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DOUĂZECI DE MILIOANE DE INIMI
azi, la pnoonisu

Tenismanii României și Greciei se întîlnes 
II al „Cupei Davis“ iîn turul

De la trimișii noștri speciali
în zonele calamitate

CALAȚI

Lupta se duce zi și noapte!
Ultimul tren de București, 

care s-a încumetat să treacă 
prin zona Halta Vădeni — 
— Podul peste Șiret — Băr
boși m-a lăsat în Galați. Ce
rul senin, de un albastru in
tens, pe care nici in lunile 
de vară nu ai prea des oca
zia să-l vezi, soarele încă 
darnic, deși ora după-amiezii 
era înaintată și parfumul sal- 
cimilor, toate asociate cu li
niștea și calmul gălățenilor 
întâlniți pă stradă, mi-au dat 
sentimentul că amenințările 
naturii — pe care le văzusem 
din tren — nu se vor împlini.

In tren, printre altele, îmi 
notasem vorbele unei femei 
bătrîne, urcată în vagon cu 
familia ei și cu alte familii 
Vădeni, care îmi spunea 
60 de ani nu s-a clintit de 
casa ei, unde a rezistat
războiului, și foametei, și fo
cului, dar „cu apa nu te poți 
pune

...Nu cu mult înainte de 
pod, zărisem doi bărbați clă- 
dindu-și pe un dimb, aproape 
de terasamentul liniei ferate, 
un fel de colibă din seînduri 
și crăci. Lingă ei un băiețel

de școală, căruia coliba, acum 
o săptămină, i s-ar fi părut, 
probabil, coborită dintr-o car
te cu Robinson Crusoe, dar pe 
care acum o privea cu o gra
vitate matură, dureroasă.

...Și-apoi Șiretul. Mi se în
tipărise pe retină nu numai 
nebunia apei, lovind berbeceș- 
te podul, cit mai ales culoa
rea ei galben-murdară, care 
se întindea cit vedeai 
ochii.

Cu doar 20 de 'kilometri mai

Marius POPESCU

„Serialur* de tenis interna
țional cu care sint răsfățați, 
în această săptămină, iubito
rii bucureșteni ai sportului 
alb. continuă din această după- 
amiază cu o nouă evoluție a 
primelor noastre rachete. Re
prezentativa de tenis a Româ
niei — în aceeași clasică for
mație a inseparabililor Ion Ți- 
riac și llie Năstase — primeș
te replica echipei Greciei.

Ieri, în saloanele hotelului 
Lido, a avut loc ședința teh
nică a căpitanilor celor două 
reprezentative, pentru stabili
rea ordinei de joc. Iată cum 
arată programul, după extra
gerile din urnă a celor două 
perechi de echipieri : vineri

(ora 15), Năstase — Kaloghe
ropoulos, Țiriac — Gavrilidis ; 
sîmbătă (ora 15,45), partida de 
dublu ; duminică (ora 15), Ti
riac 
tase 
au loc pe terenul central 
parcul sportiv Progresul, 
biirul principal al intilnirii 
Michele Brunetti (Italia).

La sfirșitul ședinței am 
licitat o declarație căpitanu
lui echipei oaspe. dl. Jean Dia- 
mandopoulos. Iată 
spun d-sa : „Sper că vom avea 
meciuri frumoase în aceste 
trei zile de tenis la Bucu
rești. Personal sînt îneîntat 
că mă aflu în mijlocul buni
lor noștri prieteni români, de

Kalogheropoulos, Năs- 
Gavritidis. Partidele 

din 
Ar- 
este
so-

ce ne-a
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(Continuare în pag. a 2 a)
Peisaj lacustru din Alba-Iulia, 

dedevastată

DEVA

frumoasa așezare crunt 
ape

Consensul
Za 
că 
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4
IUGOSLAVIA

a căror ospitalitate exempla] 
ne bucurăm din plin. Am văa 
miercuri pe exrelențil dv. u 
nismani, în întrecerile amica 
cu oaspeții americani. Al 
Năstase, cit și Tiriac, ml I 
par de-a dreptul formldabl 
Este o plăcere să ai asemeni 
adversari de clasă 1“

tntîlnirea România — Gn 
cia desemnează pe una <1 
semifinalistele grupei, iar ș 
itoarea adversară îi va fi > 
vingătoarea confruntării dil 
tre Iugoslavia și Irlanda. I 
celelalte sferturi de finală a 
grupei A se întîinesc : Aii 
tria — Franfa, Spania — Bu 
garia. (rd. v.)

Epilog la două zile de tenis intre ași

ILIE NĂSTASE ÎNVINGE FE ARTfflJR ASH

CONȘTIINȚA §
Am sosit la Deva pe o 

ploaie măruntă „care tot cer
ne vrăjmașă de vreo trei zile" 
— cum spun localnicii, apă
sați de cerul plumburiu fără 
vreun semn de înseninare.

La sediu (C.J.E.FS.) — un 
fel de comandament sportiv 
al orașului — unde alerga
sem pentru informații, pri
mesc cizme de protecție și in
dicația lapidară : „Coborîm, 
la poalele Cetății"... Urcăm 
în „Moskvici" și înghițim, 
pe rînd, străzile. Totul este 
normal, așa cum știam, așa 
cum lăsasem cu o lună în 
urmă.

Facem la dreapta, pe strada 
Horia și, de-o dată, ne aflăm 
parcă în altă lume. într-un 
peisaj trist și înfricoșător ca 
acelea, multe, prezentate de o 
săptămină pe micul ecran și 
pe care tot le mai credeam 
pure imagini de film.

Case ale căror centuri vi
neții (arfiintind nivelul atins 
de ape) ajung pînă la acope
riș, terenuri de cultură aco
perite cu plăpumi groase de 
nămol, pomi seculari smulși

DEVOTAMENT
unanim

al solidarității
din inima pămîntului și a- 
runcați aiurea, toate acestea 
grăiesc de clipele de nebunie 
ale Mureșului și momentele 
de spaimă trăite de oamenii 
locului în noaptea aceea de 
groază din 15 mai.

Un tablou straniu și dure
ros a cărui copie aveam s-o 
întîlnim apoi, în strada Bra
niște și în cartierul Progre
sul și mai departe pe cursul 
Mureșului, pînă ia nefericita 
Ilia, îngropată în ape pînă 
la gît.

Conform planului, coborîm 
la poalele Cetății. In dreap
ta. acoperită complet de 
mol, zace baza sportivă a 
vei.

înaintăm greu. Clisa 
ce de gleznă prinzînd 
ciorul ca într-o menghină.

Cîțiva oameni degajă, ici- 
colo, gazonul, lăsînd iarba să 
respire. Cineva își dă cu 
părerea că firul n-o să-și mai 
revină. Gazonul va trebui

Tineretul sportiv al patriei 
participă, cu deplină ma
turitate, la vasta acțiune 
națională întreprinsă pen

tru ajutorarea și refacerea zo
nelor întinse ale țării care au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor catastrofale din a- 
ceastă primăvară. Fiecare este 
dornic să-și aducă o contribu
ție, cit de modestă. Ia marea 
zestre pe care trebuie sâ o adu
năm spre a reda cit mai 
rînd vieții așezările lovite 
calamitate.

Ultima zi a intilniri- 
lor amicale dintre ju
cătorii reprezentative
lor României și S.U.A. 
a avut darul să aducă 
noi satisfacții iubitori
lor noștri de tenis. 
S-au jucat, la Progre
sul, partide frumoase, 
iar una dintre acestea 
s-a soldat cu un suctes 
de prestigiu pentru tri
colori. Ilie Năstase, in 
mare formă, a reușit 
să-l intreacă pe cele
brul jucător american 
Arthur Ashe. Ca bilanț 
general, trei dintre cele 
cinci întîlniri, disputate 
pe parcursul a două 
zile, s-au încheiat în 
avantajul team-ului nos
tru. Intr-una dintre ele 
rezultatul a rămas ne- 
decis. Țiriac și Pasarell 
convenind să renunțe la 
luptă cînd scorul seturi
lor era egal.

”51
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cu- 
de TIRIAC—PASARELL

9-11, 6—3

Ilie Năstase și marele său Învins, Arthur Ashe, la capătul memorabilei 1 
partide

Foto : AUREI. NEAGU
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Nușa MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a 2 a)

COMPETIȚII SPORTIVE 
PENTRU SINISTRAȚi

S> S.K -■<
® Sîmbătă; la Pitești, de 

ora 17.30, partida de fotbal 
F.C. Argeș — Steaua București.

® Sîmbătă. de la ora 18.30, 
pe stadionul Giuleștl o Inte
resantă reuniune pugilistică 
cu trei meciuri de mare a- 
tracție : Gîju — Hîrșu, Bădoi 
— Paraschiv șl Bumb — Ma- 
geri. Tn caz de ploaie, re
uniunea se va disputa du
minică la ora 10.

• Duminică, 24 mal, la Craio
va, partida de fotbal Akademik 
Sofia — " •

® La 29 
versitatea 
Corabia.
• La 31

17.30,
la

Universitatea.
mai. la Corabia, Unl- 
Craiova — Progresul

mai, la Calafat, Uni-

Partida inaugurală 
după amiezei de ieri 
oferit o dispută de mare 
intensitate deși avea loc 
în limite amicale, neofi
ciale. L-am văzut astfel 
pe Ion Țiriac acționînd 
cu toată'dîrzenia pentru 
depășirea unui adversar 
care, la rindul său, do
rea un rezultat pe mă
sura prestigiosului său 
palmares.

Românul a început 
bine întrecerea condu- 
cînd cu 2—0 din start.

a 
a

El n-a putut menține 
însă avantajul. Au ur
mat serii întregi de 
breakuri, în care avan
tajul serviciului parcă 
nu mai conta. Mai des 
a reușit aceasta Pasa- 
rell, care egalează și 
apoi ia conducerea la

(Continuare 
în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 2 a)

UN FESTIVAL SPORTIV

I

I CORECTITUDINEA
c. COMARNISCH1

Radu VOIA

I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )
Ciucă, Cuțov, Silherman și Alexe | 

in atentia presei olandeze
5

După cum am anun
țat, în Olanda începe tin 
mare Turneu internațio
nal de box, la care par
ticipă și 7 pugiliști ro
mâni. Presa olandeză, și 
în mod special ziarul 
„De Telegraaf", comen
tează favorabil apariția 
lui Ciucă, Cuțov, Silber- 
man și Alexe pe ringu
rile olandeze, și invită 
publicul să nu piardă 
ocazia de a-i vedea.

Pentru popularizarea 
acestui sport, galele vor 
avea loc în mai multe 
orașe (Amsterdam, Ut-

I
I
I
I
I

recht, Zwolle. Rotter
dam), finala urniînd să 
se dispute în sala Con
greselor din Haga, la 26 
mai.

CU SEMNIFICAȚIE DE SIMBOL

LA TELEFON

pe adresaîntreceriNoi

Sekularac, 
vîrstă de 
33 de ani 

împlini la 
jucător,

un 
mi- 
ră-

Stadionul Republicii a găzduit ieri după-amiază un mare festival polisportiv ale cărui 
Încasări vor fi alocate fondului de ajutorare a slnistraților. S-au vindut 30 000 de bilete. 
Citiți, in pagina a 2-a, relatările reporterilor noștri.
In fotografie : fază din jocul de fotbal Rapid — Progresul

între care 
de-a dreptul 

— Sekularac

Duminică, in sala Dinamo
Invitații

COMPETIȚII ANULATE
întrecerile zonale ale 

;,Cupei României' la oină, 
care urmau să aibă loc 
sîmbătă și duminică, la 
Beiuș, au fost anulate.

In numărul 
al ziarului 
lista altor 
nulate s-au 
cauza calamităților.

de mîine 
vom publica 

competiții 
aminate

ragoslav 
astăzi în 
aproape 
(îi va 

8 noiembrie), 
din 1969, al echipei Santa 
F6 din Bolivia, reprezintă, 
neîndoios, una din ma
rile glorii ale fotbalului 
iugoslav, care l-a decla
rat — după campionatul 
mondial din Chile — «fot
balist al deceniului44.

Cunoscut în Întreaga 
pentru excep-lume 

ționalele lui calități teh
nice — 
dribling 
raculos 
mine în același timp unul 
dintre marii „copil teri
bili" ai fotbalului, pe care 
temperamentul exploziv îi 
trădează cu precădere. Din 
cariera sa de jucător — 
care numără peste 350 
de meciuri pentru Steaua 
roșie Belgrad și 39 de 
selecționări în echipa na
țională — „Seki“ și-a con
sumat mai mult de o 
treime (!) pe... banca re
zervelor, fiind suspendat 
sau accidentat.

Din 1955 — anul de de
but în prima echipă a 
Stelei roșii — Sekularac, 
coordonatorul de joc al 
formației, a marcat 110 
goluri, luînd parte la pa
tru triumfuri în campio
natul național șl la trei 
în „Cupa Iugoslaviei".

La campionatul mondial 
din 1958, din Su,edia. a 
fost considerat jucătorul 
cel mai în formă al echi
pei iugoslave, iar în Chile, 
la „mondialele" din 1962 
(cînd Iugoslavia a ocupat 
locul 4), a fost declarat 
— după portarul cehoslo
vac Schroiff — cel mal 
bun fotbalist al turneului.

De altfel, după meciul 
contra Uruguay-ului (3—1), 
cînd Sekularac a făcut o 
partidă senzațională, el a 
fost — caz unic în isto
ria fotbalului — purtat pe 
brațe de înșiși jucătorii 
uruguayeni !

Grație jocului său com
plet, imaginativ, jucăto
rul iugoslav a fost inclus 
nu de mult in „Enciclo
pedia fotbalului", editată 
la Paris.

pentru motocicliști
duminică de pauză,După o 

motocrosiștil își reiau activitatea 
competițională, particfpînd la 
concursul republican, care ur
mează să aibă loc pe un traseu 
ales în apropierea orașului Vă
lenii de Munte. Pentru membrii 
lotului național, întrecerile de 
duminică constituie o ultimă ve
rificare publică înaintea partici
pării la prima etapă a Balcania
dei de motocros, programată in 
orașul iugoslav Kutina.

• Concursurile de dirt-track 
continuă. De data aceasta, aler
gătorii din București și Sibiu 
(căci numai în aceste orașe exis
tă specialiști al genuin) 
întîlnl în cadrul „Cupei 
Sibiu", găzduită pe pista 
calitate.

