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1 Miercuri dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația 
(Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al p.C.R., care a partici
pat la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste 
și muncitorești de la Moscova.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
(P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.L Mihai Dalea, 
secretar 
Ștefan 
C.C. al 
membru 
P.C.R.

Cu același avion s-a înapoiat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită In R.S.S. Estonă și 
R.S.S, Let&nă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 

Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Virgil Trofin, Ilie .Verdeț,

al C.C. al P.C.R., 
Voicu, membru al 
P.C.R., Vasile Vlad, 
supleant al C.C. al

Maxim Berghianu, Florian 
■Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Vasile Vit- 
cu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Vasile Patilineț, 
de vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești.

Au fost de față I. S. Ilin, 
ministru consilier, însărcinat 
cu afaceri ad-interim, al Uni
unii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de locuitori ai Capita
lei. La coborârea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delega
ției au fost salutați cu aplauze 
puternice și urale îndelun
gate.

Exprimîndu-și adeziunea 
deplină la politica internă și 
externă a partidului rșpstru, 
cei peste zece mii de bucureș-

teni aflați pe aeroportul Bă- 
neasa scandează minute în șiri 
„P.C.R. — Ceaușescu".

Ovațiile, și uralele de pe 
aeroport sînt reluate de mii și 
mii de oameni ai muncii care 
au ieșit de-a lungul bulevar
delor, iu Piața Scînteii, la 
Arcul de Triumf, în Piața 
Victoriei pentru a întîmpina și 
saluta pe conducătorii de par
tid și de stat.

Primirea entuziastă, făcută 
de populația Capitalei delega
ției Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceau
șescu, s-a transformat intr-o' 
nouă și impresionantă mani
festare a atașamentului între
gului nostru popor față de Par
tidul Comunist Român. Această 
manifestare a simbolizat depli
na aprobare de către oamenii 
muncii dată activității dele
gației P.C.R., contribuției sale 
active la eforturile pentru în
tărirea unității și coeziunii 
partidelor comuniste și munci
torești, pentru intensificarea 
luptei antiimperialiste a po
poarelor din întreaga lume, 
pentru pace și socialism.

(Agerpres)

iNVINGlND PE DINAMO TIRANA

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A TRECUT PE PRIMUL LOC

(seria B) ÎN „CUPA BALCANICĂ
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CRAIOVA-, 18 (prin telefon). 
Stadion central ; vreme În
chisă, a plouat torențial pină 
la Începerea jocului șl mă
runt în toată repriza tntil ; te
ren plin de apă ; spectatori — 
aproximativ 13 000. Au marcat 
Neagu (min. 26), Oblemenco 
(min. 31 șl 88), respectiv, Cu
tra (min. 78).

„U« CRAIOVA : Oprea — 
Nlculescu, BItlan, Popa, Vclea, 
Strimbeanu, Ivan, Nartino- 
viei, Neagu, Oblemenco, Clr- 
clumărescu.

DINAMO TIRANA ț Dinella 
— GJlnall, Stamo, Hoxha, De
dea, Xhapa, Hyib (mlu. 46 
Cutra), Vorâ, Caco„ Bragaml, 
Zhega.

A condus o brigadă de ar
bitri avtnd la centru pe Mu- 
zatler Sarvan (Turela), ajutat 
la linie de Gh. Limona ș) o. 
Com; a.

Pentru studenții csralovenl 
sezonul s-a Încheiat de-abia 
azi, o dată cu disputarea me
ciului internațional din cadrul 
„Cupei Balcanice", cu Dinamo 
Tirana. Ei au ținut șl au reu
șit să ofere entuziaștilor sus
ținători, 
înaintea 
satisfacția 
in aceiași 
torii, care 
cui I în seria B a competiției. 
Succesul a fost urmarea unui 
joc de foarte bună factură, 
cars mai ales în repriza se-

la ultima lntîlnire 
intrării in vacanță, 
unei frumoase și, 

timp, prețioase vic- 
i-a promovat pe lo

pur șlcundă s entuziasmat 
simplu tribunele.

După o perioadă 
favorabilă oaspeților, 
preiau inițiativa pe care nu o
vor mai ceda decît cu rare ex
cepții pînă la sfîrșitul partidei. 
In min. 26, se produce deschi
derea scorului. De la Oble- 
menco balonul ajunge la Ivan 
și apoi la Neagu, care după 
ce driblează pe fundașul Gji- 
nall șutează, mingea intrînd pe 
sub portarul Dinella în plasă. 
Cinci minute mai tirziu, la o 
centrare a lui Martinovici, de 
pe stingă, Oblemenco se înal
ță deasupra 
rilor albanezi 
in plasă.

La reluare, 
frumos caracter 
acțiunile purtîndu-sa In viteză 
mai mult pe partea dreaptă 
unde Martinovici nu greșește 
nici o centrare. Golul care plu
tea vine In min. 68, fiind ope
ra lui Oblemenco, care, prin- 
tr-un șut din întoarcere (o ex
celentă execuție tehnică cum 
rar se poate vedea pe stadioa
nele noastre), face ca portarul 
oaspeților să-și muște dege
tele. Totuși In min. 78, la o 
ezitare a apărării craiovene, 
Cutra ghicește un culoar și de 
la circa 20 de m șutează pu
ternic 
colțul

tuturor apărăto- 
și reia cu capul

jocul capătă un 
spectacular,

Craiova
„Trofeului Petschowschi"

A TURULUI ROMÂNIEI
în ajun, cercetînd barometrul cursei

Sub dogoarea Bărăganu
lui, participanții la Turul 
României au parcurs ieri 
ceea ce antrenorul din 
R. D. Germană — Helmuth 
Wechsler — numea prima 
etapă a cursei. O etapă cal
mă, moleșitoare, de vreme 
ce a purtat caravana în 
confortul mașinilor, de la 
București spre Galați — lo
cul de adunare al concuren- 
ților. Confortul de care po
meneam va părea probabil 
un eufemism pentru o par
te dintre cicliști, pe care la 
ora amiezii i-am întîlnit în 
liziera unui crîng, pe lingă 
comuna Perieți, undeva în
tre Urziceni și Slobozia.

Oprirea fortuită din pri
cina unui autobuz nu toc
mai pus la punct tehnicește, 
le-a dat prilej
să se înfrupte din 
boabe de dud, abia 
plrg. Hans Biirkli, 
nul, se ospăta din
dese, împreună cu francezul 
Jean Claude Allary, nu fără 
a evoca, în același timp, 
ceasurile la 
întîlnit. „1 
du Roussillon 7". „Da, zi«e

călătorilor 
dulcile 

date in 
elveția- 
crengile

malcare s-au
.Iți amintești Tour

Hans, dar în Danemarca a 
fost și mai greu. Acolo erau 
Petterssenii. Teribili! Nu
mai cind le auzi numele ți 
se face frică...".

Acest prim popas forțat, 
ca un adevărat punct de 
alimentare, a decalat sosi
rea majorității cicliștilor la 
Galați.

Orașul trăiește febra de
butului de tur. Oficialitățile 
locale se agită, nădăjduind 
cu folos. Pe banda asfalta
tă, care leagă multiplele 
Țigline de centru, au și a- 
părut săgețile de var mar- 
cînd traseul circuitului ca
re-i va purta pe conGurenți 
nu numai prin splendidul 
centru nou al orașului, ci șl 
pe malul admirabil amena
jat al Dunării. Febră în in
teresul cu care redactorii 
ziarului local „Viața Nouă" 
își culeg curiozitățile. Fe
bră în holul hotelului Du
nărea, care a devenit, în- 
tr-un fel, statul major al 
caravanei. Febră în vocea 
președintelui G.J.E.F.S., Te
odor Oprică, dînd ultimele 
dispoziții... Cineva pome
nește de o fanfară militară)

altcineva regretă lipsa de la 
start a Stelei Popescu, cu 
fanionul în mină, sau măcar 
a popularului Radu Zaha- 
rescu. Febră e și în aer și 
pe caldarîm. Centrul meteo- 
rologio local ne înștiințează 
că se înregistrează la sol, 
la ora prînzului, 31,1 grade 
Celsius. Semn bun ? 
știe... Vicepreședintele 
derației norvegiene, 
Pedersen, acuză căldura în 
numele elevilor săi care au 
sosit aci obișnuiți, firește, 
cu alt climat. Temerile con
ducătorului norvegian tre
buie pus în legătură și su 
faptul că dînsul a fost multă 
vreme unul dintre fruntașii 
patinajului viteză din țara 
sa și cu nu mai puțin inte
resantul detaliu eă fiind 
reprezentantul firmei Pepsi 
Cola la Larvik, apreeiază 
de preferință temperaturile 
scăzute...

Mult mai salm, în raport 
cu căldura, nl s-a păru» 
■Robert Oubron, antrenor fe
deral și selecționer al fe
derației franceze de sialism,

Cine 
fe- 

Odd

Victor BANCIULESCU
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ORA CICLISMULUI1
I

Sînt aproape două secole de 
cînd a fost inventată bicicleta 
și unul întreg de Ia primul 
ei start competijional. Vreme 
îndelunaafă în rnre vnhieu ulîndelungată, în care vehiculul 
cu două roți și-a creat o 

faimă trainică. A păstrat-o, peste ani, 
nealterată, deși pressingul concurenței 
suratelor sale propulsate de motoare 
— automobilul, motocicleta — a fost 
și este insistent. O apără însă puternice 
atuuri.

Rațiunea de a fi a bicicletei este 
călătoria solitară pe aleile marilor 
parcuri, excursia în grup în împreju
rimile aglomeratelor orașe, exercițiul 
zilnic, casă-serviciu, serviciu-casă. Toate 
la un loc fac din curioasa mașină un 
mijloc de menținere și întărire a sănă
tății, de alungare a astenieî, de reche
mare grabnică a bunei dispoziții.

întrecerea propriu-zisă este mijlocul 
de a demnostra marile calități ale 
bicicletei, terenul pe care se dezvoltă 
curajul, decorul în care se creează le
gendele (simbioza rutier-gazetar spor
tiv, despre care am mai vorbit con
stituie și ea un atu al ciclismului). 
Cursele de mare fond sînt îndrăgite 
de public pentru că ele sînt aidoma 
turneelor teatrelor de renume ,are le 
aduc acasă spectacolele visate, eroii 
preferați. Caravana, pitoreasca, entu
ziasta caravană ciclistă trezește energii 
latente, naște dorintț, declanșează ac
țiuni ce vor mări aria sportului.

Astăzi începe, încă din zori, «ora 
ciclismului românesc”. Este ora ia care 
pornește, de pe malul Dunării, pe dru
mul său de peste 1 500 km, caravana 
„Turului României”. Reuniți în pluton, 
cicliștii vor încerca să reafirme toate 
calitățile sportului pe care l-au îndră
git. Și, poate, mai mult decît oricînd, 
tricolorii, împreună cu valoroșii lor 
oaspeți, vor face să răzbată acum 
ecourile îndîrjitei lor dispute, aprecie
rile privind frumusețea și utilitatea 
acestui sport, necesitatea răspîndirii 
lui în zone tot mai largi. Pentru că 
numai mărindu-și aria, descoperind noi 
talente și promovîndu-le în plutonul 
fruntaș, ciclismul românesc va putea 
dobîndi ceea ce își dorește și merită : 
victorii în marile curse, la campiona
tele mondiale și la Jocurile Olimpice.

Hristache NAUM

I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I

I

I
I

de start, 
gazdele
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ROMÂNIEI

I
AZI IN TURUL

Cvintetul prim al României — Walter Ziegler, cîștigătorul ediției precedente a turului, Gabriel Moiceanu, 
Constantin Ciocan, Emil Rusu și Ion Cosma II — gata de start.

FINALELE NAȚIONALELOR ȘCOLARE 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

CONCURS INTERNAȚIONAL

pe jos, mingea intrînd. in 
sting al porții.

I. MITROFAN și 
Șt. GURGUI

ci avut loc festivitatea 
oferit de ziarul nostru

Gimnastică: LUGOJUL
DE TENIS DE MASA IN CAPITALA

O REVELAȚIE
Intre 20—22 iunie .sala Floreasca din Capitală va II 

gazda unul concurs internațional de tenis de masă, 
în care vor evolua juniori din 6 țări.

La mesele de joc vor fl prezențl jucători din Iu
goslavia, R. D. Germană, Anglia, Cehoslovacia, Polonia 
șl, bineînțeles, România.

ETAPA I, cir
cuit în orașul GA
LAȚI — 7,300 km 
— contracronome- 
tru individual. 
Primul start teh
nic i din centrul 
orașului, Ia ora 
8,30, cu plecări din 
minut în minut.

ETAPA a 
GALAȚI — 
CAU, 170 
Start tehnic i 
na km 
12,40. 
sprint.’ 
Adjud.
alimentare: Dom
nești. Caravana va

Il-a,
BA- 
km. 
bor-

63 — ora 
Puncte de 
Tecuci și 
Puncte de

I 
I

I
I

I

trece prim Ivești 
(km 43) — ora 
13,48, (Tecuci (km 
61) — ora 14,12, 
Mărășești (km 86) 
— ora 14,50, Dom
nești (km 102) — 
ora 15,10, Adjud 
(km 112) — ora 
15,20, Sascut (km 
125) — ora 15,30, 
Răcăciuni (km 
142) — ora 16,12, 
com. N. Bălcescu 
(km 160) 
16,52.
Bacău, pe stadio
nul „23 August*, 
în jurul orei 17.00.

ora 
Sosirea la

In pauza meciului de la 
decernării 
publicului din acest oraș pentru comportarea sa sportivă la 
jocurile programate de returul campionatului recent încheiat. 
Redactorul șef adjunct al ziarului Sportul, Constantin Firânescu, 
a înminat frumoasa cupă challenge tovarășului Marin Năsta- 
sie, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal Cra
iova, care a reprezentat publicul sportiv din Craiova. Trofeul 
a fost apoi purtat de cîțiva sportivi prin fața tribunelor în 
aplauzele miilor de spectatori care au contribuit la cucerirea 
sa meritată.

