
Vizita în România 
a președintelui 

Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle

Președintele Republicii Fran
ceze, genteralul Charles de 
Gaulle, cu soția, împreună cu 
președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușeseu, cu so
ția, au sosit joi dimineața la 
Craiova.

Este ora 9.55. Avionul oficial 
aterizează . pe aeroportul Cra
iova, pavoazat cu drapelele de 
stat francez Și român. Pe mari 
panouri se află înscrise în lim
bile română și franceză urări 
de bun venit la adresa oaspeți
lor francezi.

Conducătorii 
iau loc într-o 
îndreptîndu-se
„Electroputere“ — primul obiec
tiv înscris pe itinerariul vi
zitei în municipiul Craiova.

In continuare este vizitat 
Combinatul chimic — puternică 
unitate industrială a Craiovei, 
expresie a operei de industria
lizare socialistă 
stre.

Continuînd 
zonă industrială
Iova, președintele Republicii 
Franceze și președintele Con
siliului de Stat al României 
opresc la centrala electrică 
termoficare.

Coloana oficială de mașini
îndreaptă apoi spre reședința 
rezervată generalului de Gaulle 
și soției sale. Pe străzile ora
șului, conducătorii de stat ai 
Franței și României sînt salu-

tați cu căldură și entuziasm de 
zeci de mii de locuitori ai 
Craiovei.

celor două state 
mașină deschisă, 

spre uzinele

a patriei

vizita în 
a orașului

noa-.

noua
Cra-

se 
de

se

★
După-amiază, în Piața Unirii 

din Craiova, a avut loc o mare 
adunare populară.

La apariția în tribuna ame
najată în fața clădirii Consi
liului popular județean a pre
ședinților Charles de Gaulle și 
Nicolae Ceaușeseu, a celorlalte 
persoane oficiale, izbucnesc pu
ternice urale și ovații. își iau 
zborul spre înălțimi zeci de ba
loane multicolore, purtînd ste- 
gulețe românești și franceze, 
eșarfe pe care sînt însorise u- 
rări pentru prietenia dintre cele 
două țări surori.

Adunarea populară a fost 
deschisă de președintele Con
siliului popular al județului 
Dolj, Gheorghe Petrescu, care 
în numele tuturor locuitorilor 
acestui străvechi pămînt româ
nesc a salutat, din toată inima, 
prezența eminentului reprezen
tant al poporului francez, gene
ralul Charles de Gaulle.

Adunarea populară, ca și vi
zita conducătorilor de stat 
francez și român la Craiova, a 
constituit o puternică și vi
brantă manifestare a legături
lor de prietenie dintre popoare
le român și francez, dintre Re
publica Socialistă România si 
Republica Franceză.

£« clubul Steaua, un vechi manej de călărie a fost transformat într-o modernă sală de atletism, cea 
mai bună din țară. Spiritul gospodăresc și-a spus cavîntull

PATRIMONIUL SPORTIV TREBUIE SA FIE
NU NUMAI LĂRGIT, CI Șl BINE ÎNTREȚINUT

în turneul final de volei feminin:

Dinamo învinsă de Penicilina!
CONSTANȚA, 16 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Astăzi în Sala Sporturilor 
din localitate a început turneul final al 
diviziei A de volei feminin. Prima întîlnire, 
Rapid București — C.S.M. Sibiu, a consti
tuit o simplă formalitate pentru giuleș- 
tence, care, l'ără a face risipă de energie, 
și-au adăugat alte două puncte celor de 
pînă acum. Scor final : 3—0 (6, 1, 8). după 
numai 50 de minute de jote. în primele două 
seturi, Rapid a acționat lucid și organizat, 
In timp ce sibiencele au reușit foarte pu
ține atacuri decisive, datorate mal ales 
Rodicăl Popa. In ultimul set, la scorul de 
6—0, bucureștencele și-au permis o neaș
teptata relaxare, ceea ce a făcut ca ad
versarele lor să reducă din handicap pînă 
la 8—9. Finalul 
rea rapidistelor, 
datorită jocului 
rescu, Rebac șl
P. lonescu (C-ța) și I. Covaci (București).

Al doilea meci al serii, Dinamo Bucu
rești — Penicilina lași a dat loc unei dls-

a consemnat însă revenl- 
care și-au adjudecat setul, 
inspirat practicat de Flo- 
Baga. Au arbitrat corect

pute de mare atractivltate, meritul princi
pal revenind ieșencelor. începutul setului 
prim aparține dinamovlstelor (4—0), dar ju
cătoarele de la Penicilina revin, preiau 
conducerea (5—4) șl cîștigă setul la 11, în
curajate de acest succes, voleibalistele din 
Iași abordează „repriza" secundă în forță, 
cu acțiuni gîndite, Dinamo este groggy... șl 
2—0, 2—1... 14—1 (!) și 15—6. Urmează două 
seturi, de mare spectacol, în care rutina 
dinamovistelor șl oboseala ieșencelor își 
spun cuvîntul, Bucureștencele, mai decise, 
cîștigă pe amîndouă cu același scar 15—11.

Finalul partidei, desfășurat într-o atmo
sferă de mare tensiune, aparține leșence- 
lor, care cîștigă setul la 10 și cu această 
meciul. Deci, Penicilina — Dinamo 3—2 (11, 
6, —11, —11, 10). după 2 ore șl cinci minute 
de joc. Au arbitrat satisfăcător V. Moraru 
(Cluj) șl G. lonescu (Buc.). Turneul final 
continuă vineri, cu partidele Dinamo — 
C.S.M. sibiu șl Rapid — Penicilina.

Desfășurarea activității spor
tive, sub toate formele ei, de 
la agrement pînă la compe
tiția internațională — este in
disolubil legată de existența 
unui patrimoniu de baze ma
teriale de utilitate publică. 
Terenurile, stadioanele, sălile 
de sport, piscinele, patinoa
rele, poligoanele de tir spor
tiv etc. formează o inestima
bilă avere națională, în mă
sură să faciliteze saltul spre 
sănătate, spre conformații 
armonioasă, al generațiilor 
succesive.

Printre principalele obiec
tive date în funcțiune în anii 
1966—1967, pot fi amintite t 
stadionul din Craiova, cinci 
săli de sport (la București, 
Cluj, Bîrlad, Or. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Piatra Neamț), 
zece săli de antrenament (2 
la Galați, 3 la Timișoara, 2 
la Cîmpulung-Muscel, 2 la 
Brașov, una la Cîmpina), 
două piscine acoperite (la 
Ploiești și Cluj) etc. 1

Din păcate, raportată la nu
mărul practicanților potenți
ali ai exercițiilor fizice, situa-

Un interviu cu tov. M/ROAf OLTEANU,
secretar al C.N.E.F.S.

ȘCOLILE

PROFESIONALE...
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ția cantitativă (înainte de a 
vorbi de calitate) a acestui 
patrimoniu este nesatisfăcă
toare, neconcordantă cu nece
sitățile atît la orașe cît și la 
sate.

Pentru a elucida unele as
pecte ale ansamblului de baze 
sportive din țara noastră, am 
solicitat un interviu tovară
șului Miron Olteanu, secretar 
al C.N.E.FB., în sarcinile că
ruia se include și coordonarea 
problemelor de investiții.

— Care sînt criteriile 
Consiliului național în le
gătură cu lărgirea fondului 
de baze sportive ?

— Analizînd 
de dezvoltare a 
ale a mișcării 
roul G.N.E.F.S.
principiu următoarea orien
tare t 1. punerea în deplină 
valoare a actualelor baze 
sportive prin reparații, ame
najări, dotări și readucerea 
în circuitul sportiv a bazelor 
sportive care în prezent sînt 
folosite în alte scopuri; 2. 
realizarea tuturor construcții
lor sportive prevăzute în pla-

nul cincinal; 3. realizarea
unor construcții suplimentare, 
absolut necesare unor ramuri 
de sport și mai ales în ora
șele care, în ultimii ani, s-au 
dezvoltat în mod cu totul 
deosebit și sînt lipsite de o 
bază; 'materială sportivă ; și, 
în sfîrșit 4. realizarea unor 
amenajări sportive simple în 
cartiere, pe lîngă școli, facul-

Victor BANCIULESCU

. (Continuare în pag. a S-a)

posibilității# 
bazei materi- 
sportive, Bi- 
a stabilit în

în pag. a 3-a:

A. BREBEANU

Un atac al selecționatei divizionare di posibilitatea portarului congolez Matumona să se remarce
Foto: P. ROMOȘAN
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Selecționata divizionară - Congo (Kinshasa) 5-5 (3-1)
ta Constanta s 
ÎNTÎLNIRE ÎNTRE

SPORTIVI 
ROMÂNI 

Șl BULGARI
Marți și miercuri 

s-au întîlnit în 
Sala Sporturilor 
din Constanța, In 
partide amicale, e- 
chipele de volei 
feminin Farul 
Constanța și Aca- 
demik Varna pre
cum și cele de bas
chet masculin Fa
rul și Academik 
Varna. La volei 
ambele întîlniri 
au fost câștigate 
de constânțence cu 
același scor 3—0 
(5, 5, 3; 1, 12, 13) 
iar la baschet de 
sportivii bulgari 
cu 63—47 (în pri
mul țoc) și 66—53 
(în cel de al doi
lea).
CORNEL POPA 
coresp. principal

Fotbaliștii din Congo (Kins
hasa) au inaugurat aseară tur
neul în țara noastră întîlnind 
pe stadionul Republicii, în noc
turnă, o selecționată divizio
nară alcătuită îndeosebi din 
jucători ai cluburilor Petrolul, 
Farul și U.T.A.

La prima sa evoluție în Ro
mânia, selecționata congoleză a 
constituit o adevărată revelație, 
oferindu-ne dovada progresului 
înregistrat în ultimii ani de 
fotbalul african. Oaspeții au 
jucat foarte viguros și în vite
ză, demonstrind în același timp 
o tehnică destul de bună. A- 
ceste calități au fost puse mai 
bine în valoare 
repriza secundă,
la grea încercare apărarea echi-

îndeosebi în 
cînd au pus

pei noastre. Ei au reușit astfel 
să răstoarne scorul, care le era 
defavorabil la pauză, preluînd 
conducerea și fiind la un pas 
de a obține victoria.

Selecționata divizionară a fă
cut un joc bun în prima repri
ză cînd a avut ca vîrfuri de 
atac pe Grozea și Tufan, iar la 
mijloc perechea Sălceanu — 
Axente, dar a căzut după pau
ză și ca o consecință a înlo
cuirii înaintașului petrolist și a 
jucătorului arădan. Răsturnarea 
de scor a fost posibilă și dato
rită schimbării lui Gomea cu 
Matache, ultimul dintre ei 
luînd prea ușor două dintre go
luri, în urma unor șuturi de la 
mare distanță.

Partida, care a plăcut publi-

Duminică, în Capitală

Meciurile de fotbal de divizia A
pe terenuri diferite

Pentru a se asigura o deplină 
echitate tuturor echipelor în ceea 
ce privește ora începerii jocuri
lor etapei a XXIV-a a diviziei A 
de fotbal, F.R.F. a aprobat, la 
cererea cluburilor bucureștene, 
ca i-elo doVă meciuri din Capi
tală, programate inițial în cuplaj,

să se dispute pe stadioane dife
rite. Astfel, partida Progresul — 
Steaua va avea loc pe stadionul 
Progresul, iar meciul Rapid — Di
namo București pe stadionul „23 
August".

Toate jocurile etapei vor începe 
astfel ia ora 17,30.

cului prin dinamismul său și 
prin numărul mare de goluri, a 
oferit antrenorilor echipei de ti
neret, Dincă Schileru și V. Măr- 
dărăscu, posibilitatea verificării 
unora dintre jucătorii care vor 
face săptămina viitoare depla
sarea în Suedia.

Cele zece goluri ale meciului 
au fost înscrise, în ordine, de 
Tufan (min. 18), Kidumu (min. 
18), Șchiopu (min. 38), Tufan 
(min. 41), Kasongo (min. 54), 
Tufan (min. 57), Tchimongo 
(min. 75), Kabamba (min. 78), 
Kasongo (min. 84) și Sălceanu 
(min. 89).

Arbitrul Ilie Drăghici a con
dus bine în prima repriză și 
slab în a doua următoarele for
mații :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Gomea (min. 73 Ma
tache) — Antonescu, N. lonescu 
(min. 46 lanul), Mareș, Mocanu, 
Sălceanu, Axente (min. 46 Din- 
cuță), Șchiopu, Tufan, Grozea 
(min. 46 Tătara), Panici (min. 
66 Oprișan).

CONGO : Matumona — Man
ge, Tchimongo, Mwila (min. 
46 Lembi), Mbuli (min. 46 Bi- 
lengi), Kabamba, Mokili, Ki- 
bonge, Kidumu, Kasongo, Mun. 
garrnmi (min. 46 Mvukani).

