propor
ție de 90 la sută opera lui

Tătaru. în min. 53 Sătmărea- 
nu a intervenit decis la un 
balon, respingînd pe aripa 
dreaptă pînă la Tătaru. A- 
cesta a demarat în stilul său 
caracteristic, l-a depășit pe 
Broșovschi și i-a pus o min
ge lui Ctreiniceanu — com
plet liber la 8 m de 
lui Gomea — care a 
direct în gol : 1—0 
Steaua. La degajarea 
Sătmăreanu, Domide
tervenit periculos (pentru el) 
cu capul și s-a accidentat des
tul de 
dani 
du-se 
dentat
mat anularea golului. Arbi
trul de centru C. Nițescu —

poarta 
reluat 

pentru 
lui 

a in-

grav. O parte din ară- 
s au oprit, îndreptîn- 
ipre coechipierul acci- 
iar ulterior au recia-

Rapid-Politehnica Iași 21 (1-0)
Partida amicală de fotbal 

disputată ieri după amiază 
între Rapid București și Po
litehnica Iași s-a terminat cu

Sibiu — care a condus foarte 
bine — n-a ținut seama de 
protestele lor și a acordat, 
just, golul.

în rest, am asistat la mul
te pase greșite, la un joc lent, 
fără orizont și la multe, 
foarte multe ratări de ambele 
părți, printre care și două 
bare (Otto Dembrovschi — 
min. 27, Voinea — min. 80).

Victoria steliștilor — pe 
deplin meritată — a «fost 
obținută grație unui plus de 
maturitate și, mai ales, dă
ruirii de care au dat dovadă 
toți jucătorii (mai puțin Ma
nea) în acest joc.

STEAUA : Suciu — Mi- 
răuță, Sătmăreanu, Ciugarin, 
Vigu, Negrea, Dumitriu, Crei- 
niceanu, Tătaru, Voinea, Ma
nea (min. 46 Ștefânescu).

U.T.A. : Gornea — Birău, 
Lereter, Pojoni, Broșovschi, 
Petescu, Axente (min. 83 — 
Drăniceanu). Moț, Domide 
(min. 54 Schiopu), O. Dem- 
brovsehi, Fl. Dumitrescu.

C. GflIGIIIir
A DOUA

CIȘTIGA
[DIJIE

III IMPIl"

IA CICLISM
Cel 43 de alergători rămași în 

ediția a II-a a „Cupei Olimpia 
au parcurs ieri etapa a treia, pe 
clasicul traseu : Bușteni pî”’ 
iești — București (Varianta Buf
tea). La capătul celor 125 km, s-a 
stabilit o medie orară de 41,500 
k*A fost o etapă calmă, nici cobo- 
rirea. cu atît mal puțin lunga 
porțiune de plat nereușind să 
fragmenteze plutonul masiv. Uni
cul reviriment s-a produs de abia 
la sprintul final, clnd foarte mulți 
cicliști, din grupul numeros, a-au 
străduit să obțină un loc dt mal 
bun. Regretabil, Insă, că In acea
stă dispută din ceasul al... 12- 
lea V. Teodor l-a jenat vizibil pe 
St. Suciu, fapt care l-a atras re
trogradarea de pe locul secund pe 
ultimul In pluton, precum și un 
avertisment pentru comportare 
nesportivă.

Etapa, ultima care contează în 
clasamentul competiției, a revenit 
lui Ștefan Ene (Steaua) in 3h

eci, ultimul art 1 
într-o „Azteca" pe 
care zecile de mii de 

suporteri — mexicani, ita
lieni și mai ales brazilieni 
— o vor lua cu asalt încă 
din primele ore ale dimi
neții, campionatul mondial 
de fotbal, ediția 1970, își 
va consuma, astăzi, ultimul 
dintre actele sale: 
finală.

Inutil, desigur, să 
mințim, în aceste
rînduri, că cele două fina
liste — BRAZILIA și ITA
LIA — trăiesc Ia ora pre
zentă momente de mare 
tensiune, comparînd, anti- 
cipînd, căutând — într-o

D

marea

mai a- 
puține

liniște care ni se pare mai 
degrabă aparentă — cele 
mai bune soluții pentru a 
contracara „armele" adver
sarului.

Nu vom face nici un 
pronostic. Nu vom aminti 
— o știți, cu siguranță, 
prea bine — drumul ur
mat de cele două echipe 
pînă în acest 
două... locuri, al 
fotbalistice.

Amintindu-vă
dată că astăzi „Cupa Ju
les Rimet", „Zeița" giu
vaergiului francez Abei 
Lafleur, își încheie presti
gioasa sa carieră, urmînd 
să fie încredințată defini-

vîrf, cu 
piramidei

încă O

tiv uneia dintre cele două 
echipe — oricăreia, căci și 
Brazilia și Italia numără 
în palmares cîte două 
titluri mondiale —, ne 
mulțumim cu ceea ce ne 
place să numim „ultimele 
noutăți".

Și în acest moment, în 
care fotbalul european 
este confruntat — teoretic 
și practic — cu cel al fier
bintelui continent sud-a- 
merican, să rămînem fi
deli bătrînei Europe, înce- 
plnd scurta noastră infor
mare cu Italia

• Joi șl vineri, jucătorii 
italieni, care au apărut pe
(Continuare In pag. • Sa)

COMENTARIUL ZILEI

„RĂZBOIUL ARBITRILOR!
Orice am face, oricum am 

încerca să evităm, oricîte 
eforturi depunem să ne 
smulgem de sub implaca
bila atracție a finalei este 
imposibil în aceste ultime 
ore ale lui 
să vorbim despre altceia, 
aci în plin centru al capi
talei mexicane. De fapt, ar 
trebui să precizăm, mai a- 
les aci, în capitala fotba
lului mondial. în această 
uriașă metropolă unde și 
puținul aer pe care îl res
pirăm este parcă încărcat 
de parfumul ierbii gazonu
lui răscolit de balonul a-

„El Mundial"

cesța pestriț, stăpin necon
testat al gîndurilor a mi
lioane și milioane de oa
meni.

Deci, tot finala, tot a- 
ceastă aprigă, bărbătească 
confruntare fotbalistică 
dintre selecționatele Brazi
liei și Italiei va ocupa spa
țiul cel mai mare din co
mentariul nostru de azi. 
ultimul pe care îl vom pre
da unuia din simpaticii 
operatori de la imensa sală 
de telexuri instalată la ho
telul „Maria Isabel".

Că se fac pronosticuri — 
nu vă mai spunem. Este 
lesne de presupus. Că în 
ambele tabere domnește 
optimismul pare, de ase
menea. ușor de bănuit. Că 

se preconizează, nici de

o parte și nici de cealaltă, 
schimbări în formații — 
este de înțeles, dacă ținem 
seama de randamentul pe 
care l-au dat pînă acum 
formulele de echipă preco
nizate de cei doi antrenori 
Mario Lobo Zagalo (Bra
zilia) și Feruccio Valcca-

(Continuare tn pag. a Sa)

Comentarii și reportaje 
transmise prin telex ' 
trimișii noștri speciali 

Mexic,

C. FIRANESCU 

fi
G. NICOLAESCU
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victoria feroviarilor cu. scorul 
de 2—1 (1—0), prin punctele 
marcate de Petreanu, Apostol, 
respectiv Goliac. Dan VLAD

I

Ștefan Ene

• ȘI „PAPA“ RIMET...
Un comentariu legat de dispariția din circuitul competl- , 

(tonal a trofeului oferit tn 1930 de Julea Rimet.

• CONFIDENȚELE LUI JUANITO |
O bogată rubrică de știri din culisele C.M.

• SIR STANLEY ROUS SE DESTÂINUIE... I
Un Interviu cu președintele F.I.F.A. tn care acesta face ■ 

confidențe trimișilor noștri speciali.
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ALTE COMENTARII SI ȘTIRI

eu InvlngS- 
cicllștl. In 
sltutndu-se:

00:28. In același Hmp 
torul au aosit 35 de 
imediata Iul apropiere
2. V. Selejan (Dinamo), 3. N. Da
vid (C.S. Mureșul), 4. Gh. Mol- 
doveanu (Steaua), 5. St. Suciu 
(Dezrobirea), 8. N. Clumeti (Di
namo).

Clasamont general final i 1. C. 
GRIGORE (Dinamo) lOh 09:07, S. 
N. CiumeH (Dinamo) lOh 13:46, 
3. St. Suciu (Dezrobirea Brașov) 
lOh 14:01, 4.—10. V. Selejan (Dina
mo), N. David (C.S. Mureșul), M. 
Bădilă (Dezrobirea), C. Ciocan 
(Dinamo), I. Constantin (Dlnamob

trece primul linia de sosire tn ultima etapă a „Cupei Olimpia" 
Foto : N. DRAGOȘ

Cr. Tudoran (Steaua), Fr. Gera 
(Metalul Plopeni) Împreună cu 
alțl lo alergători, In același timp : 
lOh 14:18.

Astăzi, ora 9,00, pe str. Maior 
Coravu, etapa pe circuit.

Aurel NEAGU

• MUNDIAL-VARIETĂȚI
Scurte comentarii legate de ultimele evenimente fotbalis

tice din capitala Mexicului.

I
L

Neagu

Radulescu 

prezintă 

finala

Canțoneta 
sau 

Samba?

(Facchetti și Pele)

4

MAJORATUL
PIONIERIEI

C
opiii care acum 21 de ani 
depuneau jurămîntul pionie
resc sînt ostâzi oameni ma
turi, au poate și ei 
care poartă cravate 
Dar, chiar și la vîrstele bă- 

trlnefilor, amintirea acelor vremuri de 
început al Organizației pionierilor 
va rămîne proaspătă și vie, învăluită 
de parfumuri duici în care se ames
teca veselii și nostalgie.

Pionieria este poarta prin care co
pilul intrâ în universul primelor lui 
responsabilități, iar eșarfa purpurie 

— întîia lui togâ civica.
Dar pionieria este, în același timp, 

o școala și o familie. Ea îi învață pe 
copii sa iubească oatria și partidul, 
să-și respecte părinții, să fie cinstiți, 
harnici, generoși, le prinde de umeri 
aripile marilor avînturi și le deschide 
orizontul idealurilor nobile și cuteză
toare.

Stagiul de pionier corespunde vîrs- 
tei celei mai 
mai dificile a 
ani hotărîtori 
derilor care-i 
vieții fiindu-le

Tocmai de aceea, partidul, care o 
întemeiat această organizație, a in
vestit-o cu sarcini de cea mai mare 
însemnătate, i-a pus la dispoziție tot 
sprijinul moral și material pentru ca 
ea să-și poată înfăptui țelul. Iar pio
nieria s-a achitat cu cinste de misiu
nea ce i-a fost dată.

Marele detașament al tinerilor, 
constructori ai socialismului — mîn- 
dria patriei — și-a făcut ucenicia ce
tățenească în unitățile pionierești, s-a 
perfecționat și s-a călit în atmosfera 
de adolescență creatoare a U.T.C.- 
ului, pregătindu-se pentru 
hotărîtor al vieții.

Felurite sînt formele și mijloacele 
prin care Organizația de pionieri ci
zelează și perfecționează caracterele. 
In acest arsenal vast, un loc, și nu 
chiar cel din urma, îl ocupă sportul. 
Și nici n-ar putea să fie altfel pentru 
că pionieria trebuie să pregătească nu 
numai suflete nobile și minți apfe să 
însușească un vast bagaj de cunoștin
țe ci și trupuri sănătoase, robuste, 
gata pentru încercări sau greutăți.

lată de ce stadionul a devenit un 
vast teren de educație a cravalelor 
roșii. Aici se face pasul decisiv de la 
ioacă la obligație, de la amuzament 
ia acțiune. Aici se sedimentează în 
conștiințele fragede sentimentele de 
responsabilitate, onoare, prietenie, o- 
nestitate. Și poate nicăieri ca aici vic
toria revine ambelor părți. Copiii se 
adapă din apa vie a sportului, iar 
sportul își recrutează eșaloanele de 
talente care încep apoi urcușul ane
voios spre piscurile performanței.

Sărbătorind pionieria, ajunsă la ma
joratul deplin, sărbătorim de fapt vii
torul de aur al României Socialiste.

copii 
roșii.

frumoase dor și celei 
vlâstorelor fării, acelor 

pentru formarea deprin- 
vor însoți tot restul 
prieteni sau dușmani.

examenul

Valeriu CHIOSE
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eunuî nesportiv

Reporterii mexicani ai
Tn afara celor clteva zeci 

de mii de oameni, care asistă 
nemijlocit la mondialele de 
la Guadalajara, alte zeci de 
milioane urmăreso pe calea 
undelor competițiile din ce in 
ce mai fierbinți din Mexic. 
Pentru ei, reporterii sportivi 
înregistrează și tălmăcesc in
stantaneu, după propriul tem
perament și cu retorica de 
care dispune fiecare, desfășu
rarea jocurilor, momentele 
ilor de culminație sau de sus
pensie, clipele de beție sau 
de stupoare ale golurilor 
marcate.