Disputa pentru titlurile de 
campioni și 
gimnastică a 
„Floreasca", în aceeași 
feră de mare interes.

La categoria a II-a 
trei timișoreni de la 
liceu — nr. 4, și din 
clasă, a X-a, au reușit să do
mine concursul, ocupînd pri
mele locuri. Prezența neobo
sitului antrenor de gimnas
tică, prof. Marin Trincă, se 
face așadar simțită din plin 
și în orașul de pe Bega. Omul 
care, atunci cînd s-a aflat la 
Rm. Vîlcea, a dus trei ani 
consecutiv, în 1956, 1957 și în 
1958, pe micii gimnaști din 
această frumoasă așezare de 
pe Olt pe locul I la națio
nalele școlare, iată, , acum rea
lizează un nou succes. Felici
tări elevilor și antrenorului!

Clasament general: 1. L.
Morovan (Tmș) 55,85 ; 2. C. 
Kovacs (Tmș) 54,15 ; 3. L. Mu- 
rariu 53,90; 4. Z. Demeter 
(Mureș) 52,50 ; 5. G. Popescu

/

campioane la 
continuat la 

atmos-

băieți, 
același 
aceeași

(Buc) 51,25 ; 6. V. Horoi (Mu
reș) 50,85.

La fete, aceeași categorie, 
prof. Tatiana Isar și-a condus 
pe podiumul campioanelor o 
nouă gimnastă de mare ta- 

i lent: pe Vanda Ispravnlcu. 
elevă în clasa a VIII-a a 
Scolii Generale nr. 6 din Lu
goj. Aparatele forte ale noii 
campioane au fost solul si 
paralelele : 9,50.

Clasament general : 1. Van
da Ispravnicu (Lgj) 36,75 ; 2. 
Kodica Sabău (Arad) 36,70 ;

Daniela Brezan (Ph) 36,00 ; 
Elena Andrei (Buc) 35,10 ; 
Vasilica Bălan (Buc) 33,70 ; 
Nineta Turtin (Gl) 33,60.
După frumosul succes al

gimnastului Marian Badea 
din București, la cat. a IlI-a 
(antrenor, prof. Cornel Ata- 
nasiu), i£tă că un nou repre
zentant al Capitalei cîștigă un

3.
4.
5.
6.

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag a 2-a)

MERSUL PE LUNA

Nu condescendența față de „juniorii* Insti
tutului sau dorința reporterului de a-și urmări 
cronologic materialul ne-au determinat să 
cem primul popas în sălile de examen 
anului I.

Trăiam însă sub impresia acelor „Prime

fa- 
ale

ur-

la anatomie și fiziologie, adevăratele baraje 
vitale, cum le numesc studenții, pornind de la 
aprecierile că respectivele materii reprezintă 
marile .cuie" ale anului I.

Imprumutînd mult din emoțiile care-i stăpî- 
nesc pe concurenți, ne-am strecurat în sala de 
examen și am receptat cîteva din „monologu- 
rile“ lor, unele academic susținute, altele mai

CRONICĂ DE EXAMEN
I. E. F. S.-ul — in cea mai complexă competiție

gențe", măsuri solicitate de oficiosul studen- 
țimii (Viața studențească), un fel de S.O.S. ce 
urmărește redresarea (chiar salvgardarea) ani
lor mici, care se mențin „intr-o zonă periferică 
a mediocrității, a eșecurilor lamentabile" (con
statarea privea situația anilor I și II din 
toate institutele învățămîntului superior din 
țară).

Am .picat' într-o zi plină, cea cu examene

puțin doct (sînt încă novici, nu cunosc arta 
examenelor, în toamnă erau numai boboci), 
toate dezvăluind insă cunoștințe acumulate 
de-a lungul ?unui an de studiu, cu preocupare 
și efort.

Răspundea Mihai Dilmeanu, unul dintre per
formerii ultimei ediții a .Universitarelor*. 
După o incursiune în istorie de la Hippocrate 
la William Harwey, .pacientul" s-a oprit la

k început turneul international feminin de șah de la sinaia

CATALOGUL ÎNTRECERILOR
DE IERI

BASCHET : șc. sp. Pitești 
Șc. sp. P. Neamț (b) 74—63,

Rm. Vîlcea — Șc. sp. Bacău 
38—59, Șc. sp. P. Neamț 
sp. Timișoara (b) 83—105, 

ceul nr. 35 București — Șc. 
Arad (f) 85.-44.

VOLEI : Șc. sp. Bacău — 
sp. Timișoara 3—1, Șc. sp. Topll- 
ța — Șc. sp. Brașov 3—2, Șc. sp. 
Constanța — Șc. sp. 2 Buc. 3—0 
(feminin) ; Steaua — Șc. sp. Bu
zău 3—0, Liceul N. Bălcescu Cluj 
—1 Șc. sp. Oradea 3—0, Șc. sp. 
Ploiești — Liceul sportiv Rm. Vîl
cea 3—2 (masculin).

HANDBAL : Liceul 2 Iași — Șc. 
sp. Tg. Mureș 21—16, șc. sp. 2 
Buc. — Liceul 4 Timișoara 9—14, 
Dinamo Buc. — Șc. sp. Sibiu 
21—17 (masculin) ; Liceul 2 Bra
șov — Șc. sp. Sibiu 8—6, Liceul 
2 Tg. Mureș — Șc. sp. P. Neamț 
9—2, Șc. sp. Cluj — Șc. sp. Con
stanța 4—6 (feminin).

sp. 
(f) 
șc.

șs.

Ieri a început la Sinaia, în sala 
Casei de Cultură, cel de al trei
lea turneu internațional femi
nin de șah al României. Iau par
te, In ordinea tragerii la sorți :
1. Nlcolau Alexandra (România),
2. Verocl Zsuzsa (Ungaria), 3. Pe-
revoznic Margareta (România), 4. 
Heemskerk Fenny (Olanda), 5. 
Szota Iola (Polonia), 6. Kușnlr 
Alla (U.R.S.S.); 7. Dobson Dinah
(Anglia), 8. Pogorevlcl Marla (Ro
mânia), 9. Gheorghleva Antonia 
(Bulgaria); Eretova Kveta

(R.S. Cehoslovacă), 11. Relcher 
Rodica (România), 12. Joclcl-Jlv- 
kovicl (Iugoslavia)., 13. Teodorescu 
Margareta (România), 14. Keller 
Herrmann Edith (R.D.G.).

In prima rundă s-au înregistra» 
următoarele rezultate : Kușnlr — 
Gheorghleva 1—0, Szota — Ereto- 
va 0—1, Heemskerk — Relcher 
0—1. Partidele Verocl — Teodo
rescu, Perevoznlc — Joclci șl 
Dobson — Pogorevlcl s-au Înche
iat remiză. Partida Nlcolau — 
Keller s-a întrerupt.

S. SAMARIAN

ramurile acestei științe insistînd pe fiziologia 
sportului și pe cea mai nouă și tentantă la
tură, aceea cosmică, comentînd, in sprijinul 
demonstrației sale, ultima noutate de specialii 
tate, cartea lui Rodolfo Margaria, „Mersul pe 
lună*. Zîmbetul profesorului înlocuiește peda
gogicul „bene*, iar nota 9 confirmă . calitatea 
bună a răspunsului.

— Deși materia este foarte voluminoasă și 
destul de dificilă, răspunsurile sint în general 
bune, la obiect, calitativ superioare celor din 
anii trecuți — apreciază tonf. dr. Andrei De
meter. Saltul se datorează, în primul rînd, mo
dalităților de lucru instaurata anul acesta. 
Avînd exemplul sesiunilor trecute (cind am 
înregistrat mulți restanțieri), am hotărît afec
tarea mai multor ore de curs și seminarii la 
materiile care prezintă un plus de dificultate 
și o activizare mai mare a asistenților care, 
anul acesta, au lucrat intens și intim cu gru
pele de care au răspuns.

Nușa MUȘCELEANU

(Continuare tn pag. a 2-a

La antrenament, pe lacul Herăstrău M. FELIX
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cortinaDe dteva zile a căzut 
peste actul ni al piesei Intitulate 
„Campionatul categoriei A“. Pie
să în care pasiunile, bune sau 
rele, suferințele. Iluziile bucu
riile șl necazurile actorilor șl 
spectatorilor s-au brodat pe su
biectul bucuriei de mișcare șt de 
întrecere. Cele zece luni de dis
pute ne-au lăsat răgaz de gln- 
dlre. analize șl concluzii pentru 
viitoarea stagiune. Cer Iertare 
dacă timpul nu ml-a permis să 
văd în egală măsură, șl jocurile 
de băieți și dacă, deci, mă voi 
referi doar la aspecte din Între
cerea echipelor feminine. Dar. 
poate că unele constatări se vor 
potrivi șl echipelor masculine...
• Noua formulă a campionatu

lui, pe trei manșe, a rezolvat In 
bine lipsurile edițiilor anterioare : 
mal multe jocuri la același nu
măr de echipe, continuitate, eu 
interes egal pe toată durata com
petiției (Cupele de iarnă deve
niseră formale). Iar turul orga
nizat pe principiul turneelor a 
dat posibilitatea de a se urmări 
Si confrunta toate echipele șl 
jucătoarele In condiții egale șl 
obiective.

Păcat că acest tur nu s-a putut 
desfășura la timp, In sală, așa 
cum a fost inițial prevăzut și că 
decalarea lui a creat un spațiu 
prea mare — de șase luni — 
între a doua manșă și ultima. 
Formula s-a arătat bună și tre
buie continuată. Poate ar trebui 
schimbat doar sistemul de pro
movare a echipelor. Actualul sis
tem nu dă timp formațiilor pro
movate să se rodeze tn această 
categorie de performantă și de 
aceea avem echipe „navetiste1* 
Intre A șl B. Cred că un barai 
Intre retrogradate șl promovate 
ar contribui la ridicarea valorii 
echipelor din prima categorie.

• Treclnd In revistă partidele 
vizionate pot afirma că am vă
zut echipe bine pregătite, locuri 
de bună calitate, handbaliste în 
formă, antrenori care au condut 
inteligent și arbitri pe care nu 
l-am simțit pe teren. Dar nu 
acestea au fost caracteristicile 
generale. Dacă ar fi fost așa 
s-ar fi atins Idealul șl cum per
fecțiunea nu există în sport, să 
ne uităm mal bine cu de-amfl- 
nuntul la greșeli, ca să le În
dreptăm.

In contrazicere cu rezultatele 
echipei reprezentative pa plan 
Internațional pot afirma că la 
nivelul echipelor de club sîntem 
în progres. Contrastul este dat 
de schimbul de generații ears 
are proporții de masă. Din ve
chea gardă au mal rămas răs- 
pîndite Irina Nagy, Maria Con- 
stantinescu. Aurora Leonte Iu- 
llana Neako șl Antoaneta Oțelea. 
In rest jucătoare de vîrsta ju
nioratului sau aproape. Din a- 
cest motiv reies șl lipsurile. N>i 
poți pretinde tineretului să aibă 
maturitatea tactică și perfecțio
narea tehnică care se știe că se 
capătă tn timp. Dar dacă me
moria nu mă Înșeală, la vtrsta 
lor, actualele jucătoare se arată 
mal bune din punct de vedere 
tehnic șl cu o concepție tactică 
superioară declt fostele Jucătoare 
la aceeași vlrstă, datorită unei 
pregătiri timpurii șl experienței 
superioare a antrenorilor.

Cred însă că tn viitor trebuie 
să Insistăm 
lor :

a) Creșterea
șl a vitezei_ ___________ _
cauză că In prezent se caută prea 
mult semicercul șl contraatacul a 
dispărut aproape de tot. Sînt 
prea puține aruncătoare de la 
distantă (Bălcolanu. Neghină Ar- 
ghfr. Secheli. Iile și Mlklosl. 'ar 
contraatacurile echipelor ..U“ Ti
mișoara șl Confecția se datoresc 
mai mult... portârițelor.

b) Orientarea tactică generală 
specifică fiecărei echipe dună 
posibilități, s-a manifestat prea 
puțin, atlt In atac cit șl In apă
rare. Echipele nu știu să-și im
pună o anume tactică, se În
cearcă doar scheme Izolate șl se 
speculează greșelile fntlmplătoare 
ale adversarilor. Trebuie ca fie
care echipă să albă 2—S slsterre 
de circulație din care apoi să 
reiasă finalizarea, prin lntultla 
jucătorilor.

La primele 4 clasate se poate 
distinge că atunci cind „joacă*, 
cind circulă organizat, pot rea
liza goluri clare, dar din pâca’e 
nu fac acest lucru permanent, 
cu toate că-1 știu, preferind Jo
cul obstructionist, schematic.

Apărările slnt punctul nevralgic 
atlt ca sisteme organizata, eft »1

asupra următoare»

forței de aruncare 
de deplasare, din

Gimnastică: LUGOJUL
O REVELAȚIE

(Urmare din pag. I)

titlu de campion, de data a- 
ceasta la categoria I i Dan 
Sabău. elev în clasa a Xl-a a 
Liceului nr 35 (antrenor, prof. 
Șt. Hărgălas). Sabău a avut 
evoluții splendide, mal ales 
la sol și paralele.

Clasament general i 1. D. 
Sabău (Buc) 54.20 : 2. N. Do- 
bre (Buc) 50,75 ; 3. L. Grin- 
deanti (CI) 50.45 : 4. L. Mazilu 
(Buc) 50.40 : 5. VI. Toth (Cj) 
49,65; 6. A. Isziai (Mureș) 
48.70.

întrecerea ia categoria I 
fete a revenit Doinei Băiă- 
ceanu, elevă în clasa a VIII-a 
a Liceului nr. 1 din Orașul 
Gh. Gheorghiu-DeJ. O fru
moasă satisfacție oferită prof. 
Marcel Duncan, care se Iden
tifică cu unul dintre specia
liștii dornici să relanseze 
gimnastica românească.

