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START BUN AL TENISMANILOR NOȘTRI>

IN FATA OASPEȚILOR ELENI
înttlÂLrile dintre tenisma- 

nii români și greci fac parte 
din rîndul acelor întreceri

sportive care poartă patina 
tradiției. De mai multe ori 
ei s-au găsit alături în com-

• România — Grecia 
2—0, după prima zi • 
Năstase învinge pe Kalo
gheropoulos cu 6—2, 
7—5, 6—4, într-un meci de 
mare spectacol 9 Netă 
superioritate a iui Tiriac în 
fața lui Gavrilidis © Alte 
rezultate din „Cupa Davis"

culorile reprezentativelor lor 
în cadrul „Cupei Davis'- 

I’rima zi a întîlnirii Ro
mânia—Grecia a programat 
ca meci-vedetă cel dintre 
primele rachete : llie Năstase 
și N. Kalogheropoulos. Aces
ta din urmă contribuise în 
mod decisiv la calificarea 
echipei lui în turul anterior 
al competiției, înscriind trei 
puncte în fața teamului 
Olandei, eliminat la Atena 
cu 4—1.

Deși cîștigat în trei seturi, 
meciul n-a fost atât de ușor 
pentru jucătorul român. Ad
versarul lui Năstase a pus 
în joc întreaga sa ambiție 
și putere de luptă, rezistînd 
cu tenacitate chiar în mo
mentele de mare vervă ale 
acestuia.

llie Năstase și Nikos Kalo
gheropoulos,. cu cîteva clipe 
tnaintea începerii pasionantu

lui lor duel
Foto: THEO MACAR.SCIH

petițiile balcanice, iar cil va
lorosul campion elen Nikos 
Kalogheropoulos jucătorii 
noștri sînt vechi colegi de 
meciuri și turnee. Iată mo
tive evidente de interes pen
tru această nouă confruntare 
între sportivi ce. se cunosc 
bine, de data aceasta apărînd
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Debutul partidei a fost un 
sprint irezistibil al tînărului 
nostru supercampion, care 
se distanțează la 4—0. Un 
simplu moment de relaxare 
permite lui Kalogheropoulos 
să mai reducă din handicap, 
dar pînă la urmă llie îi 
concedează numai două ghe
muri, în acest set de debut.

Setul doi începe din nou 
cu un break al lui llie, care 
face apoi 2—0 și pare a fi pe 
punctul de a reedita tabloul 
precedent al luptei. Dar 
campionul elen revine cu vi
goare și — profitînd și de 
unele neglijențe în joc ale 
lui Năstase — egalează, preia 
conducerea la 4—3 și își ma-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a <-a)

VICTORII ALE PUGILISTILOR
ROMANI LA
AMSTERDAM 22 (Agerpres). — 

PUGILIȘTII ROMÂNI ZiV DEBU
TAT CU VICTORII IN TURNEUL

AMSTERDAM

DIN NOU 
PE VELODROM

PE FRONTUL DRAMATIC AL APELOR, 
OMUL CONTINUĂ OFENSIVA!

Mîini harnice se străduiesc ca Fabrica de conductori din Tg. Mureș să-și poată relua ,cît mai 
curînd activitatea normaid

„LA FEL CA ATITIA
OAMENI

1913, pe ci nd 
8 ani, lo- 

la Alba 
am văzut 

a Mureșu-

FFDACA [

PORTUGALIA

întreruptă sîmbăta trecută, 
din cauza ploii, „Cupa F.R.C." 
— reuniunea inaugurală a 
sezonului ciclist de pistă — 
se reia astăzi, pe velodromul 
Dinamo, de la ora 16,30, cu 
ultimele probe : viteză (de la 
sferturi de finală) și adițiune 
de puncte.

INTERNAȚIONAL DE LA AM
STERDAM, care reunește 48 de 
boxeri amatori. în limitele cate
goriei muscă, Constantin Chică 
l-a învins Ia puncte pe maghia
rul Sandor Orban. La aceeași ca
tegorie polonezul Joseph Witek a 
cîștigat la puncte în fața france
zului J. Biki-n. în cadrul catego
rici ușoară CALISTRAT CUȚOV A 
REALIZAT O SPLENDIDA VIC
TORIE IN FATA CUNOSCUTU
LUI BOXER POLONEZ R. PETEK. 
A treia victorie a culorilor româ
nești a fost adusă de Victor Sil- 
berman, care l-a învins în limi
tele categoriei semimijlocie pe 
Nanelor Bakonyi (Ungaria). Boxe
rul maghiar a abandonat în re
priza a 3-a. Campionul european 
la categoria grea, ION ALEXE, A 
CÎȘTIGAT PRIN K.O. TEHNIC în 
repriza a 3-a meciul cu englezul 
Stevens.

/ n
I aveam 

"*■ cutam
Iulia. Acolo 
o revărsare 
lui. S-a spus că fusese 
cea mai mare de pînă 
atunci. îmi 
foarte bine, 
Dar ceea ce 
acum, numai 
tul inundațiilor 
m-au găsit în Maramu
reș, la Baia Mare (de 
unde am reușit să plec 
în ultimă instanță cu 
un avion) mă deter
mină să spun că în 1913

amintesc, 
despre ea. 
am văzut 
la începu- 

care

Mureșul făcuse doar o 
glumă, pe lingă trage
dia pe care a provo
cat-o în aceste zile. Și 
dacă s-ar fi revărsat 
numai Mureșul! Dar cit 
de greu au fost lovite, 
concomitent, ati'.ea ju
dețe din țara noastră 
Mă sfiesc să vorbesc 
despre durerea pe care 
o încerc, pe care o simt 
dominîndu-i în egală 
măsură pe fiecare din
tre compatrioți.

Fiindcă reporterul 
ziarului „Sportul" m-a 
întrebat cum am de

gind să ajut, din mo
destia puterilor mele, 
la rezolvarea unor ne
cesități de maximă ur
gență, i-am răspuns: 
„La fel ca atîția oame
ni necunoscuți". Astăzi 
am oferit pensia mea 
pe două
vrut să nu fac această 
mărturisire,
cînd comiți un atare 
gest nu îl faci cu in
tenția de a vorbi despre 
el. Dar reporterul a in
sistat ...

Bela SZABO 
grafician din Cluj

luni. A? fi

deoarece

| TINERII..."!
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Eusebio. Acest nume 
este egal cu un 
mit. Nu numai
pentru că ar fi 

cel mai popular fotba
list din Portugalia, dar 
șl pentru că reputația 
sa a depășit cu mult 
cadrul frontierelor aces
tei țări.

Eusebio Joacă fotbal 
cu ușurința cu care res
piră, el joacă din ln- 

' stinct.
Copilul negru cu ochii 

triști, fiu al Mozambicu- 
lui, el lovea înlr-o min
ge de cirpă pentru a 
uita că nu mincase 
după poftă. Eusebio nu 
văzuse niciodată un meci 
pentru simplul motiv 
că nu avea posibilitatea 
să-și procure un bilet 
de intrare, dar va prin
de pină într-atit gustul 
față de fotbal, incit încă 
de la fragedă vîrstă el 
îl va visa ziua și noap
tea. La 15 ani, Eusebio 
va înscrie 80 la sută 
din golurile clubului 
Sporting Laurcnțo Mar
ques, care îl descoperise 
jucind într-o piață pu
blică. Doi ani mai tîrziu, 
Sporting din Lisabona 
și Benfica suprasolicitau 
această „perlă rară" din 
Mozambic și Benfica a 
avut, în final, ultimul 
cuvînt.

Eusebio este un veri
tabil șuteur, în stare 
pură, un „diamant brut". 
El nu poate fi încătu
șat în tactici savante. 
El este un dnibleur, un 
„bombardier", un crea
tor extraordinar. I se 
reproșează, adesea, un 
oarecare Individualism. 
Este adevărat, dar dacă 
ar trebui să se „supra
vegheze", el și-ar pierde, 
cu siguranță, vivacitatea 
în lovirea năpraznică a 
balonului cu piciorul 
drept.

Pentru Eusebio, fot
balul este un spectacol.

De la trimisul nostru

IN ROCA DRAGOSTEI
umnul calamității a 
lovit greu numeroase 

ale județului 
Cluj. Dar tot ce a rămas 
întreg, tot ce a rămas ca 
mai înainte, energii umane 
și materiale se conjugă a- 
cum sub catalizatorul sen
timentului de solidaritate,

zone

devenind o uriașă forță re
paratoare, înmulțită din 
sine, pentru vindecarea ră
nilor țării. $i aici, ca și 
pretutindeni între granițele 
românești, se observă cum 
fiecare se consideră afec
tat și responsabil, fiindcă

JURNAL MEXICAN

„Bine ați venit — echipa României" 1 — se poate citi pe pancarta de mai sus, în fața 
căreia, Răducanu, Dobrin și Dumitrache — surprinși de obiectivul aparatului lingă o 
tinără mexicană — semnează pe o minge „El Mundial ’70“ (Alte amănunte în pag. a 3-a)

Telefoto : A.P.—-AGERPRES

Astăzi, începînd de la ora 15,30, pe stadionul „Republicii"
CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR SENIORI

PARTICIPA CEI MAI VALOROȘI ATLEȚI, PRINTRE CARE : CAMPIOANA OLIMPICA LIA 
MANOLIU, VICECAMPIOANA EUROPEANA — INDOOR — LA SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME, COR
NELIA POPESCU, VALERIA BUFANU, MARIANA GOTH Ș. A.

Citiți amănunte In pagina a 2-«.

„CLIPA DINAM 0“ DESCHIDE SEZONUL
DE CANOTAJ PE SNAG0V

Cei mai buni schifiști se
niori și juniori ai țării se 
vor întrece miine dimineață 
pe Iacul Snagov, în cadrul 
„Cupei Dinamo", competiție

de debut pentru viteziști. în 
program figurează, inccpind 
de Ia ora 9,00 (cu ultimul 
start la ora 12,00), 6 probe 
de juniori și toate cele 7 pro

be clasice ale seniorilor, un 
bun prilej de verificare a 
component îtoi loturilor repre
zentative,

special

DE TARĂ•••
întregul a fost traumatizat, 
iar fiecare dintre noi este 
o frîntură din întreg, exis- 
tind prin întreg și pentru 
el.

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 2 a)
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RĂSPUNDE PREZENT! I
n întreaga țară, în zonele mai puțin atinse de

(i, se desfășoară ample acțiuni spor- 
favoa- 
patria

In întreaga 
calamități 
tive pentru strîngerea de fonduri în 

rea sinistraților catastrofei care a lovit 
noastră.

DINAMO BACĂU LA DATORIE
Membrii biroului clubu

lui, ai secțiilor, activul sa
lariat, antrenorii și spor
tivii au donat pentru fon
dul sinistraților o zi din 
salariu în toate lunile pină 
la sfirșitul anului (condu
cerea clubului — salariul 
pe o lună). Componenții 
echipei de fotbal au con
tribuit, în plus, din veni
turi personale cu suma de 
4 500 lei.

Clubul
meroase , 
ale căror încasări vor 
afectate sinistraților :

24 mai, la Iași, cu 
tehnica

24 mai, Ia Bacău, 
Știința Bacău

3 iunie, Ia Bacău, 
Politehnica Iași

în același 
loc întîlniri 
alte ramuri

organizează nu- 
jocurl de fotbal 

.ti

poll-

scop vor 
amicale și 
sportive.

avea 
la

161000 LEI DIN PARTEA
CLUBULUI SFORTIV ȘCOLAR 

BUCUREȘTI
sportiv școlar 

a hotărit să ia 
următoarele aju-

pe o zi timp de 8 luni șl 
salariul pe o lună al pre
ședintelui clubului.

fContinuare
în pag. a 2 a)
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Clubul
București 
parte cu 
toare :

21 000 LEI — contribuția 
a 42 angajați din salariul

.\\\V
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rulat acum cîțiva ani un film... 
Pe un vas de pescari, aflat 

în . plin ocean, echipajul s-a 
intoxicat grav. Medicamentele 
lipseau. A fost lansat un apel 
prin radio. Cineva de pe 

continent La recepționat. L-a transmis 
mai departe. Și de acolo mai departe. 
La un spiial s-au găsit flacocne. S-au 
aflat și rrfotocicliști gata să le trans
porte la aeroport. Un pilot a pornit 
în miez de noapte motoarele.

Se străbătuseră mii de kilometri în 
cîteva ore.

Viețile au fost salvate 1
Mi s-a părut atunci, ieșind din întu

nericul sălii, că asistasem la o poveste. 
Frumos inventată. Eram emoționat. Dar 
traversam o emoție exterioară. A celui 
care simte compasiune pentru durerea 
semenului său, fără a fi lovit el direct

Fiecare din eroii întîmplării aceleia 
întruniseră, într-o ființă, calitățile spor
tivului si, mai presus de orice, pe ale 
OMULUI...

Filmul se numea „Dacă toți tinerii 
din lume".

...Apele au mușcat cu lăcomie pă- 
mint și case, au curmat vieți, au răs
turnat mersul firesc al lucrurilor.

Dar oamenii n-au îngenunchiat. N-au 
căzut cu fruntea în jos, în neputință.

Era pămîntul Ier, al nostru. Erau 
casele lor, ale noastre. Era munca lor, 
a noastră. Era sudoarea lor, a nocstră, 
pusă, acolo, în humă, să dea rod.

Și zi și noapte — dar cine mai poate 
număra orele de nesomn ? — s-a stat 
acolo, la datorie, împotriva stihiilor.

Printre cei care înfruntă încă cu dîrze- 
nie nebunia naturii, cu chipuri obosite, 
dar cu voințe neînfrînte, se al'ă și 
oamenii stadionului. Energiile consumate 
altădată pentru a dovedi măiestrie, au 
fost încordate, acum, pentru a deveni 
conștiință civică și solidaritate.

Și în alte părți, alți oameni au 
simțit grava lovitură, sărind în sprijinul 
celor atinși de durere. De pretutindeni 
ne vin știri despre marile acțiuni de 
salvare a populației sinistrate. Intr-un ' 
loc, acolo unde furia șuvoaielor n-a 
ajuns, alături de ceilalți cetățeni, spor
tivii au venit în ajutor. Alleții au ho. 
tărît să-și plătească intrarea la con
cursurile la care participă, la București 
s-a organizat o mare după-amiază 
sportivă, la Corabia, la Calafat, la iași, 
la Reșița, dar oare unde n-au fos* 
astfel de acțiuni ?

Numele unora l-am aflat pe al 
altora nu.

Dar are asta vreo importanță ?
Țara întreagă s a ridicat împolriva 

apelor, într-o înlănțuire de fier.
Alături de noi simțim bătînd multe 

inimi. Oameni din alte colțuri ale lumii 
își exprimă compasiunea față de dra
maticele încercări la care a fost supus 
poporul român. Gînduri sincere, înso
țite, cel mai adesea, de gesturi me
nite să contribuie, după putința ffecă- 

nă-
mie sâ contribuie, după putinta t 
rula, la ajutorarea celor loviți de i 
pastă.

