
Redacta ti administrația: »rr. 
Vasile Conla nr. 16, tei. 11.10.05J 
inGrurbon 72 si 28$, Telex 

tportron- buc. 180.

«Anul XXV - Nr. 580 (6014)

/i

PROLETARI OI» TOATE ȚĂRILE, UNIȚI V#

ZIAR AL COXSILILLUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FÎZÎCĂ Șl SPORT

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE 
ÎN APROPIEREA LINIEI

PRIMORDIALĂ A BASCHETBALIȘTILOR
Deși la startul actualei edi

ții au lipsit campionii anului 
trecut—'Școala sportivă Con
stanța (b) și Școala sportivă 
Șrașov (f), actualmente divi
zionare „B“ — aspectul teh- 
nico-calitativ al jocurilor n-a 
avut de suferit. Se practică 
Un baschet cu trăsături mo- 
tierneț vioi, se poate consta
te — spre lauda dascălilor 

,ținerilor sportivi — o accen- 
''tuată preocupare pentru com
binații tac|tice, nu din cele 
mai simple. Am văzut evo- 
'luînd și adevărate speranțe: 
•Vintilă Dumitru (Liceul 35 
București), Naghy Ștefan (Tg 

’Mureș), Oct. Iencea (Timîșoa- 
'ra). Ana Deak (Arad), Ga
briela Ionaș și Doina Buga 
(Liceul 35 București), care 
corect îndrumate vor deveni, 
cu certitudine, elemente

care baschetul nostru va jrj- 
tea conta în

Meciurile 
sub semnul 
lipsind nici 
fel, în prima zi. unii din fa- 
voriții turneului masculin, 
elevii Școlii sportive din Tg. 
Mureș, au fost învinși de L- 
nerii baschetbaliștî din Piatra 
Neamț cu 69—68. în ultimele 
secunde, după ce, tot me
ciul, conduseseră cu 5—10 
puncte diferență Această si
tuație a mărit, șansele băie
ților de la Lioeul 35 (antre
nați de V. Dăscăiescu), care 
au dovedit o bună pregătire, 
în turneul fetelor s-a deta-

Dan ILIESCU

curînd.
s-au desfășurat 
echilibrului, ne- 
surprizele. Ast-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Eleva Marghiolița Matei, de 
la Liceul nr. 4 Galați, a cucerit 
locul 1 la săritura in înălțime, 
stabilind și un nou record șco
lar, cu 1,69 m.
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B.ASCHET: Șc. sp. Tg. 
Mureț - Șc. sp. Pitești 
(b) 57—5®, Liceul 2 Tg. 
Mureș—Șc. sp. Rm. VH- 
cea (f) 55—24. Șc. sp TL 
mișoara—Șc. sp. Tg. Mu
reș (b) 78—€5, Liceul 35 
București—.Șc. sp. Piatra 
Neamț (f) 91—62.
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Vineri 20 iunie 1969

TURUL ROMÂNIEI
INTR-0 SINGURA ZI, DOI LIDERI:
HEZARD (Franța) și WANZLIK (R.D. Germană)

sp. Cons- 
Bacău (f) 
Ploiești—
(b) 3—0,

VOLEI: Șc.

3—0. Șc. sp.
Ș*
Șc.
sp.
sp.
Buc. (f) 1
București—Șc. sp. Ora
dea (b) 3—L Liceul nr. 8 
Cluj—Liceul nr. 2 Rm. 
VTlcea (b) 3—0

HANDBAL: Echipele 
au avut zi de odihnă.

sp. Buzău
sp. Timișoara—Șc’ 
Toplița. (f) 3—2, Șc. 
Brașov—Șc. sp. nr. 2 

—3, Steaua

CARAIOSIFOGLU 
CU UN MINUT 

SUB RECORDUL PROBEI 
DE 20 Km MARS

La Lausanne a avut loc dumi
nică un concurs internațional 
de marș pe distanța de 20 km. 
La startul competiției au fost 
prezenți 58 de concurer.ți din 
Franța, România și Eivepa 
dintre care 51 au terminat par
cursul. Sportivii români au e- 
voluat cu un succes deosebit, 
reușind să se claseze pe pri
mele patru locuri, Leonida Ca- 
raiosifoglu, ciștigătorul cursei, 
obținind un nou record repu
blican. Excelent s-a compor
tat și tinărul Nicolae Maxim 
Iată rezultatele : 1. LEONIDA 
CARAIOSIFOGLU (România) 
1,30:19,0 nou record (V. r. ii 
aparținea din 1968 cu 1.31:22,6); 
2. Nicolae Maxim (România) 
1,30:42,0 ; 3. Vasile Ilie (Româ
nia) 1.33:33,0 ; 4. Marin Perși- 
naru (România) 1.37:03,0 ; 5. 
Pfister (Elveția) 1.40:41.0 ; 6. 
Fenner (Elveția) 1.43:37,0.

Felicitări mărșăluitorilor ro
mâni și antrenorului AL Stoe- 
nescu.

BEZULTATE DIN ALTE 
CONCURSURI

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE MASĂ

Examen pentru juniori!...
Astăzi, mline și duminică, sala 

Floreasca va găzdfii un concurs 
internațional de tenis de masă 
pentru juniori, la care participă 
reprezentativele de fete și băieți 
ale Iugoslaviei. Cehoslovaciei. An- 
gUei, R.D. Germane, Ungariei. 
Poloniei și, bineînțeles, ale Româ
niei.

Plasate în calendarul competl- 
țional cu puțin timp înaintea 
Criteriului european de juniori, 
care se va desfășura in Austria 
la mijlocul lunii iuBe. partidele 
vor constitui un bun prilej de 
verificare a stadiului de pregătire 
la care au ajuns tinerii sportivi 
in preajma acestor importante 
confruntări internaționale.

Parcurgind lista participantelor, 
se constată că, cu puține ex
cepții, vom avea posibilitatea să 
vedem la lucru pe cei mai buni 
juniori de pe continent, princi
pali favoriți și la Criteriul eu
ropean : Turai (Cehoslovacia). Sti- 
pancic (Iugoslavia), Doboși (Ro
mânia), Orlovski (Cehoslovacia) 
Drescher (R.D.G.) la băieți și 
Crișan (România), Grofova (Ce

hos.ovacia), Srtec (Ixișcs^-. _a $1 
Uldrichova (Cehoslovacia) la lete. 
Prezența acestora la sBkHI ■■■ 
te mâți o oalelor și dorința a.:ora 
de a-și demonstra valoarea ne 
fac să întrezărim realizarea amor 
întilniri spectaculoase. acra reve
de un bun nivel tehnic Vrem 
vedem — toți iubitorii teoMM 
de masă — In ce măsură Carnal 
Crișan (ciștigătoarea nltim 
a Criteriului european) a 
sat in jocul de mijloc și 
cui pregătitor și decisiv 
rehar.d și rever : dacă 
Doboși are o mai bună mobCxtave 
la masă ; vrem să vedem — ta 
general — dacă pașii realizați 
înainte de ..tînăra generale* con
cordă cu sprijinul masiv ce 1 se 
acordă de către forurile noastre 
conducătoare.

Nădăjduim că rom avea ce 
vedea I...

Nicu NAUMESCU 
maestru ai sportul

Primele întreceri - rte la
orele 9—13 și 1G—23.

„TROFEUL

CRACOVIA ;
Javcorska (Pol.) 
Ktx-aua 1-65 ; 
gland (Noev.) 
Mureșanu

sk:
su 
m : 
16.
Dumitru Tit 13LB; UM 
Bara.-. (POL) 3 AM. 19. las; 
colae 3:49,7:29. Mircea Nea: 
3:49.3 ; BUDAPESTA : 
F. (selecție pentru edii; 
ropei) : 1. Ileana SLa: 
Pigni (Italia) 2:95.6. Culcsar 
(Ung.) 2.06.8. Jehlicova (Cec.» 
2:07.4. Schmidt (RDG) 2:07.7. 
7. Cecilia BereS 230A— Maria 
Linca 2:12.1 ; 15M m : PaoU 
Pigni (Italia) 4:248 1 C. Ber
na 407.8 ; BUCUREȘTI : con
curs de verificare a kKuhc na
țional : IM ■> : NiekiMr MT ;

: Gaipar L5C2; 
arm 3âlLă. Ba- 
Gross :

7j® 
1SM1.46;

(Pol.) 3.4C2 11
3âM ; MOSCOVA : 
Ivanov (U RSS)
Ion Damasriiin 1JU.

• Mii de spectatori gălăfeni i-au aclamat călduros pe 
concurenfi • Dirijorul Robert Oubron și-a condus magis
tral elevul la victorie • 3 secunde

clasai, 1:16,0 (!) intre primul
intre lider și 
și ultimul

al doilea

După startul festiv al 
etapei a 11-a cicliștii ru
lează spre borna kilo
metrului 63 de unde au 
pornit spre Bacău.

f
FARA i

Cronici

de

H. NALM

Allez France!“

Prvgre- 
:r. ata- 
dio f>- *
Seroan

« 74 : 
SJ»;

IN CINCI O«A*E DE PE
CONTINENT

r.'a de a simți — încă de azi — răs- 
ccii-.oarea, plăcuta căldură a tricoului 
galben.

Du lupta aceasta cu acele crono- 
rr.etreior s-a născut primul învingător 
al actualului înconjur ciclist. El este 
l'es Hezard — campionul militar al

I
I

PETSCHOWSCHI* LA CRAIOVA

I
e pavat cu flori*

(Continuare tn rag. a 4-a)

PETE
NEGRE

I n pauza hibernală a campio
natului divizionar de fotbal, 
în aceleași coloane ale „Spor
tului", făceam un ape! către 
cluburi să folosească timpul 
pentru o pregătire complexă,

pentru o pregătire în care factorul 
educativ să nu fie lăsat undeva, în- 
tr-un colț, ca umila Cenușăreasă din 

incinta copilăria și 
, . Walt Dissney să

adauge încă o perlă la șiragul de 
capodopere cu care a înzestrat cine
matografia.

Și rîndurile noastre, care însoțeau 
monotona cobșrîre a fulgilor de nea 
imaculată, se inspirau din anumite ma
nifestări ale unor sportivi, componenfi 
ai unor echipe în care sportul nostru 
își pune mari speranțe, atît în ceea ce 
privește rezultatele, cît, mai ales, pentru 
demonstrarea echivalenței dintre sport 
și un summum de calități morale 
nite să confere societății noastre

povestea care ne î 
care a permis lui Walt

i
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Testul sportivității
Miercuri după-amiază, pu

blicul sportiv din Craiova a 
dat, poate, cea mai convin
gătoare probă a pasiunii sale 
fierbinți pentru fotbal și a 
dragostei cu care știe să-și 
înconjoare echipa favorită. 
Pe o ploaie torențială, un ade
vărat potop (meteorologii lo
cali afirmă că ar fi căzut in
tr-un interval de 15—20 de 
minute 18 litri de apă pe me
tru pătrat) și care a încetat 
doar cu citeva minute înain
tea începerii jocului, peste 
10 000 de pasionați ai fotbalu
lui din oraș și din împreju
rimi (in timpul desfășurării 
partidei cifra aceasta a mai 
crescut) au venit, totuși, la 
stadion pentru a urmări evo
luția favoriților lor in com
pania cunoscutei formații al
baneze Dinamo Tirana.

Desigur, meciul acesta din 
„Cupa Balcanică" nu era lip
sit de interes, dar trebuie să 
recunoaștem că fidelitatea 
masei de suporteri ai studen
ților fotbaliști craioveni, de
venită de acum proverbială, 
a întrecut, parcă, de astă dată 
orice așteptări.

Față de acest nou și revela
tor argument, ne-a apărut cu 
atit mai meritată câștigarea 
„Trofeului Petschowschi", pe 
care ne pregăteam să-l lumi
năm, in pauza meciului, re
prezentanților publicului era 
iovean.

Dar înainte de a ajunge la 
acest act, am fost, în minutele 
ce au precedat începerea par
tidei, martorii unei frumoase 
festivități, in cadrul căreia s-a 
decernat lui Martinovici, dit> 
partea ziarului local „înainte”, 
Cupa pentru cel mai sportiv 
jucător al Universității Cra-

iova, iar lui Oblemenco și lui 
Zdrăilă (din formația de ti- 
neret-rezerve) premii pentru 
calitatea de golgeteri ai echi
pelor lor. Cu același prilej au 
fost răsplătiți și componenții 
lotului de tineret-rezerve al 
clubului craiovean, care au 
ciștigat locul întii in compe
tiția ce le-a fost rezervată.