UN CONCURS REZERVAT 

HALTEROFILILOR FRUNTAȘI
Duminică dimineața, cu începere de la 

ora 10, în sala Dinamo, va avea loc un 
concurs de haltere rezervat sportivilor frun
tași. Printre participant se numără V. Bă- 
descu, M. Grigoraș, St. Pintilie, Gh. Tele- 
man, Gh. Mincu, V. Opreanu, I. Vlădă- 
reanu ș.a.

se vor
Voința 

din lo-

GUADALAJARA
• ECHIPA ROMÂNIEI ARE ÎNCĂ UN

DE VERIFICARE IN PROGRAM
• BRAZILIENII ÎN „CRIZA DE TIMP
• SIR ALF RAMSEY — SIGUR I

CICLIȘTII DINAMOVIȘTl 
CONCUREAZĂ LA VILNIUS

La 25 mai pleacă la Vilnius 
selecționata de ciclism fond a 
clubului sportiv Dinamo Bucu
rești pentru a participa la o 
competiție de fond, programată 
între 26 și 31 mai. Lotul con
dus 
de 
este 
Ion 
roschi, I. Constntin și I. Ajo- 
ghin.

de H. Bugeanu și însoțit 
antrenorul St. Lemîndroiu 

alcătuit din C. Grigore, 
Cosma, C. Ciocan, Al. Za-

Meci internațional de fotbal la Ploiești

Petrolul—Krakra Pernik (Bulgaria) 1-1 (1-0)
Joi după-amiază pe stadionul Pe

trolul din Ploiești 
ciul internațional 
formațiile Petrolul 
din prima divizie
Bulgariei. Partida,
vel tehnic, a fost urmărită de aproa-

s-a disputat me
de fotbal dintre 
și Krakra Pernik, 

a campionatului 
de un bun ni-

pe 4000 de spectatori. încasările au 
fost depuse în contul 0.E.G. 2000.

Au marcat Grozea (min. 42) pen
tru pîoieșteni și Avramov (min. 87 
din 11 m, acordat de arbitru pentru 
henț comis în careu de N. Ionescu).

I. TANASESCU coresp.

F. R. Ciclism
F. R. Ciclism a primit invi

tații de la numeroase foruri 
cicliste europene. Astfel, rutie
rii români sînt solicitați să par
ticipe la „Turul Turciei11 (23 iu
nie—3 iulie), „Turul Iugosla
viei" (28 iunie—5 iulie), „Cupa 
speranțelor olimpice1*, (Tallin, 
2—7 iulie), „Turul R. D. Ger
mane" pentru tineret (9—16 iu
lie), „Turul Boemiei" (10—14 iu
lie), „Proba olimpică de 100 km 
contratimp pe echipe" (Berlinul 
Occidental, 12 iulie).

în ședința sa de vineri 22 
mai, Biroul F. R. Ciclism va 
lua în discuție aceste invitații.

Itimul succes al handbalului 
românesc a declanșat, spon
tan, un val de entuziasm ge
neros, care a proiectat brusc 
acest sport în conul de lumină 
al actualității vieții noastre

sportive. Ca o reacție In lanț, semne'e 
de întrebare generate de aceastâ 
neobișnuită constanță valorică și-au 
căutat răspunsuri în simpozioane, în- 
fîlniri cu eroii acelor 80 de minute de 
antologie sporlivă de la Pa.is, mese 
rotunde sau interviuri. S a arălat, cu 
ocesle ocazii, cu simplilatea voca
bularului obișnuit, că „vrăjitoria" este 
de fapt împletirea cu tact și simț 
pedagogic a unor elemente de viată 
binecunoscute, dintre care primul este 
munca, iar seriozitatea nu ultimul.

Pe această urzeală, un loc își are 
și corectitudinea. Noțiunea de corecti
tudine este amplă. In cazul nostru ea 
ar putea însemna corectitudinea jucă
torilor la antrenamente și, mai ales, 
în jocuri, corectitudinea antrenorilor în 

sportivii, 
respeefa- 
stabilite. 

fond, un 
însuți și

selecție și în relațiile cu 
corectitudinea în muncă sau 
rea principiilor de activitate 
Corectitudinea înseamnă, în 
deplin respect față de line 
fa|ă de toți cei ce te înconioară, re
prezintă un drum drept, fără nici o 
deviere. Concesiile, de orice gen, sînt 
străine acestei noțiuni.

Un observator critic, dornic să ana
lizeze sub o lupă neiertătoare activi
tatea federației de handbal va putea 
să găsească, eventual, impurități, supă
rătoare sau nu, în munca acestui organ. 
Este absurd să pretindem că aci s-a 
atins perfecțiunea. Dar nu ne este 
teamă să afirmăm că sub raportul 
corectitudinii nu va putea fi găsită nici 
o imperfecțiune. Arbitrînd conflicte, 
inerente în vasta sa arie competițio
nală, încercînd și reușind să medieze 
principial situații obișnuite în muncă, 
federația de handbal și-a făurit un 
principiu fundamental al activității din 
corectitudine, respectînd, cu o obstina
ție ce a dezarmat pe toată lumea, 
regulamentele și statutul său. Și iată 
cum se traduce în fapte o asemenea 
regulă. La campionatul mondial, jucă
torul Roland Guneș a comis un gest 
nesportiv în semifinală și a fost elimi
nat definitiv din joc, iar Cristian Gatu, 
și el tributar nervilor, a lovit un adver
sar în meciul tur al semifinalei „C.C.E.", 
fiind, de asemenea, eliminat definitiv 
din joc. Ambii n-au suportat rigorile 
regulamentului și n au fost suspendați 
de la un meci, deoarece forul inter
național a închis, clement, ochii. Nu 
însă și federația noastră de handbal 1 
La una din ultimele ședințe ale sub
comisiei de disciplină, cazurile au fost 
discutate și, In ciuda faptului că cei 
doi handbaliști se bucură de un pres
tigiu deosebit, nu s a făcut excepție, 
fiind sancționați cu avertisment public. 

IEste, nimeni nu o poate contesta, 
un gest care onorează federația de 
handbal. Este, în ultimă instanță, ex
presia, poate cea mai simplă, a corecti- 

I tudiniî generatoare de relajii echitabile 
I în muncă, a corectitudinii ce creează

I 
t w

I
I

I
I
I
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premisele unei actîvitâfî In care dreptu
rile și obligațiile sînt respectate reci
proc. De aceea cînd vorbim de succe
sele handbalului, sâ nu uitâm corecti
tudinea. Nu este 
culos. Adevârat. 
sigur locul sâu.«

un lucru prea specta- 
Dar, își are în mod

Calin ANTONESCU
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NIMENI NU ESTE
cartierul „Alexandru 
de ani, mă oprește,

...Merg însoțit, prin orașul Dej, spre 
|>an Cuza“, și un om, cam de • vreo 50 
trebîndu-mă dacă n-am văzut pe undeva, oprită în nămol, 
ladă așa-ș-așa, pe care i-au luat-o apele, lada cu haine a 

Imiliei sale. De o parte și de alta a Someșului, o mare de 
amol, locuințe măcinate și zeci de locuri în care cetățenii 
i amintesc că. pînă acum cîteva zile existaseră case. O se
mănătoare metalică, furată de ape, nu se știe de la cîți kilo- 
etri, zace undeva, după ce fusese, probabil, cîteva zile ju- 
iria valurilor. O mașină Dacia, smulsă de torenți din fața 
hei stații de benzină, stă cu roțile înfundate în fața sche- 
reului unei locuințe.
Bilanțul după acest război al apelor în municipiul Dej și în 
Imunele subordonatei 1114 FAMILII SINISTRATE, ADICA 
PROXIMATIV 5 100 OAMENI; 141 FAMILII CU LOCUIN- 
ELE ȘI AVUTUL DISTRUSE “ÎN TOTALITATE.

Eroi cunoscuți și necunoscuți
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RM. VILCEA
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9 mai, locotenent- 
Mihai
unei

CONSENSUL UNANIM AL SOLIDARITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

Dunărea

Simbătă 
Ionelul 
a supus 
irurgicale. Peste 
mțul datoriei ii 
să din spital cu 
catrizată. De atunci pînă azi 
nduce o echipă de salvare 
intervenție formată din os- 

și. Miercuri 13 mai, el 
I scoată, din mijlocul 
lor turbate, împreună 
bordonații săi, 300 de 

Bgiați. A doua zi, încă

Delegeanu 
intervenții 
trei zile, 

obligă să 
plaga ne-

avea 
valu- 

cu 
nau- 

o 
tă. Căzut în apă, Ia un mo- 
ent dat și prins de viitură 
b o insulă, a trebuit să fie 

însuși salvat de la înec. 
Icizia operației nu s-a cica- 
izat nici pînă azi, dar ur- 
prile calamității sînt atit de 
i incit Mihai Delegeanu 
are timp să se gîndească la 
Iricolul unei fistule. în car- 
prul Kogălniceanu, echipa 
f intervenție, condusă de 
aiorul Grigore Giurebe, a 
Ivat, la rindul ei, cu șalu
pe. vreo sută de oameni re- 
giați pe acoperișuri. Dar in- 
rlocutorii mei sînt plini de 
mirație pentru un maior 
ruia nu-i cunosc numele, 
mandantul grupei de „heli- 
Ipteriști", care a făcut — 
rpă spusele lor — minuni 
I acrobație, ca să smulgă 
menii din ghearele morții. 
singură femeie n a putut 

I salvată. O femeie agățată, 
mp de 9 ore pe un stîlp de 
re helicopterul nu se putea 
[ropia din cauza unor plopi 
uați în apropiere. După 9 
e, valurile aveau să doboare 
Ipul și să-1 ia împreună cu 

rtima...
[Spitalul orășenesc a fost 
beat. Directorul unității dr. 
Impiliu Baloescu, împreună 
I adjunctul său, dr. Liviu 
[p> îmi relatează cum s-a 
rnpensat lipsa funcționali- 
lii spitalului. Organizind, în 
balul policlinicii și al unor 
rcumscripții, servicii com- 
bxe, cu orar de zi și de 
lapte, întărind stația de saf
ire. improvizind o casă de 
Ișteri, expediind bolnavii sau 
Icidentații, cu un grad mai 
bre de gravitate, la unită-

tile din Gherla și Cluj, după 
aplicarea primului ajutor. Ma
teriale dezinfectante și medi
camentele au sosit rapid și in 
cantități îndestulătoare. tn 
satele inaccesibile, Aviasan-ul 
a parașutat cele necesare. 
Peste 3 000 de oameni au fost 
vaccinați. în prezent, secțiile 
spitalului sînt supuse unui ri
guros proces de reamenajare. 
Analizele apei oferă date a- 
meliorate. Zilnic Clujul tri
mite, spre Dej, convoaie de 
cisterne' cu apă potabilă.

în punctul maxim al dra
mei, ea și acum in zilele de 
intensă activitate pentru com
baterea urmărilor calamității 
aprovizionarea populației a 
fost și este ireproșabilă. A- 
ceasta și multe alte acțiuni 
indicative exprimă solidari
tatea oamenilor loviți și, mai 
ales, sentimentul comunității 
întregului nostru popor, atit 
ele sensibil și de strîns unit 
în timpul oricărei încercări.

Cînd va mai alerga 
o minge ?

Din frumoasele baze spor
tive ale. orașului n-a mai ră
mas aproape nimic. Stadio
nul asociației Unirea, cu gar
durile și vestiarele devastate 
de puhoaie, e acoperit de un 
strat mîlos de aproape ju
mătate de metru. Echipamen
tul a fost cărat de valuri. 
Cine știe cîte luni de-acuin 
înainte aici nu va mai ră
suna gipsul mingilor de tot 
felul I ? Terenurile de hand
bal. volei, și baschet ale li
ceului „Andrei Mureșanu" au 
fost și ele maltratate de fu
ria lichidă. La școala gene
rală, situația e identică. Să
lile de gimnastică au devenit 
niște vane pline cu apă pînă 
aproape la jumătate. Un sin
gur teren, pe care se poate 
juca handbal, volei sau bas
chet, a scăpat teafăr și pe el 
se vor organiza în curînd 
competiții în beneficiul sinis
traților. Gheorghe Gherase, 
președintele C.M.E.F.S., îmi 
zice că toți sportivii orașu
lui' lucrează și vor lucra pentru 
atenuarea degradărilor și recu
perarea locurilor de antrena
ment și competiții. Silviu An- 
dru, președintele secției de 
fotbal Unirea, ca și Cornel 
Pop, secretarul asociației, ne 
roagă să inserăm în ziar ape
lul lor către toate cluburile 
cu bună stare, pentru ajutor 
în echipament sportiv. Ei au 
și expediat asemenea rugă
minți scrise către opt clu
buri din prima divizie națio
nală de fotbal.' Sîntem siguri 
ca li se va răspunde.

prima 
istorie, 
ridicat

Se pare că, pentru 
dată în milenara sa 
Oltul — atît de slăvit, 
de Octavian Goga la valoare 
de simbol — a devenit un 
dușman al celor ce-1 adoră. 
Da' și Oltul, aidoma geamă
nului său, Mureșul, a început 

"---- aruneîn-
albia sa. 
cu acest 
diminea-

Duminică sportivă
in parcul Dinamo
Cluburile bucureștene Di- 

hamo și Rapid organizează 
Humlnlcă 24 mal. în parcul 
ptnamo din șos. Ștefan cel 
Mare, o manifestare sportivă 
tu un bogat și variat pro
gram. In program au fost 
Incluse Întreceri de cartln- 
Luri, de haltere, meciuri de 
nandbal șl de fotbal.

lată programul : Stadionul 
fentral, ora 9,30 : „Se întrec 
Lurajoșii" (concurs de cartin- 
guri) ; ora 10 : Dinamo Bucu
rești — Flacăra roșie (fot
bal. campionat de copil) ; 
brail: Dinamo București — 
Rapid (fotbal,echipele divizio
nare A) — în pauză finala con
cursului de cartlngurl ; Te- 
[enul de handbal, ora 10 : 
binamo București — Rafină- 
Ha Teleajen șl steaua Bucu
rești — Politehnica Timișoa
ra (meciuri din campionatul 
■ivizlel A la handbal) ; Sala 
le sporturi, ora 10 : „Cupa 
binamo“ la haltere (participă 
tel mai buni halterofili al 
lluburilor bucureștene). 
I Intrarea generală 5 
roate fondurile realizate 
li donate familiilor din 
tetele calamitate.

lei. 
vor 
ju-

Toate eforturile pentru refacere
Refacerea capacităților de 

producție ale întreprinderilor 
avariate a fost una din prin
cipalele direcții de inițiativă 
și acțiune ale comandamen
tului local. Gheorghe Rada 
secretarul cu probleme eco
nomice, ne spune — cu o 
evidentă tristețe — date a- 
mănunțite despre starea de 
ultimă oră a fiecărei unități 
de producție. Peste 3 000 de 
oameni — militari, muncitori 
de la C.A.P.-urile învecinate, 
elevi și studenți din orașul 
Cluj — dau ajutor salaria- 
tilor întreprinderilor avaria
te, pentru reparații și punere 
în funcțiune. Deocamdată, 
doar Fabrica de produse re
fractare, întreprinderea „11 
Iunie", salina Ocna Mureșu
lui și, parțial, întreprinderea 
„Bobîlna" nu au început flu
xul producției. Dar zilele ur
mătoare vor aduce și aici de
marajul așteptat. Țara întrea
gă are grijă de fiecare dintre 
localitățile lovite de stihia a- 
pelor dezlănțuite. Pe drumu
rile către Dej, de pildă, au 
trecut, in aceste zile, camioa
ne cu alimente și îmbrăcă
minte donate de către coope
ratorii din comunele Mociu 
si Apahida (jud. Cluj), Insti
tutul de fizică atomică din 
București, Uzinele mecanice 
„16 Februarie" din Cluj și 
I.C.A.P Ilfov. Concetățenii 
nesinistrați au început să do
neze și 
2 000 au 
Aproape 
primesc 
aici în 
familii sinistrate gradul I au 
primit 20 de apartamente noi. 
Un bloc de încă 20 de apar
tamente va fi repartizat peste 
cîteva zile. Numeroși cetă
țeni își pun, cu nobilă sim
plitate, casele la dispoziția 
celor ce le-au pierdut. Nimeni 
nu se simte singur. Compa
siunea și grija tuturor pentru 
cei loviți sînt un tonic mo
ral de extremă eficacitate.

