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' Miercuri dimineața s-au 
deschis lucrările sesiunii a 
•X-a a celei de-a V-a legisla
turi a Marii Adunări Națio
nale.

în actuala sesiune, depu
tății forului suprem sînt che
mați să dezbată probleme de 
o deosebită importanță pen
tru perfecționarea în conti
nuare a activității unor sec
toare ale vieții economice, 
sociale și culturale a țării.

Parte componentă’ a an
samblului de măsuri elabora
te de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și Conferința Naționa
lă a partidului, proiectele de 
legi prevăzute a fi supuse 
dezbaterii Marii Adunări Na
ționale. au constituit în pre
alabil obiectul unei largi con
sultări a maselor. Zeci de mii 
de cetățeni au făcut propu
neri, sugestii și observații 
care au contribuit la îmbună
tățirea proiectelor de legi.

La lucrările sesiunii iau 
parte, alături de deputați, nu
meroși invitați — activiști 
de partid și de stat, condu
cători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, per
sonalități ale vieții economi
ce, științifice și culturale.

Asistă șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
noastră. Sînt prezenți, de a- 
semenea, ziariști români Și 
corespondenți ai presei străi
ne la București.

Ora 10. Deputății și invita
ții întîmpină cu puternice și 
îndelungi aplauze pe condu
cătorii partidului și statului.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, IlieVer- 
deț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stînga se află 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Deputății au adoptat în u- 
nanimitate următoarea ordi
ne de zi:.

1. Proiectul de lege pentru 
dezvoltarea construcției de 
locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către popu
lație și construirea de case 
proprietate personală de 
dihnă sau turism.

2. Proiectul de lege pri
vind administrarea fondului 
locativ și reglementarea ra
porturilor dintre proprietari 
și chiriași.

3. Proiectul de lege privind 
învățămîntul în Republica 
Socialistă România.

4. Proiectul de lege cu pri
vire ia apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agri
cole.

5. Proiectul de lege privind 
organizarea cooperației meș
teșugărești.

6. Proiectul de lege privind 
exercitarea meseriilor de că
tre meșteșugari in ateliere 
proprii.

7. Proiectul Codului penal
8. Proiectele de legi pentru 

aprobarea decretelor cu pu
tere dc lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima se
siune a Marii Adunări Națio
nale.

Ținîndu-se seama de legă
tura strînsă dintre proiectele 
de legi înscrise la punctele 1 
și 2 ale ordinii de zi, Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
propus să se prezinte o sin
gură expunere la aceste pro
iecte de legi, iar dezbaterile 
asupra lor să fie comune, ui
mind ca discuția și votarea pe 
articole să se facă separat, 
pentru fiecare proiect de lege.

Marea Adunare Națională 
a aprobat această propunere

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Gere, președintele Co
mitetului pentru problemele 
administrației locale, care a 
prezentat expunerea la Pro
iectul de lege pentru dezvol
tarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fon
dul de stat către populație 
și construirea de case pro
prietate personală de odihnă 
sau turism și la Proiectul de 
lege privind administrarea 
fondului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.
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Ultima speranță argeșeană s-a spulberat in minutul 88, cind Radu, 
singur cu Haidu, a ratat

Foto: A. NEAGU

Confruntarea de la Pitești
a avut un învingător mult

așteptat: FOTBALUL!

Citiți in 
corpul 
ziarului :

După 
plenare 
vut loc 
comisiilor 
Marii Adunări Naționale : ju
ridică ; pentru cultură și în- 
vățămînt; pentru agricultură 
și silvicultură.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Așadar, Dumitriu a
ieri patru goluri

■ portar în mare 
Primul gol a fost mai
culos decît al patrulea... Al 
treilea a fost mai frumos ca 
al doilea... In sfîrșit, asta nu 
mai are importanță. Principalul 
e că al cincilea (cel nemarcat 
— îl rețineți, cred) a fost mal 
frumos decît toate celelalte pa
tru.

In aceste rînduri nu inten
ționez să fac elogiul lui Dumi
triu. Au făcut-o alții. Bazil Ma
rian, de pildă, spunea o dată că 
Dumitriu e „sarea în bucatele 
Rapidului".

Aș vrea 
altceva. Și

Dumitriu
Unii spun că a avut de rezolvat 
probleme de încadrare. Alții 
susțin că a fost ceva în legă
tură cu jcoala de maiștri. Alții 
explică forfait-ul de Ia Bacău 
prin faptul că Emil a avut un 
bolnav în familie. " -- •■
există și unii care 
„Nichi" nu văzuse 
pîndă" și că a ținut 
să-1 vadă.

Partea neplăcută e că trebuie 
să admitem posibilitatea tutu
ror variantelor. Inclusiv cea cu 
„Sfintul la pîndă".

Și-acum, să trec Ia Dan. A 
apărut la sectorul „0“, 

ne-a salutat ceremonios : 
s-a întreținut 

admirat 
părere 
de loc

In sfîrșit, 
pretind că 
„Sfîntul la 
foarte mult

Dinamo-Bologna 3-1 (2-1)
Au marcat : Dinu (min. 26), Du. 

mitrache (minutele 44 și 50) pen
tru Dinamo, Clerici (15) pentru 
Bologna.

DINAMO : Datcu — Popa, Boc, 
Ștefan, Ghergheli (din min. 46 
Sâlceanu), Dinu, Pîrcălab (din 
min. 59 Lucescu), Varga (din min. 
46 Naghi), Dumitrache, Stoenescu, 
Haidu.

BOLOGNA : Vavassori — Ten- 
torio (din min. 65 Prini), Ardiz- 
zon, Guarneri, Janich, Fogli, 
Turra, Bulgarelli (din min. 57 
Ferrario), Clerici. Haller, Pace 
(din min. 46 Carminati).

A arbitrat : Vasile Dumitrescu, 
ajutat la linie de Gh. Popovlci 
și N. Petriceanu (toți din Bucu
rești).

atleticul Janicn, 
neobosit între 

Vavassori și careul 
al dinamoviștilor,

Și-acum, 
apărut 
ne-a ș 

„Salut presa !“, 
cu vecinii, I-a
,Nichi“, a fost de 

e rău
ș.a.m.d. 
că Dan 
să se consacre in-

a cerut

pe 
că 
pe
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deosebită 
pendulînd 
poarta lui 
de 16 m 
intervenind prompt și ale că
rui cîteva absențe întîmplă- 
toare s-au soldat cu clipe gre
le pentru portarul oaspeților.

Dinu a fost primul dina- 
movist care a reușit să fina
lizeze o asemenea străpun
gere cu o minge lansată de 
Ștefan. Șutul lui Dinu l-a 
surprins, pur și simplu, pe 
Vavassori, care abia a reușit 
să schițeze un gest de inter
venție. De altfel, în prima re
priză, Dinu — revelația de 
la Linz — a strălucit 
stea de prima mărime pen
tru ca, după pauză, să joace 
din ce în ce mai

Mai egal în 
de-a lungul celor

s-a
de

so
mai criticat.

ca o

șters, 
comportare 
90 de mi-

Lupescu nu 
postul lui...

Am auzit 
mod oficial
tegral muncii administrative.

Din păcate, trebuie să admi
tem și această posibilitate.

Deci, Dumitriu a jucat for
midabil, după ce a pre
ferat „Sfîntul la pîndă" 

sau, poate, altceva. Dan Coe 
plictisit de fotbal, înainte 
a-și fi atins apogeul.

Să-i criticăm ? Ar fi o 
luție. Dar i-am
Poate că ar fi mai bine să ve
dem de ce Dumitriu joacă două 
„sferturi de oră" într-un sezon 
și de ce Dan nici măcar nu și-a 
uns ghetele înainte de a le îi 
pus în cui. Deocamdată, cu 
foarte puține excepții, la noi 
fotbalul te poate face stoma
tolog, notar, avocat fără... por
tofoliu ș.a.m.d. Un sigur lu
cru nu poate fotbalul nostru: 
să te facă un mare fotbalist. 
L-am văzut ieri și pe Hal

ler. . E un mare fotbalist. 
Dar asta în primul rînd 

pentru că el, Haller, nu are 
dreptul și nu are motive să ră- 
mină pe aerodrom atunci cînd 
s-a hotărît că Bologna joacă la 
București.

PITEȘTI, 8 (prin telefon). 
Campionatul nostru divizio
nar de fotbal nu a mai avut 
de mult ceea ce, în limbaj 
sportiv, se numește derby.

Cum s-a reflectat eveni
mentul la Pitești, orașul gaz
dă ?

Jocul „tribunelor" a înce
put cu o zi înaintea celui ofi
cial printr-un gest regretabil : 
afișarea și reproducerea în 
presa locală a unui articol 
prin care bucureștenii erau 
suspectați de anumite „ma
nevre" în afara codului mo
ralității sportive.

Sîmburele de foc sădit în 
ajun nu a găsit, însă, în jur 
materiile inflamabile sperate, 
iar tactul bucureștenilor de 
a se înfățișa publicului cu 20 
de minute înainte de fluierul 
arbitrului Nicolae Rainea, a 
făcut ca întregul rug pregătit 
să ardă, să se topească 
printr-o amplă, dar uniră 
huiduială, cu care localnicii 
au întîmpinat Steaua, răcorin- 
du-se, însă, definitiv pînă la 
sfîrșitul partidei.

Pînă Ia cabinele jucători
lor, un compliment făcut ni
velului de trai al 
lor, prilejuit de trecerea în 
revistă a inelelor concentrice 
de autoturisme care înconju
rau, cu o oră înainte de în
ceperea jocului, conturul de 
beton al tribunelor. Steaua 
ne-a lăsat sâ-i întrevedem 
emoția doar printr-o lipsă de 
informație: antrenorii și ju
cătorii săi credeau că meciul 
fusese programat la ora 17 și 
nu la 17,30, deși toată presa 
anunțase aceeași oră.

în fine, oaspeții Piteștiului, 
vizitați cei dinții, ni s-au pă
rut decon tractați, în ciuda mi- 

• zei partidei și a unor absențe, 
de prestigiu : Constantin și 
Soo. Ștefan Covaci, a- 
mabil nu din rutină ci mai

curînd prin calmul omului 
încercat în arena sportivă, 
întrevedea un joc de , bună 
calitate, întrucît F. C. Argeș, 
pe care o urmărise duminică, 
se prezentase cu o formație 
matură, care a știut ce vrea, 
acționînd cu foarte mult 
calm. „Nu văd cum meciul 
de azi ar putea să o zdrun
cine. în ceea ce ne privește, 
sintem porniți pe un joc o- 
rientat spre calitate, chiar 
fără Constantin și Soo în 
formație, pentru că prezen
tăm în schimb

(Continuare în
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localnici-

FOTBALIȘTII DE LA
CU INTERES

8 (Agerpres). — 
„Rapid, campioana 
la Alger", ziarul

— formația italiană
— care i-a servit re-

două extreme
Em. DEC.

CRONICILE 
TUTUROR 
MECIURILOR 
DE IERI

•
PROGRAMUL 
TURULUI II 
AL „CUPEI 
DAVIS"

•
TURNEUL
DE BOX
DIN OLANDA 
ÎNCEPE AZI

•
TIRIAC 
ÎNVINGĂTOR 
IN ITALIA
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REZULTATE TEHNICE

Rapid—Petrolul 4—0 (3—0)
F.C. Argeș—Steaua 1—1 (1—1) 
„U" Craiova—Farul 1—0 (1—0)
Dinamo Bacău—A.S.A. Tg. Mureș 1—1

,A.—„U" Cluj 2—1 (1—0).

Suporterilor săi care, de 
două decenii încheiate, îi ur
măresc cu fidelitate evolu
țiile, Dinamo le-a oferit — 
și (de ce n-am recunoaște ?) 
chiar și nouă, spectatorilor 
neutri — satisfacția unei vic
torii de prestigiu, ieri, pe ga
zonul stadionului „23 Au
gust".

Dimensiunea acestui presti
giu a fost determinată, însă, 
nu numai de valoarea adver
sarului 
Bologna
plica în acest meci înzestrat, 
firește, 
’telor amicale. A doua dimen
siune a oferit-o claritatea ac
țiunilor din care dinamoviștii 
și-au asigurat, pentru bogata 
lor panoplie, acest „trofeu".

Oaspeții au impresionat tri
bunele încă de la apariția lor 
pe teren, prin gabaritul lor 
impozant, prin alura lor at
letică. Desfășurarea jocului 
ne-a dezvăluit, treptat, și cali
tățile de ordin tehnic și tactic 
ale formației bologneze: un 
excelent control al balonului, 
precizie în pase, demarcări 
Țapide, o mare mobilitate a 
jucătorilor (exceptîndu-1, cel 
mult, pe Haller care, mai a- 
les în repriza secundă, a aș
teptat să fie servit de 
pierii săi).

în primele 20 de 
părea puțin probabil 
canții dinamoviști să poată 
străpunge apărarea bologneză, 
care se bucură de reputația 
tie a fi cea mai eficace din 
actualul campionat italian. 
Totuși gazdele au reușit să se 
Infiltreze în acest ’dispozitiv 
în care ne-a lăsat o impresie

cu atributele dispu

coechi-

minute, 
ca ata-

F. BACIU Ioan CHIRILAloan

(Continuare in pag. a 3-a)

lui
al

Guarneri și trimite 
treilea punct al 
Foto | T. ROIBU

Dumitrache, profită de o greșeală a 
balonul peste Vavassori, înscriind 

dinamoviștilor

ALGER 
Sub titlul 
României, 
„El Moudjahid" informează pe 
iubitorii de sport din Algeria 
că peste cîteva zile cunoscuta 
echipă bucureșteană va sus
ține cîteva meciuri: unul Ia 
Alger — probabil cu echipa 
națională, un altul Ia Oran 
cu formația Mouloudja,

Meci jubiliar de fotbal
Dinamo Steaua

(intre foștii jucători)
Stadionul Dinamo găzduiește 

duminică, de la ora 10, meciul 
jubiliar care va opune pe foștii 
jucători ai cluburilor bucurește- 
ne DINAMO și STEAUA. în ve
derea acestei partide, care se 
va desfășura cu prilejul celei 
de a 20-a aniversări a clubului 
din șos. Ștefan cel Mare, dina
moviștii contează pe următorul 
lot : Birtașu, Cosma (portari), 
Ambru, Toma, Băcuț I, Băcuț II, 
Szbke, FI. Anghel, Călinolu, Bar
ta, Voinescu II, Nicușor, Ene I, 
Ozon, Neagu, Blujdea, Gh. Teo- 
dorescu, Al. Teodorescu, Ignat 
Titi Popescu, Dragomir, Sârbu. 
Jucătorii aflați în provincie sînt 
așteptați să sosească la București.

ntervalul clasic, care separă 
Jocurile Olimpice, este oare- 
cum scurtat prin uvertura pe 

Ș care o susține, la începutul
fiecărui ăn olimpic, ediția de 

iarnă a tradiționalei competiții.
O serie de alte manifestații1 cu ca

racter periodic, din ce în ce mai pre
cizat, au presărat în ultima vreme spa
țiul atît de larg altădată, tocmai prin 
absența unor punți, de legătură în afara 
celor aparținînd lui Cronos. Săptămînile 
preolimpice, de exemplu, au ajuns 
într-atît de obișnuite încît — ca Ia cea 
mai autentică repetiție generală dinain
tea oricărui spectacol — se folosește 
întreaga costumație și recuzită, mer- 
gîndu-se chiar pînă la decernarea de 
medalii (evident, preolimpice). Singurul 
„act" care — de cele mai multe ori 
nu se repetă — este cel al principa» 
Iilor interpreți. lată, poate,, singura tră 
sătura ,
pice față de competiția pe care ele o 
preced.