După primele 45 de minute 
de joc, în pauză, a venit rin- 
dul nostru să decernăm fru
moasa cupă adusă de la Bucu
rești. Grație bunăvoinței

nifestate și a spri 
rit de forurile locale, cărora 
ținem să le mulțumim și cu 
acest prilej, festivitatea a fost 
vibrantă, cu participarea en
tuziastă a tuturor celor pre- 
zenți pe stadion. O man: fes- . 
tare caldă, emoționantă, care* 
ne va rămine multă vreme în 
amintire.

Ceea ce a urmat pe-

C. FIRANESCU

Reportaj de Victor BĂNCIULESCU I
de o ase- 

ampioare. Răspun- 
a fost: de doi ani, tot 
prilejul unui Tur al 

României. Intr-adevăr, jrină 
și Robert Oubron — obiș- 

st eu astfel de evenimen- 
— s-a declarat impresio-

H A I B R A I L A !“ ™ care 
au 1

lungul splendidului traseu 
urban, lupta individuală, 
contra mersului implaca
bil al cronometrelor, dusă 
de cicliști. Și n-a scăpat 
observației împrejurarea 
că era vorba de o zi de 
lucru. Ceea ce nu i-a îm
piedicat, in special pe copii

rut cur fe* să-l

de entuziasmul 
! gălâțenii 

urmărit, de-a

și adolescenți, să împin- 
zească trotuarele și rondou- 
rile inierbate, urmărind 
eforturile solitare, încura
jate de aproape — din au
tomobilele însoțitoare și 
mai de departe — de către 
inimoșii localnici.

îndemnurile — 
de megafoanele 
toare ale dubei
nosport — au fost adresate, 
aproape fără discernămînt, 
nu culorilor de pe tricou, 
ci omului încleștat de ghi
don, pedalind vîrtos. In 
lipsa unei formații locale, 
gălâțenii au adoptat cu

stimulate 
anunța- 

Loto-Pro-

I
I
1
I
I

întrebăm pe președintele 
CJEFS, inginer Teodor O- 
prici, de tind n-a mai cu
noscut Galațiul o manifes-

(Continuare in tag. a 3-a)
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0 RUNDĂ A REMIZELOR I
ÎN TURNEUL DE ȘAH

DE LA SINAIA

I
I

me- 
. - -------- ... --------- un

plus de prețuire. Se inspirau, deci, atît 
ale 
din 
no-

din comportări demne de laudă' 
unor sportivi, dar, din păcate, și 
unele care numai cinste nu făceau 
țiunii de om — în principal — și de 
sportiv — în subsidiar Speram atunci, ca 
prinfr-o temeinică muncă educativă, o 
muncă dusă de oameni cu o califi
care si pedagogică, nu numai profe
sională, să nu mai întîlnim pete negre, 
pete care să întineze o mișcare pe 
care qm dorit-o și o dorim avînd puri
tatea cristalului

Dar, ca și în alte împrejurări, am în
cercat senzația acelei vox' clamavit in 
desertum, în măsura în care unele com
portări necorespunzătoare, pe terenul 

de toate zilele,

quasi-vacan-

I
I
I
I
I
I

SINAIA,«19 (prin tele
fon, de la trimisul no
stru). — Joi după-amiază 
s-a desfășurat cea de a 
doua rundă a turneului 
internațional feminin de 
șah al României, găzduit 
in eleganta Casă de cul
tură din localitate. A 
fost o zi de luptă, deși 
marea majoritate a par
tidelor (5) s-a încheia*, 
la egalitate : Nicolau— 
Veroci, Keller—Pogor» 
viei, Jocici—Heemskerk,

Reicher—Szota, Eretova- 
Kușnir. Singura întîl 
nire decisă: Georgh’evi- 
Dobson 1—0. S-a între 
rupt partida Teodo- 
reseu - Perevoznic.

Astfel, după două 
runde, în fruntea clasa
mentului se află trei 
concurente care au acu
mulat l’/a p. : Kușnir, 
Eretova și Reicher. As
tăzi se joacă partidele 
rundei a treia.

S. SAMARIAN

I
i

I
I
i
I
I

de sport sau în viața 
s-au perpetuat.

Azi, în pragul 
țe, vom f 
forurile 
five de 
această , _____ _ _ ___ _ __
hotățîte măsuri prin c căror aplicare 
să fim, în viitor, scutiți de a mai con
semna comportări antagonice față de 
morală.

Un apel Ia antrenori de a include In 
conspectele de muncă, pe un plan cen
tral, educația sportivilor care, în egală 
măsură, le sînt elevi.

Un apel la sportivii de orice catego
rie de a gîndi asupra obligațiilor ma
jore pe care le au de a nu înt'na 
noțiunea de sportivi prin comportări 
necugetate, prin comportări iresponsa
bile care nu-i blamează numai pe ei 
ca persoană, ci și o întreagă mișcate, 
mișcarea sportivă românească. Și toate 
componentele care alcătuiesc această 
mișcare sportivă românescă au obli
gația, în egală măsură, morală și pa
triotică, de a considera la justă va
loare latura educativă a activității, pen
tru a nu îndepărta tineretul de la ade
ziunea față de sport și de a nu deter
mina marca masă a iubitorilor de sport 
să ocolească stadioanele

în interesul sportului, deci, munca 
educativă să fie considerată la justa 
ei valoare. Pentru că, in acest domeniu 
sînt încă destule de făcut.

, „ I unei noi ____
face încă un apel. Un apel la 
diriguitoare ale mișcării spor- 

a privi cu maximă seriozitate 
problemă și de a lua cele mai

în viitor, scutiți de a mai con-

Niki Mihail BURILEANU

I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE „CUPA DAVIS“

FINAL...

Turneele finale de volei 
școlăresc ie încheie 
astăzi pe Stadionul Ti

neretului într-o atmosferă de 
calm în ce privește întrece
rea fetelor — cîștigată de pe 
acum de elevele din Constanța 
și — și cu un derby mascu
lin de mare respirație în care 
reprezentanții Clujului îți 
dispută (cu mari șanse de 
reunită) primul loc în com
pania ploieștenilor, învingă
tori merituoși în partida cu 
(formația Liceului sportiv din 
iRm. Vîlcea. De fapt, în ce 
privește primul loc, întâlniri
le dintre cele 3 echipe men
ționate — toate avînd în com
ponență jucători de mare 
perspectivă — precum și pre
supusele surprize ale Stelei 
Se bănuiau a fi determinante. 
$i așa a fost. Prima confrun
tare de miercuri, Șc. sp. 
Ploiești — Liceul sportiv Rm. 
Vîlcea, a scos în evidență 
pregătirea bună a celor două

echipe — posesoare (la pro
porțiile vîrstei) ale întregului 
arsenal de mijloaie și pro
cedee voleibalistice — for
mații omogene, cu elemente 
talentate (Bobeică) Drăgan 
— căruia nu i-ar strica un 
dram de modestie — și 
Gurteanu de la Șc. sp. Plo
iești, Dumitrescu și Popescu 
de la Liceul sportiv din Rm. 
Vîlcea), capabile să facă față 
onorabil și în divizia A. 
Aceeași caracteristică a avut-o 
și partida de aseară - 
doilea derby — în care 
cenii au primit replica 
jenilor.

Ce va fi astăzi ? Vor 
niza o mare surpriză băieții 
lui M. Dumitrescu (conduși 
la acest turneu de Dan Pân
dele) în fața echipei celei 
mai omogene și mai bogate 
în talente, Liceul N. Bâlcescu 
Cluj ? Greu de răspuns ; Bă- 
laș, Ghiș, Ghic și compania 
nu acceptă — se pare — în- 
frîngerea, întrevăd posibili
tatea euceririi unui titlu na
țional la care aspiră pe bună 
dreptate. (A. B.)

BASCHET

• al 
vîl- 
clu-

fur-

(Urmare din pgg. 1) 
șat pînă acum tot echipa Li
ceului 35 (antrenor prof. Gh. 
Benone) adeptă convinsă ă 
apărării agresive pe tot te
renul și posesoare a unei ex
celente pregătiri fizice.

Naționalele școlare tind să 
devină — și ediția jubiliară 
a confirmat-o — mai mult 
decît o competiție a elevilor, 
o bază sigură de pe care se 
lansează, an de an. talente 
autentice în sfer'a baschetu
lui de performanță, dar și o 
întrecere de bun nivel care 
se urmărește cu interes și 
plăcere chiar de specialiști. 
Și pentru acest lucru tinerii 
jucători și profesorii lor me
rită calde felicitări.

Tenismenii României 
in fața finalelor

europene
ionel europene

C Ă L Ă R I E
' Ieri pe baza Tllp'i® din Ca
lea Plevnei au îrir-eput între
cerile din cadrul catrrpionatn- 
lui de călărie. Iată rezultatele 
înregistrate după prima zi i 
dresaj categ. ușoară 1. VIe.d 
Postelnicu (Centrii! călărie 
Buc.) cu Adori»WȘ1!, 2. Va
sile Tudor cu I an-
dru 325 p., 3. Ștefan Tocat'i 
(Mondial Lugoj) cu, Sunet 3:;0 
p. ; obstacole : cor. semiușoară 
1. Enache Boiangiu (Centrul 
călărie Buc.) cu Columb 53,1 
sec., 2. Dan Mihăilescu (Petro
lul) cu Aprod 53,3 sec., Dumi
tru Loneanu (Steaua) cu Haz
liu 53,4 sec.

Concursul continuă astăzi, de 
la ora 9,30 cu probele de dre
saj și de la 17,30 cu proba de 
Obstacole.

împreună cu antrenorii Ște
fan Petrescu și Gh. Mănăi- 
lescu au făcut deplasarea hal
terofilii Covaci,- Busu, Nicu- 
lescu, Cristescu, Pintilie, Cris- •* 
tea și Herghelegiu.

EXAMENELE

VIITORILOR ANTRENORI
Mîine. de la ora 8, încep, 

în centrele București. Cluj, 
Timișoara ■ și Iași, examenele 
din cadrul cursului de 1 an 
(fără frecvență) pentru for
marea de antrenor’, la toate 
ramurile de sport.

VOLEIBALIȘTII 
ȘCOLILOR PROFESIONALE 

ȘI-AU DESEMNAT 
CAMPIONII PE 1969

Timp de o săptămînă, pe fru
moasa bază sportivă a Școlii 
sportive din Constanta s-au des
fășurat întrecerile finale ale cam
pionatului republican de volei 
ai școlilor profesionale. Bucu- 
rîndu-se de o excelentă organi
zare, cele 23 de echipe (băieți șl , 
fete) au oferit celor prezenți în 
tribune dîrze dispute. La băieți, 
titlul de campioană a revenit e- 
chipel de la Școala profesională , 
,,23 August* București (M.I.C.M.), 
urmată de Grupul școlar ..Oțe
lul roșu* (Ministerul Metalur
giei) și școala profesională me
canici agricoli Tulcea (C.S.A.). 
La fete, primul . Ioc a revenit 
jucătoarelor de la Școala pro
fesională M.I.U. Brașov. Pe ur
mătoarele locuri 
Școala profesională 
lescu“ 
Școala 
(Centrocoop). _ . 
campioane : masculin : 
PROFESIONALĂ .,23 
București : Vasîliu,
Mineu, Codoi, Jemnea, 
Cucuiețeanu, Șulea, Tudor, 
ean ; antrenor prof. : J. 
IcSriîl j femil 
FESIONALA 
Maria, Săndica, 
Ioana Lungu, Veronica Sorica. 
Stela Neguțoiu, Hermina Barth, 
Victoria Receanu, Elisabeta Ker- 
teszi, Valeria Mija, Liliana Du
mitrescu ; antrenor : prof. Vero
nica Costin. (Em. F.).

s-au clasat : 
,N. Crețu- 

(M.C.I.) șt 
Alba Iulia 
■' formațiile 

ȘCOALA 
AUGUST” 

Popescu, 
Andrei, 

, Boi- 
—- , ........ S.ivu-
lescu ; feminin : ȘCOALA PRO
FESIONALA âl.I.U. BRAȘOV ;

Tudorița Radu, 
Veronica "

București 
profesonajă 

lată

Pe tabelul
„Cupei Davis", au mai ră

mas doar două locuri libere. 
Aci vor fi trecute numele în
vingătorilor în cele două gru
pe, care desemnează pe repre
zentanții continentului nostru, 
în confruntarea supremă —’ 
finalele- interzone. Cîștigătoa- 
rea grupei B (în care evolu
ează echipa României) va tn- 
tilni pe campioana zauei asia
tice, anume India, iar învin- 
gătoarea primei grupe va fi 
opusă echipei calificate in 
zona americană. Spectatoare 
la toate aceste intîlniri este 
reprezentativa S.U.A., dețină
toarea trofeului, care intră in 
joc o singură dată, in faimo
sul „challenge-round".