Biletele de tren pe care mi 
Ie întinde casierița, în gara 
Dej, sînt jilave, semn că și 
clădirea gării a fost încinsă 
cu un brîu de apă. în trenul 
de întoarcere, o profesoară 
căreia nu-i știu numele, fapt 
ce conferă cazului o comen
tare de simbol (profesoară Ia 
o școală dintr-o comună în
vecinată Dejului, unde ajun-

ge zilnic sciilîndu-se la 3 și 
jumătate dimineața, ca să 
plece din Cluj cu trenul ; iar 
la întoarcere face gospodărie, 
locuind doar cu soțul ei, stu
dent, și neavînd ajutoare) 
ne-a spus, în legătură eu dra
ma Dejului, care-i era cunos
cută : „M-am gindit și am 
hotărît să iau acasă, pentru 
o vreme, un copilaș de vreo 
4—5 ani de Ia una din fami
liile „dezmoștenite" de apă". 
Cinste nobleței acestei necu
noscute, o noblețe pe care o 
simt invadînd atitea priviri, 
gesturi și strădanii ale omu
lui nostru, erou anonim.

Romulus BALABAN

să-și umfle torentul, 
du-se sălbatic peste

Un prim contact 
rîu l-am luat marți 
ța, la Stoenești, de la fereas
tra acceleratului. Albia se în
tinsese mult, cuprinzînd în
treaga luncă, dar nimic nu 
lăsa să i se întrevadă acea 
față congestionată și dezlăn
țuită, ca o Gorgonă, din drep
tul satului Ionești. Matca lui 
— dacă se mai poate numi 
matcă de rîu o imensă întin
dere de apă de cîțiva kilo
metri — înghițise păduri și 
ogoare.' Undeva, departe, în 
mijlocul acestei mări învol
burate, se afla, aidoma unei 
epave, un gigant escavator, 
ușor înclinat într-o rînă, cer
șind — parcă — îndurare de 
undeva, din cerul acela ne
gru ca un fund de tuci.

...Și satele trec prin fața 
privirilor, unul după altul, 
dar toate sînt pustii. Nici 
țipenie de om ! Doar ici-colo, 
cîte o găină speriată, rotin- 
du-și capul, mirată și ea de 
această liniște.

Oamenii se zăreau undeva 
departe, pe marginea apei, 
mișunînd ca niște furnici. 
Doar autocamioanele și trac
toarele, cu remorcile lor, care 
cară — desigur — pămînt 
pentru consolidarea diguri
lor, se deosebeau în acest de
cor trist.

Cu cît ne apropiam de Rm. 
Vilcea cerul începea să se 
lumineze. La Rîurcni — acolo 
unde cu peste 120 de ani în 
urmă generalul 
stabilise tabăra, 
avea în Olt un 
prețuit' — norii 
complet, iar soarele se arăta 
în toată splendoarea lui, ase
menea unui trufaș senior din 
timpul lui Mircea. Nici n-ai 
zice că mai bine de o treime 
din țară a căzut pradă in
temperiilor naturii în această 
primăvară !

Ajunși la punctul final al 
călătoriei noastre, am făcut 
primul drum la sediul Co
mandamentului județean de 
luptă împotriva inundațiilor. 
Tocmai se desfășura o ședință 
în care erau discutate noi și 

măsuri.

Magheru își 
pentru că 

aliat de ne- 
se risipiseră

„Aici, la noi, mi s-a spus, 
deocamdată e liniște. Ce mă
suri s-au luat ? Zonele care 
ar putea fi puse în pericol 
de furia Oltului au fost eva
cuate. Se construiesc diguri 
Ia Ostroveni și Bujoreni. A- 
vem marele avantaj că inun
dația nu ne va lua prin sur
prindere, cum am aflat că s-a 
petrecut în alte părți. Vă rog 
să scrieți acolo, în ziarul dv„ 
că toată suflarea omenească 
a județului participă la bara
rea drumului apelor și Ia 
campania de ajutorare a popu
lației din regiunile sinistrate. 
Și sportivii iau parte activ 
în aceste momente grele la 
toate acțiunile. Dar, despre 
aportul lor puteti obține mai 
multe amănunte de la 
C.J.E.F.S.".

Am plecat mai departe și, 
iată-mă la sediul C.J.E.F.S., 
unde am întîlnit o veche 
cunoștință, pe prof. Nicolae 
Dinescu, vicepreședintele Con
siliului, unu.1 dintre marii a- 
nimatori ai mișcării sportive 
vîlcene. Fire volubilă, prin 
excelență, profesorul era, de 
data aceasta, tăcut și îngîn- 
durat. M-a supus unui adevă
rat interogatoriu, ca și cum 
aș fi venit direct din zonele 
sinistrate. Am reușit cu greu 
să inversez rolurile >

„Sute de tineri sportivi din 
orașul nostru și din județ, 
ne-a spus prof. Dinescu, mun
cesc zi și noapte la consoli
darea digului de la Ostro
veni. Ei au participat activ Ia 
evacuarea depozitelor de ma
teriale de pe malul Oltului și 
a populației din zonele ame
nințate de ape. C.J.E.F.S. Vîl- 
cea a hotărît să organizeze 
numeroase manifestări sporti
ve, ale căror încasări să fie 
depuse în contul ajutorării si- 
nistraților. Pînă la sfîrșitul 
lunii se vor organiza nume
roase partide de fotbal, volei, 
handbal, demonstrații de box, 
judo și lupte".

...La ora cînd transmit a- 
ceste rînduri, se pare că ora
șul nu se mai află în peri
col. Dar se anunță că nume
roase sate, în amonte și aval 
de Rm. Vîlcea, au fost inun
date. Voi pleca în acea di
recție...

versltatea Craiova
1 a f jț
• Duminică 24 mal, la Ora

dea, un cuplaj fotbalistic : în 
deschidere partida old-boys în
tre arbitrii și antrenorii de fot
bal din localitate iar în vedetă 
jocul Crișul — Olimpia din ca
drul diviziei B, seria a Il-a.
PROGRAMUL BRAȘOVENILOR
• Un program amplu își pro

pun brașovenii. Clubul Dinamo 
va dona din veniturile persona
le ale membrilor săi suma de 
50 000 lei și va organiza partide 
de fotbal, handbal și box. Clu
bul Tractorul participă cu o 
subvenție de 25 000 lei. Clubul 
Politehnica își propune organi
zarea unor turnee de baschet Și 
fotbal.

AFLAM DE LA IAȘI...
Miercuri a avut loc ședința 

biroului C.J.E.F.S. Iași în care 
au fost analizate posibilitățile 
de contribuție la ajutorarea ju
dețelor sinistrate ale țării. S-a 
hotărît organizarea unor acțiuni 
sportive de mare amploare pe 
stadionul 23 August din locali
tate, la care să-și dea concursul 
toate unitățile de performanța 
din județ.

Cu același prilej, membrii bi
roului C.J.E.F.S. au decis să 
ofere salariul lor pe o lună pen
tru ajutorarea sinistraților, iar 
aparatul organului județean să 
contribuie lunar, cu o zl, pînă 
la sfîrșitul acestui an.

...Șl DE LA REȘIȚA
Pe baza planului de acțiune 

inițiat de C.J.E.F.S. Caraș Se
verin, șl în această parte a țării 
sportivii vin în sprijinul popu
lației sinistrate. Astfel, fondu
rile realizate din întîlnirile de 
fotbal C.S.M. Reșița — Minerul 
Anina, Minerul Bocșa — Meta
lul Topleț șl Victoria — C.F.R. 
Caransebeș au fost alocate aces
tui scop. De asemenea, la sfîr
șitul săptămînli vor avea 
mai multe gale de box cu par
ticiparea pugiliștilor de 
C.S.M., Școala sportivă Reșița 
și Tînărul Metalurgist Bocșa. în 
fabrici și uzine, sportivii stat 
în primele rînduri pentru înde
plinirea planurilor și angajamen
telor. Ei pot fi întilniți în aces
te zile la centrele de colectare 
a obiectelor pentru populația sl-

nistrată. (PAUL BOCȘANU - 
corespondent).

CREȘTE „CONTUL 2000"
• In concursul de ciclism 

;,Cupa F.R.C.", organizat la 24 
mai 1970 pe velodromul Dinamo, 
la orele 10, toate încasările și 
haremurile arbitrilor se vor vira 
în „Contul 2 000“.

• Clubul Constructorul din 
București donează echipament și 
materiale sportive în valoare de 
25 000 lei organizațiilor sportive 
din regiunile sinistrate.
• Clubul Rapid din București 

donează materiale și echipament 
sportiv în valoare de 52 000 lei.
• încasările jocului amical de 

fotbal Dinamo — Rapid, ce va 
avea loc la 24 mal pe stadionul

■ Dinamo, la ora 11, se vor vira 
în „Contul 2 000“, conform ho- 
tărîrli luate de conducerile ce
lor două cluburi.

Frumosul gest
al gimnastelor
cehoslovace

loc

la

Luind cunoștință de marile 
calamități naturale abătute a- 
supra unor județe ale pa
triei noastre și împărtășind 
durerea familiilor sinistrate, 
echipa feminină de gimnas
tică a Cehoslovaciei, prezenta 
la Cluj cu prilejul meciului 
cu selecționata similară a Ro
mâniei, a anunțat municipa
litatea orașului Cluj de ho- 
tărîrea sa de a veni in spri
jinul celor 
Gimnastele, 
treie și 
ției au cedat o parte din 
urna lor oficială pe care 
primit-o pe timpul șederii 
România pentru fondurile 
ajutorare a familiilor care 
avut cel mai mult de suferit 
de pe urma Inundațiilor.

Gestul sportivilor ceho
slovaci a fost primit cu pro
fundă recunoștință de spec
tatorii prezenți in sala spor
turilor din Cluj

greu încercați, 
antrenorii, arbi- 

conducătorul delega- 
di- 
au 
in 
de 
au

(Urmare din pag. 1)

schimbat. • La fel și zgura de 
pe pista acoperită acum de o 
„glazură" cafenie, de circa 20 
de centimetri.

în stingă, cochetul — pînă 
mai ieri — hotel al sporti
vilor arată ca un beci. I-a 
fost scos parchetul pe care 
apa de-o jumătate de metru, 
îl umflase, i s-au scos fe
restrele, s-au răzuit pereții 
care sînt acum reci și plini 
de răni.

Noroc că am salvat ca-

ei. tn contul special 
apărut primele sume.

1 300 de persoane 
zilnic, gratuit, masa, 
oraș. Astăzi 35 de

Dan VLAD

Un moment din demonstrația in turnanta.

DIRZENIA
ctch știlor. Se pedalează

zarmamentul 1 — exclamă un 
muncitor vrînd parcă să di
minueze efectele

— Reușisem de 
punem la adăpost 
mentul sportiv și 
zarmamentul hotelului — reia 
președintele C.J.E.F.S., tova
rășul Mircea Biriș, însoțitorul 
nostru. La ora 7, cînd s-a dat 
semnalul 
la Deva 
furibund, 
meni au 
tim control al bazei sportive 
și au alergat să salveze saco
șele sportivilor craioveni 
(n.n. prezenți la una din zo
nele campionatelor naționale 
de oină) care nu se reîntorse- 
seră de la masă. în 10 minu
te, apa a urcat vertiginos Ia 
un metru și jumătate, blo- 
cîndu-ne ieșirea. Ne-am stre
curat în pod și de acolo am 
sărit în tribună, unde am ră
mas pînă la miezul nopții, 
cînd ne-a salvat o barcă — 
își rememorează colocutorul 
nostru clipele acelea de ma
ximă tensiune.

De 5 zile, activul C.J.E.F.S. 
și oamenii de la baza spor
tivă a Devei, cărora li s-au 
alăturat elevii Școlii profe
sionale de construcții și spor
tivii din oraș, lucrează intens 
la degajarea terenurilor, ast
fel ca, numai în două săptă- 
mîni, așa cum ți-au propus 
ei, toată suprafața să poată 
fi redată ........ '"
ționale.

— E o 
voioasă, 
împlinită 
viața să-și reia pulsul nor
mal, ca nici activitatea, spor
tivă să nu sufere — spuneau 
metodiștii sportivi ai Devei, 
întilniți pe „șantier" la poa
lele Cetății, și, peste cuvinte
le lor — care exprimă con
știință și devotament — n-ar 
mai fi nimic de adăugat...

catastrofei, 
cu ziuă să 
tot echipa- 
întreg ca

că viitura a ajuns 
și Mureșul își iese, 
din matcă, opt oa- 

făcut, rapid, un ul-

activității competi-

muncă grea și ane- 
care se cere însă 

repede, astfel ca

FI INFRÎNT

pta se duce zi și noapte!
(Urmare din pag. 1)

parte, la Galați, te credeai 
I altă planetă...
Peste aproximativ 18 ore, 
n aceleași locuri străbătute 

I trenul, după ruperea di- 
lut de la Bărboși... Cu tot 
ttsmul oamenilor, digul a 
Bat. Multe case din Bâr
fi — din care locatarii au 
t salvați cu maximă ope- 
livitate de militari și cefe- 
ttz, nu se mai vedeau... 
un acoperiș, ici-colo, 
[prăjină cu coteț de 
In bei în virf (singurele 
L. locuite), berze pe 
H...
..Coliba de lingă

mai era.
n acest tablou 
raj'ul, aricit de 
rea, l-am zărit 
ă în ochii sinistraților, 
fiți dintre ei mutați cu mo
le și lucruri în vagoane 
be la dispoziție de Direc- 
I regională C.F.R. Galați. 
re intr-adevăr nespus de 
cresionant să vezi cum oa- 
ni crunt loviți de urgia

cite 
po- 

spa- 
hor-

terasament

deprimant, 
curios ar 
în primul

naturii nu rostesc un cuvînt 
de lamentare, nu se 
nici un fel.