Cei ce s-au obișnuit cu crai
nicii europeni, de o imposta- 
ție vocală temperată și cu un 
timbru moderat, au avut de ce 
să se minuneze, dacă li s-a 
oferit cumva ocazia de a le 
capta în direct, de relatările 
crainicilor mexicani, adevă
rate jocuri de artificii, excla
mații, interjecții, urlete de 
entuziasm sau de disperare, 
suspine și mugete de luptă

tori răniți, pe cale de a ex- 
pia în fața microfoanelor.

Mărturiseso că, auzindu-i 
întîia oară, am fost șocați de 
acest mod de tălmăcire a jo
cului pentru ascultători, de 
vocile crainicilor transforma
te adesea în sirene ale unor 
mașini de poliție, de robus
tele lor coarde vocale, de in
tonația cîntată a adjectivelor 
și substantivelor spaniole su- 
perlativizate continuu. Pînă 
și numele jucătorilor a fost 
transformat de însuflețirea 
latină a reporterilor mexi
cani — pe caie am dori să-i 
îmbrățișăm pentru felul cum 
au susținut, împreună cu o 
mare parte a publicului, e- 
voluțiile naționalei noastre — 
în niște invocații cu noi va
lori muzicale. Am auzit astfel, 
în meciul dintre Brazilia și 
Cehoslovacia, numele lui Pele 
rostit, de mai multe ori, în- 
tr-o interminabilă vocaliză de 
autentic belcanto: Peleeee...

Avem de-a face, pare-ml- 
se, cu o formă nouă și perso
nală a reportajului sportiv 
radiodifuzat și televizat. Cum, 
pentru a putea exprima prin 

mondialei
cuvinte tot ce simt în clipele 
jocului, reporterii mexicani ar 
trebui să lărgească prea mult 
granițele și altfel destul de 
vaste ale vocabularului, ei a- 
pelează la fondul subcon
știent al limbajului, al arti
culațiilor vocale, al exclama
țiilor instinctive. Cum să dai 
glas imboldurilor sufletești, de 
entuziasm, de viteză, de sa
tisfacție, emoție și angoasă, 
prin materialul verbal ce stă 
la dispoziția acestor ziariști 
cu sîngele veșnic în clocot? 
Lor li se pare că vorba ră- 
mîne, în secundele de incan
descență ale competițiilor, 
doar la epiderma lucrurilor. 
Cu o prospețime de intuiție 
și de senzație, ei încearcă 
sau. poate, nici nu-și dau 
seama că încearcă să redea 
însuși freamătul jocului, mo
mentele fugare ale lui, calei
doscopul de imagini în necon
tenită mișcare ale celor 22 
de pe teren. Acțiunea și co

mentariul ei tind astfel firesc 
una spre alta, acțiunea deve
nind pentru milioanele de as
cultători cuvînt, cel puțin în 
parte, iar cuvîntul prefăcîn- 
du-se spontan, în imaginația 
lor, în acțiune. Celor ce nu se 
află în tribunele de la Guada
lajara. încleștarea dintre echi
pele adverse le este inacce
sibilă pe calea descrierii lo
gice și temperate, dar excla
mațiile, strigătele, vocalele 
prelungite incantatoriu îi pot 
face să simtă, prin sugestiile 
lor, ceva din clocotul picioa
relor fugărind năzdrăvanul 
balon, astfel că integrează 
publicul într-un joc la care 
nu poate participa direct.

Reporterii sportivi mexi- 
-cani au avut darul de a*i con
tamina, din primele zile, pe 
mulți comentatori europeni cil 
temperatura lor dogoritoare, 
facîndu-i pînă și pe unii din
tre nordicii mai calmi și mai 
sceptici să trăiască intens și 
continuu în intimitatea jocu
rilor din arenă. Au evadat 
astfel și ei, în entuziasmul 
clipelor de mare emoție ale 
jocului, dincolo de posibilită
țile firești ale graiului, în in
terjecții și suspine meridio
nale, dînd reportajelor lor sa
voarea luptei și a vieții.

George SBĂRCEA

In articolul cu titlul de mai sus, „Revista automobilă" (nr. 6 — iunie 1920) critică vehement 
dezinteresul oficialităților vremii față de asigurarea participării României la Jocurile 

Olimpice de la Anvers — 1920

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

Cînd bunicii făceau sport
IUNIE

1870

SPORTUL SUB SĂRUTUL FOCULUI
Am solicitat poetului și cunoscutului hispanolog Darie No- 

văceanu o serie de însemnări despre lumea latino-americană 
prea puțin cunoscută, despre fremătătoarea și vulcanica sa 
viață sportivă care a dominat nopțile și zilele toride ale 
„Mundialului" mexican.

BRASIL

o sentință jalnică : „din aceste le
gături nelegitime între mal multe 
culturi și mai multe rase, nu se 
va naște nimic bun". (E vorba de 
Chamberlain — La Gendse du 
XlX-e Siecle). E drept, în acest 
caz, savantul englez făcea o ex
cepție : Brazilia, despre care spu
nea că prezintă „particularități 
deosebite".

Să mai cităm un nume și să 
închidem, aici, această tristețe. 
Este numele unuia dintre cei mal

un timp, existența întregii plane
te, un stat cu mai multe state, o 
lume care continuă și azi să fas
cineze : o singură clipă de ade
vărată MACUMBA, la țărmurile 
Atlanticului și te poate zgudui 
pentru toată viața. O singură 
clipă de carnaval (dincolo de de
cesele, inevitabile și triste), cînl 
pe toate străzile ritmurile africi- 
lor curg ca niște fluvii sonore, 
făcînd ca sute de mii de oameni 
să execute aceiași pași, atîta doar

Printre multele Insule mențio
nate de cartografii Evului Mediu 
în Oceanul Atlantic, una singură 
i-a compromis total. Transcrisă 
ci nd Bragtr, cînd Braxll, Brazylle 
sau O'Brasile, insula aceasta pre
zentă în Atlasul Medlcls, din 1351 
(pentru piirna dată !), s-a dovedit 
foarte nestatornică și foarte... ne- 
insulă. Nestatornică, pentru că, 
bîntuiți de legende, numiții car
tografi o instalau unde le con
venea mai bine și, azi, dacă cer
cetezi hărțile acelea te-apucă 
mila și duioșia, privind-o cînd în 
zona Antilelor, cînd lingă cele 
Britanice, cînd la înălțimea Azo- 
relor, schlmbîndu-și, de fiecare 
dată, cu poziția, transcrierea fo
netică a numelui. Și s-a dovedit 
ne insulă pentru că, mă rog, azi 
toată lumea știe că-i altceva.

A existat, însă, de la începuturi, 
o teribilă fascinație, în jurul ei, 
o „mistică" a vieții și bogățiilor 
pe care mulți, foarte mulți,in 
poveștile lor, le culegeau cu mina, 
lingă firul ierbii...

Și-a mai existat, în sfîrșit, o 
istorie, peste toate legendele din
ainte, o istorie care, nu o dată, 
pare tot legendă, pentru că nu
mai o legendă poate transporta, 
peste timp, încărcături imense de 
durere.

Și dacă cineva cercetează nu 
hărțile acelea naive și iscoditoare 
ci paginile acestei istorii, nu se 
poate să nu-l apuce, încă o dată, 
mila și duioșia pentru neînțelege
rea multor istorici. Nu poate sd 
nu-l încerce sentimentul de amă
răciune pentru înțelegerea voit 
eronată a altor istorici din aceș- 
ția. O astfel de pagină menționea
ză, de exemplu : „Brazilia este un

și nu cred că cineva și-ar putea 
închipui ceva mai grandios, mai... 
inimaginabil.

• „HORVARD, 
marele gimnast 
reținut în capi

tala României printr-o grea 
suferință care l-a oprit de a 
urma trupa sa, acum că s-a 
însănătoșit, va da o SERATA 
DE GIMNASTICA (...). Renu- 
mele european al gimnastului 
Horvard, admirațiunea care 
l-a însoțit pretutindeni, 
greaua suferință ce l-a reți
nut în București și care a 
lipsit pe familia sa de singu
rul ei sprijin, trebuie să fie 
atîtea titluri la interesul pu
blicului Capitalei. Membrii 
Societății române de arme și 
gimnastică sînt datori — am 
cuteza a zice — să nu lase 
a trece o asemenea ocaziune 
de a vedea la ce perfecțiune 
poate fi ridicată arta pen
tru dezvoltarea căreia socie
tatea dumnealor s-a creat șl 
de a proba că știu a prețui 
și ajuta adevăratul merit de
venit pentru cîtva timp vic
tima nefericirii." („Românul" 
din 11 iunie 1870).

posibil spre a lua parte sau a 
asista la aceste concursuri.' 
(„Românul" din 17 iunie 1870)

• „CONCURS 
DE POPICI. Se 
tace cunoscut a-

matorilor că în zilele de 10, 
11 și 12 iunie „Clubul intim" 
aranjează un concurs de po
piei cu premii în grădina clu
bului din str. Berzei nr. 66. 
Sîmbătă 10 iunie se va în
cepe concursul la orele 4 da. 
și va urma duminică toată 
giua și luni 12 iunie de la oi a 
4 d.a. Luni se va face distri
buirea numeroaselor premii a 
căror totalitate va forma va
loarea exactă a sumelor ce 
vor intra, nescăzîndu-se decit 
plata popicelor". („Adevărul" 
din 11 iunie 1895).

imens stat de negri care se în
toarce la barbarie" (Vacher de 
Lapouge — L’Arlen — Paris, 1M9. 
pag. 502) ; altcineva, aruneîndu-și 
privirile peste tinerele țări latino- 
americane din vremea sa, dădea

Ce aș putea adăuga 7 Nu s-ar 
putea, pe viitor, să rețineți epi
gramele șl să ne trimiteți numai... 
contra-eplgramele 7

PETRE GRECU, COMUNA VA- 
RADIE, JUDEȚUL ARAD. „Do
resc din inimă să adrese? felicitări 
din partea mea și a familiei mele 
luptătorului Gh. Berceanu. Fiind 
născut pe aceleași meleaguri cu 
campionul lumii și al Europei, mă

mindresc cu el și-i urez noi suc
cese sportive și in via(ă“. L-am 
căutat și i-am predat rindurile 
dv. Mai greu ar fi fost daoă ar 
fi trebuit să transmit felicitări ți 
celorlalți luptători. Dar, după 
cum văd. băieții n-au vrut să mă 
pună pe drumuri I

IOAN FLOREA, COMUNA DAL- 
BOSET. Doctorul chirurg Dumi
tru Tom eseu, care v-a operat pe 
dv, în anul 1952, la spitalul Brln- 
covenesc, este una șl aceeași per
soană cu medicul echipei noastre 
naționale de fotbal. El lucrează 
șl astăzi la spitalul pe care II știți. 
Deci, 11 puteți scrie pe această 
adresă : București, bd. Coșbuc 14. 
sectorul 5.

VIOREL POP. BUCUREȘTI. „La 
noi la birou s-a Iscat o contro
versă tn legătură cu faultul comis 
asupra lui Beckenbauer, În cea de 
a doua repriză a meciului Italia — 
R.F. a Germaniei. Unii susțin că 
infracțiunea s-a produs în careu, 
astfel că arbitrul ar fi trebuit s-o 
sancționeze cu o lovitură de la 
11 metri... Eu spun Insă că Bec
kenbauer a fost faultat pe linia 
de 16 metri, șl nu în careu". Să- 
știți că și într-o asemenea situa
ție, arbitrul trebuia să acorde lo
vitură de la 11 metri, lățimea li
niilor delimitatoare făcînd parte 
din suprafața de pedeapsă. Este 
adevărat. Insă, că nici un arbitru 
n-a făcut acest lucru, n-a aplicat 
strict regulamentul, cl a recurs 
la... tradiționala lovitură de la 16 
metri, cu efecte explozive infinit 
mal mici în teren și în tribune, 
în fapt, mingea este așezată la 16 
metri și cîțiva centimetri, tocmai 
pentru a se justifica acordarea 
loviturii de la 16 metri și neacor- 
darea unei lovituri de pedeapsă.

GHIOCEL CONSTA NTINESCU, 
PLOIEȘTI. Slnteți, de fiecare dată, 
un oaspe agreabil a! acestei ru
brici. Ultima dv. temă : echipa 
de fotbal a României la campio
natul mondial :

mari istorici ai secolului trecut 
(l-am numit pe H. T. Buckle cu 
History of Civilization in England) 
care înclina să creadă că Brazilia 
nu va avea niciodată o mare cul
tură. bazindu-sg., pe trei elemente 
„fundamentale" : clima, fauna și 
vegetația.

