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Urmînd cursul dezlănțuit 
al Mureșului...

A De la trimisul nostru special

De la mii de kilometri depărtare 

FOTBALIȘTII - ALĂTURI 
DE PATRIA GREU ÎNCERCATA

Deși avertizați să nu luăm 
drumul Albei la o oră atit 
de nepotrivită, plecăm totuși 
din Deva, în amurgul zilei, 
ademeniți fiind de-o rază de 
soare caro ne trimite speran
țele unei călătorii pașnice, 
scutită de imprevizibil.
, Autoturismul „Dacia 1 100" 
pe care îl tixim peste puterea 
lui de cuprindere, alunecă, 
supus, printr-un ținut cu o 
înfățișare tristă, care, își des
coperă, Ta fiecare pas, rănile 
crude provocate, în miezul 
acestui mai,, de nebunia Mu
reșului.

Ajunși pînă în vecinătatea 
șoselei, — deși albia lui este, 
undeva, la 2 kilometri — 
rîul lățit intr-un ceas la di
mensiunea unui fluviu, iși 
poartă trena neagră a gravei

inundații, care de 6 zile scoa
te oameni din case, înghite 
animale, răscolește culturi și 
smulge livezi lăsînd locurilor 
aspectul de după un mare ca
taclism.

în dreapta drumului, Streiul 
— pînă ieri rîul acela trans
parent în care se zbenguiau 
păstrăvii — și-a întins impe
riul și a . făcut victime, în- 
scriindu-se în hora distruge
rilor declanșată aici de către 
Mureș. Cum avea s-o facă, 
cîțiva kilometri mai jos, și o 
altă surată de-a lui, pașnica 
Orăștioară.

Geana de soare care ne îm- 
biasc la drum a dispărut de

Nușa MUSCEIE/aNU

GUADALAJARA, 23 (Agerpres). — Cu prilejul unei ședințe 
care a avut loc la hotel „Gran“ din Guadalajara, membrii 
echipei de fotbal a României, participantă la turneul final 
al campionatului mondial, au hotărit să contribuie la fondul 
de ajutor pentru înlăturarea grabnică a pagubelor provocate 
de inundații în țara lor. Ei vor dona indemnizația lor pe 
cîtcva zile. Gestul fotbaliștilor români, departe de patria lor, 
de a ajuta pe cei sinistrați, a fost comentat de numeroase 
agenții internaționale de presă.

Contribuția Country-Club-ului
Salariații Country-Club-ului 

din Capitală au hotărîl să 
doneze pentru sinistrați suma 
de 29 784 lei, reprezentind sa
lariul pe o lună al condu
cerii clubului și 2'3 din sa
lariul celorlalți angajați. De 
asemenea, din fondurile clu
bului vor fi vărsați in „Con
tul 2000“ 100 000 lei.

Comitetul clubului a oferit 
două autoturisme (Renault 10 

Ford-Ranch) Consiliului

Cei doi execclni tenismani — maeștrii . emeriti ai sportului Ion Tiriac și llie Năstasc — 
care auadus calificarea echipei române in al treilea tur al întrecerii pentru „Saiatiera de argint" 

Foto : AUREL NEAGU t

„CUPA DAVIS"

popular al municipiului Salu 
Mare, oraș greu încercat de 
catastrofa naturală.

al maeștrilor rachetei
(Continuare în pag n 2 al

Muncă neobosită, însuflețită,. pentru consolidarea zidului 0 
de protecție a terenurilor aparținînd I.A.S. Bădălan. încă o pa
gină de eroism în lupta crîncenă cu apele!...

Foto : AGERPRES

Azi, un program atractiv 
DinamoAm

Cluburile bucureștene Dina
mo și Rapid oferă azi dimi
neață, în parcul Dinamo, din 
șos. Ștefan cel Mare, un festi
val sportiv, în care figurează 
întreceri de carting și de hal
tere (cu participarea celor mai 
valoroși atleți din București),

meciuri de handbal, precum 
și două partide de foloal.

Toate fondurile realizate 
vor fi donate familiilor din 
județele lovite de calamilățile 
naturale.

Intrarea generală 5 lei.

După cum se știe, toate în
casările realizate la întilnirea, 
amicală de tenis România— 
S.U.A. au fost afectate fon
dului 
lației 
Ieri, 
chis
C.N.E.F.S., maeștrii emeriți ai 
sportului Ion Țiriac și llie 
Năstasc au depus in „Con
tul 2000“ cite 5000 Iei fie
care.

dc ajutorare a popu- 
din zonele calamitate, 

la ghișeul C.E.C. des- 
in cadrul sediului

Exact peste o sâptâ- 
mînă, pe stadionul „Az
teca" din Ciudad de 
Mexico, va începe, prin 
meciul Mexic—U.R.S.S. 
cea de a IX-a ediție a 
Campionatului Mondial 
de fotbal. Citiți în pag. 
III un interesant grupaj 
de statistici și amănunte 
inedite din cele patru 
decenii ale „Cupei Jules 
Rimei".

ECHIPA ROMÂNIEI CALIFICATA 
ÎN SEMIFINALELE EUROPENE

Viitoarea adversara: reprezentativa
in- 

s-au 
E- 

ne-

Așteptările și speranța 
tr-o victorie rapidă nu 
dovedit deloc exagerate, 
chipei române i-au fost 
cesare doar două zile pentru
a-și asigura calificarea în fața 
oaspeților eleni. Cu 3—0. te- 
nismanii țării noastre pășesc 
in turul următor al întreceri
lor zonei europene (grupa A) 
a „Cupei Davis". Și al’ doilea 
obstacol din calea finaliștilor 
de anul trecut ai competiției 
a fost trecut cu relativă ușu
rință. Deși replica echipei Gre
ciei. chiar și in partida de 
dublu de ieri nu s-a dovedit

deloc neglijabilă, fiecare punct 
fiind disputat cu dirzenie.

Așa a început întrecerea 
'lintre cuplurile Tiriac-Năstase 
și Kalogheropoulos-Arghiriou, 
(ultimul înlocuia pe Gavrili- 
dis in perechea oaspeților). 
Scorul s-a menținut ștrins pe 
parcursul întregului set întîi. 
ba chiar oaspeții au 
patru ori conducerea 
2—1. 3—2. 4—3). Aci, 
Năstase la serviciu,

avut de
(1-0, 

cu II ie 
teamul 

nostru forțează decis și opor
tun. Ghemul se câștigă la 
zero. Trece Nikos Kaloghero- 
poulos la serviciu și el nu

I CAMPIONATl mondial '
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MECIUL CU „ATLAS"
ULTIMA VERIFICARE PUBLICA

Iugoslaviei
reușește să puncteze decit o 
singură dată. Românii fac pri
mul break și iau pentru pri
ma oară conducerea, exact a- 
tunci cind trebuia. Tn ghemul 
următor, servește Tiriac și 
din nou oaspeții sînt neț dis
tanțați. Deci. 6—4. Românii 
iau prima opțiune asupra deci
ziei.

Setul al doilea nu păstrează

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)
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• 9*0 cu echipa de tineret a clubului 
Guadalajara -• Tricolorii fac cunoștință 
cu gazonul de pe ,,Jalisco"... < Dumi-
trache sărbătorit la împlinirea a 22 de ani

Căpitanul echipei A.C. 
Milan este, fără 
dubiu, tipul jucă

torului desăvirșit, al fot
balistului care a făcut 
din calcio o artă șl din 
„squadra rossoncra” un 
super-team ce a adus m 
capitala lombardă, in ul
timii trei ani, trofee 
cu care puține echipe 
ss pot mindri : „Lo scu- 
detto" (titlul de cam
pioană peninsulară), „Cu
pa Italiei", „Cupa cupe
lor", „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa inter
continentală”, Cit de 
mare a fost contribuția 
lui Gianni la obținerea 
acestor succese nu cre
dem că mai trebuie pre
cizat. însuși antrenorul 
său. Nereo Rocco, recu
noștea că „fără Ri vei a, 
Milan devine o echipa 
oarecare”. Reprezentant 
desăvirșit al fotbalului 
latin, cu virtuțile și de
fectele sale, dirijor nc- 
intrecut al jocului, rea
lizator și in același 
timp apărător de maro 
intuiție. Gianni Rivera 
a primit la sfirșitul lui 
'69 „Balonul de aur" a- 
cordat de revista „Fi anco 
foot-ball“ pentru cel mai 
bun jucător al anului, 
răsplată meritată a unei 
maturități împlinite.