Da, forța morală a 
lor din aceste locuri 
sit in ultimele zile 
feluri de exprimare. La Fun- 
denii Vechi, de pildă, ca să 
dau doar unul din multele e- 
xemple cunoscute - 
teni, Dragomir 
Dragomir Toma și 
Vasile, au înfruntat 
dezlănțuit cu o lotcă 
rească (de numai 13 
cea mai mică barcă 
aici), pornind să salveze doi 
bătrîni care se refugiaseră cu 
vaca lor pe un dîmb lingă 
biserică.

In tot acest timp, Galațiul 
prin fața căruia defilează a- 
menințătoare Dunărea, mai ■ 
năvalnică și mai puternică 
ca niciodată, își construiește 
fortificații de cetate asedia
tă. De la gara fluvială și pînă 
la staț-'a de sortare a minereu
lui (5,6 km) crește, oră de 
oră, un dig protector lung și 
impresionant ca un zid me
dieval.

plâng in

oameni- 
și-a ga
zed de

— trei să- 
Gheorghe, 

Nicolau 
Șiretul 
pescă- 

crivace, 
folosită

Furia apelor n-a atins Bucu- 
reștiul, doar ploile reci au 
spulberat străzile, cu nepu
tință sfîrșită. Dar oamenii 
Capitalei au simțit cuțitul du
rerii înfipt în inimile lor, și-au 
strîns rindurile, făcînd front 
comun în marea acțiune pen
tru ajutorarea familiilor si
nistrate. 30.000 de cetățeni au 
ținut să onoreze cu mica lor 
contribuție manifestația spor
tivă desfășurată, ieri după 
amiază, pe stadionul Republi
cii, organizată în scopul strîn- 
gerii de fonduri destinate re
giunilor calamitate.

Tribunele nu s-au umplut 
pînă la refuz, deși se vîndu- 
seră toate locurile. Nici nu 
puteau fi pline. Cei mai mulți 
dintre posesorii unui bilet lu
crau la orele acelea într-un 
schimb suplimentar sau se 
îndreptau către centrele de 
colectare a îmbrăcăminții ori 
spre ghișeele C.E.C. Și totuși, 
într-un fel, ei erau acolo, în- 
tinzînd o mînă frățească peste 
furii și durere.

Au ținut să vină, totuși, pes
te 10 000 de spectatori. Am 
stat de vorbă în tribune cu 
cîțiva dintre ei. Li se citea pe 
față o hotărîre lăuntrică de 
a contribui la salvarea seme
nilor lor. Ingir ?rul agronom 
Alexandru Popescu ne-a spus: 
„Am venit aici nu pentru a 
asista la spectacolul sportiv în 
sine, ci pentru că am simțit 
nevoia omenească ca după a-

tîtea zile să văd și altceva. 
Să văd, poate, în angajarea 
fizică de pe teren o fărîmă 
din epuizanta încleștare a oa
menilor cu apa și să mă simt 
aproape de ei". Cuvinte ase
mănătoare am auzit și 
Ion Cizmănaru, salariat 
zina Electromagnetica, 
la Constantin Predeșel,
uzina de mașini electrice, 
de la încă mulți alții. Cuvin
tele izvorau din inimă, fier
binți și dîrze. Era dîrzenia ca
racteristică omului de pe pă- 

--------UN GÎND

de 
la 
si 
de

la 
zi- 
de 
la 
și

minturile noastre care nu 
vrea înfrînt de natură.

Manifestația sportivă a avut 
un variat și atractiv program: 
meciul de fotbal feminin din
tre Confecția și F.R.B., parti
da de olds-boys dintre Rapid 
și Progresul, probe de atle
tism și curse de ciclism, de
monstrații de judo și gimnas
tică acrobatică, precum și dis
puta dintre fotbaliștii divizio
narelor Steaua și Dinamo.

Fetele de la Confecția le-au

DE PE

N icictnd natura
cînd joaca ei___ _____ ___  ________
pustindu-se cu toată forța ei distrugătoare 
asupra a ceea ce omul crease cu trudă, ge

loasă parcă pe mina lui de gospodar, ea a uitat 
— sau n-a știut — pe semne cea mai Însemnată 
calitate umană : solidaritatea. Lozinca „Toți pen
tru toți“, aruncată peste întregul pămint românesc, 

să
au 
A- 
a- 
ei,

n-a lovit mal 
n-a tost mai

dureros, 
absurdă.

nlci- 
Nă-

a devenit cuvînt de ordine. Printre cei chemați 
lupte in această întrecere cu stihiile naturii,' 
fost și eroii stadioanelor și ai sălilor de sport, 
flăm zilnic despre tăria morală a sporii'’lor în 
ceste Împrejurări, despre victoriile obținute de 
victorii care au valoarea aurului.

Dar nu numai cei loviți direct participă Ia ma
rea bătălie pentru refacere. Iată, aseară, pe Re
publicii, timp de cîteva ceasuri i-am putut urmări 
din nou pe cîțiva dintre sportivii noștri de frunte. 
Am văzut judokani, atieți, cicliști și, bineînțeles, 
fotbaliști. Șl am văzut mii de oameni în tribune. 
Ochiul s-ar putea înșela privind peluzele apr rape 
goale, dar participarea bucureștenilor la acest re
cital, MARE prin semnificația lui, a fost mult mai 
Însemnată. Cel aflați la locul de muncă în după 
amiaza de ieri au ținut t< uși să contribuie ia 
ajutorarea regiunilor sinistrate — scopul organiză-

de la F.R.B. 
după meci, de 

Oboseala 
„Mă gîndesc —

întrecut pe cele 
Ne-am apropiat, 
Irina Climovschi. 
era vădită,
ne-a spus — la nopțile și zi
lele nedormite ale altor spor
tivi în luptă cu stihiile și o- 
boseala mea îmi pare nimic. 
Prezența aici, în această după 
amiază, e o parte din modesta 
contribuție pe care vreau s-o 
aduc familiilor celor loviți de 
năpastă". In tăcerea colegelor 
ei de echipă am descifrat a-

STADION...
rii marii sărbători sportive. Și nu sînt puțini : 
30 000 de oameni au vrut, parcă, să demonstreze 
ieri că nimic nu este mai puternic decît OMUL. 
Iar cei prezenți în tribune se făceau purtătorii de 
cuvint ai tovarășilor lor absenți de pe stadion. Și, 
fie că se numeau Nicuiae Pirvulescu de la U.M.E., 
Tudor Goia, student la Construcții sau locotenent 
colonel Marian Georgescu, sau oricare altfel, toți, 
dar absolut toți, erau convinși că spectacolul spor
tiv a fost mai frumos ca oricind. Erau puțin triști 
spunîfld acestea și gîndindu-se la sinistrați. Dar 
viața trebuie să-șl urmeze cursul ! Și obișnuițil 
spectatori ai stadioanelor nu s-au dezmințit, a- 
plaudind și susținindu-și favoriții mai mult ca 
orieînd.

Seara, în toate colțurile stadionului s-au aprins 
torțe, unindu-și flacăra într-una singură, ridicată 
sus pe culmile cele mai înalte ale edificiului uman. 
Și toți cei prezenți ieri pe stadionul Rpubllcii, a- 
vîndu-1 amfitrioni pe admirabilii noștri sportivi, 
au semnat cu emoții și pioșenie în josul unui 
poem nesfîrșit denumit OM. Omul care cunoaște 
loviturile rele ce-1 pot lovi, dar niciodată nu-I pot 
infringe !

Geo RAETKY

ale

celeași cuvinte nespuse. Ne-am 
îndepărtat, lăsindu-le să trea
că spre cabine.

Vedetele de odinioară
fotbalului — peste 50 — au 
fost și ele prezente. Nici nu 
puteau lipsi. Macri, Ozon, 
Oaidă, Caricaș, Ene II și alții 
au amintit măiestria lor de 
altădată. La 800 m plat a în
vins Cornelia Holub, de la 
Metalul. Tineri cicliști, judoka 
și grațioasele gimnaste au fă
cut demonstrații de înaltă vir
tuozitate. Atletele Cornelia 
Popescu și Virginia Bonei au 
trecut peste ștacheta înălțată 
la 1,79. La lumina reflectoa
relor fotbaliștii de la Steaua 
și Dinamo caligrafiau pe ga
zon.

Partida derby a reuniunii, 
opunînd vechile rivale Dina
mo și Steaua a dat cîștig 
de cauză, cu scorul de 1—0, 
celor dinții. Dar cine s-a mai 
gindit la învingători...

Stropi grei de ploaie au că
zut peste stadion, dar nimeni 
nu și-a părăsit locul. Fiecare 
a crezut că este de datoria lui 
să rămînă acolo.

A. CALIN 
EmanyeJ FANTANEANU.
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TIRIAC ACASĂm
Intenționam, de mult timp, 

să-mi exprim o părere, în le
gătură cu evoluția excepțio
nalului nostru jucător, care 
este — de cîțiva ani — Ion 
Țiriac, fără discuție cel mai 
complet produs al tenisului 
autohton, pînă în momentul 
de față. N-am făcut-o pentru 
că, de fiecare dată, am aștep
tat, și am dorit, ca faptele 
să-mi anihileze intenția și ob
servațiile mele să fie infirmate 
de realități. Dar, recentul meci 
amical cu echipa S.U.A., de
ținătoarea autoritară a „Cu
pei Davis", mi-a confirmat, din 
păcate, vechea convingere și 
mi-a dezmorțit inerția.

Despre ce este vorba ? 
Țiriac joacă mereu mai slab 
acasă. Constatasem acest ciu
dat fenomen de ani de zile, 
dar, după ce am asistat la 
finala „Cupei Davis", la Cle
veland, și l-am putut vedea 
în plenitudinea capacităților 
sale, după ce am auzit opi
niile unor specialiști reputați 
și pe ceie ale adversarilor săi 
despre campionul atîtor ani 
al tenisului românesc, m-am 
convins că nu mă înșelasem : 
Țiriac joacă mai slab acasă...

M-a durut constatarea făcu
tă, cu atît mai mult cu cît 
el nu mi-a confirmat-o nici
odată, preferind să tacă atunci 
cînd încercam să provoc o 
astfel de discuție

Zilele trecute, în tribunele 
stadionului „Progresul", din 
București, cînd în fața lui și 
a cuceritorului său partener 
și prieten, llie Năstase, stă
teau două dintre cele mai va
loroase rachete ale lumii, 
Ashe și Pasarell, am auzit, 
nu numai lamentările co
lective ale unor spectatori, 
atunci cînd Țiriac greșea 
o minge, ci și unele afir
mații care se doreau compe
tente. Cîteva exemple : „Țiriac 
nu mai merge", „Totdeauna 
el se îmbolnăvește cînd are 
un meci greu", „Abia se mișcă, 
s-a terminat cu el". ,.Nu-l mai 
duc picioarele" etc.

Chiar dacă ar fi așa, cred 
că publicul nostru nu ar tre
bui să uite unele adevăruri. 
Cerîndu-i scuze lui Țiriac pen
tru că am să mă refer la 
unele merite ale sale, ce par 
uitate și particularizînd, de 
data aceasta, un fenomen ge
neral al sportului nostru ce 
se explică prin conjunctura 
politică actuală și locul social 
al sportului în societatea ro
mânească socialistă, am să 
afirm că, dacă vedem astăzi 
pe terenurile noastre echipe 
de mare valoare (cea a S.U.A. 
joacă pentru prima oară la 
București), trebuie să știm că, 
în bună parte, fericirea noas
tră i se datorează lui Țiriac. 
Dacă llie Năstase asaltează, 
mereu mai decis, locul prim 
al ierarhiei amatorilor în lu
me, fundamentul îndrăznelii 
sale nu stă doar în excepțio
nalul său talent, ci și în per
soana lui Țiriac. Ignorînd 
egoismul altor jucători, Ion 
s-a ocupat realmente de llie, 
l-a „tras" după el, l-a sfătuit, 
și-l sfătuiește încă în conti
nuare, cu competență și sin-

ceritate și Năstase nu se 
poate (și nici nu dorește așa 
ceva) dispensa de compania 
lui Țiriac. Ion a acordat, pe 
strunele experienței sale, ima
ginația mereu novatoare a 
lui llie și, sub conducerea sa 
în teren, s a sudat cuplul de 
24 de carate, învingător în 
atîlea celebre concursuri de 
dublu, în numele tenisului ro
mânesc : Țiriac—Năslase.

Ion este prea mîndru și va
loros pentru a polemiza cu 
publicul său de acasă. Dar, 
în prezența acestui public, pu
terea lui de concentrare sca
de, pentru că „afară" el joa
că și contra tribunelor și le 
înfruntă făcîndu-se, nu numai 
temut, dar — culmea I •— și 
iubit. Acasă, el nu dorește 
să se bată cu cei din tribune. 
Unii dintre spectatori îl pro
voacă însă și-i limitează, in
conștienți, posibilitățile. Aces
tor cetățeni vreau să le spun 
azi că Țiriac a suferit în Iran 
de gripă, că de Iq Bruxelles 
a vrut să vină acasă, avînd 
40 de grade temperatură, dar 
a rămas alături de llie, care 
lupta pentru primul loc. Des
pre același Țiriac, pe care 
„specialiștii" din tribune (cili 
or fi ținut o rachetă în mină, 
vreodată ?) îl consideră „tre
cut", Arthur Ashe îi spunea 
colegului Radu Voia, la sosi
rea sa la București, că „este 
jucătorul aflat în cel mai evi
dent progres", iar la replica 
„dar, Țiriac are deja 31 de 
ani", supercampionul de cu
loare răspundea : „Perfect I în 
3—4 ani el poate ajunge în 
vîrful piramidei 1"

De ce, oare, unii speclatori

Fotografia de AUREL NEAGU 
se entuziasmează numai în 
r jzența talentului autentic al 
lui Năstase, și nu și în cea a 
muncii enorme, depusă de 
Țiriac? El na ascuns-o nici
odată, a spus-o, nu de mult, 
si la Televiziune, în convor
birea sa cu scriitoarea Sîn- 
ziana Pop : n-a avut talent, 
a muncit, a muncit și încă, 
cel mai adesea, de unul sin
gur.

Dragi spectatori, vă rog de 
aci, din coloanele ziarului 
sportiv, nu ignorați această 
realitate. Și, credefi-mă, ea 
arată așa cum v-am înfăți
șat-o acum, foarte sumar. 
Țiriac este un mare campion 
și nu numai al terenului de 
zgură, ci si al noțiunii de 
sport, în plenitudinea și diver
sitatea sa. Nu-I faceți să se 
simtă străin tocmai la el 
acasă I Dacă n-averi energia 
să-l aplaudați (ceea ce nu pot 
să cred) nu-i opuneți, măcar, 
zidul indiferenței și neîncre
derii d-stră. Acordați-mi acest 
credit și nu veți regreta, dim
potrivă, abia atunci îl veți 
putea vedea și evalua pe acel 
Țiriac care a cucerit publicul 
atîtor Continente.