...Acum cîfiva ani a rulat un film.
Se numea „Dacă toți tinerii din lume".

I 
I

Emanuel FAN FA NE ANU |

A

ATLEȚI DE LA STEAUA CONCUREAZĂ IN UNGARIA
Un grup de atleți ai clubului Steaua au plecat la Budapesta, unde, ca invitați ai clubulu 

Honved, vor lua parte, în zilele de 23—24 mai, la un mare concurs internațional. Au făcu 
deplasarea, împreună cu antrenoarea lolanda Balaș-Soter, următorii sportivi : Viorica ViscopO' 
leanu, Carol Corbu, Nicolae Perța, Viorel Suciu, Petre Astafei, Gheorghe Zamfirescu, Petrt 
Lupan, Marcel Petra și ion Damaschin.
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ARBITRU ROMÂN LA UNIVERSIADA DE FOTBAL
Intre 12 și 24 iulie se va desfășura, in Iugoslavia, UNIVERSIADA de fotbal, la car 

va participa și reprezentativa studențească a țării noastre.
Din corpul de „cavaleri ai fluierului" care urmează să asigure buna desfășurare i 

acestei competiții, face parte și arbitrul român Constantin LuLulescu.
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Pf FRONTUL DRAMATIC AL APELOR

Sighișoara sub apă I

O TRICICLETĂ 

PENTRU
ION

a centrele de colec- 
T tare a obiectelor 

pentru sinistrați, pa
chetele se adună în stive 
mari cît niște piramide. 
Flanele și cămăși, panta
loni și ciorapi, rochii, ciz
me, șoșoni, fiecare ce 
poate, lată și treninguri, 
dar nu pentru antrena
mente...

Impresionant este modul 
spontan, din toată inima, 
prin care oamenii au răs
puns apelului ce li s-a fă
cut, renunțînd la multe lu
cruri de care — poate — 
ar fi avut nevoie, dar care 
acum sînt mult mai tre
buincioase altora, aflăți în 
greu impas.

...Vine o femeie însoți
tă de un copil. Să tot 
aibă cinci ani. Un băiat 
blond, frumos, curat. Poar
tă țanțoș, alături de mama 
sa, lucrurile aduse. Pune 
pe masă un avion-rache- 
tă, care scotea scîntei cînd 
era nou, un ursuleț cafe
niu, cu o ureche ruptă, un 
tren. îi lipsește doar o 
roată.

Jucării...
Apoi arată și darul cel 

mai de preț : o tricicletă. 
Să fie pentru un Ion, tiz 
mai mic de-al său, să iasă 
pe stradă cu ea cînd tro
tuarele vor fi din nou us
cate, să participe și la un 
'oncurs. Și să cîștige.

Sînt atîția micuți Ioni în 
această țară care nu mai 
au nici o jucărie...

(V. Ch.)

1N ROCA DRAGOSTEI DE ȚARĂ...
(Urmare din pag. 1)

Este evident pentru oricine 
că opera de restaurare, de re
facere imperioasă va trebui să 
fie acum in primul rind un 
proces endogen, că numai 
vrednicia, capacitatea de sa
crificiu, inteligenta și resur
sele fării vor putea să anuleze, 
intr-un timp cit mai scurt, 
handicapul actual al econo
miei și vieții sociale, națio
nale.

Acest raționament, înflorit 
din rădăcinile lucidității și ale 
patriotismului, a și determinat 
de pe acum, numeroasele luări 
de poziții care se înmulțesc 
pe principiul oricărei reacții 
în lanț.

Iată cîteva argumente din 
zona Clujului... Salariații În
treprinderii „Armătura“, ale 
cărei produse sînt atît de ne
cesare tuturor genurilor de 
construcții, s-au angajat să 
adauge planului anual o pro
ducție suplimentară in valoa
re de DOUA MILIOANE LEI. 
In aceste zile trăite dramatic, 
în fața tabloului urmărilor ca
lamității, lucrind duminica și 
în alte fracțiuni ale timpului 
liber, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii sus- 
numite au și realizat aproape 
un sfert din această bărbă
tească promisiune. O depășire, 
de aceeași dimensiune valori
că, s-au hotă rit să efectueze 
și salariații întreprinderii de 
medicamente „Terapia“, gata 
concomitent să satisfacă 
prompt orice solicitare de me
dicamente venită din zonele 
sinistrate. Prin reestimarea 
capacităților productive inter
ne, Combinatul de porțelan s-a 
înscris pe meridianul aceluiași 
sentiment de datorie acută și 
va oferi, pînă la sfîrșitul anu
lui, un surplus de mărfuri în 
valoare de UN MILION 
CINCI SUTE DE MII LEI. 
„Carbochim", la rîndul său, 
își va mări producția globală 
cu produse însumând UN MI
LION, iar specialiștii acestei 
întreprinderi vor ajuta direct 
la acțiunea de punere în func
țiune a Fabricii de produse 
refractare din Dej. La „Teti
no frig", aceleași energii și ati
tudini pentru ajutorare devo
tată. Valori finite, peste obli
gațiile anterioare de 1200 000 
lei, în lunile mai și iunie; aju
tor calificat pentru repararea 
tuturor utilajelor produse de 
către Tehnofrig, existente în 
orice întreprindere din țară, 
atinsă de calamitate; 300 de 
oameni, constitute voluntar

într-o brigadă, vor lucra în 
cuprinsul județului Cluj, ori
unde necesitățile se vor dove
di presante. Toate mijloacele 
de transport, deteriorate în 
timpul zilelor de calamitate, 
In localitățile și pe drumurile 
județului, vor fi reparate prin 
muncă patriotică de către teh
nicienii Uzinei de reparații din 
orașul Cluj, dispuși să parti
cipe și la refacerea altor insta
lații de tot felul din întreprin
deri și locuințe particulare.

Convoiul mărturiilor de con
traofensivă a oamenilor împo
triva distrugerilor provocate 
de dezlănțuirea apelor ia am
ploare ceas de seas de la cei 
ce-și oferă salariul unei zile, 
lunar, pină la sfîrșitul anului 
(Carbochim, Tehnofrig, Uzina 
de pielărie și încălțăminte, 
Combinatul textil, Întreprin
derea Tehnometal, Întreprin
derea de industrie locală), pînă 
la gestul elevilor Centrului 
școlar profesional de sticlă și 
ceramică și ai Liceului agri
col, ambele din Turda, care 
vor dona contravaloarea unei 
zile din bursă, precum și bani 
adunați pentru banchetul de 
sfirșit de an. Așa se desenea
ză conturul alcătuit din linii 
nobile al omului nostru de 
pretutindeni, virstnic sau ti- 
năr, zidit in momente de su
ferință, în roca dragostei de 
țară. In fața piramidelor de 
haine și încălțăminte, apărute 
— prin donații — in pumeroa- 
se instituții și întreprinderi 
clujene; in fața hotăririi 
muncitorilor de la Fabrica de 
mobilă din Dej de a recupera 
pînă la sfîrșitul trimestrului 
suma de 1 100 000 lei, 
cit a însemnat blocarea 
fluxului de producție timp 
de trei zile, in fața ges
tului celor 15 muncitori de 
la Cooperativa „Deservirea" din 
Turda, care au cerut să lucre
ze oriunde va fi nevoie, timp 
de 10 zile din concediul lor de 
odihnă; în fața tuturor aces
tor demonstrații simple, năs
cute in templul nevăzut al 
atitor cugete, admirația noas
tră trebuie să se aprindă și 
să ardă zi și noapte, ca o tor
ță de cinstire I

TINERETUL SPORTIV RĂSPUNDE PREZENT!
(Urmare din pag. 1)

66 200 LEI — contravaloarea ma- 
terialului și echipamentului spor
tiv ce va fi donat asociațiilor din 
județele calamitate.

63 800 LEI — economii din buge
tul clubului.

10 000 LEI — din veniturile per
sonale ale sportivilor și antreno
rilor. Fârâ comentarii...

PENTRU „CONTUL 2000“
e In „Contul 2000" au 

fost depuși 185 000 lei, re- 
prezentînd beneficiile rea
lizate de la meciul amical 
de tenis România—S.U.A. 
și de la Festivalul sportiv 
organizat pe stadionul Re
publicii din Capitală.

q Intr-o ședință fulger, desfă
șurată ieri, arbitrii bucureșteni de 
caiac-canoe au hotă rit să cedeze
haremurile lor la toate concursu- 

n acest an, iar sportivii —• 
valoarea cupelor și tro

INTILNIRE

feelor ce li s-ar fi cuvenit pentru 
victorii.
• 53 000 lei, încasați la meciul 

de fotbal Carpați Sinaia — Carai- 
manul Bușteni au fost virați în 
favoarea sinistraților.

0 Școala sportivă „Energia** din 
București a donat 15 000 lei.

• Cluburile sportive bucu- 
reștene au oferit materiale si 
echipament sportiv după cum 
urmează :

Progresul — 27 OOo lei
Școlarul — 66 200 lei
Voința — 5 0G0 lei
• Sportivii clubului Politehnica 

depun 2 500 Iei, iar cei ai clubu
lui Voința 3 000 lei din veniturile 
personale.

EMOȚIONANTĂ
Joi, în orașul Bistrița, a 

avut loc un meci de fotbal cu 
totul deosebit. C.J.E.F.S. Bis- 
trița-Năsăud a invitat sporti
vii din Dej (oraș care a sufe

rit cumplit de pe urma inun
dațiilor) spre a susține o în
trecere cu fotbaliștii de la 
„Gloria" Bistrița. întilnirea a 
fost emoționantă. La fluierul

PRINTR-O HOTĂRÎRE OFICIALĂ, 
CONCURSURILE ȘI CAMPIONATELE 

ȘCOLARE AU FOST AMINATE
Ministerul Invățămintului, Uniunea Științifică a cadrelor 

didactice și Uniunea Sindicatelor din învățămînt și cultură au 
emis o circulară, cu privire la măsurile ce trebuie luate de 
inspectoraiele școlare, de unitățile de învățămînt și de unitățile 
șl organele centrale care au în subordine școli, în vederea 
înlăturării urmărilor calamității. In această circulară se preci
zează, printre altele :

Toate concursurile și campionatele școlare cu caracter zonal, 
interjudejean sau republican, care urmau să aibă loc în acest 
trimestru, se amină pînă la noi dispozijiupi, _

arbitrului, pe teren și-au fă
cut apariția tinerii sportivi 
din Dej. îmbrăcați in frumoa
se tricouri, dăruite de către 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud (a- 
pele învolburate luîndu-le fot
baliștilor de la Unirea-Dej în
tregul echipament și material 
sportiv). La sfîrșitul partidei 
— cine își mai amintește sco
rul ? — organizatorii au ofe
rit locuitorilor orașului Dej în
treaga sumă încasată cu pri
lejul acestei partide amicale. 
Un gest frumos, unul din ze
cile pe care tinerii din Bis
trița-Năsăud le fac in spiritul 
nobil al solidarității umane.

MÎINE, 
DUMINICĂ 
SPORTIVĂ 

IN PARCUL
DINAMO

Amatorilor de sport din 
Capitală li se oferă rnîine 
dimineață, în parcul Dina
mo, un variat și bogat 
program sportiv.’ Organi
zatorii acestei manifestări 
sportive — cluburile bucu- 
reștene Dinamo și Rapid — 
au inclus în program în
treceri d haltere și carting, 
meciuri de handbal și de 
fotbal.

întrecerile vor începe la 
ora 9,30.

Toate fondurile realizate 
vor fi donate familiilor din 
Județele calamitate.

INTRAREA GENERALA
5 LEI.

■L' 'f1'1 1 1 -..

Competiții anulate și aminate
Federațiile de specialitate anunță că, din cauza calamităților, urmă

toarele competiții din calendarul sportiv Intern pe 1970 vor ti anulate : 
BOX — Criteriul de toamnă al Juniorilor ;
GIMNASTICA — Etapa de zonă a campionatelor republicane ale 

copiilor (individuale și pe echipe) ;
JUDO — etapa de zonă a campionatului republican pe echipe al 

Juniorilor :
SCRIMA — divizia A etapa a Il-a (Satu Mare) șl etapa a IV-a (Bra

șov): divizia B etapa a IV-a (București), campionatul de Juniori zona 
A (Timișoara) ;

TIR — campionatul republican (arme aer comprimat) etapa finală, 
«Cupa României". etapele Județ și finală ;

TURISM — „Cupa Tineretului" — orientare turistică (Bihor) ;
LUPTE — campionatele pe echipe, la greco-romane și libere, divi

zia A (returul); campionatele de calificare pentru divizia A (ambele 
stiluri) : Concursul republican de toamnă al Juniorilor (mici Șl mari) 
de libere ;

ATLETISM — etapa a iri-a șl a IV-a, Campionatul republican de 
atletism pe echipe categoria B, campionatul republican de copil ;

CĂLĂRIE — „Cupa litoralului" (Mangalia) ;
PATINAJ — „Cupa Romfiniei" la patinaj viteză ;
NATAȚIE — „Cupa speranțelor" :
BASCHET — Criteriul republican al Juniorilor mici (etapa finala), 

criteriul republican al copiilor (etapa finală);
ȘAH — campionatul republican Individual al Juniorilor (etapa de 

zonă, semifinale și etapa finală) ;
TENIS DE MASA — campionatul republican al copiilor (etapa de 

zonă și etapa finală) ;
TENIS DE C1MP — „Cupa speranțelor" ; concursul centrelor de 

copii. „Cupa 3(T Decembrie".

VOR FI AMINATE

HANDBAL — Finala campionatului republican de calificare;
POPICE — Finala „Cupei U.G.S.R.", programată la Hunedoara.

AMERICA SPORTIVĂ
(Dintr-un jurnal de călătorie)

ÎN CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR SENIORI

SE AȘTEAPTĂ REZULTATE

VALOROASE
Așadar, ne mai despart 

doar 24 de ore pînă cînd 
se va da startul în primele 
întreceri ale concursului de 
primăvară al atleților se
niori. Ieri am fost la cîteva 
antrenamente și am vizitat 
cîțiva sportivi la Centrul 
„23 August".

Cornelia Popescu — dem
nă continuatoare a Iolandei 
Balaș — a lucrat toată după- 
amiaza într-un ritm care ni 
s-a părut a fi atins maximum 
de intensitate. Valoroasa 
noastră atletă simte că Ia 
acest concurs poate oferi o 
surpriză iubitorilor atît de 
spectaculoasei probe căreia i 
s-a consacrat. Ea a refuzat 
să ne dea vreun pronostic, 
dar nu nc incloim că sări
tura ci de duminică va fi 
la... mare înălțime. Aflîn- 
du-se în plină ascensiune, 
Cornelia nu numai că a cu
cerit locul I la concursul de 
la Roma, de duminica trecu
tă, dar a învins-o cu acest 
prilej, pe campioana olimpi
că și europeană, cehoslovaca 
Miroslava Kezkova.