Născut la Alessandria 
în 8 august 1943, el a 
pășit in fotbal alegm- 
du-și ca idol pe marele 
Juan Alberto Schiaffino, 
jucătorul dc care Italia 
îsi amintește cu nostal
gie. De la asul anilor 
1954—1960, 
milanist a 
trebuie să 
a deveni ; 
plet. „M-am 
să-l imit — 
el. Este ca !
încerca 
emula".
Rivera « ------- . _
26 de ani nu este insa 
mâi prejos decit origi
nalul. Și Gianni dorește 
ca Mexicul să desăvir- 
șească... Gioconda. caie 
a fost visul său dintot- 
deauna. Pentru Mexic, 
Italia își pune mari spe
ranțe în Rivera, creierul 
„squadrei azzurra", omul 
care confecționează în 
umbră goluri și victorii.

mijlocașul 
învățat ce 

facă pentru 
jucător com- 

i străduit 
mărturisea 

și cum ai 
să copiezi Gio- 
Copia pe care 

a realizat-o la

Ieri, pe „Republicii14,

10.3 Șl 11,3PENTRU SPRINTERII NOȘTRI!
Ieri, s-au alergat cele m^i ra

pide curse de 100 ni din istoria 
atletismului românesc. Benefici
ind, e drept, de ajutorul viatu
lui — la băieți el a atins 2 m/s, 
limita permisă de regulament, 
depășind-o cu puțin la fete — 
Ad. Darvaș și Mariana Goth intră 
în rîndul celor mai buni per
formeri mondiali ai anului.

Iată primii clasați în probele 
desfășurate iteri : BĂRBAȚI, 100 
m : 1. Ad. Darvaș (C.S.M. Cluj)
10.3 — RECORD DE SENIORI E-
GALAT ; 2. M. Vosminschi (Pro
gresul) 10,4 ; 3. Al. Munteanu
(C.A.U.) 10,5 ; 4. A. Kuruncz (Lie.

Start în circuitul internațional 
de marș

Astăzi, din fața Palatului te
lefoanelor — din același loc 
de unde s-a dat plecarea și 
cu 25 de ani urmă — aproape 
100 de concurenți vpr lua star
tul, la ora 9,30, în circuitul de 
mărș P.T.T. Ediția jubiliară 
reunește mărșăluitori, de la 
noi și din străinătate, care au 
un cuvint greu de spus în 
ierarhia mondială a probei de 
20 de kilometri.

După un circuit prin stră
zile Edgâr Quinet, 30 Decem
brie, bulevardele Magheru și ‘ 
Ana Ipătescu și,- în continuare, 
prin Piața Victoriei, Casa Sein-

■ Fr. BolS’af Tg. Mureș) 10.5 —REC. JUN. EGALAT ; 400 m : 1. 
T. Puiu (Rapid) 48,8, 2. N. Nico- 

a lac (Dinamo) 49,0, 3. Fr. Gedeon 
f (C.S.M. Cluj) 49,4 ; 1 500 m : M.

Neâmțu (C.A.U.) 3:52,3, 2. O.
Scheible (Rapid) 3:53,0, 3. 1. Ni-

; colae (C.A.U.) 3:55,0: 10 000 m: 
. 1. N. Mustață (Dinamo) 29:56,4, 2.

I. Rusnac (Steaua) 30:05,6, 3.
S. Marcu (Steaua) 30:34,0 ; 110 
mg. : 1. D. Ilidioșanu (Dinamo) 
14,4, 2. II. Cernescu (C.A.U.) 14.5, 
3. F. Sebestien (Steaua) 14,8 ; 
înălțime : 1. loan Șerban (C.A.U.) 
2.05, 2. C. Dosza (Lie. Fr. Bolyai 
Tg. M.) 2,00, 3. M. Negomireanu

P. T. T.
teii, apoi reîntoarcerea prin 
călea Victoriei' — concurenții 
vor sosi, în același loc de unde 
au plecat — în jurul orei 
12,00.

Festivitatea de premiere va 
avea loc la ora 12,30, în holul 
mare al Palatului telefoanelor.

Campionatul european feroviar

RAPID ÎNVINSA
IN OLANDA

în meciul de debut din ca
drul campionatului european 
feroviar. Rapid București a 
fost învinsă, în Olanda, Cu 
3—2, de selecționata feroviară 
a țării gazdă. Cele două go
luri ale bucureștenilor s-au 
datorat lui Mazurachis și 
Dinu, ultimul din lovitură li
beră.

Returul partidei este pro
gramat la București, la 17 iu- 
niSi -

triplusalt : 
16,17, 

E. Rotaru (Polit. Bv.) 15,10,
(Șc. sp. Arad) 1,95 ;1. V. Dumitrescu (Dinamo)
2. ~ ~___  ~.:l.3. E, Șișu (C. sp. Univ. Craiova)
14,70 ; greutate : 1. A. Gagea (Di
namo) 16,68, 2. C. Crețu (Metalul) 
15,51, 3. G. Luchian (Farul) 15,46; 
suliță : 1. D. Szllaghy (C.A.U.) 
72,46, 2. C. Grigoraș (Progresul) 
65,68, 3. St. Nagy (C.A.U.) 62,80 : 
4x100 m : lotul de juniori 42,2. 
FEMEI. 100 m : 1. M. Goth (Me
talul) 11.3 (viteza vîntulul 3,7 m 
pe s), 2. Fl. Monoranu (C. A. Ro
man) 11,6, 3. S. Anghelescu
(C.A.U.) 11.9 ; 400 m : 1. I. Silai 
(C.S.M. Cluj) 57,2, 2. A. IaKab
(C.S.M. Cluj) 58.0, 3. Flta Ha
liră (Lie. 4 Galați) 58,4 ; 1 500 m : 
1. V. Gabor (C.A.U.) 4:45,6, 2.
L. Baciu (C.A.U.) 4:46,0. 3. M. 
Lincă (Metalul) 4:46,8 ; 100 mg. : 
1. V. Bufanu (Rapid) 13,6, RE
CORD SENIOARE EGALAT. 2. 
Fl. Mirza (S.S.A.) 14,1, RECORD 
DE JUNIOARE, 3.- FI. Vintilă (Di
namo) 14,3; disc: 1.. A. . Menls 
(Dinamo) 52,32, 2. Ol. Cataramă 
(C.S.O. CI. Muscel) 52,12, 3. C. 
Ionescu (S.S.A.) 46,28 ; 4X100 m : 
C.A.U. 50,6. întrecerile continuă 
astăzi, de la ora 16,30.

GUADALAJARA, 23 
(prin telefon, dc la tri
misul special aî revis
tei „Fotbal").— Joi,Tri
colorii au susținut un 
nou meci de antrena
ment — pe durata a 
două reprize a 45 de 
minute — în compania 
formației de tineret a 
clubului Guadalajara, 
căreia i-au înscris 9 
goluri.

în pHma repriză, an
trenorii au trimis în 
teren formația : Rădu- 
canu — Sătmăreanu, 
Lupescu, Dan, Mocanu, 
Dinu, Nunweiller, Dem- 
brovschi, Dobrin, Du- 
mitrache, Lucescu. care 
a reușit să marcheze 
5 goluri, datorate lui 
Dembrovschi (2), Do
brin (2) și Dinu.

La reluare, echipa a 
suferit unele modifi
cări, Dinu „coborînd" 
în linia de fund, în 
locul lui Dan. Giier- 
gheli intrînd mijlocaș, 
iar Neagu preluînd tri-

coul lui Dobrin, dar 
evoluînd pe post de 
aripă dreaptă.

Deși în acest inter
val „tricolorii" n-au 
înscris decit patru go
luri 
che, Neagu, 
Ier și 
echipa 
cundă 
vioaie, 
vă și 
gelo Niculescu va în
cepe partida de dumi
nică. cu „Atlas", cu a- 
ceastă garnitură.

Vineri dimineață, 
tul român a făcut 
nou antrenament de 70 
de minute, după care 
a vizitat stadionul Ja
lisco. La amiază, toată 
delegația și-a dat întil- 
nire în sala de recepții

prin Dumitra- 
Nunweil- 

Dembrovscbi — 
din repriza se- 

a fost ceva mai 
mai imaginati- 

se pare că An-

lo- 
un

Radu URZICEANU

(Continuare 
In pag. a « «)

Popicarii români
au plecat la C.M.
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notată de istoria mișcării 
sportive românești, încă de 
acum două decenii si ceva, 
cînd și-a făcut apariția spre 
a servi tuturor specialiștilor 
(profesori de educație fizică) 

metodiști, medici sportivi, 
sportivi etc.) ca mijloc de erudiție și 
documentare, de informare exactă și 
completă, revista „Educație 
spori*, și-a cîștigat un nume, prin opor
tunitate și receptivitate contemporană 
la valorile autentice în acest domeniu.

în paginile ei își publică opiniile 
academicieni, universitari, medici, psiho
logi, antrenori, profesori etc., cei mai 
autorizați să comenteze și să orienteze 
destinele mișcării noastre sportive; 
aici este tribuna de prezentare dialec
tică a unor experimente și concluzii 
avînd ca intenționalitate centrală mo
dificarea în sens ascendent a drumului 
parcurs de unele sporturi; aici este 
focarul care aruncă o lumină supli
mentară peste teoria și practica feno
menului sporliv românesc; oe scurt, 
acesta este locul de confluență și Trans
feruri ale unor cunoștințe din alie 
domenii (cibernetică, sociologie, medi
cină, psihologie, etc.) în domeniul edu
cației fizice și sportului. Prin urmare, 
cele prezentate în paginile revistei nu 
pot fi ignorate din faplul zilei de 
specialiștii cărora le este dedicată.