Emanuel VALERIU

P. S. fi cer scuze lui Țiriac, 
pentru aceste rînduri despre 
care va afla, poate, din ziar. 
Ele nu sînt o pledoarie, fiind
că el n-are nevoie de așa 
ceva, ci vor să reprezinte, 
doar, o profesie de credință 
pe care simțeam că am dato
ria să mi-o fac.

Pregătirile popicarilor români pentru C. PI.

IERI, S-AU STABILIT
ECHIPELE ȚÂRII NOASTRE

Pregătirile în vederea cam
pionatelor mondiale de po
pice de la Bolzano s-au în
cheiat ieri la prînz. 7 jucă
toare și tot atîția jucători au 
făcut uri ultim antrenament 
controlat pe arena Voința 
din Capitală, la probele -cla
sice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați. 
Manifestînd o bună dispozi
ție de joc, selecționabilii au 
tras cu precizie atît în man
șele „pline", cît și la „izo
late", realizînd rezultate va
loroase.

în urma comportării spor
tivilor în ultima verificare, 
cei doi antrenori, Aiex. An-

drei și F. Popescu, au stabi
lit echipele care vor evolua, 
începînd de luni, pe arena 
din Bolzano.

FEMININ : Elena Cernat, 
Ana Marcu, Crista Szocs, 
Elena Trandafir, Margareta 
Szemany, Cornelia Moldovea- 
nu-Petrușcă. Rezervă : FIo- 
rica Neguțoiu.

MASCULIN : llie Băieș, 
Gh. Silvestru, Iosif Tismă- 
naru, Cristu Vînătoru, Petre 
Purje, Ion Micoroiu. Rezer
vă : Vasile Măntoiu.

Delegația țării noastre la 
apropiata ediție a C.M. va 
pleca sîmbătă dimineața, cu 
avionul.

REZULTATE SCONTATE
IN CAMPIONATUL DE HANDBAL1

CICLIȘTII BUCUREȘTENI 
ÎN ÎNTRECERE

Pe un circuit de pe str. Liviu 
Rebreanu (cartierul Balta Albă) 
care a cîștigat ca dificultate și, 
implicit, spectaculozitate prin 
adăugarea unei mici bucle, s-a 
desfășurat faza municipală a cam
pionatului republican de semi- 
fond. în vervă, alergătorii de 
la Steaua au deținut inițiativa la 
toate categoriile, situîndu-se și în 
final pe primele locuri. Astfel, 
la seniori, unde s-au parcurs 50 
km (pe circuitul de 1 300 m cu 
sprint la două ture), jumătate din 
traseu a fost dominat de George 
Negoescu, apoi principalul său 
adversar, Th. Puterity l-a asaltat 
din ce în ce mai insistent și, prin 
cele trei sprinturi cîștigate con
secutiv (începînd cu turul 26), 
s-a instalat la șefie, pe care n-a 
mai cedat-o. Din cei 37 de semi- 
fondiști, 26 au terminat dinamica 
cursă, primii clasați fiind :1. Th. 
Puterity (Steaua) 37 p, 2. G. Ne
goescu (Steaua) 36 p. 3. I. Con
stantin (Dinamo) 33 p, 4. C. Gon- 
țea (Steaua) 24 p, 5. C. Ciocan 
(Dinamo) 18 p, 6. C. Popescu 
(Voința) 12 p.

La categoriile cadețllor lupta 
pentru afirmare a fost mai pu
țin antrenantă, cîștlgătorii impu-

nîndu-se cu ușurință. Juniori 
mari (30 km): 1. P. Dolofan
(Steaua) 55 p, 2. V. Murineanu 
(Șc. sp. 3) 40 p, 3. M. Popescu 
(Olimpia) 23 p (de menționat 
comportarea merituoasă a brăi- 
leanului Cristian Camer h.c., cla
sat pe locul 4 cu 23 p); juniori 
miel (16 km): 1. Gh. lonescu 
(Steaua) 18 p, 2. C. Colța (Steaua) 
13 p, 3. P. Cimpoeru (Sc. sp. 3) 
9 p. „Semicursele", unde lupta a 
fost mult mai echilibrată, a re
venit lui P. Ciobotaru (Steaua), 
talonat strins de N. Pascu (Șc. 
sp. 2), I. Cerchez (Șc. sp. 3), E. 
Petre (Șc. sp. 2) șl R. Nechita 
(Șc. sp. 3).

O altă competiție, prin care s-a 
inaugurat și sezonul de pistă, a 
fost „Cupa F.R.C.", disputată pe 
velodromul Dinamo. Se cunosc 
doar cîștlgătorii la 500 m cu start 
de pe loc î la seniori, șt. Lelbner 
(Dinamo) — care înregistrind 35,9 
s i-a depășit pe favoriți. frații 
FI. și G. Negoescu (Steaua), cre
ditați cu 36,0, respectiv 36,1 — la 
juniori mari, P. Cirneanu (Steaua) 
36,4, iar la „mici" — M. Roșu 
(Dinamo) 37,4. La viteză s-a ajuns 
doar tn sferturi de finală.

In campionatul masculin de 
handbal s-au desfășurat ieri 
jocurile etapei a 24-a. Au 
avut loc patru întîlniri deoa
rece partida Universitatea 
Cluj — Dinamo București s-a 
disputat în urmă cu cîteva 
zile și a revenit clujenilor 
cu scorul de 20—18. Iată amă
nunte :

VOINȚA BUCUREȘTI — 
MINERUL BAIA MARE 16— 
15 (4—4). Meciul, extrem de 
echilibrat (tabela de marcaj 
a indicat de 13 ori egalitate!), 
a avut un final pasionant. Cu 
două minute înainte de stîr- 
șitul partidei minerii condu
ceau cu 15—14 și, deși se a- 
flau în posesia balonului, ei 
s-au pripit în atac (Palko), 
lucru de care au profitat ex
perimentalii jucători de la 
Voința care au egalat, iar In 
ultimele secunde au înscris 
golul victoriei. Din nou hand- 
baliștii de la Minerul au tre
cut milimetric pe lingă vic
torie (a cîta oară !), dar au 
pierdut. Și aceasta datorită 
acelorași lacune : în apărare 
nu reușesc să anihileze pivoții 
adverși, iar în atac nu-și pre
gătesc tactic și cu răbdare ac
țiunile, totul rezumîndu-se la 
șuturile năpraznice ale lui 
Birtolom și Palko (au înscris 
cite 6 goluri fiecare). Totuși 
un rezultat de egalitate (Vo
ința n-a evoluat la adevărata

valoare) ar fi fost echitabil. 
De la bucureșteni cei mai «- 
ficace jucători i Alboaica (6), 
Popescu (4). Au arbitrat C. 
Căpățînă și I. Dumitrescu 
(Buzău).

GH. RANGU

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — DINAMO BACAU 
11—10 (7—3). Meci fără Isto
ric, presărat cu durități, capi
tol la care băcăuanii au ex
celat. După ce au condus con
fortabil pînă la pauză, stu
denții au avut în repriza se
cundă o inexplicabilă scă
dere. Victoria bucureștenilor 
este pe deplin meritată. Prin
cipalii realizatori : Chicidt (6) 
— „U“ ; Avramescu (3) — 
Dinamo.

lloria ĂLEXANDRESCU

Alte rezultate: RAFINARIA 
TELEAJEN—STEAUA 11—23 
(5—9) ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — DNAMO BRAȘOV 
9—7 (5—3).

CLASAMENT

1. Steaua 24 23 0 1 456-318 46
2. Dinamo Buc. 24 16 2 6 380-313 34
3. Univ. Cluj 24 14 1 9 343-333 29
4. Univ. Buc. 21 13 2 9 356-329 28
5. Polit. Tim. 24 11 4 9 368-330 26
6. Voința Buc. 24 9 3 12 392-437 21
7. Dinamo Bv. 23 8 2 13 350-360 18
8. Din. Bacău 24 8 1 15 348-392 17
9. Minerul B.M. 23 5 2 16 329-404 12

10. Rafinăria
Teleajen 24 3 1 20 333-437 7

Viata Nouă Olteni si Avintul Curcani
* >

-in finala „Cupei României"
A treia zonă a „Cupei Ro

mâniei" la oină s-a consumat 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute pe stadionul din Curtea 
de Argeș. Șase echipe cam* 
pioane de județ, angrenate in
tr-un turneu (tur-retur), și-au

PESTE BLOCAJ
Vremea pregătirilor intense
A mai rămas puțină vre

me pînă la data cînd națio
nalele noastre vor fi angajate 
în confruntări majore care 
ne vor edifica, fără îndoială, 
asupra situației voleiului ro
mânesc în arena internațio
nală. Așteptăm vremea mari
lor întîlniri cu speranța că 
asigurările liniștitoare, date — 
într-o formă 'sau alta — de 
către factorii de răspundere 
ai acestui sport, își vor do
vedi temeinicia. Pentru ca 
voleibaliștii noștri să se pre
zinte însă, cît mai aproape 
de valoarea reală, este bineE. V.

LA TELEFON-GUADALAJARA
• FOTBALIȘTII ROMÂNI, INVITAȚII CLUBULUI 

TEJONES

• CEHOSLOVACII AU RENUNȚAT LA MECIURI 
AMICALE

• BRAZILIENII NU VIN LA GUADALAJARA DECK 
LA TI MAI I

• ALE RAMSEY E SIGUR DE A DOUA „ZEIȚĂ"

GUADALAJARA, 21 (prin 
telefon de la trimisul special 
al revistei „FOTBAL"). — 
Miercuri, tricolorii și-au con
tinuat pregătirile pe un teren 
situat la 18 km de centrul 
orașului, teren aparținînd clu
bului amator Tejones, care a 
ținut cu tot dinadinsul să-i 
aibă ca oaspeți pe fotbaliștii 
români. De altfel, după cele 
două reprize a 30 de minute, 
cit a durat antrenamentul, ju
cătorii români au fost invitați 
la dejun de amabilele gazde, 
care s-au întreținut îndelung 
cu Lucesou și compania, și în 
special cu Dumitrache pe care 
colegii se pregătesc să-l săr
bătorească — vineri — pen
tru cei 22 de ani ai săi...

în ceea ce privește antre
namentul propriu-zis, el a re
prezentat un „amical", la două 
porți, între formația pe care 
Angelo Niculescu intenționea
ză să o alinieze duminică, în 
meciul perfectat cu cunoscuta 
echipă profesionistă Atlas — 
Răducanu-Săimăreanu, Lu- 
pescu, Dan, Mocanu, Dinu, 
Nunweiller, Dembrovschi, Do- 
brin, Dumitrache, Lucescu — 
și restul lotului român, Ia 
care s-au adăugat cîțiva ju
cători localnici.

„Tricolorii" au cîștigat cu 
4—1, la capătul unui joc atrac
tiv, grație golurilor înscrise de 
Lucescu, Nunweiller, Dem
brovschi și Tufan care l-a în
locuit, in minutul 20, pe Du
mitrache, acesta din urmă re- 
simțindu-se după accidentul 
de la gleznă.

Joi după-amiază, antrenorii 
reprezentativei noastre au in 
program un nou meci de... o 
repriză împotriva unei echipe 
din campionatul orașului Gua
dalajara, după care antrena
mentele vor scădea în inten
sitate pînă duminică, cînd — 
la ora 12 ora locală (ora 20 
ora Bucureștiului) — formației 
române îi va fi opus cunos
cutul team Atlas întărit, se 
zice, cu alți patru jucători.

De remarcat că antrenorul

acestei echipe, argentinianul 
Vega, a declarat că jucătorii 
săi se vor strădui să-i pună 
la o încercare cît mai grea 
pe români, avînd totodată 
grijă să nu-i accidenteze...

Această problemă, a acci
dentărilor, frămîntă și pe co
legele de grupă, deopotrivă pe 
cehoslovaci — care și-au con
tramandat, se pare că din a- 
cest motiv, meciul proiectat 
în compania echipei Oro — 
cit și pe brazilieni, în rîn- 
durile cărora lui Gerson și 
Paolo Cesar li s-a recomandat 
un repaus de o săptămînă.

Referitor la brazilieni, tre
buie să vă comunic că ei se 
antrenează în continuare la 
Guanajuato și că nu vor veni 
la Guadalajara decît în după- 
amiaza zilei de 27 mai 1

Cealaltă componentă a gru
pei, Anglia, se află în conti
nuare în America de Sud, 
unde a susținut o nouă par
tidă de verificare, întrecînd 
la scor, cu 4—0 (au înscris 
Peters 2, Bobby Charlton și 
Ball), reprezentativa Colum
biei. Aliniind formația — 
Banks-Newton, Cooper, Mul- 
lery. Labone, Moore, Lee, 
Ball, Bobby Charlton, Hurst, 
Peters — englezii s-au mișcat 
foarte bine, ceea ce l-a deter
minat, probabil, pe taciturnul 
Ramsey să declare la confe
rința de presă de după meci: 
„Nu ne temem de nici o e- 
chipă ! în serie vom cîștiga 
toate meciurile! Nu ne vom 
mulțumi cu nici un meci nul ! 
Echipa mea va da un răspuns 
ferm tututor celor care au 
denigrat-o după World Cup

și va cîștiga pentru a doua 
oară trofeul.’’

Ce-aș mai putea adăuga 
unei asemenea declarații ?...

Om trăi și om vedea...

Radu URZICEANU

Restanțe in divizia C
C.F.R. Pașcani — Textila 

Buhuși 3—1 (1—0). Scorul
putea fi mai mare dacă 
înaintașii feroviari n-ar fi 
ratat numeroase ocazii, prin
tre care și o lovitură de la 
11 m (min. 4 Drăgan). Au 
marcat: Fătu (min. 45) și 
Ciupa (min. 47 și 86) pentru 
gazde, respectiv, Grancea 
(min. 61 din 11 m). A arbi
trat foarte bine I. Țifrea 
(Galați).

C. ENEA, coresp.
★

Victoria Caransebeș — Vul
turii textila Lugoj 0—0

Minerul Bocșa — Progre
sul Strehaia 1—1

să fie urmărite în acest in
terval cîteva direcții de ac
țiune. în această privință, sfa
turile pe care intenționăm să 
le oferim în rîndurile urmă
toare nu se pretind precizăm, 
descoperiri uluitoare. Dacă 
aceste sfaturi vor fi con
siderate lucruri cunoscute, 
cu atît mai bine ; Ie 
recapitulăm totuși fiindcă, 
dacă s-ar fi știut, în ultimii 
ani, toate adevărurile sim
ple care trebuiau știute, am fi 
fost, probabil, scutiți de 
multe oftaturi.