Sigur că amărăciunea e, în 
acest caz, mai mult decit amără
ciune. Timpurile acelea, însă, de 
aprecieri grăbite, s-au dus de 
mult, țările latino-americane au o 
prezență incontestabilă în întrea
ga lume contemporană, iar, din
tre ele, Brazilia este țara unei 
mari culturi materiale și spiritua
le, necunoscută, poate, în întregi
me tn Europa de azi. Pentru că ar 
fi de ajuns să amintim Sao Paulo, 
cu nemaipomenita lui industrie, 
ori Rio de Janeiro, cu marile nu
me de cultură pe care le produce 
de un secol și jumătate, ‘ neoste
nit.

Un amănunt, totuși, care ml-a 
plutit mereu printre cuvintele de 
pînă acum, dar pe care n-am 
vrut să-l numesc, este acela că 
tn poporul brazilian (șl nu numai 
în el) au fuzionat spații geografice 
care n-aveau nimic comun între 
ele și timpuri, cu decalaje spi
rituale greu de măsurat. Mai întli, 
sînt băștinașii, oamenii acela 
blînzi și ascultători care l-au pri
mit, la țărmuri, pe Alvarez Ca
brai, în 1521, fără să înțeleagă ce 
înseamnă nici crucile de pe pîn- 
zele celor 13 temerare caravele, 
nici archebuzele pe care, în li
niște, aveau să le instaleze, mai 
apoi, împotriva lor. Băștinașilor, 
cărora li se răpise treptat totul, 
pînă și adîncul pădurilor, li s-au 
adăugat albii europeni, cu nostal-

Știam, dinlr-o derivație profesio
nală, toate acestea cu mult îna
inte de a fi ajuns la Rio de Ja
neiro și, tocmai de aceea, nimic, 
absolut nimic nu mi s-a părut 
ireal, dincolo de cunoașterea mea, 
nici Copacabana cu palmierii ei 
mereu legăngți de briză, nici rit
murile, nici orașul, cu bulevarde 
largi, îngreuiate, la orice oră din 
zi sau din noapte, de pașii mul
țimii.

Fascinația ei a venit abia după 
aceea, cînd depărtarea crescuse 
mult între noi, iar, azi, rememo- 
rîndu-mi clipele acelea, totul pa
re o închipuire, un joc al imagi
nației de tropice fierbinți, zgudui
toare.

O singură fotografie, pe care o 
privesc, din obligație (despre ea 
trebuia să scriu !...) e în stare să 
mă cutremure. O dau alături de 
aceste rînduri, tocmai pentru a 
scăpa de „urmărirea" cu care mă 
terorizează și pentru a-mi ^ro
tunji" într-un fel obligația : tre
buie să vorbesc despre fotbal și, 
neapărat, despre Pele. Sînt con
vins însă că dumneavoastră citi
torii știți mult mai multe lucruri 
decit v-aș putea spune eu. Fără 
să vreau, îmi amintesc, în clipa 
aceasta, că după ce am părăsit 
„interiorul" fotografiei de alături, 
pe nisipul de la Copacabana, ti
nerii, foarte tinerii copii brazilieni 
desenau cu degetele cercuri, ro
tunde ca o minge. De aici, cred, 
și-a scos poetul brazilian Cassia- 
no Ricardo una dintre cele mai 
reușite poezii concrete: O poves
tesc, lăslnd la înțelegerea redac
ției „desenarea" ei. Mal întîi, 
un pătrat. Acesta înseamnă Bra
zilia. Apoi un triunghi echitate-, 
ral. Acesta înseamnă familia bra-

PETRE BADOIU. PLOIEȘTI. O 
epigramă pe marginea atitudinii 
hullganioe a unor spectatori, la 
meciul de baschet Politehnica — 
I.C.H.F. :

Asistența, ca atare,
A avut — fără reproș —
Cum s-ar zice-o, comportare 
Bună de — aruncat la... coș !

Ca șl cu alt prilej, mă scutiți 
de efortul unei contra-epigrame 
și o faceți chiar dv. :

Să vezi acum discuții vil și certuri 
Că n-au ajuns băieții noștri-n 

„sferturi".
Ce n-aș fi dat să văd o păruială, 
Că n-a intrat echipa tn finală 1

Poanta v-o restituim,
Este bună, dar — se pare — 
Pentru cei ce țin regim.

...N are nici piper, nici sare 1

MIHAELA VARGHIDA, CALA- 
RAȘI, FELICIA BECA, BACĂU, 
ANDA POPOVICI, BRĂILA, IU- 
LIANA PANTEA, ROMAN, SAN
DA TREFILOV, SIBIU. Așa îmi 
trebuie ! Cine m-a pus să-1 pro
mit cititoarei Virginia Căpățină, 
din Galați, o fotografie cu auto
graf a Iul Florea Dumitracne 7 
Toate fetele din România, îmi 
cer acum fotografii de fotbaliști ! 
Și dacă ar fi numai ele. Dar s-ar 
putea să primesc și scrisori de 
la băieți, semnate Marioara, Emi
lia sau Gabriela, în Intenția de 
a-mi face mal dificil refuzul. Ca 
atare, nu mai promit nimic 1 Mă 
voi ințeresa Insă la editura Sta
dion sau la cluburi, să vedem 
cum s-ar putea rezolva problema 
aceasta, a fotografiilor de sportivi. 
Pînă la urmă, m-am avîntat și 
tot am... promis ceva I

Ilustrații: N. CLAUDIU

gla lor de dezrădăcinați (trebuie 
să ne obișnuim, o dată, și să în
cetăm de a mai vedea în toți 
conchistadorii niște ucigași !) și 
în sfîrșit, negrii din africi dispă
rute de mult, în Africa, dar pre
zente încă și azi, în Brazilia, prin 
ritmurile șl credințele pe care 
le-au păstrat, ca pe o apărare 
inutilă.

Fuziunea aceasta de spațiu și 
timp a născut, treptat, un popor 
formidabil, o țară (de 92 de ori 
mai mare decit stăpina ei de de
mult, Portugalia) ale cărei resurse 
naturale, se spune, pot asigura,

zillană. Șl, tn sfîrșit, cercul. El 
înseamnă Pele. Și-acum, combi
nați : în prima strofă, cercul se 
înscrie In triunghi, iar triunghiul 
în pătrat ; în a doua, triunghiul 
se înscrie în cerc, iar cercul în 
pătrat ; în ultima strofă triun
ghiul se înscrie în pătrat, Iar pă
tratul în cerc... Cred că este cea 
mai reușită poezie concretă sem
nată de Cassiano Ricardo. Și cea 
mai convingătoare.

Darie NOVACEANU
(Săptămîna viitoare : „La locura")

Lista cîștigătorilor premiilor
la concursul Pronosport

• Societatea română de ar
me și gimnastică organiz.a zil
nic „concursuri de dare la 
semn în localul Mânu din 
strada Vămii, cu pistolul de 
salon și în localul de la Cui- 
bu cu Barză, cu carabina, 
precum și în fiecare dumi
nică concursuri cu premii"; 
de asemenea, „în fiecare lună 
concursuri de gimnastică (...) 
Comitetul sperînd că toți 
domnii membri înțeleg și 
prețuiesc scopul unor aseme
nea concursuri binefăcătoare 
pentru corp cit și pentru spi
rit, căci numai în corp sănă
tos, spirit sănătos, roagă pe 
domnii membri a conclucra 
la ajungerea acestui scop ve
nind în cel mai mare număr

• „Serbările populare date 
de Societatea presei" în gră
dina Cișmigiu au programat 
printre altele o „mare între
cere cu luntrele pe lac" și 
„niște foarte interesante curse 
de velocipede; va fi o cursă 
de bărbați și alta care va 
atrage mulți curioși: cursa 
de dame". („Adevărul" din 
21 Si 24 iunie 1895).

larii au arătat că sînt dornici 
să facă mișcare în aer liber 
și peste 4000 de elevi au de
monstrat pe gazonul de la 
ANEF (...) După ce elevii me
rituoși au fost premiați, d. 
ministru Ștefan Voitec a spiw 
următoarele : „în numele Mi
nisterului Educației Naționale 
aduc vie mulțumire domni
șoarelor profesoare și domni
lor profesori, elevelor și ele
vilor, precum și tuturor celor 
care au colaborat la reușita 
acestei frumoase manifestări 
a vigoarei, disciplinei, efortu
lui și însuflețirii tineretului 
școlar al Capitalei. Urez tu
turor activitate mereu sporită 
și rodnică pe tărîmul sportu
rilor în cadrul noii școale de
mocratice românești, pentru 
binele Patriei noastre libere, 
independente și democratice, 
înainte tineret, bucuria zile
lor de azi și nădejdia zilelor 
de mîine!" („Gazeta sporturi
lor" din 20 iunie 1945).

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

>

• ..extbițiu- 1920 NEA SPORTIVA 
1 DE LA ȘCOALA

MILITARĂ DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ". La săritura cu pră
jina, „s-a atins de către ele
vul Ovejian loan înălțimea de 
3,10 m. Este un rezultat foar
te îmbucurător și sîntem si
guri că numitul elev va fi,’ la 
viitoarele Olimpiade, un se
rios adversar al invincibililot 
americani („Viața sportivă", 
nr. 8—9. din iunie—iulie 1920)

• „ÎNAINTE TI
NERET !“. „Du

pă mulți ani de 
inactivitate, școlarii au avut 
duminică o mare sărbătoare 
sportivă. La poftirea profeso 
rilor de educație fizică, șco-

OVALIA ÎN CIFRE*)

La 30 de ani după apariția 
primului „Anuar al federației 
române de rugby", Editura 
Stadion pune la îndernâna 
celor interesați, prin strădu
ința prof. N. Pădureanu, an
trenor emerit, și prof.. Al. 
Teofilovici. maestru emerit al 
sportului, un nou volum, me
nit să umple „golul statistic" 
resimțit de numeroșii iubitori 
ai acestui sport.

împărțită pe secțiuni bine 
delimitate cartea, cuprinde, 
în cele 156 de pagini ale sale, 
informații utile : de la orga
nele de conducere ale F.R.R. 
la regulamentul jocului, de la 
adresele cluburilor și asocia
țiilor sportive afiliate, la lis
ta completă a campioanelor 
naționale, de la palmaresul 
internațional cu jocurile inter- 
țări și componența echipelor 
reprezentative din 1919 pînă 
în 1969, la lucrările de spe
cialitate apărute și distincțiile

obținute de cei mai buni spor
tivi.

Anuarul, prin modul cum 
este conceput și realizat, co
respunde unei necesități fi
rești de informare, fiind tot
odată și un prețios instrument 
de lucru pentru specialiști.

Dar ceea ce ni se pare deo
sebit, așa după cum mărturi
sesc și autorii în cele cîteva 
rînduri care alcătuiesc post
fața este faptul că „tema prin
cipală o constituie rugbyul în
suși, cu evenimentele sale 
mari și mici, cu oamenii săi 
mari și mici, cu satisfacțiile 
și deziluziile sale totdeauna 
suportabile". într-adevăr, rin
durile cărții te îndeamnă, de 
multe ori, să părăsești dome
niul strict al cifrelor și să 
treci în cel al amintirilor. Ră
sar din pagini figuri de spor
tivi care au purtat cu cinste 
culorile țării, făcînd ca nu
mele ei să fie rostit cu respect 
în cele mai diverse limbi.

Să amintim și reușita gra
fică a coperții ce se datorează 
tot unui fost rugbyst: Radu 
Veluda. încercăm, totuși, re
gretul că volumul nu a fost 
însoțit și de fotografii.

Emanuel FANTANEANU

*) N. Pădureanu, Al. Teofi
lovici: „Anuarul federației ro
mâne de rugby“, Editura Sta
dion, 156 p.

SUPORTERUL
Trist de ți-i ochiul,

or fi-i dat să-l bucuri 
Încins de furit,

luciu de hîrjoani, 
O lacrimă-ți revarsă

peste lucruri. 
Înrourat ca un boboc

sub geană.. I

Ce lacrimi sortită o să-mi fie 
La butonieră pleoapei, 

ca o floare ?
O lacrimă scăldată-n bucurie ? 
O lacrimă scăldată-n întristare?

Plec de la meci, 
ades cu flori de doliu

In suflet presărate, 
nori m-apasi.

Sub masca grea
de neclintit orgoliu 

Zimbesc spre cei
cu-o mască radioasă.

Iar cînd, victorios, 
imi cînt echipa

Și strig :
„Ahoe ! Ura I Să trăiască!"..: 

Tresar blajin
și temperlndu-ml clip» 

Zimbesc spre cei 
cu-ntristitoarea mască..:

E-un Joc superb, 
uman, numit „speranță"

In care
— dăruiți cu tot nesațul — 

Victorios și-nfrînt,
ca-ntr-o balanță. 

Decad ori suie —
cum decide brațul!