Ne-a vizitat, ieri, la re
dacție, alergătoarea Valeria 
Bufanu. Complet restabilită

după numeroasele acciden
tări suferite, și-a reluat pre
gătirea de la începutul lunii 
mai, sub atenta supraveghere 
și îndrumare a profesoarei 
Eveline Tudorache. De altfel, 
acel 13,8 pe care l-a reali
zat la Roma in proba de 
100 m g (in care s-a clasat 
pe locul 2), este dovada in
contestabilă că rapidista a 
reluat „lupta" cu acele cro- 
nometreior.

„Regret că nu voi alerga 
intr-o companie „tare" pen
tru a-mi putea verifica și 
mal mult potențialul" — 
ne-a declarat în încheierea 
discuției.

Așteptăm nerăbdători șl 
evoluția Marianei Goth, care 
la Roma a alergat 55,1 la 
400 m plat.

Spectatorii nu o vor ve
dea duminică pe Viorica 
Viscopoleanu. Campioana 
noastră olimpică este plecată 
la un concurs ce se va des
fășura la Budapesta. Vor fi 
absenți de pe „Republicii", 
din același motiv, și Carol 
Corbu și Nicolae Perța.

Ion GAVRILESCU

ATLEȚI DE VALOARE MONDIALĂ
LA CIRCUITUL UE MARȘ P.T.T.
La ediția din acest an a 

circuitului de marș P.T.T. — 
manifestare care și-a căpătat 
un binemeritat prestigiu — 
și-au anunțat participarea 
sportivi dintre cei mai buni, 
în cursa seniorilor (unde, 
alături de mărșăluitorii noștri, 
vor fi prezenți concurenți din 
12 țări), se va da, sîntem si
guri, o bătălie strînsă, dacă 
ne gîndim la valoarea a- 
proape egală a concurenților. 
Din R. D. Germană se vor 
alinia la start Siegfried 
Zschigner, Peter Frenkel, 
Hans Reimann și Gerhard 
Spierfig. R. P. Ungară va fi 
reprezentată de trei atleți : 
Antal Kiss, Ianoș Dalmati și 
Ianoș Tabari. Aceștia, îm
preună cu concurenții ro
mâni Leonida Caraiosifoglu, 
Marin Perșinaru, Nicolae Rîn- 
ceanu și alții, vor încerca 
să-și îmbunătățească recor
durile personale sau — de 
ce nu ? — să stabilească noi

recorduri mondiale. Oricum, 
majoritatea celor amintiți 
SÎNT MĂRȘĂLUITORI DE 
VALOARE MONDIALA, fiind 
creditați, pe 20 de kilometri, 
cu timpi cuprinși între lh 
28’—lh 29’.

Iată și numele altor con
curenți : R. S. Cehoslovacă: 
Jura Bencik, Vladimir Pari- 
zek și Iozef Macek (din re
prezentativa țării), iar din 
partea clubului C. S. Loco
motiva Olomouc vor concu
ra : Vaclav Dostalk, Lajcik 
Alois și Brabb Jaroslav. C. S. 
Tiibingen (club poștal din 
R.F.G.) va fi reprezentat de 
Manfred Schăfer, Kurt Schrei
ber și Siegfried Wegiel.

O informație de ultimă 
oră : în această ediție jubi
liară va participa, pentru a 
15-a oară, veteranul compe
tiției, mărșăluitorul Ion Ba- 
boie.

I. Gv.

LAS VEGAS. Milne di
mineața începe aici, la Las 
Vegas, turneul de tenis do
tat cu trofeul Howard Hu
ghes. Personaj atotputernic 
și construit din mistere, 
H.H. stăpînește un sfert 
sau așa ceva din aviația 
americană, posedă terenuri 
cam cit Franța, controlea
ză se pare Vi din Las Ve
gas, acest oraș al jocurilor 
de noroc unde — fenomen 
unic in lume și istorie — 
viața nu cunoaște opriri (se 
poate juca ruletă sau 
„crabs" la 5 dimineața și 
consuma show-uri muzicale 
la 7 și un sfert) trăiește 
claustrat și inaccesibil pre
sei, la ultimul etaj al unuia 
dintre hotelurile sale și, o 
dată pe an, oferă vreo 
50 000 dolari premii celor 
mai bune rachete din lume. 
Anul trecut, titlul la sim
plu masculin a fost câștigat 
de veteranul Pancho Gon
zales. Acum Rod Laver și-a 
comunicat dorința de a-l 
deposeda de trofeu pe cel 
mai simpatizat mexican din 
Statele Unite și se pare 
că australianul se va ține 
de cuvînt. (N.R. Intre timp, 
de la primirea acestei co
respondențe, meciul a avut 
loc și Gonzales și-a păstrat 
titlul I). Cel puțin așa se 
pronostichează în holurile 
marilor hoteluri. Ciudate 
holuri... Cum pășești în- 
lăuntru la „Caesar’s Palace" 
sau „Stardust" dai peste o 
explozie de mașini electri
ce unde, contra 5 cenți, 
poți ciștigă 5 dolari (sau 
pierde leafa pe-o săptămî- 
nă), de rulete, de baccara, 
de poker american, de cru- 
pieri cu cămăși albe șt șor- 
țulețe verzi, de „girls"-uri 
cu mini-fuste (aici în Ne
vada moda rochiilor-maxi, 
atingind episcopal pământul, 
n-a pătruns încă și nici nu 
văd cum ar putea birui) și 
fișicuri de monezi oferite 
celor ce doresc să schimbe 
pe loc bancnotele, de băr
bați in impecabile șmo- 
kinguri albe (chelnerii) și 
de țipi cu cămașa azvirlită 
peste niște pantaloni scurți 
de pînză (miliardarii); și 
în acest context chipul ars 
de soare al lui Ken Rose- 
wall, lingă o pereche de 
zaruri roșii sau racheta lui 
Tony Roche, la doi pași de 
postavul cafeniu unde Teddy 
Allen din Wisconsin joa
că „chemin de fer" de 36 
ore-n șir, apar ca repre
zentanții unui tenis carna
valesc, asemeni fructelor 
californiene rezultînd din 
altoiri năucitoare. Sport 7 
Nu. Joc ? Nu. Altceva, un 
spectacol, un „show", unul 
din acele nenumărate 
„show*-uri care mobilează 
ziua permanentă a Las Ve- 
gasului, încgdrîndu-se în 
frenetica activitate de atra
gere și distragere (de la 
distracție) a publicului az- 
vîrlit de avioane aici în 
deșertul Nevadei ca-ntr-o 
oază de electricitate, mu
zică și speranțe de schim
bare, prin bila ruletei, a 
destinului. De altfel, 
„show“-ul celor ce joacă pe 
scena de tartan nu se va 
desfășura aparte și în sine, 
ci flancat de prezența co

legilor de pe scenele de 
scinduri: Tom Jones o să 
cinte, după semifinalele de 
simbătă, iar Jerry Lewis, 
Xavier Cugat și „girls“-urile 
de la Casino de Paris iți 
dau concursul la banchetul 
de după împărțirea pre
miilor. E o viață...

O viață însă care pune 
ca niciodată de acut, sub 
semnul întrebării participarea 
tenismenîlor profesioniști la 
marile competiții oficiale. 
Forurile amatoare anate
mizează evoluțiile actori- 
cesco-financiare ale lui Rod 
Laver, Pancho Gonzales et 
co., socotindu-le cumplit de 
impure. Iritați, sus-numiții 
se cabrează, lansînd o ofen
sivă, neașteptat de violen
tă, împotriva acelora pe 
care ei ii apreciază drept 
conservatori, desueți, ne- 
realiști și — mai ales — 
ipocriți. Calul de bătaie al 
chestiunii este, bineînțeles, 
Cupa Davis. Mai poate fi 
considerată această compe
tiție drept supremă, dacă 
profesioniștii sînt împiedi
cați, prin lege, să partici
pe la meciuri 7

Nu, răspunde, de pildă, 
Ken Rosewall, care și-o 
precedat aterizarea la Las 
Vegas prin cîteva declara
ții agresive 5 „Ani ți ani 
de zile, spune el, s-a ac
ceptat iăeea că în echipele 
pentru Cupa Davis trebuie 
să joace cei mal buni ju
cători. Or, acum cînd atîția 
jucători de vîrf sînt ne
eligibili, Cupa nu mai poa
te fi considerată ca o com
petiție de vîrf".

Nu, răspunde ți foarte 
cititul comentator al ziaru
lui Los Angeles Times (1 
milion tiraj), Charles Maher, 
care, atacîndu-l pamfleta- 
ristic pe Mr. Avery Brun
dage, președintele C.I.O., a 
aruncat aseară o mică bom
bă cu posibilități de explo
zii intîrziate: „așa-zișii 
sportivi amatori fac bani 
buni. Un gentlemen care 
organizează meciuri in alt 
oraș mi-a mărturisit că știe 
cîteva asemenea „staruri" 
care scot cam la 900 do
lari pe săptămână". Care-i 
tactica 7 „Atletul cu prici
na urmează să participe la 
o serie de întîlniri în East 
(New York, Boston, n.a.). 
El primește cîte-un bilet de 
avion dus-întors pentru fie
care meci, dar folosește un 
singur bilet. Apoi schimbă, 
contra bani, biletele neuti
lizate. In plus, primește, 
pe sub mină, din partea 
organizatorilor, cîte-o su- 
muliță".

Vom reveni — anunță 
ziarul. Cu amănunte. Care, 
în orașul cazinourilor, sună 
ca niște cărți de joc as- 
cunse-n mîneca profesio
niștilor și gata să fie arun
cate pe masă pentru a 
sparge „banca" numitului 
amatorisfn.

New York, mai 1970

Azi, ultima zi la LOTO 

și la PRONOSPORT!

Echipele României pleacă azi la C M. de popice

Cîteva păreri
înaintea startului de la Dolzano

Au mai rămas doar două 
zile pină la startul in marea 
confruntare a popicarilor. Ac
tuala ediție a campionatelor 
mondiale — găzduită de Pa
lazzo del Ghiaccio din Bolzano, 
unde s-au turnat șase piste 
de concurs — reunește sportivi 
din 11 țări cu veche tradiție 
în acest joc.

Cum s-au pregătit popicarii 
români, cotați ca adversari pe
riculoși în arena internațio
nală ? Șapte jucătoare și tot 
ati(ia jucători, care au trecut 
prin sita mai multor triaturi, 
au intiln.it echipele naționale 
ale Ungariei, Cehoslovaciei, Iu
goslaviei și R.D. Germane, ob- 
ținînd rezultate mai mult de
bit bune. Asistind ieri la ulti
mul antrenament controlat, am 
constatat la selecționabili pof
tă de joc și un optimism jus
tificat de frumoasa compor
tare pe care au avut-o in par
tidele de verificare susținute 
recent peste hotare, lată ce 
gîndese și ce doresc cițiva din
tre tricolori.

CRISTA SZOCS, căpitana 
echipei feminine : „Ne-am
pregătit mai temeinic ca în 
trecut. Echipa este omogenă, 
sudată sufletește, cu cinci din
tre cele șase colege joc in 
națională de mai bine de 10 
ani. Dorim să reedităm suc
cesul de la ultimele două edi
ții ale C.M. unde am obținut 
medalia de aur".

ION MiCOROIU, căpitanul 
echipei masculine : „La ediția 
anterioară ne-a scăpat titlul 
printre^ degete. Vă imaginați 
cu cită sete ne-am antrenat, 
îmi pun mari speranțe in 
băieți".

Iată și „pulsul’’ a doi de- 
butanți :

ILIE BAIAȘ : „Am avut cea 
mai ridicată medie in turneul 
din străinătate. Voi căuta să 
nu-mi dezamăgesc antrenorul 
și suporterii".

ANA MARCU : „Mă aflu 
în cea mai bună formă. Sint 
convinsă că voi intra pe are
nă cu o substanțială zestre de 
la colegele mele pe care vreau 
să o predau mărită următo
rului schimb".

Și acum, cuvîntul antrenori
lor.

ALEXANDRU ANDREI (f) : 
„Principalele noastre adversa
re sînt jucătoarele din R.D. 
Germană, Iugoslavia și Aus

tria. Antrenindu-ne pe arene 
mai grele ca ale adversarelor, 
ne va fi ma! ușor să desco
perim particularitățile pistelor 
de la Bolzano, necunoscute 
nimănui”.

F. POPESCU : „Elevii mei 
sînt de forțe aproape egale, 
iar tinerii Gh. Silvestru, I. 
Băiaș și I. Tismănaru se în
cadrează perfect în jocul echi
pei. Sper să cucerim o meda
lie”.

• Astăzi dimineață echipele 
noastre reprezentative pleacă 
la Bolzano. Le urăm drum 
bun și succes deplin.

Pentru tragerea Loto de 
mîine 24 mal a.c., care a fost 
amînată de la 22 mai, parti- 
cipanții își mai pot procura 
bilete numai astăzi, sîmbătă, 
pînă la orele obișnuite de în
chidere a vînzărll.

Depunerea biletelor câștigă
toare la această tragere, se 
va face pînă joi 28 mal în 
orașele de reședință jude
țeană șl pînă miercuri 27 
mai în celelalte localități.

• La concursurile Prono- 
expres și Pronosport și Ia 
tragerile Loto, în fiecare săp- 
tămînă, participanții au po
sibilitatea să cîștige — la 
alegere — premii în bani sau 
autoturisme. Se atribuie au
toturisme Moskvici 408 cu ca
roserie 412, Dacia 1100, Mosk
vici 408 cu 4 faruri și radio, 
Skoda 100 S șl Skoda 1000 
M.B.

La Loto, autoturismele se 
acordă în cazul în care va
loarea unitară a unul pre-

miu obținut pe o variantă de 
5 lei, indiferent categoria și 
extragerea, este egală sau 
superioară contravalorii unuia 
dintre autoturismele anun
țate.

La Pronosport, autoturis
mele se vor acorda în cazul 
în care valoarea unitară a 
unui premiu obținut pe o 
variantă cîștigătoare, indife
rent categoria șl felul bule
tinului sau biletului jucat, 
este egală sau superioară 
contravalorii unuia dintre 
autoturismele anunțate.

® Intrucît F. R. Fotbal a 
luat hotărîrea a amîna me
ciurile C.F.R. Arad — Gaz 
metan Mediaș și Minerul B. 
Mare — Olimpia Satu Mare, 
din cadrul etapei a 26 a din 
24 mai a.c., meciuri incluse 
și în programul concursului 
Pronosport nr. 21 din 24 mai 
a.c., aceste meciuri se anu
lează, participanții urmînd să 
primească pronostic exact la 
ele, conform regulamentuluiTr. IOANIȚESCU

HANDBAL. Teren Tine
retului, ora 18,00 ; IEFS — 
Confecția ( div. A f).