Deocamdată, vom asista la 
faza decisivă a întrecerii eu
ropene, in care țara noastră 
ia loc pentru prima oară in 
istorie, după splendida victo
rie a tenismenilor săi, cticentă 
la Valencia. Eliminind puter
nica echipă a Spaniei cu 4—1, 
formația 
tCște deum 
tilnire de 
meciul cu 
va fi găzduit de țara noastră, 
conform tragerii la sorți a ca
pilor de serii în actuala edi
ție și — amănunt interest 
— este prima întilnire din 
tenismenii români 
fn cadrul „Cupei 1 
tele probabile de di 
întilnirii: 13, 19 și

Adversarii noștri 
lele europene sint omecunos- 
cuți și redutabili. Ei s-au ca
lificat printr-o victorie cate
gorică (5—0) obținută in fața 
unei echipe italiene din care 
lipsea M. Mulligan, pus de fe
derația peninsulară de spe
cialitate pe lista „indezirabi-

a

română se pregă- 
pentru o nouă tu

rnare răspundere, 
U.R.S.S. Acest joc

Iilor". In aceste condiții, trio
ul Metreveli — Lejus — Liha- 
ciov s-a impus cu autoritate 
în fața echipei lui Pietrari- 
geli, intrînd in finală fără să 
fi pierdut decît două jocuri 
(in meciurile cu Grecia și Ca
nada).

Victoria obținută de echipa 
României, în semifinală, a 
avut un deosebit răsunet în 
cercurile specialiștilor. Comen- 
tind rezultatul de la Valencia, 
cronicarul sportiv ai ziarului 
francez „LE FTGARO“ notează: 
„Dacă succesul echipei UJLS.S. 
In detrimentul Italiei putea 
fi prevăzut cu precizie, în 
schimb cel al României părea 
mult mai puțin probabil chiar 
eu forfait-ul lui Santana din 
formația spaniolilor'. Intr-ade
văr, ibericii contau eă Manuel 
Orantes. considerat acum de 
ei ca superior lui Santana, le 
ca aduce calificarea mult do
rită. Țiriac și Năstase au vrut 
insă altfel"...

Revenind asupra fazelor pa
sionantului meci de săptămina 
trecută, socotim demn de sub- 

at că această victorie ro-

Mantiei Orantes Si Ton Țiriac Înaintea splendidului lor med, în earn 
românul avea s»-și adjudece e grea victorie după 3 ore jt jumătate de JocJ

eu piciorul drept accidentat, 
eă Ion Țiriac fusese egalat de 
Orantes, fn puternica revenire 
a acestui» din seturile III ți 
IV, iar la dublu, in setul de- 
eâstv, spaniolii ne-au condus 
la un moment dat cu 4—1... 
Tot medul a stat de mai 
multe ori atârnat mtr-un sin
gur fir, cu răsturnări de scor 
emoționante,

Peste încă o lună, deci, două 
mari finale. România întâie 
nește V.R.S.S., iar Anglia joa
că împotriva sud-africanilar, 
m cele două confruntări care 
vor desemna. echipele cam
pioane ale zonei europene 
din suprema întrecere a te
nisului.

Radu VOIA

HALTERE
în cursul zilei, de ieri, trei 

halterofili români, F. Balaș, 
Z. Fiat și Gh. Mineu au ple
cat cu avionul la Teheran, 
unde urmează să participe la 
tm concurs internațional. De
legația sportivilor români este 
condusă de antrenorul Ștefan 
Achim,

Azi dimineață, tot pe calea 
aerului, eclîipa de haltere a 
României a plecat la Viena 
unde va întîlni sîmbătă sea
ra reprezentativa Austriei.

Cw un minut sub recordul probei
(Urmare din pag f|

au fost înscriși următorii 
atleți români : Serafina Moritz 
(suliță) — campioana europea
nă de junioâre în 1968, Mar
ghiolita Matcf (înălțime), Vio
rel Suciu (110 mg) și Cristian 
Ivan (prăjină).

21 iunie. ZLATE MORAVCE, 
în Cehoslovacia, triatlon de 
sprint. Este voîba de un con
curs destul de puțin uzitat 
care cuprinde probe de viteză 
pe 60 m, 100 m și 200 m. Pen-

LA FINALELE PRIMEI DIVIZII DE POPICE 

PROGRESUL TEHNIC S-A ÎNREGISTRAT. 
PE CÎND SI CEL ORGANIZATORIC

Șl Df ARBITRAJ?

Ediția inaugurală a diviziei 
naționale de popice a marcat 
un evident salt calitativ. Cele 
10 formații feminine și tot atî- 
tda masculine, angrenate in dis
puta pentru titlu, au obținut re
zultate superioare de la o eta
pă Ia alta. Ce factori au deter
minat progresul ? 1. Antrena
mentul metodic. multilateral, 
impus de intensitatea, competi
ției. 2. Obligativitatea de a pri
meni echipele eu Clemente tine
re și talentate, capabile, fie per
formanță. 3. Frecvența meciuri
lor în deplasare, pe arene necu
noscute, în vederea cărora s-su 
făcut pregătiri speciale.' 4. lit 
sfîrșit, continuitatea rn concurs.

Printre echipele care au de
pășit adeSsea grârtița celor s ■' o 
p. d. la băieți și 240®. P,d. la mie 
s-atr numărat Petrolul Ploiești, 
Flacăra Cimpina. Olimpia Reși
ța. Voința Tg. Mureș (ni). Laro- 
met București', Voința București, 
Hidromecanica Brașov, Voința- 
Tg. Mureș șt, în mai naică mă
sură, Petrolul Ploiești și C.S ?.l. 
Reșița (t). In lupta, lor pasionan
tă pentru eucerirc-a tricourrior 
de campioni au învins I, .rorrret 
București șl Petrolul Ploiești, 
antrenate de laneu BUrduloitt, 
1. Nicolici șl respectiv. Cristu 
VInătoru. Conducerile celor două 
echipe au folosit de-a lungul în-

„suspens"

ȘI ORANTES:PIETRANGELI (stânga) CĂTRE 
Ați fost finaliști anul trecut,

tu ÎNCEPUT FINALELE 
CAMPIONATELOR

REPUBLICANE
DE AEROMODELE CAPTIVE
De Ieri, start după start, !și 

iau zborul do pe pista circulară 
de beton a Centrului de mode- 
lism de la Băneasa aeromode- 
lele captive, în întrecerea pentru 
cucerirea titlurilor de campioni 
naționali. Selecționați In jazele 
pe orașe și județe, 57 de concu- 
renți (din 17 asociații sportive) 
au început Întrecerea cu un „ar
senal” de 93 aparate-miniaturl de 
zbor, viteză (2,5 cmc) pe km lan
sat, curse, acrobație șl machete 
zburătoare.

Anul acesta se pun în joc șl 
titlurile la probele de viteză 5 șl 
10 cmc reactoare, Întreceri re
luate după 10 ani. Pentru prima 
oară la noi a fost introdusă șl 
categoria „lupte aeriene- (com
bat). Campionatele se desfășoară 
în paralel pentru seniori șl ju
niori. După primele încercări 
maestrul sportului Șt. Purice 
(Grlvlța Roșie) a realizat 197 
km/h. El este urmat de Elvira 
Purice (Gr. Roșie) cu 188 km/h 
șl D. Filip (Cimentul lltrda) cu 
185 km/h. Campionatele continuă 
pînă duminică, între orele 9—19.

V. CRAIOVEANU

SANTANA
acum sînteți la finele listei...

(din «LE FIGARO")

prelungit pe distanța a două 
zile de joc. In Ultima, Țiriac 
îl mai învingea și pe temutul 
„Lis" Arilla, dind însă vizi
bile semne de epuizare fi
zică. Meciul, însă, se termi
nase...

?a, deși atît de cătego- 
proporțiile scorului, a 

fost smulsă totuși prin lupta 
dirză, intr-o serie întreagă de 
nwmente dramatice. Să amin
tim din nou că Ilie Năstase a 
jucat aproape 6 ore de tenis

Ion Râțoi. Nieeiae Perja. Di
nu Pișlain. Mariana Goth, Lia 
Manetiu. Virginia Bonei, Va
leria Enfanu. între invitați 
sint Olimpia Cataramă (Cim- 
pulung). Mariana Filip (Ro
man). Heana Silai și Vasile 
Săfucan (ClujT, CsaBâ Dosa 
(Tg. Mureș).

tru a se clasa, un atlet trebuie 
să ia startul in cele trei pro
be. Țara noastră va fi repre
zentată de juniorii Tamas Sza
bo, Sorin Păsulă și Adalbert 
Darvaș.

21—22 iunie. PARIS. A pa
tra ediție a meeiuluî de pen
tatlon și decatlon dintre echi
pele Franței, Italiei, Iugosla
viei și României. Precedentele 
ediții au avut loc la Merario. 
Senta și Cluj. Au făcut depla
sarea : Elena Vintilă (4 400 p), 
Anenittrîtf Vitalios (4282 p>, 
Cornelia Popescu (4 232 p), E- 
dith Schal (4 202 ,p) pentru pen
tatlon,. . Andrei ~ ‘
Silviu Hodoș 
Mureșan (7144 
dan (7093 p) 
(7614 p — record
In paranteze am notat rezul
tatele respectivilor atleți înre
gistrate cu ocazia concursului 
republican de primăvară al 
seniorilor din acest an (22 și 
23 mai)-. Concursul va avea 
loc pe pista de tartan a vechiu
lui stadion Colombes.

21-22 iunie. ZAGREB : con
curs cu participarea unor ti
neri atleți români — Dimitrie 
Grama. Franeisc Gedeon. 
Burcă, Gh. Monea, Maria 
că și Ana Iacob.

21-22 iunie. Da KOLN 
loc revanșa întilnirii de 
trecut, de la Constanța, 
tre echipele București și Kcln. 
Organizatorii competiției au 
invitat și alți atleți români d;n 
provincie ca să participe in 
afara concursului. Din echipa 
Capitalei fac parte între a?.: 
Carol Cefbu, Mihai Zaharia. 
Șerban loan, Gh. Cngureanu.

PE AGENDA COMPETIȚIO- 
NALA

Sepci (7258 p), 
(7188 p), VasMe 
p), Vasile Beg- 
și Cart Soeol 

în 1968).

Th zile: 
gramate 
de anveri

car mîtvare stit pro
mite concursuri 
29—30 iunie, la 

republicane pentru juniorii
mici (la 2 iulie vor avea loc 
probele combinate) ; 29 iunie, 
la Cbnrtsnța — meciul dintre 
echipele reprezentative femi
nine ale României și R. F. a 
Germaniei ; 5—6 iulie, la Sibiu 
— cijncurăfl republican ăl co
piilor ; 13 iirtie. la POiatia Bra
șov — intiln'rrea dintre echipele 
reprerenta-ive feminine ale 
Rominre: și Cehoslovaciei. Cu 
ăeest prilej, conform hotăririi 
Comit'mini european de atle
tism. se vor desfășura patru 
probe de selecție in vederea 
alcătuirii echipei continentului 
pentru meciul de Ia Stuttgart 
CU reprezentativa Âmericii. 
E-iî vorba de 800 m. lungime, 
disc $1 suliță, adică de probele 
In care srtktrfe noastre Ileana 
Silai. Viorica Vrsvnpoleanu, 
Lia Manolia și Mihaela Peneș 
au obținut medalii olimpice la 
ultimele J.O. Pînă acum și-au 
anunțat participarea la selecție 
două dintre cele mai renumite 
at’.ete vesț-aermșne,. Heide Ro- 
se.ndahl șj Liesel Wesiermann.

Nirnk despre rezultate, 
la ora bilanțului

Școlarii sportivi au oftat pen
tru ultima dată în. acest an șco
lar abia miercuri la prînz, cînd 
i-a tras linia Și sub activitatea 
lor sportivă, cum nu vreau să 
îngreuiez soarta eelor care deja 
tremură la gîndul analizei con
cursului Șl cum nu este cazul să 
mai relev o dată comportarea 
celor bravi — deoarece am fă- 
cut-0 la timpul potrivit, ăcordîn- 
du-le note mari — iată-mă, așa
dar, pe urma acelor aspecte care, 
deocamdată timide, pot deveni 
stridente.