Unii sportivi s-au specializat tocmai 
în succese de avanpremieră pe care-și 
edifică, subit, o glorie amenințată chiar 
din start de efemeritatea devenită cro
nică pentru cei care-și sărbătoresc prea 
de timpuriu simplele opțiuni, ca pe 
realizări indubitabile. Din cupa acestui 
gen de satisfacții au gustat, nu o dată, 
și sportivii din țara noastră.

Aviditatea de noutăți a opiniei pu
blice părea ținută în șah-etern de 
dublarea competițiilor olimpice (igrnâ- 
vară), ca și de întrecerile care le pre
ced și le succed, prilejuri multiple ds 
confruntări și recursuri în care — cele 
mai adeseori — idolii sînt contestați, 
îndată după învestitura olimpică, cu o 
satisfacție nedisimulată. S-ar putea crede 
că una dintre consecințele firești ale 
deținerii unei medalii este aceea de a 
nu o putea apăra, chiar dacă aceiași 
sportivi, în mod cu totul excepțional, 
își repetă, uneori, peste patru arii, 

• succesul olimpic.
Recent încheiata ediție a J. O. de la 

Grenoble nu a făcut excepție de la 
această regulă. Cortina jubiliară a fost ] 
smulsă și nu ridicată de victoria cea I 
mai neașteptată a primei zile și a în
tregii Olimpiade și anume aceea a. it., 
lianului Franco Nones, care nu a mai 
reușit apoi nici măcar să se vadă în 
restul probelor la al căror start s-a 
aliniat și nici la campionatele țării sale, ■ 
disputate după J. O.

Însuși J. C. Killy, triplu campion la I 
Grenoble, s-a recuzat la cîteva com
petiții post-olimpice, pierzînd apoi în 
serie în fața foștilor săi învinși. Dubla 
învingătoare olimpică din probele de 
fond, suedeza Toini Gustafson, a cedat 
de două ori în probe devenite clasice 
pentru schiul nordic, disputate în Suedia 
și Finlanda pe distanțele de 5 și 
10 km; aceeași soartă au avut-o și 
componentele ștafetei de 3X5 km a 
Norvegiei, clasate tocmai pe locul 4 
într-o confruntare internațională post- 
olimpică.
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IȘi alți laureați ai ediției jubiliare a I
J. O. de iarnă au plătit cu repetate |
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insuccese proaspăta glorie olimpică.
Și totuși, aureola olimpică este în 

continuare visată, dorită cu ardoare de 
toți cei care au atins o anumită va
loare în sport; și ea constituie cea mai 
deplină împlinire cunoscută pînâ acum 
în domeniul sportiv și pe care nici me
daliile campionatelor mondiale nu o 
pot concura, tot astfel cum nici insuc
cesele ulterioare nu o pot știrbi. In 
aceste luni care preced J. O. din Mexic, 
o privire care ar încerca să cuprindă 
vastul șantier sportiv mondial în care 
se pregătesc asalturile cununelor olim
pice, ar putea asemui uriașul și ir____ _
efort, convergînd spre piscurile mexi
cane, cu o variantă laică, modernă, a 
biblicei. Golgote, căreia mii ___
îi închină voluntar întreaga lor capa
citate de muncă, dâruindu-se, total, 
noului lor zeu, SPORTUL.

Em. VALERIU

IN ALGERIA
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CLASAMENTUL

Pregătiri pe lacul Herăstrău pentru noul sezon...
Foto i P. ROMOȘAN

1.
2.
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4.
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7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

Steaua 
F. C. Argeș 
Dinamo Buc. 
Petrolul 
U. T. A. 
Jiul 
Rapid 
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Azi se dispută meciul PROGRESUL— 
STEAGUL ROȘU.

Partida JIUL—DINAMO BUCUREȘTI se 
va juca duminică 12

RAPID AȘTEPTAUJ ?

cel de-al treilea la Sidi Bel 
Abbes cu o echipă militară.

Ziarul publică fotografiile 
antrenorului principal, Valen
tin Stănescu, și ale compo- 
nenților echipei.

ASTAZL ÎNCEPE 
„CUPA PRIMĂVERII

LA PENTATLON MODERN
Astăzi, începînd de la ora 9.30, 

se va desfășura pe baza hipică 
din calea Plevnei proba de că
lărie din cadrul concursului re
publican de pentatlon modern, 
dotat cu „Cupa primăverii”. Mil
ne, ' de la ora 8.30, în sala de 
scrimă de Ia stadionul Republi

cii, va avea Ioc proba de spadă, victoria jucătoarelor românce,

BELGRAD 8 (Agerpres) — 
Disputat la Vrnjacka Banja, 
meciul de șah dintre echi
pele feminine ale României și 
Iugoslaviei s-a încheiat cu

CICLIȘTI DIN 19 TÂRÎ pornesc azi la drum 
ÎN CEA DE A XXI-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII«

Citiți, în pag. a 4-a, relatările de la Berlin ale trimisului nostru special, Hrista- 
che Naum, înaintea startului marii competiții.

care au totalizat în două ture 
(la 8 • mese) 9‘/s puncte, față 
de 6% puncte cît au obținut 
gazdele. Echipa României a 
realizat în primul tur scorul' 
favorabil de 5V2—2’/2, iar cel 
de-al doilea s-a terminat la 
egalitate 4—4. Puncte prețioa
se au înscris în partidele în
trerupte Margareta Teodores- 
cu, învingătoare in fața Ra
ției Jovanovici, Suzana Ma- 
kai, cîștigătgare Ia Zivkovici 
și Rodica Reicher, care a în
vins-o pe Rujița Jovanovici. 
Cite două puncte au obținut 
in acest meci jucătoarele noa
stre Eleonora Jianu și Ger
trude Baumstark.
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DINAMO BUCUREȘTI (m) Șl CHIMIA ORAȘUL VICTORIA (f)-
CAMPIOANE DE JUNIORI

Echipa de handbal juniori Dinamo București, cîștigătoare a 
campionatului național pe anul 1968

Foto: JACQUELINE ZVONEVSCHI

„CUPA STEAUA"

P. Șandor a cîștigat proba de „maraton"

Timp de trei zile, la Oradea 
și Tg. Jiu s-au desfășurat tur
neele finale ale campionatului 
național de juniori, în urma 
cărora au fost cunoscuți noii 
campioni ai țării : Dinamo 
București — masculin, Chimia 
Orașul Victoria — feminin.

In legătură cu întrecerea de 
Ia Oradea, am stat de vorbă cu 
antrenorul echipei campioane, 
Alexandru Ilie.

— Aș vrea să remarc mai 
întîi — aprecia acesta — matu
ritatea întrecerilor. Au fost 
multiple momentele cînd, anu- 
nțiți factori — calitatea supe
rioară a jocului, spiritul orien
tativ, capacitatea de concentra
re și rezistența jucătorilor — 
te trimiteau mai curînd la o 
finală a seniorilor decît la o 
întrecere a unor juniori aflați 
la prima (in cazul echipei Di
namo, la primele) lor con
fruntare de amploare. L,a va
loarea partidelor a contribuit, 
indiscutabil, și maniera auto
ritară în care au fost conduse 
partidele, arbitrii dind jucăto
rilor să înțeleagă că nu este 
vorba de un... joc de copii, ci 
dâ un turneu în care se decreta 
un campion republican.

— Care a fost valoarea con- 
curenților ?

— In „zone", etapă care ă 
precedat turneul final, s-au 
„pierdut" cîteva echipe — Re
șița, Tg. Mureș, Sibiu — care 
ar fi ridicat mult tensiunea în 
acest turneu final. N-aș putea

Politehnica Brașov și I.C.H.F. București, 
promovate în divizia A la băieți

, ® Cu jocurile desfășurate 
duminică, s-au încheiat între
cerile celor două serii ale 
diviziei B la băieți. - Datorită 
comportării constant bune 
de-a lungul celor 18 etape, 
echipele Politehnica Brașov 
din seria I și I.C.H.F. Bucu
rești din seria a II-a au ocu
pat primul loc și ău cucerit 
dreptul de a participa, din 
toamnă, la prima divizie a 
țării. Dintre aceste două for
mații, o misiune mai dificilă 
a avut Politehnica Brașov 
care a înfruntat, ca adversare 
directe, alte două echipe va
loroase : Steagul roșu Brașov 
și Politehnica C-Iuj. Dovada e- 
chilibruJui existent în aceas
tă serie o constituie faptul că 
locul 1 a fost decis în ultima 
etapă de meciul dintre stu
denții brașoveni și cei clu
jeni. La capătul unei partide 
foarte disputate, au învins 
baschetbalist» din Brașov, 
antrenați de prof. Gh. Marcu 
Iată Iotul folosit: M. Iliesciu 
N. Bîrsan, Fr. Dikay. M. Ma
rian, S. Bobancu, D. Bădescu, 
A. Iliescu, M. Dîmache, M 
Nichiforescu, P. Wusmuc, F. 
Batoșescu, W. Weinstoe.

® Puternic susținută de

ARCAȘII
AU CUVÎNTUL
Ne scrie un antrenor de tir 

cu arcul. Mărturisim că, atunci 
cînd am redactat cu pasiune e- 
ctitorialul „ Robin Hood pe po
dium-, nici nu bănuiam că a- 
semenea îndeletniciri există și 
pe la noi. Mea culpa.

Antrenorul cu pricina, Zoltan 
Szabo din Tg. Mureș, bucuros de 
interesul pe care ziarul nostru l-a 
arătat tirului cu arcul, ne sur
prinde și mai mult vorbind în 
numele celor peste 200 de arcași 
din 11 asociații sportive locale ! 
El bănuiește că sînt părtași la 
satisfacție și colegii întru toxo- 
filie de la A.S.A. Cluj, știința 
Cluj, Olimpia București, Spartac 
Petroșeni, Voința Baia Mare, A- 
vintul Reghin etc. Precum de- 
plînge încetarea activității în a- 
cest domeniu la Metrom Brașov, 
Voința Gheorghieni, Confecții 
Odorheiul Secuiesc. „Dar — scrie-» 
Zoltan Szabo — cele 18—20 aso
ciații din țară, care au mai ră
mas, sînt baze puternice ale tiru
lui cu arcul românesc". Ca piesă 
de convingere ni se trimite un 
calendar competlțional în care 
figurează 17 concursuri de mai 
mare sau mai mică importanță, 
majoritatea cu loc de desfășu
rare la Tg. Mureș, la Sovata, 
Petroșeni, Tușnad sau Cluj.

Faptul că tirul cu arcul este 
sport olimpic nu mai e nevoie 
de dovedit. Este în schimb ne
voie ca de această realitate să-și 
aducă aminte în primul rînd 
federația de specialitate, cea a 
tragerilor la țintă, (vib). 

susține, implicit, că partenere
le noastre directe (Liceul nr. 
2 lași, Școala sportivă Plo
iești, Școala sportivă Crăiova) 
nu ne-au dat suficiente emoții. 
Amintind numai faptul că, îna
intea finalei, lașul era înaintea 
noastră cu un punct, puteți 
realiza starea de spirit în care

eram în preziua întîlnirii de
cisive.

— Obiectivele imediate ?
— Mai întîi, promovarea lui 

Zadorojnai în prima echipă. 
Cu restul efectivului (toți ju
niori născuți după 1950) voi 
continua să lucrez încă un an 
sau doi, împrospătîndu-1, însă, 
cu elemente din cele trei echi
pe de juniori mici pe care le 
am în „șantierul" de la Di
namo.

Și, înainte ca antrenorul Ilie 
să anunțe turneul pe care e- 
chipa campioană îl va între
prinde în Polonia, ca răspuns 
la vizita pe care Gwardia Opole 
a făcut-o in primăvară la Bucu
rești, a ținut să specifice (și nu 
fără mîndrie), că titlul pe care 
echipa sa l-a cîștigat este un 

inimoșii săi susținători, for
mația I.C.H.F. București â 
izbutit să ajungă în divizia A 
Spre deosebire, însă, de Po
litehnica Brașov, I.C.H.F.-uJ 
și-a asigurat calificarea cu 
cîteva etape înaintea termină
rii diviziei B. Antrenorul 
bueureștenilor, M. Ionescu, a 
reușit într-un timp relativ 
scurt să închege o echipă so
lidă și, mai ales, să-i creeze 
coeziunea fără de care este 
greu să se obțină performan
țe deosebite. Sperăm că, în 
toamnă, I.C.H.F. va prezenta 
un lot care să facă față ce
rințelor primei divizii a țării. 
In divizia B, I.C.H.F. a fost 
reprezentată de următorii ju
cători : I. Dinescu, St. Con
stantin, S. Satmari, I. Roșea, 
I. Cîmpoiaș, I. Costache, I. 
Machita, D. Ganea, N. Gal, 
M. Chiciu și G. Anastasescu.
• Desfășurarea ultimelor e- 

tape ale diviziei B au fost 
umbrite de unele rezultate a- 
supra cărora planează neîn
crederea. Este vorba de sco
rurile înregistrate între echi
pele Universitatea București 
și Universitatea Iași. La fete, 
ieșencele au fost învinse (la 
Iași) în mod surprinzător de 
bucureștence, care au luat 
astfel o serioasă opțiune în 
lupta pentru evitarea retro
gradării. O săptămînă mai 
tîrziu, echipa de băieți a 
Universității București a pier
dut acasă meciul cu Universi
tatea Iași, care, la rîndul ei, 
a văzut îndepărtat pericolul 
retrogradării. Cele două rezul_ 
tate sînt prea ciudate pentru 
a fi simple coincidențe. „Re
ciprocitatea" a fost sesizată de 
F. R. Baschet, care a deschis 
o anchetă. Sperăm că se va 
încheia cit mai curînd și, în 
ipoteza că se va constata un 
aranjament între cele două 
„Universități", vor fi luate 
măsurile de rigoare.

O Prin victoria obținută 
duminică asupra Arhitecturii, 
la București, Viitorul Dorohoi 
a devenit principala candida
tă, din seria a II-a a diviziei 
B la fete, la promovarea în 
divizia A. Cu acest succes, 
obținut în ultimele secunde 
(principala realizatoare, Doi
na Iftimie, ieșise din teren, fi
ind eliminată pentru cinci 
greșeli personale, cu 10 mi
nute înainte de final), elevele 
Liceului nr. 1 din Dorohoi au 
dat „pe concret", cuvenitul 
răspuns celor care afirmă că 
Viitorul Dorohoi învinge doar 
pe teren propriu. Felicităm pe 
prof. I. Mandache și pe ele
vele lui și sperăm că forurile 
locale se vor îngriji ca măcar 
de acum prima echipă din 
Dorohoi participantă la divi
zia A să aibă sală de antre
nament și de joc. (d. st.). 

omagiu adus aniversării a 20 de 
ani de existență a clubului Di
namo.