FOTBAL. Teren Autobu
zul, ora 17,00: Autobuzul 
Buc. — Prahova Ploiești 
(div. C).

MÎINE

TENIS. Teren Progresul, 
ora 15.00 : ultimele două 
partide de simplu din ca
drul întilnirii de „Cupa Da
vis” România — Grecia.

CANOTAJ. Lacul Sna- 
gov, ora 9,00 : „Cupa Dina
mo’’.

CAIAC-CANOE. Lacul 
Herăstrău, ora 7,301 „Cupa 
Olimpia*.

HANDBAL. Teren Dina
mo, ora 10,00 : Dinamo — 
Rafinăria Teleajen (div. A 
m) ; ora 11,15 : Steaua — 
Politehnica Timișoara (div. 
A m).

FOTBAL. Stadion Meta
lul, ora 13,00 : Metalul Buc.
— Prahova Ploiești (ju
niori) ; ora 17,00 : Metalul 
Buc. — Știința Bacău (div. 
B) ; stadion Politehnica, 
ora 17.00 : Sportul studen
țesc Buc. — Oțelul Galați 
(div. B) ; teren Voința, ora 
9,30 : Voința Buc. — Cimen
tul Medgidia (div. C) ; ora 
11,15 : Școala sportivă Buc.
— Centrul „23 August” 
(jun.) ; ora 13,00: Voința 
Buc. — Chimia Tr. Măgu
rele (jun.) ; teren Laromet, 
ora 15,30 : Tehnometal Buc.

— Electrica Constanța 
(jun.) ; ora 17,00 : Tehnome
tal Buc. — Electrica Con
stanța (div. C) ; teren Si
rena, ora 15,30 : Sirena 
Buc. — Caralmanul Bușteni 
(jun.) j ora 17,00 : Sirena 
Buc. — Caralmanul Bușteni 
(div. C) ; teren Autobuzul, 
ora 13,00 : Autobuzul Buc.
— Comerțul Alexandria 
(jun.) ; teren Electronica, 

ora 13,00 : Electronica Buc.
— Cimentul Medgidia (jun.); 
stadion Ghencea, ora 10,00 : 
Steaua — Mașini unelte 
Buc (jun) ; teren Știința- 
Tei, oca 10.00 : Sportul stu
dențesc Buc. — Rapid Buc. 
(jun.).

RUGBY. Teren Vulcan, 
ora 9,30: Vulcan Buc. — 
Știința Petroșani (div. A) : 
teren Progresul, ora 9.30 : 
Progresul Buc. — Rulmen
tul Bîrlad (div. A) 
teren „Parcul Copilului" 
ora 9,30 : Grivita Roșie Buc 
— Agronomia Cluj (div. A), 
ora 11.00 : Clubul sportiv 
școlar Buc. — Șc. sp. nr. 2 
(jun.) ; stadionul Tineretu
lui (teren 4), ora 9,00 s Ra
pid Buc. — Constructorul 
Buc. (Jun.), ora 15,001 Ci
mentul Medgidia — Elec- 
troputere Craiova (calif. A), 
ora 16,30 s Rapid Buc — 
Constructorul Buc (calif.

A).

intiln.it
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JURNAL-MEXICAN
conferință DE presa : RĂSPUNDE RAMON ALATORRE,

SECRETARUL COMITETULUI DE ORGANIZARE A C.M

„miuța
Telefoto : A.P.—AGERPRES

Cîțwa Jucători uruguayeni (în mijloc antrenorul Hohberg) privind cu satisfacție 
colegilor lor

în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc re
cent la Ciudad de Mexico, 
secretarul general al Comi- 

rtetului de organizare al celui 
de-al 9-lea campionat mon
dial de fotbal, Ramon Ala- 

’ torre, a răspuns la o serie 
de întrebări puse de ziariști.

Spicuim cîteva întrebări și 
răspunsuri din cadrul acestei 
conferințe de presă.

—■ Pretutindeni în lume se 
numără zilele pînă la înce
perea C.M. Și dv. le numă
rați ?

— Da, Ie număr și 
Spre deosebire 
eu am o altă 
Pentru mine 
ziua începerii 
mondial, ci ziua finalei, cînd 
sper că totul se va termina 
cu bine.

— Dreptul la organizarea 
C.M. a revenit Mexicului la 
8 octombrie 1964 la Congre
sul F.I.F.A. de la Tokio. Cînd 
ați început pregătirile pentru 
actuala ediție ?

— La 1 decembrie 1968. 
Dar și pînă atunci o serie 
de amănunte organizatorice 
au fost puse la punct.

eu. 
de alții, însă, 
numărătoare, 

nu contează 
campionatului

J J CUPĂ BALCANICĂ"
PENTRU

REPREZENTATIVELE
DE TINERET

Ieri după-amiază s-a înapoiat in 
Capitală tov. Ion Alexandrcscu, 
secretar al Federației Române de 
Fotbal, care a participat la șe
dința secretariatului permanent ai 
„Cupei balcanice» pentru repre
zentativele de tineret. Soiicitindu-i 
amănunte asupra dezbaterilor șe
dinței. acesta ne-a declarat că 
secretariatul permanent al „Cupei 
balcanice** a stabilit, la cererea 
federației de fotbal din Grecia, 
ca ediția a IlI-a să înceapă pe 
data de 8 iunie 1970, în loc de 6 
iunie. La acest turneu, care se 
va desfășura în Bulgaria, vor par
ticipa reprezentativele de tineret 
ale țării gazdă, Albaniei, Greciei, 
Turciei și României.

Totodată, a fost stabilit și pro
gramul meciurilor, care arată 
astfel : 8 iunie, la Sofia, stadio
nul V. Levskl, ora 17: Albania — 
România: ora 19: Bulgaria — Tur
cia; 10 iunie, la Pernik, ora 17,30: 
Albania — Turcia; orașul S. Di- 
mitrovo, ora 17.30: România — 
Grecia ; 11 iunie, Sofia, stadionul 
V. Levski, ora 17: Turcia — Gre
cia; ora 19: Bulgaria — Albania; 
13 iunie, Sofia, stadion V. Levski, 
ora 17: Turcia — România ; ora 
19: Bulgaria — Grecia ; 15 iunie, 
Sofia, stadionul V. Levski, ora 17: 
Grecia — Albania; ora 19: Bulga
ria — România.

organi-— Care este țelul 
zării acestui C.M. ?

— Să se desfășoare 
ireproșabil, nimeni 
aibă nici o obiecție 
vința programului, toată lu
mea, în frunte cu specialiș
tii, să fie mulțumită de va
loarea jocurilor, de arbitraje, 
de comportarea publicului și 
de poporul mexican, gazdă 
a acestor dispute.

— Credeți că organizarea 
J.O. din 1968 a 
pentru mexicani 
,generală pentru 
fotbal ?

— Firește, ca 
C.M. de fotbal 
comparația cu J.O. La ac
tuala competiție participă 
doar vreo 400 de sportivi, în 
timp ce Ia J.O. cifra a de
pășit 10 000 ! Totuși, pot afir
ma că la J.O., organizarea a 
înregistrat un succes și de 
aceea nu mă îndoiesc că or
ganizatorii noștri vor trece 
și acum cu un calificativ 
bun examenul... fotbalistic.

în 
să 
in

mod 
nu 

pri-

constituit 
o repetiție 

C.M. de

amploare 
nu suferă

care au văzut diferite echipe na
ționale evoiuind in acest sezon în 
America Latină, au ajuns la con
cluzia că Brazilia sau Italia au 
cele mai mari șanse să intre in 
posesia Cupei „Jules Kimet", ad
versara cea mai dificilă fiindu-le 
reprezentativa R.F. a Germaniei. 
După părerea acestora, formația 
Angliei nu va putea depăși faza 
sferturilor de finală.

• După primele antrenamente 
efectuate de echipa României pe 
pămintul mexican, ziarul belgian 
„Les Sports'* Insera opinii favo
rabile asupra jucătorilor români : 
„Buna pregătire fizică a jucăto
rilor ca și rapiditatea lor au im
presionat".

o In fața hotelului „Parque do 
Los Princlpes" unde-și are sediul 
echipa engleză se poate remarca 
un somptuos autobuz sosit de la 
Londra. Pe caroseria autobuzului 
se pot citi diferite lozinci ce

ANTRENORUL GHEORGHE OLA EXPLICĂ Șl... TACE

TURNEUL U.E.F.A. PĂRĂSIT
PE USA DIN DOS!

• APĂRAREA A FĂCUT GREȘELI CATASTROFALE • 1NFRÎN- 
GEREA DIN PRIMUL MECI A DECIS TOTUL... • SI, TOTUȘI, 

ECHIPA ROMÂNA A FOST... CEA MAI TEHNICA I
______ \

Neîndoios, în aceste zile, 
neastâmpărul repor
terului este mai mare, 

drumurile lui mai lungi și 
mai repezi, nervoase, ne
căutate, purtind amprenta 
zbuciumului general.

Ar ii trebuit, poate, ca 
dimineața de vineri să ne 
găsească în ailă parte, aiu
rea, acolo unde oamenii tă
cuți și perseverenți dau 
piept cu răutatea apei, 
dacă — dincolo de stricte
le obligații profesionale — 
curiozitatea nu ne-ar fi 
adus în fața profesorului 
Gheorghe 
lotului 
cu 
la

Ola, antrenorul 
juniori, întors, 

ore înainte, de 
U.E.F.A., părăsit

tie 
puține 

turneul 
de tinerii fotbaliștii români 
— să ni se ierte această 
figură de stil — pe ușa 
din dos...

Dacă istoria eliminării ju
niorilor noștri este, pro
babil, prea cunoscută 

Iubitorilor de fotbal pentru a 
mai face apel la ajutorul sta
tisticilor, minutelor, golurilor — 
locul 3 dintr-o grupă de pa
tru echipe nu spune oare sufi
cient?! — atunci a sosit, gin- 
dim, vremea primelor explica
ții.

— Așadar, 2—3 cu Belgia 
și de două oriși de două ori 0—0, cu 
Turcia și K.D.G., un bilanț 
îndeobște modest. Nici o 
victorie. Virtuală eliminare 
înaintea ultimului meci, al
tădată decisiv. Ce s-a în
tâmplat ? Adevărul ține, 
oare, de termenul pe care 
ne place să-l numim ACCI
DENT, sau intră mai de
grabă în perimetrul acelui 
trist „parcă no așteptam 
la mai mult" ?...

— Trebuie să recunosc, cu 
mina pe inimă, că mă așteptam 
la mai mult ! De altfel, majo
ritatea specialiștilor prezenți 
la turneu au căzut de acord 
că echipa română a fost cea 
mai tehnică din grupă, că ea 
a realizat nenumărate faze de 
fotbal veritabil, cu execuții 
tehnice de un surprinzător ra
finament.

Un argument in plus : publi-

Pag. fi &a

htn iwi. MSNHIooo

în ultima săptămînă, la redacție am primit numeroasa 
relatări din zonele calamitate, emoționante informații des
pre participarea sportivilor, a activiștilor sportivi la efortul 
întregii țări de a diminua și preveni pagubele pricinuite de 
furia apelor. îi rugăm pe corespondenții ziarului să ne 
scrie — în continuare — despre felul în care tineretul, 
sportivii, răspund grelelor, dar înaltelor și pline de răspun
dere misiuni sociale și umane ale acestor zile în care po
porul nostru, la chemarea și îndemnul partidului, dă do» 
vadă de o minunată solidaritate a voinței și dăruirii

Cu 8 zile înainte de deschi
derea celui de-al 9-lea cam
pionat mondial prețurile bile
telor de intrare la stadionul 
„Azteca** cunosc o creștere 
vertiginoasă. Unul dintre cei 
3 000 de proprietari de loji 
vindute pe viață, înainte de a 
începe construcția stadionului, 
oferă 5 locuri la prețul de 
peste 5 000 de dolari. Autorită
țile iau măsuri pentru a stă
vili bursa neagră a biletelor 
de intrare la meciurile de fot
bal.

Echipa Angliei urmează să 
joace duminică la Quito, după 
ce la Bogota a învins cu sco
rul de 4—0 selecționata Co
lumbiei. Această victorie cate
gorică a fotbaliștilor englezi 
a făcut vîlvă printre specia
liști care consideră că randa
mentul dat de elevii lui Ram
sey pe un stadion, de altitu
dine ridicată denotă o mare 
capacitate vitală și o pregătire 
perfectă. Antrenorul colum
bian Cesar Lopez declara după 
meci : „Echipa Angliei este o 
formidabilă mașină de goluri 
și are o putere colectivă im
presionantă".

LA ZI...

ENGLEZII ELOGIAȚI

„BURSA NEAGRA 
A BILETELOR

_  7 !

cui scoțian, zgîrcit pină șl cu 
aplauzele, ne-a apreciat, cu 
sinceritate, spectaculozitatea 
jocului. socotindu-ne NE- 
DREPTĂȚIȚII REZULTATE
LOR.

— Din păcate, adversarii 
n-au prea ținut cont de... 
părerea tribunelor, și ne-au 
întors din Scoția cum am 
plecat!

— Eliminarea se datorează, 
cred eu, înfrîngerii din meciul 
de debut, din partea Belgiei...

— Asta vrem să ne și 
spuneți : de ce am pierdut 
TOCMAI meciul de de
but ?

— Am început turneul prin- 
tr-un joc foarte slab, în care 
au greșit — CATASTROFAL — 
tocmai oamenii de bază ai 
echipei. Belgienii n-au stră
lucit, dar datorită greșelilor 
noastre ne-am văzut conduși, 
imediat după pauză, cu 3—0... 
La primul gol. a gafat Do- 
brău, Ia al doilea. Deheleanu, 
iar cel de-al treilea a fost, 
pur și simplu, un... autogol ! 
Al aceluiași Deheleanu... Asta 
în timp ce belgienii au exploa
tat Ia maximum orice ocazie 
Ie gol.

— Să înțelegem din spu
sele dumneavoastră că apă
rarea s-a făcut vinovată de 
acea infrîngere, poate de
cisivă — din punct de ve
dere psihic — asupra com
portării ulterioare ?

— Și Stana, și Deheleanu. și 
Hajnal, trei dintre jucătorii 
de bază, au evoluat slab, ne- 
permis de slab. Pe Dobrău, 
intrat în panică după 
rea primului gol. a 
să-1 schimbăm... Toate 
neajunsuri ne-au găsit 
periți, cu atît mai mult 
apărarea nu ne obișnuise cu 
multe goluri și făcuse o figură 
destul de onorabilă în preli
minarii...

— In restul meciurilor, 
însă, a fost rîndu! atacului 
să rămînă dator, și în două 
partide nfacantii români 
n-au reușit să marcheze 
nici un gol ! Parcă-i cam 
puțin...