Pe agenda
Cu prilejul concursului re

publican de primăvară al atle- 
ților seniori cursa de 20 km 
marș va avea și un caracter 
internațional. La întreceri vor 
lua parte cîțiva mărșăluitori 
din U.R.S.S. și Polonia. Forul 
sovietic de specialitate a făcut 
cunoscut numele celor trei re
prezentanți ai săi. Este vorba 
de Ghenadi Solodov (1.28:34,4 
în 1967), Nikolai Smaga (1.28: 
38,4) și Vladimir Golub nici 
(1.28:54,4). Ultimul dintre aceș
tia este deținătorul recordului 
mondial oficial al probei cu 
1.27:05,2.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor lua startul în diferite com
petiții internaționale: repre
zentanții clubului Dinamo la 
„Dinamoviada" de la Budapes
ta, discobolul Iosif Naghi la

atletismului
un concurs în Italia, alergă
torii Nicolae Mustață, Dumitru 
Buiac și Ovidiu Lupu care vor 
participa la o cursă de mara
ton redus — 30 km — la Karl 
Marx-Stadt.

PE LACUL HERĂSTRĂU...
Azi, pe lacul Herăstrău — 

de la ora 15,30 — încep în
trecerile etepei orășenești a 
campionatelor naționale de 
caiac-canoe. Participă un 
mare număr de sportivi ai 
cluburilor Olimpia, C.S.S., Vo
ința, Șc. sportivă 2, C.N.U. 
(cei de la Steaua și Dinamo 
își dispută calificarea pentru 
finale sîmbătă, la Snagov). 
Competiția continuă mîine, 
de la ora 15.
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rezentul și viitorul sportului 
de performanță este în școli. 
Numai ca în învățămîntul 
preșcolar nu există nici mă
car ideea de mișcare, de ini
țiere sportivă, în școlile de 

cultură generală se face mult prea 
puțin, în licee lipsește baza materială 
a activității, iar școlile profesionale 
sînt încă o „terra incognito".

Și totuși, trebuie făcut ceva. Ce 
anume ? Pînă acum cîțiva ani, înca
drarea cu profesori de’specialitate în 
școlile profesionale era aproape inexis
tentă. Astăzi ea este mulțumitoare.

în ultima vreme și școlile profesio
nale își au campionatele lor în mai 
multe ramuri sportive și uneori cam
pionii acestor școli sînt și cei mai buni 
eievi din toate școlile țării.

Ceea ce era cu totul îngrijorător în 
școlile profesionale era baza materială, 
terenurile și sălile. în prezent unele 
grupuri școlare au baze sportive com
plexe, superioare chiar școlilor de cul
tură generală.

Poate nu se înțelege încă suficient, 
de. ce sînt atît de importante educația 
fizică și sporturile în școlile profesio
nale. lată argumente : mișcarea se co
relează cu munca, cu formarea perso
nalității, cu timpul liber; elevul din 
școala profesională care e bun la 
exercițiile fizice, pe stadion și care, 
în același timp, e bun la învățătură, 
este mult mai îndemînatic și în muncă, 
în producție. Se știe, mișcarea educă 
atenția, coordonarea, ambidextria, re
zistența — calități necesare tot atît 
de mult vieții, ca și întrecerii sportive.

Recreația, timpul . liber al ’ acestor 
elevi, trebuie și mai bine gîndită, dar 
trebuie înțeles că ea este realist legată 
de baza materială.

în orașul Brașov sînt mai mult de 
zece școli profesionale, cu aproape 
10000 de elevi. Recent, grupul școlar 
„Steagul roșu" și-a inaugurat o sală 
de gimnastică și jocuri, de 10^18 m, 
o sală cum puține sînt în țară. Școala 
mai are o bază sportivă complexă 
și dacă va construi și un bazin de 
înot, va fi una dintre cele mai bine 
dotate și moderne.

_ Este, de asemenea, foarte bine rea
lizată colaborarea cu clubul sportiv 
„Steagul roșu" care face aici selecții 
și promovează elementele talentate, 
dintre care se recrutează campionii 
republicani.

Să nu uităm că Valeriu Bularca, 
campion mondial de lupte, Gheorghe 
Tohăneanu, campion absolut la gim
nastică, Gheorghe Drugă, unul dintre 
bunii noștri boxeri, atletul Vasile Să- 
lăgean au fost elevi în școli profe
sionale.

Sondajul calităților fizice în aceste 
scoli a arătat că, în general, elevii 
lor stau mai slab cu viteza și înde- 
mînarea, dar în schimb, lucru firesc, 
foarte bine cu forța și rezistența. De 
aceea profilarea pe ramuri sportive 
se face pe aceste calități, ceea ce nu 
trebuie să devină însă o prejudecată.

Elevii acestor școli vor trebui să lu
creze mult pentru coordonare și viteză, 
calități hotărîtoare și în procesul de 
producție. Sportul le va dezvolta spi
ritul de echipă, atît de prezent și în 
muncă. De asemenea, voința, comba
tivitatea.

De curînd a apărut un volum cu 
multe și sugestive fotografii, despre 
activitatea sportivă a elevilor din toate 
școlile. Dar școlile profesionale sînt 
foarte puțin prezente în această trecere 
în revistă a sportului școlar.

în țară sînt foarte numeroase și 
mari centre industriale, cu școli profe
sionale de tradiție: Galați, Craiova, 
Arad, Sibiu, Reșița. Ele trebuie să-și 
aducă aportul lâ dezvoltarea sportului 
școlar.

'S-a sugerat, dar sugestia nu-i totul, 
organizarea unor competiții bilaterale : 
licee—școli profesionale sau, așa ca 
la Brașov, chiar o întîlnire triunghiu
lară specifică acestui oraș: Școli pro
fesionale—Licee—Institutul politehnic.

Este de dorit ca în viitor, recordurile 
republicane să aibă și deținători din 

'școli profesionale. Să se inițieze si 
întîlniri internaționale . între școlile 
profesionale de ia noi și din alte țări, 
întîlniri întregite de prețioase schim
buri de experiență.

Bazele sportive ale acestor școli pot 
să devină ateliere pentru viitorii spor
tivi de performanță și parcuri de re
creație pentru toți elevii și profesorii 
școlii. De ce și pentru profesorii școlii ? 
Pentru că fără ei, fără înțelegerea și 
participarea lor, așa ca la fizică, chi
mie sau geografie, elevii vor simți că 
sînt singuri și nestimulați.

Să nu fie uitate
Deci, încăodată,

FESIONALE !....

aproape

școlile profesionale. 
Șl ȘCOLILE PRO-

Virgil LUDU

C. FIRANESCU
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Aseară, la baschet:

ROMÂNIA—CUBA 83-68
Fotoreporterul nos

tru Vasile Bageac a sur
prins o spectaculoasă să
ritură executată de Radu 
Diaconescu spre coșul 
advers. Faza s-a petre
cut in meciul disputat 
aseară între echipele 
masculine ale României 
și Cubei și încheiat cu 
scorul de S3—66 în fa
voarea reprezentanților 
noștri.

Citiți in pagina a IV-a 
cronica întilnirii.
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WIESENMAYER, STMNESCU H CO

Interviu cu prof, MARIA LAZĂR, 
ședințele Consiliului municipal Cluj

Organizației pionierilor
- \

încă un mic efort pentru a 
trece cu succes examenele de 
sfîrșit de an și după aceea, 
— marea recreație a vacan
ței !

® CU CE NOUTĂȚI ESTE 
AȘTEPTATA 1

Această întrebare am adre
sat-o, la începutul interviului 
nostru, tovarășei profesoare 
MARIA LAZAR, președintele 
Consiliului municipal Cluj al 
Organizației pionierilor.

— înainte de toate, cu un 
vast program de tabere, 
excursii și drumeții. De fapt, 
obiectivul nr. 1 al consiliului 
nostru pentru vacanța de 
vară. I.a capitolul tabere, aș 
vrea să subliniez faptul că 
rețeaua lor a crescut de la 
3 anul trecut, la 11 în acest 
an. Iată cîteva dintre ele: 
Lunca Vișagului, Măgura Râ- 
cătăului, Valea Hăjdadelor, 
Valea Ierii. Altele — în com
pletare — vor funcționa sub 
egida unor școli sau a unor 
grupe de școli, în comun, așa 
cum se va întîmpla cu ta
băra de la Arieșeni. Toate 
taberele de odihnă au o du
rată de 12—14 zile și în ca
drul lor, se înțelege, sportul 
va fi la el acasă. Cît privește 
numărul elevilor și pionierilor 
care vor beneficia de ele, el 
va trece de 1 000.

în cîteva cuvinte, aș vrea 
să vă vorbesc despre una din
tre cele mai interesante ta
bere, cu caracter tradițional : 
cea de la Padeș, din vecină
tatea Cetăților Ponorului. Se 
știe, aici se află o zonă de 
mare interes turistic, cu o 
multitudine de fenomene geo
logice. în afara Cetăților Po
norului — platoul carstic al 
Padeșului, pot fi admirate ca- 
nioanele galbene, lumea pier
dută (cu 
vene din 
cui viu", 
la Alur, 
multe alte curiozități geolo
gice. Va fi una din taberele 
de proporții, alcătuită din 
corturi și cabane tip cort. în 
două serii, începînd de la 15 
iulie, la Padeș vor face popas 
cîte 250 de pionieri și șco
lari.

Aș dori să mai menționez 
că în prezent profesori dele
gați din activul consiliului 
nostru se vor deplasa la locu
rile de amplasare a taberelor

cele mai adinei a- 
țară), ghețarul „Fo- 
izbucuri, peștera de 
Peștera Smeilor și

• De la 3 tabere (1967) la 11! • 32 de itinerarii turistice noi in 
fără și in județ ® intilnire la Peștera Smeilor și la „Focul viu '

9 Porți deschise pentru fotbaliști —viitorii
Universității Cluj....

de Argeș, Cîmpulung 
Tîrgoviște), geografia 
sau economi c-indus-

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA

titulari ai

Curtea 
Muscel, 
(Delta) 
trial (Piatra Neamț—Săvinești, 
Bicaz etc.). Excursiile și dru
mețiile din cuprinsul județu
lui, cu o durată mai scurtă, 
vor fnsțmha opriri pe trasee 
din jurul localităților Făget, 
lara, Leghia, Traniș sau Ne- 
gr’eni. Numărul elevilor și 
pionierilor ce vor fi cuprinși 
în excursii și drumeții va 
trece de 1 500.

• POATE CA FACEȚI 
CÎTEVA REFERIRI SI LA 
ACȚIUNILE REZERVATE 
ELEVILOR OARE NU VOR 
PARTICIPA LA VIAȚA DE 
tabăra...

— Elevii care vor rămîne 
în Cluj pe timpul vacanței 
mari vor avea prilejul să a- 
leagă între cursurile de ini
țiere în înot și participarea 
la o serie de competiții pe 
străzi și cartiere, îndeosebi 
la fotbal. Pentru înot vom 
avea la dispoziție atît bazi
nul olimpic cît și cele de la 
„Clujeana" și din strada Dă- 
bulari. în ceea ce privește 
fotbalul, se înțelege, toate te
renurile clujene își vor des
chide porțile pentru a primi 
pe viitorii titulari ai... Uni
versității !...

★
în încheierea interviului a- 

cordat, tovarășa profesoară 
MARIA LAZAR ne-a rugat 
să subliniem că Ia succesul 
tuturor acestor acțiuni, Consi
liul municipal Cluj al Organi
zației pionierilor se bucură de 
sprijinul larg al organelor 
locale, al profesorilor de toate 
specialitățile. Cu alte cuvinte, 
că este vorba de un efort 
unit și — se speră — rodnic 
pentru a face cît mai intere
santă și mai plăcută apropiata 
vacanță de vară a elevilor și 
pionierilor din orașul de pe 
Someș.

Sus, la „Babele"... Popas binevenit după un 
Și în vacanța de vară a acestui an, pitorescul 

iubitori ai

urcuș de cîteva ore pe potecile Bucegilor. 
masiv se va

drumeției
afla în atenția multor elevi, 

Foto : O. CAHANE

pentru a stabili cit mai exact 
cadrul organizatoric al aces
tora. De asemenea, pînă la fi
nele lunii vor fi instruite

didactice caretoate cadrele
vor însoți grupele de elevi. 
Cu alte cuvinte, vrem ca a- 
ceastă formă de odihnă activă

a elevilor noștri să răspundă 
integral scopului urmărit.

• AȚI AMINTIT DE 
EXCURSII. DE DRUMEȚII...

România-B. F. a Germaniei- 
Ungaria, la „libere

Amatorii sportului luptelor 
din Capitală vor avea prilejul, 
începînd de mîine, să asiste la 
o serie de reuniuni atractive 
de „libere". Sîmbătă și dumi
nică este programat în Bucu-

rești un important turneu in
ternațional la care participă 
puternicele selecționata ale 
R.F. a Germaniei, Ungariei și 
României (reprezentativele A și 
B). în formațiile care se vor

După meciul de selecție
B
a ll-aClasamentele seriilor I și

viabilă rămîne —------- -  - ,
fruntarii Lotului cu Selecționata 
Provinciei, deoarece partida de 
ieri a scos la iveală multitudinea 
de carențe determinate de ab
sența oricărei omogenități, de e- 
moțiile inerente ale necoaisaera- 
ților ș.a.m.d.