Se vede treaba că izul parăzilor 
modei care s-au ținut și prin 
Sala Floreasca a ajuns șl pă la 
năsucurile micilor și mărișorilor

gimnaștl și gimnaste. Niște flă
căi, mal mărișori, parcă supărațl 
că puful mustăților in este destul 
de convingător întru bărbâjta tor, 
șl-au împodobit urechile cu 2170- 
riți rebeli, Incîrlionțați, de-ți ve
nea mai mare dragul să-i jumu
lești, mal degrabă decît să-i ad
miri. Moda a fost dintoțdeauna 
mai darnică cu sexul frumos, pu- 
nîndu-i la dispoziție un nuntăr 
mal mare de elemente decorative. 
Sînzlehele, nu prea multe, nu s-au 
lăsat prea greu ademenite de cu
rentul hippy șl dacă în privința 
costumului de gimnastică n-au 
putut face modificări, au purces 
Ia transformarea cosițelor, strînse 
cuminte pînă mal ieri cînd mer
geau ia școală, îri zulufi atlrnătorl 
deoparte și de alta a capului că 
de-abia li se vedeau ochișorii 
ușor creionați pe Ia Colțuri.

Se poartă ciorapii groși, trei 
sferturi, colorați șl dacă Alina ar 
fi concurat cu ei greu aș mal ii 
putut lămtrfi pe cele citeva năz
drăvane eă un asemenea 
strică estetica piciorului 
mai ales ca arbitră, am 
poziție jumătate' de punct 
penalizarea purtării unul 
ment necorespunzător, < 
de fapt am și făcut.

O fi Sala Floreasca încăpătoare, 
dar instalarea a nu mal puțin de 
zece aparate șl prezența a tot atî- 
tea echipe în același timp in 
concurs, a dat imbold tempera
mentelor sprințare să cam uite de 
disciplină și ordinea caracteristi
că acestui sport. Comenzile, din 
ce în ce mai voalate ale craini
cului sălii, datorită insistenței eu 
care chema la ordine, nu erau 
luate în seamă așa cum s-ar fi 
cuvenit, ceea ce conduce la pă-

formațll
Trandafir, 
Tuțuianu,

tcecerllor următoarele 
de bază :LAROMET : 
Stela Andrei, xvuma. mțuiaun, 
Maria Szabo, Anișoara Ologoiu, 
Elena Vasile.

PETROEUL ! 
mitru C. Dumitru, 
lescu, Vasile 
țulescu, Gh.
toată lu-fftea1

Elena 
Ioana

c. Vînătoru, Du- 
Vasile Nlco- 

Stancu, Toma Ni- 
țu.csvu, «,». Dodică. .

Bilanțul ar fi favorabil pentru 
„toată lumea” dăCă prfftuHntJont 
pistele de joc ar fi fost cores
punzătoare, iar unii dintre arbi
trii principali n-ar fi eronat re
zultatele —■— -«ru
de.rite. , Cauzele se cunosc, 
aceste deficiențe am 
Prin urmare, considerăm 
i..„: 
pentru

punzătoare, Iar
__ “din eduza greș’tfrîur 
adunare a popicelor do’ao- 

rîte. Cauzele se cunosc, despre 
aceste deficiențe am mai scris. 
X’rin urmare, considerăm că e 
mai util să dăm citeva sugestii 
pentru viitorul campionat.

— Pînă lij reluarea activității 
cbmpetiționale oficiale să se ve
rifice starea tuturor arenelor, 
îrrlăturîndu-se particularitățile 
cate favorizează dbținerea. unor 
scoruri astronomice. Acum este 
posibilă adeastă operațiune, gra
ție. aparatului de depistat defec
țiunile tehnice, inventat de ingi
nerul Tudor Marin.

— Nici un fel de Indulgentă 
față de indisciplină. Nici o scu
ză peiitru echipele gazdă care 
nu asigură condițiile regulamen
tare de desfășurare a meciuri
lor (curățenia sălilor, popice și 
bile de bună calitate, galerie în 
limitele sportivității etc.).

— ..Cifgănizarea unui curs de 
reîmprospătare a cunoștințelor 
arbitrilor, pentru a fi preî-ntîm- 
pinate eventualele erori de cai
cul șl regulament.

Tr. lOANîȚESCU

UTILĂ Șl SPORTIVILOR:

Ion 
Lin-

ane 
anul 
dm-

PE ECRANE

V -J

ciorăp 
și că, 

la dis- 
t pentru 
echipa- 

ceea ce

rerea că pfdfesorif nu S-au prea 
tfâupât șî cu latură educâtîva ă 
discipolilor lor.

Raportul prezentat arbitrilor, 
deplasarea de la un aparat la 
altul, precum și prezentarea indi
viduală înainte și după executa
rea exercițiului, chiar dacă une
ori era corectă, s-a pierdut în în
vălmășeala generală din sală, în
vălmășeală alimentată ’ continuu 
de echipele care-și terminau con
cursul și râmineau fără suprave
ghere. Apropo de raport și salut, 
Să nu se creadă cumva Că am ii 
avut pretenția să ni se facă te
menele cu mîinile încrucișate pe 
piept, așa cum i-am văzut- pe 
g-imnaștii japonezi, campioni olim
piei, cînd salutau sau doreau să 
arate respectul zlor față de pro
fesor, antrenor, arbitru. Dar de 
aici șt pînă la lipsa totală a unei 
ținute corespunzătoare este o 
diferență prea măre, că să nu ă- 
tragem atenția profesorilor noștri 
că n-ar fi rău să imităm pe japo
nezi, chiar dacă temperamentul 
nostru este mai exploziv.

Și pentru că vOrii 'vorba de pro
fesori, Je-aș reaminti eu respect 
că există o broșură editată de 
Federația de gimnastică, în care 
sî-nt trecute cerințele noii pro
grame de clasificare, care oferă 
o lectură foarte plăcută celor in
teresați, înarmîndu-i totodată cu 
cunoștințele necesare participă
rii în concurs. Nu de alta, dar 
pînă la apariția arbitrilor roboți 
noi cei veritabili avem întotdeau
na dreptate că doar. .. oameni 
sîntem.

Elena LEUȘTEANU

„TURIST" ■

însemnări ilustrate despre prevedere
:<r:

încotro, 
OMULF ? 

regia: HANS JOACHIM KASPRZIK

1

J?

UZINA DE POMPE

cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 25 — Sect. III 
(lingă Halele Obor) PRIMEȘTE ÎNSCRIERI PENTRU 
ȘCOLARIZARE PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

cu durata de 2—3 ani la urmafoarele meserii :

\h 7

— strungari
— turnători
— modelieri
— lăcătuși

*
1I( V

ADAS La meseria de turnător nu se dă examen de admitere.

fi,

e. rl
-riS.

£

școlarizării ucehicii vor fi plătiți : In anul 
anul TI = 580 lei ; anul III = 650 lei. 
trebuie să fie absolvenți ai școlii generale 
aibă vîrsta între 15—'ÎS ani, domiciliul în 
în comunele subordonate precum și din ju-

I

/

3b-

i)țv/ </»/».

Pe timpul 
I = 470 lei ;

Candidații 
de 8 ani, să 
București ori 
dețul Ilfov, aceia care pot face naveta ori a;i cazarea 
asigurată.

Acte necesare la înscrieri i

Pe Costel Ștefănescu îl cu
nosc de mulți ani. Lucrează 
într-o mare uzină bucureștea- 
nă. În orele libere, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă și — mai 
ales — cu prilejul concediilor 
de odihnă, Costel este nelipsit 
de la excursiile ce se organi
zează la munte. Mulți ani a 
practicat doar turismul-. Apoi 
și-a... încerat forțele în alpi
nism.

S-a cățărat 
furi; a reușit 
component de 
asociației sale, 
experiență. Nu 
însă o supărare. Putea fi evi
tată oare ? Desigur, dacă era 
mai prevăzător. In general, nu 
toate supărările pot fi prevă
zute. Există însă posibilitatea 
de a le diminua; o asigurare 
lat ADAS.

pe multe vîr- 
să devină un 

bază în echipa 
Cîștigase, deci, 
de mult a pățit

Costel Ștefăneșcu încheiase 
astfel o asigurare. Chiar îna
inte de a pleca în concediu. 
Plătise 15 lei și i se înmînase 
o poliță pe care scria: ASI
GURAREA „TURIST". Măsu
ța de prevedere respectivă 
era valabilă timp de o lună, 
adică pe toată perioada con
cediului. Ea cuprindea atît e- 
ventualitatea unor accidente 
cit și pagubele la bunuri.

Ca urmare a accidentului, 
Costel a primit o sumă impor
tanță de la ADAS. La fel 
s-ar fi întîmplat dacă ar fi a- 
fi avut pagube la bunurile ră
mase în gospodărie sau la cele 
luate în deplasare. Fără îndo
ială, urmările unei clipe de ne
atenție, de lipsă de prevede
re, au mai durat o perioadă. 
Dar, nu prea lungă. Costel se 
antrena zilnic.

Si, acum câteva zile, cînd 
l-am tntîlnit la Poiana Bra
șov, avea în buzunar o Asigu
rare „Turist".

— Bună, mi-a spus el, pen
tru fel de fel de situații. Mai 
știi ce se poate intimpla ? Por
nesc într-o drumeție mal-lun
gă. Vreau să ajung prin Fă
găraș. De data aceasta doar 
ca turist. Dar mal

— certificat de studii original
— certificat de naștere original plus copie
— fișa copilului
— examenul pulmonar
— analiza sîngclui (făcută cu cel mult 3 săptămlni 

Înainte de examen).

Relații suplimentare se pot obține zilnic la Serviciul 
Personal, telefon 35,19.16, Biroul Învățâmînt, telefon 
35.20.00, interior 905.

Mijloace de trannspa-t la uzină : tramvaiele 1, 4, 14, 21. 
24, 26, troleibuz 85. *

■U
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; SiMBATA Șl DUMINICA 
i ȘEDINȚA LĂRGITĂ

A COMITETULUI F.R.F.
După cum am comu

nicat la timp, Comite
tul F.R.F. se va întruni» 
sîmbătă și duminică, la 
București în ședință 
lărgită.

Pe ordinea de zi fi
gurează următoarele 
puncte:

1. Analiza desfășură
rii campionatului 1968- 
1969 a echipelor divi
zionare A, B și C.

2. Informare referi
toare la dezvoltarea ac
tivității fotbalistice în 
r irului copiilor și ju
niorilor.

3. Regulamentul de 
organizare și funcțio
nare a F. R. Fotbal.

PE AGENDA
„CUPEI BALCANICE

MÎ1NE, LA PITEȘTI 

F. C. Argeș — 
Rapid (amical)

r Mîine, cu începere de la ara 
18, cunoscutele echipe divi
zionare A, F. C. Argeș și Ra
pid, vor evolua în fața publi
cului piteșștean, faitr-un meci 
amical

ECHIPA ROMÂNIE!
ANTRENAMENTE ZILNICE 

LA SIBIU
Ieri dimmeață, lotului de 

tir.eret al României i «-au 
adăugat jucătorii de la »U“ 
Craiova, care miercuri după- 
amiază au întîlnit pe Dina
mo Tirana. Antrenorul fede
ral Dincă Schileru a apelat 
și la serviciile crafovenilor 
Popa — fimd3ș J: fitrimbea- 
3u — mijlocaș.

în programul <Je Joi a fi
gurat pentru dimineață o 
plimbare in Dumbravă. Du- 
pă-amiază. a avut ioa o scurtă 
ședință de preeitme teore
tică. apei a urna: •_= joo- 
școală cu echipa Chimia Fă
găraș.

Pentru azi dimmeați este 
prevăzut un dom joc-șc : aLA 
cu un adversar localnic: for
mația de juniori a CL3.M 
PARTICIPANT! LA CONGRE

SUL FEDUATULOR M 
FOTBAL DIN BALCANI

După cum am mat anun
țat. simbătă. ia Sib u, va

avea loc Congresul federa
țiilor de fotbal din țările 
balcanice. Pînă ieri, și-au a- 
nunțat participarea, la aceas
tă importantă consfătuire, 
D. Radev — secretar gene
ral al federației bulgare. De- 
tnetrrn Vardanis — președin
te ai federației grecești, B. 
Kastrovicî — membru al bi
roului federației iugoslave, 
Tarik Otzerengin — secretar 
general al federației turce. 
Federația rostuna de fotbal 
va fi reprezentate de L Șicto- 
van — vicepreședinte, L Afo- 
xacdrescu *— secretar șj Gr. 
Arjsca — najtnbra al birou
lui federal.

AZ» SO$«Jț ECH*?A 
nnao

Cac._sia de in rimi • 
.Cepei Balcanice* a fost a- 
suațată că am. la amiază, 
echipa Ttaeăe- va cu
aatocsL ia Capii te. Ttepi 
T~.fcmaLștă turci var 
Pseea ca aesecarul fo Siăn.