— Da,, echipa a construit, a 
stăpînit 
renului, 
nici un

LEONIDA STOIAN — Ho
rești : Interesante și nu lipsite 
de temeiuri toate cele trei 
soluții care stau la baza sche 
mei tactice elaborată de dv. 
pentru meciurile „tricolorilor" 
de la Guadalajara. Poate vom 
găsi, așa cum doriți, modalita
tea ca ele să fie transmise 
antrenorilor români aflați 
acum în Mexic. In orice caz, 
mi-a făcut plăcere să constat 
obiectivitatea de pe pozițiile 
căreia ați scris redacției.

de mingi vor fi 
timpul campio-

o Trei feluri 
întrebuințate în ___ .
natului mondial din Mexic : două 
dintre ele confecționate pentru 
a face față condițiilor atmosferice 
neprielnice, iar cel de-al treilea 
sort fabricat special in vederea 
stării deosebite a terenului.
• Ziariștii de sport venezuelenl

referă Ia echipa Albionului și Ia 
Cupa „Jules Rimet". Luxosul au
tobuz are 40 de locuri și este uti
lat cu 3 mese pentru diverse 
jocuri și ...o mică bucătărie.

o Echipa uruguayană a susți
nut un antrenament de două re
prize în care a făcut ca sparing- 
partener 2 formații de amatori 
din Puebla. în mare formă a 
atacantul Pedro Rocha, care a 
marcat 8 goluri.

țgi Publicarea listei celor 22 de 
jucători mexicani a fost primită 
cu satisfacție de suporteri, mai 
ales pentru motivul că intre se
lecționați figurează și favoritul 
lor, JEJorja, care la un moment 
dat fusese îndepărtat din lot. 
Alături de Borja este menținut și 
Diaz, un alt jucător mai puțin 
agreat de conducerea federației 
mexicane.

e Antrenorul echipei Perului, 
fostul internațional brazilian Didi, 
a apelat la ajutorul unui medic 
psiholog pentru a rezolva unele 
probleme care tulbură liniștea șl 
coeziunea echipei sale. Din Lima 
a sosit de urgență medicul Da
niel Guillen care după o ședință 
de lucru cu Didi i-a convocat pe 
jucători pentru a avea un prim 
contact cu ei.
• La cota pronosticurilor echipa 

Angliei se află din nou pe locul 
I, după victoria cu 4—0 asupra 
Columbiei. Anglia este favorită 

cu 4—1 : 1 față de 5 :1 cu cît este 
cotată Brazilia. în ordine urmea
ză Italia, Uruguay și R.F. a Ger
maniei.

® în 
pe ale 
diviziei 
964 de 
seria I 
a II-a). în

primi- 
trebuit 
aceste 
desco- 
cu cît

nu o dată mijlocul te- 
dar nu a reușit — în 
fel — să finalizeze.
De ce ?

— Cine a fost, să zicem, 
campionul ratărilor ?

— Neîndoios. Helvei. slab 
pe toată durata turneului. A- 
poi Ghergheli, care are. însă, 
scuza de a fi jucat cu tempe
ratură. Ratările lor au fost 
uneori de-a dreptul Incredi
bile si dară în meciul cu Tur
cia. de exemplu, scorul ar fi 
fost Ia pauză 4—0 pentru ro
mâni, nimeni n-ar fi părut 
surprins...

. — Dar n-a fost..,
— N-a fost, pentru că ata

cant» n-au putut concretiza !
...Deșt echipa domina, deși 

publicul scoțian, vestit pentru 
parcimonia sa, ne' aplauda cu 
o nebănuită generozitate...

întortocheate sînt căile fot
balului !

Ovidiu IOANIȚOAIA

XXV-a s-au marcat 22 
de goluri (19 în seria 
I și 3 în seria a II-a).

O Golgeterii etapei : 
D. Georgescu (Progresul 
București) cu patru 
goluri, Olteaniu (Oțelul 
Galați) și Selimesi 
(Metrom Brașov) ou ci
te două goluri.

LA MAMAIA VOB FI PREZENTE 

PERSONALITĂȚI DE SEAMĂ 

ALE BASCHETULUI EUROPEAN
„Cupa litoralului", test pentru candidații de arbitri internaționali

Anual, diriguitorii baschetu
lui european se întîlnesc, în 
cadrul sesiunilor permanente, 
pentru a discuta problemele 
majore și imediate ale acestui 
sport. In acest an, cinstea de 
a găzdui cea de-a XV-a Se. 
siune permanentă a delega- 
ților federațiilor naționale din 
Europa și Bazinul Meditera
nean a revenit țării noastre. 
Ca de obicei, la lucrările aces
tei importante reuniuni vor fi 
prezente cele mai marcante 
personalități alo baschetului 
european, precum și unii re
prezentanți ai altor continen
te. Astfel, vor fi prezenți 
Abdel Moneim Wahby (R.A.U.), 
președintele Federației Inter
naționale de Baschet Amator 
(F.I.B.A.), Nikolai Semasko 
(U.R.S.S.), vicepreședinte al 
F.I.B.A., dr. William Jones 
(Marea Britanie), secretar ge
neral al F.I.B.A., Borislav 
Stankovici (Iugoslavia), Abdel 
Azim Ashri (R.A.U.), secre
tari generali adjuncți ai 
F.I.B.A., precum și toți membrii 
din Europa ai F.I.B.A,

Din Uruguay și-a anunțat 
participarea Jose Pedro Da- 
miani, membru al F.I.B.A. De 
asemenea, vor lua parte ia 
lucrările de la Mamaia, An
selmo Lopez (Spania), preșe
dintele Comitetului internațio
nal de minibaschet, și Jay 
Archer (S.U.A.), considerat ini
țiatorul minibaschetului.

★
Candidații de arbitri in

ternaționali vor da exa
menul practic in zilele de 
4 și 5 iunie, Ia Sala spor
turilor din Constanța.

Examenul va consta în 
conducerea meciurilor ce 
se vor desfășura în ca
drul „Cupei litoralului", 
la care vor lua parte echi
pele masculine Dinamo, 
I.C.H.F., „U“ Timișoara,
Academia Militară, Farul 
Constanța, Școala sporti
vă Constanța și Rapid 
București.

Concomitent, se vor des
fășura lucrările Stagiului 
european al arbitrilor in
ternaționali și antrenorilor 
naționali.

ION MICLE — Oradea ! 
Așadar, v-ați hotărit să ne 
trimiteți... prima scrisoare. Vă 
asigur că ne-a făcut plăcere, 
mai ales că din conținutul ei 
mi-am dat seama că, intr-ade
văr, aveți multe de spus (lu
cruri reale) despre fotbalul 
nostru. Am reținut sugestiile, 
ca și observațiile critice — 
prilejuite, din cile am înțeles, 
mai ales după ultimul meci 
de verificare a echipei repre
zentative, disputat la Bucu
rești. Vă este teamă ca per
formanța calificării să nu aibă 
epilogul poveștii cu cîștigăto- 
rul lozului cel mare, care, de 
bucurie, ți-a adunat toți prie
tenii, s-a veselit (I ?) peste 
orice măsură și a doua zi s-a 
trezit că am rămas cu buzuna
rele goale. Știu că — excep- 
tînd, poate, un prim moment 
de euforie — performanța ca
lificării „tricolorilor" pentru 
turneul final al C.M. a fost 
apreciată cu luciditate, așa in
cit să așteptăm cu încredere 
startul oficial al lui „El Mun
dial — 70“.

faceți privind absența rezul
tatelor de la unele competi
ții de tineret sau juniori. Re
dacția este de mai multă vre
me in căutarea unei soluții 
care să elimine aceste neajun
suri. Extrem de bogata activi- 
vitate competițională ne va 
obliga, însă, și in viitor la o 
selecție valorică a întrecerilor 
organizate în diferita ramuri 
de sport. Da ,este foarte bună 
— și vă mulțumesc — suges
tia ca uneori să publicăm și 
adresele unor baze sportiva 
mai puțin cunoscute.

C. MORARU — București! 
Ce bine ar fi ca și unii jucă
tori să gîndească și să... sufere 
la fel ca dv. în fața actului 
brutal total străin de spiritul 
și etica sportului. Să sperăm 
că accidentul lui Dumitrache 
— pe care-l amintiți îndeose
bi, cu atîta tristețe — nu va 
avea urmări în apropiatele 
evoluții mexicane ale acestui 
talentat jucător

PAVED SZALKA — Baia 
Mare : Am verificat și, intr- 
adevăr, aveți dreptate. Clasa
mentul diviziei A la handbal 
—publicat în numărul din 12 
mai—-este eronat. Mulțumesc 
pentru sesizarea făcută. Cred 
că în curînd vor dispare și 
motivele dv. de nemulțumire 
(justificate în prezent) pri
vind întirzierea cu care mai 
apar unele rezultate sau cla
samente ale diviziilor B de 
volei și handbal.

V. GHERAȚOIU — Sibiul 
înainte de toate, felicitări pen
tru cuvintele calde pe care 
le-ați găsit pentru a transmite, 
în cadrul acestei rubrici, ură
rile dv. de succes adresate 
fotbaliștilor români, aflați în 
fața unui examen neînchipuit 
de dificil. Da, și eu cred că, 
fără să ne facem iluzii (deși 
fotbalul fără iluzii...) așa 
este bine: Să „ținem pumnii 
strînși", să fim alături de ei 
cu toată pasiunea, cu toată 
simpatia și prețuirea.

Mulțumiri pentru aprecieri
le făcute rubricii.

M. CORANDAN — Satu 
Mare: Prețurile biletelor de 
intrare la manifestațiile spor
tive sî,nt reglementatej.n baza 
unor precise norme financta 
re. Am transmis sesizarea dv. 
celor în drept să o rezolve.

C. ȚENȚU — București I 
Absolut de acord cu toate ob
servațiile critice pe care le

PAUIS TĂCU — București i 
Ga mai vechi corespondent 
al acestei rubrici îmi veți 
scuza, cred, mica întîrziere a 
răspunsului la ultima dv. scri
soare. In general, de acord 
cu toate carențele de arbitraj 
pe care le semnalați ți pe 
care le vom urmări atent o 
dată cu reluarea campiona
tului. Am transmis confrate
lui Ion Chirilă aprecierile dv. 
deosebite pentru „Noaptea 
bătrînei doamne". Clasamen
tul în competiția echipelor de 
tineret-rezerve (experimental 
pentru acest an) se întocmește 
în baza criteriilor pe care le 
amintiți (3 puncte pentru vic
torie...). Cel apărut în nr. din 
14 aprilie a fost — se înțe- 
Jege — o regretabilă excțpție. 
In legătură cu forma și valoa
rea lui Răducanu și Dan, să 
așteptăm — totuși — meciu
rile oficiale de la Guadala
jara.

Dan GARLEȘTEANU

unul oaspeții au cîști- 
gat (seria I : Politeh
nica Galati la Metalul 
Tîrgoviște) și 3 parti
de s-au încheiat cu re
zultate de 
(două în seria 
nul în seria a

9 După cum 
de, în seria I,

egalitate 
I și u* 
II-a).
se ve
teranul

ori 1—0, de cite două 
ori 2—0 și 1—1.

® în seria I, Progre
sul București s-a dis
tanțat din nou : are un 
avantaj de 5 puncte 
țață de a doua clasată. 
Metalul Tîrgoviște. O 
diferență de 4 puncta 
există între a treia cla-

Sibiu — 29
jocuri), 
clasamentul 
diviziei B 
primul loc

cele 25 de eta- 
campionatului 

B s-au înscris 
goluri <513 în 
și 451 în seria 

etapa a

O în ultima etapă au 
fost consemnate 3 eli
minări. Iată numele 
indisciplinaților : Turcu 
(Flacăra Moreni), Ma- 
teescu I (Metalul Bucu
rești) și Mărgărit (Glo
ria Bîriad).
• Din cele 11 par

tide disputate dumini
că și miercuri în 7 
jocuri echipele locale 
au terminat învingă
toare (5 în seria I și 
2 în seria a II-a), în

propriu nu constituie 
un avantaj. Iată cîteva 
exemple : în etapa a 
XXIII-a Poiana Cimpi- 
na a cîștigat la Chimia 
Suceava, în a XXlV-a 
Chimia Suceava a ter
minat învingătoare la 
Politehnica Galați, iar 
duminică Politehnica 
Galati a întrecut la 
Tîrgoviște pe Metalul 1

• în mai multe par
tide s-au înregistrat 
scoruri identice: de 4

sată (Flacăra Moroni 
— 26 puncte) și ulti
ma (Gloria Bîriad — 
22 de puncte). în 
schimb, în seria a II-a, 
C.F.R. Timișoara (30 de 
puncte) care a preluat 
din nou conducerea, 
are doar un punct în 
plus față de a doua 
(Minerul Baia Mare — 
29 de puncte), însă a- 
ceasta are un joc mai 
puțin, și de a treia

(C.S.M. 
puncte, 25

• In 
golgeterilor 
seria I, pe 
se află Tiron (Metalul 
Tîrgoviște) cu 15 go
luri, fiind urmat de 
Pană (Dunărea Giur
giu) și D. 
(Progresul 
cu cite 12, Păiș (Spor
tul studențesc) și Mus 
țață (Gloria Bîriad) cu 
cîte 11, Caraman (Por
tul Constanța), Geor 
gescu (Metalul Bucu
rești) și Pelea (Știința 
Bacău) cu cîte 10

• Din cele 22 
goluri înscrise în 
partide (disputate 
minică și miercuri î 
etapa a XXV-a), 18 
goluri au fost marcate 
de gazde (15 In seria 
I și 3 în seria a II-a) 
și doar 4 de oaspeți 
(toate în seria I).

Georgescu
București)

de
11 

du-

iWlitatli sub iwu JUNIORII ROMÂNI S-AU CALIFICAI
PFNIRU C.I., DAR...