@ în etapa a IX-a a seriilor I 
și a ll-a din divizia A ale „Cupei 
Primăverii» sînt programate par
tidele Grivița Roșie — Construc
torul și Gloria — Progresul, am
bele din seria I (meciul Steaua — 
Dinamo s-a amînat pentru a se 
evita indisponibilități în lot), pre
cum și Rulmentul — Farul, Poli
tehnica — Agrononțîa șl știința 
— Universitatea în seria a ll-a. 
Iată clasamentele la zi :

tot aceea a con-

întrece în sala Dinamo figu
rează o serie de sportivi care 
se bucură de bune aprecieri pe 
plan internațional: Lacour,
Schrader, Bock (R.F.G.), Gon- 
da, Varga, Szabo (Ungaria), Fr. 
Boia, N. Cristea, P. Poalelungi 
și N. Dumitru (România).

Mîine, începînd de la ora 17, 
sînt programate partidele Ro
mânia B — Ungaria, Româ
nia A — Republica Federală a 
Germaniei.

— Și la acest capitol există 
multe noutăți. Primă — 
.excursia ce va avea loc în 
ziua de 25 mai, în comuna 
Avram Iancu și la care vor 
participa toți președinții, de 
unități. Este o excursie-mo- 
del, cu tema „Pe urmele anu
lui 1848“.' O excursie cultu
rală, dai- și sportivă, totodată, 
un schimb de experiență.

Excursiile din vacanța mare 
vor începe în a doua jumă
tate a lunii iunie. în acest 
scop au fost stabilite un nu
măr de 32 de trasee, de itine- 
rarii. Unele cu o durată de 
7—10 zile vizează popasuri 
în locuri de interes istoric 
(Alba lulia, Blaj, Hunedoara,

DAN
DIN NOU 

ÎN „CUPA

CRISTEA
ÎNVINGĂTOR
PRIMĂVERII-

Miercuri după amiază, pe sta- 
dionul. „23 August", a avut loc 
meciul de trial Loltul A — Lotul 
B, la sfîrșltul căruia au fost_ re
ținuți pentru întîlnirea România 
— Cehoslovacia din 26 mai ur
mătorii jucători : Baciu, Stoica ; 
Gh. Mircea ; Drăgulescu, Țuțuia- 
nu, V. Rusu ; Ciobănel, iftimîe, 
llășcanu, Băltărețu ; Florescu, lo
ll eseu ; M. Niculeseu ; Irimescu, 
Dragomirescu; Wussek, Suciu ; 
Marinescu, Durbac ; mai sînt vi
zați pentru selecție Onutu, Ve- 
luda și țibuleac, sub rezerva avi
zului medical. Scorul final i-a 
fost favorabil Lotului A — 33—6 
(5—3), „secunzii” nețihînd pasul 
decît în prima jumătate a tim
pului de joc. Fără îndoială, selec
ționerii vor fi avut temeiuri de 
a-și exercita atribuțiile chiar In 
condițiile unui meci nu
concludent. Considerăm, însă, că 
pentru viitor singura

SERIA I

1. Grivița Roșie
2. Dinamo
3. steaua
4. Gloria
5. Constructorul
6. Progresul

SERIA

138— 84 18
64—106 13
54—106
46—147

13
9

tocmai

A II-A

1. Univ. Timișoara
2. Farul Constanța
3. Politehnica lași
4. Agronomia Cluj 

iința Petr. 
ulment. Bîrlad

8 5 1
8 3 4
7 4 1
8 3 1

7 2 0 5 26—52 11

192
1
2
4 38—37 13
5 38—54 13

In concursul atletic desfășu
rat marți pe stadionul Dina
mo, spectatorii au putut fi 
martorii unor întreceri foarte 
echilibrate și spectaculoase, la 
mai multe probe : 100 m, 200 
m, lungime, disc femei. Dar 
cel mai mare interes l-a de
clanșat una dintre cursele de 
ștafetă 4x100 metri. La capătul 
acesteia, primul a adus bățul 
la linia de sosire.... Ion Wie- 
senmayer.

Renumitul noștru atlet, încă 
recordman al țării la 400 me
tri, și-a reluat pantofii cu cuie 
pentru a reprezenta ultimul 
schimb al unei echipe de old- 
boys. Ca parteneri, dr. Wiesen- 
mayer i-a avut pe ing. Ștefan 
Prisiceanu (ani de zile pri
mul schimb al ștafetei națio
nale), pe fostul campion re
publican Mircea Zahaichevici 
și pe maestrul sportului A- 
lexandru Stoenescu — antre
norul coordonator al atleților

de la Dinamo. Cei patru foști 
dinamoviști au reușit să în
treacă cu 3 secunde (47,8 față 
de 50,8) selecționata feminină 
a Rudei Hvezda din Praga. 
Sincere felicitări organizato
rilor, care au înscris în program 
o atît de atractivă întrecere 
și, în special, celor patru mari 
entuziaști ai atletismului,

A. I.

Rezultatele categoriei B
14,76 la triplu, E. Pereteatcu 
(B) 7,13 la lungime, Gabriela 
Radulescu (I) 5,82 la lungime.

PLOIEȘTI (Prahova — Mureș 
— Dolj). L. Szabo (M) 1,90 la 
înălțime, M. Voinea (P) 4,20 la 
prăjină, V. Iancu (P) 
suliță, Doina Prăzaru 
la* înălțime, Victoria 
(P) 12,81 la greutate, 
Doți 45,08 la suliță,
și M. Bedrosian — coresp.).

Iată scorurile meciurilor din 
etapa a Il-a a categoriei B : 
SERIA I : Bacău — Iași 112— 
111 (64—73 la bărbați; 48—38
la femei), Bacău — Constanța 
137—71 (79—39 ; 58—32), Iași — 
Constanța 134—67 (88—33; 46— 
34), Progresul — Ilfov 136—74 
(84—49 ; 52—25), Constructorul
— Ilfov 111—82 (64-62; 47—20), 
Progresul - 
82 (84—44;
Galați 
C.A.U.
(86—14; 
Neamț 
SERIA 
Mureș 
Prahova 
51—40), Mureș — Dolj 114—103 
(60—67; 54—36), Maramureș — 
Bihor 106—96 (74—44; 32—52), 
Bihor — Arad 101—93 (45—62; 
56—31), Arad — Maramureș 
99—97 (55—65; 44—32), Hune
doara — Sibiu 110—83 (56—56; 
54—27), Hunedoara — Caras Se
verin 104—69 (54—39; 50—30), 
Sibiu — Caras Severin 09—78 
(61—42; 38—36).

Dintre rezultatele individua
le obținute, notăm următoarele:

GIURGIU (Ilfov — Progresul
— Constructorul). Miliana Micu 
(C) 40,02 la disc, Viorica Brad 
(P) 13,18 la greutate, Gabriela 
Negoescu (P) și Valeria Bidu- 
leac (C) 11,9 la 80 mg.

GALAȚI (Galați — Neamț — 
Clubul Atletic Universitar II). 
C. Nemeș (N) 56,4 la 400 mg, 
N. Bratu (C.A.U. II) 60,12 la 
suliță, Rodica Țarălungă (N) 
5,50 la lungime.

Constructorul 127— 
43—38), Neamț — 

119—46 (59—21; 60—25), 
II — Galați 121—52 
35—38), C.A.U. II — 

108—101 (79—43; 29—58); 
A II-A: Prahova — 
130—93 (82—49; 48—44), 

Dolj 128—98 (77—58;

67,02 la 
(D) 1,60
Cirstea

Leontina
(M. Sima

MARE (Maramureș — 
Bihor). Cornelia Tonta 
la înălțime și 5,50 la 

Gh. Petronius (A)

BAIA
Arad —
(B) 1,62 
lungime,
56,2 la 400 mg, M. Negomireanu 
(A) 1,94 la înălțime. (T. Tohă- 
tan — coresp. principal).

HUNEDOARA (Hunedoara 
— Sibiu — Caras Severin). Fr. 
Schneider (S) 58,10 la ciocan, 
Lucreția Mărgineanu (S) 11,75 
la greutate.

Clasamentul general al cate
goriei A după două

1. Dinairo
2. Steaua
3. Cluj
4. C.A.U. I
5. Rapid
6. Brașov
7. Metalul
8. Argeș
9. Timiș

4 S 0
4 3 0
4 2 0
4 2 0

0
0
0
0

4 2
4 1
4 i
4 o

etape:

0 683,5—509,5 3
1 665,5—477,5 6
1 610 —478 6
2 586 —553 4
2 513 —534 4
2 547,5—609.5 4
3 519 —597 .
3 435 —594 2
4 412,5—666,5 O

a'
A și B) se va desfă-

III-a a campionate-Etapa
lor (cat. 
șura în zilele de 12—13 octom-

concurs de schiȘi al d°dea
din cadrul „Cupei Primăverii" 
s-a bucurat de succes. Desfășu
rată pe Valea Albă, în Bucegi, 
pe o zăpadă excelentă și în pre
zența a numeroși spectatori, 
cursa ds slalom special a con
semnat o nouă victorie a lui 
Dan Cristea. In cele două man
șe, a cite 37 de porți, ei a fost 
.înregistrat cu 58,5. L-au urmat 
în clasament : 2. Gh. , Vulpe 
59,1 ; 3. C. Tăbăraș 60,5. La ju-

din
BACAU (Bacău — I 

Constanța). P. Ciupercă

niori: 1. C. Văideanu 47,0 ; 
Dinu Cezar 49,6 ; 3. P. Ivănescu 
49,7.

După cele două curse desfășu
rate pînă acum, pe primele 
locuri se află : seniori: 1. Dan 
Cristea, 2. Gh. Vulpe, 3—4. K. 
Gohn și D. Munteanu, 5. C. Tă
băraș ; juniori : 1. D. Cezar, 2. 
I. Bălan, 3. C. Tudor.

A treia întrecere pentru 
„Cupa Primăverii" va avea loc 
duminică dimineața, tot pe Va
lea Albă.

I fifil I

campionatului a opus

ELECTRECORD 
cu reduceri de

populară 
ușoară și de

simfonică 
opere și opere

CONSTRUCTORUL
ELECTRONICA

LA EGALITATE

COOPERATIVA

auto din fontă si aluminiu.Sudură la cald la blocuri ___ __ ____ .. .............
Reparațiuhi de arcuri auto lameîate și spirale. Tinichi- 
țjerie și vopsitorie auto — prin unitatea din șoseaua 
Berceni nr. 7 — tel. 23.44.82.

P. ARCAN — coresp. principal

Reparații de :
kilometraje — aparate de temperatură — aparate de 
bord pentru toate tipurile de autoturisme prin unitățile 
din : calea Floreasca 234 — tel. 33.43.52, bd. Aerogării 
38 (Băneasa) — tei. 33.16.2L
Secții specializate.

„AUTOMECANICA
(sediul central

Marin Serghiescu nr. 12 — telefon 12.55.61) execută :

Revizii în garanție și reparațiuni1 de motociclete și 
motorete Carpați — Garanții în exclusivitate pentru 
București. Reparații și încărcări de acumulatori prin 
unitatea din calea Plevnei 136—138 — tel. 13.68.26.

Cursa de 800 m a meciului Steaua—Dinamo—C.A.U. Dinamo- 
vistul Gh. Ungureanu (în imagine pe locul al doilea) va 

cîștiga cu o performanță promițătoare — 1:51,9
Foto: I. M1HA1CA
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Stimate to varașe Surianu
SI

5

formulă

Derbiul
pe cele două pretendente prin
cipale la titlu, Constructorul 
Electronica. Cu un plus de 
nergie, primii au. cîștigat 
3’A—27s și astfel echipele 
află la egalitate, urmînd ca 
rundele viitoare decizia să
producă printr-o cursă „con- 
tracronometru".

Alte rezultate : Medicina Iași 
— Medicina Timișoara 2%—2*/2 
(1), Petrolul — Banca de In
vestiții 3—3, Crișul — Mureșul 
371-27, !

CLASAMENTUL: Construc
torul și Electronica 1972, Pe
trolul 17, Mureșul 147a, Medi
cina Timișoara 13 (1), Medicina 
Iași 12 (1), Banca de Investiții 
12, Crișul ll’/2.

EXCEPȚIONALA OCAZIE 
PENTRU IUBITORII 

OE MUZICĂ
Discurile 
se vînd 
prețuri între 25% și 35% 
înregistrări de calitate din 
toate genurile muzeale :

—- muzică
— arii de 

integrale
— muzică
— muzică 

dans.

Dacă am parafraza una 
dintre cele mai cunoscute 
butade am putea spune că 
istoria foiletonului începe 
o dată cu istoria omenirii 
și nu-mi închipui că foi
letoanele epocii de piatră 
erau mai puțin incisive 
decît cele de azi datorită 
faptului că circulau oral 
și nu în chenarele vreunul 
ziar.