★
Alături de dinamoviști, ele

vele profesorului Nicolae Ma
rian din Orașul Victoria merită 
toate felicitările. După ce, pu
țin mai înainte, ele au reușit 
să intre în calificări, acum a- 
flîndu-se în barajul pentru 
promovare în divizia B, ia* 
tă-Ie campioane republicane Ia 
junioare, intrecînd în turneul 
de la Tg. Jiu echipe cu pre
tenții ca Școala sportivă r.r. 1 
București și Școala sportivă 
Timișoara.

Cu trei luni în urmă (cînd 
le-am vizitat), antrenorul lot 
enumera — fără să se lamen
teze, însă — impedimentele: 
„Condițiile de ‘ antrenament 
Sînt improprii; avem o singură 
sală de 7/8 m. Dar, ne-am spus: 
mai întîi să confirmăm și apoi 
să pretindem ! Luptăm în ace
lași timp cu obstrucția părin
ților, neobișnuiți în aceste 
locuri cu „asemenea practici" 
(sportul) și cu „o asemenea ri
sipă de timp".

Și iată că, ieșind campioa
ne, junioarele „Victoriei" au 
demonstrat că timpul a fost 
fructuos folosit și ca munca 
lor — și a antrenorului lor — 
merită toată atenția.

Nușa MUȘCELEANU

CAMPIONATUL DE CALIFICARE PE ECHIPE
La sfîrșitul săptămînij tre

cute a avut loc într-o serie 
de localități din țară etapa 
pe asociații a campionatului 
de calificare pe echipe la 
lupte greco-romane. Iată re
zultatele acestor reuniuni;

CONSTANȚA. - Din cele 
cinci formații care s-au în
trecut în orașul nostru, pen
tru faza de „zonă" s-au cali
ficat Marina Mangalia și Fla
mura roșie Tulcea. Rezultate : 
Marina cu Flamura roșie 
17—15, cu Progresul Brăila 
29—3, cu I.M.U. Medgidia 
28—4, cu Energia Constanța 
28—4. Flamura roșie Tulcea 
cu Energia 19,5—4,5, cu 
I.M.U.M. 28—4, cu Progresul 
28—4. (C. POPA, coresp. 
principal).

ARAD. — întîinirile au 
fost de un bun nivel tehnic, 
printre cei evidențiați se nu
mără : V. Steopu (cat. 57 
kg) de la C.S.M. Reșița, L. 
Boaru (87 kg), M. Moșneag 
(+97 kg) ambii de la Va
gonul Arad și P. Boian (70 
kg) de la Victoria Lugoj. Va
gonul — C.S.M. Reșița 18.5— 
13,5, C.S.M. Reșița — Victo
ria Lugoj 31—1, Vagonul — 
Victoria 27—5. S-au calificat 
Vagonul Arad si C.S.M. Re
șița. (T. ALEXANDRU, co- 
iesp.).

SIBIU. — Formația C.S.M. 
Cluj a terminat neînvinsă 
turneul și împreună cu A.S.A. 
Sibiu s-au calificat pentru e- 
lapa superioară a competiției. 
A.S.A. Sibiu cu Constructorul 
Hunedoara 16—12, cu Știința 
Petroșeni 25—7, cu C.S.M. 
Cluj 14—18. C.S.M. Cluj cu 
Știința 31—1, cu Constructo
rul 26—9. Constructorul —

FINALA ȘCOLILOR PROFESIONALE
ALE CONSILIILOR POPULARE

La Simeria. s-a desfășurat 
etapa finală a campionatului 
î’apublican al Școlilor profesio
nale din subordinea Consiliilor 
populare, la care au participat 
ciștigătoarele de zone : Grupul 
școlar Oradea. Grupul școlar 
Construcții București. Grupul 
școlar profesional tehnic Su
ceava și Școala profesională 
Arad. Pe primul Ioc s-a clasat 
— neînvinsă — echipa Grupu
lui școlar Oradea, care va par
ticipa. astfel, alături de ciștigă
toarele întrecerilor pe ministe
re. la finala pe țară a Școlilor

Frigiderul „FRAM“ este prevăzut cu patru grătare, două 
cutii din masă plastică cu capac transparent, pentru fructe; 
un compartiment pentru unt și brînză; un raft pentru ouă 
și altul pentru sticle; un evaporator pentru două tăvițe 
necesare obținerii cuburilor de gheață.

Consumul maxim de energie electrică în 24 de ore 3 kWh. 
Frigiderul este prevăzut cu un termostat pentru reglarea 
automată a temperaturii și a consumului de energie.
PREȚ VECHI : PREȚ NOU :
2 500 2 125

Se vinde și cu plata în rate.

Miercuri în cadrul con
cursului republican dotat cu 
„Cupa Steaua" s-au disputat 
probele de armă liberă calibru 
mare 3X40 focuri, pistol ca
libru mare și cea de a doua 
manșă la skeet (talere arun
cate din turn). La armă ca
libru mare, această probă 
deosebit de dificilă (distanța 
pînă la ținte — 300 m), de
numită, pe bună dreptate, de 
trăgători maratonul tirului, a 
revenit după 120 de focuri 
multiplului campion și re
cordman al probei, P. Șan- 
dor, cu un rezultat mulțumi
tor — 1124 p. La pistol cali
bru mare și-a înscris numele 
pe lista cîștigătorilor M. Du- 
mitriu cu 585 p., o cifră de
stul de ridicată. La skeet a 
cîștigat dr. I. Albescu, cu 144 
de talere lovite din 150 po
sibile, ceea ce constituie o 
performanță remarcabilă.

Rezultate tehnice: armă li
beră calibru mare 40 focuri 
culcat: 1. P. Șandor (Steaua) 
392 p, 2. L. Cristescu (Steaua) 
386 (28X10), 3. M. Pavel (Di
namo) 386 p (27X10), 4. T. 
Ciulu (Steaua) 386 p (26x10), 
5. T. Coldea (Steaua) 384 p, 
40 f. poz. genunchi: 1. G. Si- 
corschi (Dinamo). 376 p, 2. N.

Știința 23—5. (I. IONESCU, 
coresp. principal).

PLOIEȘTI. — După două 
victorii comode cu Energia 
București (32—0) și Tractorul 
Urziceni (28—4) și în urma 
unui meci strîns cu Carpați 
Sinaia (16—12), formația lo
cală Petrolul a cucerit drep
tul de a fi prezentă la „zone".

Cealaltă calificată este echi
pa din Sinaia. Carpați Sinaia 
eu Energia 27—5, cu Tracto
rul 31,5—0,5, Energia — 
Tractorul 20—12. (A. VLAS- 
CEANU, coresp. principal).

Peste 130 de sportivi la concursul 
republican de primăvară

De două zile se desfășoară 
în Sala Sporturilor din Con
stanța concursul republican' 
de primăvară al juniorilor, 
la lupte greco-romane, la care 
participă peste 130 de spor
tivi din toată țara. Concu- 
renții, în special la catego
riile mici, sînt destul de bine

profesionale ce va avea loc in 
luna iulie, la București,

E. OLARIU-coresp.

DOUĂ PARTIDE 
INTERNAȚIONALE 

DE VOEEI IA CRAIOVA
Aseară, la Craiova, echipa 

feminină de volei Universita
tea a dispus de I.C.F. Buda
pesta, aflată în turneu în țara 
noastră, cu 3—1 (12, —15, 7, 6). 
Cu o seară înainte — în pri
mul meci — craiovencele în
vinseseră formația maghiară cu 
3—2 (12, 6, —11, —4, 0).

este economia 
pe care o reali
zați cumpărînd 
Ia noul preț 

frigiderul 
„FRAM“

Rotaru (Steaua) 375 p, 3. P. 
Șandor 374 p, 4. D. Vidrașcu 
(Dinamo) 368 p, 5. T. Ciulu 
366 p. 40 f. poz. în picioare: 
1. P. Șandor 358 p, 2. T. Ciu
lu 357 p, 3. N. Rotaru 3S2 p, 
4. L. Cristescu 332 p, 5. M. 
Pavel 331 p. Pe trei poziții: 
1. P. Șandor 1124 p, 2. T.Ciu- 
lu 1109 p, 3. N. Rotaru 109» 
p, 4. L. Cristescu 1082 p, 5.
G. Sicorschi 1078 p. Pistol 
calibru mare (30+30 f.): 1.
M. Dumitriu (Steaua) 585 p 
(289+296), 2. D. luga (Dina
mo) 578 p, 3. T. Jeglinschî 
(Dinamo) 577 p, 4. I. .Pieptea 
(Olimpia) 577 p, 5. N. Flama- 
ropol (Olimpia) 570 p. Skeet 
(150 talere): 1. I. Albescu 
(Steaua) 144 1, 2. Gh. Senco- 
vici (Steaua) 139 t, 3. G. Pin* 
tilie (Steaua) 136 t, 4. E. Mo- 
tolici <Șc, sportivă nr. 1) 135 
t, 5. D. Danciu (Dinamo (+ 
bor) 135 t

întrecerile se încheie azi 
cu proba de pistol sport.

T. R.

SATU MARE. — In locali
tate s-au întrecut doar trei e- 
chipe întrucît A.S.A. Oradea 
nu ,s-a prezentat. Unio Satu 
Mare cu Chimistul Baia Mare 
14—14, cu Utilajul Petroșeni 
31—1, Chimistul cu Utilajul 
31—1. La întrecerile de zonă 
vor participa Unio și Chi
mistul. (A. VERBA, coresp.).

BACAU. — 5 formații mol
dovene s-au întrecut cu ar
doare pentru obținerea cali
ficării în etapa următoare a 
competiției. Iată rezultatele: 
Nicolina Iași cu A.S.A. Bacău 
19—9, cu IPROFIL Rădăuți 
16—12, cu Dinamo Bacău 
19—13 și cu Cimentul Bicaz 
26,5—5,5 ; IPROFIL cu A.S.A. 
19—13, cu Dinamo 17—11 și 
cu Cimentul 20—12; A.S.A. 
cu Cimentul 22,5—9,5 și cu 
Dinamo 20—8; Dinamo — 
Cimentul 22—10. S-au califi
cat Nicolina și IPROFIL.

pregătiți din punct de ve
dere tehnic.

în primele tururi o evolu
ție frumoasă au avut luptă
torii dintr-o serie de centre 
unde Sportul luptelor a fost 
recent introdus, ca, de e- 
xemplu Cîmpulung Muscel, 

Slatina, Bacău, Craiova etc. 
în schimb, unele orașe ca 
Lugoj și Reșița, unde atletica 
grea are o veche tradiție, nu 
se evidențiază cu luptători 
de valoare la această com
petiție.

Iată cîteva rezultate: categ. 
48 kg — Mihai (Steaua) b. 
tuș Gramatovici (Bacău), Ciu- 
tan (Rapid Buc.) b. tuș Flo- 
rescu (Roșiori), Gogu (Bra
șov) b. p. Solop (Constanța); 
categ. 70 kg — Păduraru 
(Constanța) b. p. Popovici 
(Tulcea), Husaru (Bacău) b. 
tuș Lucacelo (Reșița); categ. 
75 kg — Dobre (Medgidia) 
b. p. Gabor (Galați), Rațiu 
(Marghita) b. tuș Neacșu 
(Cîmpulung); categ. 81 kg — 
Eizic (Rădăuți) b. p. Nagy 
(Cluj); categ. grea — Dolip- 
schi (Rapid Buc.) b. tuș Dră- 
ghici (Medgidia).

Azi, in aceeași sală, au loc 
finalele.

C. POPA-coresp. principal

Infracțiunea de a juca fotbal
Se pare că Pjstalozzi nu 

juca fotbal. Biografii săi nu 
consemnează nicăieri șuturile 
marelui pedagog, după, cum 
r.ici el însuși n-a lăsat vreo 
însemnare din care să reiasă 
echipa sa favorită. Aceeași 
carență o prezintă și Come- 
nius, dar comenologii din 
lumea întreagă încearcă* să 
adapteze indicațiile sale edu
cative la sportul în unspre
zece. Nici măcar Macarenco 
n-a lăsat în principalele sale 
opere adnotații pe marginea 
faulturilor.

Acuste lacune ale istoriei 
pedagogiei au fost umplute 
însă cu prisosință atît de pe
dagogii de mai sus cît șl de 
mulți alții, prin studiile, ex
periențele, ditirambele închi
nate sportului.

Iar în epoca modernă, prin 
studiile, experiențele, ditiram
bele închinate în primul rînd 
fotbalului.

Pentru că fotbalul — în 
afara bicepșilor, gemenilor, 
marelui dințat, abdominalului 
— dezvoltă spiritul de echipă. 
Pentru că fotbalul — în afara 
huiduielilor, vedetismu
lui, faulturilor — e o școală 
a dorinței de a învinge. Pentru 
că fotbalul — în ciuda co
mentatorilor reumatici — e 
o școală la fel de bună pen
tru navigatori și pentru vul* 
canologi — pentru toți cei 
care au nevoie de energie și

POST-SCRIPTUM 
LA UN CONCURS

Oele 62 de starturi, pe tra
seul de la Oituz, din cadrul 
etapei secunde a Campionatu
lui republican de viteză în 
coastă, au declanșat o ten
siune emoțională pe care, în 
mod sigur, cardiologii n-o re
comandă spectatorilor. Noi o 
propunem totuși pasionaților 
de sporturi mecanice, adică 
acelora care doresc să se con
vingă pînă la ce limite se 
poate ajunge în mînuirea vo
lanului — bineînțeles, la ni
velul automobilismului spor
tiv actual de la noi — atunci 
cînd există curaj împletit cu 
prudență, judecată limpede și 
promptă, iscusință în pregă
tirea unui motor.

Cel mai bun timp . (4 :23,1) 
l-a realizat și de astă dată tot 
Marin Dumitrescu, care și-a

La unul din numeroasele viraje „strînse* de pe t~aseul Oitu- 
zului

condus admirabil Fiatuî 1300. 
Al doilea clasat. Marin Vio
rel, a obținut cu 5,7 sec. mai 
mult, dar aceasta — fără a 
încerca să diminuăm meritele 
liderului — și din cauza ma
șinii mai vechi, Am regretat 
însă că de la start a lipsit 
Adalbert Gaspar, clasat pe 
locul al doilea in etapa de la 
Mediaș. Prezența lui la Oituz 
ar fi dat un caracter și mai 
acerb disputei sportive din 
fruntea clasamentului și ne-ar 
fi demonstrat, poate, că mai 
există un pilot capabil să in
tri în discuțiile despre selec
ționarea lotului național.