Vardar - Rapid 
(întîlnire de veterani) 

2-2 (1-2)
Zilele trecute a avui loc la 

Skoplje întîlnirea amicală de 
fotbal dintre echipele Var dar 
și Rapid București (veterani). 
Partida, con tind ca revanșă 
e meciului desfășurat în lu
na mai ia București, s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate: 2—2 (1—21

DIVIZIA A

Tinerii fotbaliști feri. pe 
osre-i vedeți i» țtx-yaftr, 
xtcituiepe m _IF* reisete- 

' bit, bl oare nbrsțru' De-.
Gheorghiedis iți cw 

ipereițe.
!------------------------------------------ |

ÎN CIFRE

Program 

fotbalistic
pe litoral

• In cele 240 de jocuri dispu
tate tn a-eest campionat »-au îr.- 
scris 626 de goluri; 334 m tur. 
292 în retur.
• 611 goluri au fost realizate 

de >59 de fotbaliști, iar tS au 
(ost autogoluri.
• Față de coeficientul de go-

• C eie nai **t apAcKl:
Vagozul ie jrtCT.

Cra-rr» HT>. 7»
Xiirz* (47) ; oe£e Mat
U.T-A. (17). Tkra-aff Bac&a «3fi-

• eltf fltt MM
eete <• «a >wfeor nact:
Oprea UU“ Cîmjj - 4. î> 
cu A.S-A-
• iu cee *« i- parage

d-exat rr âe Mmm de M U & 
U* in tar p S !* /«•-

«•-- r*5<S** T-.țJL r-*z t

îmr-c &sczje r«txl oi 
£ XccaraK pi r fad m te 

*>~ihrtea Farsl Ccryarta. ee-a

Se £e ac«S sezor taS-I:
— a âKje: » arai—G V_4 V. 
wtegss Ctezia);

reaZzat si cSe fiasl S—uull he

l.. ~ :

*2 - r- _ -X X « <.

DUMITRACHE
fn._ fruntea goloete-iior 
Desen de AL CLENCIU

kiri pe med înscrise !a cazr.r o- 
na-.ul trecut, act -ala etț_e -_ar- 
rnează • .product!-.-, tate" «pon
tă : 2.SS. față de 2,44.

O Cele mal multe cețuri »-aa 
înscris in repriza a doua. 344. da» 
care 179 In tur și ie tn retur.
• Zî de variante de scoruri au 

fost înregistrate In actualul cam
pionat : iată frecvența lor : 1—• 
de 47 de ori. 2—• (36). 2—1 (29).
1— 1 (ÎS). 3—1 (ÎS). 3—0 (16). 0-0 
(11). 0—1 (10). 4—1 (9). 1—2 (3). 
4—0 (7), 3—2 (5). 0—2 (4). 4—2 (4).

zî-2 (4). 5-1 (3). 1—5 <2) ți cite 
o dată scorurile 1—3. 3—3, 3—S.
2— 3, 5—0. 4—4, 5—3. 0-3. 4—3.
6-0.

® Cele mai severe infringer! 
le-au suferit A.S.A. Tg. Mureș. 
0—6 cu „U- Cluj și ,.W Craio
va 0—5 cu Dinamo Buc.

© Cele mal eficace înaintări 
s-au dovedit a fi ale echipelor 
Dinamo Buc. (55 de goluri mar
cate). U.T.A. (50). Steaua (50). 
Cea mai slabă eficiență : Progre
sul (30), Petrolul (30).

pe=xr* Varacn— BirJam 3â b-• 
ca Suea >

M. OCZEA

— * khde : Farad—Slav an

— M Mfe: Ferfol—Rena- 
aâa teFG.:

— M tebîe: Faral—Stovan

— Q «tse: Farm’—Benania 
B. F. G-

fe g'. eger t se duc tratative
r. ec pa - ■ -Fvlg.a
ca aă sasfină î meciuri, la 
Gunsta_-."a. in perioada 26 iu
nie — 6 iulie. De asemenea, 
se mscute cu echipele Fe- 
»erâai>ce IstanbU (echipă in 
care evoluează Neiu Nun- 
weJJer) ji Cemomoreț Odesa, 
pemtru ca aceste formații să 
evclueze la Constanța în pe
rioada 12—25 iulie.

C. POPA 
coresp. principal

CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI
Calificări cu ajutorul cornerelor

în ultima etapă a caliTxă- 
rilor pentru turneul fuxil al 
campionatului ra'^cnal de 
junior, (29 \ I 6 VII. La Bra
șov j. s-au uuegîsSrat urmă
toarele rezultate: .U“ Cluj — 
C.F.R. Cluj 1—4 (1—C) ; E’ec- 
troputere Craiova — L M. TU 
mițoara 1—0 (0—0); Dinamo 
București — Progresul Brăila 
4—0 (1—0); Politehnica Iași 
— Unirea Focșani 6—1 (1—0) 1 
S.S. Brașov — Crișu.' Ora
dea 0—0 — raport de cerne

re 4—3 ; Metalul București — 
F.C. Argeș 2—2 (0—1) — ra
port de comere 6—2.

Beneficiind de tm număr 
mai mare de cornere obți
nute. S.S. Brașov și Metalul 
București se califică, con
form regulamentului. în eta
pa superioară a competiției. 
Tragerea la sorți a compo
nenței celor două serii va 
avee loc în ziua de 29 iunie 
la Brașov.

Testul sportivității
(Urmare din pag. 1) 

rioadele de joc excelent al 
gazdelor, in rîndul căro
ra Oblemenco a fost cu ade
vărat magistral — a încunu
nat cum nu se poate mai fe
ricit această după-amiază fot
balistică craioveană.

Sub impresia încă proaspă
tă a celor petrecute timp de 
peste două ore pe stadion, 
n-am scăpat ocazia de a inves
tiga citeva opinii celor din 
jur. Bineînțeles, eram intere
sați fă aflăm, în primul rînd. 
care aTrtt părerile in privința 
,,Trofeului Petschowsch.i“ ți a/ 
celor ca Teu cițtigat.

Ne-am adresat mai intîi to
varășului MAFim XASTA$IE, 
prim-iricepreșetlinte al Consi
liului popular municipal Cra
iova Fost fotbalist in anii co
pilăriei și ai adolescenței, ma
re iubitor al sportului, inter
locutorul nostru a apreciat ca 
foarte utilă inițiativa ziarului 
,.Sportul", declarîndu-și des
chis. satisfacția că încă de la 
prima ediție trofeul a revenit 
concetățenilor săi. Solicitat să 

exprime opinia in privința

schimbărilor intervenite, în ul
timii ani, în comportarea pu
blicului craiovean, domnia-sa 
ne-a spus: „Consider că la 
producerea acestor schimbări 
calitative au contribuit mai 
mulți factori. Printre ei aș 
menționa : creșterea valorică 
a sportului din orașul și ju
dețul nostru, care oferă pu
blicului o optică nouă în apre
cierile sale : dezvoltarea bazei 
materiale, capitol la care sta
dionul Central ocupă locul de 
frunte și în legătură cu care 
trebuie pusă în evidență contri
buția prin muncă patriotică 
adusă de foarte mulți dintre 
iubitorii sportului ; munca e- 
ducativă, 1a care și-au adus 
sprijinul toate organizațiile 
de masă". „în privința trofeu
lui, ne-a spus in continuare 
tovarășul Marin Năstasie, el 
constituie un stimulent care 
ne Obligă. Vă asigurăm că 
vom face totul pentru a nu-1 
seda în anul viitor. Știm că 
in rîndurile publicului craio
vean mai sînt încă unele ele
mente turbulente, care ar pu
tea să ne facă de rușine, dar 
sperăm să creăm, prin masa

spectatorilor corecți, o opinie 
puternică împotriva lor, să-i 
eliminăm din rîndurile noas
tre".

După meci, am avut ocazia 
să-l cunoaștem și pe conducă
torul — unanim recunoscut — 
al celebrei galerii craiovene. 
n cheamă IONEL MIHAI ți 
este mecanic la fabrica de 
confecții din localitate. Merge 
la fotbal de peste 20 de ani. 
Desigur, in calilate de oltean 
get-beget, s-a atașat cu trup 
și suflet echipei locale. înso
țește întotdeauna Universita
tea Craiova tn deplasările sale, 
iar la meciurile da acasă își 
are rezervai locul la tribuna a 
ll-a. Grupul de suporteri con
dus de el și-a procurat cete 
necesare: clopote, sirene etc. 
„Pancartele ni le fac studenții 
de la Universitate" — ne ex
plică el. Este bucuros de ciștî- 
garea trofeului oferit de zia
rul nostru, pe care îl consi
deră meritat fiindcă — așa 
cum caută să ne convingă — 
galeria oltenilor s-a discipli 
nat mult în ultima vreme".

Nu-l contrazicem. Doar 
ne-am dat și noi seama.

ȘI ACUM, CUPA
T

moii- 
fac ca 
ÎEUX-

3) Acum un an. Steaua a 
fost campioană, iar Dinamo 
a cucerit Cupa; cu alte cu
vinte. aceste două puternice 
team-urî românești au câști
gat ar.ul trecut cele două 
mari trofee ale activității 
competiționale interne. Anul

Fază din antrenamentul de 
miercuri al dinamoviștilor 
bucureșteni. PircSlab, lan
sat pe poartă, l-a surprins 
pe contre-pted pe Datcu, 
dar mingea va ieși pe 

lingă bară...
Fotoi T. BOIBU

acesta a mai rămas o 
gură satisfacție în joa. 
una dintre protagoniste 
rămîne (și) fără ea..CIȘTIGATOARELE...

sin- 
ia» 
va

kaocK-aat • ae hsrz 
Krpriza ie a a»

sud • cehep*-sc: 
Dozi MA3I a.« fotbal _

34 Ripensla Timișoara 
1534—35 C.F.R. București 
1SJ5— 3t Ripensla Timișoara 
1W—Z7 Rapid “
■-JSȘ-» Rapid 
.?3—M Rapid 
134»—41 Rapid 
LM1—43 Rapid 
1943—43 CF.R. 
1343-44 Ediție 
1544-- 17 Nu S-l
1347—48 I.T.A.
7M1—49 C.C.A. 
135» C.C.A 
19=1 C.C.A.. 
ten c.c.a.

București 
București 
București 
Bu«ureștl 
București 
București 
Tr Severin 
Determinată 

i disputat 
Arad 
București 
București 

București 
București

1953
1954
1955
1956

fi. Roșie U.T. Arad 
Metalul Reșița 
C C.A. București 
Progresul I.C.O, Ora
dea 
știința Timișoara 
Dlnamo București 
Progresul București

1957— 58
1958— 59
1959— 60
1990—61 Arieșul Turda
1961— 62 Steaua București
1962— 6Ș Petrolul Ploiești
1963— 64 Dlnamo București
1964— 65 Știința Cluj
1965— 66 Steaua București
1966— 67 Steaua București
1967— 68 Dlnamo București
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F. R. FOTBAL PREMIAZĂ

SCV pemnx p rod-
■tea «a ac&fvnaxe la U.T-A- ;

X. Trafeol Challenge al falr< 
pftay-oîci, pemm ediția 1M> e, 
ra fi decernat t o< echipei UT A ;

UaÂvenitaaea Craiova ;
£. Antrenorului DUMITRU NI- 

COLAE MC UȘOR (Dinamo Ba- 
ciu) i se va inmina „Cupa an- 
rresarulai*, pentru merite in ac
tivitatea sa in ediția 130—■O a 
campionatului republican ;

C. .Antrenorului BAZIU MA
RIAN (Dinamo București) i se 
va iuxnina • Cupă pentru con
tribuția adusă (pregătirea unui 
număr mare de selecționabili) 
la activitatea echipei naționale ;

7. Jucătorului DUMITRACHE 
i se va decerna ,.Cupa golgete
rul ui* pe 130—43, iar jucătoru
lui LEBETEB i se va inmina 
„Cupa sportivității- ;

«. Arbitrul AUREL BENTU va 
primi Cupa celui mat bun arbi
tru al anului, iar Cupa C.O.R. va 
reveni echipei care a dat cei 
mai mare număr de jucători e- 
chipei naționale.