Fără îndoială că nu orice material 
pe care îl publică revista, purtătorul 
de cuvînl din punct de vedere teoretic 
și metodic al sportului românesc, repre
zintă un univers în sine și o asemenea 
afirmație ne-ar duce la exagerări.

Chiar dacă uneori conținutul și te
matica unor lucrări nu răspund pe 
deplin spiritului novator, universitar, de 
creativitate — fapt pentru care anumifi 
confrați se îndreaptă către alte publi
cații —, ignorarea totală a peisajului 
de valori și concluzii, prezent în 
vistă, nu înseamnă altceva decît o 
dovadă de incultură profesională.

Din păcate, numărul celor care 
au auzit de apariția ei lunară și 
vai! — de însăși existența unei reviste 

încă destul

antrenori,

fizică ș»

re-
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de consistent.

ITn fața unei asemenea situații se 
pune întrebarea : pentru cine se pu
blică ?, dacă nu pentru specialiști — 

. cei cărora li s-au încredințai, spre pre-

nu
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Vladimir MORARU

Mariana Goth încheie cursa de 100 m plat cu timpul de 11,3 sec.
Foto ; N. DRAGOȘ

Simbătă dimineața 
au părăsit Capitala 
echipele reprezenta
tive de popice care 
vor participa la 
campionatele mon
diale dc Ia Bolzano 
(Italia), ce se des
fășoară in zilele de 
25—29 mai. Cele 
două formații, din 
care fac parte, prin
tre alții : Margareta 
Szemanyi,
Trandafir, Cornelia 
Petrușca, Ion Mi- 
coroiu, Petre Purje, 
Cristu Vînătoru, sînt 
însoțite de antreno
rii Al Andrei (f) și 
F. Popescu (m). Con
ducătorul delegației 
este Gheorghe B ă- 
1 a n, președintele 
F.R.P.

Elena

Igătire, loturi olimpice, .sportivi de dife- f 
rite vîrste și sexe, care să ne repre- [ 

Izinte țara ?
Cantitatea informațiilor de șpecja|i- I 

late a crescut vertiginos, diversitatea |
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concepțiilor și principiilor în pregătirea 
sportivă s-a mărit și ea ; prin urmare, 

, a-ți însuși linia de orientare, dominant 
științifică, dintr-o ramură, înseamnă, în 
primul rînd, un act de cultură.

Or, a te informa complet, din tot 
ce s-a publicat în țară și chiar peste 
hotare, a consulta filmele sau buclele 
de filme, chinoaramele, tezele de li
cență și lucrările cu 'valoare pentru 
practica sportivă din unele domenii 
limitrofe, este un fenomen contemporan 
care nu înseamnă numaidecît — și nu 
este egal cu — a-ți răpi singur dreptul 
de a gîndi și acționa original.

Căci, a devenit impropriu momentu
lui actual 
cultură ce 
mai toate 
ciale. Prin 
și sportul

ignorarea unor fapte de 
se integrează accentuat în 
domeniile vieții noastre so- 
urmare, și educația fizică 

— componente majore ale 
vieții sociale contemporane — au ne
voie de contribuția eficientă, calificată 
și științifică a tuturor celor care le 
slujesc și pentru aceasta este necesară 
mai multă receptivitate la ceea ce se 
publică.
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Nicolae POSTOLACHE |



VOM LUPTA, VOM MUNCI, VOM REZIDI!—
ACESTA ESTE ANGAJAMENTUL POPORULUI
într-o școală ca în multe altele...

Școala generală nr. 188 din
Capitală.
clase, la

După zilele de grele încercări
Muncă febrilă in 
orele de studii — 

mulți elevi se află in plină 
perioadă de teze și extempo
rale, de examinări in vederea 
încheierii situației pe ultimul 
trimestru — dar și in cabine
tul directorilor, in cancelaria 
profesorilor, la secretariat. O- 
bligațiilor curente izvorite din 
buna desfășurare a procesului 
de învățămînt li se adaugă 
acum altele, poate mai im
portante — fiind mai presante, 
mai urgente — legate de ac
țiunea generală de ajutorare 
a copiilor — școlarilor și pio
nierilor — din județele năpăs
tuite de vitregia apelor.

Pe biroul prof. Constantin 
Dumitrășcuță. director-adjunct 
al școlii, îmi atrage atenția un 
balot de proporții impresio
nante.

— Sînt <> parte din obiecte
le de îmbrăcăminte aduse de 
copiii din școala noastră pen
tru colegii lor din județele ca
lamitate. ..

Ce ar 
lucrurilor aduse de copii ?

— Pînă la această dală s-au 
strins peste 1 800 de obfccte 
de îmbrăcăminte și aproape 
150 de perechi de încălțămin
te, unele dintre acestea aproa
pe noi, nefolosite. O parte din
tre obiecte le-am și depus la 
centrul special creat, care 
funcționează în str. Balomir.

Un grup de profesori, pro- 
filind de „ferestrele" dintre 
ore. n-au mai plecat acasă. 
Au rămas să ajute conducerea 
școlii, organizația de partid, 
comitetul sindical la inventa
rierea obiectelor colectate, la 
expedierea lor. I-am văzut lu- 
crînd intens, la sortarea 
chizitfilor — caiete, cărți, 
ioane, gume, penare etc.

— Un prim calcul, îmi 
plică prof. Constantin Ghiță, 
arată că 
vor pleca 
te peste 
complete,
900 de cărți pentru elevi din 
clasele I—VIII, zeci de ghioz
dane. Cu alte cuvinte, inven
tarul — provizoria — stabilit 
Ia această unitate școlară din 
marginea Capitalei ar putea 
acoperi, aproape integral, ne
voile unei școli generale. Din 
inițiativa pionierilor, detașa
mentele claselor au strins suma 
de 4 000 lei.

De. la diferiți profesori am 
aflat' că in această acțiune 
care conturează perfect portre
tul generozității colective nu 
lipsesc nici comitetele de pă
rinți, cele pe clase și pe școa
lă. Președintele comitetului de 
părinți al școlii, tov. Constan-

tin Vizuru. director al Uzine
lor ..Metalica", își face zilnic 
simțită prezența, ajutind la 
coordonarea acestei activități 
obștești, care cerc operativita
te, multă operativitate.

Nu-i mai puțin interesant 
de semnalat faptul că foarte 
mulți profesori diriginți poar
tă discuții cu elevii, la finele 
fiecărei zile de școală, aducînd 
în prim plan exemplele de 
eroism depuse de oamenii 
muncii din fabrici și uzine, de 
pe ogoare, care lucrează multe 
oro peste programul lor, fap
tele de epopee 
forțelor noastre 
au salvat vieți 
nuri materiale.
te lecții-model
scoată în relief unitatea de ne
zdruncinat dintre popor și 
partid, calmul, luciditatea și 
hotărîrea cu care se mun
cește pentru a stăvili urgia 
apelor, pentru a vindeca ră
nile ; pentru a reclădi viața, 
așa cum a fost.

ale militarilor 
armate, care 

omenești, bu- 
Sint adevăra- 
destinate să

arăta un bilanț al

din școala 
către zonele 

1 000 de 
precum și

noastră 
sinistra- 
rechlzite 
aproape

Tiberiu STAMA

ARAD (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). După 
zile do grele încercări, în A- 
rad, viața a început să se 
normalizeze, să-și intre pe 
făgașul cotidian. Acum, însă, 
se poate constata că numai în 
municipiul Arad s-au aliat 
sub apă, bazele sportive Con
structorul, Voința, U.T.A. și 
Școala sportivă. înșiruite pe 
malul Mureșului. In cadrul 
județului, stadioanele din Li- 
pova, Pecica și Nădlac se află 
și în prezent sub apă.

Lă bazele din oraș, sportivii, 
antrenorii și salariații aso
ciațiilor au început acțiunea 
de curățire și repunere în 
funcțiune. Credem că în cî
teva zile ele vor fi redate ac
tivității. Ieri, de pildă, la baza 
Voința, canotorii Alexandru 
Rațiu, Sorin Văleanu, Marcel 
Furdui, Vasile Goldiș, împre
ună cu antrenorii lor Petre 
Lascu și Dorin Barbatei, a- 
ceiași care în zilele de res-

triște, de pericol iminent, au 
făcut, parte din echipele de 
salvare, lucrau de zor.