Ar fi timpul, deci, să se 
lucreze în direcția pregătirii 
sextetelor de bază; și, în 
cadrul acestora, credem că ar 
fi incontestabil util să ne o- 
rientăm hotărît spre speciali
zarea jucătorilor pe posturi. 
Formula „clasică" a jucăto
rilor universali, care „merg 
oriunde îi pui" a fost încer
cată destul timp și cu rezul
tate concludent negative. A- 
celași lucru este valabil și cu 
privire la rezerve, în special 
la cei 3—4 jucători care apar 
de regulă mai des pe teren 
Ca întotdeauna în cazul tur
neelor îndelungate, existen
ța unor rezerve, de valoare 
măcar apropiată, dacă nu 
chiar egală cu a primilor șase, 
are o importanță esențială 
în prevenirea uzurii fizice, 
a epuizării unor jucători prea 
solicitați.

Este, de asemenea, impor
tant să se pornească gradația 
construirea condiției fizice a 
jucătorilor, în așa fel îneît 
aceștia să ajungă la poten
țialul de vîrf tocmai în pe
rioada de maximă solicitare 
a turneelor decisive. Este oo- 
perație delicată, de dozare, în 
care trebuie urmărită, pe cit 
posibil, evoluția fiecărui com
ponent al loturilor. Tot astfel,

REÎNTÎLNIRE CU FRONEA Șl SFETCU
Miercuri după-amiază, printre 

spectatorii prezenți la jocul Po
iana Cîmpina — Sportul studen
țesc am întîlnit două vechi 
cunoștințe, pe foștii jucători ai 
Petrolului, maeștrii sportului AL. 
FRONEA șl V. SFETCU. După 
cum ne-au declarat, după aban
donarea activității competiționale, 
cei doi foști internaționali con
tinuă să lucreze pe tărîmul fot
balului. Fronea se ocupă de co
piii șl și juniorii de la Prahova 
Ploiești iar Sfetcu lucrează cu

două grupe de copil în cadrul 
centrului de la petrolul. In plus, 
fostul portar se află în preajma 
împlinirii unul alt țel, acela de 
a deveni profesor de educație 
fizică. In prezent el pregătește 
examenul de stat la I.E.F.S.. ale 
cărui cursuri le-a absolvit la 
fără frecvență. Iată deci, spor
tul, și în special fotbalul, are In 
Fronea și Sfetcu doi prieteni de
votați, care cu ani in urmă au 
îmbrăcat tricourile de campioni 

al țării. (AL. C.).

observatorii federali (pe care 
i-am dori cît mai buni psiho
logi) ar trebui să urmărească 
și atmosfera in care se des
fășoară procesul de pregătire: 
starea generală de spirit, re
lațiile dintre jucători, precum 
și relațiile jucători-antrenori, 
intervenind cu tact pentru a 
preîntîmpina acele carențe 
psihologice care, se știe, pot 
influența rezultatele unei e- 
chipe, indiferent de pregăti
rea propriu-zisă.

Se prevăd jocuri de verifi
care; măsură utilă în aceas
tă perioadă de pregătire. Efi
ciența acestei măsuri va fi 
însă, cu atît mai mare cu cît 
se va urmări în aceste jocuri, 
în primul rînd, evoluția echi
pei, forma jucătorilor, con
diția fizică; aplicarea sche
melor tactice stabilite și, abia 
în al doilea rînd, rezultatul 
în sine al acestor meciuri 
(chiar dacă, inevitabil, rezul
tatele reflectă ceva).

Ar mai fi de adăugat nece
sitatea de a cunoaște pregăti
rile celorlalți viitori adver
sari. Și asta cu atît mai mult 
cu cît, în ultima vreme, con
tactele cu voleiul internațio
nal au fost destul de rare. 
Ar fi de dorit, deci, ca o seric 
de observatori competenți să- 
și îndrepte ochii, urechile și 
— eventual — chiar apara
tele de filmat spre ultimele 
evoluții ale viitorilor noștri 
adversari, înaintea marii con
fruntări.

Ar fi bine, așadar să se or- 
ganizeze cît mai riguros pre
gătirea echipelor naționale în 
acest sezon precompetițional. 
Vremea recoltei — sfîrșitul 
verii — nu e departe. Iar la 
toamnă o să numărăm... se
turile.

Marcel RUSESCU

disputat întîietatea pentru a 
rămîne în competiție. La ca
pătul unor jocuri atractive, 
clasamentul are următoarea 
înfățișare1 S. Viața Nouă Ol
teni (jud. Teleorman) 15 p, 
2. Avîntu] Curcani (jud. Il
fov) 113 p, 3. Drum Nou Radu 
Negru (jud. Ialomița) 10 p,
4. Centrul mecanic Tulcea 8 p,
5. Pacea Țițeștî (jud. Argeș) 
6 p, 6. Flacăra Viișoara (jud. 
Constanța) 6 p, (punctaveraj 
mai slab).

Primele două echipe s-au 
calificat în finală. De mențio
nat că Ia întrecerile oinarilor 
au asistat 35 de profesori de 
educație fizică din localitate 
și satele învecinate, prezenți 
la Curtea de Argeș cu prile
jul unui cerc pedagogic. Mulți 
dintre profesori au fost în- 
cîntați, spunînd că vor în
ființa echipe de oină la șco
lile respective.

Loto - Pronosport
Aii și mllne, ultimele două 

zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea Loto de duminică 24 
mal. care a lost aminată de ia 
22 mai a. c.
• Plata premiilor pentru con

cursurile pronoexpres nr. 20 din 
13 mai șl nr. 21 din 20 mai a. c. 
se face astfel :

Pentru concursul din 13 mai : 
In Capitală : începînd de joi 28 
mal, pînă la data de 6 Iulie a.c. 
Inclusiv, în provincie : începînd, 
aproximativ de luni 1 iunie, pînă 
la data de 6 iulie a. c. Inclusiv.

Pentru concursul din 20 mal : 
în Capitală : începînd de stmbătă 
30 mal, piriă la data de 7 Iulie 
a. c. Inclusiv ; în provincie : în
cepînd. aproximativ de miercuri 
3 iunie, pînă la data de 7 iulie 
a. c. inclusiv.
• Se atrage atenția oartlclpan- 

ților la concursul Pronosport nr. 
22, etapa din 31 mal 1870, că o 
serie de meciuri au fost Înlocuite, 
după cum urmează :

Meciul V — Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Arad, se înlocuiește cu 
meciul C.F.R. Timișoara — Meta
lul Tr. Severin ;

Meciul VII — Gaz Metan — Po
litehnica Timișoara, se înlocuiește 
cu meciul Atalanta — Como 
(campionatul Italian divizia B) ;

Meciul VIII — Minerul Bala 
Mare — Metalul Hunedoara, se 
înlocuiește cu meciul Taranto — 
Regglna (campionatul Italian di
vizia B).

Astfel, programul concursului 
Pronosport nr. 22 din 31 mal 1970, 
în urma acestor modificări, ara
tă astfel :

I. Chimia Suceava — Ceahlăul: 
II. Dunărea Giurgiu — Poiana 
Cîmpina ; III. Metrom — Oțelul 
Galați ; IV. Progresul Brăila — 
Flacăra Morenl ț V. C.F.R. Timi
șoara — Metalul Tr. Severin ; 
Vi. chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Reșița ; VII. Atalanta — Como ; 
VIII. Taranto — Regglna ; IX. 
Catanzaro — Varese ; X. Peru
gia — Mantova ; XI. Piacenza — 
Monza ; XII. Regglana — Genoa; 
XIII. Ternana — Foggla.

PĂRERI Șl PĂRERI

JURNAL
MEXICAN

Cunoscutul antrenor ma
ghiar de fotbal Josef Hoffer 
prevede o victorie a echipei 
italiene în campionatul mon
dial din Mexic. Hoffer nu 
crede într-un succes sud-ame- 
rican, După opinia specialis
tului maghiar, echipele Bra
ziliei și Uruguayului nu se 
vor califica nici măcar în 
„sferturile" de finală ale 
competiției.

★
în cadrul unei conferințe 

de presă ținută la Leon, an
trenorul echipei bulgare, Ste
fan Boșkov, a declarat că 
echipa sa are toate șansele să 
se califice în „sferturile" de 
finală ale campionatului mon
dial, în timp ce un alt antre
nor care însoțește echipa, mai 
optimist, a spus i „cel mai 
greu meci al nostru va fi în... 
semifinale". Echipa Bulgariei 
are deocamdată un jucător in
disponibil. Asparuhov care a 
suferit o luxație a gleznei.

• Ziariștii venezueleni de 
sport care au văzut diferite 
echipe naționale evoluînd în 
acest sezon în America Lati
nă, au ajuns la concluzia că 
Brazilia sau Italia au cele mai

mari șanse să intre în pose 
sia Cupei „Jules Rimet", ad
versara cea mai dificilă fiin- 
du-le reprezentativa R. F. a 
Germaniei. După părerea aces
tora, formația Angliei nu va 
putea depăși faza sferturilor 
de finală.

RIVERA SAU MAZZOLA?

în ultimul timp, în fotba
lul italian a apărut o nouă 
problemă : oportunitatea in
troducerii în „Squadra azzur- 
ra“ a lui Gianni Rivera. 
Acest jucător care în alte 
țări ar fi titular inamovibil 
al selecționatei (să amintim 
că anul trecut Rivera a pri
mit „Balonul de aur" pentru 
cel mai bun fotbalist euro
pean), este învinuit de lipsă 
de combativitate. Mai mult, 
Sandro Mazzola, care deține 
o formă excelentă, a decla
rat că nu se poate acomoda 
deloc cu jocul lui Rivera. Pe 
marginea acestei dispute, o 
parte a presei italiene se în
treabă dacă nu cumva Rivera 
va trebui să fie ținut „în

rezervă" la C.M. din Mexic. 
Ultimul cuvînt îl va avea, 
desigur, antrenorul, Valca- 
reggi, zilele trecute, el a 
anunțat că pentru Gianni se 
va găsi întotdeauna loc în 
selecționată.

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ 
A AMERICII DE SUD

Nu de mult, ziariștii spor
tivi din America Latină au 
format (după exemplul con
fraților europeni) echipa sim
bolică a continentului.

Din „ll“-le reprezentativ fac 
parte 5 peruvieni, 4 brazilieni 
și 2 argentinieni. Dar iată cum 
arată echipa Americii de Sud 
(după sistemul 4—2—4): Ce
jas (Argentina) — Carlos Al
berto (Brazilia), La Torre 
(Peru), Cbumpitaz (Peru), 
Marzolini (Argentina) — Mif- 
llin (Peru), Rivelino (Brazilia) 
— Bayion (Peru), Tostao (Bra
zilia), Pele (Brazilia), Kamirez 
(Peru). Antrenor — brazilianul 
Didi, care antrenează repre
zentativa Perului.

Portarul Cejas, de la Ra
cing Buenos Aires, a ieșit în
vingător cu o diferență zdro
bitoare față de „urmăritori",

Un nou antrenament al echipei României la Guadalajara. 
In imagine, Răducanu reținînd un balon

Telefoto i A.P.—AGERPRES
dintre care cei mai cunoscuți 
sînt: Mazurkiewicz și Rubi
nos. Liderul fundașilor dreap
ta. căpitanul selecționatei Bra
ziliei, Carlos Alberto, a avut 
un sezon excelent; este un 
jucător cu o voință de fier și 
un tehnician de primă clasă. 
La Torre și Chumpitaz, cei 
doi peruvieni, formează cuplul 
de fundași centrali. Primul 
este denumit de către compa- 
trioții săi „fotbalistul fără fri
că și fără prihană" și este so
cotit un ideal „distrugător" al 
atacurilor adverse, iar cel 
de-al doilea (poreclit „piticul 
indian") se remarcă, parado
xal, tocmai prin forța sa. Ar
gentinianul Marzolini, un ju
cător sobru,

în ceea ce privește atacul, 
se remarcă tandemul brazi
lian Tostao-Pele. Tostao a mar-

cat 10 goluri pentru echipa Bra
ziliei în meciurile disputate de 
aceasta în turneul pentru ca
lificare, fiind golgeterul neo
ficial al Americii de Sud. Să 
remarcăm că Pele, care nu 
mai are nevoie de nici o re
comandare, a fost talonat în
deaproape de peruvianul 
Leon. Cei doi brazilieni sînt 
încadrați de peruvienii Bay- 
lon — un jucător înalt și so
lid, posesor, în același timp, 
al unui pronunțat simț pentru 
jocul colectiv, combinativ — și 
Ramirez, eroul meciurilor îm
potriva Argentinei. în fine, 
brazilianul Didi a cîștigat cu 
un mare avans întrecerea an
trenorilor (o noutate în acest 
fel de referendumuri). fiind 
urmat de Joao Saldanha, Juan 
Hohberg, Alfredo Di Ștefano 
și Zeză Moreira.



ILIE NĂSTASE ÎNVINGE PE ARTHUR ASHE
Balcaniada de volei

(Urmare din pag. 1)

5—4. Țiriac mai are o dată 
avantaj cu 6—5 și 30—0, 
dar ratează în continuare. 
Setul se prelungește, lupta 
este purtată cu dirzenie și 
acum fiecare dintre cei doi 
își cîștigă serviciul. în al 
20-lea ghem, Charlitto Pa- 
sarell reușește bteakul deci
sivii!—9.

Setul doi se menține de 
asemenea echilibrat pină la 
jumătatea sa. La 3—3, Ți
riac cîștigă un punct impor
tant contra serviciului. în 
continuare, el nu mai lasă 
nimic adversarului care dă vi
zibile semne de oboseală și 
este dominat din ce in ce 
mai mult. Scorul se egalea
ză la seturi (1—1) și aici o 
consultație între cei doi ju
cători, la care participă ar
bitrul Radu Handoca și că
pitanul reprezentativei noas
tre Marin Bădin are drept 
urmare întreruperea jocului. 
Trecuseră aproape două ore 
de la începere, se jucaseră 29 
de ghemuri, iar a doua zi 
(n.r. astăzi), Ion Țiriac avea 
de susținut un meci oficial 
pentru „Cupa Davis".

Deci loc pentru următoa
rea pereche de adversari...

NĂSTASE—ASHE
6—1, 5—7, 6-3

IlieA doua victorie a lui 
Năstase în această suită de 
întreceri. O victorie care îi 
face cinste și-i întărește re
putația de mare campion. în
vingătorul de la Roma 1970 
întrece pe campionul de la 
Forest Hills 1968. Iar manie-

ra în care a fost obținut acest 
succes spune totul.

Năstase începe cu un ghem 
cîștigat la zero I Apoi face 
punct după punct, ajungînd 
să conducă cu 5—0. Ashe este 
transformat literalmente în 
spectator la excelentele pa- 
ssing-shoturi ale tenismanu- 
lui român iar regularitatea 
serviciilor acestuia îi macină 
rezistența. Americanul cîștigă 
un singur 
prim set.