Răpus de-nfrlngeri, 
zac de-arțag și singer

Și Jur să-mi tal un deșt 
de la o mină

De-am să mai merg la meci, 
dar vine-un înger

Și iar mă-ncurcă 
peste-o săptămină !

Un gest al Parcei
iarăși ne dă uța 

In caruselul
ce scoboară-urcă ; 

îmi beau, de bucurie,
și căruța. 

Ori viu plouat acasă
ca o curcă...

Așa e Jocul!
Uit și iar îmi place.

Visez, din nou,
c-ai mei surpa-vor munții 

Evoc, sedus,
nimbat de boloboace 

Invlngătorii-mbrățișați
cu-nfrinții

Tudor GEORGE

|||f ’’ ANUNȚ. .

suplimentare 
C. M.

Prin tragere la sorți au 
fost stabiliți cîștigătorii pre
miilor suplimentare la con
cursul Pronosport C.M. de 
fotbal. Tragerea la sorți s-a 
efectuat pe bază de cupoane, 
premiile revenind următorilor 
participanți :

Un autoturism „DACIA 
1100“ : Groza Alexandru din 
Craiova ; un autoturism 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
și radio : Miron Mărăcine 
din București ; cite un frigi
der „OBODIN" : Dumitru 
Vrabie din comuna Drăgă- 
nești județul Galați. Gheorghe 
Calotă din București ; cite 
un televizor „Miraj" Ște
fan Fazeka.ș din Deva, Mi
ron Mărăcine din București; 
o motoretă „Carpați" cu ste- 
laj : Marin Ștefan din, co
muna Budești județul Ilfov; 
cite un magnetofon „B 4“ : 
Ștefan Savițchi din Turda și 
Victor Manolache din Oto- 
peni ~ București; un aparat

de radio „Traviata" : Emil 
Butnaru din Brașov ; cite un 
pikup „Supraphon" cu 2 di
fuzoare : Nistor Botezatu din 
Galați, Ilie Popescu din 
București, .Constantin Totoes- 
cu din Constanța, Dumitru 
Hergot din București ; 
cite un aparat de radio 
„Zefir" : Andrei Gabrian 
din comuna Ciucea ju
dețul Cluj, Victor Stanciu 
din Deva, Nicolae Nistor din 
comuna Pogoanele județul 
Buzău, Mihaj Mănescu din 
Reșița, loan Lucaci din co
muna Boteni județul Arad, 
Șerban Latea din București, 
Adrian Ionașcu din Brăila ; 
cite un aparat foto „Ceaika" ; 
Adalbert Ferencz din comu
na Uzanca — Băi județul 
Covasna . Vasile Cosa din 
Brăila, Gheorghe Bădilă din 
comuna Avrig județul Sibiu, 
Tony Niță din București, Flo
rea Radu din comuna Frăsi- 
net-județul Teleorman, Toa-

der Grigoroșcuță din Iași, 
Aurel Stef din Beiuș, Ionel 
Roman din Constanța, Elfrie- 
de Wegenot din Brașov, 
Constantin Ghiță din Ale
xandria, Ștefan Crăcea din 
comuna Potcoava, județul 
Olt, Istvan Lorincz din Odor- 
hei, Marcu Braunștein din 
București, Ignațiu Gaspar 
din comuna Baraolt jud. Co
vasna.

O serie de participanți nu 
au tlepus cupoanele câștigă
toare pentru a intra în pose
sia premiilor. Numerele cu
poanelor cîștigătoare și nede-
puse
069.446,
617.833,
806.038, 
*67 373, 
564.705,

sînt următoarele :
064.100, 546.559,
380.203, 677.162,
016.412, 905.052,
464.705, 517.334,

400.260.
Posesorii lor sînt invitați

și pe această cale să le de
pună la agențiile Loto Pro
nosport spre a intra în po
sesia premiilor.

S-a redeschis Ha
nul PRAHOVA, u- 
nitate în stU tradi
țional românesc, or
ganizată de coope
rația de consum in 
incinta „Complexu
lui expoziționa! Pia
ța Scînteii".

Găsiți în perma
nență :

— sărmăluțe mun
tenești cu mămăii- 
guțft ;

— mititei speciali;
— frigărui asorta

te ;
— cirnăciori ol

tenești ;
— cașcaval sufle ;
— garnituri și sa

late de sezon.
Vinul casei, soiuri 

renumite de vinuri 
românești, bere.

Scara, orchestră 
și ring de dans.

Rețineți locuri din 
timp la tel. 18.01.31.
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gazon contra R.F. a Germa
nie), s-au odihnit» Au jucat 
cărți, au citit, s-au plimbat 
da celebrele temple, s-au îm
băiat în cele mai liniștite pis- . 
cine ale orașului, căutînd să 
recupereze kilogramele pier
dute în timpul semifinalei...

Și pentru că tot veni vorba 
de... kilograme trebuie să vă 
informăm că medicul lotului 
italian, dr. Fina Fini, a de
clarat preSei, vineri dimi
neața — după antrenamentul 
efectuat de rezervele „Squa
drei" pe terenul de joc de la 
„America Club" — că în tim
pul partidei cu R.F.G. toți 
componenții formației au re
simțit pierderi mai mari sau 
mai mici în greutate. „Record
man": mijlocașul Bertini, care 
a slăbit 4 kilograme!

în aceeași zi, într-un bule
tin oficial, Comisia medicală a 
F.IF.A. a dezmințit categoric 
zvonurile care circulau aici, 
potrivit cărora jucătorii ita- 
tieni s-ar fi drogat pentru 
confruntarea din semifinale. 
Rezultatul oficial al controlu- 
5ui antidoping, efectuat la în
tâmplare asupra cîtorva fot
baliști peninsulari, este com
plet negativ.

Antrenorul echipei Italiene, 
Ferruccio Valcareggi, supus 
unui „foc continuu" din par
tea unei mulțimi de gazetari, 
a preferat să vorbească des
pre... semifinală — „în 37 de 
ani, de cînd sînt în fotbal, 
am văzut multe partide, dar 

Â^nici una nu m-a ținut tntr-o 
^asemenea tensiune" — fiind 

mai zgîrcit cu vorbele, atunci 
cînd a trebuit să se pronunțe 
asupra întâlnirii cu Brazilia.

„Va fi un meci foarte difi
cil pentru ambele echipe. 
Crea ci nu se vor înscrie 
multe goluri" — a declarat 
Valcareggi, mal mult decît 
evaziv...

într-o scurtă discuție per
sonală purtată cu selecțione
rul Italian, am aflat că acesta 
nu are dificultăți deosebite în 
alcătuirea formației, Domen- 
ghini și Rosato — ușor con- 
tuzionați miercuri — fiind 
complet restabiliți. întrebin- 
du-1 ce procentaj de șanse 
crede că are echipa sa în fi
nală, ne-am întâlnit cu un... 
zîmbet șăgalnici „Las pe sea
ma adversarilor să facă acest 
calcul".

Mal vorbăreți s-au dovedit 
(jucătorii „Squadrei azzurra", 
din ale căror declarații spi
cuim: „Brazilia are cel mal 
bun atac dintre toate echi
pele care au evoluat în acest 
turneu" (Facchetti); „Brazilia 
va fl cu atît mal periculoasă 
cu cît îșl dirijează atacurile 
pe centru, Rivellno șl Jalr- 

‘zinho sînt doi autentici spini 
pentru apărările adverse, iar 
(Pelă șl-a schimbat sistemul 
■dd joc, fiind deopotrivă ju
cătorul care conduce distri
buirea baloanelor cît și cel 
care șutează periculos de la 
mare distanță" (Albertosi); 

’„E totalmente falsă impresia 
că defensiva braziliană este 
debilă!" (Mazzola).

în ciuda unor asemenea de
clarații 
— la 
domină
Rivera — pe o jumătate de 
pagină a ziarului „El Univer-

— evident rezervate 
cantonamentul italiăn 
optimismul, și Gianni

i

Comitetul de organizare a cam
pionatului mondial de fotbal a 
adresat felicitări echipelor Brazi
liei și Italiei, cele două finaliste, 
precum șl formațiilor R.F. a Ger
maniei și Uruguayului care și-au 
disputat locurile 3—4. în comuni
catul dat publicității, organizatorii 
se declară satisfăcuți de faptul că 
nici un incident grav nu s-a pe
trecut pînă acum în campionat, 
exprimîndu-și totodată speranța 
că șl finala se va disputa într-un 
spirit sportiv exemplar.

★

Specialiștii de fotbal al agenției 
^United Press" au alcătuit „ir‘-le 
Campionatului mondial de fotbal 
Înaintea finalei : Banks (Anglia) 
— Burgnlch (Italia), Șesternev 
(U.R.S.S.). Moore (Anglia), Fac- 
chettl (Italia), Beckenbauer (R.F. 
a Germaniei), Gerson (Brazilia), 
Pele, Jairzinho (Brazilia), Miiller 
(R.F. a Germaniei). Riva (Italia).

Printre rezerve figurează Alber
tos! (Italia), Ubinas (Uruguay) si 
Tostao (Brazilia).

★
Cu scorul de 7—4 echipa Euro

pei a Învins selecționata Americli 
Latine intr-un meci care a opus 
foste glorii din cele două părți 
ale lumii. în echipa europeană fi
gurau printre alții Remetter și 
Biancheri (Franța), cehoslovacul 
Novak și turcul Metin, care s-a 
dovedit extrem de eficace înscri
ind trei goluri. In formația ad
versă au jucat Sivori ” *"
(Argentina). Garofalo 
(Brazilia) etc.

șl 
și

Menotti 
Zizinho

*
Președintele RepubliciiPreședintele Republicii Brazilia, 

Emilio Garrastazu Medici, va nrl- 
,ml in persoană echipa de fotbal 
a Braziliei, indiferent de rezul
tatul finalei de astăzi.

Măsuri severe de pază au fost 
■ luate în toate orașele braziliene 
pentru a limita excesele ce s-ar 
putea produce în urma unul 
succes brazilian. După semifinala 
c.u Uruguayul, numai la Sao Pau
lo au murit trei persoane în urma 
unor atacuri de cord. O persoană 
a fost ucisă de un glonț rătăcit, 
tras de un suporter care și-a des
cărcat pușca pentru a celebra vic
toria echipei braziliene. Patronii 
restaurantelor și cafenelelor, a- 
vînd mari pagube după semifi
nală. ezită să mai aprovizioneze 
magazinele care riscă să rămină 
Închise la începutul săptâminii 
viitoare. In orașul Recife, școlile 
de samba au ieșit. In mare ținută, 
pe străzi, repetînd spectacolul cu 
care vor să sărbătorească eventua
lul succes brazilian.

•4
Comentariile șl Informațiile 

agențiilor internaționale de 
presă ne-au fost furnizate de 
AGERPRES.

V

RĂZBOIUL" ARBITRILOR!

Sciinellinger (dreapta) ti felicită pe Gianni Rivera după terminarea meciului Italia — 
a Germaniei. Blondul Carii nu face pentru prima oară asemenea gest vls-ă-vis de fotbalistul 
italian. Ambii slnt component! ai redutabilei echipe A. C. Milan. Purtind echipamentul roșu- 
negru, Rivera șl Schnellinger au obținut împreună multe și frumoase succese fotbalistice. în 

partida de miercuri el s-au aflat in tabere opuse, incercînd să-și apere flecare șansele.

(Urmare din pag. 1)

sal“ — zîmbește fotoreporte
rilor, declarînd că nu poate 
să-1 dezamăgească pe... primul 
ministru al Italiei, Mariano 
Rumor, care a trimis echipei 
o telegramă de felicitare și 
l-a urat succes în finală!

• Brazilienii au sosit Joi 
după-amiază pe aeroportul 
din Mexico, în mijlocul unei 
mulțimi entuziaste. Cîteva 
zeci de suporteri au pătruns 
chiar pe pista aeroportului, 
împiedicînd, minute în șir, a- 
propierea scării necesare cobo- 
rîrii jucătorilor.

Chiar la aeroport unul din 
tre conducătorii Confederației 
braziliene a sporturilor, Cor
rea Pacheco, a declarat unul 
reporter al ziarului „Noveda- 
des“: „Este foarte important- 
ca Braziliei să cîștige dumi
nică! Partida nu va fi ușoară, 
„Squadra'azzurra" este un ad
versar foarte dificil, italienii 
au o organizare a jocului ex
celentă, dar jucătorii noștri 
știu să lupte pentru victorie 
și de aceea cred că ea nu le 
poate scăpa!"

Vineri după-amiază, pe sta
dionul „Azteca", Zagalo a 
condus ultimul antrenament 
al brazilienilor înaintea fina - 
lei, și după toate probabilită-

țile, el nu are nici o proble» 
mă specială în alcătuirea for
mației, urmînd să trimită pe 
gazon aceeași garnitură din 
meciul cu Uruguayul.