Clasament general i 1. Doi
na Bălficeanu (Or. Gh. Gh.- 
De.î) 36.45; 2. Silvia Moldo
van (Buc) 34.65 : 3. Liliana 
Vasiliu (Buc) 34,35 ; 4. Ana 
Szabo (Cj) 33.65 ; 5. Elena Te- 
telea (Ph) 33,50 : 6. Geta So- 
colescu (Buc) 33,40.

în ciuda unui efort vizibil 
— a intrat în concurs chiar 
în dimineața sosirii de Ia Bu
dapesta, unde participase la 
Dinamoviadă — Dan Grecu, 
elev In clasa a XII a a Li
ceului „Emil Racoviță* din 
'București, a terminal primul 
întrecerea gimnaștilor de la 
categoria candidați-maestru. 
Antrenorul lui Grecu, prof. 
Mircea Bădulescu, are real
mente In elevul său un suc
cesor de nădejde I

Clasament general t 1. D. 
Grecu (Buc) 55,10 ; 2. R. Bra-

nea (Cj) 52,85 ; 3. Gh. Tușan 
(Cj) 52,00 ; 4. C. Petrescu (Buc) 
48,85; 5. N. Moscu (Buc)
48.80; 6. L Orzar (Rm. V.) 
48,60.

Maestrele și-au desemnat 
campioana școlară în persoa
na Alinei Goreac, elevă in 
clasa a Xî-a a Liceului nr. 2 
din Lugoj. Un nou succes 
pentru tînăra gimnastă și im
plicit pentru antrenoarea el, 
prof. Tatiana Tsar.

Clasament general i 1. Alina 
Goreac (Lgj) 37.50 ; 2. Rodica 
Secoșan (Tmș) 37,10 ; 3. Ilea
na Coman (Or. Gh. Gh.-Dej) 
36,85 ; 4. Anca Grigoraș (Bc) 
36,60; 5. Maria Variu (Tmș) 
36,40; 6. Adriana Marinescu 
(Buc) 35,80.

Asupra valorii finalelor, 
vom reveni.

ca tehnică individuală, folosiri- 
du-se ca „argument" suprem 
faultul. Cred că antrenorii s-au 
lăsat convinși de faptul că ju
cătoarele nu se antrenează cu 
plăcere pentru apărare. Ca sistem 
avansat se încearcă timid 4+2 
(Confecția, „U* București, Rapid), 
dar nu se aplică corect șl or
ganizat. Din cauza aceasta, echi
pele din fruntea clasamentului 
primesc prea multe goluri de I» 
cele din coadă.

Vorbind de tactică. Implicit se 
pune problema disciplinei tac
tice. Disciplină care reiese din 
disciplina generală, așa cum re
zistența specifică se bazează pe 
rezistența generală. Asistăm la 
prea multe „tocmeli" Intre jucă
toare și antrenori. Undeva, in 
procesul de pregătire, anumite 
lucruri nu sînt In ordine. Tocmai 
pentru că este vorba de foarte 
mult tineret, trebuie să dovedim 
foarte multă exigentă șl seriozi
tate. Exemplele marilor echipe șl 
marilor antrenori arată că munca 
lor se bazează tocmai pe aceste 
trăsături. Să nu uităm niciodată 
acest lucru !

• Anallztnd pe compartimente 
jucătoarele tinere din această 
competiție, pare că ar trebui să 
le cerem mal mult. Ele au posi
bilități. dar sînt prea mulțumite 
de ceea ce fac. Jucătoarele de la 
9 m. citate mal Înainte, slnt de 
mare perspectivă, poate se mal 
ridică și altele dar evoluția lor 
rămlne legată structural de exi
gența antrenorilor. Un capitol 
deficitar este acela al conducă
toarelor de joe. unde deocamdată 
numai Sramko, prin calitățile 
sale, deține pe drept rolul greu 
al acestui post. In rest. Steliana 
Papa șl atlt. Mă miră că un post 
asa de Important pentru o echi
pă nu este cultivat șl pregătit in 
mod permanent. Poate din acest 
motiv se observă șl deficientele 
tactice semnalate. Tot slab ca 
valoare Internațională stăm șl eu 
extremele, unde Metzenrath pare 
că Întrunește toate calitățile »- 
cestui post, mal puțin kilogra
mele. La semicerc, alături de 
..decanele" Frantz. Doblrceanu $1 
FurcoL putem adăuga „pepinie
ra" Confecției șl pe Șerb de la 
Rulmentul. La portari In urma 
Iul Irina Nagy doar Anca. Slmo, 
Buzaș (tn regres) Mltu șl Ar- 
mancu s-ar arăta candidate eu 
reale calități să se afirme pe un 
post ținut cu adta strălucire dr 
către decana lor de vîrstă.

• Un cuvlnt bun pentru an
trenorii. tn ordinea clasamentului 
echipelor lor: Lache Constantin, 
Simion PomplHu. Valeria GogU- 
tan. Popescu Constantin șl tl- 
nărul debutant In profesiune.. 
Pal! Franclsc.

Munca lor a fost tn acest cam
pionat au atlt mal grea, cu dt 
au trebuit să pregătească, să pro
moveze, să găsească șl să Im
prime o tactică adecvată unor 
Jucătoare tinere, pe parcursul 
campionatului. E foarte ușor, de 
pe margine să găsești defecte, să 
dai soluții, mal ales că tu nu 
poți fl contrazis de 
este mult mal greu 
o echipă. Șl el au 
mațiile respective 
pentru care merită ________
• Șl tn*arbltraje. In acest cam

pionat s-a făcut ceva 
bltrajele In 
experiență, 
s-au văzut 
mult eu ral____ , _ _ _ ___
promptitudine In aprecierea faze
lor — In special la semicerc — 
mal mult calm, mal multă sigu
ranță. Nu citez cupluri de ar
bitri. dar sînt sigur că s-a fă
cut un pas Înainte pentru asigu
rarea unor arbitraje șt mal co
recte pentru viitor.

D. POPESCU-COUBAȘI

realitate. Dar 
să pregătești 
pregătit for- 
blne, motiv 
felicitări.

___ ___ ,. nou: ar- 
doi. Cu toată lipsa de 

Inerentă debutului, 
lucruri bune : mal 

tn decizii, mal multă

*

PE BEGA...
Pe Bega s-a disputat tra

diționala întrecere de eaiac- 
sanoe dintre elevii Școlii 
sportive din Timișoara șt 
clubul Begey Zrenianin (Iu
goslavia), în acest concurs, 
timișorenii — oomportîndu-se 
meritoriu — au cîștigat șase 
probe la fete, șl nouă la 
băieți. PunGtaj final: 111—102 
pentru Șa sp. din Timișoara.

T. ARCAN 
aoresp. prino’pal

...Șl HERĂSTRĂU
Duminică, peste 250 de ju

niori și junioare au luat star
tul în „Cupa Școlii sportive 
nr. 2". întrecerea a avut loc 
pe lacul Herăstrău și a fost 
cîștigată de caiaciștii și ca- 
noiștii clubului Dinamo 
București (199 p). Pe locurile 
următoare s-au clasat t C.S.Ș. 
(145 p). Șa sp. 2 (138 p), 
Olimpia (100 p). Voința (26 
p). Iată și primii clasați în 
ordinea disputării probelor i 
JUNIORI I, K 4 : G.S.Ș. (Pru- 
nău, Mihăilescu, Istrate, Du- 
mitrache) 1:49 ; K 1 : Dumi
tru Popescu (C.S.Ș.) 2:16;
K 2 : Dinamo (Nemeș. Tâna- 
se) 1:59 j C 1 : S. Nemeș (Di
namo) 2:47 ; C 2 : C.S.Ș (Stoi
ca Vesela) 2:29 ; JUNIORI II, 
C 1: G. Lustig (C.S.Ș.) 2:36 ; 
K 4 : Dinamo (Marin, Dumi
tru. Cosma. Sandache) 1:55 ; 
C 2 : Dinamo (Vlad, Popescu) 
2:33 î K 1: O. Pavelea (Di
namo) 2:26 | K 2 j C.S.Ș. (Dia-

conescu Bădoiu) 2:10; JU
NIOARE I, K 1: M. Drăghid 
(Dinamo) 2:42 ; K 2: Dina
mo (Răutu, Gologan) 2:26 j 
K 4: Șa. sp. J (Teodorescu, 
Olaru. Belu, Tone) 2:15 ; JU
NIOARE II, K 1: Didina Va- 
sile (Olimpia) 2:50 ,* K 2 : Șo. 
sp. 2 (Becea, Ivan) 2:30 ; K 4 s 
Dinamo (Neagu, Ilațiu, Poe- 
naru, Petrescu) 2:15.

REGATA BOCHUM
seSîmbătă și duminică 

dispută o nouă importantă 
întrecere internațională de 
caiaosanoe, regata Bochum 
(R. F. a Germaniei), la sare 
va partisipa și un Iot nume
ros de sportivi români. Vor 
lua startul i Vernescu, Sciot- 
nic, D. Ivanov, H. Ivanov, 
Iacob, Patzaichin, Covaliov, 
Maxim, Simionov, Butelchin, 
Sidorov, Viorica Dumitru, 
Maria Lovin, Silvia Comișan, 
Ioana Calenic, Maria Dră- 
ghici, Dragulsclii, Simion, Ni- 
chiforov.

în programul regatei figu
rează probe de «eniori și 
juniori.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE ÎN CAPITALA

DOUĂ INTERESANTE CONCURSURI
INTERNAȚIONALE DE DIRT-TRACK

(Urmare din pag. I)

Următorul examinat, stu
dentul P. Geambașu — rea
lizatorul unui 8 — avea să 
confirme, tncă o dată, apre
cierile profesorului la adre
sa anului I de studii.

Și apoi, altui, și altul...
Sportul a transmis discipo

lilor Almae Matris unul din 
cele mai complexe atribute 
ale sale i PERSEVERENȚA, 
calitate care, cultivată In
tr-un climat al responsabi
lității, a generat rezultate din 
cele mal fericite.

★
Fizionomii cu vădită gra

vitate, semn al unor emoții 
nesimulate, patrulează cori
doarele așteptînd vești 
.dinăuntru*. Printre cei tn- 
teresați descoperim multe cu
noștințe, nume despre eare.

eî-După o întrerupere de 
te va săptămîni. iubitorii spor
tului cu motor din Capitală 
vor avea ocazia să asiste din 
nou la întreceri internaționa
le de dirt-track. De data 
aceasta, programul suscită un 
interes major. întrucît pe pis
ta complexului Metalul de la 
Pantelimon var fi prezenți 

alergători bine cotați. Iată 
numele concurenților comuni
cate de federațiile respective i 
Peter Petkov, Peter lliev 
(Bulgaria), A, Sitzwohl (Aus
tria), Zdenek Majstr, Miros
lav Rosulek (Cehoslovacia).

Sportivii români, în frunte 
cu Ion Cucu, Alex. Datcu, 
Alex. Sincași, Romulus Jurcă. 
se pregătesc intens în vederea 
confruntării cu valoroșii lor 
adversari de peste hotare. Pri
ma reuniune se va desfășura 
joi 26 iunie, începînd de la 
ora 17, iar peste trei zile va 
avea loo concursul revanșă, 
tot pe pista complexului Me- 

, talul.
Orașul Reșița va găzdui du

minică un concurs republican 
de viteză pe șosea, la care 
și-au anunțat participarea 
alergători din București, ti
mișoara, Aîmpina, Brașov, 
Ploiești. Morenl. Buzău ota

ULLLTIMA ETAPĂ
Ultima etapă — și acum mai am in auz glasul craini

cului de la box. Nimeni pe lumea asta nu știe să into
neze cuvîntul „ultima*... așa cum îl cînta dînșul — ulti

ma etapă, cea pentru care ne-am sacrificat luni de zile somnul 
amiezelor duminicale, pacea serilor amicale, liniștite con
jugale, ca să nu amintesc și de diminețile verbale de luni, 
ultima etapă a început la televiziune cu patru fraze conven
ționale rostite de Gabriel Bădescu, a cincea frază cuprinzînd 
clasamentul la zi, ca și cum nu l-am fi știut pe dinafară. 
Un om rostind de ajuns de liniștit o înșiruire de echipe în 
clipele cînd o țară întreagă duduie de nerăbdare și draci — 
asta e ori un gag genial în materie de suspens, ori o lipsa 
— dacă nu de geniu — atunci de simț publicistic, de fan
tezie elementară. Nu știu ce mă face să înclin spre o a treia 
ipoteză. In acest timp, la radio, loan Chirilă Iși termina a 
30-a avancronică, 30 de șuete fără de care duminica nu e 
duminică și pentru care, zio eu, chiar de pe pozițiile tele- 
cronicarului, ar merita să primească „un grand merți* to- 
vărășesa Măcar acum cînd nu mai avem despre ce vorbi, 
noi oamenii imaginilor T.V. da», cu urechile ciulite la tran
zistor, să spunem merți tuturor celor de la radio care știu 
și vor să vorbească despre fotbal abjurînd frazele din iască, 
paie și segras de saltele.

în ce mă privește, nu pot ascunde că etapa misterelor a 
avut un mister în plus. Riscînd a fi prea personal — voi 
spune că în minutul 8 al meciului de la Cluj, aparatul meu 
a făcut fîs-fîs-pao și imaginea s-a stins. Nu știu dacă ați 
trăit o asemenea clipă plină de enigme. Am rămas cu Țo- 
pescu, dar nu mai vedeam nimic. Pînă atunci, văzusem 
chipul împietrit, memorabil, al lui Birău într-o poziție de 
drepți în fața destinului și două-trei atacuri arădene lămu
ritoare. împietrit și eu ca Birău în fața aparatului, am 
auzit că e 1—0. La 2—0, chemam prietenii la telefon. In 
minutul 30, mă uitam pe cer să văd eu ce mă îmbrac. Am 
plecat pe străzile pustii — și din frînturi succesive culese 
pe sub ferestrele deschise — am înțeles că va fi bine. E su
perb să asculți un meci, din fereastră în fereastră, într-un 
oraș al „ultimei etape*. Dar n-aș sfătui pe nimeni să în
cerce. Mă puteam întoarce acasă, vroiam însă să 
Neapărat finalul. Niciodată telesportul nostru 
parte să prindă în direct încoronarea imediată 
nei. Aveam de ce alerga.