Noi aștri pe firmamentul 
baschetului mondial

Pasionant, poate mai pasio
nant ca oricînd, campionatul 
mondial de baschet masculin, 
găzduit pentru prima dată de 
continentul european, adună 
seară de seară mii de oameni 
în sala Tivoli din Ljubljana. 
Meciurile, majoritatea dintre 
ele, sînt extrem de disputate, 
iar finalu.rile unora de-a drep
tul dramatice, așa cum a fost 
cel din întâlnirea S.U.A. — 
IT.R.S.S. De altfel, aceste două 
reprezentative, alături de cea 
a țării gazdă, porneau prin
cipale favorite în această în
trecere. Brazilia, deși se nu
mără printre fostele dețină
toare ale titlului, avea o cotă 
mai scăzută la „bursa" pro
nosticurilor, iar victoria sud- 
americanilor asupra actualilor 
campioni mondiali a constituit 
o surpriză. Se pare însă că 
baschetbaliștii sovietici au 
pregătit pentru această ediție 
a „mondialelor" aproape totul. 
Din păcate pentru ei, acel a- 
proape a însemnat tocmai fi- 
nalurile, ratate în două rîn- 
duri, în două meciuri pe care 
le-au dominat majoritatea tim
pului, cele cu Brazilia și cu 
S.U.A. Jocul lent, bazat pe 
superioritatea de talie, ș-a do
vedit $irid adversarii

au practicat și ei un joc cla
sic. în momentele în care cea
laltă echipă (miercuri seară 
cea a S.U.A.) a încercat ceva 
cît de cît ieșit din comun din 
punct de vedere tactic (res
pectiv presingul), baschetba
liștii sovietici au găsit greu 
soluții sau... nu le-au găsit. 
Ca să nu mai vorbesc despre 
lipsa de curaj în executarea 
aruncărilor La coș și, mai cu 
seamă, de imprecizia lor. Bas
chetbaliștii nord-americani, în 
schimb, deși au . î formație 
jucători în jur de 2 m. acțio
nează în mare viteză în atac 
și aplică presingul cu multă 
eficacitate. Pînă miercuri sea
ra, Williams și Isaac, cunos- 
cuți publicului român din a- 
nul 1969, cînd au evolt. t în 
formațiile italiene Fides Par- 
tenope Neapole și AII Onestă 
Milano au fost rezerve în se
lecționata S.U.A. în memora
bila partidă cu U.R.S.S., Wil
liams, introdus într-un mo
ment dificil, a făcut din plin 
dovada calităților sale și a 
contribuit nemijlocit la victo
ria echipei sale. Marii jucători 
ai americanilor sînt însă 
Brody, un formidabil condu
cător de joc, Silliman, exce
lent în aruncările la coș și 
Washington, realizatorul în fi
nal al succesului de miercuri.

Lucruri mari s-au petrecut

în întrecerea cu Brazilia, 
„plavii" au făcut un meci ex
traordinar, la sfîrșitul căruia 
mulți specialiști au afirmat 
că formația Ciosici, Skansi, 
Solman, Plecas, Cermak este, 
la ora actuală, mai bună decît 
cea de acum cîțiva ani, cu 
Daneu. Koraci, Nicolici și cei
lalți în cea mai bună formă. 
Pivotul (la propriu și la figu
rat) echipei este Ciosici, al 
cărui progres impresionant 
este pus pe seama celor șase 
luni petrecute în S.U.A., în
tr-un stagiu. Vor reuși spor
tivii iugoslavi să obțină „au
rul" după care tânjesc de 
mulți ani ? Acum sînt mai a- 
proape decît oricînd. Practic, 
brazilienii ■ și sovieticii sînt 
scoși din cursă, singurul ob
stacol rămînînd selecționata 
S.U.A.

O surpriză plăcută, echipa 
Italiei. Tînăra formație se 
prezintă mult mai bine ca la 
campionatul european de la 
Neapole. Experiența meciuri
lor internaționale începe să se 
facă simțită tot mai mult. Și 
dacă acum sportivii italieni 
nu luptă pentru un loc fruntaș, 
aceasta nu înseamnă că per
spectivele lor nu sînt dintre 
cele mai frumoase. Competi
țiile anilor viitori vor dovedi 
acest lucru.

Alex. POPESCU
Ljubljana, 21

Cu cîteva zile în 
urmă s-a desfășu
rat, Ia Cluj, tur
neul de calificare 
pentru campiona

tul european de 
baschet rezervat 

juniorilor. La în
trecere au parti

cipat 4 reprezentative : Ceho
slovacia, Tunisia, R.A.U. și Ro
mânia. Două din cele 4 echi
pe au obținut dreptul de a 
participa la C.E. ce vor aveâ 
loc în luna august în Grecia : 
Cehoslovacia și România.

Competiția de Ia Cluj a scos 
în evidență cîteva aspecte de 
care ne vom ocupa în rîndu- 
rile ce urmează. Selecționatele 
Tunisiei și R.A.U. nu au con
stituit ceea ce se cheamă o 
echipă națională de juniori. Așa 
cum remarcau unii specialiști, 
aceste formații s-ar clasa pe 
un loc mediu în campionatul 
nostru rezervat școlarilor și ju
niorilor, iar scorurile cu care 
au fost depășite de Cehoslo
vacia și România sînt elocvente 
în această privință : Cehoslova
cia—R.A.U. 95—41, Cehoslovacia— 
Tunisia 95—35. România—Tunisia 

107—35, România—R.A.U. 87—73. 
Cele două teamuri africane nu 
dispun decît de 2—3 jucători 
ce au oarecare contingență cu 
baschetul, în rest evoluția lor 
s-a bazat pe pătrunderi în for
ță spre coșul advers, soldate, 
în majoritatea cazurilor, cînd 
ei întîlneau în cale un apă
rător dibaci, cu greșeală per
sonală în atac. Or. doar cu a- 
cest „atu“, nu se poate realiza 
mare lucru în baschet.

Reprezentativele Cehoslovaciei, 
și României au cucerit, în aces
te condiții, primele două locuri 
ce asigurau participarea la C.E. 
Cu toate acestea, echipa pregă
tită de antrenorii C. Dirjan și 
V. Dăscălescu s-a văzut în si
tuația de a se „chinui*4 în fața 
sportivilor din R.A.U. care au 
reușit ca în min. 33 al meciu
lui să obțină egalarea 63—63. 
Românii au ajuns în această 
situație, în fața unei echipe net 
inferioare, datorită unei con
centrări insuficiente și a unei 
gîndirl tactice cu totul ico- 
rcapuazfttoart pentru nlșu bas-

chetbaliști ce fac parte dintr-o 
echipă reprezentativă. Cum poa
te fi caracterizată comportarea 
sportivilor români, în acest 
meci, în care nu știau cum să 
depășească niște începători ? 
Răspunsul ; penibilă !

în partida decisivă pentru o- 
cuparca locului I in acest tur
neu s-au întâlnit cele două fa
vorite : Cehoslovacia și Româ
nia. Am sperat că, în fața u- 
nor sportivi care cunosc bine 
secretele jocului de baschet, 
Juniorii noștri vor demonstra 
că în meciul cu R.A.U. evo
luția lor slabă a fost un ac
cident. Dar. degeaba. Jocul iu- 
niorilor români nu a impresio
nat cu nimic. Timorați, lipsiți 
de personalitate, ei nu au pu
tut contracara evoluția sobră și 
precisă a cehoslovacilor. Ce pu
tem spune despre echipa noas
tră dacă unul din pivoți! ad- 
verși, Ludovlk David, a Jucat, 
foarte bine, din minutul 19 cu 
4 greșeli personale ? Cu toate 
indicațiile antrenorilor, juniorii 
români nu au reușit să forțeze 
pe David să comită a 5-a gre
șeală personală. Prin descali
ficarea lui. poate, altul ar fi 
fost rezultatul final. Dar, con
trar indicațiilor primite, românii 
au perseverat în aruncările (ma
joritatea nereușite) ale lui 
Zdrenghea, Bugaru și chiar ale 
pivotului Otelac de la sefnl- 
distanță șl distanță, care aveau 
minime șanse de izbîndă. O 
altă constatare. Din lotul de 12 
jucători, în meciul cheie au 
fost întrebuințați doar 6 sau 7. 
Ceilalți pentru ce au fost selec
ționați ? Așa, pentru ca nu
mărul lor să fie 12 ?

Pînă ia C. E. din Grecia mai 
sînt trei luni. Spt‘răm că fe
derația de specialitate și an
trenorii vor analiza cu mult dis- 
rernămînt comportarea sport!- 
v or români la turneul de la 
Cluj și vor trage concluziile 
cele mai bune. La C.E., echipa 
României trebuie să se pre
zinte bine pregătită, astfel ca 
Ia înapoiere să nu fim obli
gați, din nou, să consemnăm 
că tinerii noștri baschetbaliști 
nu au reprezentat cu cinste 
sportul din România.

J». IOVAN



(Vrmart din pag. 1)

jorează apoi avansul la 5—3. 
în ghemui următor, Kaloghe- 
ropoulos are trei setbaluri, 
toate parate Insă cu brio de 
român, care reușește să re
ducă handicapul. Năstase are 
acum o serie de patru ghe
muri cîștigate, toate la mare 
luptă, cu numeroase faze de 
excelent tenis. Și al 
set îi revine-

Continuarea 
arată pe Ilie 
concentrat. El 
obțină o victorie în trei se
turi, ceea ce avea să-i și 
reușească pînă la urmă, 
1—0, 2—0, 3—0... Dar fiecare 
ghem a însemnat o cheltuire 
de energie fără rezerve. 
Apoi, Kalogheropoulos are o 
a doua revenire. Egalează la 
3—3. Ilie este nevoit din nou 
să se întrebuințeze serios. El 
dă retururi mai variate, își 
pregătește cu grijă acțiunile 
la fileu. 4—3, 5—3, 5—4..-
Năstase intră pentru ultimul 
ghem la serviciu. Cu lovituri 
foarte frumoase, jucătorul 
nostru își asigură două meci- 
baluri: 40—15. Pierde unul, 
40—30. Mingea următoare 
este expediată puternic de 
român către linia de fund. 
Kalogheropoulos n-o mai 
ajunge, dar el solicită punc
tul, acuzînd-o ca fiind afară. 
Arbitrul principal Michele 
Brunetti interpretează faza 
ca dubioasă și dictează re
petarea serviciului. Foarte 
fair, Năstase servește amîn-

doilea

ni-1 
foarte

jocului
Năstase 
pare decis să

două mingile afară, oferin- 
du-î adversarului egalitatea. 
Urmează schimburi acerbe, 
Ilie mai irosește un mecibal, 
este egalat și condus chiar, 
pentru ca ultima șansă să 
n-o mai rateze însă. Scor 
final : Năstase — Kaloghe- 
ropoulos 6—2, 7—5, 6—4-

Al doilea meci de simplu 
al după-amiezei a opus pe 
Ion Tiriac lui Pericle Gavri- 
lidis. Jucătorul nr. 2 al oas
peților nu putea să emită 
pretenții în fața rutinatului 
său adversar și aceasta a de
venit evident din primele 
schimburi de mingi. Cu ho- 
tărîrea și seriozitatea ce îi 
sînt caracteristice, Țiriac a 
acumulat punct după punct 
fără să ia niciodată jocul 
prea ușor. El încheie primul 
set cu 6—0. Are 5—0 în al 
doilea și lasă aci adversaru
lui doar punctul de onoare. 
Pînă la sfirșitul partidei,
1- am văzut pe „veteranul"
echipei noastre tot atît de 
decis, tot atît de eficace. 
Gavrilidis nu se resemnează 
nici un moment, dar dife
rența de valoare la care se 
află nu-i permite să mai 
înscrie nimic. Partida se în
cheie cu o victorie catego
rică pentru Ion Țiriac : 6—0, 
6—1, 6—0. Aplauzele adre
sate învingătorului au ră
sunat parcă mai generoase 
de data asta, din partea unui 
public receptiv la eforturile 
acestui mare sportiv.

Astfel, reprezentativa 
mâniei ia conducerea
2— 0 după prima zi a

nirii sale cu echipa Greciei. 
Un singur punct mai lip
sește formației noastre pen
tru a-și asigura calificarea 
în semifinalele grupei A din 
zona europeană a „Cupei Da- 
vis“-

Astăzi, la arena Progresul, 
fntîlnirea internațională de 
tenis România—Grecia conti
nuă cu partida de dublu. 
Jocul începe la ora 16, fiind 
precedat de deschiderea fes
tivă, cu prezentarea celor 
două echipe. Conform regu
lamentului competiției, 
două cupluri care 

înfrunta, urmează 
anunțate în ziua 
Dar — secretul lui 
nelle... — este mai 
sigur că vom vedea față în 
față pe aceiași patru compe
titori din prima zi: Țiriac- 
Năstase contra Kaloghe- 
ropoulos-Gavrilidis.

Balcaniada de volei

ROMÂNII DIN NOU
CE NE VA REZERVA ULTIMUL ACT AL C.M. DE BASCHET]

A ___ _ __ ____ ___ ■ m ■

CICLIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE

Ro- 
cu 

întîl-

cele 
se vor 
să fie 

meciului. 
Polichi- 

mult ca

ALTE REZULTATE DIN 
„CUPA DAVIS"

Ieri au început 
tîlniri din cadrul 
finală ale „Cupei 
europeană). Iată 
tate : GRUPA A : 
goslavla 
ciul inaugural Franulovici l-a în
vins pe Jackson cu 6—2. 6—3, 3—6, 
4—6, 6—3) ; la Paris, Franța — 
Austria 2—0 ; la Barcelona, Spa
nia — Bulgaria 2—0. GRUPA B : 
la Monte Carlo, U.R.S.S. — Mona
co 2—0 ; la Helsinki, Finlanda — 
Belgia 1—1 ; R. F. a Germaniei — 
Republica Arabă Unită 2—0.

în
de 

(zona

și celelalte 
sferturilor 
Davis“ 
primele rezul- 
la Dublin, Iu- 

Irlanda 2—0 (in me-

în ședința sa de aseară, Bi
roul F. R. Ciclism a luat o serie 
de hotărîri, printre care și :

• Participarea reprezentative
lor noastre și a unor echipe 
de club într-o serie de competiții 
internaționale : „Turul Iugosla
viei", „Turul Turciei**, „Turul 
R. D. Germane" pentru tineret, 
„Cupa speranțelor olimpice", „Tu
rul Boemiei". La această ultimă 
competiție a fost desemnată să 
participe formația Metalul Plo- 
peni.

Organizatorii „Cupei Voința**, 
competiție internațională pe e-

tape, au decis aminarea între
cerii de la 4—7 iunie la 11—14 
august (numai în condițiile 
care la acea datâ va fi 
de organizat o 
ră).
• Să acorde 

tiv Mureșul Tg. 
materiale șl suma de 30 000 lei 
din bugetul F.R.C. ;

Arbitrii care vor oficia la „Cupa 
F.R.C." au hotărit să doneze în 
întregime haremurile ce li se cu
vin în fondul de ajutorare a sl- 
nistraților.

ROMANIA - LOCUL IV IN
DUNĂRII" LA

Prima etapă a „Cupei Du
nării", desfășurată la Buda
pesta, a reunit 28 de alergă
tori din șapte țări. Clasa
mentele :

Individual : 1. Moisiev, 2. 
Kibirin, 3. Rulev (toți din re
prezentativa U.R.S.S.) ...8. St. 
Chițu, ...12. C. Dovids, ...14. 
A. Crisbai. Aurel Ionescu a

MOTOCROS
abandonat în ambele manșe 
din cauza unor defecțiuni 
mecanice. Echipe : 1. U.R.S.S., 
2. Cehoslovacia, 3. Ungaria, 
4. România, 5. Bulgaria, 6. 
Austria, 7. Iugoslavia.