De atunci, de Ia începu
turile istoriei nescrise, 
soarta foiletoniștilor a 
fost pecetluită. El trebuiau 
să demaște nedreptatea cu 
violență sau măcar cu iro
nie, trebuiau s-o contureze 
prin exagerare și s-o facă 
mai_ pregnantă prin meta
foră. De aceea mai marii 
curților regești se răzbu
nau pe foiletoniști aplicîn- 
du-le bastonade sau, cînd 
aveau opinii prea ferme, 
tăindu-le capul.

în ciuda acestei soarte 
vitrege Esop își scria foi
letoanele sub formă de fa
bule, iar Marțial în formă 
de epigrame, Goethe își 
ridiculiza contemporanii 
stupizi sub înfățișarea lui 
Proktophantasmist 
noaptea valpurgică, 
dacă am da exemple 
literatura română cele 
tru pagini ale acestui 
nu ne-ar ajunge. îi amin
tim doar pe A. Bacalbașa, 
pe N. D. Cocea, pe Tudor 
Arghezi, pe Geo Bogza, pe 
Zaharia Stancu. încercînd 
să găsim o trăsătură co
mună acestor scriitori atît 
de distanțați în timp și 
atît de deosebiți ca stil am 
descoperi că toți se eri
jează în „procurori" (așa 
cum remarcați și dv. tova
rășe Surianu) și că înainte 
de a înfiera nedreptatea, 
o redimensionează la ade
vărata ei valoare imagi- 
nînd conversații, persona-

je, decoruri. „Napoleon cel 
mic" (Napoleon al III-Iea) 
al lui Victor Hugo e un 
exemplu pe cîteva sute de 
pagini, „Baroane" al lui 

Arghezi e un alt exemplu, 
pe numai două pagini.„

E adevărat că nemînu-

Dar, de £apt
£

credință. Recunoscînd 
ceasta, foiletonul de

din 
iar 
din 
pa- 
ziar

ind pana împotriva împă
raților ridicoli sau a ge
neralilor odioși incisivita
tea foiletonistului sportiv 
trebuie temperată pe mă
sura obiectului vizat pen
tru a nu se trage, așa cum 
s-a mai spus, cu tunul în 
vrăbii.

Și e tot atît de adevărat 
că datorită unui minim de 
incisivitate și de hiperbo- 
lizare — fără de care foi
letonul ar suna a admo
nestare bisericească — cei 
vizați se vor supăra tot
deauna, trecînd cu senină
tate peste fondul just al 
sesizării, dar tunînd și ful- 
gerînd împotriva formei 
ei metaforice.

Dacă însă nu s-ar întîm- 
pla așa, foiletonul ar fi 
inutil, iar cei vizați, pier- 
duți pentru vecie. Fapțul 
că se supără, că numără 
accentele agresive ale sa
tirei, că se privesc în ea 
ea într-o oglindă care nu-i 
arată la fel de frumoși pe 
cit se cred, le dă un oa
recare gir de îndreptare.

Geea ce foiletonistul a 
și urmărit atunci cînd i-a 
pus la index.

în acest vacarm de ridi
culizări, de demascări și 
sentințe pot fi derutați a- 
deseori și oameni de bună

a- 
______ ________ ____azi 
devine benign și adresîn- 
du-se dv., stimate tovară
șe Surianu, se adresează 
tuturor contabililor.

Socotind foiletonul „En
tuziasmul și contabilul șef" 
ca pe o măniișă în mod 
nedrept aruncată tuturor 
funcționarilor, dv. ne a- 
trageți atenția că birocra
ția nu-i un fenomen func
ționăresc, ci e cu mult mai 
profund și mai răspîndit, 
adevăr la care subscriem 
cu amîndouă mîinile.

Dar, de fapt, foiletonul 
cu pricina are adresă pre
cisă, iar pe de altă parte 
formele și formulele biro
cratice care oferă adăpost 
inerției, abundă, 
stituie chiar una 
dițiile obiective 
tețiței acesteia.

Gonsiderînd că foiletonul 
mai sus citat nu cefe nici 
o explicație în plus, dacă 
vorbim de sensurile și nu 
de litera lui, adaug că func
ționarii — deci și conta
bilii —- formează, alături 
de studenți, poate cel mai 
entuziast pluton al supor
terilor sportivi.

Iată deci că în ciuda 
unor mici antagonisme 
avem aceleași păreri des
pre birocrați și despre ne
cesitatea de a-i sprijini pe 
entuziaști, folosind amîn- 
doi, în afara argumentelor, 
metafora și remarca beli
coasă.

E adevărat, totodată, că 
fiind titularul acestei ru
brici am un ascendent în 
discuția de față. De aceea 
nu pot încheia fără a vă 
mulțumi pentru scrisoarea 
dv. care, înainte 
e izvorîtă dintr-o 
bunăcredință.

Ele con- 
din con- 

ale exis-

de orice, 
evidentă

Camil BACIU
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REGRETĂM PROFUND
CEEE PEIRECUIE!
Incidentele care au avut loc 

'pe stadionul Politehnica, după 
terminarea jocului de divizia 
B, Politehnica București— 
electronica Obor, au atras —* 
pe bună dreptate — dezapro
barea tuturor.

Aș vrea ca in rîndurile ce 
urmează să relev unele as
pecte legate de acest joc șl 
de întîmplările petrecute, pe 
care, probabil, mulți iubitori 
ai fotbalului nu le cunosc,

O dată cu apropierea sfârși
tului campionatului, jocurile 
capătă, după cum se știe, o 
miză din ce în ce mai mare. 
Punctele puse în joc devin 
mai prețioase ca aricind, iar 
echipele luptă cu ardoare spo
rită pentru a le cîștiga. în 
această atmosferă a început 
și jocul mai sus menționat. 
Spre lauda jucătorilor, carac
teristicile generale ale aces
tei întîlniri au fost, pînă ta 
un punct, sportivitatea și res
pectul reciproc.

Care a fost cauza actelor 
reprobabile de la sfîrșitul jo
cului 1 La scorul de 1—0 in 
favoarea echipei noastre, ar
bitrul joeului, C. Niculescu, 
a acordat o lovitură de la 
ți m, pentru o infracțiune de 
joc complet imaginară („vă
zută" numai de el), în favoa
rea echipei Electronica. Prin 
această decizie, arbitrul a 
schimbat soarta întregii parti
de, producînd o legitimă in
dignare în rîndul suporterilor 
echipei noasțre, în majoritate 
studențî. Această indignare e 
crescut pe măsură ce arbitrul 
« comis și alte erori grav», 
care au dezavantajat echipa 
noastră.

După terminarea partidei, 
studenții,, depășind limitei» 
permise, au greșit grav prin 
aceea că au vrut să facă 
dreptate intr-un mod neome
nesc. Manifestările lor ne-au 
surprins și pe noi, jucătorii. 
Surprinderea noastră a fost 
cu atit mai mare cu cit eram 
obișnuiți cu manifestările lor 
entuziaste, dar cuviincioase, 
de aprobare sau dezaprobare 
a ceea ce se întîmplă pe te
ren. Lipsa de judecată, Oe 
discernămînt în momentele 
ce au urmat după termina
rea jocului, au dus la sce
nele reprobabile.

Țin să arăt încă o dată că 
această comportare ne-a sur
prins — pe noi, fotbaliștii — 
în mod neplăcut.

Făcîndu-mă exponentul tu
turor colegilor de echipă, îmi 
exprim profundul regret pen
tru cele petrecute.

Noi, fotbaliștii studenți, ne 
angajăm să fim primii care 
șă insuflăm suporterilor noș
tri o atitudine de corectitu
dine, de manifestare demnă și 
cuviincioasă.

Pe stadionul Politehnica nu 
trebuie să se mai repete a- 
semenea cazuri!

Mircea RADULESCU
căpitanul echipei de fotbal 

Politehnica București

ÎNCEP 
BARAJELE 
ECHIPELOR 

DE
JUNIORI

In ziua de 19 mai 1968, se 
vor desfășura barajele lnterju- 
defene de fotbal pentru juniori, 
în vedere* desemnării celor 32 
echipe care la data de 29 mai 
1968 urmează să participe la 
faza finală a campionatului. Ba
rajele vor fi organizate de către 
comisiile județene de fotbal 
respective, urmînd ca echipele 
șă facă deplasarea pe cont 
propriu.

Jocurile vor Începe la ora 15. 
In cazul partidelor nedecise 
după timpul regulamentar, se 
vor executa cite 5 lovituri de 
la 11 metri, de către 5 jucători 
din flecare echipă, alternativ, 
la aceeași poartă. Prin tragere 
la sorți, se va stabili echipa 
care va încep» executarea lovi
turilor.

Dacă egalitatea se va menți
ne și după primele cinei pe- 
naliiuri, vor fi executate în 
continuare, in aceeași ordine, 
lovituri de la 11 metri, pînă 
cînd una din echipe va realiza 
dintr-un număr egal de lovituri 
iun avantaj de un gol.

PLECAREA LA ROSTOCK
A TREI SĂRITORI

DE LA TRAMBULINĂ
Săritorii de la trambulină 

Ion Ganea, Gheorghe Baican 
și Melania Decuseară, compo
nent ai lotului olimpic, au 
plecat ieri la Rostock, pentru 
a participa, sîmbătă și dumi
nică, la un Important concurs 
internațional, în compania re
prezentanților altor 17 țări, 
printre care Mexic, S.U.A., 
Italia, R.D. Germană, U.R;S;9;

S-a-

SATIIITRLBUIL SĂ milĂ LEAGĂNUL OM i
Acum cîtva timp la sediul C.C. al U.T.C. a fost organizată 

o „masă rotundă", la care au luat parte activiști voluntari, 
profesori și maeștri ai sportului, care au dezbătut situația 
actuală a oinei și posibilitățile de dezvoltare a sportului nos
tru național în mediul rural. Iată cîteva opinii care s-au re
liefat în cuvîntul participanților:

VIOREL BALIN (Baia 
Mare), maestru al sportului s 
„Lăsată multă vreme în voia 
soartei, fără un program 
competițional, folosind reguli 
și materiale rudimentare, 
oină și-a îngustat din ce în 
ce mai mult sfera de atrac- 
tivitate și a pălit o dată cu 
ridicarea altor sporturi. A- 
cum, cînd se încearcă un re
viriment al sportului sătesc, 
organizațiile U.T.C. vor tre
bui șă folosească toate mij
loacele, bineînțeles cu spriji
nul mai consistent al orga
nelor locale ale C.N.E.F.S., 
pentru redresarea acestui se
cular sport românesc".

MAKIN GRUIANU, profe
sor de educație fizică în com. 
Curcani, județul Ilfov s „In 
satul nostru există echipe de 
toate categoriile. Oină deține 
primatul în preferințele tine
rilor și vîrstnicilor, jucîndu- 
se aproape zilnic. Din pă
cate însă, comuna noastră 
constituie o... insulă în județ. 
Am meditat deseori asupra 
faptului că jocul de oină nu 
găsește teren prielnic și în 
comunele învecinate, ejun- 
gînd la concluzia că această 
stare de lucruri este deter
minată de lipsa pasiunii. Ce 
trebuie făcut ? înainte de 
toate, toți cei care predau 
educația fizică la sate să 
învețe oină. Dispunînd de 
cadre didactice, cărora oină 
nu le este străină, ne putem 
aștepta la o creștere a nu
mărului de echipe angrenate 
în diverse competiții. Altfel, 
nu ne putem urni din loc".

MARIAN STANESCU (Ur
lați), instructor voluntar: 
„Și în județul nostru, oină se 
practică în mod organizat 
doar în cîteva centre. Cred 
că merită să vorbesc des
pre activitatea ce se desfă
șoară în comuna Rîmnicelul, 
unde există o puternică tra
diție. Aici sînt mai multe e-

Mingea servită coechipierului
« terenului. Fază

chipe, care se întrec întră 
ele. De exemplu, formația 
„flăcăilor" joacă cu cea a 
bărbaților însurați, școlarii își 
dispută între ei întîietatea șl 
astfel se asigură o perma
nentă activitate competițio- 
nală.

Și încă ceva t ar fi foarte 
util pentru formarea ca
drelor necesare popularizării 
jocului, de care ducem o a- 
cută lipsă, ca în cadrul 
cercurilor pedagogice să se 
organizeze demonstrații de 
oină, așa cum se obișnuiește 
la Rîmnicelul. De ce nu ar 
fi extinsă această experiență 
și în celelalte sate și comu
ne din țara noastră ?“

VASILE PUIU, directorul 
școlii din comuna Gherăiești, 
județul Neamț: „Mulți au 
invocat lipsa de materiale a- 
decvate jocului de oină pen
tru a justifica inexistența e-

PATRIMONIUL SPORTIV TREBUIE SA FIE NU NUMAI
LĂRGIT, CI SI BINE ÎNTREȚINUI
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(Urmare din pag. 1)

tați, întreprinderi și instituții, 
în colaborare cu consiliile 
populare, cu sindicatele șl 
U.T.C.-ul. Firește că această 
listă de bune intenții nu poate 
fi respectată decît cu spriji
nul tuturor factorilor intere
sați.