în „Sportul", marți, G. Nicolaescu scrie câ 
Cluj, a fost fabulos. Noi n-am văzut nimic fabulos. Cuiva i-a 
fost teamă de fabulos, de frenezie, de efituziasm, de spon
taneitate. 6amera a rămas pe un grup de suporteri năvăliți 
pe teren, dar luați din spate, și de departe. Apoi s-a întors 
la Țopescu, care discuta inhibat cu antrenorul Dumitrescu, 
inhibat și el în fraze țepene i „Cum ați reușit să ?...“ „Prin 
metode și mijloace.» ne-am străduit...* Țopescu, în plină 
viață, nu se simțea ca peștele-n apă. Nu știu Insâ cîți re
porteri ai televiziunii noastre se simt bine, „în mijlocul 
vieții*. Un singur moment bun — deși mi-a fost teamă că-1 
vom rata și pe acesta i Petescu, fără tricou, adus în fața 
camerei care, măcar o dată, nu o făcea pe coana Zița „ru
șinoasă, mie îmi spui 7* Petescu a adus suflul halucinat al 
omului care izbîndește. Apoi, mulțimea s-a adunat frenetic 
în jurul lui Țopescu și în loo să ne bucurăm o dată cu ea. 
în loc să smulgem vieții interviul unic, exact din rădăcină 
în loc să trăim destinși cea mai netrucată, cea mai spontană, 
cea mai fastuoasă clipă a victoriei — după care rîvnesc 
toate televiziunile lumii — am ajuns să vedem cum se in 
cearcă a se face ordine Intr-un moment care numai de ordin 
și de ordine n-avea nevoie... Și nu s-a reușit trista disci
plinare a mulțimii entuziaste, oricît a încercat „regia" ca 
nimic să nu fie fabulos pe micul ecran. Emisiunea s-a în
chis repede, în uralele genericului. Ne-a rămas însă lumea 
scandînd „Petschowschi 1“ Lacrimile nu se pot disciplina.

BELPHEGOR

văd finalul, 
nu avusese 
a campioa-

finalul, la

i

HANDBAL: ÎNAINTEA DISPUTELOR FINALE
Urmărind un golaveraj cit mal 

consistent, care să-l ferească 
de griji la calculele finala, ju
cătorii de la Șc. sp. 2 București 
ac făcut, tn partida de marți 
seara, c adevărată risipă de 
energie, surelastnd pe omonimii 
lor din Sibiu, ca categoricul 
scor de 83—8.

Efortul i-a marcat Insă pe 
toți membrii lotului, iar timpul 
mult prea scurt rămas pină la 
următoarea partidă na le-a 
permis refacerea potențialului 
fizic, ei fiind obligați că cedeze 
ieri, fa fața liceenilor din Ti
mișoara, ea acerai de 8—14 ți 
să acorde, tn clasamentul fi
nal, primul loc Liceului nr. 2 
lași, revelația ediției din acest 
an a campionatelor naționale 
școlare.

Intr-adevăr, pe linia unei 
comportări surprinzător de 
bune jucătorii ieșeni au vepur- 
tat a treia victorie consecutivă, 
tot la un ceor care an lasă alei 
un tel de dubii asupra valorii 
realizatorilor (18—10 cu Șc. cp. 
Sibiu, 18—14 ea Ale. 4 Tmș., 
21—16 cu Șc. sp. Tg. M).

Șl, pentra să «intern la capi
tolul surprize, trebuie să mai 
remarcăm una, de data asta 
mal puțin plăcută, aceea a com
portării campionilor — Dinamo 
București, caro evoluează sub 
ori se așteptări.

Desigur, motivația adusă de 
antrenorul echipei, tov. Ion Iile. 
„Șase dintre elevii ase! au sus-

ținut bacalaureatul I a trebuit 
să le ofer timpul necesar unei 
pregătiri superioare** este plau
zibilă șl noi o acceptăm. Nu pu
tem ti Insă de aeord eu tdeea 
unor infringer! in serie la o 
echipă caro are un bagaj de 
experiență reeunoseotă.

Referindu-ne la tete, este de 
subliniat avansai luat de Școa
la sportivă din Constanța, ea 
armare a unei comportări foar
te bane ta TOATB meciurile 
de pină aeam. Este evident că 
formația dobrogeană, recoman
dată șl de alte succese, vizează 
pe merit unul din primele două 
locuri. (N. Mș.).

Erata. Un ,,r* transformat în „v* ne-a făcut să scriem 
despre moartea altcuiva, cînd noi ne gindeam la baschrt- 

Ibalistul iugoslav Koraci. Ce bine dacă- moartea marilor 
sportivi n-ar fi decit o greșeală de tipar I

Dar de fart...
dire) — dar însăși ideea me
rită remarcată — și 
— cu toată vigoarea.

Poate «ă I.C.AB.-ul 
șa La intrarea acestui 
rit o serie de instrucțiuni 
și că va insista la aplicarea 
lor. Poate că aici. Intr-adevăr,

extinsă

va afi- 
loe fe-

ZONA LINIȘTITA

team periculos pentru oricare 
dintre formațiile primei noas
tre categorii. Muțind sfera 
succeselor din arenă tn am
fiteatre, tinerele premiate 
au promovat, pină tn pre 
zent, toate examenele, adău
gind astfel performanței lor 
sportive o alta, de o mai . 
mare profunzime, realizată 
In aulele Institutului.

— Dorim, se exprima por
tarul formației, vigilenta Lu
cia Vișa. ca pină la finele 
sesiunii să menținem ștache
ta rezultatelor la același ni
vel. Nu va fi ușor, dar spor
tul ne-a învățat că atunci 
cind 
sibil

FACTORUL SUBIECTIV — 
UN CRITERIU- OBIECTIV

lupți decis, este impo
st! nu învingi

PARADOX APARENT

dublă specializare, mai 
la disciplinele lipsite de

O
ales 
tangență, a părut totdeauna

— Spuneți-ne, cum apre- 
ciați nivelul pregătirii stu
denților tn actuala sesiune 
In comparație eu cel din se
siunea similară a anului tre
cut 7 — ne-am adresat șefu
lui de catedră a focurilor 
sportive, conf. univ. N. Ros- 
culeț.

— Institutul nostru are un 
anumit profil conform căruia 
și modalitatea de apreciere 
(notația) este alta. Ba noi nu 
primează teoria, normele de 
control rămînînd testul de 
bază. Iar la aspectul „prac
tic’ concură (spre deosebire 
de proiectele de la Politeh
nică sau lucrările de labora
tor de la Medicină, Chimie. 
Fizică etc.) factori subiectivi 
— talentul și dotația Indivi
dului — elemente care dife-

CRONICA DE EXAMEN
In altă ocazie, am mai scris 
In ziar i atlelii Mihaela Pe- 
neș, Manole Mitilecis, Viori
ca Gabor Marioara Lazăr, 
Edith Schall, tenismanit Ion 
Săritei, 
F lorica
Steliana
Chicid, baschetbalista Corne
lia Băcilă, canotorul Dan Dia- 
conescu, sportivi care au 
doborlt recorduri sau au do
minat mari competiții, mar- 
cati acum de veșnica teamă, 
ce nu iartă nici pe cei mai 
temerari performeri i ,Ani să 
știu oare 7*

Gheorghe Boaghe, 
Butoi, handbaliștii 
Papa și Gabriel

INTEGRALISTELE

De 32 de etape, echipa fe
minină de handbal a I.E.F.S 
nu a cunoscut infrtngerea.. 
Performanța — • pură uto
pie pentru erice echipă de 
fotbal — a instalat, recent, 
tlnăra formație a Institutu
lui !n divizia națională A, 
anunțînd-o, totodată, ca un

• pură curiozitate, • extra
vaganță a antorului sau un 
paradox. Acestea au fast, de 
altfel, primele aprecieri pe 
care le-am făcut atunci etnd 
am descoperit-a pe Georgeta 
Ciomtrtan, recenta campioa
nă ia canotaj (fond), susți- 
ntndu-și eu brio examenul 
la cehi.

Oriunde, tn afara I.E.FJS.- 
uiul, faptele ar fi părut un 
paradox. Aici el este Insă so
lubil. Institutul de educație 
fizică are misiunea de a for
ma cadre multilateral înzes
trata, capabile să dezvolte 
ulterior o activitate 
lentă, tn funețle de 
rile locurilor unde 
exercita meseria.

Iar solicitările, dacă avem 
tn vedere extinderea pe eare 
o capătă Invățămfntul de 
toate gradele, rămtn mul
tiple și permanente.

pollva- 
selieltâ- 
tșl var

ră de la un an la altul ?i 
care nu-mi oferă posibilita
tea / unei comparații. Dar, 
dacă trebuie totuși s-o fac, 
apreciez atunci că ia materia 
mea — specializare fotbal — 
nivelul valoric este sub cel 
de anul trecut. Chiar dacă in 
teorie el este net superior. 
Aprecierea nui trebuie să de
concerteze Insă. Institutul 
nostru are menirea să for
meze pedagogi înarmați eu 
cunoștințe solide și să pregă
tească antrenori de valoare, 
măiestria sportivă (care re
vendică dotarea naturală a 
individului) rămînînd, tn pri
mul rtnd, o preocupare a clu
burilor sportive din tot pe
rimetrul tării.

PLATONISMUL NU DINA
MIZEAZĂ ȘTIINȚA*-.

...susține șeful de lucrări, 
maestrul emerit Mihai Nedef, 
comentînd soarta lucrărilor 
de diplomă ale absolvenților

oare vor intra, peste eîteva 
zile, la .susținere*. Multe din
tre ele (care au presupus un 
imens volum de muncă ji un 
timp prețios) enunță niște 
adevăruri sau aruncă punți 
spre descoperirea for care 
merită toată atenția și care 
nu trebuie răsplătită numai 
cu platonicul „magna cum 
laude' dictat de șeful Comi
siei examenului de stat. Sor- 
tindu-le fn exclusivitate ser
tarelor, înseamnă a condamna 
la Ineficientă întreaga acti
vitate de cercetare din Insti
tut, ceea ce nu este de loc 
stimulant și pedagogic pen
tru promoțiile de tineri. Cele 
mai bune lucrări ar trebui 
valorificate, popularizate prin 
Buletinele federațiilor și re
vistele de specialitate pentru 
că ele constituie, cu certitu
dine, niște puncte de pleca
re pentru cercetarea științi
fică aflată astăzi intr-o deo
sebită efervescență.

V
Pelerinaj la etajul I, unde 

sînt afișate listele cu rezul
tatele celor trei ani de stu
diu. Notele mari — cele mai 
multe — marcate eu roșu, 
alternează ici, colo cu caseta 
In negro, indlcînd acel nodoril 
„insuficient* ce presupune re
examinarea.

Mine fericite, anunțtnd o 
vacanță fără griji, mine preo 
cupate, sincer nesatisfăcute 
de propriul răspuns.

Startul tn olimpiada aca
demică de vară a fost egal 
pentru toți; In cursă vor râ- 
mîne Insă numai cei bine 
pregătiți, cei care au acumu
lat gradat, științifio, materia. 
Citeva probe și-au decretat 
campionii și ocupanții locu
rilor onorabile. Miine vom cu
noaște alți performeri ai am- 
fiteatrelor, poimline alții.

Așa cum ei înșiși au de
cretat, sesiunea de vară *69 
trebuie să fie cea mai pro
ductivă, să se înscria In efor
tul colectiv al intelectualită
ții române care Intlmpină cu 
succese prestigioase sărbăto
rile poporului din August 
1969.

Nu ml-am putut nlolodată 
înohipul un boxer lovind sa- 
«ul în ritmul unei rumbe. 
Nu-i văd pe schiori coborînd 
pantele ou tranzistorul după 
ureohe. sau pe săritorul la 
trambulină aruneîndu-sa cu 
capul în jos în vreme «e to
bele bat .salte mortale*. Nu 
mi-am închipuit niciodată că 
se pot organiza «rosuri în »u- 
netele fanfarei.

Poate că înainte de însor- 
darea musculară. înainte de 
autostăpînlre — efortul la
se anină concentrare.

Și concentrarea înseamnă 
liniște.

Sportul de masă ar sărăci 
enorm în perioada estivală 
dacă n-ar exista ștrandurile 
— dacă soarele, aerul, apa 
n-ar fi Ia tndemîna sutelor 
de mii de citadini, dacă pe 
malul lacurilor, al bazinelor, 
omul nu și-ar regăsi Impul
sul de a fugi, de a încerca 
o „trîntă franceză*, de a im
proviza un mini-concurs de 
înot, de a zburda, de a gîfîi, 
de a-șl pune mușchii la 
lucru.

Dar. din păcate, această 
modestă și duminicală întoar
cere la natură se desfășoară 
într-o gălăgie insuportabilă, 
într-o necurmată solicitare a 
urechii, a plexului, a oase
lor, a pielii, datorită junglei 
sonore.

melodiilor, a chemărilor, a 
fluierăturilor, bubuitul min
gii, plescăiturile 11 oboseso 
mal rău decît efortul de fie
care zL în marile metropole 
viața medie a oamenilor o 
scurtată cu 7—8 ani datorită 
zgomotului. Zgomotul ocupă 
primul loc pe scara mortali
tății, înaintea maladiilor car
diovasculare. El provoacă nu 
numai surditate profesională, 
dar și ulcere, boli de inimă, 
maladii ale ficatului. Zgomo
tul e — chiar cînd ni se 
pare armonios — o vibrație, 
iar vibrația ne ciocănește în
tregul corp, nu numai timpa
nele.