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

I
I 
I
I 
I
I

Cupa care va reveni U.T.A.-ei — 
formația campioană Trofeul challenge pentru fair-play

IN PRIMUL TUR Trimisul nostru special, CONSTANTIN COMARNISCHI, transmite:

LA WIMBLEDON ÎNCEPE ÎNTRECEREA PENTRU
LONDRA, 19 (Agerpreș). — 

La Londra a avut loc tra
gerea ia sorți pentru jocurile 
din primul tur al turneului 
„open" de tenis de la Wim
bledon care începe la 23 iu
nie. Campionul Românie4, 
Ilie Nâstase, va întîlni pe 
Tom Gorman (S.U.A ), im- 
Ion 1 iriaa va primi replici 
australianului Phillips Moore. 
Alte meciuri mai importan
te : Pilicî (Iugoslavia) — New
combe 
michael (Australia) 
darino 
(Anglia) 
Ruffels (Australia) — Graeb- 

(S.U.A.); Mukerjea (In- 
— Ralston (S.U.A.).

(Australia); Car- 
Man- 

(Brazilia); Battrick 
— Arilla (Spania);

ner 
dia)

la
Preludii

Turul Franței
Pentru a treia oară consecutiv, 
Felice Gimondi a cîștigat 
Grand Prix Castrocaro. El a 
parcurs 77,820 km în 2 h 
02:32,0 (medie orară 39,576 
km).

I 
Cea de-a 8-a etapă a Turu
lui Elveției (Lugano—Davos : 
196,500 km), a fost cîștigată 
de spaniolul Mariano Diaz 
în 6h 15:49,0, urmat la 2:45,0 
de V. Adorni. în clasament 
conduce Adorni ; 2. Gonzales 
(Spania) la 2:21.

Cursa internațională Noyal- 
sur-Vilaine (115 km), a reve
nit lui Poulidor în 2 h 52:20,0.

24 DE TITLURI EUROPENE
(prin telefon). 
din preajma 

startul, vineri,
VERSAILLES, 19 

Pe trei poligoane 
Parisului se dă 
unor competiții deosebit de im
portante : campionatele continen
tale ae talere (aruncate din șanț) 
și de arme cu glonț numai pentru 
femei și juniori. Gazdele franceze 
și-au asumat o sarcină ingrată, 
fiind lesne de înțeles greutățile 
care se pot ivi în organizarea si
multană pe trei poligoane diferite 
(despărțite de distanțe kilometri
ce) a unor concursuri de o ase
menea amploare, ca cele de acum, 
unde se decern 24 de titluri eu
ropene. Desigur că nici tehnicie
nilor, diferițtlor comentatori și 
ziariștilor nu le va fi ușor să 
urmărească Întrecerile. Dar, cel 
mai greu le va fi, desigur concu- 
renților. Tocmai de aceea parti- 
cipanțll au venit din vreme la 
Versailles, ca să se acomodeze, să 
se antreneze. Șl cum la fața lo
cului au sosit toate puștile, cunos
cute se prevede o luptă îndîrjită 
care va genera, probabil, șl re
zultate mari.

Bunăoară, campionul olimpic de 
la Roma, Ion Dumitrescu, după ce 
s-a antrenat joi și a văzut cum 
trag și alțl țintași, ne spunea că 
prevede la talere performanțe de 
valoare, In jur de 197—198 t. De 
altfel, Ia această probă, ca șl la 
skeet, cele mai redutabile forțe 
internaționale sînt de origine eu
ropeană. Campionul continental 
este francezul Mlchel Carrega, cel 
mondial, belgianul Guy Renard, 
iar medaliatul cu aur de la J.O. 
din Mexic, englezul John Braith
waite. Aceasta pentru a nu mal 
reaminti de Czekalla (R.D.G.), so
vieticii Alipov. Senicev, italienii 
Mattarelli, Rosltil, Basagnl, Cicerl, 
românii Dumitrescu, Popovlel, 
Florescu, francezii Candello, Pre
vost, suedezul Karlsson, grecul

Pangalos sau spaniolul . Bladas. 
O adevărată adunare de ași la 
această a 30-a ediție continentală 
a campionatelor de talere.

Dacă talerele vor reuni valori 
■certe, la probele armelor cu glonț 
rezervate în exclusivitate femeilor 
și juniorilor, competiția poate să 
Însemne, mal cu seamă pentru a- 
ceștia din urmă, o întrecere a va
lorilor în devenire. Unii dintre 
actualii juniori avind șanse să 
se numere printre protagoniștii 
campionatelor mondiale (peste un 
an) sau J. O. de la Miinchen.

Este semnificativă declarația an
trenorului Mlrcea Baia : „La ju
niori prezentăm cea mal tinără 
echipă " 
noastre 
dreanu. 
Marina 
încă doi ani ca juniori. Aștept cu 
încredere evoluția lor. Fetele do
resc foarte mult să facă șl ele o 
figură frumoasă. Și părerea mea 
este că stnt capabile de așa ceva, 
mai ales că două, Ana Goreti șl 
Edda Baia, nu stnt niște debutan
te la europene“.

din istoria participărilor 
de ptnd acum. Ute Co- 
Nicolas Coliban; ca șl 
Vaslllu vor mai conta

DINAM0Î1ADA

CONCURSUL ATLETIC DE LA BERLIN
BERLIN. — Alte rezultate 

de valoare înregistrate în 
concursul internațional de aici. 
Atleta Okorokova (U R.S.S.) 
a stabilit un nou record 
unional Ia săritura în înăl

țime cu 1,83 m iar proba de 
aruncarea greutății (mascu
lin) a revenit luj Hoffmann 
(R D.G.) cu excelentul rezul
tat de 20,09 tn.

SOFIA, 19 (prin telex). — 
în sala „Universiada* din 
Sofia a început a IX-a ediție 
a Dinamoviadei de baschet. 
Primul meci s-a disputat in
tre Gwardia și Ruda Hvez- 
da. După un joa de factură 
tehnică mediocră, victori^ 
le-a revenit baschetbaliștilor 
polonezi în prelungiri cu sco
rul de 84—78 (71—71, 38—29).

A dona întîlnire 
formațiile 
Dlnamo 
rînd un 
baliștii 
cîștigat 
Echipa 
aportul

a opus 
Levski Spartak și 

(România). Desfășu- 
j.oc superior, baschet- 
din țara gazdă au 
cu 83—62 (50- 27).
română, lipsiiă de 
titularilor Albu. Dia-

VOLEIBALISTELE SIBIENCE
LA UN PAS DE 0 MARE 

SURPRIZA; 2-3
CU CAMPIOANA UNGARIEI
BUDAPESTA, 19 (prin te

lefon, de Ia trimisul nostru 
special, ILIE IONESCU). — 
în ultimul joa susținut 
miercuri seara la Budapesta, 
echipa feminină de volei 
C.S.M. Sibiu* a întîlnit echi
pa campioană a Ungariei, 
NIM Budapesta, de «are a 
fost întresută «u 3-—2,

După ce au cîștigat prime
le două seturi (15—9, 15—8), 
iar în al treilea conduceau 
cu 7—0, voleibalistele sibien
ce au căzut în final, pier- 
zînd setul la 11. Apoi nu s-ău 
mal mobilizat suficient și au 
cedat «elelalte seturi la 11 
șî la 5.

Deși învinse, voleibalistele 
sibience au meritul că au ți
nut în șah pe «ampioana Un
gariei, în eare activează ma
joritatea componentelor echi
pei naționale (media de vîrstă 
23 ani șl de înălțime 1,80). 
Din echipa română cel mai 
bine s-au comportat: Rodica 
Popa, Cristina Popa, Vasiu 
șl Țopa, iar de la gazde 
Maklari, Sebok, Banhegy.

DE BASCHET
conescu și Novau, a practicat 
un joc greoi, în jumătatea de 
teren a echipei adverse, și a 
cedat aproape complet lupta 
sub panou.

Arbitrii Siniakov (U.R.S.S.) 
și Bezec (Ceh.) au condus ur
mătoarele formații: Dinamo t 
Visner (10), Cernea (22), Dia- 
gomirescu (16), Maz’lu (8), 
Giurgiu (4), Antonescu (2), 
Haneș ; Levsiai-Spartak : Di
mov (16), Doicinov (19) Co- 
țev (15) V. Spasov (14). I. 
Spasov (8), Arhanghelov (5), 
Matakiev (3), Mutafiev ' (3), 
Dukcv, R. Spasov.

Tomo HRiâTOV



HEZARD A FOST DETRONAT DE WANZLIK
• 140 de kilometri

de evadare pentru

un beneficiu de 86

de secunde • Ca

nicula — adversarul 
tuturor • Un pluton 
de candidați la tri

Canicula nu i-a iertat nici o 
clipă, astăzi, pe bieții rutieri ! 
170 de kilometri pe asfaltul în
cins ca o tigaie, doar cu rara 
consolare a unui jet de’ apă 
pornit din vfeo cană sau vreo 
căldare, patru ore și mai bine 
de vînătoare pe șoselele deschi
se, cu soarele căzind direct în 
creștetul capului, iată o suma
ră și de loc elocventă descrie
re a dificultăților prin care au 
trecut aspiranții la tricoul gal
ben al Turului României. Cu 
toate acestea lupta n-a Încetat 
nici un moment să fie palpi
tantă, poate 
nantă decit 
turi.

Plecați în 
apropierea comunei Vasije A- 
leesandri, cam la 10 km de la 
ieșirea din Galați, cicliștii și-au

chiar mai pasio- 
o carte de aven-

permis la începutul etapei a 
doua (Galați — Bacău 170 km) 
o scurtă perioadă de tatonare. 
A durat exact 29 de km repri
za de cunoaștere. In acest timp 
un grup de alergători, in rân
durile cărora l-am văzut și pe 
amicul Jean Claude Allary, s-a 
despărțit de pluton după zvic- 
nirea de rigoare. Momentul, 
nesesizat sau subapreciat de 
forțele plutonului, a fost priel
nic curajoșilor. Pornind din 
spatele caravanei, pentru O tre-* 
cere în revistă, il intilnim insă 
pe Allary în pană. Pentru a fi 
readus fără eforturi in pluton, 
rămin să-l ajute colegii de e- 
chipă Mollet și Hezard. Purtă
torul tricoului galben a făcut un 
gest de pură noblețe, ignorind 
insă datoria pe care o avea de 
a-și apăra trofeul in această

învingă
echipa R. D. Germane, tatonați 
de ambițiosul Constantin Cio
can. Atit de ferm acționează 
acest trio, in care Ciocan nu 
este o piesă de rezervă, incit 
la km 106 il ajung pe Moiceanu 
și elevii lui. Wanzlik ciștigă 
sprintul de la Adjud,^pentru a 
le demonstra celor ce” duseseră 

atunci greul evadării că 
proaspăt și rivnește la pri- 
loc in etapă. La inceput, 
cînd fiecare iși găsește 
ritmul celor 9 scade. A- 

poi se stabilizează. Distanța 
fugari — pluton este de 1:30 și 
rămîne așa. chiar și atunci cind 
încep să se zărească conturu- 

------ omul
pedală in

pină 
este 
mul 
pină 
locul.

ai grupuiBd

viuenL. a c
(locul I ir
de 30 s și

Wa-
siuiîe
fronie doa:
urmârirea i

Tabletă de Dan DEȘLIU

coul galben jurul orei 13, din

duo soarele dogoritor caravana pedaleaza virtos

Șl IADUL CICLIȘTILOR

rile Bacăului. Realfsen, 
care n-a dat nici o 
această după-amiazâ. începe să 
se agite. Simte că a 
meatul să-și facă 
prezenta. Ceilalți il privesc pu
țin amăriți. dar...

Norvegianul intră primul pe 
drumul ce duce la stadion, insă 

e pentru prima oară in etapa 
astăzi un ghinion. Nu esta

★

e. sosit mo- 
cunoscută

Ciocan, Zieg.es-, Mo-xeanu. Si
guranța sprintului poate să-i 
dea oarecari speranțe in mări
rea acestui avans, dar este greu 
de crezut că urmăritorii săi 
vor aștepta finalariie pentru 
a-i răpi trofeul Disputa este 
abia la început, iar valorile in
contestabile prezente in pluton 
nu și-au spus încă cuvintuL De 
aceea, așteptăm noi episoade la 
fel de pasionante, care să de
semneze — spre final desigur 
— pe cei mai îndreptățiți la lo
cul intii.

★

E PAVAT CU FLORI
(Urmare din pag. 1)

comprehensibilă simpatie, pe 
vecinii lor dunăreni, brăilenii, 
in așa măsură incit glasurile 
lor unite, clamând: ,Hai 
Brăilapurtau parcă toată 
vigoarea și amplitudinea ma
relui fluviu.