Jocul își 
aspectul în 
pare dispus să cedeze atit de 
ușor și el se străduiește să 
ia inițiativa. După un break 
în al doilea ghem, el mai face 
unul in cel de al 
Scorul devine 3—1 
rea sa, apoi 4—1. 
este în dificultate, 
ne curînd și egalează la 5—5. 
Urmează un ultim efort al 
lui Ashe, care se distanțează 
în prelungiri.

Setul decisiv — revenire la 
cadența din debut. Năstase 
este din nou superior și 
sprintează imperturbabil spre 
victorie : 3—0 3—1, apoi 5—1 ! 
Americanul, cu un efort deo
sebit și fineți 
mai reușește o dată să se a- 
propie pe tabela de scor i
5— 2, 5—3 (după ce Năstase 
egalase de la 0—40). Dar fi
nișul aparține din nou ro
mânului.
Ashe, el 
și face
6— 3.

ghem în acest

schimbă oarecum 
setul doi. Ashe nu

patrulea, 
în favoa- 

Năstase 
dar revi-

în execuții.

Pe serviciul lui 
ripostează irezistibil 
breakul victoriei i

HALTEROFILUL JAN TALTS

LUI BEDNARSKI
în cadrul unui concurs in

ternațional de haltere desfășu
rat la Tallin, cunoscutul spor
tiv sovietic de categoria grea 
(110 kg) Jan Taits a doborît 
două recorduri mondiale. La 
împins el a ridicat o bară de 
195,5 kg (v. r. 194 kg — Sta- 
rostenko — U.R.S.S.) și 550 
kg la totalul celor trei sti
luri. Vechiul record aparținea 
lui Robert Bednarski (S.U.A.) 
cu 547,5 kg.

★
Două zile de tenis mare au 

trecut in amintire. Am văzut 
evoluind patru jucători din 
elita sportului alb, adevărați 
supercampioni ai rachetei. 
Atit tenismanii români cit și 
cei americani și-au onorat pe 
deplin cartea de vizită. Ră- 
mîne doar regretul că un al

STATU QUO
IN TURUL ITALIEI

din TurulEtapa a patra __ ____
.ciclist al Italiei, desfășurată 
între St. Vincent și Lodi 
(205 km), a fost cîștigată de 
italianul Marino Basso în 
5h :20,24. El a fost urmat de 
belgienii Sercu și Reybroek. 
în fruntea clasamentului ge
neral nu s-a produs nici o 
schimbare. Conduce în conti
nuare Bitossi, urmat de Dan- 
celli. Merckx este pe locul 
5 la 22 sec.

TELEX © TELEX ® TELEX
Grigori Kosih a obținut la 
Moscova 573 p in proba de 
pistol liber, performanță su
perioară cu un punct recor
dului mondial.

•
In competiția de tenis femi
nin de la Freiburg : 
lia — Cehoslovacia 
Suedia — Indonezia 
Olanda — Canada 
Franța — Italia 2—1
— Iugoslavia 3—0 ; R.F.G. — 
Elveția 3—0 ; Anglia — 
Zeelandă 3—0.

B
Meciul
dial la
juniori) 
în orașul Monza, pe Freddie 
Little lui Carmelo Bossi.

La Aarhus : cehoslovacul Jan 
Vesely, 2,11 m la înălțime.

Austra-
3—0 ;
2-1 ;
3—0 ; 

: s.u.A.

în concursul de pentatlon 
modern de Ia Warendorf, 
după 4 probe, conduce An
dras Balczo cu 4371. p.

pentru titlul 
cat. mijlocie 

va opune la 25

Noua

mon-
(clasa 
iunie,

în „Cupa Italiei" Ia fotbal : 
Varese — Cagliari 1—1, To
rino — Bologna 1—0. în cla
sament conduc Torino și 
Cagliari.

n
La Belgrad, în prima manșă 
a finalei „Cupa Iugoslaviei" 
la fotbal : Steaua Roșie Bel
grad — Olimpia Liubliana 
2—2 (1—1). Returul la 27 mai.

Trimisul nostru special, Gheorghe ILIUȚĂ, transmite din Varna:

NOUĂ BOXERI ROMÂNI
ÎN FINALELE BALCANIADEI

cincilea protagonist, anunțat 
pe afișul întîlnirii, n-a putut 
păși între liniile albe. Este 
Stan Smith, actualul campion 
al S.U.A., care s-a văzut obli
gat să absenteze de la jocuri 
din cauza unui accident su
ferit cu puțin timp în urmă, 
îutr-un colț al tribunei, aco
lo unde primea asaltul vînă- 
torilor de autografe, l-am gă
sit pe blondul atlet din Ca
lifornia și i-am solicitat o 
scurtă declarație pentru zia
rul nostru. Iată cuvintele sale 
care reflectă cit se poate de 
bine ambianța întilnirii t 
„Sintem fericiți de a fi pu
tut răspunde invitației ama
bilelor noastre gazde. Echi
pierii României se arată in 
sensibil progres față de anul 
trecut și întrevăd că ei vor fi 
din nou adversarii noștri în 
Challenge-round. Ceea ce ar 
fi deosebit de plăcut. Cît pri
vește persoana mea, sper ca 
la viitoarea noastră vizită în 
București să nu rămîn sim
plu spectator..."

au 
de 
de

ATENA (prin telefon). în 
ziua a doua (n.n. — miercuri) 
a Balcaniadei de volei s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Grecia—Turcia 3—1 
(-6, 10, 8, 9) și Bulgaria— 
Iugoslavia 3—0 (9, 12, 0).

Joi, voleibaliștii români 
întîlnit echipa Turciei, 
care au dispus cu scorul
3—0 (14, 10, 4). Din echipa 
română s-au evidențiat ur
mătorii jucători i Drăgan, 
Schreiber, Stamate și Crețu. 
în deschiderea acestui meci, 
Bulgaria a învins Grecia cu 
3—0 (2, 12, 5).

In clasament conduc echi
pele României și Bulgariei 
cu cite 4 puncte, din două 
meciuri, urmate de Grecia 
4 p (din 3 meciuri), Iugo
slavia 3 p (2) și Turcia 3 p 
(3).

Elie SPORIDIS

Cea de a doua reuniune 
din cadrul campionatelor bal
canice de box a fost inau
gurată de reprezentantul nos
tru Constantin Gruiescu. El 
l-a întîlnit pe turcul Dogan 
Ciakîr. Excelent în deplasări 
și lovind foarte clar, cam
pionul nostru balcanic a fă
cut o adevărată demonstra
ție de scrimă pugilistică, ra
reori puternicul și inimosul 
Ciakîr reușind să puncteze. 
Gruiescu îl va întîlni în fi
nală pe bulgarul Dimităr Mi- 
lev, care se anunță un ad
versar redutabil dacă consi
derăm ca indiciu maniera în 
care l-a învins pe iugoslavul 
Stoian Stanemlrovici. Cea 
mai scurtă întâlnire disputată 
pînă acum a fost aceea din
tre Constantin Stanef și 
turcul Osman Gelegen. După 
o tatonare, Stanef expediază 
o directă 
atinge pe 
năpraznic 
expediază 
8 sec. la

Osman Amzici, 
nescontat asu-

un nou croșeu, trimis cu pre
cizie milimetrică în același 
loc, pune capăt luptei: k.o. 
în 30 sec. ! Stanef va încru
cișa mănușile în finală cu 
iugoslavul 
învingător
pra bulgarului Traian Ste
fanov.

Ușor echilibrate, dar foarte 
curate, primele două reprize 
ale meciului dintre Antoniu 
Vasile și bulgarul Petar Stoi- 
cev. nu lăsaseră să se între
vadă că acest duel 
constituit și 
— pierdută 
din recentul 
de la Sofia)
final, lui Stoicev. Am avut 
impresia că Antoniu a lovit 
mai precis și mai puternic 
decît adversarul său. El este 
primul român învins.

Rănit la arcadă în 
secundă, N. Tudor a 
totul în luptă pentru 
vinge pe bulgarul

(care a 
revanșa partidei 
de Antoniu — 

turneu Stranjata. 
va aparține in

de dreapta care-1 
Gelegen, apoi un 

croșeu de stingă îl 
pe acesta pentru 

podea. La reluare,

repriza 
aruncat 
a-1 în- 
Naiden

Mihai Wusek ne comunică de la Toulouse

vz

La Voulte a cîștigat pentru prima oara

de rugby al Franței
pe rînd, echipe cu tradiție în 
rugbyul francez ; R.C. Toulon 
Narbonne, PAU, Tarbes, Agen 
în schimb ajungeau în semifina
le echipele din Grenoble. I 
ferrand, La Voulte, nume 
puțin sonore și care în 1

Mon'-

prima

Fr mței pozindEchipierii noii campioane a 
Mihai Wusek
Rugbyul românesc a trăit du

minică o zl plină de mari eve
nimente. ~
Roșie în mare formă a învins 
Steaua, după un joc în care a- 
mîndouă echipele au strălucit 
spre satisfacția spectatorilor de 
pe terenul de la Ghencea.

Tot în Capitală, pe stadionul 
Tineretului, semifinalele campio
natului de iuniorl au oferit nu
merosului public un spectacol de 
mare calitate, iar la Parcul Co
pilului. s-a încheiat primul cam
pionat 
C.F.R.,

La București, Grivlța

al școlilor profesionale 
o competiție care des

chide noi și frumoase perspec
tive rugbyului românesc.

Ca o încoronare a acestei acti
vități șl ca o confirmare a va
lorii rugbyului nostru, ne bucu
răm că putem anunța că cel 
doi jucători români care acti
vează în Franța reușesc să se 
afirme în mod cu totul deosebit 
acolo, tn patria jocului cu balo
nul oval.

în patra oameni, echipa României încearcă

VASILE TEODOR

o ascensiune in „Cursa Păciikk

după victoria

care, după cum 
în echipa La

finală. 
Foto :

Primul, în stingă jos: 
„MIROIR DU RUGBY"

campionatul

Stancev. După primele două 
reprize situația era echili
brată. Deoarece la pauză me
dicul P. Radovici a urcat 
treptele ringului, nesolicitat, 
pentru a-1 ajuta pe Tudor, 
arbitrul iugoslav Spirovski 
l-a declarat învins pe repre
zentantul nostru. Marin Con- 
stantinescu l-a învins greu, 
la puncte, pe turcul Hasan 
Sekerer. In ultima repriză 
Constantinescu a executat 
patru serii de lovituri, foarte 
puternice, detașîndu-se de 
adversar. El va încrucișa mă
nușile în finală cu iugosla
vul Vladislav Sukovici, care 
l-a învins prin k.o. pe bul
garul Medodie Semionov.

Excelentă evoluția tinerei 
noastre speranțe la categoria 
grea, medaliatul cu aur la 
ultimul turneu al speranțe
lor olimpice de la Lodz, Ilie 
Dascălu. Dominîndu 1 per
manent pe turcul Gyiilaly 
Ozbey, el ba pus pe acesta 
de două ori k.d în prima 
repriză, încă o dată în cea 
de-a doua, după care arbi
trul iugoslav Spirovski l-a 
trimis la colț pe pugilistul 
turc. Cu această victorie 
prin abandon, 9 boxeri ro
mâni s-au calificat în fina
lele ce vor avea loo sîmbătă 
seară.

Ieri i-am căutat, cu ajuto
rul telefonului, pe membrii 
delegației noastre în „Cursa 
Păcii". în camera 210 a ho
telului Wielkopolski din Poz
nan se afla antrenorul Nico- 
lae Voicu, cu care am rea
lizat un interviu... telegrafic.

Cum aprcciați traseul ? 
„Mai puțin dificil decît în 
alte ediții. în Cehoslovacia 
a fost muntos, iar în Polo
nia etapele s-au desfășurat 
în general pe plat".

Despre vreme ce ne puteți 
spune ? „în prima parie a 
cursei a plouat mult. Acum

timpul este ceva mai bun, 
totuși rece. Vîntul puternic, 
în general lateral, a fost însă 
cel mai redutabil adversar".

Care este valoarea partici- 
panților ? „în general, me
die. Polonia are un team re
dutabil, excelent pregătit și 
rodat, care domină net, fără 
drept de apel. Ciclismul din 
R. D. Germană este slab re
prezentat, iar Franța are o 
formație cu elemente talen
tate, dar ceva mai fragile. 
Există un grup de echipe 
(Polonia, Cehoslovacia, Fran
ța și Uniunea Sovietică) care 
luptă pentru un loc pe po
dium, iar un alt grup (Bul
garia, R. D. Germană, Ro
mânia și Belgia) care-și dis
pută locurile 4—6. Dacă în 
etapa I Nicolae Ciumeti n-ar 
fi rupt furca, accident care 
l-a costat o întîrziere de 14 
minute, acum echipa noastră 
se afla pe locul V. Dar și 
accidentele mecanice fac par
te din întrecere".

Cum apreciați abandonuri
le din echipa noastră ? „Cel 
al lui Emil Rusu este nemo
tivat. Nicolae David — trau
matizat într-o busculadă, și 
C. Grigore, transportat la spi
tal după o căzătură — n-au

nici o vină. Este însă păcat 
că am rămas doar în 4 oa
meni".

Cum se simt băieții ? „Bine. 
Sînt sănătoși și dornici să 
urce echipa pe un loc supe
rior. Vasile Teodor a avut 
cîteva etape în care s-a com
portat excelent".

Mihai Wusek 
se știe, joacă 
Voulte. a reușit să cucerească 
cu echipa sa campionatul Fran
ței în finala jucată duminică la 
Toulouse împotriva A.S. Mont
ferrand. Demian, care face 
parte din echipa R.C. Toulon, 
s-a calificat și el cu echipa sa 
în finala competiției J. De Ma- 
noir, pe care o va susține la 
sfîrșitul acestei săptămîni la 
Paris, împotriva redutabilei for
mații Agen. Două vești car-» 
desigur au darul să umple da 
bucurie, mica dar entuziasta 

familie a rugbyului nostru.
Excelenta performanță a echi

pei din care face 
ne-a îndemnat, 
finală, să-l 
pentru a afla amănunte asupra 
jocului. 
Mihai

„Sînt încă sub impresia fina
lei de pe "... ___
louse unde echipa mea La Voulte
a cucerit pentru prima dată
campionatul Franței.

Am trăit o zl pe care desigur 
nu o voi uita niciodată I

Un stadion imens și plin pînă 
la refuz de un public entuziast., 
cunoscător și pretențios care a 
venit să asiste la o finală ine
dită, unde nici una din cele 
două echipe nu era din sudul 
Franței. Intr-adevăr, campiona
tul din acest an a fost plin de 
surprize, fiind eliminate, rînd

a campionatului nu lăsau

parte Wusek 
Imediat după 

căutăm telefonic.

Iată 
Wusek :

ce ne-a declarat

.Stadium" din Tou

parte 
impresia că vor ajunge atit de 
departe. .