Marele punct de atracție al 
delegației braziliene — „o 
rey“ Pelă — a răspuns, cu 
privire la finala de astăzi, că 
„va fi o partidă istorică. Eu 
respect fotbalul italian ac
tual", dar întreaga presă me
xicană comentează pe larg 
declarația acestuia făcută la 
ultima conferință de presă de 
la Guadalajara: „Unicul lucru 
important pentru o echipă 
este să obțină victoria".

Așadar, se pare că brazi
lienii cred mai mult în victo
ria lor, și judecind după ante
cedente, nici nu putea fi alt
fel...

în sfîrșit, o ultimă infor
mație: Jeronimo Bastos, con
ducătorul delegației braziliene, 
a confirmat trimiterea unui 
mesaj oficial către președin
tele țării, Emilio Garrastazu 
Medici, prin care se solicită 
ca un oraș, o piață și o stradă 
din Brazilia să poarte numele 
de Guadalajara, ca omagiu a- 
duș ospitalității orașului me
xican, în care fotbaliștii Bra
ziliei s-au încărcat de glorie.

Și „papa
Acum „Zeița" nu mai 

zlmbește enigmatic. Aurul 
cizelat de mina iscusitului 
Lafleur și-a pierdut răceala 
distantă ce i-o confereau 
capriciile acestei domnișoare 
bătrîne și cochete. Timp de 
4 decenii, împărțindu-șl gra
tiile cu zgîrcenie, vestala 
fotbalului mondial a rămas 
neclintită în templul său, 
templul universalității fot
balului, încurajînd un pic, 
dar niciodată definitiv, pe 
cei mai obstinenți curtezani 
ai săi, fotbaliștii urugua- 
geni, italieni sau brazilieni.

Acum fiica naturală a 
lui „papa" Rimet acest re
gretat animator al unei 
mari competiții, care azi 
declanșează un uriaș val 
de interes și patimi inima
ginabile, zîmbește șăgalnic. 
Mitul castității el sportive 
este ca și încheiat, ca în- 
tr-o poveste frumoasă. As
tăzi, pe stadionul „Azteca", 
ea își va alege pentru ulti
ma oară, deci definitiv, că
minul, care poate fi pe 
lingă însorita Copacabana, 
sau în cetatea eternă a Ro
mei. Așadar, zbuciumata Is
torie a „Zeiței" a ajuns la 
ultimul capitol. Poate cel 
mai frumos. Totuși ire
mediabil ultimul.

Nostalgia despărțirii de
clanșează amintiri savuroa
se. dar și un ml de supozi
ții și chiar oferte ferme cu 
privire la succesiune. Auto
ritatea „Zeiței" lui Jules 
Rimet este încă neștirbită, 
adevărat că numai pentru 
puține ore. Și totuși glasuri, 
cu tentă oficială sau nu
mai din pură originalitate, 
se fac auzite insistent, li- 
citînd tronul de pe care 
„Zeița" va cobori definitiv 
duminică. Brazilienii, puțin 
orgolioși, au anunțat că 

pun în dispută un alt tro
feu : „Copa Brasil", in timp 
ce uruguayenii — atît timp 
cit mai erau în cursă — au 
lăsat să se înțeleagă, cu di
plomație, că dacă vor cu
ceri pentru totdeauna „Zei
ța" oferă o „Copa Peli". 
Mexicanii făcuseră cunoscut, 
la timpul entuziasmului șl 
al euforiei primelor rezul
tate, că sînt dispuși să a-

corde fotbalului mondial o 
altă „Zeiță", cu trăsături 
aztece, iar italienii au difu
zat o știre în care este vor
ba despre un „Trofeo d’lta- 
lia“. F.I.F.A. are și ea niș
te atnduri...

In galopul acesta frene
tic al unor știri contradicto
rii, comentate cu larghețe 
de presa mondială, pe fon
dul unei dispute acerbe, ce 
alimentează zilnic și din 
abundență interesul și așa 
enorm pentru întrecerea din 
Mexic, uităm — dacă vreți, 
nepermis de ușor — pe cel 
ce a fost Jules Rimet. Ui
tăm mai ales ceea ce dato
răm cu toții, cei mulți iu
bitori ai fotbalului, acestui 
pasionat vizionar, care cu 
45 de ani in urmă, în ciuda 
unor surîsuri acre și dez
aprobatoare, a luptat și a 
reușit să dea viață celei mai 
tulburătoare dispute spor
tive modeme. „Papa" Rimet 
a apărut ultima oară în 
postura sa-oficială de crea
tor al competiției în 1954, 
pe stadionul Wankdorf din 
Berna cînd, de sub o pro
zaică umbrelă, a oferit lui 
Fritz Walter, căpitanul e- 
chipei R.F. a Germaniei, 
„Zeița", întruchiparea nobi
lului său vis. Și acum, la 
cîțiva ani după ce părintele 
său a plecat definitiv dintre 
noi, cocheta aceasta, cu pri
virea rece ca aurul din 
care-i făcută, va părăsi și 
ea pentru totdeauna lumea 
fotbalului.

Dar dacă „Copa 
sau „Trofeo d’Italia" 
viitoarele... zeițe 
amintim mereu de 
Rimet. încrederea 
universalitatea fotbalului, 
fermitatea cu care s-a stră
duit să convingi și pe alții 
de viabilitatea acestei com
petiții, nu merită să fie 
acoperite de praful arhive
lor. Indiferent de titulatura 
oficială, de valoarea meta
lului sau de arta celui ce o 
va făuri, viitoarea „Zeiță" 
este tot fiica celui ce a 
fost „papa" Rimet. Ca toți 
„sufletiștii" fotbalului, noi 
așa simțim. Chiar dacă 
F.I.F.A. are inima de pia
tră. Tocmai ea.

Brasil" 
vor fi 

să ne 
„papa" 
sa In

UN FOTBALIST FĂRĂ „URECHE** MUZICALĂ!
Gordon Banks, portarul e- 

chipei Angliei, cel pe care 
„fans”-ii din Londra, Liver
pool sau Manchester îl aș
teaptă — după cele petrecute 
în ajunul meciului cu R.F.G. 
— să-i facă o manifestație 
de... simpatie, este cel mai 
netalentat muzical membru al 
delegației. După cum se știe, 
înainte de plecarea în Mexic, 
fotbaliștii englezi au interpre-

tat în cor o melodie scrisă 
special („Back ome"), care im
primată pe un disc, s-a vîndut 
cu mult succes. Ce nu se știe 
este că acest cor de fotbaliști 
a numărat numai 21 de per
soane și niu 22. Cu toate efor
turile unui profesor de muzică 
și ale dirijorului, Gordon 
Banks s-a dovedit atît <je... 
afon încît s-a renunțat la „vo
cea” lui.

reggi (Italia). Ceea ce — pro
babil — nu știți este că pen
tru... desemnarea arbitrului de 
centru s-a dat o susținută bă
tălie diplomatică, demnă de 
culoarele O.N.U.!

în acest sens, conducătorii 
delegației braziliene au decla
rat public că nu vor accepta 
nici în ruptul capului un ar
bitru european. Poziția condu
cătorilor brazilieni a indispus 
evident pe sir Stanley Rous 
și pe colegii săi europeni din 
Comitetul executiv al F.I.F.A., 
care nu se așteptau ca duelul 
— totuși, sportiv în ultimă 
instanță — dintre Europa și 
America de Sud să capete for
me așa de virulente. Situația 
de loc plăcută a diriguitorilor 
fotbalului mondial s-a compli
cat și măi mult atunci cînd 
delegația italiană — în re
plică — a anunțat că nu va 
permite ca finala să fie în-

credințată unui arbitru sud- 
american! Vă imaginați con
fuzia care domnea printre 
ziariști pe culoarele hotelului 
.,Maria Isabel" și agitația din 
holurile hotelului „Hilton" 
unde se află, în aceste zile, 
sediul F.I.F.A.

Lăsînd la o parte, însă, as
pectele anecdotice ale acestui 
episod, nu se poate să nu con
semnăm, cu amărăciune, că 
fotbalul, acest sport atît de 
iubit și prețuit de sute de 
milioane de oameni, a atins 
Drin suprema sa competiție 
accente de adversitate și — a- 
tîtea cazuri tragice o probează 
— pasiune, încît ajungem să 
credem că viitoarele dispute, 
mari sau mici, ne rezervă sur
prize copioase. Dar, este po
sibil ca cea mai frumoasă 
surpriză a viitorului tot știin
ța să ne-o rezerve, oferind 
vechilor jocuri harpastum, ke- 
mari, calcio sau soccer, deve- 

universal, fotbal,

Medicul echipei braziliene, Lidio Toledo, a declarat că opt 
din juncătorii săi au fost accidentați în 
Doar Pele, Everaldo și Clodoaldo au

Calificarea echipei Italiei 
tn semifinalele campionatului 
mondial a fost primită cu 
satisfacție și de trei celebri 
foști internaționali italieni, 

componenți ai „squadrei 
azzurra" învingătoare în 1934 
și 1938. Giuseppe Meazza, 
de 53 de ori internațional a 
declarat: „Finala Brazilia — 
Italia este deschisă tuturor 
pronosticurilor. Fără îndoială 
că prelungirile jucate împo
triva echipei vest-germane 
le-au cam luat din puteri ju
cătorilor noștri, dar aceștia 
nu pleacă învinși dinainte. 
Fundașul Alfredo Foni, de 23 
de ori internațional, a ținut 
să remarce: „O ploaie de 
acuzații s-a abătut asupra e- 
chipei noastre după meciurile 
preliminare. Important era să 
ne calificăm. Italienii au a- 
rătat că știu și sînt capabili 
să joace bine".

tn sfîrșit. Silvio Piola, fai
mosul golgeter italian de al-

meciul cu Uruguayul. 
scăpat neatinși.

a declarat: „Italienii 
dovadă de curaj și de

tădată, 
au dat 
inteligență în joc. Nici eu 
nu credeam la 2—1 în favoa
rea vest-germanilor că ai 
noștri se vor mai putea im
pune. Or, echipa noastră a 
învățat să sufere pe teren 
și să nu se dea niciodată bă
tută. Oricare ar fi 
finalei, trebuie să 
derăm. satisfăcuți".

Aceste declarații 
să nască o mare speranță in 
opinia sportivă italiană cu 
atît mai mult cu cit nimeni 
nu uită că în 1938, cînd a 
cucerit a doua oară cupa „Ju- 
les Rimet", Italia învinsese 
în semifinale Brazila cu 2—1, 
în meciul desfășurat la Mar
silia. Se va repeta miracolul 
de acum 32 de ani pe stadio
nul Azteca ? Iată întrebarea 
ce frămîntă pe amatorii de 
fotbal italieni în aceste ore 
febrile din ajunul marii fi
nale.

salvarea prin producerea unui 
»... „arbitru-robot", 
creier electronic să 
neze impecabil, Și, 
țeles, imparțial !

Pînă atunci, însă, 
celor două formații 
încredințate tot unui om, care 
ca orice om... Fără să țină 
seama de pozițiile 
ale celor 
F.I.F.A. a 
principiul 
petiționale, 
tida să fie condusă de Ru
dolf Gldckner din R.D. Ger
mană, care va fi ajutat la cele 
două tușe de doi reprezentanți 
ai celor două... continente. Fi
rește și ei neutri pe plan com- 
petițional: R. Scheurer (Elve
ția) și Angelo Coerezza (Ar
gentina). Această decizie „so- 
lomonică" este totuși o ex
presie a dorinței de imparția
litate a F.I.F.A., cu atît mai 
mult, cu cît — spre satisfac
ția tuturor — soluția a fost 
în cele din urmă împărtășită 
și de cele două delegații.

în puținul răgaz de timp pe 
care l-am avut — „războiul 
arbitrilor", cum a fost numit, 
în glumă, acest capitol din 
istoria încă nescrisă a actua
le; ediții a C.M., ne-a țintuit 
prin hoteluri — am făcut o 
ultimă vizită „Zeiței" lui Ju
les Rimet. Expusă publicului 
într-unul din holurile Băncii 
comerciale din Ciudad de Me
xico, această statuietă de aur 
și-a luat rămas bun pentru 
totdeauna de la iubitorii fot
balului. Duminică seara, „bă- 
trîna doamnă" a regretatului 
Jules Rimet va coborî de pe 
tronul pe care a stat 40 de 
ani, lăsînd locul deocamdată 
vacant. Duminică seara ea va 
fi îmbrățișată pentru ultima 
oară...

al cărui 
functio- 

bine în-

destinele 
au fost

bătăioase 
două delegații, 

decis, apelînd la 
neutralității corn
ea la centru par-

rezultatul 
ne consi-

au făcut
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Sir Stanley Rous se destainuie

în meciurile cu Peru și Uruguayul, fotbaliștii brazilieni au 
folosit ghete marca „Puma", făcînd astfel reclamă firmei 
concurente a celebrei ,.Adidas". „Puma" intenționează să 
instaleze o fabrică în Brazilia.