Din multitudinea acțiunilor 
de solidaritate cu victimele ca
lamităților naturale, iată, pe 
scurt, cîteva relatări :

— Salariații C.J.E.F.S. vor 
depune pînă la sfîrșitul anu
lui 13.300 lei din salariul ce 
li se cuvine. De asemenea, e- 
conomiile realizate la calen
darul sportiv (40 000 lei) ca și 
cei 30 000 lei primiți drept 
premiu pentru obținerea locu
lui secund în întrecerea între 
consiliile județene (cates, 
a II-a) vor fi alocate refacerii 
bazelor sportive din județul 
Arad.

— Joi dimineață la centrul 
de colectare pentru populația 
sinistrată (care se află în in
cinta clubului Uzinelor tex
tile Arad), primii care s-au 
prezentat au fost fotbaliștii e- 
chipei campioane, U.T.A., in 
frunte cu antrenorii N. Du
mitrescu, I. Reinhardt și con
ducerea clubului, aducîhd în
semnate cantități de încălță
minte și îmbrăcăminte;

— C.J.E.F.S., în colaborare 
cu Consiliul județean al sin
dicatelor, organizează mai 
multe competiții ale căror în
casări vor fi destinate ace
luiași scop. Cităm în acest 
sens cuplajul fotbalistic, care 
se va desfășura în ziua de 28 
mai pe Stadionul Gloria, ctl 
participarea echipelor U.T.A., 
Vagonul, C.F.R. și o selecțio
nată municipală. în pauze vor 
avea toc demonstrații de judo, 
box și atletism. Asemenea 
competiții se vor mai desfă
șura și în cuprinsul județului, 
la Ineu, Sebiș, Chișineu-Criș 
și Pîncota.

Ștefan IACOB

Urgia care nu ne fringe
Ce de corăbii s-au scufun

dat și CÎte luntri s-au sfărî- 
mat de stînci de cînd omul 
se călătorește pe fluvii, mări 
și oceane ! Dar corăbiile și 
luntrile acelea erau* ale unor 
navigatori, toare. înfruntînd 
nemărginirea apelor vrăjma
șe, le acceptau cu bună știin
ță riscurile. Mergeau ei la 
elementul lichid, nu elemen
tul lichid venea peste pașni
cele lor așezări, livezi și o- 
goare. De astă dată, urgia a- 
pelor, prefăcute într-un po
top de proporții cum n-am 
cunoscut niciodată, s-a abă
tut asupra noastră, Amăgi
toare vînturi de primăvară 
umpleau țara și florile scăl
dau cu arome lunci, grădini 
și orașe, cînd, în numai cîle
va zile, totul s-a preschim
bat, în multe colțuri ale a- 
cestui drag și sfînt pămînt 
românesc, în imense fluvii 
spumegînde și uriașe bălți în
cremenite, înecând case, gos-

V tapodarii, șosele, poduri, 
tați și oameni.

împotriva unui astfel 
diluviu, năpustit peste 
din dorii dușmănoși și 
torentele rîurilor metamorfo
zate în bulboane Oceanice, 
nici cei care studiază ritmul 
valurilor, formația și consis
tența curenților, legile stra
turilor acvatice, litrii preci
pitațiilor pe metru pătrat fiu 
puteau să aibă vreo putere. 
Apele colosale, cu toate a- 
tributele mării, au năruit, în 
cîteva ceasuri, multe din în-

de 
nai 
din.

făptuirile harnicelor mîini 
omenești, lăsînd, după retra
gerea lor, scenariul fantastic 
al prăpădului împotmolit în 
nămol.

Am urmărit cu toții ima
ginile teribile ale orașelor, 
satelor și ogoarelor inunda
te, casele pustii îngropate în 
prunduri, aici uin zid golaș, 
dincolo o mobilă stingheră 
răsturnată de val, în altă 
parte un cățel sau vreo oră- 
tănie refugiată pB acoperi
șuri rămase întregi. Aceste 
bizare arhitecturi răsărite din 
melancolicele pînze de ape 
ne-au amintit, deodată, că în 
corespondența taisterioasă 
dintre om și natură'apar, la 
răstimpuri, astfel de deza
corduri dureroase. Ele, deza
cordurile acestea, ne-ar co
pleși cu siguranță, dacă n-ar 
fi nebiruita voință, încrede
rea, marele optimism al 0- 
mului, care biruie prin cu
raj și stăruință oarbele for
țe fizice.

Fiindcă și de antă 
într-o 
multe 
prin 
porul 
mul 
tuțile minunate. Am văzut, la 
Homorod, cîțiva militari și 
civili aruncînd'U-se în apă 
spre a salva niște copii îm
presurați de potop; înotau 
cu iscusință și păcăleau cu- 
renții puternici, venindu-le 

rie hac spre a ajunge unde 
trebuia. Am văzut pe Mureș,

probă mai grea 
alte probe, grele 
care țara și 
nostru au trecut, 
și-a dovedit

dată, 
decît 
toate, 

po- 
o- 

vir-

la Reghin, mai multi munci
tori de cale ferată stirăduin- 
du-se și izbutind să scape 
utilaje tehnice prețioase, tot 
înfruntînd nestăvilita forță a 
apelor prăvălite din frumoa
sele coline carpatice; nu se 
tefnea nici unul din. ei de 
un element, care, oricât de 
vrăjmaș se comporta, face 
parte din însăși viața noas
tră. Am mai văzut, la satu 
Mare, tineri care mînuiau 
vîslele improvizate ca niște 
campioni de canotaj, spre a 
culege pe plutele lor, tot im
provizate, pe cei ce nu mai 
puteau trece, străzile deve
nite cumplite gîrle furibun
de. Iar la Arad, i-am văzut 
Pe tineri cărînd saci, con
struind diguri de apănare, a- 
lergînd cu poveri pe umeri 
și în brațe spre a-și salva 
frumosul oraș de puhoaiele 
Mureșului devenit, printr-un 
capriciu blestemat al stihii
lor, un adevărat Mississippi.

Am fost cu toții impresio
nați de curajul și sportivita
tea nobilă a tuturor celor 
care au căutat să fie utili 
semenilor lor în pericol, co
lectivității năpăstuite de im
previzibilul meteorologic. Vă* 
zîndu-i, ne-am dat seama că 
urgia care nu ne poate frin
ge află înnoi destule rezerve 
de îndrăzneală, vigoare, cre
dință și sportivitate — da, 
sportivitate, mai necesară ca' 
oricând ! — spre a reda în
tregii țări zîmbetul și bucu
ria de viață ce-i sînt proprii, 
din adincul vremurilor.

Știu că sportivii sînt acum, 
mai mult decît oricînd, ală
turi de nesportivi, în vasta 
operă de refacere a uriașei 
grădini românești, greu pus
tiită de firea neprietenă, în 
această primăvară care de
butase cu atîtea promisiuni !

George SBARCEA

Una din numeroasele caravane ale solidarității își așteaptă 
semnalul de plecare. Ea este destinată familiilor din județul 
Satu Mare, greu lovite de furia Someșului și a afluenților lui.

LA TELEFON...
TULCEA. Ieri l-am căutat 

pe corespondentul nostru din 
localitate, pentru a afla noi 
amănunte despre uriașul e- 
fott ce se depune în acest 
oraș aflat la gura Deltei și a- 
menințat grav de apele Du
nării. De la capătul celălalt 
al firului ni s-a răspuns că 
Ion Turșie, corespondentul 
nostru, activiștii C.J.E.F.S., 
antrenorii și sportivii se află, 
alături de mii de cetățeni ai 
orașului, pe malul Dunării, 
unde lucrează cu toții la în
tărirea digului. Se muncește 
zi și noapte, pe porțiunea din
tre gară și lacul Ciuperca, 
precum și în alte locuri unde 
fluviul amenință cu viiturile 
Iui.

PIATRA NEAMȚ. Sportivii 
din orașul de sub Pietricica 
sprijină din toată inima aju
torarea celor care suferă de 
pe urma calamităților. Ei 
și-au propus să realizeze din 
competiții și demonstrații 
suma de 60 000 lei. în orașele 
Piatra Neamț, Roman, _ Țg. 
Neamț vor avea loc întîlniri 
amicale de fotbal, cu partici
parea echipelor Dinamo Ba
cău, Ceahlăul, Constructorul 
din Piatra Neamț și Victoria 
Roman, întreceri de atletism, 
demonstrații de judo etc. în 
plus, asociațiile sportive din 
orașul Roman, precum și A.S. 
Relonul Săvinești vor orga
niza. separat, cîteva manifes
tații sportive pentru strînge- 
rea de fonduri bănești ce vot 
fi depuse la „C.E.C. 2 000". 
în curînd, iubitorii sportului 
din Piatra Neamț vor avea 
ocazia să asiste la o intere
santă după-amiază sportivă la 
care vor evolua numeroși ti
neri din oraș, capul de afiș 
deținîndu-1 un meci inedit de 
fotbal, care va opune pe ar
tiștii Teatrului Tineretului din 
localitate, redactorilor și cola
boratorilor ziarului județean 
„Ceahlăul".