Să te relaxezi Intr-un 
ștrand aglomerat, să înoți 
sub continua răpăială a jazz- 
ului, să-țj destinzi bieții bi- 
cepși amorțiți de munca de 
birou pe un peteo de nisip 
urlător, e ca și cum al în
cerca să-ți găsești odihna 
într-un clopot

In spatele gardului metalio 'A 
șl al gardului viu. oamenii 
vor uita, pentru eîteva ore, 
zgomotul orașului.

Poa,te să vor învăța chiar 
să iubească liniștea.

Astfel ștrandurile Iși vor 
pierde în bună măsură ca
racterul unor bulevarde pe 
care poți umbla In slip, ca
racterul unor ringuri de dans 
în eare nisipul înlocuiește 
parchetul și vor redeveni — 
de fapt — niște stadioane 
nepretențioase — cele mai 
accesibile stadioane acvatice, 
solare, în eare să ne putem 
bronza, să putem respira, să 
putem înota.

In liniște.

Cornii BACIU

PRINTRE
într-un

★
de aceea am fost 

plăcut surprinși cînd.

★
Există 

în capul 
se destindă torente de mu
zică. Omul NU ȘTIE că 
după săptămîna de muncă, 
de învățătura, interferența

obiseiul de a turna 
oamenilor veniți să

Poate 
atît de 
la ștrandul Bordei, am întîl- 
nit o îngrădire de eîrmă, 
avînd la intrare inscripția i 
.Zonă liniștită".

Nu vrem să punem în dis
cuție aci prețul oarecum pro
hibitiv, nici să lăudăm («u 
toate că ar merita-o) micile 
colibe-oorturi din rogojini 
sau prelate. Nu știm ce soar
tă va avea această „zonă* — 
dacă ea va fi ferită sau nu 
de strigăte șt — mai ales — 
de plaga tranzistoarelor (hu
liganul sonor și pseudo-melo- 
man avînd o largă răspîa-

24 iunie: 0 nouă tragere excepțională LOTO
cu atribuire de apartamente

CHIOARE...

Cinci zile vă
poziție pentru _ T„ ...
cura biletele la tragerea excep
țională LOTO din 24. Iunie a.c.i 
la care se atribuie apartamente 

«cu S șl 2 camere in număr ne
limitat.

In afară de primele 2 catego
rii de premii In apartamente, se 
mal atribuie tncă 8 categorii de 
premii fixe tn numerar de 
îo.ooo iei, s.ooo lei etc.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor premii vor £1 efectuate 
5 extrageri a cite 12 numere din 
90, In două faze. In total vor 
fi extrase 00 de numere.

Prețul biletelor este de 10. m 
șl 25 lei.

Rețineți I Șl eu 10 lei putetl 
clștlga un apartament I Be atri
buie premii șl pentru 2 numere 
clștlgătoare.

Luni 23 iunie a.c. este ULTI
MA ZI pentru procurarea bile
telor.

e Tragerea LOTO
va avea Ioc la București In sala 
Clubului Finanțe -------
strada Doamnei nr.
pere de la ora 19.
£1 radiodifuzată.

Nu uitați I Astăzi
MA ZI pentru procurarea
Utot

mal stau la dis- 
a vă putea pro-

de mtine
Bând din
1 cu lnce- 

Tregerea va

este ULTI- 
bUe-

PRONOEXPRES

Numerele extrase la concur
sul nr. 23 din 18 Iunie 1969 
EXTRAGEREA I:

8 2 44 13 T 18
FOND DE PREMII 4 414.033 lei 
EXTRAGEREA a II-a :

8 18 10 20 39 
FOND DE PREMII 5

r> o t o

Premiile Întregi șl ______
la tragerea din 13 Iunie 1969. 
EXTRAGEREA I : Categoria _ .

2 variante sfert a 93.335 lei i 
categoria a Il-a : 2 variante 
Întregi a 37.944 lei șl 2 va
riante sfert a 9.486 lei j a 
in-a : 97 a 1.111 lei șl 67 a 
277 lei ; a IV-a : 214 a 609 
lei și 181 a 152 leiț a V-a: 
593 a 264 lei șl 497 a 68 lei. 

EXTRAGEREA a II-a S CategO- - . . . . j
sfert

Ds 
lei.
A I

ai ii
340.064

sferturi

lei

de

I a

rla C: 4 variante Întregi a 
11.620 lei șl 15 variante -----
a 3.905
404 a 100 lei 81 1631 a U 

REPORT -----------------
90.054 Iei

REPORT
90.054 lei. f

Premiile de categoria i sfert 
au fost obținute de Dumitru 
iordan comuna Mâgurele șl Tril 
Jooa ăia MnnțțHU

lei ; categoria

CATEGORIA. 

CATEGORIA Bl

Organizarea primei ediții a 
concursului de mare fond do
tat cu „®upa Ovidiu" trezește 
un mare interes în rîndurile 
sportivilor fruntași. Organiza
torii au primit pînă la această 
oră numeroase înscrieri din 
partea cluburilor Steaua, 
9.S.M. •iu], Politehnica Cluj; 
Gaz metan Mediaș, Șe. Sp. 
Reșița și Șa Sp. Arad.

o Un grup de 4 înotători 
alcătuit din Georgeta Ser bea- 
nu, Z. Oprițescu, S. Sosmescu 
și 0. Kokay a plecat în R.D. 
Germană pentru a lua parte 
la concursurile internaționale 
de ia Magdeburg și Leipzig.

• Selecționata ds juniori a 
țării la polo va pleca în R.S.S. 
Kazahstan pentru a participa 
ia un important turneu inter
național.

O După o întrerupere de 3 
săptămîni, lotul național de 
polo Iși -va relua pregătirile în 
vederea meciurilor amicale 
pe eare „7*4e României le va 
susține în Sapitală cu echipe
le R. D. Germane (10 și 13 
iulie) și R. F. a Germaniei 
(între 1 și 10 august). De re
ținut că echipa R.F. a Germa
niei deține formă excelentă. 
La recentul turneu internațio
nal desfășurat la Forshelm, 
poloiștii vest-germani au reu
șit performanța de a întrece 
cu scorul do 6—4 (1—2, 2—0, 
1—0, 2—2) reprezentativa Iu
goslaviei, deținătoare a titlului 
olimpia
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PESTE 3 ZILE, ÎNCEPE „CUPA BALCANICA
• Comisia locală de orga

nizare din Rm. Vîlcea desfă
șoară o activitate internă 
pentru crearea de condiții 
optime participanților la cea 
de-a II-a ediție a 
Balcanice" 
Preocuparea 
constituit-o 
stadionul 1

„Majoritatea lucrărilor sînt 
terminate — ne-a comunicat 
ieri, prin telefon, tov. Nico
lae Dinescu, vicepreședintele 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport. Te
renul de joc a fost reame-

• Mare interes la Rm. kilcea de oouâ cr 
publici i di.

Re-

pag. a 3-a

.Cupei
pentru tineret 

principală a 
lucrările de ' la 
Mai.

• Karafescos In echipa de tineret a Greciei 
najat, s-au- schimbat cele 2 in Rm. VLcea —l pe care i-a 
porți, s-au vopsit vestiarele difuzat în întreprinderile $i 
și lemnăria de la tribune și instituțiile din onțș. precuer 
s-au numerotat locurile, a și in stațiunile din județ 
fost pregătită o cameră p-n- Pentru fiecare partidă, ce va 
tru transmisii de radio. De avea loc pe stadionul 1 Mai, 
asemenea, sînt pe terminate se vor edita programe spe- 
amenajările de la sala Zăvoi, ci- e.
unde echipele se vor odihni De miercuri după-amiaaă. 
înaintea meciurilor". biletele da intrare au fos:

Comisia locală a confer- uuse vinj. re m
ționat „fluturași" — cu me- case. După interesul mar»»-
ci urile ce se vor desfășura testat de amatorii de totbai:

• ••

D

Proiect de agendă
In afara competițiilor oficiale (Cupa cam

pionilor europeni. Cupa cupelor, C.O.T., 
jocuri preliminarii ia turneul olimpic ți 
U.E.F.A. si — să sperăm — participarea la 
turneul final al C.M. din Mexic), federația 
de specialitate și-a propus pentru anul 1970 
perfectarea unor intilniri internaționale 
amicale, atit pentru echipa reprezentativi 
de seniori, cit și pentru cel» de tineret, 
speranțe olimpice ți juniori.

Iată cites a puncte din agenda provizorie 
a confruntărilor fotbalistice din anul viitor :

ECHIPE DE SENIORI: România — Iugo
slavia lacasâi. România — Austria (acasă), 
România — Olanda ide plasare).

ECHIPE DE TJNEKfT ; România — E. D

internațională—1970
Germană (deplasare), România — Anglia 
(deplasare), România — R- F. a Germaniei 
(deplasare), România — U.R.S.S. (acasă), 
România — Suedia (deplasare), România — 
Italia, sub 21 de ani (acasă).

ECHIPE DE JUNIORI ȘI SPERANȚE 
OLIMPICE : România — R .D. Germană (de
plasare), România — U.R.S.S. (acasă), Ro
mânia — Bulgaria II (acasă). România II — 
Cehoslovacia II (deplasare).

Mai sint prevăzute meciuri de pregătire 
în Grecia și Turcia (pentru juniori) și tn 
țară la noi (pentru speranțe olimpice).

TURNEE DE PREGĂTIRE : lotul A — în 
America de Sud (15 1— 15 II); lotul B — 
Australia (10 I — 10 H).

Politica echipei naționale
i

• Intilnire cu reactivul u- 
mor oltean.

...Sîmbătă seara, la Cra
iova. pe „Unirii” își fac apa
riția în forfota obișnuită și 
dinamoviștii bucureșteni, ie- 
fiți să ia puțin aer. Dintre su
tele de vînători de autografe, 
solicitate mai ales „mondiali
lor” și lui Pircălab (idolul in
trat de mult în inimile 
nilor), un tînăr juvete 
una’oață : „Nea Boc, 
lăsați pe Oblemeneo al 
să dea 4 goluri (n.n. — 
a-1 întrece pe Dumitraclie) vă 
lăsăm să cîștigați meciul...".

• Duminică dimineața, 
holul hotelului „Minerva".

M. LUCESCU : - Azi - ul
timul joc de campionat, dumi
nica viitoare - Cupa și apoi 
examenul de stat. De fapt, atu 
trei examene la rînd.

— Ți se pare obositor acest 
program încărcat ?

— Foarte sincer, nu. Deși a- 
nttl acesta am jucat cele mai 
multe meciuri din viața mea, 
programul — care la inceput 
mi se părea imposibil — ne-a 
adus și pe mine și pe colegii 
mei la un ritm cu care ne îm
păcăm acum foarte bine și ca
re ne-a devenit necesar. Cit 
despre examenul de stat, citesc 
zilnic și mă simt și la acest 
capitol in formă.

DINU : Tare aș vrea să pot 
spune diseară : sînt campion 
la 20 de ani ț Tot el : Deși nu 
vreau să-l contrazic pe Mircea 
(n.n. — Lucescu) în privința 
utilității cit mai multor me
ciuri, eu regim duminică — 
miercuri—duminică, vreau să 
vă spun că frecvența pregăti
rilor la lot ne-a afectat, totuși, 
evoluția la echipa de club...

N. A. — Te cred Dlnule. Dar 
ăsta-i unul din inconvenientele 
gloriei. Și să ajungi in Mexic 
este aproape o glorie...

e In afara lui Oblemeneo, 
liderul atacului, al fair-play- 
ului, al cavalerismului echipei 
craiovene, formația olteană are 
— printre altele — trei perso
nalități foarte distincte : pe 
NEAGU, zis „Buzdugan” (po
reclă derivată de la microînăl- 
țimea sa, purtătorul ei mar- 
cind în meciul cu Dinamo 
un gol formidabil, tăria șutu
lui său aducind cu o arun
cătură de buzdugan) pe 
DESELNICU, zis „Talibă” 
(alintare explicată prin lun-

gimea pantofilor pe care-î 
poartă — or. 45 cu bătaie...) și 
pe JEAN MUSTAȚA, maso
rul echipei (mare microb), ca
re în timpul partidei de dumi
nică a luat două Extraverale 
și două Napotoane „contra e- 
moțiilor". •

• Apropo de turnee. U.T.A.- 
ei, federația de fotbal i-a pro
mis de multe luni (era lider, 
deci exista deplină Îndreptăți
re) un turneu in străinătate. La 
sfîrșitul acestui campionat, ur
ma să plece în Franța. Proiec
tul — se spune — stă gata să., 
cadă. Cunoscind cvasi-indi'e- 
rența în acest domeniu față ce 
echipele provinciale, atragem, 
totuși, atenția că este vorba de 
echipa campioană !

• începutul partidei Univer
sitatea Craiova—Dinamo Bucu
rești a fost marcat de o bubui
tură puțin .obișnuită. O petar
dă — am gindit noi, deș. zgo
motul ni s-a părut mul: mai 
puternic. Ulterior am afla: câ 
a fost vorba de o „bombiță* 
(nevinovată) - made in Olte
nia - construită cu carbid

• Intilnire cu ^Megarat" 
VALENTIN STANESCV. zilele 
trecute, pe culoarele federa
ției. Personaj la fel de vo
lubil de intempestiv, de vul
canic. O singuri deosebire f*- 
țâ da anul trecut Pârul are 
altă culoare— Este pa trei 
sferturi alb. Explicația ?

- Ciștigarea unui ram pio
nii (n ,.B" esta de trei ori mai 
dramatică ca in divizia A : In 
prima divizie și locurile 2 și 
3 sini onorifice pe ciad in „B” 
pentru locul 2 ești aproape- 
tras la răspundere.