— Ce obiecții aveți de 
ridicat în acest sens ?

— Nimic nu poate justifica 
mai bine cheltuielile făcute 
decît o folosire intensivă a 
patrimoniului nostru. Din pă
cate constatăm însă practici 
nejuste: investiții realizate 
doar de dragul frumuseții, 
spații destinate exclusiv jocu
rilor oficiale sau terenuri de 
fotbal fără piste de atletism 
în jurul lor. In stadiul actual 
nu sînt necesare numai con
strucții sportive de mare an
vergură, monumentale, ci din 
acelea care să satisfacă ce
rințele imediate. Grandomania 
nu este un sfetnic bun. La 
Timișoara, stadionul de 30 000 
de locuri n-a fost plin decît 
la inaugurare. Tribunele sta
dionului proiectat pentru Bra
șov sînt, după părerea mea, 
supradimensionate. în schimb, 
ne scumpim cînd e vorba de 
definitivarea lucrărilor sau de 
întreținerea bazelor. Sînt sta
dioane somptuoase rămase 
fără garduri sau incomplet 
dotate (Pitești, Craiova), la 
Timișoara o peluză s-a și de
teriorat, iar la Galați e ne
voie de reparații de aproape 
2 milioane lei după un 
timp scurt de la darea în fo
losință a stadionului. Aseme
nea lipsuri îi privesc deopo

chipelor de oină în comu
nele respective. Nu pot fi 
de acord cu această scuză. 
La școala din Gherăiești co
piii, al căror gust pentru 
oină a fost cultivat cu grijă, 
își confecționează singuri ma
terialul și echipamentul ne
cesar. Elementul decisiv este: 
existența sau nu a instruc
torului sportiv sau a profe
sorului care șă se ocupe de 
această treabă".

A. PREDESCU, șeful sec
ției jocuri sportive a 
C.N.E.F.S.: „Am constatat că 
oină se practică în multe 
locuri în diverse variante. Ce

denotă aceasta ? Ori că 
transformările survenite în 
regulamentul de joc nu au 
fost transmise în masă, ori 
că acestea nu sînt văzute fa
vorabil, ceea ce mi se pare 
că a dus la artificializarea 
acestui sport Nu ar fi oare 
cazul ca să se efectueze un 
studiu amănunțit și să nu se 
pornească la modificări de 
suș în jos ? Părerea mea este 
ca diferitele variante care au 
priză în unele colțuri ale ță
rii să fie încurajate, oină 
putînd să devină asțfel un 
excelent mijloc de atragere 
a oamenilor pe terenul de 
sport, un joc de agrement.

Pentru dezvoltarea sportu
lui de performanță ar trebui 
șă se organizeze competiții 
pe scară națională, care să 
fie larg popularizate prin 
toate mijloacele care stau 
la îndemînă".

care urmează la bătaie va poposi, poate, peste zona de fund, 
d» la linia de plecare a echipei aflată la bătaie

ALEXANDRU RAFA1LES- 
CU (București) antrenor 5 
„Forul de resort a elaborat în 
ultimii ani o serie de mate
riale documentare, începînd 
cu afișe tehnice și termi- 
nînd cu schițe de antrena
ment, însă se pare că ele 
au rămas în birourile orga
nelor locale sportive în loc 
să ajungă la instructori sau

Astăzi, tn 8 centre din țară, în
cep turneele de baraj ale campio
natului de calificare, la care Iau 
parte 1$ echipe masculine și 18 
feminine. Jocurile, programate 
pentru azi, mîlne și duminică, au 
loc la Bacău, Ploiești, Sibiu, 1'1-

trivă p® proiectanți, construc
tori și titularii da investiții. 
Ceea ce nu înseamnă că nu 
putem cita și buni gospodari 
ai bazelor. Ii voi aminti, pen
tru excelenta utilizare a spa
țiilor, a subtribunelor, pe to
varășii care îngrijesc stadioa
nele din Ploiești, Tg. Mureș, 
Cluj etc.

— Considerați că inves
tițiile prevăzute acoperă și 
necesitățile activității spor
tive de masă, sau ele sa
tisfac doar cerințele spor
tului de performanță ?

— Penuria de baze sporti
ve cuprinzătoare, bine utilate, 
polivalente (în genul parcului 
Dinamo), provoacă o îngrijo
rătoare strangulare chiar în 
procesul de antrenament al 
sportivilor de performanță. 
Este neplăcut să asiști, de 
pildă, la cearta diverselor 
secții de baschet sau handbal 
pentru o biată oră de pro
gramare la sala Floreasca. In 
aceste condiții, tot ceea ce în
treprindem pe linia construc
țiilor sportive, avînd aproape 
caracterul unui paleativ, mul
țumește în primul rînd doar 
pe sportivii fruntași. Pentru 
a satisface nevoile sportului 
de masă, este necesară con
tribuția și mai substanțială a 
administrațiilor locale (pentru 
terenurile simple, de agre
ment, pentru terenurile asfal
tate etc.), este necesară con
solidarea relațiilor noastre în 
acest domeniu cu sindicatele, 
este necesară mobilizarea de 
către U.T.C. a tineretului la 
muncă patriotică. Mi se pare 
foarte pozitivă în acest sens 
experiența rodnică de la Pia

profesorii de educație fizică. 
Păcat, aceste materiale sînt 
de un real folos în difuza
rea jocului modern. în a- 
fară de necesitatea studiului 
noilor elemente care au a- 
părut în oină, consider că 
trebuie să se acorde un mai 
consistent sprijin activității 
de performanță, care ar pu
tea să contribuie la popu
larizarea jocului în sate, prin 
turnee demonstrative efec
tuate de echipele fruntașe, 
pentru că oină este frumoa
să cînd se joacă de formații 
bine pregătite".

MIHAI IONESCU (Bucu
rești), conferențiar universi
tar : „îmi amintesc că în 
urmă cu ani exista o puter
nică tradiție a jocului de 
oină la sate. Acum, cînd e- 
xistă condiții superioare și 
posibilități nelimitate de a 
spori interesul pentru oină, 
acest sport bate pasul pe loc. 
Este necesară multă, multă 
pasiune din partea celor 
chemați să producă dema
rajul oinei. Lipsa cadrelor 
de specialitate constituie, de
sigur, un impediment serios 
în acest sens. De aceea, con
sider utilă introducerea la 
toate catedrele I.C.F. a unor 
lecții de oină, precum și pre
gătirea viitorilor profesori ca 
instructori și arbitri, astfel 
încît ei să știe cum să orga
nizeze această activitate. La 
fel și în institutele pedago
gice și, mai ales, în școlile 
pedagogice. în legătură cu 
lipsa materialelor sportive, 
cred că aceasta nu înseamnă 
o piedică de neevitat: oină 
necesită puține asemenea us
tensile și destul de ușor 
procurabile (în special min
gile se pot confecționa din 
cele de volei, handbal sau 
baschet date la reformă). 
Lupta cea mare trebuie să 
se dea pentru învingerea 
inerției".

★
Frămîntările din ultima 

vreme pentru reînodarea tra
diției sportului nostru națio
nal pretutindeni în țâră, 
și-au găsit ecou într-o serie 
de acțiuni pe plan central, 

printre care poate fi enu
merată și această masă ro
tundă. Vorbitorii au venit cu 
idei prețioase în acest sens, 
ele trebuind să fie trans
puse în fapt de federația de 
specialitate și ceilalți factori 
interesați în . dezvoltarea 
sportului sătesc.

Traian AUREL

ÎNTRECERILE finale 
ALE „CALIFICĂRII"

mlșoara (feminin), Buzău, Hune
doara, Reghin, București (mascu
lin). în Capitală partidele sînt 
programate pe terenul Voința cu 
începere de la ora 16,30, iar du
minică de la ora 9. Iau parte 
formațiile masculine : Știința Pa
latul Culturii Ploiești, Știința 
Moinești, Voința Galați șl Marina Constanța.

tra Neamț, Cerința aceasta 
devine și mai evidentă în ora
șele care, în ultimii ani, au 
cunoscut o dezvoltare cu totul 
deosebită din punct de ve
dere industrial. Este nefiresc 
să vezi cum cress propor
țiile unui oraș, cu uni
tăți economice sau locati
ve, dar în același timp să 
constați că unitățile sportive 
nu se bucură de un regim 
corespunzător. Cartiere în
tregi, o seamă de școli nu au 
nici o bază sportivă în veci
nătate. Mai ales în aseme
nea circumstanțe, cînd crește 
pulsul unui oraș, cînd crește 
dinamica sa demografică, mai 
ales atunci devine imperioasă 
nevoia compensației, în des
tindere, în recreare și, în fi
nal, în consolidarea sănătății. 
Ce element poate rezolva mai 
potrivit aceste deziderate, 
dacă nu sportul ?

— Nu considerați că în 
orientarea eforturilor pen
tru consolidarea patrimo- 
niului sportiv se remarcă 
totuși o oarecare tendință
— mai ales pe plan local
— spre incinte de specta
col sportiv și nu spre a- 
cele baze mici, nepreten
țioase, care ar putea mul
țumi nevoia de mișcare a 
unei mari mase de oa
meni ?

— Aici sînt două chestiuni 
distincte. Consiliul național 
se ocupă în principal de re
țeaua de construcții sportive 
care să asigure spațiul de an
trenament și de desfășurare a 
activității sportive competițio- 
nale, manifestînd o grijă fi
rească pentru sportivii frun

Cîteva medalii de campioni 
naționali își așteaptă dețină
torii la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni care, spre deosebire de 
altele anterioare, este mai să
rac în concursuri și competiții.

★
In primul rind voleiul femi

nin. S« desfășoară tn aceste 
sil» un turneu final, ale cărui 
participante, RAPID, DINA
MO, PENICILINA IAȘI și 
C.S.M, SIBIU puteau fi înde
obște anticipate de mult. In- 
frîngerea de ieri a dlnamovis- 
tetor de către Penicilina mai 
crește puțin interesul față de 
competiția finală, fără însă a 
ne putea schimba optica asupra 
regresului în această ramură a 
sportului nostru.

Situația din voleiul nostru 
feminin este alarmantă, mal 
ales prin inerția de lungă du
rată instaurată în această ra
mură sportivă, odinioară de 
prestigiu. Ne amintim din nou 
că la campionatele mondiale de 
la Paris echipa noastră ocupa 
locul II și se pare că doar un 
viciu de arbitraj a frustrat-o de 
laurii învingătoarei. Ne aducem 
aminte, cu nostalgie, de vre
murile cînd reprezentativa Ro
mâniei era cotată printre favo
rite la toate marile competiții 
internaționale.

Dar, piedesțalurile gloriei sînt 
construcții fragile și nu este 
nevoie de cutremure prea pu
ternice pentru a fi năruite. Or, 
in voleiul feminin mondial s-a 
petrecut violentul seism japo- 
nes și acum este pe punctul de 
» se înregistra unul mexican, 
nu mai puțin spectaculos. Jo
cul acesta, socotit multă vreme 
de plajă, a devenit foarte băr
bătesc, s-a supus și el legis
lației drastice a efortului ma
xim. Aceasta a pretins o serie 
de atribute noi temerarelor sale 
practicante: de pildă gabarit, 
forță, tinerețe. La toate capi
tolele de mai sus, echipele și 
jucătoarele noastre prezintă, cu 
miei excepții, un deficit grav.

Tată de ce turneul final de la 
Constanța nu poate aduce ni
mic nou. Decît un nume de 
echipă campioană.,.

*
Campionatul masculin de 

baschet este pe punctul de a 
reproduce situația petrecută în 
acela feminin, oferindu-ne un 
turneu final cu o învingătoare 
dinainte cunoscută. Dacă Di
namo cîștigă ultimul meci al 
returului cu Steaua, atunci ea 
va fi virtuală campioană. Dacă 
vor învinge steliștii atunci tur
neul final poate căpăta o oare
care infuzie de interes. Intr-u
nui din numerele trecute, sub 
titlul „Sistemul competițional 
este de vină 7“ ziarul nostru a 
dezvăluit o bună parte din ca
riile sportului cu mingea la coș. 
Cit timp ar trebui, oare, repe
tate ?!