și la un concurs de bicicle
te pe pistă cu participarea 
pionierilor.

ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGH1U-DEJ. La 27 mai 
se va desfășura un cuplaj de 
handbal, la care se vor în
trece formațiile divizionare 
Dinamo și Știința din Bacău, 
Școala sportivă și Cauciucul 
din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, iar la 31 mai, pe 
scena Casei de Cultură din

localitate, vor evolua gim- 
naștii și gimnastele din oraș 
și ver avea loc demonstrații 
de judo, box și lupte.

De asemenea, se vor orga
niza o serie de competiții 
sportive, Cu caracter amical, 
pentru ajutorarea sinistraților, 
în orașele Buhuși. Comănești, 
Moinești și Tg. Ocna.

L IANCU 
coresp. principal

R. TOMA — coresp.

0ACAU. Organul sportiv ju
dețean, în colaborare cu Sin
dicatele, U.T.C., Inspectoratul 
școlar și Organizația pionieri
lor, a întocmit un vast pro
gram competițional pentru 
procurarea de fonduri ce vor 
fi alocate sinistraților. Din 
numeroasele întreceri sporti
ve organizate în județul Ba
cău am reținut cîteva :

La 27 mai va avea loc pe 
stadionul băcăuan „23 Au
gust" o după-amiază sporti
vă în programul căreia figu
rează două meciuri de fot
bal (între Școlile generale nr. 
4 și nr. 8), Dinamo (divizia 
A) — Știința (divizia 0). în 
pauzele acestor partide spec
tatorii vor asista la intere
sante probe atletice, demon
strații de judo, aeromodelism

RÎMNICU VÎLCEA

Urmînd cursul dezlănțuit al Mureșului■ ■ ■■

(Urmare din pag. 1)

mult, acoperită de-o platoșă 
plumburie, care la 5 kilome
tri înainte de orașul Sebeș 
și-a desprins copcile lăsînd 
cale liberă furtunii.

înaintăm greu, dar trebuie 
înaintat pentru că nicăieri 
n-ai certitudinea urnii refu
giu.

La „Trei poduri", Sebeșul 
— îmbrățișat cu Mureșul 
mult mai devreme decît punc
tul de confluență — creează 
o imensă luncă în adîncul 
căreia ghicim înecate atîtea 
bunuri omenești. Dincolo de 
„Podul groazei" — cum îl nu
mesc acum localnicii — sîn- 
tem definitiv stopați, șoseaua 
fiind blocată de mașini u- 
riașe și motopompe (purtînd 
inițialele diferitelor județe) 
ce își așteaptă rîndul să in
tre în schimburile programate 
aici pentru despresurarea căii 
ferate și a cartierului Partoș, 
pînă ieri, complet sub ape.

Coborîm și întrebăm un ce
ferist pe unde ne-am putea 
strecura. Face semne nepu
tincioase și tot chipul lui tră
dează o mare derută. Cineva 
îl recunoaște și completează: 
„E Stoica de ia Oarda, l-a 
distrus totul. Ultima albie a 
Mureșului trece prin casa lui".

Pătrundem, în sfîrșit, în 
oraș și cale de trei kilometri 
nu ne descrețim frunțile, 
pînă acolo — parcul central 
— unde s-a oprit, în rostogo
lirea lui păgină, Mureșul.

Coborîm. E deja noapte. 
Ploaia persistă rece și duș
mănoasă. Megafoanele insta
late în tot orașul transmit 
ultimul Comunicat: „Apa Se 
va consuma numai fiartă și 
răcită. La fel, alimentele. 
Populația e invitată la cum
pătare și calm“.

Deși e tîrziu, peste tot se 
desfășoară o activitate febri
lă. De 48 de ore se lucrează 
în schimburi — ne informea
ză confrații de la ziarul 
nirea“.

Un album-documentar, 
care îl ține cineva din 
mandamentul județului, 
flectă — în imagini mișcă
toare — tragedia abătută a- 
supra Albei. Alături de el, o 
statistică estimează pierderi
le î 1 322 CASE AVARIATE 
ȘI DISTRUSE, 8 LOCALI
TĂȚI TOTAL INUNDATE ȘI 
43 PARȚIAL, CIRCA 40 000 
DE HECTARE SUB APA, 20 
DE UNITĂȚI PRODUCTIVE 
INUNDATE ȘI 7 AVARIATE 
GRAV. ECHIVALENTUL BĂ
NESC: CIRCA 250 DE MI
LIOANE LEI, PÎNA JOI SEA
RA LA ORA 20.

Dintr-un șpalt al colegului 
Adrian Prodăn, de la „Uni
rea", extrag avariile bazelor 
sportive ale județului, grav 
afectate — stadionul Ocna 
Mureș, arena de popice și te
renurile asociației sportive 
C.F.R, Alba. Rețin și comen
tariul : fotbaliștii de la Soda 
Ocna Mureș (printre care se 
disting I. Lorincz, V. Rațiu) 
și sportivii de la C.F.R. Alba 
(cu mențiuni speciale pentru 
Șt. Berețiu, P. Male și I. Bil- 
dea) s-au angajat să refacă 
totul, cu munca și cheltuie
lile lor.

Mai tîrziu, cînd am reac
tualizat primele zile ale ur
giei, aveam să aflăm și des-

pre comportările demne ale 
handbalistului Voinței Alba 
Iulia, Andrei Jelesea, și an
trenorului de haltere Emanuel 
Negreanu, oameni care s-au 
aruncat în furia puhoaielor, 
participînd — ceasuri întregi 
— la operația de salvare a 
populației surprinsă în zona 
de-jRravă inundație a străzi
lor București, Șiretul, Iași și 
Plevna.

Alte dovezi de dăruire și 
înaltă conștiință socială — 
ne-am zis, asociind u-le celor
lalte multe pe care le-am în- 
tîlnit sau de care am auzit, 
în aceste zile de plumb, ur
mărind cursul dezlănțuit al 
Mureșului..,

VASILK COSTEA. CALARAȘI. Aveți șj mărturia mea : „noua- 
rul- Petrolului, Tudorel Cotigă 
(20 de ani, ia 11 iunie), a venit in 
rîntlurile ploieștenilor prin trans
fer, de la Dinamo București. În
ceputurile sale fotbalistice

OLTUL A FOST ÎNFRÎNT!
leri noapte, apele Oltului 

au atins cota maximă. Au 
lipsit doar cîteva zeci de 
centimetri pentru ca podul 
de la marginea orașului Rm. 
Vîlcea să fie inundat. La Os- 
troveni, punctul cel mai a- 
menințat din raza reședinței 
județene, digul, ridicat cu 
cîteva zile mai înainte, a re
zistat furiei apelor. E drept, 
spre dimineață, apa începuse 
să se infiltreze prin cîteva 
puncte, dar intervenția ener
gică a' locuitorilor, 
tot timpul, de militarii 
lor noastre armate, s-a 
dit salvatoare.

Printre cei care au 
cipat la această mare 
lie împotriva apelor au fost 
Și sportivii din 
Oltul. C.I.L. $1 
După o noapte 
dar fericiți că prin aportul 
lor au salvat orașul, dimi
neața, s-au prezentat cu toții 
la locurile de muncă, pen
tru ca producția să nu sufere 
în aceste zile de grea cum
pănă pentru poporul nostru.

De același eroism au dat 
dovadă și cooperatorii din 
comuna Mihăeni. Imediat ce 
comandamentul județean de 
apărare împotriva inundații
lor a anunțat că la punctul 
Munteni esțe pericol ca Oltul 
să se reverse, membrii bri
găzii I de la C.A.P. Mihăeni 
s-au și prezentat la fața lo
cului, începînd un adevărat 
război cu apele furioase. Di
gurile care apărau casele și 
ogoarele erau amenințate. 
Cine ar fi putut rămîne 
nepăsător ?

Lupta nu a fost deloc u- 
șoară. în ajutorul brigadie
rilor au venit 14 autocamioa
ne de la Autobaza Drăgășani 
și ostași. Umăr la umăr, băr
bați si femei au reușit da, 
în numai 6 ore. să constru
iască un nou dig, pe o lun
gime de aproape 300 m. In 
acest timp, toate materiale
le, vitele și oamenii, care ar

ajutați, 
forțe- 
dove-

parti- 
bătă-

asociațiile 
Vîlceana.

epuizantă,

• De la trimisul nostru special 
fi putut cădea victime apelor, 
au fost evacuați. Oltiil n-a 
putut îngenunchia voința de 
nestrămutat a oamenilor care 
își apărau avutul!