Marius POPESCU

lAr. un to». o problemă de atruc- 
t-rt. Aceste Atari vor îngloba. 
A toate categoriile de vîrstâ, tot 
ce are fotbalul mai bun în ori
care moment al evoluției sale.

Secez: am citi: in presă ci un 
.Aâior du» UAționaA- Franței 
a toat promovat de la o echipă 
de amatori.

a

FARUL - G. V. A
Prima partidă intemavoca- 

lă * sezocmu: estival va avea 
loc duminică la Cor cta--.a 
Partenera Farului — ecr.-na 
olandeză G.VjlV. Groolager. 
(clasată p* locul V în campio
natul diviziei A), din xfndul 
căreia fac parte cunoscupi m- 
terr-aționaii Leeuwen, Pcuer»-

V. GRONINGEN pe. naț-ocu 
r ud du-

13 nivelul imediat superior, co- 
respunzind necesităților de în
locuire și împrospătare impuse 
de situație. •

Astfel, echipa de juniori va ti 
rezervorul și pepiniera echipei 
de tineret, aceasta, la rîntlul ei, 
va furniza, treptat, cadre le ti
tulari echipei B, care, concepută 
ca o rezervă de „posibili” pentru 
prima garnitură, va alimenta lo
tul A. alcătuit din „probabilii” 
reprezentativei naționale.

In mod normal, această struc
tura organizatorică, sau una a- 
semănătoare, există și la cluburi 
(unde avem echipe de copil, ju
niori. tineret-rezerve și A), ast
fel Incit, apare cel puțin bizar, 
ca la nivelul reprezentativ al fot
balului nostru, o astfel de orga
nizare să lipsească.

Deci, patru loturi permanente, 
cu patru antrenori permanenți, 
lucrind sub conducerea unul co
ordonator, care va fi președinte
le comisiei de selecție sau — ca 
să includem și această ipoteză — 
selecționerul unic.,.

Imr-o asemenea formă de or
ganizare 
întotdeauna, 
jucători 
succeda 
perior, 
acestuia . .
ția se va putea face fără riscuri 
și evltîndu-se soluțiile bazate pe 

- inspirație sau hazard. Nu mai a- 
vem flmp să greșim...

Este un lucru de foarte ntare 
importanță să facem toate aces
tea. în primul rînd pentru „na
ționala mare” dar șl pentru ce
lelalte echipe (B, tineret, juniori) 
care întruchipează pe plan in
ternațional virtuțile și onoarea 
fotbalului românesc.

O politică globală șl de pers
pectivă in pregătirea corelată a 
tuturor loturilor reprezentative. 
— lată „Imperativul categoric” 
care nu mai poate fi ignorat, 
dacă vrem ca in viitor fotbalul 
nostru 
sigure 
plării.

se p-ae —irebarea dacă antre- 
noștri federal; cunosc in- 

tz-«devăr și — mai ales — aupo- 
atMBsnea a* cuprindă, sâ urmă- 
rfiwi 4 șt să descopere, din toți 
acătorii țârii noastre, cele mal 

Oaoe e:er.er.e ia toate nivelele 
«xmpe-.^-jra.e inclusiv catego
rie C. B și A

Xu cuwa ar trebui organizată 
tta. țxne depistarea unor asUel 
de jticătort, deosebit de dotați, 
rare ac'.vează in categoriile in
ferioare T

De obicei, echipele de divizie 
A Încearcă să-și completeze 
efeccvui cu jucători evidențiațt 
-v formațiile de categorie B, 
rare acturează în jurul centralei 
rale dm raza județului respectiv, 
□ecâ Q găsește. Rareori investi
gațiile merg mai departe, asupra 

C — cu atit 
campionatulAIIMMU AACHf\

se nasc nu-

A lUlttAI
Pl M Sltllill

l\ CAMPIOA A181 R.f.C

Petre STEINBACH

R. COSMOC
NU MAI ESTE LA FARULSlMBĂTĂ, LA ISTANBUL

gheli, Radu

FOTBALIST

en-

să se bizuia pe recolte 
și nu pe roadele intim-

oame- 
aruncă
dacă-1 
nostru 
pentru

cu peste 5 COO 
voturi pe porta- 

cliibului „Rex- 
— Lyvessy. Pe

es er

in

OINAMOVIADA
BE BASCHET

COMPETIȚII CONTINENTALE

/

SPRE UN NOU SISTEM DE CONTROLp«

ANTI-DOPING
PfNTIIIJ FL. G1IHIF1GHIII

n lume
ion specul, CONSTANTIN COMARNISCHI, relatează:

bun. lip- 
certe la

se va putea cunoaște 
cu exactitate, pe 

și posturi, cine va 
titularului din lotul su- 
atunci ci nd înlocuirea 
va fi necesară. Opera-

„FRUMUSEȚEA FOTBALULUI s-ar putea intitula acest autentic balet aerian, 
înregistrat pe peliculă la memorabila finală A. C. Milan — Ajax Amsterdam.

UN EROU AL FLUIERULUI

Cu prilejul retragerii dir. 
activitatea competiționalâ a 
internaționalului turc Seref, 
sîmbătâ va avea loc la 
Istanbul un meci Intre Fener
bahce și o selecționată euro
peană. Printre cei invitați 
de clubul la care activează 
Nelu Nunweiller se numără 
și românii Dumitrache. Gber-

Nunweîiler fi

Dobrin. Dinamovistii nu pot 
da curs invitației, deoarece 
duminică vor juca In finala 
„Cupei RomfrmeT*:—Ața că 

Dobrin a plecat feri sucr— ia 
Istanbul. und< rimbfcă va 
•volua Ia •ale-ipcoata e_ro- 
peană alături ca l'we Seerar

GialcL IakiaxK

CALEIDOSCOP

Coc «ar ța-Marina ăti 
ia cadrul .Cuoef ca vară*.

Mna.' Latre'sr.'atea Craiovt— 
pe cale *d aniiiiieie 
me Martinoiici 
; IOX TESCOVEANU

echipelor de divizia 
mai puțin — din 
județean.

Iasă talentele eu
mi. Ir. tu.-.e orașe și nu cresc 
reapAra: la umbra cluburilor 
ror.saerate. Talentele sint pretu
tindeni. poate că In țara noastrA 
mai mult decit oriunde, râznine 
numai sâ luăm cunoștință de 
existența lor__

în domeniul delicat și preten
ds al echipelor reprezentative 
u se poate lucra suit semnul 
-pene-r--
Trebuie sâ recunoaștem câ ani 

de-a rtndnl atenția conduciton- 
-r noștri din fotbal s-a concer.- 

■•at aproape exclusiv asupra e- 
etopet tațlonăie A. — și chiar 
dacă s-au obținut unele rezul
tate valoroase, ele au avut un 
caracter sporadic șl nu ne-au 
tu la o adevărată ahrmara pe 
pian intemahona:.

In anii din urmă activitatea 
privind diferite loturi reprezen
tative a tost nesigură șl schim
bătoare. oglindită In rezultate 
cei mult mediocre, o serie de 
jucători au tost vlnturațl de la 
lotul de tineret Ia Iotul A ți vi
ceversa. iar o echipă B propriu- 
r;să nu țtim, pur și simplu, să 
C existat__

Ce propunem T
Constituirea a patru selecțio

nare A, B, tineret șl juniori cu o 
activitate Internațională continuă 
și avind asigurată stabilitatea 
necesară — singura care poate 
garanta omogenizarea formației 
reprezentative respective — dar 
iu același timp, permițind, prin- 
tr-un canal de comunicație, tre
cerea de la un lot la altul a ce
lor mal dotate elemente, insă nu 
prin aventură sau capriciu, ci 
In mod organizat, pe criterii o- 
blective, de la nivelul inferior

'In ultima sa ședință, biroul 
secției de fotbal a clubului 
Farul Constanța a luat hotă- 
rîrea de a renunța la servi
ciile antrenorului Robert Gos- 
moc. Glubul constănțean duce, 
la această oră, tratative cu 
Petre Steinbach.

CEL MAI SIMPATIC
A fast ales, tn 

urma unui concur* 
tradițional, cel mai 
simpatie jucător al 
campionatului
glez de fotbal, la 
persoana apărătoru
lui Hughes ce la Li
verpool. El a Intre-

cut 
de 
rul
-.am1
locul tre.. o veirie 
cunoștință a amato
rilor de fotbal din 
țara noas'.ră, Ber.. 
de la
United.

4>'je 13timp, fa
O ȘCOALA NAȚIOhiALA DE FOTBAL 

TN ANGLIA UNOR NOI

cadă : Seocovid, Pintuie și 
Danciu au plecat marți la 
București, iar in locul lor au 
sosit, in aceeași zi, trăgătoa
rele Ar-a Gore::, Georgeta Șer- 
ban, Edda Baia, Mariana Ar.- 
tonescu, junioarele Magda Ber
eta, Marina Vasiliu, juniorii 
Iile Codreanu și Nicolae Coli- 
ban, precum și taleri știi Ion 
Dumitrescu și Ștefan Popovid, 
însoțiți de antrenorul Mircea 
Baia. Garnitura a fost com
pletată, la fața locului, de 
Gheorghe Florescu ți de an
trenorul Ion Lovinescu.

Acest lot compact a ți înce
put antrenamentele de acomo
dare — vineri fiind prima zi a 
campionatelor europene de ta
lere, ca și a celor de arme cu 
glonț (ultimele deschise numai 
femeilor și juniorilor).

Iată programul complet el 
celor trei zile de întreceri : vi
neri, simbfită ți duminică

de la Oeyea — 
Sous — Boi* de la Bols d’Arcys 
secuorl individual (290 t). echi
pe (150 t). femei fi juniori — 
cite 150 t; poligon.:! național 
de tir (situat la jumătatea dru- 
nuilui dintre Versailles și Bois 
d'Arcy) : armă -vandard culcat 
60 focuri $1 3X20 focuri, pre
cum și arma cu aer compri
ma: 40 focuri picioare — femei 
șl juniori — individual ți pe 
echipe; poligonul de la Fon- 
tainbleau : pistol atandard 60 
focuri, pistol cu aer comprimat 
40 focuri — femei ți juniori - 
individual ți pe echipe. ț

Cei 11 țintași români vor 
concura numai la probele de 
talere și pușcă. Ei au efectuat 
miercuri, împreună cu alți 
sportivi, primele luări de con
tact cu poligoanele, cu condi
țiile de tragere. Dar pregătirile 
vor continua cu asiduitate și 
joi — ultima zi înaintea festi
vității inaugurale a campiona
telor.

Pină atund, antrenorul de la 
glonț, Mircea Baia, va mal a- 
vea de meditat pentru dezle
garea unor necunoscute pe ca
re le implică alcătuirea echi
pelor.

SOFIA, 18 (prin telex). —■ 
Timp de 5 zile, sala .Uni
versiada" din. Sofia va găzdui 
a IX-e ediție a Dinamovia- 
dei echipelor masculine ae 
baschet, la care participă e- 
chipele Levski-Spartak (Bul
garia). Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Gwardia (Polonia). 
Dinamo (România) și Dinamo 
(U.R.S.S.). Turneul, care s-a 
bucurat întotdeauna de un 
mare interes, promite un 
spectacol de un înalt nivel 
tehnia, întrucit sînt prezențl 
numeroși titulari ai reprezen- 
tativelor țărilor respective. 
Astfel, în formația sovietică, 
alcătuită din jucători de la 
Dinamo Moscova și Dinamo 
Tbilisi, nu vor lipsi cunos- 
cuții Shiereli. Ugrehelidze, 
AltabaeV. Petrov ș.a. In se
lecționata poloneză vor evo
lua rutinații Likszo. Malecz, 
Lancevici, Zadiak etc. în re
prezentativa Ruda Hvezda 
vor putea fi văzuți Dostal, 

I. Kovarj și P. 
Levski-Spartak

Italianul Goncetto Lo Bello este conside
rat drept cel mai curajos arbitru de fotbal 
din țara sa. Renumele său a trecut de mult 
granițele Italiei, mai ales după ce a dictat 
trei lovituri de la 11 m împotriva echipei 
gazdă în cursul unui singur meci. „Nu vă 
simțiți un erou ?“, a fost el întrebat după 
acest meci. „Curajul este o problemă 
destul de simplă", a răspuns Lo Bello. 
„Trebuie însă ca și ceilalți să-și dea seama 
că nu-ți este frică pe

ATENȚIE,
Bolnavilor de ini

mă nu li se reco
mandă frecventarea 
meciurilor de 
bal. Aceasta 
concluzia trașă de 
specialiștii greci du

teren I

CARDIACI I

fot- 
este

pă meciul disputat 
în primăvară, la 
Atena în sferturile 
de finală ale Cupei 
campionilor 
peni, între
și Spartak Trnava.

euro-
A.E.K.

situată în parcul Lee Valley din estul 
drei. Aici se vor construi o clădire, 
nuri de antrenament pentru diferite 
turi, o pistă de canotaj cu o lungime de 
2000 m și alte Instalații, toate fiind puse 
lă dispoziția fotbaliștilor echipei naționale 
și ai principalelor cluburi participante la 
competiții internaționale. In acest uriaș 
complex sportiv vor avea loo și toate cursu
rile speciale destinate jucătorilor, antreno
rilor și arbitrilor, organizate de Asociația 
de fotbal din Anglia. Paralel, s-a anunțat 
intenția construirii, în zona respectivă, a 
unui stadion național acoperit care ar urma 
să ia locul stadionului Wembley, pentru 
meciurile internaționale ale reprezentativei 
Angliei. Acest stadion nu va fi realizat din 
fondurile Asociației de fotbal din Anglia, 
dac el va oferi o ,casă“ echipei naționale 
care, pînă acum, s-a antrenat ți a disputat 
meciuri numai pe stadioane închiriate.