★
Vom avea o nouă echipă 

campioană la șah! După expe
riența de anul trecut, cînd frun
tașele genului s-au suspectat 
și s-au controlat într-atiia incit 
au permis unei formații fără 

tași ai țării. In al doilea rînd, 
indiferent de beneficiar, este 
normal ca cel ce investește 
să se gîndească la acoperirea 
cheltuielilor. Acest mod de a 
judeca poate justifica priori
tatea dată construcțiilor de 
săli de spectacol sportiv. în 
ceea ce privește însă micile 
baze, care ar trebui să îm- 
pînzească țara, netezind dru
mul spre sport al întregului 
tineret, — acestea sînt în pri
mă linie de competența orga
nelor locale. Auzim prea des, 
prin semnalele de presă, că 
în diferite orașe sau comune, 
pînă și terenurile sportive 
existente sînt sacrificate, fără 
a mai fi înlocuite. Ținem să 
reamintim că o recentă Ho- 
tărîre a Consiliului de Mi
niștri interzice dezafectarea 
terenurilor de sport și le pune 
sub protecția legii. De loc lip
sită de interes este readuce
rea unor baze în circuitul 
sportiv sau valorificarea unor 
hangare, remize, manejuri. 
Au și fost amenajate pentru 
sport, în ultima vreme, 8 ma
nejuri și săli care nu mai 
erau folosite în scopul ini
țial. Dar există încă multe 
posibilități de depistare. Ade
sea, în ioc să ceară mereu 
fonduri, organele sportive ju
dețene ar face mai bine să 
ducă acțiuni rentabile pentru 
reamenajarea construcțiilor 
vechi. Forurile de specialitate 
județene și municipale ar tre
bui să înțeleagă cît de impor
tant este să valorifice toate 
posibilitățile locale și să-și 
creeze un echipament sportiv 
propriu, pornind de la tere
nuri simple și (abia pe urmă)

Miine, la Cpnstanța, Dina mo și Rapid din nou față în 
față. In fotografie, Elena Florescu în luptă cu blocajul 

dinamovist

veleități, dar cu ambiție (Medi
cina Timișoara), să cîștige tit
lul, de data aceasta, favoritele 
au luat competiția în serios de 
la început, s-au instalat în 
frunte și au disputat un derbi 
autentic, fără priviri aruncate 
pe la mesele vecinilor. Con
structorul și Electronica se află 
la egalitate de puncte, condu
ced cu o diferență confortabi
lă. Hirtia acordă prima șansă 
Constructorului (cu Ciocîltea și 
Ketty Nicolau în formație) 
care mai are de intilnit cele 
două Medicine. Electronica, pi
lotată de Dolfi Drimer, susți
ne un finiș mult mai greu: cu 
Petrolul și Mureșul.

Oricum, în ierarhia echipe
lor de șah dreptatea a fost res
tabilită. §i încă ceva : un cam
pionat poate fi foarte intere-

București, jucătorii Dan Puș
cașu și Ion Spătaru au fost 
suspendați de clubul timișo
rean pînă Ia 1 ianuarie 1969.

Dan Pușcașu și Ion Spătarii— 
suspendați

Ca urmare a faptului că i-au 
lovit pe arbitrii meciului Uni
versitatea Timișoara — Rapid 

pînă la marile stadioane. Gre
șește cine crede că intenția 
societății noastre este de a 
cultiva o masă de spectatori; 
idealul nostru este de a crește 
generații de oameni sănătoși, 
armonic dezvoltați fizicește.

— Vă rugăm să ne spu
neți dacă resorturile de 
specialitate ale C.N.E.F.S 
au elaborat o sinteză uni
tară privind ansamblul de 
măsuri necesare pe scară 
națională în domeniul in
vestițiilor sportive.

— Statisticile pe care le po
sedăm oglindesc destul de fi
del starea de fapt și ne-au 
ghidat în alegerea obiective
lor de primă actualitate. Di
ficultatea de a le realiza pe 
acestea nu ne-a împiedicat să 
avem o vedere de ansamblu 
în mapele noastre există un 
vast studiu, extins asupra în
tregului teritoriu național, cu 
planuri de perspectivă pînă 
în 1980, întocmite după o am
plă consultare a instituțiilor și 
organizațiilor interesate, după 
obținerea propunerilor din 
partea organelor locale și a 
unor ministere. Menționez că 
studiul are în vedere nu nu
mai necesitățile de ordin ge
neral, ci și detalierea pe di
verse particularități (de vira
tă, de climă etc). De cea mai 
mare importanță este moder
nizarea bazelor existente, 
pentru că numai avînd insta
lații la nivelul cerințelor mon
diale vom putea angaja com
petiții de amploare.

— Ce vești putem comu
nica sportivilor referitor 
la construcțiile ce le vor 
fi destinate în viitorul a- 
propiat ?

— în curs de execuție sînt 
un stadion la Brașov, o sală 
de sport la Timișoara, un ba
zin descoperit la Reșița, o sală 
de atletism și două piscine 
acoperite în complexul spor
tiv „23 August" din Capi
tală. Pînă în 1970 vom mai 
realiza : trei săli de sport la 
Ploiești, Iași și Pitești, un ba

sânt chiar dacă nu joacă Flo
rin Gheorghiu !

★
In rest, obișnuita etapă de 

handbal, meciurile din „Cupa 
primăverii" la rugby, cu un 
joc Grivița Roșie — Construc
torul (care poate oferi un spec
tacol frumos numai în condi
țiile cînd, fair-play ul nu va fi 
ultragiat) și, desigur, multe 
competiții pe plan local cu o 
însemnătate de perspectivă 
mult mai mare decît ar arăta 
inevitabilul lor anonimat. Fi
indcă, aceste întreceri, care an
grenează copii, elevi, tineri 
muncitori, reprezintă — în ul
timă instanță — firele de apă 
din confluența cărora se naște 
torentul performanței. Fără ele 
nu se poate, așa cum este im
posibilă o piramidă fără ma
rea ei bază!

Valeria CH1OSE

Echipele reprezentante 
ale României la turneele 

de la Novi Sad
Selecționata divizionară fe

minină și echipa masculină de 
baschet Politehnica București 
au plecat ieri la Novi Sad, pen
tru a participa, astăzi, mîine și 
duminică, la tradiționalele tur
nee internaționale care se des
fășoară anual în localitate.

zin de înot la Brăila, un pati
noar artificial la Suceava și 
va începe construirea unei 
săli de 12 000 de locuri la 
București. Conform intențiilor 
noastre — fundamentate din 
punct de vedere al oportuni
tății —- sînt în proiect noi 
patinoare artificiale la Bucu
rești și la Miercurea Ciuc. în 
această direcție, ne-ar fi de 
folos să studiem împreună eu 
Ministerul Industriei Alimen
tare (care construiește o se
rie de fabrici de gheață sau 
depozite frigorifice) posibili
tatea de a prevedea în pro
iectele acestor obiective și 
realizarea, în apropiere, a 
cîte unui patinoar artificial. 
De altfel, pentru dezvoltarea 
sporturilor de iarnă, vom co
labora, ca și pînă în prezent, 
cu O.N.T. După o uzanță o- 
bișnuită în majoritatea țări
lor, toate departamentele și 
organizațiile obștești contri
buie la realizarea investiții
lor cu caracter social (deci 
inclusiv sportiv). Asigurarea 
condițiilor necesare petrecerii 
în mod util și plăcut a tim
pului liber, întărirea sănătății 
oamenilor muncii — iată da
torii care ne privesc pe toți. 
Pe acest criteriu am stabilit 
bune relații de colaborare cu 
Uniunea Generală a Sindica
telor. La toate acestea ar tre
bui, poate, să adăugăm faptul 
că din volumul total al fon
durilor noastre de investiții, 
o bună parte se cheltuiește 
pentru materiale sportive (am
barcațiuni, biciclete, motoci
clete), pentru mijloace de 
transport, instalații sportive 
(de pildă pentru tir), aparate 
de filmat, diverse utilaje pen
tru dotarea bazelor sportive 
la nivelul cerințelor moderne. 
Situația nu este roză, dar cu 
sprijinul forurilor competente 
și mai ales cu nădejdea unei 
entuziaste inițiative locale, 
prevedem o rapidă ameliorare 
a situației bazei materiale la 
care are dreptul mișcarea 
noastră sportivă.



După un meci spectaculos, România -i

a învins Cuba cu 83-66 la baschet
masculină deReprezentativa 

baschet a României a realizat 
aseară, în sala Floreasca, o 
partidă bună și, la capătul unui 
meci spectaculos, a întrecut 
naționala Cubei cu scorul de 
83—66 (44—41). întîlnirea a în
ceput sub semnul unui evident 
echilibru. Sportivii români, bine 
conduși în teren de Albu și 
Diaconescu, au menținut pe 
cit a fost posibil un ritm lent, 
neconvenabil pentru oaspeți, a 
căror caracteristică este rapi
ditatea acțiunilor. Jocul curat, 
cu numeroase aruncări reușite 
de la semidistanță și de la dis
tanță, acțiunile poziționale al
ternate cu contraatacuri, pre
cum și interesanta evoluție a 
scorului (formația română nu 
a reușit să se detașeze, cu cîte- 
va puncte, decît în ultimele 
minute) au ținut încordată aten
ția publicului care, deseori, a 
răsplătit cu aplauze la scenă 
deschisă agreabilul spectacol 
oferit de ambele echipe.

După pauză, superioritatea 
tactică a reprezentativei noastre 
s-a impus tot mai mult. Păstra
rea cadenței cu care s-a început 
(rareori, au fost momente

care baschetbaliștii români s-au 
lăsat angrenați în jocul avîntat 
al cubanezilor), echilibrul din
tre atac și apărare, precizia ac
țiunilor ofensive, au dus, pină 
la urmă, Ia realizarea unei di
ferențe apreciabile, în ciuda 
eforturilor vădite făcute de oas
peți. Aceștia au arătat calități 
deosebit de frumoase 
detentă, îndemânare), 
totul pentru a reduce 
dicap, dar au avut de 
o echipă care a știut ce 
vrut. în plus, se pare că obo
seala provocată de întilnirile 
susținute în Iugoslavia, Ungaria 
și Polonia a influențat negativ 
comportarea baschetbaliștilor 
cubanezi în repriza secundă.

Cele 149 de puncte ale parti
dei au fost realizate de NOVAC 
20, ALBU 18, DIACONESCU 18, 
CERNEA 14, JEKELY 9, Savu 
2, Bîrsan 2 (a mai jucat Dikai) 
pentru România, respectiv HE- 
RERA 12, GONZALES 7, 
CHAPPE 22, Canizares 8, Val
dez 2, GARCIA 10,, Standard 
5 (au mai jucat Cuesta, Montal- 
bo, Perez, Calderon, Del Poso). 
(d. st.).

O
Trimisul nostru special în „Cursa Păcii", HRISTÂCHE NAUM, transmite

(viteză, 
au făcut 
din han- 
înfruntat 

a
VLADIMIR CERKASOV CONTINUĂ SĂ POARTE TRICOUL GALBEN

HRADEC KRALOVE, 16 
(prin telefon). — Etapa a 
VlI-a putea să însemne un ga
lop de sănătate pentru rutieri, 
dacă vremea nu s-ar fi schim
bat brusc. După ce miercuri a 
fost o zi cu soare, fără vînt, 
tocmai bună pentru o întrecere 
ciclistă, astăzi a plouat de di
mineață pînă aproape de în
cheierea etapei. Spuneam că 
putea fi o etapă ușoară pentru 
că a fost programat un criteriu 
pe un circuit de 12 km, complet 
plat, cu zece ture, trei sprin
turi cu premii și, firește, sprin
tul final, în total 119 km (pri- 

tur a fost mai scurt cu un 
fiindcă startul tehnic s-a 

afara stadionului).

rutieri să treacă din 
momente dificile. în- 
a fost, așadar, dură, 
atît mai merituoasă

gian o nouă victorie de presti
giu. 1

este ori- 
și locu- 
împlinit

al doilea loc întîi consecu- 
în etape. Ca implicații pen- 
clasament, voi semnala fap- 
că Peschel a ajuns In ime-

Pregătirile fotbaliștilor olandezi 
pentru meciul de Ia Bucureștide la București

PETRE MIHAIUC Foto: T. ROIBU

Cum au cîștigat gimnaștii români

la Offenburg
Echipa noastră reprezenta- ' 

tivă masculină de gimnasti
că a repurtat, după cum se 
știe, un remarcabil succes în 
fața selecționatei R. F. a 
Germaniei, la Offenburg. Re
zultatele tehnice fiind deja 
cunoscute iubitorilor sportu
lui, aș dori să înfățișez mo
dul în care gimnaștii ro
mâni au realizat această im
portantă victorie.

Din capul locului, voi sub
linia că performanța este 
rezultatul unei munci inten
se, a unor eforturi deosebite, 
a dorinței ferme a echipei 
noastre (Tohăneanu, Mihaiuc, 
Cadar, Zamfir, Coșariu și 
Păunescu) de a obține un 
rezultat internațional valo
ros. De-a lungul multor luni 
de pregătire, au fost bine în
sușite exercițiile impuse, fie
care gimnast și-a îmbunătă
țit considerabil conținutul e- 
xercițiilor liber alese.