Mai jos, la Băbeni. o su
prafață întinsă, aparținând 

fermei Calicea, a fost inun
dată. Apele, mereu în creș
tere, amenințau alte zeci de 
hectare. Imediat, comanda
mentul a intrat în acțiune. 
Sute de oameni (țărani coo
peratori, muncitori de la 
U.E.I.L. Băbeni. petroliști, 
șoferi, tractoriști) s-au arun
cat fără 
titanică, 
lor. De 
țăranul 
pus mina pe lopată, contri
buind direct la ridicarea stă- 
vilarului care trebuia să stru
nească viitura. 30 de ore ni
meni nu a părăsit acest 
adevărat șantier al salvării 
Și cînd bătălia a fost cîști- 
gată, calmi, dar dîrji, 
menii au plecat la locurile 
lor de muncă ca și cum nu 
s-ar fi fntîmplat nimic. Pri
marul comunei, IHe Jidovea- 
nu, a raportat laconic coman
damentului județean : „Locui
torii comunei Băbeni și-au 
făcut datoria". în spatele a- 
cestui comunicat lapidar se 
ascundeau, însă, pagini de 
mare eroism.

Zona care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma 
i'evărsării Oltului a • fost cea 
din dreptul comunei lonești. 
O suprafață de 30 de hectare 
a fost transformată într-un 
imens lac. Balastiera, ame
nințată de nebunia apelor, a 
fost evacuată la timp. La 
fel și locuitorii caselor care 
au căzut sub stăpînirea ape
lor turbate. Țăranii coopera
tori din lonești s-au luptat 
două zile cu Oltul răzvrătit. 
Tot timpul. în mijlocul lor, 
s-a aflat și Nicolae Oleseu, 
vicepreședintele Consiliului

Ionesti 
satelor 
utilaje 

escava- 
a fost 
metru,

un altul

zăbavă, într-o luptă 
împotriva puhoaie- 

la director pînă 1» 
cooperator, toți au

oa-

popular județean Vîlcea. care 
răspunde din partea coman
damentului județean, de a- 
ceastă zonă. La un moment 
dat, chiar linia ferată si o 
altă parcelă de 60 de hec
tare erau amenințate.

în ajutorul comunei 
au venit și locuitorii 
învecinate. Au sosit 
grele — buldozere și 
toare. Digul existent 
înălțat cu încă un 
cahstruindu-se și
nou, pe o lungime de 150 de 
metri. Acum, cînd apele Ol
tului au început să scadă, 
țăranii cooperatori din 10- 
nești lucrează la construirea 
șanțurilor pentru evacuarea 
apelor. S-au luat măsuri ur
gente pentru reînsămînțarea 
terenurilor distruse de ape. 
Aici, ca în tot județul Vîlcea. 
țăranii cooperatori și-au luat 
angajamentul ea producția 
agricolă să fie realizată inte
gral, conform sarcinilor de 
plan.

Măsurile hotărîte luate din

timp de comandamentul ju
dețean de apărare împotriva 
inundațiilor au făcut ca pa
gubele înregistrate în jude
țul Vîlcea Să fie mai mici. 
In întreg județul domnește 
calmul. Zilnic, sosesc vești 
din tbăte unitățile industriale 
și agricole că sarcinile de 
plan Sînt cu mult depășite. 
De la copiii preșcolari pînă 
la pensionari, întreaga popu
lație a județului Vîlcea par
ticipă în aceste zile la cam
pania de ajutorare a popu
lației din zonele sinistrate 
Zeci de vagoane cu alimen
te, îmbrăcăminte, materiale 
de construcții se îndreaptă 
prin defileul Oltului, spre 
mult încercata Transilvanie 
Dar, în același timp, deoare
ce ei știu că Oltul este încă 
puternic, Stau gata în orice 
moment să intervină acolo 
unde ar apărea periqoilul. De 
la Cîinenț și pînă jos la ie
șirea din județ Oltul este pă
zit zi și noapte...

lecturarea savuroaselor lui „tele- 
cronlci". Oricum, vă asigur că e 
o persoană onorabilă 1

STERE IVANOVICI, VATRA DORNEI. 1). Sîntețl, din cap pînă 
în picioare, cum se spune, numai 
entuziasm. Eu sînt mâl reținut, 
mai ales cînd e vorba de fotbal. 
Sper, însă, că echipa noastră na
țională, chiar dacă nu va obține 
marile victorii pe care le între
vedeți dv., se va întoarce cu re
zultate onorabile, care să con
firme egalurile de la Londra șl 
Stuttgart, victoriile asupra Uru- 
guayului. Spaniei, Portugaliei, 
R.F. a Germaniei etc. 2). Să vă 
dau adresa iul Petre Steihbach, al cărui „pitic" ați fost în urmă 
cu patru decenii, la Unirea Tri
color : Calea Floreasca 81, sectorul 2.

Dan VLAD

Precizări in legătură cu calendarul
competițional la lupte

F.R.L. face următoarele precizări în legătură cu calen
darul competițional pe 1970, în urma anulării cîtorva 
întreceri :

1 La campionatul pe echipe (divizia A de greco-romane 
și libere), echipele clasate pe locurile I—IV și XIII—XIV 
vor susține, după terminarea turului, un turneu final pen
tru stabilirea clasamentului general.

2. Etapa de zonă pentru calificarea în campionatul 
diviziei A (la greco-romane și libere) se va desfășura în 
două etape în loc de 4, după care va avea loc etapa finală, 
cu participarea cîștigătoarelor din fiecare grupă.

3. La concursul republican de toamnă ăl junibrilor mici 
și mari nu se mai organizează etapa de zonă, ci doar 
finala, la care se va participa pe bază de invitații.

legate de echipele brăilene, Me
talul șl Progresul, la cate a ju
cat între anii 1966—67. Nici urt 
moment el n-a fost legitimat la 
Universitatea Craiova, cum sus
ține prietenul dv.

PETRE I. CANTONERU, CO
MUNA CERNEȚl. Lotul nostru re
prezentativ de fotbal a fost de 
două ori în Brazilia. Dar nici 
prima, nici a doua oară. în echi
pele cu care ne-am întllnlt n-a 
jucat Pele. Așadar, ceea ce se 
spune în comuna dv., câ Rădu- 
canu ar fi respins o lovitură de 
la 11 metri, executată de Pele, nu 
corespunde realității, s-ar putea 
să o facă la Guadalajara. Dar, e 
mult mai bine să nu 1 se ofere 
o astfel de ocazie. Cred că și C- 
Dan, de pildă, gindește la iăl.

G. N„ OLTENIA. 1). A Circulat 
stăruitor Versiunea că fostul cam
pion olimpic la înot, Johnny 
Weismiiller, creatorul de măi tir- 
ziu al celebrului „Tarzan", ar fi 
originar clin Timișoara, cltîndu-se 
și unele documente care ar atesta 
âceSt lucru. El este, însă, ameri
can get-beget, așă cum se pre
cizează, de altfel; și în cartea 
„Olimpiada recordurilor", de Eni.

MANDY PRIBOIANU, TINA.
dern" .. _______ ____=.„.
englez Jack Broughton. El a "fost 
neînvins între anii 
Bfoughton a deschis, în 
ma „Academie de box" 
a stabilit regulile care, m hm, 
aveau să stea la baza primului 
regulament al boxului modern.
Tot Broughton, lnspirîndu-se din cestele antice, a inventat șl pri
mele mănuși de box, care se nu
meau „mufflers" (invelltori) și 
erau folosite numai la antrena
mente, meciurile disputîndu-se cu 
pUmnll gol. Boxerii se loveau 
malttatîndu-se reciproc, se strin-

PRIBOIANU, SLA- 
„Părintele boxului mo- 

este considerat barcagiul
1734—1750. 
1742, prl- 
?i tot el 
in 1743,
modern.

Valeriu și Ilie Gogă. 2). vă rog 
să-ml permiteți să-mi păstrez 
anonimatul. 3). „Vrem să știm, 
tnăcar, cine este Belphegor 7 sau 
cind se Va desconspira ? Cred că 
e dreptul nostru, al cititorilor, să-l 
cunoaștem adevărata identitate". 
Nu sin tem de aceeași părere. Cel 
mult, ne-ar putea cere acest lucru 
mintia ! Dar, pînă acum, ea nu 
manifestă un interes special în 
această direcție, lucrătorii ei mul- 
tUitod.M'Sej.csț

geau în brațe, se trăgeau de păr 
(de aceea, mai toate portretele 
campionilor epocii îl înfățișează 
rași în cap), se îmbrînceau pen
tru a se dezechilibra. Lupta nu 
avea o durată dinainte stabilită. 
Ea dura pfnă la scoaterea din 
luptă a unuia din boxeri. Ulti
mul meci disputat cu pumnii goi 
a fost în 1839, cînd John L. Sul
livan l-a învins prin K.O. pe 
Jake Kilrain, în repriza a 75-a 
după 2 ore, 16 minute și 23 de 
secunde de luptă. După aceea, 
meciurile de box s-au disputat 
numai cu mânuși și In limitele 
unui nou regulament, care pre
vedea, între altele, existența unui 
ring, reprize de trei minute, un 
minut de pauză între ele etc.