Lon- 
tere- 
spor- t I

I
I
I
I

VOLEIBALISTELE DE LA C. S. M. SIBIU 
ÎN TURNEU ÎN R. P. UNGARĂ

BELGRAD, 18 (Agerpres). 
Cu două runde înaintea ter
minării turneului de sah de 
la Liubliana, conduce în cla
sament maestrul iugoslav 
Pianinei cu 9 p j 2. Gllgorici 
— &/i p ; 3. Pu« — 7>/ș p ; 
4—5. Florin Gheorghiu și 
Tringov — 7>/3 p. Ia runda 
a 13-a, Gheorghiu (ou negre
le) a remizat cu Tringov. Pia
ninei a câștigat la Mușii și 
Gligoriel la Bajels.

IN CAMPIONATUL MONDIAL 
DE MOTOCROS

ta Makkinga (Olanda) s-a 
disputa» un eoneurs de moto
are*, aontînd pentru campio
natul mondial (elasa 250 cme). 

IPe primul loa s-a «lasat cam
pionul belgian Sylvain Ge- 
boers (3 p), urmat de suede- 

I fiU Qi« V -

I

în primul joc: Epitbk — C.S.M. Sibiu 3-2 (II, 8, -13, -15, 13)
BUDAPESTA. 18 (prin te

lefon de la trimisul nostru, 
ILIE 1ONESCU). în această 
perioadă de vacanță, echipa 
feminină de volei C.S.M. Si
biu întreprinde un turneu in 
R. P. Ungară.

în primul meci, susținut la 
Budapesta, voleibalistele si
bience au intîlnit formația 
Epitbk. Echipa gazdă, întă
rită cu cîteva jucătoare de la 
Dosza și Institutul de cultură 
fizică, a obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (11, 8, —13, 
—15, 13), după o întrecere viu 
disputată, echilibrată, in care 
învingătoarea a fost cunos
cută abia după 5 seturi. Gaz
dele s-atu impus prin varie
tatea atacului și prin jocul 
mai bun în apărare. De notat 
că întâlnirea a avut Ipc în 
aer liber, pe vînt, condiții cu 
care jucătoarele noastre s-au 
acomodat mai greu decît par
tenerele de joc.

Miercuri, C.S.M. Sibiu în- 
tilnește pe campioana țării 
gazdă, formația NIM Buda
pesta, în rîndurile căreia ac
tivează cîteva dintre compo
nentele naționalei maghiare. 
Acest joc se va disputa în 
sală.

MILANO, 18 (Agerpres). — 
Comitetul director al federa
ției internaționale de ciclism 
profesionist întrunit la Mi
lano. a cerut o suspendare 
temporară a normelor în vi
goare pentru controlul anti
doping în cursele cicliste. în 
comunicatul dat publicității 
se precizează că actualul sis
tem de control anti-doping

Formanek, 
Kovarj, iar 
va alinia o formație întărită, 
urmare a fuzionării fostelor 
cluburi Levski și Spartak. 
Din formația bulgară men
ționăm numele internaționa
lilor Peicinskî. Spasov și
Dimov.

In prima zi de concurs se 
vor disputa meciurile Gwar
dia—Ruda Hvezda și Levski- 
Spartak—Dinamo (România).

Toma HRISTOV

nu este cel . mai 
sindu-i garanțiile 
care fiecare ciclist are drep
tul. De asemenea, trebuie re
considerată lista produselor 
dopante. care diferă de la o 
țară la alta. S-a hotărît for
marea unei comisii care Va 
studia noul sistem de control 
anti-doping.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-
In preliminariile probelor de 
simplu ale turneului de te
nis de la Wimbledon: mas
culin : Kudelka — B. Paul 
6—2, 8—6, 6- 4 ț Steele — 
Gardner 6—3. 6—2. 2—6, 
8—4 ; Zuleta — McHugh 7—5. 
6—4, 1—6, 6—2 ; Carlstein — 
Chanfreau 6—4, 6—3, 7—9, 
6—8, 6—3; Yanagi—Lutz 6—2, 
2—6, 6—2, 4—6, 7—5 ; Po
korny — Dell 8—6, 6—3, 6 —3. 
i ■
ta Bwgeu gSWxegU), gusya- 
' /

lianul
proba 
Proba
Ralph

Ron Clarke a cîștigat 
de 5 000 ni în 13:40,4. 
de 800 m a revenit lui 
Doubell în 1:49.3.

Cea de-a 7-a etapă a Turu
lui ciclist al Elveției: Crans 
Montana— Lugano (225 km) 
a revenit lui van Springe! 
(Belgia) în 6 h 40:58,0. <

în clasamentul general con
duce italianul V. Adorni, 
urmat de spaniolul A. Gon
zales Ia 1:55.

Intr-un meci contind pentru 
„Cupa Alpilor" la fotbal, e- 
chipa vest-germană Aleman
nia Aachen a învins cu 
(1—0) formația italiană 
Jas Verona.

3—1 
Hel-

Campionul european de 
•a
Henry Cooper, 
titlul în joc la începutul lu
nii septembrie
Peter .Weiland (R.f’.G),

box 
categoria grea, englezul 

își va pune

în fața lui



In ajun, cer ceti nd

barometrul cursei

(Urmare din pag. II

pentru rutierii amatori. Cu dîn- 
sul se retnnoadă o veche tra
diție a prezenței franceze în 
Turul României : prin anii '36, 
’37 a fost camarad de echipă 
în Turul Franței cu Pierre Gal- 
lien, acel splendid exemplar 
bărbătesc și ciclist de rasă, cîș- 
tigătcr în acea epocă a unei 
ediții antebelice a Turului Ro
mâniei. De 12 ani la cîrma ci
clismului amator de șosea din 
Franța, Robert Oubron a cu
mulat o experiență excepțio
nală, din care nu vom întîrzia 
să împrumutăm. Dînsul consi
deră selecționata pe care o pre
zintă aci drept o experiență 
hotărîtoare pentru reprezenta
tiva galică în Tour de l’Avenir

și este, deci, convins că mode
lul dat de Danguillaume în 
Cursa Păcii poate fi repetat la 
București. De către cine ? Asta 
se codește să ne dezvăluie.

In portul dunărean, unde cu 
fiecare oră febra crește chiar 
dacă se lasă amurgul, trăim 
ultimele ceasuri ale tracului, 
de la care nu sînt scutiți nici 
autohtonii, coechipierii lui Ga
briel Moiceanu și Nicolae Ciu- 
meti, nici chiar vecinii bră- 
ileni, constituiți în echipă pro
prie, nici elevii lui Martie Ște- 
fănescu, care s-au putut lipsi 
de dude, avînd propriile lor 
provizii de dulciuri, de la fa
brica Dezrobirea din Brașov.

Tncepînd de joi dimineață se 
așteaptă alte semne, perturbații 
sau stabilizări pe foile de tem
peratură.

ALTE DOUĂ DELEGAȚII AU SOSIT ASEARĂ
Un grup de alergători români la un ultim antrenament pe serpentinele 

Foto : T.
Timișului. 

MACARSCHI

Aseară, la ora 20, cursa TA- 
ROM de Londra a depus 
pe pista de beton de la Bă-
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neasa alte două echipe de pes
te hotare care vor lua azi star
tul în Turul ciclist al Româ
niei: formațiile Olandei și Bel
giei. După îndeplinirea forma
lităților vamale, conducătorii, 
antrenorii și sportivii au luat 
cina in restaurantul Aeropor-

GALAȚI

DE MilNE, CITIȚI ÎN SportXll

0 PAGINĂ DEDICATĂ CELEI DE A XVIII-a EDIȚII A

JURULUI ROMÂNIEI"
DIN CUPRINS:

Tableta

„învingătorul1*

de DAN DEȘLIU

Reportaje

de VICTOR BĂNCIULESCU

La ora cînd citiți aceste 
rînduri, cea de a XVIII-a e- 
diție a „Turului României" a 
început. Octogenarul profesor 
Constantin Aslan, unul dintre 
întemeietorii sportului cu pe
dale din țara noastră, a și 
dat startul primului rutier în 
mini-etapa contracronometru- 
lui, cea care are doar meni
rea de a dărui plutonului un 
șef încă înainte de plecarea 
din Galați. Despre desfășura
rea acestei prime zile, a se
rialului ce se va încheia la 
29 iunie, veți citi însă ample 
comentarii în ediția de mîine 
a ziarului nostru.

Pentru astăzi cîteva știri 
din tabăra stabilită provizo
riu în Galați și o succintă 
trecere în revistă a principa
lelor date ce trebuie reținute 
în legătură cu înconjurai 
țării pe bicicletă...

• A XVIII-a ediție a „Tu
rului României* se desfășoară 
pe parcursul a 11 zile (19—29 
iunie) și programează 12 etape. 
Astăzi au loc două, iar in 
restul zilelor cite una. Itine
rarul este următorul: circuit 
în Galați și, apoi. Galați — 
Bacău — Suceava — Vatra 
Dornei — Bistrița — Cluj — 
Oradea — Timișoara — Arad 
— Hunedoara — Deva — Si
biu — Brașov — București. 
Kilometraj total : 1 508.

• Se alcătuiesc clasamente 
individuale, pe echipe și pe 
puncte — la sprinturi finale 
(etape), individuale, pe echi
pe, pe puncte și pentru căță
rători (generale). în fiecare zi 
se acordă două tricouri dis
tinctive : tricoul galben, lide
rului în clasamentul general 
individual, și tricoul violet, 
liderului în clasamentul ge
neral al sprinterilor (pe punc
te). După cum se știe, pre
miile în clasamentul tricou
lui violet sînt conferite de 
ziarul Sportul.

• Sosirile au Ioc în fiecare 
zi în jurul orei 17. Doar in 
ultima etapă caravana va sosi 
în București — pe velodromul 
Dinamo — cu două ore mai 
devreme (în jurul orei 15). în 
așteptarea caravanei, pe velo
dromul Dinamo se va desfă
șura un concurs internațional, 
la care vor lua parte cei mai 
buni cicliști din țara noastră 
și din Bulgaria.

• Pe parcursul etapelor vor 
avea loc sprinturi interme
diare : Tecuci și Adjud — eta-

pa a Il-a, Piatra Neamț, Tir 
gu Neamț și Fălticeni — eta
pa a IlI-a, Cîmpulung Mol
dovenesc — etapa a IV-a, 
Huedin — etapa a Vl-a. Sa- 
lonta și Arad — etapa a Vil-a, 
Ilia și Deva — etapa a IX-a. 
Sebeș — etapa a X-a, Făgăraș
— etapa a Xl-a, Sinaia, Cim- 
pina și Ploiești — etapa a 
XII-a.

• Iată și sprinturile de câ- 
țârare: Dobreni și Bălțătești
— etapa a IlI-a. Mestecăniș — 
etapa a TV-a, Pâniceni și Pia 
tra Craiului — etapa a Vl-a, 
Apold și Cristian — etapa a 
X-a. Hula Bradului, Persani 
și Vlădeni — etapa a Xl-a. 
Predeal și Cimpinița — etapa 
a XII-a.

• Traseul fixat de organiza
tori per.tru prima etapă — 
circuit contratimp la Galați i 
hotel Dunărea — strada Bră
ilei — str. Partizanilor (Țigli- 
na I) —str. Brăilei — prelun 
girea străzii Traian — faleza 
Dunării — hotel Dunărea. To
tal : 7,300 km.

• Comisia antidoping a 
delegat. In sfirșit, un asistent 
medical, dotat cu ustensilele 
necesare centru a recolta pro
be. Vor fi supuși controlului 
antidoping primii trei clasați 
în etapă și alți doi rutieri de
semnați prin tragere la sorți

t
• Din păcate, cursa a avut 

un prolog neplăcut. Plecați 
din București la ora 10 dimi
neața, cicliștii din echipele 
României, R. D. Germane, 
Franței, Elveției și Norvegiei 
nu au sosit la Galați decit 
spre seară. Durata nepermis 
de lungă a acestei călătorii 
a fost cauzată de defectarea 
autobuzului pus la dispoziție 
de I.E.A.B.S. Fără îndoială, 
faptul a creat un curent de 
nemulțumire în rîndul antre
norilor, care și-au văzut elevii 
efectuînd cea mai grea etapă, 
încă înainte de a se da startul 
in competiție. Ne pare rău 
că n-a fost de față și conduce
rea I.E.A.B.S., care a dovedit 
o inadmisibilă nepăsare, lă- 
sînd să plece pe traseu o ma
șină atit de ușor detectabilă

—pentru a primi „compli-

mentele* de rigoare ale între
gii caravane. Oricum, o ase
menea condamnabilă negli
jență poate compromite In 
ochii competitorilor renumele 
r.astru — de altfel, meritat — 
de buni organizatori.

• Comisia de organizare din 
Galați, deosebit de laborioasă, 
a reușit — cu concursul orga
nelor locale — să asigure 
sistarea totală a circulației 
pe traseul primei etape, astfel 
că rutierii vor putea să-și va
lorifice integral forțele.

• Primilor clasați, gălățenii 
le vor oferi tradiționale bu
chete de flori și frumoase 
premii.

• Nu putem publica astăzi 
lista cu numerele de start ale 
cicliștilor, deoarece din cauza 
orei tirzii de sosire a ultimelor 
echipe străine ea va fi defini
tivată abia înaintea startului 
In prima etapă

• Aseară, Incepînd de la 
ora 20, a avut loc ședința 
tehnică, cu care prilej comisia 
de organizare a făcut cunos
cut, încă o dată, reprezentan
ților de delegații la Turul 
României regulamentul de

. concurs.

două

con- 
olan-

tului, cu care prilej am putut 
afla componența celor 
delegații străine.

Dl. Hennie Schouten, 
ducătorul alergătorilor
dezi, ne-a prezentat echipa i 
Wim Prinsen, Bob Kroonen, 
Gees Koeken, Peter Van der 
Donk, Henk Benjamins. Vîrsta 
alergătorilor este între 20 și 
24 de ani.