A doua etapă, a campiona
tului a evidențiat forma bună 
a lui M. Hîrtopeanu, M. Vi- 
caș, Fi. Hainăroșie, L. Bor- 
belv ș.a., care au urcat, cu 
această ocazie, în ierarhia 
clasamentului general, și a 
constituit un prilej de afir
mare pentru E. Ioriescu-Cris- 
tea și M. G. Marinescu. în 
același timp, întrecerea a dat 
posibilitate singurei concu
rente participante la campio
nat, Jutta Heitz din Brașov, 
Să confirme talentul pe care 
i-1 știam. Ea a ocupat un 
onorabil loc 4 la clasa pînă 
la 1100 cmc și și-a înscris 
numele la jumătatea clasa
mentului general, înaintea a 
32 de bărbați. O felicităm și-i 
dorim să-și găsească o demnă 
coechipieră pentru Raliul Ro
mâniei, la care intenționează 
să participe și în acest an.

O notă bună merită orga
nizatorii întrecerii de la 
Oituz, în frunte cu oficialii 
(arbitrajul a fost la înălțime) 
și cu gazdele. Deși nu are 
nici un fel de obligații pe li
nie de automobilism, entu
ziastul activist sportiv Gh. 
Grurizu a dat un substanțial 
ajutor în pregătirea și desfă
șurarea concursului, făcînd... 
notă discordantă cu unele 
persoane oficiale din județul 
vecin (Covasna), pe teritoriul 
căruia s-a aflat traseul eta
pei. Automobiliștii ne-au de
clarat că vor veni întot
deauna cu plăcere în frumo
sul oraș al chimiștilor de pe 
valea Trotușului.

Sportul automobilistic se 
practică, deocamdată, la noi, 

curaj în activitatea de zi 
cu zi.

Din punct de vedere peda
gogic, deci — în ciuda lipsu
rilor semnalate la Pestalozzi 
și Comenius — elevii trebuie 
îndrumați, atunci cînd au 
aptitudini, să joace fotbal. 
A-ți închipui că tenisul e 
pentru domni și fotbalul

Dar, de fapt

iiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiHf. 
pentru golani înseamnă să ju
deci sportul după concepția 
suporterilor din Lună.

Această introducere care 
forțează uși deschise, oricine 
știind ce înseamnă de fapt 
Sportul în unsprezece, se a- 
dresează tuturor profesorilor 
(din fericire foarte puțini) 
care măsoară puritatea ele
vilor după distanța care-i 
desparte pe aceștia de sta
dion. In subsidiar această in
troducere se adresează tova
rășului director al Școlii. teh
nice de cooperație din Rîm- 
nicu Vîlcea — Nicola's Rusă- 
nescu. Pentru că, după ce la 
sus-numita școală sala de sport 
a devenit dormitor, după ce 
terenul de volei s-a transfor
mat în garaj și parking pen
tru... căruțe (ilegalități fla
grante privind H.C.M. consa

de către oameni al căror en
tuziasm este, la un moment 
dat, de neînțeles. Singura loc 
răsplată pentru sacrificiile pe’ 
care le fac — și care, mate
rialicește, înseamnă foarte 
mult — este plăcerea de a s# 
întrece, de a propulsa puțin 
cite puțin sportul nostru cu 
motor și, cîte o dată, de a 
auzi aplauzele spectatori
lor. Căiile de sprijiniri 
a acestor oameni ar tre-f 
bui căutate cu mai imiltăl.

grijă. Un început s-a făcut ’ 
Automecânica-București, echi
pă din care face parte Ma
rin Dumitrescu, a acordat 
sportivilor săi, și la prima 
etapa și la cea de a doua, 
cîte un scurt sejur de pre
gătire la fața locului, le-a 
pus la dispoziție unele piese 
și carburanți. Exemplul a- 
cesta îl evidențiem și-I dorim 
urmat și de alții, spre folosul 
automobilismului nostru care 
se găsește în perioada de de
maraj.

Dumitru LAZAR -

Concurs internațional 
de caiac pe Bega
La Timișoara s-a disputat un 

concurs de caiac între Școala 
sportivă din localitate și BE- 
GEY Club Zdrenianin (Iugo
slavia). S-.au disputat 15 probe 
pe Bega (împotriva sensului 
apei). Scor final: 12—3 pentru 
Școala sportivă din Timișoara. 
Cele mai disputate probe au 
fost, cea de caiac 2 junioare, 
cîștigată de Rodica Chiriac Și 
Mariana Marchiș ; caiac 4 se
niori — cîștigată de echipajul 
timișorean Claici. Sibec, Su- 
pran și Bojinovici și caiac 2 
junioare, cîștigată de echipa
jul iugoslav Iuliana iMesaroș și 
Maria Vastag.

P. ARCAN-coresp. principal

0 NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ 

ÎN CAPITALĂ
Duminică dimineața are loc 

inaugurarea noii baze sportive 
a asociației bucureștene T.U.G., 
din ■ str. Drumul Găzarului (șos. 
Giurgiului). „Capul de aîiș“ al 
programului festiv îl va consti
tui meciul divizionar C dintre 
T.U.G. și Flacăra roșie București, 
programat de la ora 10. In 
deschidere, de la 8.30, se vor 
întîlni două echipe de foști ju
cători ai celor două cluburi. In 
finalul dimineții sportive este 
prevăzut un meci de fotbal în
tre două echipe de copii.

crat terenurilor și sălilor de 
sport) elevilor li se interzice 
să joace fotbal.

Ne-am referit în subsidiar 
la tovarășul Rusănescu pen
tru că, în primul rînd, nu se 
pot umple la nesfîrșit pagini 
întregi explicînd legile în vi
goare. Ne referim în subsi
diar la tov. Rusănescu, pen
tru că — să ne fie iertat — 
continuăm să credem mai 
mult în spiritul pedagogic 
pornind de la Democrit la 
primul ministru al Irlandei 
— amîndoi cunoscuți susți
nători ai sporturilor de echi
pă. Și, mai ales ne referim 
în subsidiar la tov. Rusă
nescu pentru că interdicția sa 
adresată elevilor amatori de 
fotbal e de competența orga
nelor locale.

S-ar putea însă ca organele 
la care ne referim să nu știe 
ce se petrece în școala cu 
pricina.

Atunci lucrurile trebuie 
spuse limpede pentru ca ele
vii cărora fotbalul le este in
terzis, să-1 practice noaptea, 
prin efracție. Astfel Pseudo 
Codul Penal Intern (P.C.P.I.) 
al Școlii tehnice de coopera
ție din Km. Vîlcea ar pre
vedea — în afara „Infracțiu
nii de a juca baschet în dor
mitor" și a „Infracțiunii de ă 
juca volei în căruță", „In
fracțiunea de a juca — pur 
și simplu — fotbal".

Camil BACIU
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DRUM LUNG DE LA TEORIE
LA PRACTICĂ

veritabile: pe Tătaru și So
rin Avram. Cele două puncte 
avans pe care Ie deținem Ia 
această oră mă obiigă să-i 
impun echipei atacul. Pentru 
noi, un rezultat egal poate 
însemna înfrîngerea, deoa
rece mai avem de jucat me
ciuri grele. Ca și Argeșul, 
de altfel. Oricum, sînt sigur 
că și piteștenii yor recurge 
Ia atac“.

In cabinele subsolului, la 
gazde, Eugen Mladin (care 
este „de serviciu" la acest 
joc întrucât, după cum am 
aflat, cei doi antrenori se o- 
cupă pe rind de cite un 
meci) are opinii opuse celor 
exprimate de Covaci : „Nu 
va fi un spectacol fotbalistic 
de calitate și nici un joc de 
nivel tehnic ridicat. Totul se 
va rezuma, după părerea 
mea, Ia o luptă în toate com
partimentele. Sigur că vor fi 
execuții tehnice superioare, 
fiindcă în ambele formații 
sînt jucători de mare valoare. 
Dar asta este altceva... E- 
chipa noastră este echilibrată 
ca de obicei, atu-ul ei fiind 
tocmai capacitatea de muncă 
a unor jucători, altoită pe va
loarea tehnică superioară a 
altora. Fină astăzi, meciul a 
fost tratat de noi ca unul 
obișnuit. Acum este cu totul 
altceva: fiecare a intrat în 
„atmosferă" și noi n-am în
cercat să atenuăm cu nimic 
febra de meci. Ce vreți ? A 
intrat în joc ambiția perso
nală a fiecăruia".

Concluzia după vizitarea 
taberelor albaștrilor (Steaua) 
și albilor: calm de ambele

Surprize tactice in derby
F. C. ARGEȘ — STEAUA 

1—1 (1—1)

Stadion „1 Mai“ ; teren ex
celent ; timp Însorit, favorabil 
pentru fotbal. Au mar
cat : Țurcan (mln. 39) pentru 
F. C. Argeș, respectiv Dumi
tru Popescu (min. 43).

F. C. ARGEȘ : Coman S — 
Păciulete 7, Barbu 9, Olteanu
8, Ivan 7, Prepurgel 6 (din 
min. 79, ioniță 6), Dobrin 8. 
Nuțu 6, Kraus 6, Țurcan 8, 
Radu 7.

STEAUA : Haidu 9 — Săt- 
măreanu 8, Dumitru Nicolae
9, Hălmăgeanu 8, Rotaru 7, 
Jenei 7, Negrea 7, Sorin A- 
vram 1 (din min. 74, Pantea 
6), Voinea 8, Dumitru Popescu 
7, Tătaru 7.

Arbitrii : Ia centru — Nico
lae Rainea (Birlad) 
la linie — Ion Radu (Birlad) 
ți Mihai Vasiliu (Ploiești).

PITEȘTI, 8 (prin telefon). 
Steaua are lovitura de înce
pere, dar perioada de tato
nare se prelungește prea 
mult. Pare că o teamă reci
procă stăpinește echipele.

Așezarea in teren a forma
țiilor contrariază încă din 
debut. Acoperindu-și zona 
proprie cu două rînduri de 
cite trei apărători și trimi- 
țînd patru oameni în linia 
întîi, Steaua a mărturisit o 
intenție evidentă de atac. In 
schimb, F. C. Argeș, proba
bil temătoare față de con
traatacul presupus al Stelei, 
s-a așezat cuminte și clasic: 
4—2—4.

Sesizînd faptul că Haidu 
are soarele în față, atacanții 
piteșteni, printre care Krtius 
pare la început cel mai ho- 
tărît, apelează la șuturi pu
ternice de la distanță. Pină 
și Păciulete vine din fund 
să-și încerce șansele, dar în 
acest fel el permite lui Tătaru 
să profite și să se infiltreze 
nestingherit în zona adversă. 
Periculoase (și uneori bru
tale) sînt și incursiunile lui 
Sorin Avram.

In toată această primă parte 
a jocului, Steaua se dovede
ște mai matură, mai solidă, 
mai calmă, jucînd pe jos, 
temporizînd uneori și clădin- 
du-și apărarea cu fermitate. 
Paradoxal, gazdele răspund 
la început printr-un joc de
zordonat, lipsit de vigoare și 
de orizont.

In plină acalmie, cînd toa
tă lumea credea că echipele 
se consolează prematur cu 
un scor alb (de altfel prono
sticat de specialiști), iată că 
în min. 39 o „uliță cehă" 
făurită de Dobrin, printr-o 
pasă perpendiculară pe poar
tă, dă prilej lui Țurcan să 
profite de prima și ultima 
greșeală gravă a apărării ste-

Dinamo -
(Urmare din pag. 1)

nute ni s-a părut Dumitra- 
cbe. Nu pentru golul înscris 
în min. 44 cu acea caracteris
tică lovitură de cap a sa, 
prin care trimite balonul a- 
proape razant cu terenul, și 
nici pentru celălalt gol, în 
care ce-i drept a profitat de 
o greșeală a lui Guarneri, 
dar a introdus, abil, balonul 
în plasă săltîndu-1 ușor peste 
Vavassori, ci pentru partici
parea sa activă la o serie de 
acțiuni desfășurate în careul 
Bolognei.

Golul oaspeților a fost în
scris de Clerici (min. 15), a- 
cest sud-americăn plin de 
vervă, care a încercat pînă 
în ultimul minut de joc să 
mai trimită mingea în poar
ta pe care Datcu a apărat-o 
mult mai bine decît cores
pondentul său bolognez Va
vassori. 

părți, tratare serioasă a dis
putei, aprecierea calităților 
partenerului de întrecere,' de 
loc protocolară ci mai de 
grabă lucidă. în totul, atmos
feră de meci mare. O singură 
paralelă posibilă (Ia scara 
locală, bineînțeles): cea cu în- 
tîlnirea de acum un an cu 
Ferencvaros. Net avantaj de 
interes pentru jocul cu 
Steaua. Argumente ? Unul 
singur: 20 000 de oameni pe 
15 000 de locuri! Și încă unul: 
17 007 plătitori, echivalent cu 
recordul stadionului din Pi
tești ! Și pentru cine se mai 
îndoiește încă: coloana im
presionantă de autoturisme 
cu număr de Capitală, într-o 
zi în care la București evo
lua F. C. Bologna.

Ultimele clipe înaintea în
ceperii jocului...

N. Rainea zimbește încre
zător și execută ’ „săritura 
mingii" pentru a-și menține 
încălzirea. Va avea o foarte 
grea misiune. Obiectivitatea 
ne obligă să-i urăm succes. 
Dobrin ne șoptește: „2—0
pentru noi și... mor să dau 
un gol!“ F. C. Argeș apare 
în arenă. Explozie onomato
peică cu pregnante rezonan
țe de clopot de bronz. 
Vigilența oamenilor de or
dine s-a topit în fața 
interesului echipei și ultimii 
întîrziați atacă pe unde pot. 
ceea ce a mai rămas liber pe 
undeva: copertina tribunei, 
stîlpii de iluminat, tabela de 
marcaj, incinta terenului 
chiar. Mingea la centru... Cine 
va ataca întîi ? Să-1 lăsăm 
pe Victor Băncitilescu să vă 
relateze desfășurarea parti
dei.

liste. El trage printre Hălmă
geanu și Dumitru Nicolae 
(descumpăniți), bătindu-l pe 
Haidu iremediabil: 1—0... și 
stadionul este în fierbere.

Incursiunile argeșenilor se 
întețesc acum și Radu e o- 
prit numai prin plonjonul la 
picioare al lui Haidu (min. 
41). Dar cu o rară putere de 
recuperare, bucureștenii se 
ambiționează merituos, por
nesc vijelios la atac și reu
șesc singurul lucru care pă
rea să-i anime: egalitatea pe 
tabela de marcaj. La numai 
4 minute după deschiderea 
scorului, o centrare de pe 
stingă a lui Voinea îl găsește 
pe Dumitru Popescu exce
lent plasăt; acestuia riU-i' mâi 
rămîne decît să trimită cu 
precizie mingea, cu capul, în 
colțul din dreapta jos, făcind 
plonjonul lui Coman inutil: 
1—1.

Începutul reprizei secunde 
marchează o aparentă apa
tie. Se joacă, dacă putem 
spune astfel, în puseuri. Rit
mul de joc e mult mai lent, 
deși se lasă umbra peste sta
dion. Abia din min. 65 F.C. 
Argeș devine mai activă, pre
simțind o oarecare lincezire 
a bucureștenilor la mijlocul 
terenului. De-abia acum se 
vede că trimiterea lui Pope
scu în atac a lipsit mijlocul 
terenului de un constructor 
și că nu a dat înaintării un 
coordonator.