Dacă în sferturile de finală 
șl mai ales in semifinală, lovi
turile de picior ale fraților Cam 
berabero (cunoscuți și publicu
lui din România) aveau să adu
că victorii prețioase echipei no»- 
stre. în finală lucrurile au sta' 
cu totul altfel. De data aceasta, 
frații Camberabero au strălucii 
nu prin loviturile de picior 
unde au fost, de altfel, urmăriți 
de un ghinion fantastic — ci 
prin Inteligența cu care au con
dus echipa tot timpul jocului, 
dovedind cît de important este 
în rugby, ca alături de toate 
calitățile, o echipă să aibă un 
conducăor care să știe ce vrea 1 

începutul partidei a fost vi
jelios și în primul sfert de ceas 
La Voulte reușește să-și impunâ 
jocul și în minutul 10, prin aripa 
Vialar. să marcheze în colț . 
încercare de toată frumusețea, 
după o cursă fantastică. Pauza 
ne găsește in avantaj, scorul 
fiind 3—0 pentru La Voulto.

In a doua repriză continuă, 
lupta de uzură a celor două 
linii de înaintași cu o superiori
tate a celor din Montferrand, 
dar nefructificată, ca urmare a 
dirzenie! apărării noastre care 
nu lasă nici o șansă adversari
lor. Minutele trec șl scorul rS- 
mîne același în ciuda eforturilor 
depuse atit de noi cît și de ad
versari.

Sfîrșltul partidei a fost de ne- 
descris : cei peste zece mii de 
susținători ai echipei veniți din 
La Voulte cu trenuri speciale, 
cu autobuze și mașini năvălesc 
pe teren, ne poartă pe brațe și 
cu greu putem scăpa pentru a 
primi de la președintele fed"' 
rației franceze faimosul „Bou- 
elier“, trofeul care răsplătește de 
atiția ani echipa campioană și 
pe care pentru prima oară tn 
acest an va fi înscris numele 
echipei La Voulte.

Pentru mine și întreaga echi
pă a fost o mare fericire iar 
victoria lui La voulte este după 
părerea mea o confirmare că 
XV-le nostru a știut să lupte 
în partidele decisive, să practi
ce un joc inteligent șl să dove
dească că poate cîștiga nu nu
mai prin lovituri de picior.

In ziua clnd eu jucam șl cîș- 
tlgam la Toulouse, am aflat că 
tot atunci colegii și bunii mei 
prieteni de la Grivița Roșie ciș- 
tip.au și ei în fața steliștilor. 
făcind — aș zice — pasul hotă- 
rîtor pentru a cuceri astfel tit
lul de campioni naționali. Trans
mit prin intermediul ziarului 
„Sportul" felicitări jucătorilor, 
și conducătorilor de la Grlvțța 1

Totodată am aflat de calami
tățile naturale ce s-au abătut 
asupra unor regiuni ale țării și 
gindul meu ca și al bunului meu 
prieten Demian, aflațl aci, de
parte de pămintul României, 
este alături de suferințele po
porului nostru.

TIN SA VA ANUNȚ CA DE 
ACI, DIN FRANȚA, CA BUNI 
ROMANI CE SINTEM, VOM O- 
FERI ATIT EU CIT ȘI DEMIAN 
SALARIUL NOSTRU PE MAI 
MULTE ZILE PENTRU OPERA 
DE AJUTORARE A SINISTRA- 
TILOR DE PE URMA INUNDĂ
RILOR, SUMELE LE ------- -----
MITE AMBASADEI 
DE LA PARIS".

Interviu
prof. Camil

TREI

VOM TRI- 
ROMAN1EI

realizat de
MORîUN

Mare concurs de 
pentatlon modern 
în R.F. a Germaniei

WARENDORF, 21 (prin 
îefon).. — în localitate s-a 
desfășurat, timp de patru zile, 
un mare concurs internațio
nal de pentatlon modern, 
care a angrenat puternice 
echipe europene. Cum era și 
de așteptat, succesul — at.it 
la individual cît și pe echipe 
— a revenit sportivilor din 
R. P. Ungară. La individual 
primul s-a clasat Balczo 
(Ungaria I) cu 5166 p, ur
mat de compatriotul său 
Bako (din selecționata secun
dă) cu 4 908 p, iar pe locul 
3 Villanyi (Ung. I) cu 4 833 p. 
în această puternică compa
nie, echipa de juniori a țării 
noastre a evoluat remarcabil 
la călărie, înot și cros, sa
tisfăcător la scrimă și a fost 
de nerecunoscut la tir. Zam
fir a realizat la această pro
bă doar 252 p, iar Călina 
zero p. Iată locurile ocupate 
de pentatloniștii români :
17. Marian Cosmescu 4 291 p,
18. Dumitru Spîrlea 4172 p, 
...29. C. Călina 3 500 p, ...35. 
C. Zamfir 2 695 p. Clasament 
pe echipe : Ungaria I 14 544 
p, Ungaria II 14 432 p, 
R.F.G. I 13 998 p, R.F.G. II 
13 358 p, Italia 13 337 p, Bul
garia 13 243 p, Olanda 12 006 
p, România 12 071 p, Ceho
slovacia 9 425 p.

DIN PRESA STRĂINĂ

Apropiatul turneu final al 
campionatului mondial de 
fotbal este reflectat de zia
rul sovietic PRAVDA", prin
tre altele, într-o amplă an
chetă internațională în rîn- 
dul antrenorilor celor mai 
bune echipe din lume. Zia
rul i-a rugat pe antrenori să 
răspundă la următoarele trei 
întrebări ;

1. Care sînt echipele cu 
cele mai mari șanse de a 
ocupa primele trei locuri ?

2. Care este obiectivul mi
nimal și care este cel maxi
mal al echipei pe care o an
trenați ?

3. Ce caracteristici noi a 
dobindil fotbalul după cam
pionatul mondial din 1966 ?

Surprize de proporții în sala Tivoli

Heintz locul I
PARIS 21 (Agerpres). — 

Competiția ciclistă internațio
nală desfășurată la Fourcham-

Boxer american împușcat pe stradă

„Mafia ringului"
Boxerul american Frank 

Paula a fost atins de cîteva 
focuri de armă în timp ce 
străbătea o stradă din orașul 
Jersey City. De Paula are 30 
de ani și activează ca profe
sionist în limitele categoriei 
grea. Deși el a fost internat 
imediat și i s-au acordat în
grijirile necesare, starea Iui 
este dastul de critică.

sau
De

simplă răzbunare ?
După primele cercetări între

prinse de poliția locală, De 
Paula ar fi fost atras intr-o 
cursă căci atacul asupra Iul 
s-a produs imediat după ce 
el a ieșit de la un amic de 
care fusese invitat să-i facă 
o vizită. Cercetările continuă 
în vederea stabilirii mobilului 
acestui atac.

AUTORIZATE
dă din nou mai multă aten
ție atacului.
VALCAKEGGI \

1. După părerea mea, cele 
mai mari posibilități de a se 
situa pe primele trei locuri 
le au Anglia, Brazilia, Ceho
slovacia, Bulgaria, U.R.S.S. 
și Italia.

2. Reprezentativa Italiei nu 
și-a stabilit un program mi
nimal sau maximal. Factorul 
surpriză poate avea un mare 
rol în acest campionat.

3. Cred că fotbalul nu s- a 
schimbat prea mult de la 
precedenta ediție a C.M. în
coace.
ZAGALO

1. Brazilia, R: F. a Germa-

Iată cum arată clasamentele 
generale înaintea celei de a treia 
părți a celei de a 23-a ediții a 
„Cursei Păcii" :

Individual : 1. R. Szurkowski
(Polonia) 28 h. 55:57 ; 2. M. Du- 
chemfn (Franța) la 2:52 ; 3. 
Hanusik (Polonia) la 4:03 : 4. 
Hava (Cehoslovacia) la 4:57 : 
Z. Czechowski (Polonia) la 5:25;
6. A. Kaczmarek (Polonia) la
5:41 ; 7. Kuvalia (Iugoslavia) la
6:25 ; 8. Tierilnk (Belgia) la 6:30;
9. G. Saidhujin (U.R.S.S.) la
6:47 ; 10. Husler (R.D.G.) la 6:47; 
... 22. Vasile Teodor la 9:35 ;
31. Alex. Sofronle la 10:42 ; 41. Va
sile Selejan la 13:37 : 50. Nico
lae Ciumeti la 30:29. In cursă au 
mal rămas 89 de alergători.

Echipe: 1. Polonia 115 h.59:27; 
2. Cehoslovacia la 16:00 ; 3. Fran
ța la 16:51 ; 4. Uniunea Sovietică 
la 19:06 ; 5. Bulgaria la 42:38 ; 
6. R. D. Germană la 43:54 ; 7. 
ROMANIA la 48:44 ; 8. Belgia la 
57:43 ; 9. Iugoslavia la lh 42:34;
10. Ungaria la lh. 51:13; 11. Ita
lia la lh. 52:52 ; 12. Finlanda la 
2 h. 28:00 ; 13. Danemarca la 2 h. 
43:58 ; 14. Algeria la 5 h. 34:26 ;
15. Norvegia la 5 h. 46:46.

Astăzi are loc etapa a x-a : 
Poznan — Frankfurt pe Oder, 
182 km.

z. 
j. 
5.

la Fourchambault
bault (Franța) a fost cîștigată 
de rutierul francez Heintz, 
cronometrat pe distanța de 
110 km cu timpul de 2h.5O: 
35,0. Pe locul secund s-a clasat 
belgianul De Vlaeminck la 
28 sec. Cicliștii francezi Pin- 
geon și Danguillaume au ocu
pat locul 5 și, respectiv, 10 — 
ambii la 1:17,0 de învingător.

Italia-S. U. A. 6664 și
Cehoslovacia -Brazilia 7271!

Lanțul surprizelor (dar ce 
surprize) continuă în sala Ti
voli din Ljubljana unde miile 
de spectatori asistă zilnic la 
partide de un neînchipuit dra
matism, încheiate adesea cu 
rezultate neașteptate. Pînă la 
ora închiderii 
este în 
partida 
cel de 
mondial 
mas o 
vinsă, cea a țării gazdă, care 
se îndreaptă cu șanse sporite 
spre medaliile (de aur) mult 
visate.

în ziua de iert prima bom
bă a furnizat-o întrecerea din
tre Brazilia și Cehoslovacia. 
Sud-americanii au condus la 
pauză cu 40—31, dar formația 
cehoslovacă a jucat excelent 
după pauză, cîștigind la li
mită, într-un final dramatic, 
cu 72—71 (31—40). în felul a- 
cesta, 
orice șansă de a 
titlul mondial.

Pentru a fi în 
unii, „Squadra Azzurra” 
pășit și așteptările celor mai 
optimiști suporteri, 
formația 
limpid, 
forturile 
terioară,

ediției, cînd 
curs de desfășurare 

Iugoslavia-Uruguay, în 
al VI-lea campionat 
de baschet a mai ră- 
singură echipă neîn-

născut, în timp ce italienii, 
susținuți puternic de publicul 
spectator și-au apărat șansele 
cu o dirzenie excepțională. La 
fluierul final, tabela de mar
caj a indicat scorul de 66—64 
(32—33) în favoarea selecțio
natei italiene.

Cu o seară 
via — ținută 
o repriză — 
superioritatea ' 
spectaculoase 
gind formația 
cu 94—84 (42—40).

Astăzi este zi de pauză și 
lată clasamentul 
meci) înaintea 
sive :

înainte, Iugosla- 
în șah timp de 
și-a concretizat 

la capătul unor 
acțiuni, învin- 

i Cehoslovaciei

(fără ultimul 
etapelor deci-

brazilienii au
mai

pierdut 
cîștiga

tonul reuni- 
a de-

întrecînd
S.U.A. Campionii o- 

vizibil marcați de e- 
depuse în seara an- 
au fost de nerecu-

Japonia — U.R.S.S. 3-1 la volei feminin
La 

nină 
vins 
3—1

La

Fukuoka, echipa femi- 
de volei a Japoniei a în- 
selecționata U.R.S.S. cu 
(5, 10, —15, 5).
Wroclaw se desfășoară

campionatul european feminin 
feroviar de volei. Primele re
zultate : România — R D G. 
3—2 ; Cehoslovacia — Polonia 
3—2.

1. Italia
2. S.U.A.
3. Iugoslavia
4. U.R.S.S.
5. Brazilia
6. Cehoslovacia
7. Uruguay

5 3 2
4 3 1
3 3 0
4 2 2
4 2 2
5 1 4
3 0 3

353-339
303—237
240—202
329—256
259—275
365—440
147—247

SCHOCKEMOEHLE
CÎȘTIGĂTOR LÂ WIESBADEN

Concursul 
călărie de la 
gramat o nouă probă de obsta
cole, în care victoria a revenit 
cunoscutului campion vest- 
german Alwin Schockemoehle 
pe calul „Donald Rex". El a 
parcurs traseul în 41,0 (0
puncte penalizare) fiind ur
mat de irlandezul William 
Ringrose pe „Don Raite" 45,5 
și de olandezul Anton Ebben 
pe „Kairouan" 45,9.

internațional de 
Wiesbaden a pro-

Iată ce au răspuns trei din
tre antrenorii solicitați : so
vieticul Gavril Kacialin, ita
lianul Ferruccio Valcareggi 
și brazilianul Mario Za- 
galo.

KACIALIN

1. Probabilii fruntași : An
glia, Brazilia, Italia.

2. Obiectivul nostru mini
mal este să ajungem în semi
finale.

3. Fotbalul mondial a pro
gresat în ultimii ani. îmi 
face plăcere să constat că se

niei și Anglia. Reprezentati
va braziliană este, într ade
văr, foarte puternică în mo
mentul de față.

2. Obiectivul nostru maxi
mal este cîștigarea campio
natului pentru a treia oară 
și a Cupei „Jules Rimet" pen
tru totdeauna.

3. După ultimul campionat 
mondial, fotbalul a progresat 
mult, mai ales în ceea ce 
privește schemele tactice. 
Totuși, fotbalul a pierdut 
mult din spectaculozitate, pu- 
nindu-se un accent prea ma
re pe defensivă.

Resemnat, conducătorul unui Triumph abandonat se odihnește 
pe capota mașinii. Ciudad de Mexico e prea departe...

Telefoto : A.P. — AGERPRES
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Raliul internațional automo
bilistic Londra — Ciudad de 
Mexico a continuat cu desfă
șurarea unei probe de viteză, 
care a avut loc pe ruta Ma
cara — Ciumbe în lungime 
de 380 km. Primul s-a clasat 
finlandezul Rauno Aaltonen 
pe Ford Escort care a realizat

CIUDAD DL MEXICO
timpul de 4h51:0 liderul cla
samentului Hannu Mikkola 
(Finlanda) pe Ford Escort a 
ocupat locul doi cu 4h57:0 ur
mat de englezul Paddy Horp- 
kik pe Triumf în 4h58:0. Fot
balistul Jimmy Greaves a fă
cut și el o cursă bună, sosind 

jpe locul 6.