Următoarea etapă va avea 
loc în luna august, pe un 
traseu ales în apropierea 
orașului iugoslav Karlovac.

ÎNVINGĂTORI
SIMBATA, MECI HOTARÎTOR : 

ROMÂNIA — BULGARIA
ATENA, 22 (prin telefon). Bal

caniada de volei a ajuns în fața 
ultimei etape. Două echipe, RO
MANIA ȘI BULGARIA, S-AU 
DOVEDIT PlNA ACUM SUPERI
OARE CELORLALTE PARTICI
PANTE, URMIND SA-ȘI DIS
PUTE MIINE (n.r. azi) TITLUL 
BALCANIC. Penultima etapă a 
rezolvat doar situația ultimei cla
sate, echipa Turciei, învinsă 
redutabila garnitură bulgară

de 
cu 

scorul de 3—0. Reprezentativa ro
mână a nitilnit, in penultimul 
său joc, pe cea a Iugoslaviei, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
3—0 (4, 8, 4). Echipa Gre
ciei, antrenată de românul Ștefan 
Roman, a avut zi liberă. In ulti
ma etapă ca va susține un meci 
decisiv pentru locul 3 cu forma
ția Iugoslaviei, 
înaintea ultimei

Iată clasamentul 
etape :

1. Romanța
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Grecia
5. Turcia

3
3
1
1
0

o 
o
2
2
4

9: o 
9: o 
3: 7 
3: 7 
3:12

6
6
4
4
4

Elie SPORIDIS

ÎNAINTEA gongului final...
• Iugoslavia singura echipă neînvinsă
• Gazdele joacă in

Ieri a fost zi de pauză în 
sala Tivoli. O adevărată mană 
cerească pentru cele șapte 
participante care-și string rîn- 
durile (și forțele ce le-au niai 
rămas) pentru ultimul asalt 
la finele căruia vom cunoaș
te noua campioană a lumii.

Ultimele partide, încheiate 
cu unele rezultate de-a drep
tul senzaționale, pe care nici 
oel mai năstrușnic computer 
din lume nu le-ar fi ordonat 
în suita respectivă, au zdrun
cinat serios, clasamentul, o- 
ferindu-ne la această oră o 
situație pe care cu greu ne-am 
fi putut-o închipui. Miercuri 
seara, echipa U.R.S.S., actua
lă deținătoare a titlului, su
ferind a doua înfrîngere, era 
practic scoasă din lupta pen
tru titlu. în ziua următoare, 
formația Cehoslovaciei, des-

meciul cu S.U.A. (azi)

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Cu meciurile de miercuri .seara 
s-au Încheiat întrecerile din ca
drul grupelor Turneului U.E.F.A. 
Lupta pentru calificarea in semi
finale a fost deosebit de pasio
nantă, și ca dovadă, în două din
tre cele patru grupe, echipele 
s-au calificat Ia golaveraj. Este 
vorba de formațiile Scoției 
dauna Bulgariei (grupa A) șl 
reprezentativa Franței față 
Ungaria (grupa B), Francezii 
beneficiat de un gol marcat 
plus, care le-a adus dreptul 
a participa în semifinale.

Iată clasamentele grupelor :
GRUPA A :

1. SCOȚIA 3 2 1 0 9—3 5
2. Bulgaria 3 2 1 0 7—3 5

în 
de 
de 
au
in 
de

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

clubului spor- 
Mureș o serie de

la 
posibil 

competiție rutie-

Nlno lucrează mai conștiincios, ca oricînd, la fiecare 
Tom Bethea, nu-i de glumit 1...

antrenament. Cu

Acum doi ani, bătrînul sta
dion își înnoia spectacolul 
sportiv, deschizînd larg porți
le pentru tenismanii de toate 
categoriile, profesioniști și 
amatori. Se pare că a fost 
doar un scurt interludiu 
„open". La ediția din acest an, 
al cărui start este programat 
de luni, vedetele cu contract 
și-au anunțat absența, 
vele le-am explicat cu 
prilej. Iar consecințele 
nouă separație. Laver, 
combe et comp, vor fi 
tați la St. Louis (Missouri), 
unde întrecerile sînt mai ex
peditive și premiile, probabil, 
tot atît de mari. în lipsa lor, 
onoarea sceptrului de prim 
favorit pe tabloul de simplu 
revine unui tinăr tenisman — 
Hie Năstase ! Să sperăm că 
Iliuță al nostru se va achita 
demn de marea cinste 
făcut.

Moti- 
un alt 
sînt o

New- 
aștep-

ce i s-a

Pasionații ovalului 
desigur, că la

Italia 
Suedia

GRUPA
FRANȚA 
Ungaria 
Finlanda 
Norvegia

GRUPA
OLANDA
R.F.G.
Elveția
Țara Galilor

GRUPA
R.D. GERMANA
Belgia
România 
Turcia

Semifinalele se joacă 
bătă 23.V.970 : Scoția — Olanda 
și R.D. Germană — Franța.

Evenimente importante se 
petrec în lumea sportu
lui cu mănuși. Umag, 

orășel iugoslav intrat nu de 
mult în circuitul marilor com
petiții, găzduiește un meci de 
box care poate să scrie isto
rie. Nino Benvenuti, campionul 
mondial al mijlociilor, adoratul 
maselor de „tifosi", caută să 
le demonstreze tuturor că în
frângerea sa recentă, la Mel
bourne, în fața lui Tom Be
thea a fost un simplu accident. 
Noroc că centura nu era în 
joc... Astă seară. între corzi

în față aceiași 
Nino nu-și mai 
luxul unui ver-

au aflat, 
sfirșitul 

acestei săptămini, R.C. 
Toulon, echipa lui Demian, 
susține o mare finală în 
Franța, luptind cu Agen pen
tru trofeul Yves-du-Mancir. în 
afara continentului nostru, o 
caravană de rugbyști scoțieni 
călătorește spre Australia, unde 
începe un turneu 
bilitarea jocului 
„țara cangurului”, 
lă la Melbourne, 
urmează Sydney. 
Wales și așa maivor sta față 

adversari, dar 
poate permite

pierdut. Se boxează pen- 
titlu.
rintre spectatorii din ju- 

_ J ■“ de
la Umag se va număra 

și o altă celebritate a pugila
tului. Emile Griffith, adversar 
al lui Benvenuti în memorabi
le meciuri pentru supremație, 
va privi acum liniștit din fo
toliul de ring zbuciumul fos
tului său învingător. El în
suși nu e trecut la pensie, ci 
își încearcă norocul in noi 
meciuri pe continentul euro
pean, pregătindu-se pentru o 
grea luptă, peste zece zile, cu 
danezul Tom Bogs, steaua care 
urcă pe firmamentul vedete
lor înmănușate.

diet 
tru

Printre spectatorii din 
rul „careului magic' la ITmnff «a va nul

Campionatul mondial de 
baschet înaintea căderii 
cortinei, Raliul Londra 

— Mexico la ora etapelor de
cisive, Il Giro cu pasionantul 
duel „Merckx împotriva tutu
ror", febra premexicană in pli
nă creștere la o săptămină 
înaintea startului cel mare — 
iată tot atîtea puncte de atrac
ție non-stop și în 
care urmează pe 
sportiv. Dar mai 
tele.

cele 7 zile 
calendarul 

sînt și al-

Echipajul Mikkola—Palm, liderul raliului, la unul din cele 25 puncte de frontieră pe care trebuie să le treacă 
pentru a ajunge în Mexic. La ora aceasta i-au mai rămas doar 7.

Telefoto : A.P. Agerpres

74 de 
spor- 

----- tul în care tradițiile sînt 
totdeauna la ele acasă și ino- 
vațiile mult mai puțin, își 
programează sărbătoarea anuală 
a venerabilelor campionate in
ternaționale ale Franței. Pe 
aceleași terenuri, dintr-o mar
gine împădurită a " 
era consacrat, în 
mul învingător — 
Alți 73 au urmat 
fiecare purtind cu 
lui (neoficial) de 
mondial de tenis pe terenuri 
cu zgură.

Roland Garros — 
ediții... Tenisul, în n

Parisului, 
1891, pri
ll. Briggs, 
de atunci, 
răsfăț tit

campion

AUTOMOBILIȘTII DIN RALIUL LONDRA — MEXIC LA GREA ÎNCERCARE
Nici un echipaj fără penalizări in primele probe speciale din Anzi

Telegramele de presă au fost 
în ultimele zile lapidare și une
ori contradictorii, neputîndu-ne 
oferi decit o palidă imagine 
despre ceea ce poate fi numită 
„epopeea Anzllcr". Ea a început 
la Santiago de Chile unde au 
ajuns doar 43 de echipaje din 
cele 96 .pornite de pe Wembley 
in această extraordinară între
cere automobilistică. Aici, a în
ceput asaltul Anzllor, sectorul 
cel mai dificil care fără indoială 
va fi hotărîtor în alcătuirea 
clasamentului final, care (cu 
exce.pția primului loc) se schimbă 
de la o probă specială la cea
laltă.

43 de echipaje au depășit deci 
prima jumătate a traseului (7000 
km în Europa și alte 7000 în 
America de Sud) care poate fi 
socotită acum ca o „plimbare", 
rapidă pe alocuri, dificilă, dar 
'totuși o plimbare. Numărul ce
lor rămași în drum nu trebuie 
să impresioneze. El este mare 
dar, cu excepția a două-tret 
echipaje eliminate de accident, 
nici unul din marii campioni ai 
volanului nu a lipsit de la 
poalele Anzllor. Șl aceasta pen
tru simplul motiv că inițial în 
cursă doar 30 de echipaje erau 
formate din piloți foarte buni, 
pe mașini pregătite corespunză
tor pentru a înfrunta acest ex
traordinar raliu. Alte 20—30. au 
pornit de asemenea cu toată 
seriozitatea în întrecere, dar cu 
plloti mal puțin experimentați 
șl cu mașini care nu au be
neficiat de o pregătire sufici
entă. Cealaltă treime era normal 
să se piardă pe drum fiind al
cătuită din piloți amatori de 
aventură, care, chiar dacă une

ori au avut la dispoziție ma
șini scumpe, ele nu erau potri
vite pentru acest gen de în
trecere.

înainte de a se da startul în 
prima probă specială din Anzi, 
organizatorii au stat mult în 
cumpănă. Drumul îngust și în 
stare proastă (pe alocuri înză
pezit și măturat de rafale de 
vint) pe care alergătorii trebuiau 
să ajungă din Chile din nou în 
Argentina intr-un sătuleț pierdut 
printre piscuri albe (Rodeo) 
părea prea sever chiar pentru 
acest raliu socotit de mulțl o 
adevărată nebunie. Pînă la 
urmă a 13-a probă specială a 
fost redusă de la 300 la 170 km, 
eliminindu-se citeva trecătpri 
deosebit de dificile. Chiar în 
aceste condiții nici un echipaj 
nu a putut să o parcurgă în 
timpul stabilit de organizatori, 
cel mai rapid (Makinen—Staepe- 
laere) fiind penalizat cu 45 min., 
al doilea clasat (Fall—Greaves) 
cu 50 min., iar al treilea (Mik
kola—Palm) cu 51 min.

Echipa Ford—Escort (cu patru 
echipaje pe primele locuri) a 
dominat această probă, dovedind 
că mașinile sale fac față .a fel 
de bine șl drumurilor de munte 
extrem de dificile pe care se 
credea că Cîtroen-urile vor fi 
mult mal avantajate. Acest 
fapt ne îndreptățește să afirmăm 
că învingătorul raliului trebuie 
căutat printre membrii primei 
echipe, ale cărei mașini revin 
aproape noi — sub o caroserie 
bine prăfuită — la capătul fie
cărei etape. O dovadă că asis
tența lor a fost concepută foarte 
bine șl este deosebit de eficace.

De la Rodeo, unde concurenții

de-abia au avut timp să respire 
și mecanicii să revadă mașinile, 
s-a pornit spre La Paz (Bolivia) 
într-o etapă șl mal dificilă care 
a inclus o altă probă sprecială. 
Ea s-a disputat pe 742 km (între 
San-Jose — La Vina), distanță 
care trebuia parcursă in 8 ore, 
deci cu o medie de peste 
90 knt/oră. Organizatorii au per
mis concurenților să-și aleagă 
singuri ora de start, respectiv 
să parcurgă etapa noaptea sau 
ziua (piloții de pe Citroen au 
preferat noaptea, iar cei de pe 
Ford-Escort, ziua). Zăpada întîl- 
nită în multe porțiuni a sporit 
dificultățile, iar altitudinea și 
prăpăstiile pe marginea cărora 
trecea drumul au produs verti- 
gil unor concurenți. Echipajul 
Mikkola—Palm a fost cel mal 
rapid, înregistrînd doar 45 min. 
de penalizare. In urma lui pe
nalizările au fost însă mult mai 
mari, chiar al doilea clasat 
(Aaltonen—Liddon, tot pe Ford- 
Escort) depășind o oră.

Datorită acestui fapt clasa1 
mentul general a suferit însem
nate modificări. Astfel Makinen 
— Staepelaere ajunsese de pe 
locul 2 pe locul 8, Iar Jimmy 
Greaves cu Fall a pierdut și el 
patru locun, Remarcabilă a fost 
comportarea în primele etape din 
Anzi a echipajului feminin Clau
dine Trautmann — Colette Per
rier care a reluat conducerea în 
„Cupa doamnelor".

Anzii se dovedesc astfel dificili șl 
hotăritorl în ierarhizarea valorii 
mașinilor și piloților. Dar uneori 
și necruțători. Este suficientă 
o clipă de slăbiciune sau nea
tenție pentru ca totul să se ter
mine în catastrofă, așa cum s-a 
încheiat cursa echipajului condus 
de Andrew Cowan, fermierul 
scoțian care a cîștigat raliul 
Londra — Sydney, aflat cu coechi
pierii săi Coyle și peruvianul 
Ossion în spital, ultimul fiind 
în stare destul de gravă.

Gh. E.

NICI 0 SCHIMBARE ÎN CLASAMENT
Doar 26 de echipaje au ră

mas în raliul automobilistic 
Londra — Ciudad de Mexico. 
Caravana a ajuns acum în 
orașul columbian Caii, ve
nind din Lima, capitala Pe
rului.

In fruntea clasamentului 
nu s-a produs nici o schim
bare : conduc finlandezii

Mikkola, urmat de ‘Aaltonen, 
iar Jimmy Greaves își con
tinuă cursa cu succes sosind 
în etapa de la Lima la Caii 
Pe locul 6.

Foarte bine se comportă și 
mașinile Ford Escort. Aceas
tă marcă domină întrecerea, 
definind 5 din primele 7 
locuri.

pentru rea- 
în XV in 
Prima esca- 

după care 
New South 
departe.