O dată cu apropierea ulti
melor minute ale partidei, 
reapare gustul pentru victo
rie la ambele echipe, mate
rializat într-un ascendent, lot 
mai furibund asalt spre poar
ta adversă. De altfel, meciul 
se și încheie într-o apoteoză 
demnă de derbiul la care am 
asistat, cu faze de poartă 
care au răsplătit din plin pe 
pasionații, dar și răbdătorii 
spectatori. Era ciudat și plă
cut în același timp, în aceste 
momente ale jocului, cum în 
marea masă a publicului nu 
se mai puteau distinge parti
zanii unei echipe sau ai al
teia, cu toții confundîndu-se 
intr-un cor de admirație. Așa 
s-a întimplat în minutele 84, 
86, 87, 88 cînd părea să nu 
se mai termine suita de 
„bare" (Popescu, Tătaru), de 
șuturi de la distanță sau din 
apropiere (Țurcan, Radu, Do
brin) și intervențiile de ulti
mă clipă ale ambilor portari; 
toate laolaltă au făcut ca re
zultatul nu numai să rămînă 
pe loc, ci să fie socotit echi
tabil, transformînd îndelun- 
gile minute de luptă și uzură 
într-o concentrație finală de 
mare spectacol fotbalistic.

Victor BANCIULESCU

Bologna
în concluzie, putem spune 

că am asistat la un meci a- 
greabil, demn de caracterul 
său festiv, în care numai ar
bitrajul (V. Dumitrescu și 
Gh. Popovici) a făcut notă 
discordantă prin cîteva decizii 
în flagrantă contradicție cu 
realitatea, dar care nu au in
fluențat rezultatul întîlnirii.

OASPEȚII DESPRE MECI
GIUSEPPE (GIPO) VIANI: 

„M-a surprins jocul colectiv 
al adversarilor noștri și re
marc echipa în totalitate. Din 
rîndul ei aș vrea, totuși, să 
scot în evidență pe talentații 
Dinu și Dumitrache, care pot 
ajunge jucători de clasă. A- 
preciez, de asemenea, că la 
București există un public 
obiectiv".

HALLER: „Prima mea în- 
tîlnire cu fotbalul românesc

Un nou gol ^semnat" de Dumitriu II 
Foto: T. ROIBU

RECITAL DUMITRIU...
RAPID — PETROLUL

4——0 (3—0)
Stadion : „23 August" ; teren 

bun de Joc ; timp frumos ; 
spectatori : circa 35 ooo. A în
scris : Dumitriu (min. 21, 41, 
45, 58).

RAPID : Răducanu 8 —
Ștefan 6, Motroc 8, Lupescu 
8, Greavu 7, Pop 9, Jamalscbi 
8, Năsturescu 8, Dumitriu 10, 
Ionescu 9, Codreanu 8.

PETROLUI. : M. Ionescu 8 
— Alexiu 6, N. Ionescu 6, 
Pal 6, Mocanu 5, Grozea 6, 
Iuhasz 5, Oprișan 5, Dridea 5, 
Badea 5 (min. 49 Dincuță 6), 
Moldoveanu 6.

Arbitrul AI. Toth
Traian Vecan și Mircea Ră- 
dulescu Ia tușă, toți din O- 
radea.

Suporterii Rapidului au 
trăit miercuri o zi mare: o 
victorie de proporții incredi
bile. Un 4—0 în fața Petro
lului. Un succes, firește, ne
scontat la aceste dimensiuni, 
tocmai acum cînd petroliștii 
păreau să aibă o revenire 
spectaculoasă și cînd, parcă, 
ne făceau să întrezărim că 
elevii lui Ilie Oană ar putea 
deveni beneficiarii duelului 
dintre Steaua și F.C. Argeș.

A meritat Rapidul victoria 
la acest scor de proporții ? Fi
rește că da. A meritat rezul
tatul, mai ales prin prisma 
jocului mai insistent (și mai 
constructiv) din prima re
priză. Fotbaliștii bucureșteni 
au avut — înainte de toate — 
avantajul unui înaintaș în 
mare vervă : este vorba de 
Dumitriu. Atacantul rapidist 
ne-a oferit ceea ce deseori 
am dori să vedem : un recital 
sportiv. El a muncit mult 
pentru victorie. în mare parte 
a și realizat-o. Patru goluri 
în fața unei echipe de talia 
Petrolului este o performanță 
cu care nu s-a mai lăudat, 
dacă ne amintim bine, nici 
un atacant de la noi. Patru 
goluri lucrate cu măiestrie. 
Sigur, n-am vrea să minima
lizăm aportul celorlalți jucă
tori ai Rapidului, al întregii 
linii de atac, în care Ionescu 
are merite deosebite, creînd 
ocazii excelente pentru finali
zarea a trei din cele patru 
goluri; n-am vrea, de aseme
nea. să ignorăm meritele a- 
părării, în care s-a distins în
deosebi Motroc, ale mijloca
șilor Pop și Jamaischi. inepui
zabili în special în prima 
parte a întîlnirii. Cu alte cu
vinte, Rapid a făcut un meci 
bun. Ne oprim, însă, aici cu 
aprecierile de teamă ca nu 
cumva, peste cîteva zile, con
statările cronicarului sportiv 
să nu fie exact contrarii. 
Ce vreți, inconstanța echipe
lor noastre de fotbal și în
deosebi aceea a Rapidului nu 
mai este o noutate pentru 
nimeni.

De cealaltă parte, Petrolul 
a surprins prin jocul ei 
moale, neconvingător, deper
sonalizat, din prima repriză 
mai ales. Linia de atac, deși 
a fost constituită dintr-un 
cvartet de valori certe (Opri-

3-1 (2-1)
îmi lasă o excelentă impre
sie. Acum îmi explic rezul
tatele bune obținute de na
ționala României în fața u- 
nor formații de valoare din 
Europa. In ce privește victo
ria „albilor", ea este fără 
dubiu. Eu nu am dat randa
mentul obișnuit, atît din cau
za jocului bun al adversaru
lui direct, cit și datorită fap
tului că am venit obosit. La 
oboseală s-a adăugat o căl
dură excesivă ce a diminuat 
potențialul întregii noastre 
echipe. Mi-au plăcut în or
dine : Dinu, Dumitrache, Var
ga și Haidu".

CLERICI: „Dinamo este o 
echipă foarte bună, care ne-a 
arătat astăzi că fotbalul ro
mânesc progresează. Jucăto
rii cei mai tineri: Dinu, Du
mitrache, Boc sînt foarte ta- 
lentați. Bologna nu a jucat 
rău, dar în nici un caz la va
loarea ei reală". 

șan, Dridea, Badea, Moldo
veanu) a acționat firav, a ce
dat adversarilor aproape cu 
regularitate inițiativa. Ata
canții Petrolului, este drept, 
n-au fost serviți, ca în cazul 
Rapidului, de o linie de mij
locași viguroasă și inspirată. 
Dimpotrivă, nici Grozea 
(greoi) și nici Iuhasz (uneori 
departe de fază) n-au ajutat 
suficient atacul petrolist. Iar 
fundașii au fost și ei departe 
de valoarea cunoscută. Chiar 
și așa, însă, Petrolul ar fi 
putut realiza un scor mai 
strîns, dacă cele cîteva o- 
cazii clarisime din repriza a 
doua ar fi fost valorificate 
cu mai multă atenție. A vein 
în vedere faza din min. 47, 
cînd Dridea a reluat afară — 
de la 5 m — o minge luf- 
tată de Lupescu. Sau o altă 
fază, în min. 50, cînd Grozea, 
singur în fața porții, a înăl
țat mingea peste bara trans
versală, de la numai 8 m. în 
fine, o a treia ocazie, tot așa 
de mare, s-a petrecut în min. 
63 : mingea ajunsă la Din
cuță a fost expediată la poar
ta lui Răducanu. Portarul 
rapidist a respins-o în teren 
și mingea reluată de Moldo-

90 de minute
UNIVERSITATEA CRAIOVa -

FARUL CONSTANȚA 1—0 
(1-0)

Stadion Central ; teren bun ; 
timp călduros; peste 15 000 
spectatori. A marcat: Martino, 
viei (min. 44). A arbitrat: A. 
Bentu ajutat de I
5. Lazăr și A. Paraschiv (toți 
din București).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Pilcă 6 — Mihăilescu 6, Mincă
6, Bitlan 6, Deliu 6 — Deseini- 
cu 6, Strimbeanu 6, Martinovici 
9, Marian Popescu 6 (din min. 
€5 Ivan 6), Oblemenco 6, Sfir- 
Iogea 6.

FARUL CONSTANȚA : Nuțu 
6 — Pleșa 6, Tilvescu 6, Ma- 
reș 8, Dumbravă 6 (din min. 
46 Ologu 6), Manolaehe 6, An
tonescu 8. Koszka 6, Sasu 6, 
Tufan 6, Kallo 6.

CRAIOVA, 8 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Un 
capriciu al sistemului de tran
sport în comun m-a împiedi
cat să fiu de față cînd s-a dat 
lovitura de începere a partidei 
din Cetatea Băniei. Am pășit 
pe treptele arenei abia în min. 
8, dar confrații olteni m-au a- 
sigurat că nimic important nu 
se întîmplase pînă atunci, tot 
așa cum prea multe fapte im
portante n-aveau să se întîmple 
nicj în următoarele 82 de mi
nute de fotbal mediocru și în
fruntare surdă între atacanții 
localnici și apărătorii oaspeți. 
Spectatorii craioveni, atît de 
încercați în această primăvară 
săracă șî în ploi și în goluri, 
au trăit zece zile dominați de 
angoasa rezultatului și, cu toa
te că era miercuri, cu toa
te că era cald, iar ei erau su
parăți pe echipă, au venit la 
stadion în număr mai mare de
cît era de așteptat. Favoriții 
le-au răsplătit efortul cu un gol 
și cu șansa de a evita barajul,, 
însă ei, oamenii tribunelor, au 
arătat că acum sînt alții, că 
le-a ajuns cuțitul la os și, în 
consecință, au răspuns la gre
șeli cu numeroase „cadouri" 
sonore. Jocul, insidios al rezul
tatelor din retur nu a fost, a- 
șadar. de natură să stimuleze 
nici pe spectatori, nici pe ju
cători ; dimpotrivă, i-a demo
ralizat și pe unii și pe alții. 
Ceea ce s-a văzut în mai tot 
timpul meciului desfășurat în
tr-un plictis general.

Mâi bine de 20 de minute 
balonul e trimis ca la ping- 
pong, dintr-o parte în alta, și, 
exceptîndu-1 pe Martinovici — 
care de două ori se apropie de 
poartă — atît albaștrii lui Cos- 
moc, cit și galbenii lui Mărdă- 
răscu nu ridică nici un specta
tor în picioare.

Lumea se plictisește, dar în 
min. 27 Tufan prinde o minge 
lungă și creează panică. îl a- 
junge Bitlan, care îl depose
dează prin alunecare. Faza e 
terminată și în tribune se aș
terne din nou liniștea, se reiau 
șuetele, se deschid tranzistoa- 
rele, se aprind și se sting ți
gările. 

veanu a țintit... tot portarul!
Iată acum și fazele din 

care s-au înscris golurile.
După o ușoară presiune e- 

xercitată de bucureșteni la 
poarta lui M. Ionescu, în min. 
21 mingea ajunge la I. Io
nescu. Pal îi iese înainte, dar 
atacantul rapidist mai are 
timp să-i paseze lui Dumi
triu, care de la 12 m înscrie 
în colțul din dreapta.

Min. 41. Atacanții Rapidului 
se află în careul de 16 m 
advers. Mingea este expedia
tă de Pop în bara transver
sală, revine în teren, porta
rul M. Ionescu o respinge, 
dar o reia Dumitriu, direct 
în plasă.

Min. 45. Dumitriu păcălește 
apărarea petrolistă, după o 
combinație spectaculoasă cu 
Ionescu, și expediază — din 
nou — mingea în poarta Pe
trolului.

In min. 58, același Dumi
triu — excelent servit de Io
nescu — trimite fulgerător 
balonul pe lîngă portarul e- 
chipei ploieștene.

Deci, scor final : 4—0 pen
tru Rapid.

Tiberiu STAMA

de plictiseală
în min. 30, din nou scapă Tu

fan, din nou îl oprește Bitlan 
care, de data aceasta, îl ia în 
brațe. Sasu execută lovitura 
liberă de la 25 de metri. Pilcă 
prinde și iar începe joaca de-a 
nați-o ție, dă-mi-o mie. Apă
rarea craioveană trimite nu
mai mingi lungi, puternice, pro
babil în intenția de a servi 
direct însă, paradoxal, metoda 
nu se dovedește rapidă, căci 
atacanții nu reușesc să le pre
ia. în schimb, constănțenii, a- 
șezați pe trei linii (4-f-3-f-3) do
vedesc că au o concepție ceva 
mai stenică despre jocul de 
fotbal și contraatacă viguros 
prin cuplul Sasu — Tufan.

Totuși, minutele 37 și 40 sînt 
ale lui Sfîrlogea care, profitînd 
de nebăgarea de seamă a pu
blicului, ratează cu seninătate. 
Cînd multi se uitau Ia ceas să 
vadă cit mai este. Martinovici 
este deschis în adîncime cu 3 
adversari lîngă el: spectatorii 
se ridică (pentru prima și ul
tima dată). Martinovici dri
blează scurt, sprintează, scapă 
numai cu Uțu și șutează' în 
poartă. Toată lumea aplaudă, 
numai arbitrul Bentu fluieră : 
1—0 !

După reluare, ambele echipe 
fac modificări în formații și 
în așezarea jucătorilor pe te
ren. Dar tot nu se întîmplă 
nimic. Zîmbim și ne amintim 
de fabula lui Krilov în care 
unor orchestranți ce credeau 
că nu cîntă bine fiindcă nu 
sînt așezați bine privighetoarea 
le spune : „Condiția de căpătîi 
este să știi să cînți, întîi și-n- 
tîi“. Dintr-o repriză întreagă, 
41 de minute trec neobservate. 
Deselnicu (min. 53), Tufan 
(min. 75 și 84). Martinovici 
(min. 89) mai creează ceva e- 
moții. In rest, șuete, tranzis- 
torii, țigări și cineva strigă: 
..ia semințe, neamule, că mai 
durează !“

La sfîrșit, publicul comen
tează rezultatul cu tristă sa
tisfacție și melancolică elibe
rare, apoi pleacă acasă cu gîn- 
dul la U.T.A. care joacă bine în 
deplasare și cu speranța că 
poate va mai vedea vreodată 
fotbalul de altădată. Pe Unirii, 
o bătrînă deschide fereastra 
și îl întreabă pe Deliu : „Iar 
luară bătaie ai noștri, fiule" ? 
„Nu știu, măicuță, că nu fusei 
Ia meci".