Se pare că strădania spec
tatorilor n-a fost zadarnică, ■ 
de vreme ce tocmai un brăi- 
lean s-a clasat primul dintre 
români, al 4-lea, în cel dinții 
clasament general, cel al vi
tezei pure. Este vorba de Du
mitru Nemțeanu, elevul an
trenorului Mihail Simion și al 
veteranului brăilean Virgil 
Mormocea. Irupt din tînăra 
promoție a ciclismului româ-

nesc, participant anul acesta 
— cu nu prea mult succes — 
în Cursa Păcii, Nemțeanu a 
simțit alături, părtaș senti
mental la efortul său, pe — 
din nefericire — accidentatul 
său coleg de generație Cris
tian Tudoran, aflat pe mar
ginea șoselei.

Încununarea învingătorului 
a încheiat frumoasa diminea
ță gălățeană. Ives Hezard s-a 
simțit copleșit sub imensa co
roană din frunze de lauri, cum 
n-a cunoscut nici un campion 
olimpic în antichitate. Apoi, 
sub sulițele toride ale soare
lui dunărean, caravana s-a 
pus in mișcare. Lupta de-ade- 
văratelea abia începe...

SUB SEMNUL APEI
Sub oblăduirea cu adevă

rat salutară a organelor de 
circulație din județul Galați 
(tot atît de exemplară in 
execuție ca și cele din ju
dețele Vrancea și Bacău pe 
care le-am parcurs) — cara
vana a părăsit curînd stema 
cu trei linii vălurite a ora
șului dunărean. De fapt, în
treaga etapă va sta sub sem
nul apei, dacă se poate spune 
așa, exceptînd desigur figu
ra legendară a bătrînelului 
de la ieșirea din Galați care 
ridicase solemn un- steag ro
mânesc în 
concurenților sau 
nesfîrșite de flori 
pavat drumul cicliștilor. Ele
vii din comuna Independența, 
comună a tenismanului Cos- 
tică Tănăsescu, au presărat 
crini pe pavaj; la podul de 
veste Șiret, de la Cosmești, 
gospodarii au aruncat tran
dafiri în calea cicliștilor, la 
fel ca în multe alte părți-

Dar, totuși, apa și uneori 
-nevoia de avă au fost stu
pinele cursei. Tineri pom
pieri din Tecuci ne-au oferit 
un spectacol pe cit de inedit, 
pe atît de amuzant, trans- 
formindu-și tulumbele cu 
destulă precipitare mane
vrate, spre direcții 
obișnuite, în ciudate 
șuri celeste care au 
prima dogoare a alergători
lor. tn comuna Haret. odată 
cu trandafirii, locuitorii au 
trimis spre fețele prăfuite, 
dar și uscate de soare și 
vînt, ale cicliștilor, apă răco-

întîmpinarea 
buchetele 
care au

ne- 
du- 

răcorit

ritoare din găleți. La Dom
nești, așa-numitul „bufet" era 
de fapt o porțiune de șosea 
în dreptul unei fintini cu 
lanț, unde se umpleau și se 
predau insetaților sportivi 
bidoanele cu apa mult do
rită. Abia la Sascut, tn drep
tul fabricii de zahăr, ploaia 
— ivită din senin — părea 
dispusă să pună capăt setei 
de răcoare. Dar n-a fost de
cît o stropșeală pasageră, 
amăgitoare, și mai provoca
toare de fierbințeală. Soarele 
a dogorit din nou șt în 
tonul fugarilor gesturile 
camaraderie sportivă se 
mulțesc: se împrumută 
doane de la ghidon la 
don, de la mină la mină, de 
la gură la gură. Doar Moi
ceanu pare ceva mai pru
dent : el preferă să-și răco
rească spinarea cu un fel de 
auto-duș. Scena trebuie să fi 
părut calmantă pentru soția și 
fiul său Cătălin, aflați în- 
tr-una din mașinile însoți
toare.

Stadionul din Bacău, cu 
tribuna- înaltă de beton încă 
netencuită, cu un meci de 
fotbal oprit la jumătate, cu 
mulți și entuziaști specta
tori, a pus capăt setei. Și 
nimic nu putea fi mai incin- 
tător și mal liniștitor" decît 
tabloul șirului ncsfîrșit de 
pionieri care-și așteptau ido
lii nu numai cu buchete de 
flori ci și — din nou această 
superbă mixtură — cu sticle 
răcoritoare de limonadă.

situație. Cind liderul 
gentilețea, grupul fug 
ternut serios la dru: 
vans văzind cu ochii, 
grupului avansat, din 
ceau parte Walter Ziegli 
fan Cernea. Andrei Suciu. AL 
Sofronie și norvegianul Siggen 
Realfsen a fost, fără discuție, 
bătrinul vulpoi al șoselelor. Ga
briel SJoiceanu. El a predat as
tăzi de la catedra ciclismului, 
ca un veritabil 
organizat 
mozitatea 
parea la 
Realfsen. 
avantajul 
oameni din echipt

După 23 km de 
acțiunii, avansul creat — 1 mia 
— începe să dea stguranț* fu
garilor. Sprintul ce la Teturi 
revine lui Ziegler, dar ma. im
portant decit aceasta este fap
tul că distanța față de p: 
a crescut ia aproape 2 
Lipsa de inițiativă a francezi
lor. care ar fi trebuit sâ-I sus
țină pe lider, precum șt a re- 
lorlalți aspiranți la șefia cursei 
dă ari pi animatorilor etapei și 
avansul crește la aproape 3 mia. 
Dar după Mărășcști. apele in
cep să se tulbure. In pluton se 
Încearcă detașări și r.lmul ereș 
te. Rezultatul vinâtorii este în 
că in cumpănă. Dar framin', 
aceasta naște o nouă evad. 
au plecat Patzig și Wanzlik

profesor. I-a 
la trenă, a stins an:- 
crea’.ă de nepar:.ct- 

efort a norvegianului 
le-a argumentat log;? 
unei maliții intre 

diferite.
a începerea

oa

INDIVIDUAL.
GALATI — 

________ 1. JURGEN 
WANZLIK (R-D.G.) 4*5.56 (boni
ficație X sî — medie orară 41.478 
km. 2. AL Sofronie (România B) 
4*5.57 (bonificație 15 s), 3. W. 
Ziegler (Romania A). 4. G. Moi
ceanu (Roraima A). S. B. Patzig 
(R.D.G.). 6. Cerr.ea (Steaua), 
7. C. Ciocan. (România A), 8.
S Realfser: (Norvegia) — toți cu 

il 4X6*3, ». A. Suclu (Dez- 
ea) 4*6.19. Urmează un piu- 
crcncmetra: In 4*7.23 — tn 
e cu C Koeken (Olanda). V. 
icu (Steaua). I. Hezard (Fran- 
St. Suciu (Dezrobirea). T. 
esea (Norvegia) șl F. Van 

CXaienbove (Belgia).
CLASAMENT GENERAL INDI- 

VTDfAL. după două etape : 1. 
JURGEN WANZLIK (R.D.G.) 
4-. 13 58 (număr de concurs 30). 
- Alexandru Sofronie (România 
Bi ~.a I s (49). 3. Constantin Ciocan 
(Komănia A) la 29 s (44), 4.
w. ziegier (România A) la 26 s 
(O. 5. G. Mclceanu (România A) 
'.a X s (41), S. Realfsen (Norvegia) 
la » s (37». 7. St. Cernea (Steaua) 
la 44 s (33). 8. B. Patzig (R.D.G.) 
la «9 s CS). ». A. Suciu (Dezro- 
mrea Brașov) la 55 s (62). 1*. Y. 
Hezard (Franța) la 1:39 (21). 11.
Si. Suc.u (Dezrobirea) la 1:45 
(51). IX H. Burki (Elveția) la 1:59 
(18). IX V. Tudor (România B) 
Ia lăl (47). 14. C. Koeken (O- 
landa) la 154 (33). 15. V. Burlacu
Steaua) Ia 154 (35). 16. C. Gngo- 

re (Ro.-năraa B) ia 154 (46). 17. 
A. Mollet (Franța) la 154 (23).
IX W. Prinsen 
(34). 1». T. Puți 
155 (34). 2S. C. 
Ia 15« (31). 2L 
ța) la 156 OS). 
(Noevegia) Ia 1 
(Franța) la 156 (34). 
ăneșen (Xoevega) Ia 
Z3 H Vetxoeeren <Be

XI K. Dertz OLI 
27. R Vercauter

CLASAMENTUL 
AL ETAPEI A II-A, 
BACAU. 17» KM ;

G>.
<Xt.
da) la :*• (K 
•Steaua) la î» 

sa A> 1 
(Franța

K

Jocul ambiției

și al întîmplării

★
(Steaua) la 2*6 (51). 36. F. Van 
Oudencove (Belgia) la 2*7 (4), 

(Dezrobirea) la 
Busier (R.D.G.) 
L Cosma (Româ- 
(45), 49. P. Van

ove
17. W. Egyed 
Z-M ttS>. 3L S. 
la 2*9 (ST). B. 
nia A) Ia î-JI 
Kerkove (Bel^a) la 1:1» (5), 41. 
L Selejan (Dezrobirea) la 2:lî 
(M), 42. J. H. Windisch (R.D.G.) 
la 2:15 <2»), 42. XL Vaucher
(Elveția) la 23» (17). 44. G. Tăna- 
se (C. S. Brăila) la 5:17 (57), 45. 
L- vi: (Norvegia) la 15:17 (39), 
45. P. Donk (Olanda) Ia 15:20 (35), 
47. Șt. Ene (C. S. Brăila) la 15:53 
(5»), 43. XL Hrisoveri (C. S. Brăi
la) la 16:1)9 (59), 49. XI. Voegels 
(Elveția) la 16:2S (16), 50. V. Rățoi 
(Metalul Plopeni) la 16:29 (69), 51. 
șt. Bălan (Xletalul) la 16:50 (63), 
52. L Ajoghin (Metalul) la 23:31 
(70), 53. Gh. Ciumeti (C. S. Brăi
la) la 24« (60), 54. J. Rlchner 
(Elveția) la 24.-07 (20), 55. D. Nem
țeanu (C. S. Brăila) la 34:13 (56). 
56. M. Rindasu (Metalul) la 34:26 
(66). »<. E. Guîdall (Elveția) la 
34:34 (19), 58. S. Sudltu (Dezro
birea) la 34:53 (63). 59. Gh. Ră
cea nu (Metalul) la 35:09 (67).

CLASAMENT GENERAL PE 
CHIPE. după două etape : 
ROMANLA A 12h 42:34, 2. R. 
Germană la 130, 3. România 
la 2:46, 4. Norvegia la 3:14, 
Steaua la 3:15. 6. Dezrobirea Bra
șov la 3:45, 7. Olanda Ia 4:12, 
8. Franța la 4:25, 9. Belgia la 4:53, 
10. Elveția la 
Brăila Ia 35:23, 
peni la 53:47.

(Urmare

E-
1. 

D.
B
5.

19 54.
12. Metalul PI o-

ii. c. s.

60 de kilometri de urmărire îndîrjită, 
__ Wanzlik izbutea să ajungă, împreună 

cu Patzig și Ciocan în rîndurile celor șase fu
gari, ideile sale apropo de soarta tricoului gal
ben erau bine definite: cîștigînd etapa, va 

purta cel puțin o zi semnul distinctiv al liderului, între 
Bacău și Suceava. Acest flăcău de 24 de ani — blond, 
bine legat, cu alură de tenor liric și cu zîmbet de licean 
nelămurit — ascunde îndărătul timidității aparente o 
mare capacitate de a-și realiza planurile. Așa se face că 
în ciuda efortului depus în circumstanțele amintite, l-am 
văzut pregătind cu grijă sprintul final pe care probabil 
era foarte convins că-1 va ciștiga. Wanzlik — uitasem să 
menționez — este specialist în probe de velodrom, cam
pion al R.D. Germane în cursa americană pe 1964 și ti
tular al clubului Dynamo Berlin. Interesul său pentru 
sosea datează abia* de un an, ceea ce, firește, nu putea 
împiedica — ba Huar dimpotrivă — să aspire la o per
formanță deosebită în acest domeniu. Și cum de la 
Domnești, punctul de alimentare în care s-a produs jonc-

să 
cu

Cînd după
Jiiigen

țiunea, nu mai rămăseseră decît 70 de kilometri, pină la 
iinia albă a sosirii, Wanzlik s-a gîndit că ar fi cazul 
folosească împrejurările prielnice cu atît mai mult 
cit colaboratorii săi dădeau semne de oboseală.