Tn ceea ce privește evolu
ția scorului în meciul de la 
Offenburg, aș dori să men
ționez că echipa noastră a 
avut un start foarte bun, lu- 
înd conducerea de la primul 
aparat și ne mai cedînd-o 
pînă la sfîrșit. în final un

avans de 4,150 puncte, care, 
după părerea corespondentu
lui rubricii de sport a zia
rului „Bild Zeitung", Klaus 
Schliitter, constituie un „re
marcabil succes pentru oas
peți și o înfrîngere catastro
fală pentru gazde". La termi
narea concursului dl. Zelle- 
kens, directorul tehnic al fe
derației de specialitate din 
R.F.G., a declarat: „Cine 
crede că echipa României nu 
are valoare se înșeală. Prin 
comportarea ei, această e- 
chipă a constituit o surpriză 
pentru noi". Este semnifica
tiv și titlul articolului din 
ziarul „Offenburger Tage- 
blatt" care, comentînd desfă
șurarea competiției. scrie : 
„Gimnaștii din R.F.G. au 
pierdut întrecerea cu gimnaș
tii români. Oaspeții au con
curat atît de impetuos incit 
diferența din prima zi a con
cursului, cu toate eforturile, 
nu a mai putut fi recupe
rată".

Deși presa vest-germană a 
criticat cu asprime rezultatul 
obținut de reprezentativa 
R.F.G., este necesar să scoa
tem, totuși, în evidență cali
tățile gazdelor noastre. Am

IA TBILISI
La Tbilisi a început un tur

neu internațional feminin de 
șah cu participarea unor jucă
toare fruntașe din U.R.S.S. și 
din alte țări. România este re-

FIȘIER OLIMPIC
CEI MAI BUNI SĂRITORI 
CU PRĂJINĂ AI ANULUI

Bob Seagren (S.U.A.) 
Altti Alarotu (Finlanda) 
Erkki Mustakari (Finlanda) 
Chuck Rogers (S.U.A.)
Christos pap'anikolau (Grecia) 
Jonathan Vaughn (S.U.A.) 
John-Erik Blomquist

(Suedia)
Paul Wilson (S.U.A.) 
Ed Martensen (S.U.A.)
Dennis Phillips (S.U.A.) 
Larry Curtis (S.U.A.)
Fred Burton (S.U.A.) 
Andy Steben (S.U.A.)
PETRE ASTAFEI (ROMANIA)

5,34
5,21
5,19
5,19
5,18
5.09

5.03
5,03
5,03
5,03
5,03
5,02
5,01
5,01

HODBIUSIELE

DE LA RULMENTUL BRAȘOV

IN BELOARIA
Incepînd de azi și pînă dumi

nică la Sofia are loc un turneu 
internațional de handbal organi
zat de ■ ■ - -
Zname 
nine, la 
noastră 
Brașov. 
au

clubul TSKA Cerveno 
rezervat echipelor femi- 
eare ia parte și formația 

divizionară Rulmentul 
Handbalistele din Brașov 

părăsit ieri seara Capitala, 
deplasînd lotul complet pe care 
îl folosesc în campionat.

După terminarea acestui turneu, 
echipa Rulmentul Brașov revine 
în țară, unde marți va evolua 
în compania handbalistelor de 
la Progresul pe terenul din str. 
dr, Staicovici, în meciul restanță 
din campionat.

ATLEȚI DINAMOVIȘTI
LA BUDAPESTA

un 
din 
Va- 
Mi-

Ieri a plecat lâ Budapesta 
grup de atleți dinamoviști, 
rîndul cărora nu lipsesc z. 
moș, A. Barabaș, V. Jurcă, 
haela Peneș, Elena Vintilă, Ioana
Stancu. Ei vor participa sîmbătă 
și duminică la întrecerile tradi
ționalei „Dinamoviade".

prezentată de maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, 
fostă campioană a țării. După 
consumarea a patru runde, în 
fruntea clasamentului se află 
șahista sovietică Clara Ske- 
ghina, care a realizat 3 puncte. 
Locul doi în clasament este o- 
cupat de Elisabeta Polihronia
de, împreună cu sovieticele Eli
za Kakabadze și Alia Ceaikov- 
skaia, fiecare avînd cîte 2’b 
puncte.

concurat împotriva unei e- 
chipe cu o bună pregătire fi
zică și tehnică. înfrîngerea se 
explică prin startul excelent 
al gimnaștilor noștri, bine 
puși la punct cu noile exer
ciții impuse. Gazdele, care 
au intrat în concurs cu con
vingerea că obținerea victo
riei va fi o . simplă formali
tate, văzîndu-se conduse cu 
două puncte după primul a- 
parat, au intrat în panică, 
greșind foarte mult.

Am fost superiori adversa
rilor noștri mai ales la sol. 
atît la exercițiile impuse cît 
și la cele liber alese. De a- 
semenea, am dominat con
cursul la cal. inele și sărituri, 
în schimb, gimnaștii vest-ger- 
mani ne-au fost superiori la 
paralele și bară.

Un mare succes a obținut 
tînărul nostru reprezentant 
Petre Mihaiuc, care a con
curat cu multă siguranță, în
tr-o manieră de mare gim
nast, dovedind perspective de 
creștere și de obținere a u- 
nor performanțe de valoare 
mondială. Sînt elocvente no
tele acordate de arbitri pen
tru exercițiul la sol liber a- 
les : 9,60, 9,70, 9,80. Merită a 
fi remarcați și Gheorghe To
hăneanu, clasat pe locul II la 
individual compus, ca și An
ton Cadar (locul IV). De alt
fel, toți componenții echipei 
au luptat pentru acest re
zultat de prestigiu:

Desigur, succesul repurtat 
la Offenburg nu ne poate 
permite să tragem concluzii 
pripite și să afirmăm că am 
reușit să redresăm gimnasti
ca noastră masculină. O ast
fel de apreciere e încă pre
matură. Cert este, însă, că 
ne aflăm pe un drum bun, 
care trebuie urmat cu asi
duitate și perseverență.

Aleile udate de ploaie, pista 
grea și vremea răcoroasă i-au 
făcut pe 
nou prin 
trecerea
Dar, cu
este victoria belgianului Schoe
ters, care cîștigă, aici pe pista 
stadionului din Hradec Kralo- 
ve, 
tiv 
tru 
tul
diata apropiere a liderului — 
sovieticul Cerkasov — și că 
împreună cu colegul său Mi- 
ckein va încerca, fără îndoială, 
să-1 detroneze pe acesta în eta
pa a VIII-a.

După două ture parcurse în 
pluton compact, din grupul ce
lor 73 de cicliști rămași in 
cursă, s-au desprins italianul 
Levati și cehoslovacii Vavra și 
Hrazdira. Ei și-au disputat 
primul sprint (turul 3), cîștigat 
de Levati. Pe locurile urmă
toare Hrazdira șl Vavra. Acest 
trio menține un avans perma
nent de 30—35 sec. timp de 5 
ture. La al doilea sprint cu pre
mii (turul 6) ordinea este a- 
ceeași ca la sprintul precedent. 
Fugarii nu mai pot rezista și 
plutonul îi prinde. Un tur par
curs în formație completă, după 
care se naște o nouă ac
țiune. Cei care evadează 
— belgienii Schoeters, Mint
jens, danezul Hoejlund, so
vieticul Iffert, polonezul Ke
gel, francezul Pacary, olandezul 
Bouma, norvegianul Andresen 
și Peschel (R.D.G.) în pluton, 
Cerkasov și Mickein își sus
pectează reciproc fiecare miș
care, dar liderul n-a sesizat la 
vreme pericolul pe care-1 re
prezintă evadarea lui Peschel, 
situat la numai 48 sec. de tri
coul galben. Cînd 1 s-a atras a- 
tenția, a luptat din răsputeri 
pentru micșorarea distanței și 
a reușit să-și asigure un fra
gil avantaj, datorită căruia va 
îmbrăca și înaintea etapei a 
VIII-a tricoul galben. A fost, 
fără îndoială, o manevră tac
tică regizată de Mickein și rea
lizată de Peschel.

Fugarii muncesc intens, chiar 
și fără contribuția lui Iffert. 
Bouma nu rezistă ritmului și va 
fi înghițit de pluton. Al treilea 
sprint cu premii (turul 9) revi
ne lui Hoejlund, talonat de 
Schoeters. Sprintul final îi pri
lejuiește tînărului ciclist bel-

IOSEF SCHOETERS 
gmar din Mol-Wezel 
iește la Lokeren. A 
acum patru zile 21 de ani Și
are la activ, In anul trecut, nu 
mai puțin de 13 victorii în curse 
de fond. Schoeters are 176 cm 
și 69 kg. El va faee parte din 
echipa olimpică a Belgiei cara 
la sfîrșitul lunii iulie va par
ticipa la „Cupa București". La 
încheierea cursei ne-a declarat: 
„Noi, belgienii, nu ne-am spus 
încă ultimul cuvînt. La Indivi
dual vom mai cîștlga etape, iar 
la echipe sînt sigur că vom 
urca pe una din treptele po
diumului de premiere în „Cursa 
Păcii". Să țineți seama de fap
tul că sîntern foarte ambițioși".

CLASAMENTUL ETAPEI : 
I. Iosef Schoeters (Belgia) 2h 
50:11 (medie orară 41,6 km), 2 
Hoejlund (Danemarca), 3. Ke
gel (Polonia), 4. Andresen (Nor
vegia). 5. Iffert (U.R.S.S.), 6. 
Pacary (Franța), 7. Mintjens 
(Belgia), 8. Peschel (R.D.G.) — 
toți același timp cu învingăto
rul. Plutonul masiv, în frunte 
cu belgianul De Bie, a sosit în 
2h 51:35 și în el se aflau toți 
cicliștii români clasați astfel: 
35. Ciumeti, ...41. Moldoveanu, 
42. Ziegler, ...61. Ardeleanu, 
...70. Stoica.

CLASAMENT GENERAL IN
DIVIDUAL : 1. Vladimir Cer
kasov (U.R.S.S.) 30h 40:33, 2. 
Peschel (R.D.G.) la 0,24, 3. Mi
ckein (R.D.G.) la 0:28, 4. Hoej
lund 
cary 
ters 
nia) 
slovacia) la 3:48, 
(Polonia) la 4:32, 10. Czechowski 
(Polonia) la 4:38, ..24. Ciumeti 
la 12:25, ...41. Ardeleanu la
34:27, ...45. Ziegler la 38:32, ...48. 
Moldoveanu la 45:46, ...63. Stoi
ca la Ih 33:37.

CLASAMENT GENERAL PE 
ECHIPE : 1. R. D. Germană 92h 
01:36, 2. Polonia la 
hoslovacia la 16:10, 
18:45, 5. U.R.S.S.
Norvegia la 27:40,

Bulgaria,
Italia, 11.
13. Marea

HAGĂ, (prin telex). — Se- 
lecționabilii olandezi pentru 
meciul cu România, progra
mat la București în ziua de 
5 iunie, au răspuns ieri pre
zent la apelul făcut de antre
norul Georg Kessler. Pe ga
zonul stadionului din com
plexul „Sport Centrum* din 
Zeist a avut loc un ușor an
trenament, după care antre
norul și-a înscris în agendă 
numele celor 16 jucători care 
urmează să facă deplasarea în 
capitala României.

Dintre tinerii jucători, se 
remarcă portarul Zan van Be- 
veren, în vîrstă de 19 ani, 
care joacă la Sparta Rotter
dam. „Jolly-jockerul* echipei 
este Wion Jansen de la Feye- 
noord, care are faima unui a- 
tacant vijelios, dar care este 
în același timp și un fundaș 
energic, cu o mare poantă de 
viteză pe contraatac. Antreno-

rul ne-a declarat că echipa 
nu se . va antrena în comun 
din cauza programului intern 
(jocuri de cupă și campionat), 
foarte încărcat. Gu două zile 
înaintea plecării Ia București 
va avea loc o ședință în care 
Georg Kessler va da numai 
indicații tactice echipei.

întrebat de ziariști ce for
mație va prezenta, Kessler 
a spus i „în linii mari, vor 
juca aceiași care au făcut 
0—0 Ia Varșovia cu Polonia. 
Voi introduce, probabil, și cî- 
teva elemente tinere“.

Kessler speră într-un rezul
tat favorabil, bazîndu-se foar
te mult pe o serie de jucători 
valoroși ca Israel (Feyenoord 
Rotterdam), Miiller 
Eykenbroeck (Sparta 
dam), Swart (Ajax), 
(Go Ahead) și alții.

(Ajax), 
Rotter- 
Warnas

Paul van GELDEN

Două demne reprezentante 
ale fotbalului continental

lată-ne în 
campionilor europeni' 
din Londra, pentru prima oară în istoria competiției, o echipă 
engleză iși apără șansele în finală. Ea este Manchester 
United, formația lui Matt Busbi, o reprezentantă demnă a 
fotbalului englez. Cealaltă competitoare, Benfica — aplaudată 
la scenă deschisă miercuri seara la Torino — participă 
pentru a patra oară în finala formațiilor campioane și este 
o redutabilă reprezentantă a fotbalului iberic, 
relatări asupra partidelor retur

pragul finalei celei de-a XIII-a ediții a „Cupei 
i“ la fotbal! La 29 mai, pe „ Wembley"

Francisc LOVI 
secretar general adjunct 

al F.R.G.

telex
campion olimpic la Jocurile de 
la Tokio, Meciul ar urma să 
aibă loc la 2 iulie în capitala 
Japoniei.