C. RAZVAN

SUB SPECTRUL BARAJULUI!
® Progresul — Steagul roșu, azi, pe stadionul Republicii

Stadionul Republicii găzdu
iește azi. începînd de la ora 
17,30. un meci de mare atracti- 
vitate. Progresul și Steagul 
roșu își dispută în această 
după-amiază prima șansă de a. 
rămîne în divizia A. A doua 

U.T.A. — ;,U“ CLUJ 2—1 (1—0)

Stadion U.Ț.A. — bun ; timp 
frumos ; spectatori — 8 ooo. 
Au marcat Șchiopu (min. 45), 
Barbu (min. 48), Țîrlea (min. 
72).

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 
6, Bakoș 7, Pojoni 7, Czako 
II 8, Mețcas 6, Petescu 7, 
șchiopu 6, Moț 6, Lereter 6 
(min. 54 Țîrlea 8), Axente 8.

„U“ CLUJ : Moldovan 6 — 
Crețu 7, Pexa 7, Anca 7, Cim- 
peanu 7, Angelescu 6, Neșu 8, 
Mustețea 6, Barbu 8, Adam 6, 
Coman 6.

A arbitrat R. Buzdun 
★★■ir» ajutat de A. Munich 
și I. Dancu, toți din Bucu
rești.

ARAD, 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — De cele mai 
multe ori, atmosfera, discuțiile 
șl prezumțiile dinaintea unui 
joc. sînt mult mai interesante 
decît jocul însuși. Pentru că, în 
acele momente, fotbalul devi
ne dintr-o dată foarte clar, 
foarte logic și foarte lesne de 
înțeles. Un antrenor, mai cu 
seamă atunci cînd deține da
rul expunerii plastice, reușește 
să înscrie acest joc în limitele 
atît de precise ale geometriei. 
Terenul se transformă într-o ta
blă de demonstrație, schimbu
rile de locuri și pasele simple 
își găsesc reprezentarea în tri
unghiuri, deschiderile lungi se 
transformă prin forța metaforei 
în catete sau ipotenuze. Cit de 
superb devine fotbalul atunci 
cînd este vorbit! Din păcate, 
însă, el trebuie și jucat...

în orele premergătoare par
tidei de la Arad, antrenorii ce
lor două echipe erau volubili 
și bine dispuși. Titi Teașcă și-a 
deconspirat cu o dezinvoltură 
complice intențiile :

„Vom juca la fel ca acasă. 
Adică, ofensiv, constructiv, co
lectiv. Vom ataca supranume- 
ric. Faptul că liniile mele ac
ționează mai aproape una de 
alta îmi dă o siguranță mai 
mare în atac și în apărare, le 
supune la un consum fizic mai 
mic".

„Mijlocul terenului a fost pu
terea U.T.A.-ei, confesează Coco 
Dumitrescu. Echipa are o me
diană (Mețcas, Petescu, Lere
ter) care reprezintă linia ei de 
echilibru și de forță. In mo
mentele potrivite, Lereter și 
Petescu se vor intercala, vor 
putea dubla vîrfurile de atac 
sau vor prelua chiar ei această 
funcție. Simplu ?“

Sublim de simplu ! Acesta a 
fost — pe scurt — momentul 
teoretic al partidei. Dar cel 
practic ?

„DE DO/ BANI SPERANȚĂ"

DINAMO BACAU — A.S.A. 
TG. MUREȘ 1—1 (0—0)

Stadion „23 August", bun ; 
timp excelent; spectatori : 
circa 6 000. Au marcat : Ene 
II (min. 80) și Dumitriu in 
(min. 82).

DINAMO BACAU : Ghiță — 
Kiss 9, Niuiweiller IV 6, Văta- 
fu G, Velicu 6, Duțan 7, Comă, 
nescu 7, Ene Daniel 5, Dem- 
brovsehi 4, Băluță 7, Ene II 5 
(din min. 67 Rugiubei 5).

A.S.A. TG. MUREȘ : Bai 9 — 
Sleam 8, Toth 8, Sîrbu 9, Chi- 
ru 7, Dodu 6, Siko 8, Lucaci 7, 
Mureșan 7, Ciutak 6, Raksi 7 
(din min. 58 Dumitriu III 7).

A arbitrat Gheorghe Limona 
Ia centru, C. Popa și 

S. Mindres la linie (toți din 
București).

BACAU, 8 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — La 
Bacău, tribunele au fost 
pline cu toate că acum este 
luna florilor de liliac și a nar
ciselor și tentația excursiilor 
spre codrii Gherăeștilor — loc 
ferit de caniculă și de emoții — 
este atît de mare.

Deși liniștiți de poziția echi
pei favorite în clasament, mulți 
spectatori băcăuani nu și-au 

îngăduit un astfel de respiro și 
au venit să aplaude formația 
care duminică i-a învins pe 
„băieții teribili" din Ciulești.

Cum a fost filmul jocului ? 
Să-1 urmărim. recurgînd la o 
neoficială aritmetică a timpu
lui. sfert cu sfert de oră.

Min. 1—15. început furtunos. 
Amîndouă echipele sînt parcă 
grăbite să deschidă scorul. Ene 
Daniel, în special, nu mai are 
răbdare și încearcă poarta de 
la 40 de metri. E rîndul oaspe
ților să iasă la atac. Lucaci 
scapă de sub supravegherea 
fundașului advers și șutează. 
dar fără să pericliteze poarta 
lui Ghiță. In continuare, cîteva 
faze de mare spectacol create 
de atacanții băcăuani. In min. 
12 Duțan centrează în fața por
ții lui Bai și Ene II reia cu 
capul în plasă. Dar cu o frac
țiune de secundă înainte, arbi
trul Limona fluierase, absolut 
corect, sancționînd un fault a- 
supra unuia din fundașii oas
peților.

Min. 16—30. Dominare prelun
gită a gazdelor. Pe rînd. toți 
atacanții de la Dinamo Bacău 
au ocazii să înscrie, dar min
gea refuză să intre în poarta 
mureșenilor. Spectatorii își 
încurajează echipa, dar deseori 

șansă va fi... barajul. Către a- 
cest baraj se va îndrepta (a- 
proape sigur) echipa învinsă 
azi. Să sperăm că jucătorii ce
lor două formații, cu toată miza 
acestui joc, vor apela totuși 
exclusiv la argumente sportive 
pentru a-și apropia victoria.

In prima repriză; de pildă, 
jocul a fost atît de șters, de 
steril și lipsit de orizont, îneît 
se punea firește întrebarea ce 
rost are teoria dacă drumul 
pînă la practică este atît de 
ltmg și de sinuos ? In 45 de 
minute nu a existat nici o fază 
demnă de consemnat, cu excep
ția golului lui Șchiopu, marcat 
iii ultimul minut al primei re
prize, după o frumoasă combi
nație eu Moț și Axente, la care 
greșeala portarului clujean a 
fost hotăritoare. în rest, mingea 
a circulat numai în zona de 
centru, textiliștii căzînd cu se
ninătate de nenumărate ori în 
cursa jocului la ofsaid practi
cat foarte drastic de studenți. 
Totul se consuma acolo, departe 
de buturi, iar la centrările lungi 
încercate de cîteva ori de gaz
de, Moldovanu devenea al 11- 
lea jucător de cîmp.

Spectacolul acestui meci se 
îndrepta iremediabil spre fias
co. Dar, după pauză, jocul s-a 
înviorat, dintr-o dată, apoi a 
căpătat chiar tensiune, pentru 
că în min. 48 „U“ a egalat 
printr-o combinație care putea 
aduce oricînd un elogiu sim
plității în fotbal (în sensul cel 
mai bun al cuvîntului) : Crețu 
l-a deschis în adîncime pe 
Barbu și acesta, complet pe 
neașteptate, a șutat decisiv in 
colțul drept al porții.

Desigur că gazdelor nu le 
convenea un scor egal. Ele reu
șesc cîteva acțiuni interesante, 
dar momentul cheie se produce 
în min. 54, cînd Țîrlea intră în 
locul lui Lereter, accidentat. 
Era prima evoluție, în retur, a 
acestui jucător și el a vrut s-o 
onoreze printr-o comportare 
remarcabilă. Devenit un vîtf 
de atac agresiv, împreună cu 
Moț, și ajutați, ambii, de veni
rile inspirate în forță ale lui 
Czako II, creează situații favo
rabile, dintre care una este va
lorificată. In min, 72, Axente 
face o cursă lungă pe partea 
dreaptă a terenului, se infil
trează în centru, îl deschide pe 
Țirlea și acesta înscrie pe lin
gă Moldovanu, ca de obicei ieșit 
din poartă. ‘Să consemnăm sta
tistic că este al 80-lea, jubiliar, 
înscris de Țîrlea de cînd joacă 
Ia U.T.A.

în continuare, așa cum s-a 
desfășurat jocul, era evident, 
că scorul nu putea fi modifi
cat. Mai semnalăm cîteva șu
turi puternice trase de Șchiopu, 
Cimpeanu, Crețu, dar reținute' 
prompt de portar și driblingu
rile spectaculoase (dar de cele 
mai multe ori sterile) ale Iui 
Moț. Victoria gazdelor este in
discutabil meritată.

Valeriu CHIOSE

și pe oaspeți, care practică un 
joc frumos, deschis — cum se 
spune în rugby.

Min. 31—45. Aceleași atacuri 
furtunos începute, dar contir 
nuate stereotip și lichidate . ra
pid de masivii apărători mure
șeni. Nici în echipa gazdelor 
se pare că nu se găsește omul 
de gol. Ratările se țin lanț. 
Printre altele, Dembrovschi sin
gur cu portarul de la numai 
3 m; apoi Ene Daniel ; și din 
nou Dembrovschi, de data a- 
ceasta fără să aibă în față nici 
măcar portarul.

Min. 46—60. Repriza debu
tează cu o ciocnire între Kiss 
și Raksi, care anunța începutul 
unui joc mai dur. Dar lucrurile 
s-au oprit aici. Bai se remarcă 
din nou. Dumitriu III îl- schim
bă pe Raksi și imediat își face 
resimțită prezența cu un șut 
care era cit p-aci'să se opreas
că în poarta apărată de Ghiță.

Min. 61—75. Ritmul de joc 
scade evident, la mijlocul te
renului, dar mai ales în fazele 
de finalizare. De acum și pînă 
la sfirșitul meciului se va juca 
mai mult Ia o singură poartă 
(cea a mureșenilor), care se a- 
pără cu multă măiestrie, dar 
un rezultat alb nu le-ar aduce 
prea mult folos. Deci, din cînd 
în cînd, la contraatac !

Min. 76—90. Atunci cînd pu
țini spectatori se mai așteptau, 
Ene II înscrie un gol de toată 
frumusețea și Dinamo Bacău 
pare să fi spulberat definitiv 
speranțele mureșenilor de a 
scăpa de spectrul barajului. 
Dar numai peste 2 minute se 
produce lovitura de teatru. O 
acțiune ofensivă pornită de la 
Lucaci este finalizată magistral 
de Dumitriu III și astfel sco
rul devine 1—1. Fluierul arbi
trului aduce destindere în tri
bune și mai ales pe teren. Di- 
namoviștii băcăuani, deși au 
dominat copios, ciștigă astfel 
numai un punct, celălalt reve
nind formației A.S.A. Tg. Mu
reș. mulțumită desigur pentru 
el deoarece îi este de folos în 
tentativa finală de evitare a 
barajului. Acum, în orice caz, 
a mai rămas de „doi bani spe
ranță". .

P. S. înaintea meciului, spec
tatorii au ascultat în premieră 
un frumos marș sportiv — 
Imnul clubului Dinamo Bacău. 
O inițiativă lăudabilă, care ar 
trebui urmată, pentru că pe 
alte stadioane ni se oferă îneă 
numai... „Lalele" 1

Dan GARLEȘTEANU

Rezultatele meciurilor 
de tineret

Rapid — Petrolul 6—0
„U" Craiova — Farul 1—2 

(0-1)
F. C. Argeș — Steaua 0—1 

(0-0)
Dinamo Bacău — A.S.A. Tg. 

Mureș 2—1 (2—1)
U.T.A. - „U“ Cluj 2-1 (0-1)



Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM, transmite:

BERLIN, 8 (prin telefon)* 
După o călătorie nu prea 
agreabilă, de 2V2 ore cu avio
nul, echipa de ciclism a 
României a ajuns marți sea
ră la Berlin, de unde se va 
da, joi 9 mai, startul în cea 
de a XXI-a ediție a „Cursei 
Păcii". Pe aeroportul Scho
nefeld, reprezentativa țării 
noastre a fost întâmpinată de 
membri ai comitetului de or
ganizare și de fostul cam
pion mondial și cîștigător al 
cursei — Berlin — Praga — 
Varșovia, Gustav Schur, care 
le-au urat bun sosit și succes. 
Pe aeroport, i-âm întâlnit și 
pe elevii antrenorului Elio Ri- 
medio, cicliștii italieni sosiți 
și ei cam la aceeași oră. De 
altfel, la Berlin se află, a- 
cum cînd telefonez, 18 din 
cele 19 formații care vor lua 
startul în cursă. Urmează să 
mai sosească doar echipa Iu
goslaviei. Sînt înscriși 114 a- 
lergători, dar se pare că e- 
chipa Olandei va pleca în 5, 
deoarece unul dintre membri 
și-a fracturat clavicula, la ul
timul antrenament. în aceste 
condiții, în prima etapă vor 
pleca, probabil, 113 rutieri.

Marți seara a avut loc o 
conferință de presă la care 
au participat dl. Adriano Ro
doni, președintele Uniunii Ci
cliste Internaționale și al Fe
derației Internaționale de Ci
clism Amator, reprezentanții 
celor 3 ziare organizatoare 
(Neues Deutschland, Rude 
Pravo și Trybuna Ludu), se
cretarii generali ai federați
ilor de ciclism din R.D.G., Ce
hoslovacia și Polonia, antre-

norii cîtorva echipe și, fireș
te, cei 72 de ziariști acredi
tați, printre care și 3 mexi
cani. Cu acest prilej, s-a fă
cut cunoscut, printre altele, 
că se va respecta cu strictețe 
hotărîrea U.C.I. privind con
trolul antidoping. Pentru pri
ma oară într-o cursă ciclistă 
pe etape, în „Cursa Păcii" va 
funcționa un laborator mo
bil, modern utilat, cu ajuto-

Aici, la Hotelul „Frieden- 
sfahrt", unde locuiesc toți 
membrii caravanei, la cen
trul de presă ca și în came
rele specialiștilor se fac dis
cuții de anticipație, se cîntă- 
resc șansele și, uneori, se e- 
mit verdicte. Printre favoriți 
se află polonezul Jan Ma- 
giera (locul III în „Cursa Pă
cii", anul trecut), cehoslova
cul Pavel Dolezel (în lipsa Iui

fara alergătorilorKENIA

• 19 echipe — 113 rutieri • Un sever 
control antidoping • Di. Adriano Ro
doni ii flatează pe ziariști • Sumedenie 

de favoriți

rul căruia se vor putea face 
zilnic analize pentru depis
tarea substanțelor doping la 
primii 5 clasați din etapă și 
la alți 2 rutieri, desemnați 
prin tragere la sorți de ju
riul internațional.