Pentru sfîrșit, cite ceva 
din sportul marilor vi
teze. Motocicliștii în 

căutarea titlului de campion 
mondial vor fi reuniți la Opa- 
tija, în Iugoslavia, pentru o 
nouă etapă a disputei lor în 
iureș. în timp ce motocrosiștii 
se vor separa în două eșaloa
ne de candidați la titlu — ma
șinile de 500 cmc pleacă în 
Finlanda, iar cele de 250 cmc 
sînt angajate în Marele Pre
miu al Italiei. Sportul cu mo
tor își lărgește constant frun
tariile.

Vlad UDRIȘTE

tul de ștearsă în meciurile de 
debut, a explodat ca o petar
dă, limitînd ambițiile brazi
lienilor. Și pentru a da pi
perul acestui ospăț unic în 
istoria baschetului mondial, 
o remarcabilă selecționată a 
Italiei, mai strălucitoare 
niciodată, 
pestrița 
S.U.A.

Despre 
joi seara 
ra“ toate _ _
ilor de presă sosite la redac
ție vorbesc numai în super
lative : „Giancarlo Primo și 
oamenii săi au adus Italiei 
succesul pe care tifosi il aș
teaptă de ani de zile". Par
tida, disputată într-un ritm 
infernal, a stat sub semnul 
echilibrului de la primul și 
pînă la ultimul fluier al ar
bitrilor Schober (R.F.G.) și Si- 
borne (Canada). Avantajul a 
alternat în permanență, nici
odată la mai mult de șase 
puncte, și minutul 40 a găsit 
pe peninsulari în avantaj, 
64—63. La această situație 
(mai erau cîteva secunde), 
Silliman a transformat o a- 
runcare liberă (64—64), la a 
doua mingea fiind recupera
tă de Bariviera. Acesta a por
nit într-un dribling irezisti
bil și de la 6 metri a trimis 
mingea cu o precizie impeca
bilă în coșul advers : 66—64. 
Tribunele au fost cuprinse de 
un entuziasm greu de descris, 
care a continuat în cele 90 
de minute din finalul reuni
unii, cînd „plavii" au mă
rit la 4 numărul victoriilor 
consecutive ale formației 
gazdă.

Baschetbaliștii iugoslavi, în 
continuu crescendo, au obli
gat pe sportivii uruguayeni 
să-și ridice pălăriile și să re
cunoască forța de joc a unei 
echipe mâi aproape ca oricînd 
de medaliile mult visate. Sco
rul de 63—45 (37—26) nu re
flectă decît parțial superiori
tatea Iugoslaviei în această 
partidă.

Pe Daneu și coechipierii săi 
îi așteaptă însă două întîl- 
niri de extremă dificultate cu 
echipele 
Cea de 
altfel 
sportivii 
primi cununa de lauri cu un 
act înaintea gongului final,

ca 
trezește la realitate 
reprezentativă a

marea victorie de 
a Squadrei Azzur- 
telegramiele agenți-

S.U.A. și U.R.S.S. 
astă-seară este ele 

decisivă. învingători, 
iugoslavi ar putea

• — r '
o carte decisivă

în timp ce un succes al S U At 
ar amîna verdictul pînă la 
jocurile de duminică, S.U.A. 
— Brazilia și Iugoslavia — 
U.R.S.S.

Dar indiferent spre cine va 
surîde pînă la urmă * zeița 
Fortuna, marele învingător al 
acestei a Vl-a ediții a C.M. 
este BASCHETUL. Pentru că, 
partide de genul celei dintre 
S.U.A. și U.R.S.S., în care 
probitatea profesională a fie
cărui specialist obliga la com
pletarea carnetului de notițe 
în fiecare moment de răgaz, 
nu le întîlnim prea des. în 
sfîrșit, după aperitivul picant 
și un meniu suculent, să ve
dem ce delicii ne va rezerva 
desertul...

Un clasament 
rilor finale :

înaintea jocu-

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

303—217
353—339
303—237
329—256
259—275
365—440
192—310

8
8
7
8
6 
fi
4

— a. v. —

In prima manșă a finalei „Cupei 
campionilor Amerlcii de Sud", 
echipa Estudlantes la Plala a în
vins cu l—o (0—0) formația Ptna- 
rol Montevideo.

Echipele pariziene de fotbal Paris 
Football Club și Saint Germain 
(prima profesionistă, a doua ama
toare) vor fuziona, urmind să ac
tiveze în campionatul 
(echipe de amatori și 
niști), sub denumirea de 
St. Germain Football Club.

național 
profesio- 

Parls

Disputat la Belgrad, meciul 
cal de fotbal dintre echipa __
slavă Partizan și formația brazi
liană Sao Paulo s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (1—1).

Cunoscutul fotbalist scoțian Jim
my Johnstone, extremă stingă a 
echipei Celtic, se declară nemul
țumit de condițiile materiale și 
tratamentul de la clubul pentru 
care joacă. El intenționează să se 
transfere la o altă echipă.

aml- 
iugo-

UN NOU CAZ DE DOPAJ 
ÎN BOXUL

BUENOS AIRES, 22 (Agerpres). 
O anchetă întreprinsă de autori
tățile argentiniene a dezvăluit 
faptul Că BOXERUL AMERICAN 
ADOLF PRUITT A FOST DOPAT 
IN MECIUL PE CARE L-A 
SUSȚINUT LA BUENOS AIRES 
CU ARGENTINIANUL NICOLINO 
LOCCHE, CAMPIONUL MONDIAL 
AL CATEGORIEI SEMIMIJLO
CIE (clasa juniori). Analiza fă
cută unui flacon din care boxerul 
american sorbea in fiecare pauză 
a descoperit că LICHIDUL CON-

AMERICAN
ȚINEA, IN AFARA DE ZAHAIt 
ȘI LAMIIE, SUBSTANȚE DIN 
CLASA AN P H E T AM I N E- 
LOR ȘI O MICA DOZA DE CO- 
RAMINĂ. Această descoperire ex
plică comportarea oarecum stra
nie a lui Pruitt in timpul meciu
lui cu Locclie. „EL DADEA IM
PRESIA CA ESTE UN SIMPLU 
ROBOT, O MAȘINA DE LOVIT 
CU PUMNII", remarca în cronica 
sa un comentator al ziarului Ca- 
ralin.

Trimisul nostru special, Gheorghe ILIUȚA, transmite :

PUGILIȘTII ROMÂNI SÎNT HOTĂRÎȚI SĂ CONFIRME 
. TRADIȚIA IN FINALELE BALCANICE

VARNA, 22 (prin telefon). Cu 
reuniunea de aseară, s-au în
cheiat intilnirile eliminatorii ale 
Balcaniadei pugilistiee de la 
Varna. Bilanțul lor prezintă e- 
chipa României ca primă favorită 
în ultima gală ce va avea loc 
slmbătă. Nouă din cei 11 pugi- 
liști ai echipei române, vor evo
lua în finală. Țara gazdă are în 
finală 5 reprezentanți, Iugoslavia 
5 și Turcia 3.

La categoria semimuscă, Aurel 
Mihai va încrucișa mănușile cu 
pugilistul turc Baliatin Iozler, 
care, în meciul cu iugoslavul Bra
nislav Roksandiei s-a dovedit 
destul de puternic, ordonat in 
acțiuni și foarte curajos. Campio
nul nostru balcanic la cat. muscă. 
Constantin Grulescu, care joi 
seara a entuziasmat, va evolua 
In compania bulgarului Dimitcr 
Milev. El va avea un meci dificil, 
datorită stilului incîlcit pe care-1 
posedă pugilistul bulgar. Aurel 
Dumitrescu, după ce a trecut (de 
o manieră care i-a confirmat ti
tlul de campion european) de Ianl 
Bahtiarevici (Iugoslavia), va avea 
în față, de data aceasta, pe bul
garul ștefan Panaiatov, fost cam
pion balcanic în ediția de la So
fia, 1962. Constantin Stanef îl va 
înfrunta pe ncscontatul învingă
tor al bulgarului Traian Ștefanov, , 
Osman Amzici (Iugoslavia). Fiind 
autorul celei mal fulgerătoare 
victorii din competiția de la Var
na, Stanef va intra în ring, sîm-‘ 
bată seara, cu un mare avantaj 
psihologic.

Unul dintre cclc mai grele me- 
c>uri îl va avea de susținut con- 
stanțeanul Aurel Iliescu. Adver- 
sarul său, tenacele Seyli Tatar, 
campion balcanic al ediției tre
cute și Vicecampion european, 
și-a confirmat valoarea in primul 
meci. Dacă Iliescu va evolua ca 
Și în prima partidă, Intîlnirea va 
fi foarte echilibrată. La cat. 
ușoară, finala se va disputa între 
iugoslavul Zvanco Vujin și bul
garul Peter Stoicev. Tînărul șl 
talentatul nostru reprezentant,

Alexandru Popa (semimijlocie) 
va avea un meci dificil. El va 
trebui să-l înfrunte pe campionul 
balcanic Celal Sandal (Turcia). 
Ei posedă stiluri total diferite, 
Sandal fiind un pugilist de forță 
și atac, iar Popa un stilist, bazat 
pe contraatacuri. Este o diferen
țiere al cărei rezultat va depinde 
de măsura în care fiecare va ști 
să anihileze arma celuilalt. La 
mijlocie mică titlul și-l vor dis
puta bulgarul Naideu Stancev și 
iugoslavul Belici. Apoi, Horst 
Stumpf, care l-a învins in primul 
meci pe turcul Nazif Kuran il va 
intilni pe cunoscutul pugilist iu
goslav Mate Parlov. Să sperăm 
că forma în care se află ii va da 
lui Stumpf cîștig de cauză. Ma-

rin Constantinescu va trebui să 
fie deosebit de atent in meciul 
cu Iugoslavul Vladislav Sukovici, 
un pugilist șiret, care găsește re
surse nebănuite chiar și atunci 
cînd pare istovit. Ilie Dascălu a 
dovedit că, deși este cel mai tinăr 
reprezentant al echipei noastre, 
poate să-l înlocuiască pe campio
nul european, Ion Alexe. El îl va 
înfrunta — și sperăm că o va face 
cu același singe rece, ea joi sea
ra — pe experimentatul sportiv 
bulgar Kiril Pandov.

Pronosticurile specialiștilor pre- 
zențl la Varna sînt favorabile e- 
chipei României. Vineri, pugiliștii 
au avut o binemeritată zi de 
odihnă.

BELGIENII AU DOMINAT ETAPA A X-a 
A „CURSEI PĂCII"

După o zi de odihnă petrecută 
la Poznan, caravana „Cursei Pă
cii" s-a pus vineri la amiază din 
nou în mișcare. Rutierii au par
curs etapa a X-a, Poznan — 
Frankfurt pe Odei-, 182 km. Cu 
aceasta „cursa Păcii" a intrat în 
ultima sa treime ce se desfă
șoară pe teritoriul R. D. Germa
ne.

Principala acțiune a etapei a 
fost evadarea realizată de cicliș
tii belgieni Verstraeten șl Van 
Steen, împreună cu italianul 
Maffeis. Acești trei rutieri au reu
șit să sosească cu avans față de 
un pluton format din 50 de ru
tieri, în care se aflau majorita
tea fruntașilor cursei. Clasamen
tul etapei este următorul : 1.
Verstraeten (Belgia) 4h 46:48 ; 2. 
Van Steen (Belgia) 4h 47:13 ; 3. 
Maffeis (Italia) — același timp ;
4. Szurkowski (Polonia) 4h 48:15;
5. Svorada (Cehoslovacia) ; 6.
Stec (Polonia),... 12. Vasile Teodor; 
25. V. Selejan ; 36. N. Ciumetl ; 
37. Al. Sofronie — același timp.

In clasamentul general indivi
dual conduce polonezul R. Szur
kowski cu- 33h 44:12, urmat de :
2. Duchemin (Franța) la 2:52 ;
3. Hanuslk (Polonia) la 4:33 ; 4. 
Hava (Cehoslovacia) la 4:57 ; 5. 
Czechowski (Polonia) la 5:25 ; 6. 
Kaczmarek (Polonia) la 5:41 ;... 
21. Vasile Teodor la 9:35; 30. Al. 
Sofronie la 10:42 ; 39. V. Selejan 
la 13:37 ; 47. N. Ciumetl la 30:29. 
Primul loc în clasamentul gene
ral pe echipe este ocupat de Po
lonia cu 135h 12:27. Urmează : 
2. Cehoslovacia la 16:00 ; 3. Uniu
nea Sovietică la 19:06 ; 4. Franța 
la 22:25 ; 5. Bulgaria la 42:38 ; 6. 
R. D. Germană la 43:54 ; 7. Româ
nia la 48:44. In continuare, Bel
gia, Ungaria, Italia, Danemarca, 
Finlanda, Norvegia șl Algeria.

Astăzi are loc etapa a Xl-a pe 
ruta Frankfurt pe Oder — 
Potsdam, 137 km.

Alergătorul Iugoslav Ata- 
nasie Kuvalia a fost exclus 
din cursă, de comisia anti
doping.

TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Echipa de judo a U.R.S.S. a 
cucerit titlul de campioană 
europeană, învingînd în finală 
cu 15—10 selecționata Olan
dei. Medaliile de bronz au 
revenit echipelor Franței și 
Austriei.

Boxerul polonez Waldemar 
Robak a decedat în urma unei 
comoții cerebrale, suferită în 
timpul meciului pe care l-a 
susținut într-o gală desfășura
tă la Varșovia.■

Intre 6 și 13 iulie vor avea Ioc 
întrecerile primului campionat 
european de polo rezervat echi
pelor de juniori. La startul com

petiției s-au înscris 13 formații : 
Austria, Belgia, Cehoslovacia, 
Grecia, Anglia, Olanda, Irlanda, 
Polonia, Ungaria, Italia, R.F. a 
Germaniei, Spania șl U.R.S.S. 
Participantele vor fi împărțite în 
4 grupe, avînd următorii capi de 
serie: Olanda, U.R.S.S., Italia șl 
Ungaria.

Anul acesta, întrecerile, sCupel 
campionilor europeni" la polo vor 
începe la 25 septembrie (jocurile 
din serii), ultimul meci al finalei 
fiind programat la 20 decembrie.

■
In reuniunea atletică de Ia Slenat 
Preatoni 10,3 — 100 m șl Slmeonl 
1,71 ni la înălțime.

In etapa a 5-a din Turul ciclist al Italiei, desfășurată între Lodî și Zin- 
gonla (155 km), cicliștii italieni s-au evidențiat din nou. Printre primii 
cinci s-au clasat trei italieni I

Etapa a fost cîștigată de belgianul Patrick Sercu, care manifestă o 
formă bună (el sosise al doilea în etapa a IV-a). Sercu a fost urmat de 
trioul italienilor Basso, Bitossl șl Vianelll. „Abonat" parcă pentru 
locul 5, Eddy Merckx a sosit din nou... al cincilea. In clasamentul ge
neral nu s-au produs schimbări importante. Conduce în continuare ita
lianul Franco Bitossl.