Echipa Belgiei are In frunte 
pe cunoscutul rutier Paul Van 
Kerckhove. Alături de el figu_ 
rează Hedve Vermeeire, Ro
main Vercauter, Ernie De- 
blaere și Freddy Van Ouden- 
hove. Toți sînt membri ai 

Wynen-
Rutieril belgieni sînt 

de d-nii
(conducător), 
(tehnician),

directorul

Eugene 
Albert 

precum și 
de
La
au

cursă 
ora 

luat

clubului „Karel Van 
daele". 
însoțiți
Mauwa
Bostyn 
de
Dierickx Roger.
21,30 oaspeții 
loc In patru automobile șl au 
plecat la Galați; iar azi dimi
neață ei se vor prezenta la 
start, alături de ceilalți ru
tieri români și străini, pentru 
a începe „maratonul ciclist".

Cronici și

comentarii

de HRISTACHE NAUM

TIMP CONTEMPORAN
Pentru prima oară .î.nz istoria lungă a „Turului României", 

altui oraș decît Burureștiului i s-a încredințat cinstea de 
a flutura fanionul de start al competiției. „Marea buclă" 

începe la Galați, Există, de bună seamă, temeiuri care justifică 
alegerea. Anii dir, urmă au consacrat Galații, conferind stră
vechii așezări ckj |a cotul Dunării galoane strălucitoare în viața 
economică, Spirituală și sportivă a patriei. Leagănul construcției 
de vapogr^, româneș‘i și, într-un viitor foarte apropiat, acela ai 
siderurpYei, merită din plin onoarea, o justifică.
7 z*Tolosim prilejul acestui start festiv provincial, spre a pu
blica cîteva gînduri despre Galați, aparținind prodigiosului 
publicist local, ILIE TĂNASACHE.

Unul dintre căr arii cu mare 
dragoste pentru străvechea 
schelă de la Marele Fluviu 

afirma In scrierile sale : „O na
țiune care aspiră să trăiască 
trebuie să știe a-și aminti". p 
viață întreagă istoricul V. A. 
Ureche (la Galați, o bibliotecă 
fondată de el. la început cu apro
ximativ patru mit șl ceva de vo
lume, azi cu circa 300 000, îi 
poartă numele) s-a zbătut pentru 
oraș șt efortul lui, singular e 
drept, a reprezentat o setatele 
de generozitate care s-a înnodat 
în timp cu alte asemenea scîntei.

Ce erau Galații în urmă cu un 
sfert de veac ? Portul, pe care 
Dimitrie Cantemir, la timpul său, 
citind Însemnările unor călători 
străini, îl supranumește „Veneția 
și Amsterdamul Mării Negre", iar 
Vlahuță, în a sa Românie pito
rească, îi înalță un monument 
vibrant. Portul, lovit cumplit în 
cel de al doilea război mondial, 
cu 5 600 apartamente puse la pă- 
mînt. Portul, cu hamali șomeri, 
desclnzînd direct din paginile 
fabuloase ale lui Panait Istrati...

Azi. afirmăm Cu mîndrle înte
meiată că la Galați o sumă de 
întreprinderi industriale, care-i 
compun coloana vertebrală, au 
intrat în conștiința întregii țări 
pe porțile de triumf ale recu
noașterii. De aici pleacă spre

apele mapamondului navele de 
construcție românească, cu stea
gul tricolor la catarg. In fiecare 
port al lumii există o părticică 
din noi, noi reprezentînd mesa
jul pașnic de hărnicie al unui 
întreg popor, mesajul de inven
tivitate și geniu românesc, bucu
ria tonică de a munci și a trăi 
sub auspiciile marii fericiri so
cialiste pe care o durăm conduși 
de partidul comuniștilor.

A vorbi despre industria Ga
laților înseamnă, înainte de toate, 
a nu uita efortul neîntrerupt 
cheltuit pentru reutllarea și mo
dernizarea vechilor întreprinderi, 
înseamnă a pune în ierarhia ar
gumentelor. cu litere de o șchioa
pă, marile eforturi materiale pe 
care statul le-a făcut. în ultimii 
trei ani, mal bine de ȘAPTE MI
LIARDE LEI din visteria țării 
au fost dirijați ia Galați și a- 
ceastă infuzie de vitalitate își 
arată azi roadele din plin, ano
nim sau spectaculos.

...,,O națiune care aspiră să 
trăiască trebuie să știe a-și a- 
mintl". — Cu peste un sfert de 
veac in urmă copiii de pe „ripă" 
se scăldau vara în Dunăre șl 
aici, intr-un loc anume, între 
apă șl malul galben, înalt, cineva 
își durase o casă. Iar ca izola
rea să fie completă, își făcuse 
pînă și o moară de vînt. Seara,

la apus, umbra morii de vînt se 
Yotea în apa vînătă, și copiii se 
așezau pe umbrele astea, apa îi 
fura la vale și totul era ca în- 
tr-o poveste, în care palele de
veneau fermecate. Se petreceau 
toate acestea pe vremea cînd în 
oraș mai făcea încă vîlvă cele
britatea unui boxer — Panaltescu 
Zigoto — de opt ori campion al 
României, glorie împărțită cu un 
halterofil recunoscut — Pavel 
Gospodinov — campion și el, au
tor al unui record care era în 
vremea aceea superior celui mon
dial cu 3 kilograme. (La cererea 
lui de a participa la campiona
tele mondiale de la Riga, pen
tru a se oficializa performanța 
sa, Federația de specialitate îi 
răspunde prompt : „Vă facem 
cunoscut că Federația noastră nu 
dispune de fonduri pentru finan
țarea deplasării dv.“). Se petre
ceau aceste lucruri în 1939...

,.RîpaM e azi unul dintre cele 
mâi moderne cartiere construite 
îa Galați, oraș în care mai bine 
de 40 la sută' din locuitori s-au 
mutat în metaforele de beton și 
sticlă ivite la „Țiglina I", „Ti- 
glina II", „Țiglina III", „Țiglina 
IV", în ,,Mazepa", în cartierul 
nou ,,Dunărea". Orașul s-a struc
turat și s-a restructurat, a ope
rat nu numai mutații d? ordin 
geografic (prin atracția pe care 
o exercită) ci și ' mutații calita
tive, de alt ordin însă.

Galații se numără azi . printre 
cele mai tinere centre universi
tare ale țării, loc de debut în 
diverse profesii a peste 4 000 de 
ingineri și a nu știu cîte mii de 
profesori de limba română, ma
tematici, naturale, fizică și chi
mie pentru școlile generale...

Portul se numără printre așe
zările în care bate ritmic, vi
brant, o puternică viață spiri
tuală, siderurgiștii și navaiiștii 
umplîndu-și firesc timpul cu o 
seară de teatrtu, de operă, de o- 
peretă, de concert cu ore de 
sport.

Primăvara, vara, toamna, du
minicile sînt zile de reconfortare
— uneori și de nervi ! — pe noul 
stadion al orașului (de peste 
20 000 de locuri). Sînt ore de des
tindere cu Angela Năstase, cam
pioană a României la parașutism, 
sînt ore petrecute în jurul careu
lui magic, în așteptarea unor noi 
Zigoto, Jelesneac, Ciobotaru, Ilie 
Gheorghe, Ștefan Cojan. Pentru 
că acest sport atît de popular 
din totdeauna la Galați — boxul 
—- are condiții și poate să con
tinue tradiția sa. (Să nu uităm 
faptul că, în 1923, actualul an
trenor Constantin Nour îl întîl- 
nește la Galați, în zece reprize 
a trei minute, pe englezul Jef
fries Lingdton și, depășind un 
handicap de 9 kilograme, cîștigă 
la puncte.)

In următorii ani, evoluția neîn
treruptă — industrială și urbană
— a orașului va consacra și alte 
mutații în bugetul de timp liber 
al cetățeanului. Vara se va opta 
intre plaja de la Dunăre și noua 
plajă de pe malul Brateșului, 
cam prin locurile unde în 1906 un 
grup de ofițeri de la Regimentul 
„11 Șiret" organiza serbări spor
tive cu alergări de iuțeală în 
saci, îhot, bupta cu frînghia, tre
cerea pe puntea fermecată" în 
„Insula Dracului", serbări, desi
gur, nu pentru „vulg" terminate 
cu ,,bal și focuri de artificii". îi 
vom întîlni pe conlocuitorii noștri 
fie la noua sală de sport (de 
2150 locuri), lie la viitorul bazin 
olimpic, fie la noua popicărîe, 
fie la noua bază de canotaj de 
pe Dunăre, fie la viitorul pati
noar artificial de pe Bd. Coșbue. 
între aceste acolade uriașe se în
scrie existența acestui mare oraș 
al României socialiste, racordat 
definitiv la bucuria primenirilor 
fără egal, generate de epoca glo
rioasă pe care o edificăm.

Ilie TANASACHE

Rutierii olandezi și bel
gieni, în fața Aeroportului 
■Băneasa, la cinci minute 

după aterizare.

Foto ; V. ONESA
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Desene de AH. GLENGIU

Reportaje de la trimișii noștri speciali intr-o serie 

de orașe de pe traseu: BUHUȘI, BISTRIȚA, SALONTA,
DEVA, FĂGĂRAȘ, CIMPINA

IMAGINI TELEFOTO ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU

sportul

RETROSPECTIVĂ
Cum etapa inaugurală, cea 

a circuitului in orașul Galați, 
se... inaugurează astăzi dimi
neață, începem succinta noas
tră retrospectivă cu cea de-a 
doua etapă : Galați — Bacău. 
Ea s-a desfășurat pentru pri
ma oară in anul 1934, în ca
drul primei ediții a „Turului 
României'. O etapă monotonă, 
pe o șosea neasfaltată — „in
fernală", scriau ziarele. Din 
care cauză, 12 abandonuri fi 
o medie orară de... 20,160 km. 
învingător la sprintul final i 
„tricoul galben", Cornel Nițes- 
cu, din echipa României. El a 
fost urmat de G. Simov (Bul
garia), bucureșteanul D. Hren- 
ciuc, Marin Nicolov (Bulgaria)

— cîștigătorul ediției — și V. 
Mormocea, căpitanul naționa
lei. Aceștia au parcurs 1S0 km 
în 3 ore și 55 min.

In anul 1968 s-a alergat 
pentru a doua oară, in istoria 
turului, etapa Galați — Bacău. 
Etapă agitată, pe o vreme 
urîtă. După o evadare reu
șită — în care a fost un pri
ceput animator — dinamovis- 
tul Walter Ziegler și-a între
cut colegii de morișcă. Ziegler 
a îmbrăcat „tricoul galben' 
(pe care îl deținuse Vasile 
Tudor) și l-a păstrat pînă la 
capătul cursei, cîștigînd, după 
S ani, pentru a doua oară 
„Turul României",

EM. I.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
LIESEL WESTERMANN 
SI KINNUNEN AU 
REALIZAT NOI RECOR
DURI MONDIALE LA 

ATLETISM
în concursul internațional de 

atletism desfășurat aseară pe 
stadionul Walter Ulbricht din 
Berlin, Liesel Westermann a ob
ținut un nou record mondial la 
aruncarea discului-femei : 62,70 m 
(v. r. 62,54 m). La disc bărbați, 
atletul român Nagy a ocupat lo
cul II cu 58,38 m după Milde 
(R.D.G.) cu 61,12 m. Alte rezulta
te : lungime — Lyn Davis (An
glia) 8,14 m, 800 m — Matu- 
schewski (R.D.G.) 1:46,0, greutate 
femei : Gummel (R.D.G.) 18,47 m.

Tot ieri, la Tampere, atletul 
finlandez Kinnunen a obținut un 
nou record mondial la aruncarea 
suliței cu o performanță de 92.72 
m ! Vechiul record aparținea lui 
Ianis Lusis (U.R.S.S.) cu 91,73 m.

DE DOUA ORI 11,3 
PE 100 M !

La Halle (RD.G.) două atle
te au obținut un rezultat foarte 
bun pe 100 m. Este vorba de 
Karin Balzer (în vîrstă de 31

de ani) și Petra Vogt. Perfor
manțele înregistrate constituie 
noi recorduri ale R.D.G. și 
au fost obținute cu vînt din 
spate de I m pe secundă.

ÎN VIZITA LA BIKILA 
ABEBE

împăratul Etiopiei Haile Se
lassie, care se află în prezent 
la Geneva a părăsit pentru o 
zi orașul elvețian pentru a-i 
face o vizită atletului Bikila 
Abebe, care se află internat 
într-un spital din Londra. Du
pă cum se știe, Bikila Abebe 
a suferit în urmă cu cîteva 
luni un grav accident de au
tomobil și se află internat în
tr-un spital din capitala An
gliei.

PELE VA JUCA LA UN 
CLUB MEXICAN?

Celebrul fotbalist brazilian 
Pele studiază propunerea de a

se transfera la un club me
xican. După cum scrie ziarul 
„Jornal da tarde*, din Sao 
Paulo dificultatea realizării a- 
cestui proiect constă în faptul 
că Pele ar dori să plece în 
Mexic după campionatul mon
dial din 1970, în timp ce clu
bul care-1 solicită pretinde ca 
„perla neagră" să joace în 
Mexic încă de la începutul 
anului viitor. Pentru transfe
rul lui Pele s-a oferit impor
tanta sumă de 750 000 de do
lari ! Ca unz amănunt supli
mentar, se poate adăuga faptul 
că în prezent Pele este de
parte de forma sa de acum 
cîțiva ani. După meciul Bra
zilia—Anglia, Sir Stanley Rous 
a declarat „Privind meciul, 
nici nu mi-am dat seama că 
Pele e>te în formația Brazi
liei, atît de șter- a jucat In 
schimb, Tostao a fost cel mai 
bun de pe teren și lui i se da
torează. în mare măsură vic
toria din meciul cu echipa 
noastră".
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