Zeița norocului i-a fost și ea favorabilă, întrucît 
500 de metri înaintea finișului, virtualul cîștigător 
etapei se profila semeț în persoana norvegianului Realf- 
sen; o neatenție de ultimă clipă la intrarea în stadion 
l-a privat pe acesta de un succes care se anunța cate
goric. In condițiile menționate, nu i-a fost greu experi
mentatului pistard german să se impună, după o dispută 
pină la prima turnantă cu Moiceanu, Sofronie, Ziegler,

Epuizat de tensiunea momentului, — atît de epuizat 
incit abia a mai putut primi florile pe care i le ofereau 
pionierii din localitate — noul lider al turului și-a măr- 
turist intenția fermă de a păstra poziția cucerită astăzi, 
vizînd o eventuală recidivă la viitoarele sosiri pe stadion.

cu 
al

„ALLEZ FRANCE!"
din pag. 1)

de marele 
de asfalt —

Franței, condus 
maestru al benzii
Robert Oubron. Informat tot 
timpul, c’clistul din Puteaux, 
in virstă 
reușit să 
celor mai 
sării săi.
uneori trei secunde, ne-o poa- 
e spune Walter Ziegler, care 

trecut grație lor a cîș- 
Turul României. Firește, 
nu se poate încă vorbi 

așa ceva. Satisfacția lui 
ezaru este aceea de a putea 

e caravana în postură 
pină Ia Bacău. Și nu 
.'in. Olandezii Benja

mins si Donk, ciasați pe loeu- 
2 și 3, au zîmbit obiec-

de 20 de ani. a 
smulgă 3 secunde 
buni dintre adver- 
Cit de mari sînt

tivelor aparatelor de fotogra
fiat. la gîndul că n-au făcut 
mare risipă pe malul Du
nării. Un grup de trei ru
tieri români. Dumitru Nem
țeanu, Emil Rusu ,și Alexan
dru Sofronie, se află în ur
mărire, lucru care contribuie 
la păstrarea speranțelor. Di
ferența de 1:16 dintre pri
mul și ultimul clasat (Victor 
Rățoi), în această etapa, este 
oarecum inexplicabilă pen
tru un circuit complet asfal
tat, liber și fără diferențe de 
nivel. Ne vom lămuri însă 
mai tîrziu...

CLASAMENTUL PRIMEI 
ETAPE, contratimp indivi
dual — 6,300 km: 1. IVES 
HEZARD (Franța) 8:07 (me
die orară 46,500 km). 2. Hen

drik Benjamins (Olanda) 8:07, 
3. Peter Donk (Olanda) 8:08, 
4—7. Dumitru Nemțeanu (C.S. 
Brăila), Emil Rusu (România 
A), Al. Sofronie (România B), 
Leif Yli (Norvegia) 8:11, 
8—9. Ștefan Suciu (Dezrobi
rea Brașov), Constantin Cio
can (România A) 8:13, 10.
Andre Mollet (Franța) 8:14, 
11. Teodot Puteriii (Steaua) 
8:15, 12—-15. Leon Menard
(Franța), Knut Kvernerud 
(Norvegia), Kaspar Kronen 
(Olanda). Guy Viard (Fran
ța) 8:16, 16—18. Herve Ver- 
neeren (Belgia), Reinhard 
Dertz (R.D.G.), Hans Burki 
(Elveția) 8:18. 19—20. Walter 
Ziegler (România A). Romain 
Vercauter (Belgia) 8:19,21—22. 
Vasile Tudor (România B), 
Siggen Realfsen (Norvegia) 
8:21. 23—25. Constantin Gri- 
gore (România B), Corneliu 
Koeken (Olandă), Vasile Bur- 
lacu (Steaua) 8:22, 26—28.
Wilhelm
Gabriel
A), Ion Ardeleanu (Steaua) 
8:23. 29—30. Jurgen Wanzlik 
(R.D.G.), Mircea Rîndașu (Me
talul Plopeni), Vasile Sele- 
jean (România B), Jean 
Claude Allary (Franța) 8:24.

Prinsen (Olanda), 
Moiceanu (România

AZI, IN TURUL ROMÂNIEIplu-

P:na la Bacau nu mai e mult...

RETROSPECTIVA

însă satisfacția că 
revenit corn pal rio- 

celebrul Mogens 
sosit la București

cel mai nordic 
de pe traseul turului, 
gazdă numai de două 
cele 17 ediții de pînă

ETAPA a IlI-a. BACAU — SUCEAVA. 153 km. St„rt 
e-stis : Teat: :. se Stat — ora 12,30. Start tehnic : borna km. 

era 13,10. Puncte de sprint: P. Neamț, Tg. Neamț. 
; Puncte de că tara re : Dobreni și Bălțățești. Caravana 
e prin Buhuși (unde va avea loc startul tehnic, la 

Piatra Neamț (km 34) — ora 14,00, Dobreni (km 
:~a I-_ Bălțățești (km 64) — ora 14,50. Tirgul Neamț 

— ora 15.13, Vadul Moldovei (km 114) — ora 16,02, 
Fălticeni ;-. 13i — a 1625. Sosirea la Suceava, în centrul

i 17.00.

Vechea cetate de scaun 
Suceava 
punct 
a fost 
ori, în 
acum.

întîia dată, în 1960. Pe sta-

PRIN BUHUȘI
Astăzi, multicolora caravană 

cicliste, in drum spre Cetatea 
Sucevei, va trece și prin Bu
huși. Evenimentul nu este atît 
de inedit pentru mica așezare 
moldovenească de pe malurile 
Bistriței, întrucit și în alți ani 
ea a mai figurat in traseele 
marilor competiții ale sportu
lui cu pedale. Și chiar dacă 
și de astă dată masivul pluton 
nu va poposi în orașul lor, ci 
îl va traversa în viteza roților, 
buhușenii nu vor pregeta, sîn- 
tem siguri, să-i iasă in intim- 
pinare de-a lungul șoselei, să 
încurajeze și să aștearnă flori 
în calea alergătorilor.

Martori doar ai unui mic 
crimpei din episodul înconju
rului țării pe biciclete, locui
torii Buhușului vor rămîne, 
poate, cu singurul regret că 
în mulțimea concurenților nu 
se află și un concetățean de-al 
lor.

Dar inexistența unor cicliști 
de performanță nu este sino
nimă cu absența sportului din 
viața celor 20 000 de locuitori 
ai -orașului. Buhușenii mani
festă predilecție pentru anu
mite ramuri sportive, care și-au 
creat o frumoasă tradiție, și 
una dintre acestea este hand
balul. începuturile acestui 
sport la Buhuși sînt semnalare 
cu trei decenii în urmă, cînd 
aici activa o echipă masculi
nă bine cotată în handbalul

românesc (pe atunci în 11 ju
cători). După război, mai pre
cis între anii 1954—1956, ora
șul este reprezentat și în di- 

‘ vizia A feminină de handbal 
in 11. Dar adevărata ascen-, 
stune a handbalului buhușean 
este legată de ultimii ani cînd, 
după citeva încercări infruc
tuoase, echipa feminină pro
movează în divizia B și apoi, 
imediat, în primul eșalon va
loric, în care a evoluat pină 
de curînd. La finele ultimei 
ediții a campionatului, Textila 
Buhuși a retrogradat din di
vizia A. Trecerea prea ușoară 
prin divizia secundă, care n-a 
solicitat la maximum energiile 
echipei și care a creat, proba
bil, un sentiment de supra- 
estimare, precum și deficien
țele în pregătire (datorate fos
tului antrenor Mircea Crețu) 
par a constitui cauzele princi
pale ale slabului început de 
campionat, care n-a mai pu
tut fi redresat pe parcurs, în 
ciuda eforturilor depuse.

Acest insucces, care i-a afec
tat, desigur, pe buhușeni, arc 
însă toate șansele de a fi tre
cător. Handbalul din acest vechi 
și renumit centru textil va re
veni, fără îndoială, printre va
lorile certe, fiindcă aici se 
muncește, după cum ne-am 
putut convinge la fața locului, 
cu multă tragere de inimă, cu 
pasiune.

Legătura puternică ce există 
între componentele echipei și 
fabrica de postav din locali 
tate (aproape toate fiind sa
lariate aici), căldura cu care 
ele sînt înconjurate de către 
marea masă a muncitorilor, 
interesul și sprijinul acordat 
de către conducerea fabricii 
(directorul comercial Constan
tin Baciu, un inimos și devo
tat prieten al sportului, om de 

- inițiativă și foarte bun orga
nizator, este totodată și pre
ședintele asociației sportive) 
creează climatul favorabil ne
cesar unei noi ascensiuni. La 
această ascensiune concură, de 
asemenea, acțiunile întreprin
se pe linia , â zvoltării bazei 
materiale, ca și a formării de 
noi jucătoare, cu un accent 
deosebit pus pe școală. In 
Buhuși, pe lingă cele două 
terenuri centrale
(unul din ele cu tribune și in
stalație electrică), s-au amena
jat și altele — cu contribuția 
și a organelor de stat locale — 
■pe lingă fiecare școală. Din 
rîndurile elevilor buhușeni 
sînt recrutate apoi elementele 
cele mai talentate, care se vor 
pregăti în echipele de copii 
și juniori ale asociației Tex
tila.

dionul recent construit, suce
venii au aplaudat pe primul 
sosit : simpaticul Victor van 
Schil, oare se bucura în ca
ravană de o mare popularita
te. El a depășit la sprint un 
pluton numeros. (Schil, una 
dintre „speranțele-* ciclismu
lui belgian, va fi selecționat, 
după doi ani. în echipa pen
tru „Turul Franței'1).

A doua oară, în 1961, suce
venii — confirmînd calitatea 
de gazde bune și capătînd 
experiență — au primit ca
ravana cu deosebit fast și, 
totodată, cu un interes teri
bil. stîrnit de aprigul duel 
dintre Ion Cosma (noul lider) 
și Gabriel Moiceanu (ex-tri- 
eou galben) situat în clasa
mentul general la cîteva zeci 
de secunde. în final. Victo
ria în acea disputată ediție 
i-a levenit lui I. Cosma (cîș
tigător și în 1959).

Emil IENCEC

• Turul României era cit 
pe ce să aibă un ciclist soli
tar in caravană, pe danezul 
Gent Madsen (20 de ani), din 
Copenhaga, care — venit de 
la o cursă de munte dispu
tată la Dubnice in Ceho
slovacia (unde â ocupat locul 
16, avîna 
victoria -i 
tului său, 
Frey) — a 
și a continuat drumul pină la 
Galați, in nădejdea venirii 
coechipierilor din formația 
Danemarcei, care însă n-au 
mai ajuns in România. Deși 
invitat să participe, indivi
dual, în cursă, tinărul Madsen 
s-a declarat speriat de coaliția 
atitor echipe valoroase pre
zente în caravană și a prefe
rat drumul înapoi, spre Co
penhaga

de handbal

F. CONSTANTIN

• Turul era în același timp 
să rămînă și fără un ciclist 
francez, Jean Claude Allary, 
care s-a prezentat la aeropor
tul Băneasa și a coborît din 
avion fără pașaport, uitat aca
să la Paris. Numai interven
ția organizatorilor și compre
hensiunea organelor grănice
rești i-au permis ciclistului ui
tuc să fie prezent Ia startul 
primei etape.

— Știu, orice despărțire e grea. Nu vreau să 
plîngînd, dar tnțelege-mă, trebuie să plec. Startul s-a 
azi dimineață...

te văd 
dat de

l ipăi ui 1. V. „lutuimaiia-, sir. Biezoiaau nr. 23—25, București

• Cind a lăsat steagul să 
cadă în dreptul bucureșteanu- 
lui Ajoghin, primul concurent 
pe circuitul gălățean, sîhtem 
siguri că octogenarul profe
sor Constantin Aslan, vetera
nul ciclismului românesc, s-a 
întors o clipă cu gîndul la 
cea mai veche dintre amin
tirile sale de pe aceste me
leaguri, la anul 1923, ând în
deplinea funcția de oficial in

Circuitul Moldovei de Jos, or
ganizat de clubul ciclist din 
Galați. Și, pentru ca memoria 
să nu-l înșele, ne-a pus la 
dispoziție și o fotografie de 
epocă, îngălbenită de vreme, 
dar nu lipsită de farmec.

• în cei mai buni ani ai 
săi, Gino Bratali l-a avut lin
gă sine pe mecanicul Andrâ 
Mazzotti. Apoi, acesta s-a de
dicat, împreună cu soția sa, 
culegerii de folclor elvețian.

Aici, unde însoțește 
trenor echipa Elveției, 
și arătat un disc cu muzică 
populară helvetă, pe care are 
intenția să-l dăruiască 
difuziunii Române. Pe 
parte, Andre Mazzotti 
prima vizită în Galați
gaz» nul de discuri, alegînd o 
imprimare cu muzică popu
lară românească, pe care o 
socotește foarte frumoasă încă 
de la prima audiție.

ca an-
ne-a

Radio- 
de altă 
a făcut 
la ma-