în cuvîntul său, dl. Adria
no Rodoni a spus : „Salut în 
numele U.C.I. și al meu pe 
ziariștii prezenți în caravană. 
Că această întrecere este una 
dintre marile competiții ale 
lumii o dovedește afluența 
dv. Ziariștii vin întotdeauna 
acolo unde sînt de așteptat 
mari performanțe, unde se 
desfășoară o manifestație 
care suscită interesul citito
rilor. Și „Cursa Păcii" este un 
astfel de eveniment sportiv".

Prin telefon, de la trimisul nostru special, PAUL OCHIALBI

Prima lovitură de gong in turneul 
internațional de box de la Amsterdam

Jan Smolik, despre care Jan 
Vesely mi-a spus că nu e 
în formă), bulgarul Anghel 
Kirilov (loc. II în „C. P.“, e- 
diția 1967), belgianul Ronny 
Van de Vijvers (despre care 
antrenorul Lucien Acou a de
clarat că se situează la ni
velul înaltei clase a lui Eddy 
Merckx), 
(căruia 
tung" îi 
italianul 
sio (socotit un mare talent), 
sovieticul Gainan Saidhujin 
(fin tactician), suedezul Burt 
Soederlund (învingător în Tu
rul Marocului, în acest an,1 
și clasat pe locul’ V la „mon
dialele" din 1967), francezul 
Henri Heintz (specialist la 
contratimp), Klaus Ampler 
(spre care se îndreaptă spe
ranțele cicliștilor din R.D.G.)' 
etc. Unii dintre ziariști afir
mă că la echipe primul Toc 
e de pe acum acontat de for
mația Belgiei ; alții susțin ea; 
dimpotrivă, șansele sînt de 
partea. Poloniei, belgienii. pu
țind să domine - doar clasa-

Gabriel Moiceanu 
ziarul „Nation Zei- 
publică fotografia), 
Jacinto Santambro-

ZEIST, 8. După o călătorie 
aeriană desfășurată în condi
ții optime, pe ruta București 
— Bruxelles — Amsterdam, 
cei șapte olimpici și-au con
tinuat ieri la amiază drumul 
cu autobuzul pînă la Zeist 
(localitate situată la 20 km 
de Utrecht), unde se află 
„cartierul general" al celor 
peste 60 de boxeri partici
pant! la turnfeul organizat de 
forul olandez de specialitate.

încă de la aeroport, ama
bilele gazde ale complexului 
„Sport-Centrum" ne-au pus la

BREVIAR OLIMPIC
• La cea de-a 19-a ediție a 

Jocurilor. Olimpice de vară din 
Mexic, Anglia va ii prezentă cu 
un lot de 300 de sportivi, care vor 
participa la 16 din cele 19 disci
pline prevăzute în programul în
trecerilor. In cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut loc 
la. Londra, secretarul comitetului 
olimpic englez, Sandy Duncan, a 
fost întrebat dacă există posibili
tatea ca în lotul Marii Britanii să 
pbatâ’ fi' incluși și sportivi sud- 
africani avînd. dublă naționalitate 
(britanică și sud-airicană), cum 
este cazul celebrului sprinter 
Paul Nash. s. Duncan a declarat 
că această problemă ar putea fi 
luată în discuție, dar pînă în 
prezent nici un atlet sud-african 
nu a făcut demersuri în acest 
sens.
• Comitetul director al Federa

ției' internaționale de canotaj a- 
cademic, întrunit la Ziirlch, a 
aprobat raportul prezentat de 
președintele federației, Thomas 
Keller, cu privire la instalațiile 
lacului Xochimllco (Ciudad de 
Mexico), unde vor avea loc între
cerile olimpice.

Iată „afișul** întrecerilor olim
pice de canotaj academic : Elimi
natorii : duminică 13 octombrie ; 
recalificări : marți 15 octombrie.; 
semifinale : joi 17 octombrie ; fi
nale de clasament (locurile 7—12) 
— vineri 18 octombrie ; finale — 
locurile 1—6. sîmbătă 19 octom
brie.

dispoziție lista Cu numele a- 
celora care-și vor măsura for
țele în acest important tur-, 
neu, considerat ca una din 
principalele repetiții ale J.O. 
de la Ciudad de Mexico.

De la bun început trebuie 
să vă spun, stimațj cititori, 
că participarea este extrem 
de valoroasă, la start fiind 
prezenți unii dintre cei mai 
puternici boxeri, reprezentând 
12 țări: Anglia, Danemarca, 
Scoția, Ungaria, Polonia, 
România, Cehoslovacia, URSS, 
K. F. a Germaniei, Belgia, O- 
landa și Elveția. Este aștep
tată, de asemenea, și echipa 
Mexicului.

E suficient să vă comuni
căm că vor trece corzile rin
gului maeștri de necontestat 
ai careului magic, ca polone
zii Skrzypczak, Kulej, Grud- 
zien, sovieticii Emilianov, So
kolov, românii Gîju, Ciucă, 
mexicanul Cervantes, engle
zul Stevens, maghiarii Kajdi 
și Galii, scoțianul Gray, ca 
să vă dați seama de intere
sul pe ca'rc-I suscită pe plan 
internațional acest turneu.
■ Imediat după sosire, olim
picii noștri, dirijați de an
trenorul emerit Ion Popa, au 
făcut o ușoară relaxare, iar 
după-amiază o... saună. Cîn- 
tarul oficial are loc joi di
mineață, după care se va sta
bili programul galelor. Pri
ma lovitură de gong a tur
neului se va da joi de la ora 
20,30 (21,30 ora Bucureștiu- 
lui), în sala R.A.I. din Am
sterdam, 
miști și 
vor face
pentru a reprezenta așa cum 
se cuvine sportul cu mănuși 
din țara noastră. Sperăm că 
ei nu ne vor decepționa.

OLIMPICA
Zilele trecute, agențiile de 

presă ne-au furnizat o știre 
privind primul. trial al. bas- 
chetbaliștilor americani în ve
derea formării echipei câre-și 
va apăra titlul olimpic, în 
luna octombrie, la Ciudad de 
Mexico.

Timp de trei zile, la Albu
querque, au evoluat patru se
lecționate alcătuite de către 
cei mai buni specialiști de 
peste Ocean, iar din cei
proape 50: de jucători care 
s-au perindat prin fața lui 
HANK IBA (însărcinat cu

a-

sînt opti-Băieții 
ne-au asigurat că 
risipă de energie

0 VERIFICARE UTILĂ
CÎTEVA CONSTATĂRI DUPĂ TURNEUL REPREZENTATIVELOR 

ÎN R.F.G. Șl R.D.G.NOASTRE DE POPICE
Pregătirile popicarilor noș

tri în vederea campionatelor 
mondiale, programate la în
ceputul lunii iunie pe arena 
din Linz, continuă cu asidui
tate. Astfel, un lot de opt ju
cătoare și tot atâția jucători 
au efectuat, de curînd, un 
turneu d'i cinci meciuri în 
R. F. a Germaniei șl R. D. 
Germană, încheiate cu urmă
toarele rezultate t Nurnberg : 
România — R.F.G. 2412—2334 
p.d. (f) și 5228—5074 p.d. (m) ; 
Miinchen : Selecționata Bucu
rești — Selecționata Bavaria 
2535—2318 p.d. (f) și 5303— 
5187 p.d. (m) ; Jena: Selec
ționata divizionară a R.D.G.— 
Selecționata divizionară a Ro
mâniei 2610—2463 p.d. (f), și 
5567—5314 p.d. (m), Freiberg : 
Selecționata divizionară a Ro
mâniei — Selecționata regio
nală 2715—2484 p.d. (f) și 5879 
—5799 p.d. (m); Dresda : Se
lecționata 
R.D.G. — 
zionară a .. .
2445 p.d. (f) și 5537—5484 p.d. 
<m>- . ,După cum se poate vedea, 
bilanțul nu este rodnic pen
tru „toată lumea", din cauza 
celor două înfrîngeri suferite 
în fața popicarilor din R.D.G. 
Specialiștii federației se de
clară însă satisfăcuți de com
portarea în ansamblu a echi
pelor pe care le pregătesc, 
întrucît scopul și obiectivele 
formulate la plecarea din 
București au fost — în cea 
mai mare parte — îndepli
nite. Aprecierile lor sînt sus
ținută de cifre. Astfel, repre
zentativele noastre și-au pro
pus să obțină în acest turneu 
rezultate în jurul a 2400 p.d. 
la fete și 5350 p.d. la băieți, 
scoruri care uneori au fost 
chiar depășite. Dar cum în- 
tîlnirile au contat pe echipe 
și jocul de popice este prin 
excelență individual, ni se 
pare extrem de important să 
vedem cum s-au comportat 
sportivii noștri de-a lungul 
turneului. Iată 
obținută de ei, în ordinea 
partidelor : Ținea Balaban —

divizionară a 
Selecționata divi- 
României 2558—

rezultatele

mentul individual. Cicliștii 
privesc cu oarecare teamă pe 
concurenții italieni, știindu-i 
cît sînt de năbădăioși. Mîine 
la amiază (n.rț astăzi) lucru
rile vor începe să se lămu
rească, cu ocazia desfășurării 
primei etape, pe ruta BER
LIN — FRANKFURT PE 
ODER — BERLIN (170 km). 
După cum se vede, s-a re
nunțat la tradiționalul circuit 
de deschidere, în favoarea li
nei etape dus-întors. Startul 
se va da la 13,30 (14,30 ora 
României) de pe Karl Marx- 
Alee, urmînd ca sosirea să 
aibă loc 4V2 ore mai tîrziu, 
la „Friedrich-Ludwig-Jahn- 
Sportpark". Cicliștii noștri au 
făcut miercuri dimineață un 
ușor antrenament, iar după- 
amiază au luat parte la re
cepția oferită de guvernul 
R. D. Germane, în cinstea 
participanților la cea de a 
XXI-a ediție a „Cursei Păcii".

■

Programul turului II 
în „Cupa Davis" 
(zona europeana)

In competiția de te
nis „Cupa Davis" (zona 
europeană), meciurile din 
turul doi (sferturile de fi
nală) se vor desfășura ast
fel : grupa A: Spania — 
Suedia ; Anglia — Finlan
da ;; U.R.S.S. — Iugosla
via ; Italia — Monaco; 
grupa B: Bulgaria — 
R. F. a Germaniei; Belgia 
— Cehoslovacia; NORVE
GIA — ROMANIA ; Iran 
—• Republica Sud-Africa- 
nă. Meciurile se vor dis
puta pînă Ia 26 mai.

DE BASCHET
pregătirea „5“-lui olimpic), 
cunoscutul antrenor al echi
pei universitare din Okla
homa a reținut 12 :

Glynn SAULTERS (1.81» m 
— 80 kg), Don DEE (2,01 — 
93), Calvin FOWLER (1,86 — 
77), Jim KING (2,01—91). 
Spencer HAYWOOD (2,03 — 
105), Mike BARRETT (i,86 — 
71), John CLAWSON (1.93 — 
01). Mike SILLIMAN (1.98 — 
102), Jo jo WHITE (1,91 — 
88), Bill HOSKET (2,01 — 
104); Charles SCOTT (1,93 — 
82) și Ken SPAIN (2,06

mai 1968... O dată de reținut pentru admiratorii campionului ollm. •*■ . - _ xî-xl- __ r'-l.A».... mtillPfnrpic de "patinaj’ artistic Wolfgang Schwartz. Atunci, blondul patinator 
din Viena și-a început cariera de stea de revistă, apărînd pe scena 
de gheață a spectacolului„Ice Capades“, la Los Angeles. Iata-1 pe 
Wolfy, înconjurat de cîteva „steluțe" cu care a împărțit aplauzele 
la premieră. îl poartă pe brațe Ingrid Weridel și Maria Jelinek, doua 
foste competitoare ’■ 
tine.

RECORDURILE

392, 448, 407, 416, 362 ; Elena 
Cernat 398, 414, 399,—, 417 ; 
Crista Szocs 399, 427, —,
492, 425 : Viorica Negu-
toiu — 380, —, —, 440, —; 
Margareta Szemani — 397, 
425, 453, 512, 413 ; Cornelia 
Moldoveanu — 446, 426, 428, 
391, 421 : Elena Trandafir

393, 412. 464, 407 ; Ana 
Marcu —, —, 364, —, —. P. 
Purje 896, 907, 946, 1012, 922 ; 
Gh. Silvestru 846, 
—, 850 ; V. Măntoiu 
—, 992, 933 ; I.
874, 867, 957, 1014, 
Radulescu 815, —, —•. 
921; C. Vînătoru 913, 
877, 987, 
—, 880, 833, —, — 
—, —, 876, 927, -

Particularitățile, neregu
lamentare, ale arenei din 
Freiberg au favorizat obține
rea unor rezultate mari, mo
tiv pentru care noile recor
duri republicane stabilite cu 
acest prilej nu vor fi omo
logate. Dar, chiar în aceste 
condiții, unii selecționabili 
n-au dat randamentul aștep
tat, ceea ce denotă că pistele, 
nu pot. ajuta pe cei insufi
cient pregătiți. Pentru Ana 
Marcu, Gh. Silvestru, I. Tis
mănaru, și chiar C. Radules
cu și Elena Cernat, cifrele re
comandă un plus de. efort la 
antrenamente.

în concluzie, rezultatele 
s'jlecționabililor noștri — ți- 
nînd seama și de faptul că 
ele au fost înregistrate pe are
ne străine, fără o prealabilă 
acomodare cu pistele și une
ori în condiții' inedite de joc, 
cu bile și popice din mate
rial plastic — dovedesc că 
pregătirile făcute în vederea 
mondialelor . sînt de natură 
să creeze un climat favorabil 
dobîndirii de performanțe su- 
perioari.

întîlnirile de verificare con
tinuă, loturile de popice ur
mînd să plece duminică în 
Iugoslavia, unde vor susține 
două partide.

Tr. IOANIȚESCU

895, 825,
884, 819,
Micoroiu
926 : C. 

947, 
r._____  935,
932 ; I. Tismănaru

D. Kridor

Tiparul i I, „Informația", str, Brezoianu 23—25,

la titlurile mondiale, devenite și ele actrițe pe pa-

LUI PELE

din cele treiînscriind două , ..... I
goluri ale echipei sale, Santos, 
în meciul cu Juventus din 
campionatul statului Sao Pau
lo. Pele a ajuns la cifra de 401 
goluri marcate în campionat 
de-a lungul carierei sale spor
tive. In actualul sezon, Pele 
conduce în clasamentul golge- 
terilor cu 15. goluri.

„Perla neagră" a fotbalului 
brazilian a înscris — recent — 
si un alt record la activul său. 
El a prezentat trei compoziții 
proprii de sambe la primul fes
tival de muzică braziliană or
ganizat la Rio de Janeiro. Pele 
a înregistrat un succes în do
meniul compoziției încă de a- 
nul trecut, cînd una din com
pozițiile sale a fost publicată 
de o cunoscută editură muzi
cală. Celgbrul fotbalist a de
clarat că speră să se claseze 
„onorabil" în acest concurs în 
care va înfrunta pe cei mai 
buni compozitori brazilieni, ca 
Chico Buarque de Holanda și 
Edu Lobo.

lui mondial de fotbal desfășu
rată în 1966 la Londra și so 
cifrează la peste două milioa
ne de franci elvețieni.