IVAN I. CRIȘAN, AGHIREȘ. 
Nu știm ce ar mai trebui să fa
cem pentru a vă convinge, pe 
dv. șl pe alți cititori care revin 
mereu cu această întrebare, că 
Bobby Charlton are numai 32 de 
ani. Este adevărat însă că. pen
tru un fotbalist, aceasta incepe 
să fie „o vlrstă". Lucru care se 
vede, din cînd în cînd, și in jocul 
lui Bobby Charlton. îmi place să cred că nu ne va dezminți tocmai 
în meciul cu noi, de la 2 iunie.

" CLAUDIU ■
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Tntre 
pelicula 
scurs 36 de ani : 30 iulie 1930 — 
30 iulie 1966. In prima imagine, a 
cărei claritate nu s-a mai putut 
păstra intactă după trei decenii, 
folbaliștii uruguayeni se îmbrățișea
ză pe „Estadio Centenario" din 
Montevideo, după victoria (4—2 în 
fața Argenlinei) din finala primei 
ediții a C.M. Alături, în cealaltă 
fotografie, căpitanul echipei Angliei, 
Bobby Moore, purtat pe brațe de 

' fanaticii suporteri ai acestui redu
tabil team, ridică in semn de bucu
rie „Zeița" bijutierului francez Abbel 
Lafieur, cucerită de englezi pe ga
zonul sladionului londonez Wem
bley.

Acum se vor împlini 40 de ani 
dc la prima edifie a C.M. Cine va 
ridica trofeul regretatului Jules 
Rimet, spre public, vestind victoria 
echipei saie ? Tot Bobby Moore ? 
Sau Rivera ? Poate Pele...

Jucători a căror personalitate a 
ieșit din comun. Fotbaliști ce prin 
Valoarea lor tehnică șl tactică 
șl-au dominat adversarii și coechi
pierii. care au încălzit sufletele 
Suporterilor, magnetlztndu-le pri
virile atunci cînd ișl începeau 
dansul cu balonul pe gazon. Sînt 
mulți. prea mulți pentru a-t cu
prinde pe toți intr-un scurt re
portaj. Numărului impresionant i 
Se adaugă dificultatea Ierarhizării 
unor mari fotbaliști care au jucat 
în epoci diferite, fiecare cu stilul 
său, cu moda sa tactică, cu un 
anumit gust spectacular. Foarte 
greu, așadar, să scoatem acum 
eroii la lumină..■

Tinînd însă seama .că .Jieeerp: 
ediție a C.M. ă pOrrat ’ă'tftpretrta" 
momentului respectiv din evoluția 
fotbalului, putem totuși pe
aceste considerente șl excluzind, 
deci comparațiile, care ar fi ab
solut desuete — să ne luăm cu
rajul de a vorbi despre cîteva 
dintre marile personalități ale 
fotbalului mondial.

La prima ediție, în 1930, valoa
rea individuală a unul jucător ie
șea pregnant în evidență. Atunci, 
combinațiile tactice nu reprezen
tau rezultatul unui studiu, al an
trenamentului. Apăreau și doar 
prin inspirație în joc. Era în mod 
evident epoca marilor talente, 
poate nu suficient finisate. era 
epoca celebrilor atacanți urugua
yeni Scarone, Cea, Iriarte sau Do
rado, a marelui jucător argenti
nian Guillermo Stabile, supranu
mit „El Filtreador". devenit mai 
tîrziu antrenorul selecționatei țării 
sale. A fost, de asemenea, epoca 
unor apărători ■„intratabili", lup
tători în adevăratul înțeles al 
cuvintului, cum era cazul argen
tinianului Monti, devenit la ediția 
Următoare... Italian ! Alături de 
el au impresionat uruguayeni! 
Nazzazi și Andrade, ambii imba
tabili tn zona propriului careu de 
16 m.

Descoperit, dacă putem spune 
așa, atunci, campionatul mondial 
a devenit brusc o mare competi-

ție, victoriile Începind să fie pre
țuite și altfel decît numai pe olan, 
strict sportiv, suficiente motive 
ca lupta pentru intiietate să de
vină mai îndirjită, ca măsurile 
de apărare să capete o pondere 
deosebită. De aceea, ediția urmă
toare (Italia, 1934) a fost dominată 
de personalitățile apărătorilor. 
Portarii Zamora (Spatijn'.. Pla- 
nicka (Cehoslovacia) și Cpmbl (1- 
talla) au fost vedetele disputei. 
După ei, fundașii s-au Înscris 
Imediat pe lista popularității : pe
rechea italiană Foni — Rava, spa
niolul Quințoces, precum șl ceho
slovacii Ctyroky și Zenieek, care 
împreună cu Planicka ău făcut.,.;^.^ _ _ _

de:„mU .de înfoeațl italiet». acționau ia miăflcuE.țerenuliU.Sfr... (Certfure nrdtru victoria eeffi- ră'mds Măî dețarte valorile cpel lor, deși soarele ardea necru
țător în ziua finalei.

Atacanțil și-au luat, însă, re
vanșa după patru ani. în 193R. în 
Franța, gustul victoriei și-a schim
bat sensul. Jocul a devenit ofen
siv, motiv pentru care preferin
țele publicului și : ale tehnicienilor 
s-au oprit printre înaintași, în rîn- 
durile cărora existau vedete au
tentice : brazilianul Leonidas, un
gurii Sarossi și Zsengaller, Italie
nii Piola, Meazza și Colaussi. Du
pă război. în 1950, pe terenurile 
din Rio de Janeiro, Sao Paulo sau 
Belo Horizonte tot atacanțil au 
fost aceia care și-au luat „partea 
leului" din simpatiile publicului. 
Celebrul trio brazilian Adhemir, 
Zizinho și Jair, tandemul Uru
guayan care a îngenunchit trufa
șa, prea sigura de ea selecționată 
;,carriocas". Schiaffino și Gigghia, 
iar în umbra lor, devenit celebru 
peste noapte, modestul haitian din 
echipa S.U.A. Gaetjens, prin șu
tul căruia s-a declanșat cea mal 
copioasă surpriză din istoria C.M.: 
înfrîngerea șl eliminarea Angliei, 
chiar la prima ei participare !

A urmat, apoi, epoca tacticii, 
perioada în care victoriile nu mai 
atîrnau de dispoziția, de verva 
de joc a uneia sau mal multor

vedete. Din 1054 (ediția V-a, El
veția) pe gazoanele stadioanelor 
a Început să se țeasă savante 
combinații tactice, scheme de joc 
îndelung pregătite, bine însușite.

Am ajuna, deci, în momentul in 
care apar „dirijorii11 sau „con
structorii de joc", mijlocași de 
clasă, a căror personalitate Influ
ența direct comportarea echipei. 
Se fac remarcați Bozslk (Unga
ria) și Ocwirck (Austria) — locul 
III)), fotbaliști de clasă, care se 
Impun alături de vedete autentice 
cum au fost în ediția respectivii 
a C.M. Puskaș sau bidi, Schiafi- 
no sau Mathews. Kocsis sau Aba
die. Conducătorii -ide“joc. cei ce ■J'*‘....... uiijiij.vuiric emilul, ‘AU
......... ...... dcprtrte valorile cele 
mai sigure ale unei echipe. In 
1958, în Suedia, brazilianul Zito, 
suedezul Liedholm și în anii ur
mători cehoslovacul Masopust, 
germanul Beckenbauer, portughe
zul Coluna, sau englezul Bobby 
Charlton au impresionat, în ciuda 
apariției unor supervedete cu calități ofensive, adevărate explozii 
de talent, menite să străpungă 
duritatea betonului apărărilor său 
să se strecoare abil prin supra- 
numericele aglomerări din defen
sivă. Nu le putem uita nici pe 
acestea din urmă, mai ales eînd 
se numesc Pele, Fontaine, Ama
rildo, Garrlncha, Seeler, Hurst, 
Riva, Mazzola sau Eusebio.

Aceasta ar fl „constelația' 
cerului mondial, 
spuneam rațional 
tal, în funcție de 
ța asupra jocului, 
rioade de dezvoltare ale fotbalu
lui. Ce ne oferă „El Mundial" ? 
încă puțină răbdare...

Modestă la început, pri
vită cu multă neîncredere 
(Interesant ni se parc fap
tul că atunci cînd s-a ho- 
tărit organizarea întrecerii 
Danemarca, Finlanda, Esto
nia, Norvegia și Suedia au 
votat împotrivă 1), „Cupa 
Jules Rimet" și-a ciștigat 
de-a lungul anilor o popu
laritate care a atins azi 
cote nebănuite. Drumul 
cuceririi adeziunii unor largi 
mase de amatori de 
sport, nu a fost ascendent. 
Au existat și perioade de 
recesiune. Numărul echi
pelor participante Ia C.M. 
reflectă, credem, Interesul 
față dc, Această compeiiței. 
ei și amploarea cunoscută 
de jocul de fotbal.