Un grup de 20 de ciclo- 
turiști canadieni aii efectuat 
pe două roți traseul Mont
real-Guadalajara, conduși de 
un profesor de la Universi-

tatea din Montreal. Acești o- 
riginali amatori de fotbal au 
ajuns tocmai la timp pentru 
a asista la meciul Brazilia- 
Uruguay.

Golgeterul campionatului mondial de fotbal. Gerd Miiller, 
și-a făcut debutul în echipa Bayern în timp ce aceasta jucă 
in divizia secundă. în acea vreme lucra într-un atelier de 
tesătorie. La 24 de ani el este în plină ascensiune, sperînd 
să se mențină pînă la viitorul campionat mondial ce va 
avea loc, după cum se știe, în R. F. a Germaniei.

Discuțiile ad-hoc cu sir 
Stanley Rous, într-una din 
sălile hotelului „Maria Isa
bel". Mai sînt 48 de ore pînă 
la finală și, deocamdată, 
dintre numeroasele întrebări 
și... răspunsuri, următoarele 
ni s-au părut cele mai in
teresante ;

— Pentru ce Insistă F.I.F.A 
să sporească de la 16 la 24 
numărul echipelor participan
te la turneul final al cupei 
mondiale 7

— La ultimele două sau 
trei cupe mondiale, echipe 
puternice din. Europa au fost 
eliminate, în timp ce forma
ții asiatice, de exemplu, care 
sînt inferioare europenelor, 
au avut loc în turneul final. 
Dv. trebuie să fiți de acord 
că acest turneu trebuie să 
fie 
dar 
Din 
țări
logic și oportun să dăm po
sibilitatea unui număr mai 
mare de țări să participe la 
faza supremă 
fotbalului. Nu 
văr, de pildă, 
Asia, Africa și 
balul progresează văzînd cu 
ochii ?

ropeană și cea americană nu 
s-a scurtat. Numai exemplara 
comportare sportivă a tutu
ror echipelor participante la 
acest turneu final ne-a scu
tit de unele neplăceri.

— Există 
bitraj sau 
interpretări 
americană 
Cum pot fi oare Închise aces
te două breșe în interpretare?

— Este o singură școală 
în arbitraj și aceasta este 
a F.I.F.A.-ei. Regulile vor fi 
totdeauna aceleași și pentru 
aceasta un arbitru poate să 
activeze în oricare parte a 
lumii.

două școli în ar- 
una singură cu 
diferite: latino
și europeană.

pa în „Cupa mondială" ! Noi 
știm ce adîncă semnificație 
prezintă pentru fotbalul a- 
mator participarea la 
Doar J.O. constituie , 
lor... Vă mai amintiți 
onoare s-a bucurat 
nostru la J.O. de la 
de la Tokio ?.,.

— Ce impresie v-a 
organizarea 
mondial în Mexic ?

lumi, 
elitei.

accesibil întregii 
în primul rînd 
moment ce avem 140 de 
membre în F.I.F.A, este

a competiției 
este un ade- 
faptul că în. 
America fot-

— Ați remarcat faptul că 
în acest „mundial" non-vio- 
lenfa a caracterizat aproape 
toate partidele, făcind tot 
mai mult loc fotbalului-artă?

— Da, și, firește, sînt sa
tisfăcut. Din păcate, constat 
însă că distanța existentă 
între maniera de arbitraj eu-

Meciul Anglia — Mexic, care 
rl nu figura în programul cam- 

I pionatului mondial, a avut to- 
, tuși loc. A fost însă vorba 
■ de echipele de ziariști sportivi 

ale celor două țări. Rezultatul 
nu se cunoaște. întrucît reper- 

I terii nu și-au mai dat oste
neala, după meci, să transmită 

• cronica .•
Pentru a imortaliza aminti

rile plăcute pe care echipa 
Braziliei le păstrează după șe
derea sa la Guadalajara, un 
oraș din Brazilia va fi botezat 
cu numele capitaliei statului 
Jalisco.

Doi studenți peruvieni, Al
fredo Rojas Ruiz și Mario 
Palacios Suarez au străbătut 
țări în trei luni pentru a 
junge în Mexic și a asista 
meciurile echipei Perului 
campionatul mondial. Ei părăsi
seră Lima la 24 februarie, a- 
vînd ca bagaj cite un ruksac. 
Lunga călătorie a fost plină de 
neprevăzut. In Guatemala, 
fiind confundați eu alte per
soane, au petrecut cîteva zile 
la... închisoare.

10 
a- 
la 
în

Un episod mai puțin cunos
cut ai războiului fotbalistic 
Europa — America. Un frizer 
mexican a ras complet craniul 

«unui suporter englez care a 
avut imprudenta să deplîngă 
insuccesul echipei favorite in 
timp ce discipolul lui Figaro 
«e ocupa de eț•

Catedrala Zacopan din statul 
Jalisco a devenit celebră gra
tie fotbalului. Tînărul preot al 
acestei parohii, mare amator de 
fotbal, spre bucuria tinerilor 
enoriași, a pavoazat interiorul 
bisericii cu portrete de fotba-

J.O. 
„Meca“ 
de cită 
spoțtul 
Roma,

făcut
campionatului

— Aveți emoții pentru pro
xima dv. învestitură 7

Sir Stanley Rous surîde, 
poate pentru că știe sigur că 
va fi reales președinte al 
F.I.F.A.. acolo unde, de alt
fel, este unicul candidat. 
Apoi spune :

— Obiectivul meu este a- 
cela de a face să unesc fot
balul din toate colțurile lu
mii și sper ca în următorii 
4 ani de președinție să-mi 
duc la bun sfîrșit cauza no
bilă pentru care lupt.

— După părerea dv. fotba
lul trebuie sau nu trebuie să 
figureze în programul Jocu
rilor Olimpice 7

— Da, natural. 
Pentru că avem 
fotbaliști amatori 
că nu vor fi profesioniști și 
că niciodată nu vor partici-

De ce ?
50 000 de 

care știu

liști, afișe și mingi de fotbal, 
plus drapelele celor 16 națiuni 
participante. Deasupra altarului 
se aflau înlănțuite drapelele 
Braziliei și Angliei. Totul în 
cel mai modern stil baroc.

Alte comentarii și declarații 
pe marginea meciului Italia -- 
R.F. a Germaniei. Arbitrul ita
lian Antonio Sbardela afirmă 
că a fost un meci fantastic și 
că ambele echipe ar fi putut 
să cîștige .„Este cel mai fru
mos meci pe care l-am văzut 
în viața mea” a spus Sbardela. 
Nu de aceeași părere este însă 
arbitrul brazilian, Airton de 
Moraes, care a spus fără să 
ezite : „Dar ăsta nici n-a fost 
un meci de folbai, ei mai de
grabă un meci de box. Fiecare 
urmărea să-l doboare pe celă
lalt. Și cum primea o lovitură 
riposta cu alta și mai puterni
că. Hotărit lucru pentru noi 
brazilienii nu acesta e fotbalul"•

Agențiile mexicane de asigu
rări speră să facă o afacere 
acum la sfîrșitul campionatului. 
Fără să aștepte finala, acestea 
au făcut oferte echipelor Bra
ziliei și Italiei, propunîndu-le 
să le asigure cupa 
met" împotriva unui eventual 
furt.

„Jules Ri-

Căci, spun asigurătorii cu-

— Aceasta este o în
trebare foarte ușoară. Toate 
problemele au fost soluțio
nate cu bine, satisfăcîndu-mă 
pe deplin. De altfel,' toate 
informațiile pe care le dețin 
în această privință mă poar
tă spre această concluzie.

— Problema discriminării 
va fi, luată în discuție la a- 
propiata reuniune a F.I.F.A.? 
Ce opinie aveți dv. în legă-' 
tură cu această importantă 
chestiune 7

— Omenirea este împotri
va discriminărilor de orice 
natură, deci și rasiale. Și, 
totuși, unele persoane o mai 
practică. Vom face tot posi
bilul să eliminăm și cel mai 
mic neajuns în această pri
vință. Dorința noastră 
să vedem evoluînd în 
eași competiție echipe 
tinînd tuturor raselor,
guvernul unei țări insistă în 
a fi pentru discriminare, a- 
tunci F.I.F.A. va lua măsu
rile ei. Repet, unicul nostru 
țel este acela de a lucra pen
tru buna înțelegere a tutu
ror țărilor în care se prac
tică fotbalul.

este 
ace- 

apar- 
Dacă

pa „Jules Rimet” nu va mai 
fi asigurată începînd din seara 

de 21 iunie și primejdiile sini 
mari. Cea mai importantă com
panie de asigurări din Ameri
ca Latină a propus ca trofeul 
să fie însoțit de o exrortă de 
polițiști pînă în capitala tărb 
care-1 va cîștiga.

Astrologii și prezicătorii din 
Uruguay au spus că există 
multe semne care nu-i pot în
șela în ceea ce privește victo 
ria echipei uruguayene. In pri
mul rînd pentru că echipa Uru
guayans trebuie să cîștige tit
lul mondial la fiecare 20 de 
ani. Deci și în 1970, după 1930 
și 1950. La cel de al doilea suc
ces al Uruguayului, portarul 
echipei se numea Maspoll. în 
1970 numele portarului incept 
de asemenea cu litera „M“ — 
Mazurkiewicz. „M“ este o li
teră care poartă noroc Uru
guayului fiindcă în 1930 a cîș 
tigat titlul mondial la Monte
video și în 1950 pe stadionul 
Marocana. De ce nu și la Me
xico în 1970 ? Din nefericire 
pentru superstițioșii urngua- 
yeni, fotbaliștii Braziliei nici 
nu s-au sinchisit de aceste pro 
ziceri făcind u-și jocul caro a 
eliminat formația „Celestă" din 
campionatul mondial.
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ÎNCEPE CURSA PENTRU CELE 108 MEDALII
LA „QUEEN’S CLUB“
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Mihail Andonov (cu Arogant) trece cu ușurință peste un nou obstacol
Foto : T. MACARSCHI

Concursul de pentatlon modern

MIHAIL ANDONOV [BULGARIA]
ÎNVINGĂTOR LA CĂLĂRIE

Finala probei de simplu 
masculin din cadrul turneu
lui internațional de tenis 
„Queen's4 Club" se va disputa 
între cunoscuții jucători aus- 
trafieni Rod Laver și Join 
Newcombe. în semifinale, 
Laver l-a învins cu 6—3, 6—1 
pe Cliff Richey, iar New
combe a dispus cu 2—6, 6—4, 
10—8 de Marty Riessen. Iată 
și rezultatele înregistrate în 
semifinalele probei de dublu 
masculin:. Ashe, Ralston — 
Bowrey, Davidson 6—3, 
Okker, Riessen •— 
Smith 6—4, 6—4.

★

6—4 ;
Lutz,

de concursuri 
pentatlonișții

După o suită 
Internaționale, 
noștri fruntași s-au prezentat 
ieri în fața propriilor supor-» 
teri: la baza hipică din Calea 
Plevnei, într-o campanie valo
roasă, ei au luat startul în tra
diționalul concurs internațio
nal al țării noastre. Proba de 
călărie, care a inaugurat între
cerea, a fost urmărită cu mult 
interes, eforturile conjugate 
ale sportivului și calului ofe-

ILEANA .^1ASILAI
NOU RECORD

PE 500 M. PLAT

rind deseori spectacole dintre 
cele mai atractive. Beneficiind 
într-o măsură și de șansa sor
ților, sportivii bulgari au ob
ținut primele două locuri la 
individual, prin Mihail Ando- 
nov (cu Arogant), care a par
curs traseul fără nici o pena
lizare, și Velko Bratanov (cu 
Greer), al cărui rezultat bun 
a fost cotat cu 1005 puncte. 
Din echipa țării noastre cel 
mai bun timp l-a realizat Con
stantin Călina (cu Leandru), 
clasat pe locul 3 cu 985 p. Și 
ceilalți componenți ai repre
zentativei țării noastre au a- 
vut o comportare bună (Cos- 
mescu 920 p, cu Columb, Spîr- 
lea 900 p, cu Vama), astfel că 
startul echipei române în a- 
cest important concurs s-a sol
dat cu ocuparea primului loc 
îh proba de călărie. Dintre 
ceilalți concurenți a impresio-

nat prin siguranța cu care și-a 
condus calul sportivul maghiar 
Szigeti Istvan, care a avut o 
singură penalizare, la obsta
colul 15. Doi componenți ai e- 
chipei R. P. Ungare nu s-au 
încadrat în timpul limită pen
tru parcurgerea traseului : 
Lancos Laszlo și Nemeti 
Gycrgy, ambii fiind eliminați 
din probă. Tot cu zero puncte 
a terminat traseu1 sportivul 
bulgar Dimităr Markov, deși 
sorții i-au rezervat cel mai 
bun. cal, Greer. Clasamente : 
individual Andonov (Bulgaria) 
1010 p, Bratanbv (Bulgaria) 
1005 p, Călina (România) 985 
p; echipe România 2805 p, 
U.R.S.S. 2790 p, Bulgaria 
p.