RECORD DE SPECTATORI

154 721 spectatori pe stadio
nul Maracana din Rio de Ja
neiro la meciul Vasco da Ga
ma — Botafogo (2—0) — acesta 
este noul record de spectatori : 
înregistrat la un meci de cam- j 
pionat în Brazilia, care a per
mis obținerea unei rețete echi
valente cu o jumătate 
lion franci elvețieni. In 
veste recordul mondial 
casărilor, acesta a fost
cu prilejul finalei campionatu-

Pentru prima dată, atleții 
clin Kenia au atras atenția a- 
supra lor în 1960 la Jocurile 
Olimpice de la Roma, cînd un 
alergător necunoscut, Mayere, 
realiza la 5000 m 13:52,8. Un 
an mai tîrziu, un alt alergă
tor, Anentia, reușea 29:14,0 
la 10 000 m iar în 1962 Son- 
gok termina o cursă de 
m garduri în 50,7. Erau 
zultate izolate, bazate pe 
lentul unor alergători.

După 1963, an în care Ke- 
nia a dobîndit independența 
națională, începe o acțiune de 
propagare a atletismului în 
marea masă de tineri doritori 
să practice alergările, spre 
care keniezii au înclinații de
osebite. Jocurile Olimpice de 
la Tokio le aduc prima sa
tisfacție. Wilson Kiprugut 
termină finala de 800 m în 
1:45,2 cucerind medalia dc 
bronz. Se remarcă și sprin
terul Serafimo Antae, dețină
tor al unor rezultate de 
valoare : 10,2 și 20,4 la 
și respectiv 200 m.

In 1965 numele lui 
choge Keino devine celebru 
în toată lumea prin recordul 
mondial pe 5000 m cu 13:24,2 
și prin duelurile sale remar
cabile cu celebrii Ron Clarke 
și Michel Jazy. Un an mai 
tîrziu, colegul său Naftali 
Temu se anunță ca un mare 
alergător, realizînd 13:47,0 pe 
5000 m.

Dar anul consacrării și al 
progresului de ansamblu este 
1967. Rezultatele alergătorilor

din Kenia periclitează șanse
le celorlalți candidați olimpici 
în mod foarte serios deoarece 
altitudinea la

S

Kip-

mare
100 m

Dacă în probele de aler
gări rezultatele atleților din 
Kenia se situează la un nivel 
înalt, în probele tehnice ei 
au atins, pînă acum, cifre 
destul de modeste, ea de e- 
xemplu cele înregistrate în 
campionatele țării: înălțime 
1.90 ; lungime 7,13; prăjină 
3,96 ; disc 45,69, suliță 65,38.

După senzația produsă la 
Tokio, după rezultatele din 
ultimii ani, Kenia se afirmă 
astăzi în atletismul mondial 
ca „țara alergătorilor".

N. M.

CASSIUS CLAY
SE ADRESEAZĂ

CURȚII SUPREME

DE APEL A S.U.A.

IN ECHIPA
A S.U.A.

102). Cel mai înalt jucător 
este Ken Spain (2,06), iar cel 
mai scund Mike Barrett 
(1,86). Media de înălțime a 
acestei echipe (probabile) 
este de 1,96 m.

Comentatorilor de speciali
tate nu le-a scăpat faptul că 
din această primă selecționa
tă a lui Hank Iba lipsesc cî- 
teva nume celebre ale bas
chetului amator din S.U.A. 
Este vorba, în primul rînd, de 
Lew Ălcindor (2,17 m), cele
bra stea a lui U.C.L.A. (cam
pioană universitară în sezonul 
1967—1968) și Elwin Hayes 
(2,13 m) din Houston, coșge* 
terul campionatului N.C.A.A. 
(38 de puncte în medie la 
fiecare meci I). Primul a de
clarat reprezentanților presei 
că este preocupat, la ora ac
tuală, mai mult de studiile 
sale universitare, iar cel de 
al doilea a și semnat un con
tract (pentru suma de 400 000 
de dolari pe an) cu echipa 
profesionistă din San Diego. 
In sfîrșit, pe lista marilor ab
senți mai pot fi \ adăugați 
Mike Warren și Lucius Allen 
(U.C.L.A.), Larry Miller (Ca
rolina de Nord), Mîke Lewis 
(Duke University), Neil Walk 
(Florida State University) și 
Bob Lanier (St. Bonadven- 
ture New York).

Se apreciază — și pe bună 
dreptate — că echipa olimpi
că a S.U.A. va fi din nou o 
palidă reprezentantă a bas
chetului american. Acest lu
cru va putea fi constatat în 
săptămînile următoare, cînd 
echipa lui H. Iba va sus
ține mai multe partide de 
verificare ;, ‘ 
în compania cunoscutelor for
mații profesioniste New York 
Knickerbockers și Cincinnatti 
Royals.

(și omogenizare)

curs popular de schi, dotat cu 
premiul „Cea mai bună fami
lie". O comportare cai totul re
marcabilă au avut cei 10 mem
bri ai familiei Berezin. între 
11 si 52 de ani. care partici
pind la probele pe diferite 
grupe de virată au obținut în

CALEIDOSCOP
„BIG CHIEF"

Deși are virsta de 37 de ani, 
George Armstrong continuă să 
fie căpitanul si unul din cei 
mai eficace atacanți ai echipei 
,,Maple Leafs" din Toronto, 
fruntașă a clasamentului ligii 
profesioniste de hochei ameri- 
cano-canadiană. în 12 ani, Arm
strong, care este fiul unui in
dian din tribul Algonquin,, a 
înscris 263 de goluri. Pentru 
succesele sale, indienii din pro
vincia Alberta i-au dat titlul 
de „Big Chief Shoot the Puck** 
(Marele șef al șutului cu pu
cul).

fiecare dintre ele locul întâi 
Pe lingă premiul principal, fa
milia Berezin a „colectat" în 
felul acesta șase cupe si patru 
plachete.

BRĂȚARA

Schiorul finlandez Laurila a 
trăit o întâmplare cu totul ieși
tă din comun. Participind la 
un concurs de sărituri desfășu
rat în localitatea norvegiană 
Hamar, el a căzut în zăpadă, 
unde a găsit o... brățară de 
aur. în cazul în. care păgubașul 
nu va putea fi cunoscut în de
curs de un an. Laurila va de
veni proprietarul brățării.

de mi
ce pri- 
al îri- ciatka, iarna nu și-a luat încă 
stabilit rămas bun. astfel incit recent 

s-a organizat aici un mare con-

în peninsula sovietică Kam-

Kipchoge Keino, „kenianul 
zburător", va fi, fără îndoia
lă, unul 
fiș ale

dintre capetele de a- 
intrecerilor olimpice 
de atletism

este apropiată de ceațara lor
a Mexicului. Să menționăm cî- 
teva rezultate cu care se 
prezintă atletismul din Kenia 
la Jocurile Olimpice ■:

200 m J. Sang 20,7 ; 400 m 
D. Rudisha 45,5; 800 m W. 
Kiprugut 1:45,2 — realizat și 
în 1967 ; 1500 m K. Keino 
3:36,7; 10 000 m N.
28:29,0 ; 400 m garduri S. 
Sang 50,6; 3000 m obst. B. 
Kogo 8:31,6 ; 1 milă K. Keino 
3:53,1.

Temu

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Fostul campion mondial de box 
Ia categoria grea, Cassius Clay, 
este amenințat în prezent cu pe
deapsa cu închisoare pe termen 

5—10 ani și amendă de 10 000 
dolari, datorită refuzului său 
acum un an de a se înrola 
armată. Rejudecînd procesul, 

tribunalul din New Orleans a 
confirmat sentința dată anul tre
cut de tribunalul din Houston, 
prin care refuzul de a-și satis
face stagiul militar în Vietnam 
al celebrului boxer era pasibil 
de pedeapsa cu închisoarea și a- 
mendă. După cum se știe, după 
pronunțarea sentinței tribunalu
lui din Houston, Cassius Clay a 
fosț eliberat pe cauțiune.

Fostul campion mondial, care 
nu a cunoscut înfrîngerea pe 
ring, se pare că este neputincios 
în fața legilor și a patronilor bo
xului profesionist care i-au luat 
și titlul de campion mondial.

După cum anunță agențiile de 
presă, Cassius Clay va cere din 
nou re judecarea procesului, său 
Ia Curtea Supremă de apel a 
S.U.A.

^te/ex-radio-telefon^
A LUAT SFÎRȘIT TURUL CI
CLIST al Belgiei rezervat, ama
torilor. Victoria a revenit ru
tierului belgian Roger Devlae- 
mink, urmat de compatrioții săi 
Van de Vijvere — la 2:05 șl Op- 
debeek — la 2:25.■ '
LA san jose (California), at
letul Lee Evans a fost crono
metrat pe 400 m cu timpul de 
45,7 (a treia performanță mondia
lă a anului), iar Mark Murro 
a cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu 81,86 m. Echipa de șta
fetă 4X110 yarzi a orașului Santa 
Clara a realizat pe această dis
tanță 39,5 (al doilea timp mon
dial al sezonului). La Long Beach 
(California), Gary Carlsen a a- 
runcat discul la 61,67 m, iar 
George Frenn s-a clasat pe pri
mul loc în proba de aruncarea 
ciocanului cu 65,96 m. Proba de 
triplusait a revenit finlandezului 
Pertti Pousl cu 16,38 m, iar cea 
de săritură cu prăjina compatrio
tului său Pertti Alarotu cu — 
m.■
LA BUDAPESTA, proba de 
runcarea ciocanului a fost 
tigată de Zslvotski cu performan
ța de 70,90 m, iar cea de arun
carea suliței a revenit lui Kulc- 
sar cu 78,56 m. Noszaly a rea
lizat 2,07 m la săritura în înăl
țime.

Cu performanța de 
sportiva Csabi a stabilit 
record maghiar în proba 
țime femei. In proba de 
mei, pe primul loc s-a 
Kleiber cu o aruncare 
m.

5,10

a-
cîș-

1,68 m, 
un nou 
de înăl- 
disc fe- 

clasat 
de 57,52

UN NOU RECORD MONDIAL 
DE HALTERE a stabilit (la Wa
shington) sportivul american Bob 
Bednarskl, care în limitele ca
tegoriei grea a ridicat Ia stilul 
„împins** 204,500 kg.

ETAPA a 13-a a Turului ciclist 
al Spaniei, Gijon — Santander

RECUZITA 
ARBITRULUI DE FOTBAL

După decesul arbitrului de 
fotbal Estebann Collar din Co
lumbia s-au găsit în locuința 
sa: o jumătate de 
fuiere, o mulțime 
decupate din ziare, 
minitiri precum si... 
perucă false. într-o scrisoare 
el explica: „Cu ajutorul aces
tei recuzite am reușit să scap 
de multe ori teafăr din. incinta 
stadionului în situații foarte 
delicate. în public nu am vor
bit niciodată despre ele deoa
rece păstrarea secretului era 
una din condițiile reușitei. Re
comand, așadar, tuturor colegi
lor mei de fluier să se aprovi
zioneze cu mustăți și peruci 
false. Vor fi scutiți după meci 
de o serie de neplăceri".

■duzină de 
de articole 
diferite a- 
mustăți și

„CEA MAI BUNA FAMILIE

Fără cuvinte...
(din „WORLD SPORTS")

(203 km), a fost cîștigată de bel
gianul Victor van Schil Iii 
5h 39:13,0. In clasamentul gene
ral conduce spaniolul Perez 
.Frances, urmat de olandezul 
Janssen la 20 sec., spaniolul 
Errandonea la 30 sec, belgianul 
Spruyt la 40 sec. și francezul Al- 
mar la 1:05,0,■
BOXERUL ITALIAN Bruno Ar- 
cari este noul campion european = ... ... super-

pe 
prin 
12-a.

profesionist la categoria 
ușoară. Areari l-a învins 
austriacul Johan Orsolici, 
K.O. tehnic, în repriza a ____
Meciul disputat la Viena fusese 
prevăzut pentru 15 reprize. Au 
asistat 14 000 de spectatori.

H
ACCIDENTAT GRAV în timpul 
antrenamentului efectuat pe pis
ta de la Indianopolis (S.U.A.), 
automobilistul englez Mike Spen
ce a încetat din viață. Mike 
Spence este al 34-lea automobi
list care-și găsește moartea pe 
pista tragică de la Indianopolis, 
construită cu 59 de ani în urmă.ILTIMÂ ORA
iiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiilllliiniHiiiiiiiiiillliiiuili

Ion
pe

Tiriac
Frew

terenurile
Italico au

McMillan
Pe

Foro
cerile din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Ita
liei. Jucătorul român Ion Țiriac 
a eliminat în turul al doilea pe 
sud-africanul McMillan, în trei 
seturi : 6—2, 6—3, 6—1. Țiriac 
va juca în turul următor cu 
australianul Vie Crealy. Acesta 
din urmă l-a emilinat, în cinci 
seturi, pe polonezul Lewan
dowski : 5—7, 6-1, 2—6, 6—2, 
6—2. Ilie Năstase va întîlni joi 
pe italianul Tocci.

Tot în proba de simplu băr
bați s-a produs o mare sur
priză. Italianul Castigliani l-a 
învins în trei seturi pe Bow- 
rey (Australia) cu 8—6, 6—1, 
6—1.

de tenis de la 
continuat între-

NUMEROASE INTIL- 
NIRI INTERNAȚIONA
LE LA FOTBAL.

La 
doua 
campionilor Americii de Sud". 
Palmeiras (Brazilia) a învins 
pe Estudiantes (Argentina) cu 
3—1. In primul meci, ciștigase 
formația argentiniană cu 2—1. 
Conform regulamentului compe
tiției, urmează o altă întilnire 
decisivă, care a fost programa
tă joia viitoare» ne teren neu
tru, la Monteviueo.

Sao Paulo a avut loe a 
întilnire din finala „Cupei

La Madrid, în cadrul sferturi
lor de finală ale campionatului 
european, fotbaliștii englezi au 
obținut un mare succes. Repre
zentativa Angliei a dispus cu 
2—1 (0—0) de Spania •

Au marcat, în ordine, Amancio, 
respectiv Peters și Hunter. Ast
fel, echipa Angliei învingătoare 
și în primul meci cu 1—0, s-a ca
lificat în semifinalele competiției, 
urmînd a întîlni reprezentativa 
Iugoslaviei.

In al doilea joc din cadrul 
semifinalelor „Cupei Cupelor", 
dintre Bayern Miinchen și Milan, 
tabela de marcaj a indicat un 
scor alb (0—0). Astfel, Milan, care 
a învins în primul meci cu 2—0, 
s-a calificat în fb'ală și va în
tîlni la 29 mal, la Eotterdam, e- 
chipa Hamburger SV.

La Cardiff, în meci amical, 
Țara Galilor și R. F. a Germa
niei au terminat nedecis : 1—1 
(1—1). Au marcat : Overath (min. 
12) pentru oaspeți, respectiv Ron 
Davies (min. 26).

40J65