LA ATENA, în meciul pen
tru „Cupa balcanică" la fotbal, 
formația bulgară Spartak Sofia 
a învins cu scorul de 3—0 
(2—0) pe A.E.K. Atena.

H
ADUNAREA GENERALA a 

Federației internaționale de te
nis de cîmp (F.I.L.T.), prevă
zută inițial la Teheran, se Va 
ține la 10 iulie la Monte Carlo. 
Federația iraniană a anunțat 
că din motive tehnice nu mai 
poate organiza această reuniu
ne.

ANGELO MORATTI, preșe
dintele clubului Internazionale 
Milano, a demisionat. Este 
foarte posibil ca noul președin
te al clubului să fie 
zioli.

a
LA „MADISON 

GARDEN" din New

dr. I. Fraz-

SQUARE
York a în-

FINALA CAMPIONATULUI 
de fotbal al Asiei 
echipelor de juniori 
pută între echipele 
și Birmaniei. In 
Malaezia a întrecut
de l—0 formația Izraelului.

rezervat 
se va dis- 

Malaeziei 
semifinale, 
cu scorul

S-A STABILIT definitiv ca 
viitoarele campionate europe
ne de atletism să se desfășoa
re între 16—21 septembrie 1969. 
pe stadionul 
lîngă Atena.

Karaiskakis de

AUSTRALIAN
campion mondial

BOXERUL
Lionel Rose, 
profesionist la categoria cocoș, 
își va pune titlul în joc în fața 
japonezului Takao Sakurai,

lipatuîl l. U. „Informația*, sir. Brezoianu 23—25,

ceput un mare turneu inter
național de tenis rezervat ju
cătorilor profesioniști. Princi
palul favorit al probei de sim-

piu masculin, australianul Rod 
Laver, l-a învins în primul tur 
cu 6—3, 6—4 pe americanul 
Alex Olmedo. Roy 
(Australia) a dispus 
6—3 de compatriotul 
Stolle, iar spaniolul
Gimeno l-a întrecut cu 15—13, 
6—4 pe americanul Pancho 
Gonzales.

Emerson 
cu 6—3, 

său Fred 
Andrea

a campio- 
de fotbal,

Spartak 
nouă vic-

ÎN ETAPA a 23-a 
natului cehoslovac 
liderul clasamentului 
Trnava a obținut o
torie, de data aceasta in dauna 
formației Z.V.L. Jilina pe care 
a învins-o cu scorul de 2—1.

din semifinale.

A MARCAT EUSEBÎO
DE LA 30 DE METRI!

la
7.

Și, totuși, miracolul n-a avut 
loc : Juventus Torino nu s-a 
putut Impune în meciul retur cu 
Benfica Lisabona contînd pen
tru semifinalele C.C.E., cu toate 
că a jucat pe teren propriu. Fot
baliștii portughezi au jucat foarte 
bine și în deplasare, repurtind 
victoria cu scorul de 1—0.

eîteva

la noul trofeu...

calificareaa ratat
ideală de joc, în'

Bobby 
de pe

Augusto și Coluna 
la antrenament

Charlton se gîndește 
acum

(Danemarca) la 1:48, 5, Pa- 
(Franța) la 1:50, 6. Schoe- 
la 2:14, 7. Jasinski (Polo- 
la 3:24, 8. Vavra (Ceho- 

9. Magiera

2:30, 3. Ce-
4. Belgia la 

20:14, 6. 
România
9. Dane-
Ungaria,
Britanie,

la 33:58, 8. 
marca, 10.
12. Olanda,
14. Elveția.

Azi se dispută etapa a VIII-a: 
Vamberg — Otropovice (176 
kilometri).

Băsloifâd gwesa strălaă

PROBLEMA TIMPULUI LA VOLEI
Ziarul francez „L’EQUIPE" 

publică în numărul său din 15 
mai, sub semnătura lui Ray
mond Meyer, o interesantă pro
punere referitoare la durata 
meciurilor de volei, din care 
redăm :

„...La recentele campionate 
ale Franței, la Montpellier și 
la Paris, multe întîlniri au a- 
tins 120 de minute. Finala ju
niorilor, dintre Toulouse E.C. și 
C.O. Joinville, a durat o oră 
și 51 minute. La Istanbul, în 
ultima ediție a campionatelor 
europene, meciul U.R.S.S. — 
R.D.G. a ajuns la două ore 59 
de minute. Un record.

...Pentru a atenua acest grav 
inconvenient s-a încercat — 
după modelul altor sporturi de 
echipă 
ceas, i 
însă, 
lajul 
mare, 
ca și 
rare, foarte îndoielnică în acest 
sport în care se face apel atît 
de mult la influxul nervos. De 
asemenea, nu se poate contesta 
că principiul întîlnirilor dispu
tate în seturi este de departe 
cel mai bun, deși el face din 
volei un sport aparte.

Așa 
soluție 
gîndit 
păstra 
cului, deși îi limitează durata:

întilnirile să se dispute nu în 
seturi — puncte, ci în seturi 
— timp. Adică, o partidă să se 
joace nu în trei sau cinci se
turi de 15 puncte (sau mai 
multe), ci în trei sau cinci se
turi de 15—20 minute, după 
categorii de vîrstă, valoare, 
sau sex, excluzînd timpii morți 
sau opririle jocului: (Bine în
țeles, diferența de două puncte 
va fi menținută)".

Autorul recunoaște 
punerea sa are eîteva 
niente, dintre care cel
portant îl constituie faptul că 
o partidă dezechilibrată ar tre
bui să dureze 45—60 minute. 
Acest inconvenient s-ar putea 
remedia — scrie Meyer — prin 
multiplicarea categoriilor 
valoare sau „printr-un 
cap de puncte la fiecare 
măsură să restabilească 
brul dintre echipele de 
diferite".

că pro- 
inconve- 
mai im-

după 
fost, 

deca- 
prea

i — să se joace 
Experiența nu a 
concludentă. Cînd 
de puncte devine 
interesul jocului scade, 
posibilitatea de recupe-

stînd lucrurile, apare o 
mijlocie la care ne-am 
de mult și care poate 
totodată caracterul jo-

Alte rezultate : Dukla Praga — 
Skoda Plzen 3—1; Lokomotiv 
Kosice — VSS Kosice 2—1 ; 
Banik Ostrava
2—0; Inter Bratislava 
hemians
Teplice
1—0. In 
conducă 
de puncte, urmată de Jednota 
Trencin 27 puncte, SloVan Bra
tislava 26 puncte (un meci mai 
puțin jucat), Inter Bratislava 
25 puncte etc.

VSS Kosice
Sparta Praga

- Bo-
Praga 6—0; Union 

— Jednota Trencin 
clasament continuă să 
Spartak Trnava cu 31

trei în clasament, în 
formațiilor Manchester 

și Manchester United.

ÎNTR-UN MECI restanță din 
cadrul campionatului englez de 
fotbal, echipa Stoke City a în
vins cu scorul de 2—1 formația 
Liverpool. în urma acestui re
zultat Liverpool a terminat pe 
locul 
urma 
City

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
A FOST STABILIT lotul de ci
cliști din care va fi formată 
echipa Belgiei pentru actuala edi
ție a Turului Franței. Din lot 
fac parte : 
Edouard 
Victor 
Bracke, 
toine Houbrechts, 
Springel, Wilfried 
van Clooster, ____ ..
Jekeghem, Georges Pintens, Will)' 
Planckaert. Roger Swerts și Reniy 
van Veckom.

Huysmans, 
van Looy. 
Ferdinand 

Walter Godefroot, 
Herman 
David, 

Danile van

Joseph
Seis, Rik 

van Schil,
An-
van

Noel
Gl-

de 
handi- 
set, în 
echili- 
valori

Jocul s-a disputat în prezența 
a peste 65 000 de spectatori, care 
au plecat dezamăgiți spre casele 
lor. Echipa lui Heriberto Herrera 
are însă o mare scuză : din for
mație au lipsit trei jucători de 
bază (accidentați) : Menichelli, 
Cinesinho șl Castano. în primele 
5 minute ale jocului arbitrul a 
anulat două goluri marcate nere
gulamentar de italieni prin Sal- 
vadore șl Zlgonl. In prima parte 
a jocului, fotbaliștii italieni au 
avut eîteva ocazii de a înscrie, 
ratate însă de Bercellino și De 
Paoli. Unicul punct a fost în
scris de la 30 m de Eusebio 
(min. 68), care a șutat balonul 
fulgerător, pe sus. în colțul din 
dreapta al porții.

Arbitrul vest-german M. Glock- 
ner a condus următoarele for
mații :

JUVENTUS TORINO : AnzoUn 
—Roveta, Leoncim, Bercellino, 
Coramlni, Salvadore, Magnuson, 
Del Sol, De Paoli, Sacco, Zigoni.

BENFICA LISABONA : Jose 
Enrique—Adolfo, Humberto, Ja
cinto, Cruz, Graca, Coluna, Jose 
Augusto, Torres, Eusebio, Simoes.

Pe o vreme 
prezența a peste 100 000 de spec
tatori, la Madrid, Real și Man
chester United au terminat la 
egalitate 3—3 (3—1). Astfel en
glezii, învingători cu 1—0 In pri
mul meci, s-au calificat in finala 
C.C.E.

Meciul a început sub auspicii 
favorabile pentru jucătorii spa
nioli, care încă din primul mi
nut s-au lansat in atacuri vi
jelioase spre poarta lui Stepney, 
în minutul 31, Pirri înscrie spec
taculos : 1—0 pentru gazde. Ur
mează o perioadă de trei minute 
infernale, în care se înscriu nu 
mai puțin de trei goluri, tn 
minutul 42 Gento majorează sco
rul la 2—0. Un minut mai tîrziu, 
ta un atac al oaspeților, Zocco 
marchează în propria poartă, iar 
în minutul 44 Amancio stabilește 
scorul reprizei : 3—1 în favoarea 
formației Real Madrid.

In repriza a doua, gazdele prac
tică un joc de apărare și fotba
liștii englezi ies la atac. In mi
nutul 66 Sadlex1 înscrie, reduclnd 
din handicap, iar in minutul 77 
Foulkes egalează, reluînd direct 
în plasă o centrare a lui Best. 
Arbitrul italian Antoniu Sbardella 
a condus formațiile :

REAL MADRID : Betancourt- 
■ Gonzales, Zuzunegui, Sanchis, 
Pirri, Zocco, Perez, Amancio, 
Grosso. Velasquez, Gento.

MANCHESTER UNITED : Step
ney-Brennan. Foulkes, Dubbe, 
Stiles—Crerand, Bobbv Charlton 
Sadler, Best, Kidd, Aston.

cu

Foto: TASS

di-
teh-

adversa
ri. Gata- 
în finala 
semimij- 

cadrul
campionatului de 

lupte libere al
U.R.S.S,

din

Intîlnire între cei 
puternici. Luptătorul 
G. Șagaradze, 
Tbilisi, execută 
virtuozitate un 
ficil procedeu
nic, care va măsura 
rezistența 
rului său 
gov, învins 
categoriei 
locii, din

Lotul de haltere al Italiei
pentru triunghiularul

de

Țiriac eliminat

la Verona de Metreveli

se vor desfășura partidele: 
Okker (Olanda) — Moore (Aus
tralia) și Metreveli (U.R.S.S.) 
— Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană).

In proba de dublu mixt (op
timi de
șeeva, 
întrecut 
Năstase

ROMA. — In vederea con
cursului triunghiular de haltere 
care Se va desfășura la 29 mai 
la Verona, cu participarea spor
tivilor din Italia, România și 
Izrael, Federația de specialitate 
italiană 
lot : 
vino ; 
zani; 

cato și

a alcătuit următorul 
Tanti; Mannironi; Sil- 
Proto; Cirradini; Vez- 
Masu; Caracausi; Tur- 
De Carlo.

La Campionatele internațio
nale de tenis de la Roma s-au 
consumat și ultimele 
din cadrul sferturilor de finală, 
la simplu masculin. După o 
dispută strînsă, Ion 
fost eliminat de .Metreveli cu 
6—4, 6—4, 1—6, 6—8, 5—7. In 
cealaltă partidă a zilei, Hewitt 
a dispus de Pietrangeli cu 6—1. 
8—6, 6—3. Astfel, în semifinale

partide

Țiriac a

finală) perechea Bak- 
Lihaciov (U.R.S.S.) a 
cuplul Harter (S.U.A.), 
(România) cu 6—3, 6—4.

★
® Cunoscutul rutier belgian 

Eddy Merckx a anunțat că nu 
va putea lua startul în Turul 
Franței, din cauza unor neînțe
legeri cu unele firme italiene, 
care-1 subvenționează.

® Cassius Clay a declarat 
joi la o conferință de presă 
că este dispus să boxeze într-o 
singură seară. în două gale, a- 
tît cu Jimmy Ellis cît și eu 
Joe Frazier.
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