Azi, de la ora 9, la 
Floreasca II — proba de 
mă.

Proba de simplu femei 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la East
bourne (Anglia) a fost cîști- 
gată de Ann Jones, clare a 
dispus cu 8—6, 6—1 de Vir
ginia Wade. în semifinalele 
probei de simplu bărbați, Bob 
Hewitt l-a învins ou 7—5, 
13—11 pe Andres Gimeno, 
iar Ken Rosewall a cîștigat 
cu 6—2, 11—9 la Fred Stolle.

SZOMBATHELY, 20 (prin 
telefon), Niciodată, orașul 
Szombathely nu a găzduit un 
eveniment 
importanță. Intr-adevăr, or
ganizarea 
european de haltere consti
tuie o manifestare sportivă 
deosebită pentru acest oraș 
din vestul Ungariei cu o 
populație de 60 000 de locui
tori.

Oaspeții prezenți aici se 
întreabă ce a determinat fe
derația maghiară de specia
litate să acorde acestui oraș 
dreptul de organizare a cam
pionatelor ? La o asemenea 
întrebare răspunsul este 
prompt și convingător. Orașul 
Szombathely este cel mai im
portant centru de haltere al 
Ungariei. în județul Vas (al 
cărui oraș de reședință este 
Szombathely) se organizează 
de ani de zile un campionat 
de haltere cu participarea a 
zeci de echipe sătești, sin
gura competiție de acest fel

ct.

2770

sala 
scrl-

m

FOTBAL PE GLOB

Ieri, în cadrul fazei orășe
nești a campionatului national 
de atletism, desfășurată la 
Cluj, atleta Ileana Silai a îm
bunătățit recordul national în 
proba de 500 m plat, reali- 
zînd rezultatul de 1:11,7. Ve
chiul record (1:12,6) aparți
nea aceleiași atlete.

New York 20 (Agerpres). 
>— La New York, într-un 
meci internațional demonstra
tiv de fotbal, echipa Racing 
Buenos Aires a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) forma
ția A. C. Milan. Golul vic
toriei a fost marcat de 
guel Adorno în minutul 
Partida a fost urmărită 
peste 4 000 de spectatori.

disputat finala com- 
de fotbal „Cupa 
între echipele F.C. 
Fiorentina. La ea

din Ungaria. Apoi, de aici, 
din Szombathelv, este origi
nar unul dintre cei mai buni 
halterofili maghiari, *.Geza 
Toth, care cu prilejui C.E. 
își va sărbători retragerea 
din activitatea competiționa- 
lă. Așadar, motive întemeia
te, care justifică organizarea 
celei de a 29-a ediții a C.E. 
în orașul de peste Dunăre.

Campionatul se dispută la 
9 categorii cu un număr im
presionant de participanți : 
cat. muscă 7, cat. cocoș 12. 
cat. pană 12, cat. ușoară 14. 
cat. semimijlocie 27, cat. mij- ' 
locie 17, cat. semigrea 15, 
cat. grea 17, cat. supergrea 
8.

Cîteva personalități sporti
ve polarizează în mod deo
sebit atenția : polonezul Wal- 
demar Baszanowski, sovieti
cul Kurențov, care luptă a- 
cum pentru medalia jubilia
ră de aur (a 5-a), celelalte 
fiind cucerite la marile com
petiții (J.O., C.M. și C.E.). 
Duelul dintre Alexeev — 
Reding, la supergrea — pri
mii halterofili din lume care 
au atins 600 kg — este aștep
tat cu o justificată curiozi- 

.tate de către specialiști și 
de cel 70 de ziariști prezenți 
ca și de telespectatorii din 
6 țări, care vor putea urmă
ri, prin intermediul micului

ecran, fragmente din desfă
șurarea disputelor.

Lotul/celor 5 sportivi ro
mâni a sosit joi seara în lo
calitate. Oboseala 
a fost depășită, și 
teaptă, acum, cu 
primele starturi, 
pan, care intră 
concurs, are o misiune difi
cilă în. fața adversarilor săi 
de la categoria muscă.

Sperăm că printre cei 108 
medaliati ai acestor campio
nate se vor număra și cîțiva 
reprezentanți al tării noastre.

călătoriei 
echipa aș- 
în credere, 

Ion Orto- 
prirnul in

TAIMANOVIȘIMENȚINE 
AVANTAJUL

După opt runde, în tur
neul internațional 
de 
să 
tru 
manov 
partidă întreruptă, urmat de 
Marcovici 5 puncte (1), Gheor
ghiu 4 puncte (2), Matulo- jk 
și Gligorici 4 puncte (1) 
Samuel. Reshewsky ocupă lo
cul 11 cu 2,5 puncte și patru 
partide întrerupte. In runda 
a 8-a, ș-au terminat numai 
trei partide: Marcovici — 
Sofrevski 1—0 ; Matulovici — 
Balașov și Barczay — Jano- 
sevici remiză.

de șah 
continuă 

marele maes- 
Mark

la Skoplje 
conducă

sovietic Mark Tai- 
cu 5,5 puncte și o

Mi-
67.
de

CUPA EUROPEI LA ATLETISM

Cu caiacele

pe Herăstrău
Clubul sportiv școlar orga

nizează duminică 21 iunie, 
începind de la ora 7,30 pe 
lacul Herăstrău, un concurs 
de caiac-canoe rezervat ju
niorilor (eat. I și a II-a) și 
seniorilor, bărbați și femei. 
Participă toate cluburile 
bucureștene. Echipei cîștigă- 
toare i se va decerna „Cupa 
Clubului sportiv școlar".

CRAIOVA 20 (prin telefon). 
Pină în min. 10 se contura o 
victorie a gazdelor, care își 
dominau cu insistentă adver
sarul. iar în afara golului 
marcat de Sttîmbeanu în 
min. 38, diritr-o excelentă 
centrare a lui Bălan, craio- 
venii mai rataseră încă cî
teva ocazii favorabile. Pînă 
în acel minut, oaspeții, cu o 
apărare ermetică, au ieșit 
destul de rar la atac, dar de 
fiecare dată periculos. Doar 
intervențiile salutare ale lui 
Oprea (min. 8 și 12) i-au sal
vat pe localnici de la goluri 
aproape sigure. Din acel mi
nut 70, antrenorii craiovenilor 
înlocuiesc toată înaintarea și 
alături de Nită, Dașcu și Ța- 
rălungă evoluează Lovin de 
la... Electroputere (1 ?). A- 
ceastă schimbare neinspirată, 
a influențat, credem, soarta 
partidei: oaspeții trec la o- 
fensivă. în min. 72 Oprea

Popicarii români In serie

PETROLUL PLOIEȘTI CONDUCE

respinge o minge șutată de 
Byjgarelli, se aruncă din nou 
spre balon, dar portarul era- 
iovean îl scapă afară din te
ren de unde un 
lian îl retrimite 
și Righi înscrie. Arbitrul O. 
Comșa și tușierul ~ 
greșit. Gazdele protestează și 
Strîmbeanu este eliminat de 
pe teren. Apoi, craiovenii trec 
la ofensivă cu toată echipa. 
I^a un fault de joc, arbitrul 
îi elimină nejustificat pe Ro- 
versi. în min. 86 oaspeții în
scriu din nou. Pace ia mingea 
din propriul teren, face o 
cursă lungă, pasează lui Ciac- 
ci, acesta îl driblează pe 
Oprea și marchează.

UNIVERSITATEA : Oprea- 
Țană, DeselniOU, Mincă. Bît- 
lan (Niculescu), Strîmbeanu, 
Ivan, Martinovici (Niță); Ndă- 
gu (Dașcu), Oblemenco (Lo
vin), Bălan (Țarălungă).

BOLOGNA : Vavassori-Ro- 
versi, Ardizon, Prini, Ianich, 
Gregori, Perani (Lambrugo). 
Bulgarelli, Mujeson (Pace), 
Turra (Righi), Ciacci.

ȘT. GURGUI 
coresp. principal

atacant ita- 
în teren

Croitoru au

MADRID, 20 (prin telex de 
Ia redacția ziarului As). Sim- 
bătă seara au început la 
Barcelona întrecerile „Cupei 
Europei" la atletism în a 
căror grupă participă sportivi 
din Spania, Olanda, Grecia și 
România. Pînă la ora închi
derii ediției nu ne-a parvenit 
decît rezultatul de 14,1 rea
lizat de N. Perțea,- cîștigător 
al probei de 110' m garduri,

MECIUL URTAIN-BLIN

A LOST AMINAT

PENTRU LUNI
20 (Agerpres).

de box de 
în cadrul căreia 

european la cate-

NOU RECORD MONDIAL

Ziirich 20 (Agerpres). — La 
Basel s-a 
petiției 
Alpilor" 
Basel șl
pătul unui joc echilibrat, fot
baliștii elvețieni au terminat 
învingători cu scorul de 3—2 
(2-1).

precum și faptul că după 
trei probe clasamentul este 
următorul ; Spania 9 p, Ro
mânia și Grecia cîte 8 p, 
Olanda 7 p.

Acest boxer, care pare în pra
gul k.o.-ului, a fost învins de... 
căldură ! Abia începuse repriza a 
doua a întîlniril dintre sportivul 
din Gouadeloupa, Roger Zami și 
senegalezul Leonard Tavarez, cînd 
acesta din urmă s-a prăbușit intre 
corzile ringului fără să fi fost 
măcar atins de adversar. După 
ce a fost numărat pină la 8, Ta
varez a reluat lupta, dar a fost 
învins la puncte.

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). O căl
dură nemiloasă și un numeros 
public entuziast au fost mar
torii rundei a doua a primei 
etape a C.C.E. la popice, des
fășurată sîmbătă seara pe a- 
rena cu patru piste a Rafi
năriei Teleajen. Echipa Petro
lul Ploiești, în postură de 
gazdă, a avut dificila misiune 
de a remonta handicapai din 
primul tur, de la Zagreb, in 
fața puternicei formații iugo
slave Medvesceak precum și 
de a se detașa de sextetul ma
ghiar Ozdi Kohasz (ieri pus 
pe fapte mari), care va bene
ficia în ultimele întreceri de 
avantajul terenului propriu.

In compania unor adversari 
de elită, hotărîți să-și apere 
șansele pină la capăt, ploieș
tenii au dat o puternică re
plică, reușind performanța de 
a prelua conducerea în grupa 
I a C.C.E. Aliniind o formație 
în care jucătorii ; 
țit în voia lor pe 
respective, petroliștii 
cut, cu o singură 
(Vasile Nicolescu — 
de granița celor 900 
zultat de valoare 
Cu un stil elegant, cu mișcări 
sigure, veșnic tînărul maestru 
al sportului Victor Ivan a 
lansat bila cu o precizie ma
tematică, realizînd 947 p.d. De 
asemenea, antrenorul și jucă
torul de nădejde al echipei, 
laureatul recentelor C.M. de 
la Bolzano, Cristu Vînătoru, a 
îneîntat tribunele, in special

a doua, cu mălas- 
lovituri, doborînd —

<•

s-au sim- 
posturile 

l . au tre- 
excepție 

872 p.d.) 
i p.d., re- 
mondială.

!n manșa
din 200 bile mixte — 924 de 
popice.. . ’ \

Dovedind multă voință de a 
Învinge și o mare putere de 
concentrare, Gheorghe Silves
tru. Toma Nițulescu șl Du
mitru C. Dumitru au încheiat 
evoluțiile lor cu rezultate 
demne de consemnat : 929,
920 și, respectiv, 912 p.d. Pen
tru a trece cu succes dificul
tățile ultimei runde, care va 
avea loc în orașul Ozdi (Un
garia), ploieștenii trebuie să 
se antreneze în continuare pe 
piste cit mai variate, spre a 
putea preîntîmpina eventualele 
surprize produse de particu
laritățile arenei din Ungaria.

Urmărind evoluția indi
viduală a oaspeților, am re
marcat pe Ivan Poles — 912 
p.d., Iosif Derakovici (ambii 
de la Medvesciac) — 907 p.d. 
și Laszlo Boji (Ozdi Kohasz) 
— 892 p.d. A condus cu com
petență arbitrul internațional 
Petre Tudoran (Ploiești).

Măreția unui început- 
simbolul unei jertfe 

(Urmare din pag. 1)

Madrid
Reuniunea 
Barcelona, 
campionul 
goria grea, Jose Manuel Ibar 
„Urtain", 
titlul în .
manului Jurgen Blin a fost 
amînată în principiu pentru 
luni 22 iunie. Meciurile galei 
erau programate în arena de 
corride cu 27 000 de locuri. 
Cu cîteva ore înainte de în
ceperea galei se vînduseră 
numai zece mii de bilete și 
se pare că acesta este mo
tivul real al amînării galei și 
nu ploaia ce amenința să cadă 
asupra Barcelonei vineri 
seara.

Atleta
niewicz
Varșovia un nou record mon- 

. dial în proba de 100 m g 
cii timpul de 12,8. Vechiul 

; record de 12;9, aparținea .lui
Karin Balzer (R.D. Germană)

poloneză Teresa Suk- 
a stabilit ieri la Ungaria—România

(box-tineret) 12-10

Tr. IOANITESCU

Rezultatele tehnice : Petro
lul Ploiești — 5504 p.d., Med
vesceak Zagreb — 5300 p.d., 
Ozdi Kohasz 5078 p.d.

Clasamentul după runda a 
II-a : 1. Petrolul Ploiești 5 p. 
(11.1 5 p.d.) ; 2. Medvesceak
Zagreb 5 p. (11.117 p.d.) ; 3.
Ozdi Kohasz 2 p. (10.477 p.d.).

muri în tehnica aeronauticii 
mondiale.

Prin ei și de la ei au por
nit gîndul genial, fapta pil
duitoare și strădania plină 
de cutezătoare virtuți înno
bilate cu suprema jertfă a 
vieții lui Vlaicu, doborît de 
una dintre acele legi ale 
văzduhului pe care o nesoco
tise în năzuința de 
plini un vis 
cerea, în cel 
Carpațiior.

Astăzi, pe 
șoimii multor 
adus contribuția, cu fiecare 
promoție, șlefuind vocații și 
afirmînd iscusinți care au 
căpătat recunoașteri interna
ționale încununate cu titluri 
de recordmani și campioni 
mondiali.

Ziua celui dinții 
Iui Aurel Vlaicu a 
cretată ca sărbătoare a ari
pilor românești pe care tinere
tul nostru le poartă, nu ca 
Icar, în legendele lumii, ani
nate de umeri, ci pornind, 
de-a dreptul, din inimile și 
cugetele lui, aripi care fac 
pasiunea unui tineret, un ti
neret care face mîndria pa
triei.

scump 
dinții

a-și im-
— trc- 
zbor, a

patriei.cerul 
generații și-au

zbor al 
fost de-

la

urma să-și pună 
joc în fața vest-ger-

BOXERII AMERICANI

EVOLUEAZĂ

LA ROMA Șl BELGRAD
ROMA 20 (Agerpres). — 

Selecționata de box a Italiei 
va întîlni la 27 iunie, la 
Roma, echipa S.U.A., în ca
drul competiției dotate cu 
trofeul „Rocky Marciano". în 
continuarea turneului euro
pean, echipa olimpică ameri
cană va evolua la 1 iulie la 
Belgrad și la 5 iulie la Bucu
rești.

CORNELIA POPESCU (1,77 m) 
ÎNVINGĂTOARE ÎN

„MEMORIALUL
La Varșovia au început 

întrecerile tradiționalului con
curs internațional de atle
tism 
ski“. 
tură 
cu succesul atletei 
Cornelia Popescu cu 
urmată de poloneza. Konows- 
kaia 1,74 m și Kozîr 
(U.R.S.S.) 1,70 m. Săritura cu 
prăjina ,a fost cîștigată de 
Wolfgang Nordwig (R.D. Ger
mană) cu 5,30 m. Badenski 
a trecut primul linia de so
sire în cursa de 400 m în 
45,8, iar compatriotul său 
Nowosz a fost cronometrat 
în proba 
Săritura 
cîștigată 
mada cu

Alte rezultate : masculin : 
1 500 m : Szordikowski (Po
lonia) 3:40,4 ; 400 m g. : Ba- 
naszak (Polonia) 51,0 ; 3 000 
m obstacole : Kaimura (Japo
nia) 8:39,2 ; feminin : 100 m : 
Van der Berg (Olanda) 11,2 ;

„Memorialul 
Proba feminihă 
în înălțime s-a

Kusoci.n- 
de sări- 
încheiat 
românce 

i 1,77 m,

de 100 m cu 10,2. 
în lungime a fost 
de japonezul Ya- 
7,97 m.

KUSOCINSKI“
aruncarea greutății s Anto
nina Ivanova (U.R.S.S.) 17,30 
m ; 400
(U.R.S.S.) 
suliței i 
(Polonia)

Dundere 
aruncarea 
Jaworska

rn i A.
54,5 ; 

Daniela 
57,14 m.

★
In prima zi a campionate

lor universitare de atletism 
ale S.U.A., care se desfă
șoară la Des Moines (Iowa), 
Pat Matzdorf a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,16 m. în 
proba de 100 yarzi, primul 
a trecut linia de sosire Eddie 
Hart în 9,4. Aruncarea greu
tății a revenit lui Karl Salb 
cu 19,46 m.

BUDAPESTA, 20 (prin tele
fon). Vineri seara s-a dispu
tat la „Sportcsarnok" în 
tîlnirea de box între selecțio
natele de tineret ale Unga
riei și României. Gazdele au 
cîștigat cu 12—10, dar cu 
concursul arbitrului, neutru 
Tony Genal-Austria. REZUL
TATE TEHNICE : Vluk Pe
ter (U) b.p. Șt. Boboc, Z. 
Kisnemet (U) b.p. Cordoș, 
M. Toni (R) b. ab. 3 Gali, 
T. Simon (U) b.p. Gh. Cio
chină, decizie total eronată, 
după meci „neutrul" recu- 
noscîndu-șl greșeala; L. Iu- 
hasz (U) b.p. A. Guțu. S. Mi- 
halcea (R) b. k.o. 1 L. Kerek- 
gyartu, S. Czeh (U) b.p. D. 
Moraru — decizie discutabi
lă ; I. Iile (R) b.p. Z. Ciszma- 
dia, M. Erdely (U) b.p. Al. 
Coroianu, I. Siliște 4R) b.kx>. 
I.L. Fekete, V. Lehăduș 
b.p. I. Reder.

Duminică dimineață, în 
calitatea Gydngyos, se 
disputa revanșa.

MIERCURI, NOAPTEA...

(R)

Io
va

Un impresionant număr de 
tineri și tinere, costumați în 
albul judokanilor, au onorat 
ieri inaugurarea unei noi 
competiții de judo — „Cupa 
de vară" — inițiată și orga
nizată de binecunoscuta aso
ciație sportivă I.O.R. Bucu
rești (antrenor ing. Liviu 
Urmă). Cei 240 de concurenți 
înscriși în concurs reprezintă 
asociații și cluburi sportive 
din Capitală și din provincie, 
printre care I.O.R., Olimpia, 
I.E.F.S., Școala sportivă nr. 2, 
Rapid și Gloria București, 
Dacia Orăștie, Progresul Brăi
la, Trotușul Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Casa Pio
nierului Timișoara.

Partidele reuniunilor de ieri 
au prilejuit spectatorilor pre
zenți în sala Floreasca un 
reușit festival de judo. Cam
pionul național al seniorilor

pe 1970, Dan Georgescu 
(I.O.R.) a fost eliminat încă 
din primul tur de un sportiv 
aproape necunoscut, Ion Do- 
brescu (Olimpia), la capătul 
unui ippon de toată frumu
sețea.
Mircea Notopol, coleg de a- 
sociație al lui Georgescu, a 
realizat un superb recital în 
compania lui C. Andronie 
(Flacăra roșie Buc.). După 
două aruncări spectaculoase, 
de mare cutezanță, dar poate 
tocmai de aceea mai puțin 
sigure, în cea de a treia (o 
soto-gari) a finalizat ippon-ul.

Iată de 
finalelor : 
cat. 58 kg 
sp. 2) b.

într-o altă partidă

altfel rezultatele 
JUNIORI MICI : 
— E. Tinică (Șc. 
superioritate teh

nică V. Dinu (I.E.F.S.). cat. 65 
kg — Gh. Ștefan (Șc. sp. 2) 
b.s.t. M. Badea (Rapid), cat. 
75 kg — M. Notopol (I.O.R.)

b.s.t. V. Priorop (Șc. sp. 2), 
cat. 85 kg — T. Pupăzan 
(I.E.F.S.) b.s.t. A, Cosmaciuc 
(Șc. sp. 2), cat. + 85 kg — 
C. Nicolau (Șc. sp. 1) b. ipp. 
C. Ricman (Șc. sp. 2) ; JU
NIORI MARI și SENIORI : 
cat. 63 kg — O. Greff (Rapid) 
b. ipp. Gh. 
pia), cat. 70 
sian (I.O.R.) 
cea (Rapid),

Burducea (Olim- 
kg — V. Sarchi- 
b. ipp. St. Don- 
cat. 80 kg

Gheorghe (Rapid) b. 
Ldrintz (Gloria),, cat. 
D. Popescu (Rapid) 
Clapa (Rapid), cat. + 
Gh. Boșcu (I.E.F.S.) 
A, Purcel (Olimpia).

Astăzi, de Ia ora 9, tot Ia 
Floreasca. vor avea loc între
cerile copiilor, ale fetelor, 
precum și demonstrațiile de 
karate și jiu-jitsu.

Costin CH1RIAC

N. 
ipp. M. 
93 kg-* 
b.s.t. I. 
93 kg-— 
b. ipp.

Neu este noul

recordman

al discobolilor

vest - germani

Unul dintre cei 
mai în formă ar 
runcători de disc 
din Europa este 
la această oră 
vest - germanul 
Heindierk Neu. 
Cea mai bună 
performanță a sa 
din acest sezon — 
62,72 m, nou re
cord al R.F. a 
Germaniei.

Cînd Beckenbauer... cînd Ri
vera... cînd Albertosi...

De ce oamenii mai Inven
tează bombardiere cu o rază 
tot mai mare de acțiune?

De ce se perfecționează ra
chetele cu capete multiple?

De ce se înmulțesa subma
rinele care de acolo, de sub 
apă, pot face praf orașele 
frumoase de la suprafață, 
stadioanele aflate sub soare?

De ce nu putem prevedea/ 
cu exactitate cutremurele ?

De ce nu putem ști dinain
te ctnd se va declanșa un 
infarct?

De ce se mai încearcă asupri
rea unor popoare de către alte 
popoare ?

De ce, dimineața, mai des
chidem cu teamă pagina ex
ternă a

De ce 
de om?

De ce
leacul cancerului ?

De ce furnicile slnt mat 
consistente decît utopiile ?

De ce hipopotamii sînt mai 
importanți decît furnicile ?

...Și de ce într-un ziar de 
sport n-aș putea să aștern 
aceste întrebări în afara spor
tului ?

I-a toate acestea — și la 
multe altele, pe care doar pu
doarea și teama tn fața ma-

ziarelor ?
omul își mai bate joc

n-am descoperit încă

să le 
timp 
Ove-în timp ce

Becken
Uwe..

ce 
cînd

toate acestea 
in fre- 
și mu-

ZURICH 20 (Agerpres). Tu
rul ciclist ’
încheiat la Zurich cu victoria 
rutierului 
Poggiali, urmat de elvețianul 
Louis Pfenninger la 1:03, ita
lianul Primo Mori la 1:14, 
olandezul Den Hartog la 1:16 
etc. Italienii Franco Bitossi 
și Felice Gimondi au ocupat

al Elveției s-a

italian Roberto

și, * respectiv,locurile șapte 
opt.

Ultima etapă 
desfășurată pe distanța 
Sarmnstorf—ZOrich (182 km), 
a revenit vest-germanului 
Albert Fritz, cronometrat în 
4h37:26 (medie orară 
38,632 km).

a competiției, 
pe

rilor întrebări mă face 
fac — mă gîndeam în 
ce Riva...
rath... în timp
bauer... .atunci 
cînd Albertosi...

Mă întrebam 
fiindcă acești oameni,
nezia cu care trăiau 
reau, aceste întrebări ni le 
puneau, cu acea exaltare it- 
tinsă de ființa umană, doar 
cînd se rupe de pămînt, 
zboară deasupra lui și-l pri 
vește de sus, exclamînd: „oe 
friim usețel".

Miercuri noaptea, noi n-am 
văzut un meci de fotbal — ci 
altceva, fără nume, căci gra 
nița de o clipă dintre bucu 
rie și plîns, dintre curaj și 
disperare, nu are nume

Și dacă fotbalul poate o- 
junge să implice atît de pa
tetic omul tn jocurile sale — 
va veni fără îndoială o vre 
me cînd — indiferent de ra 
portul dintre hipopotami și 
furnici — lumea, de la gv 
verne și pînă la supuși, va 
înțelege că Beckenbauer, Ia 
șin sau Pele sînt mai morali, 
mai consistenți și în cele din 
urmă mai 
destinul ei 
dier sau o

importanți pentru 
decît un bombar- 
mitralieră...

Radu COSAȘU