1930 URUGUAY 13
1931 ITALIA 29
1938 FRANȚA 26
1950 BRAZILIA 23
1954 ELVEȚIA 36
1958 SUEDIA 48
1962 CHILE 51
19G6 ANGLIA 70
1970 MEXIC 71

în ceea ce privește 
ticiparea la turneul 

se

CELE 8 FINALE
De fapt nu au fost 8, ci nu

mai 7 1 Aceasta 
cea de a IV-a 
(Brazilia, 1950). actul final al 
competiției l-a 
o singură partidă, ci un turneu 
cu participarea celor patru 
formații cîștigătoare ale grupe
lor (Uruguay, Brazilia, Suedia, 
Spania). Nu-i vorbă că și in 
aceste condiții, ultimul joc — 
în care sc întilneau reprezen
tativele Braziliei și Uruguayu- 
Jui — a însemnat o veritabilă 
finală, ambele echipe _ fiind 
neînvinse. însă fotbaliștilor 
țării gazdă le era necesar 
doar un rezultat de egalitate, 
deoarece adversarii lor făcu
seră un meci nul. Numai că...

Să revenim, însă, la meciu
rile finale, care au produs în
totdeauna un interes enorm, 
polarizînd atenția a milioane 
de iubitori ai fotbalului. De 
fiecare dată, aceste decisive 
confruntări nu au dezamăgit 
setea de spectacol fotbalistic 
de calitate și nici nu au lă
sat inimile suporterilor să bată 
liniștite, în ritm normal. Este 
suficient în această direcție să 
amintim că din cele 8 partide 
finale (înglobînd, după cum 
se vede, în această „serie" și 
întîlnirea Brazilia-Uruguay, 
despre care am vorbit mai 
înainte) două au avut nevoie 
de prelungiri pentru a se pu
tea stabili echipa campioană a 
lumii : Italia-Cehoslovacia (Ita
lia, 1934) și Anglia-R.F. a Ger
maniei (Anglia, 1966). Mai 
mult decît atît, cu o singură 
excepție (finala ediției a V-a, 
Franța 1938), în rest, parcă 
în chip de ciudată tradiție, 
formația care a deschis scorul 
a pierdut în cele din urmă...

Tot ca un interesant ele
ment de statistică vom 
ciza că în două finale 
întilnit echipe care au 
parte din aceeași grupă 
liminară. Este cazul meciuri
lor finale din 1954 (Elveția), 
unde R.F. a Germaniei și Un
garia au jucat împreună în 
grupa 
(Chile), 
Cehoslovacia au 
preliminarii în cea de a IlI-a 
grupă. între aceste două exem
ple există însă o diferență, ca 
să zicem așa, fundamentală, 
în timp ce Brazilia și Ceho
slovacia au terminat primul 
lor meci la egalițatq (0—0),

nentrU că la 
ediție a C.M.
constituit nu

ele- 
pre- 
s-au 
făcut 
nre-

a Il-a, 
cînd

și din 
Brazilia 
evoluat

1962
Și 
în

soc-
Alcătuită cum 

și nu sentimen- 
rolul și influen- 
în diferitele pe-

par- 
final, 

interesantă ni se pare o 
statistică pe continente, din 
care reiese o masivă domi
nație valorică europeană : 
EUROPA — 78 prezențe 
în turneul final, AMERICA 
— 39 ; ASIA — 3 ; AFRI
CA 1. Pe echipe, Brazilia 
bate toate recordurile: 9
participări (din 9 !) la tur
neul final...

Estc lesne de înțeles că sis
temul dc disputare a campio
natului mondial nu a fost în
totdeauna același. Și este ușor 
de bănuit acest lucru pentru 
că formula după care a fost 
desemnată cea mai bună e- 
chipă de fotbal din lume a re
flectat stadiul de dezvoltare a 
acestui sport, posibilitățile ma
teriale și organizatorice ale 
federației naționale care și-a 
asumat rolul de gazdă și — 
în ultimă instanță — căută
rile, chiar experiențele între
prinse pentru a găsi cel mai 
corect și convenabil mod de 
a stabili formația învingătoare.

Urmărind felul în care s-au 
desfășurat cele 8 ediții de 
pînă acum ale „Cupei Jules 
Rimet” se pot distinge cîteva 
etape, să le numim, organiza
torice. Astfel, la prima ediție 
nu a existat un tur prelimi
nar eliminatoriu, toate cele 
11 echipe înscrise participînd 
la turneul final. Acesta a fost 
organizat prin combinarea sis
temelor eliminatoriu (folosit în 
nftod obișnuit în jocurile pen
tru cupă Ia noi) și turneu (uti
lizat în campionat), în prima 
parte, echipele prezente în 
Uruguay au jucat sistem tur
neu în cele patru grupe, după 
care învingătoarele (patru la 
număr, deci) s-au întilnit în 
semifinale și, mai departe, 
cîștigătoarele semifinalelor 
și-au disputat finala. începind 
din 1934. întrecerea pentru 
titlul suprem s-a făcut după 
alt sistem. în primul rînd, e- 
chipele înscrise au fost ne
voite să participe la jocuri 
de calificare, pentru turneul 
final obținînd „cale liberă” nu
mai 16 reprezentative, 
la ediția din 1934, cit și la 
cea din 1938, turneele finale 
au fost organizate după sis
temul eliminatoriu. Adică, cele 
16 formații au disputat opti
mile de finală (8 jocuri). în
vingătoarele ureînd ă o 
treaptă : sferturile finală

Atît

brazilienii învingînd în finală, în 
celălalt caz Ungaria a învins 
în partida din grupă, iar R.F. 
a Germaniei a cîștigat sur
prinzător, împotriva tuturor 
pronosticurilor, disputa finală.

Și acum să dăm cuvintul 
cifrelor...

1930 (30 iulie, la Montevideo) 
URUGUAY — ARGENTINA 
4—2 (1—2) ; au marcat : Iriarte, 
Castro, Dorado. Cea (Uruguay*, 
Peucelle, Stabiie (Argentina) ; 
a arbitrat J. Langenus 
gia).

1931 (8 iunie, la Roma) 
LIA — CEHOSLOVACIA 
(0—8. 1—1) ; au marcat : 
Schiavio (Italia). Puc 
slovacia) ; a arbitrat J. 
(Suedia).

O seamă de cunoștințe 
mi-au atras, In mOd 
prietenesc, atenția că 

meditațiile mele SC poate s<? 
fie inocente, dar sînt un pic 
descurajante... adică, cum 
descurajănte, băieți? Vreți sfl 
spuneți că nu sînt încura
jatoare, bărbătoase, optimiste? 
Nu cred că-i așa, și chiar 
dac-ar fi așa, Pate tot ce se-n- 
vîrte prin lumea asta trebuie 
neapărat să se-nvirtă fn ca
ruselul încurajatului și-al Op
timismului cu și fără mo
tiv? Poate mai ai și alte tre
buri, ceva greutăți, adversi
tăți, și de încurajare sau haz 
iți arde doar o dată la doi 
ani: eînd croitorului căruia 
i-ai înreedințat magnificul tău 
costum de mohair (primii Ca
dou de la o rudă din Afga
nistan,) srl-l strlmteze oare
cum la umeri din atelier i se 
furii doar acel costum; sau 
cînd în buzunar ai bani exaid 
pentru o sticlă de bere și. 
înainte de a te așeza la sin 
gura masă liberă din grădina 
de vară, te-mpiedici de o 
frapieră, o răstorni: în fra
pieră sînt zt-ce sticle de șam
panie puse la gheață, și toate 
se sparg ca prin farmec, tn 
ziua aceea nu porți nici cea
sul. la mină, ți-ai uîtat bule
tinul acasă și nu-ți poți do 
vedi identitatea decît prin- 
tr-un aviz ferm de închiderea 
telefonului pentru neplată la 
timp. Eh, astea zic și eu că 
te-mping la o încurajare și 6 
veselie de toți dracii

Dar, ca să fac voia murei 
mase a celor care cer sd-mi 
optimizez cit de cit pix ul 
(mai făcind cu această ocazie 
și o mărturisire cutremură
toare t nu am Stilou de vreo 
cincisprezece ani. de cînd o 
asemenea ustensilă, mi știu 
prin ce mister, mi s-a golit 
complet de cerneală verde în
tr-un buzunar interior de 
smoking, împrumutat de la 
un prieten), am sd caut sd 
vorbesc în duminica așta d>n 
nou despre fotbal. Mărturi
sind, a doua oară, cu aceeași 
cutremurare, chit cd voi fi 
acoperit de un veșnic și de 
neșters oprobriu, că nu nu
mai că nu mă pricep la el, 
(la fotbal) dar, ca să fiu sin 
cer, dintre sporturi mie nu-mi 
place decît jocul de rubgy și 
cel de baschet... ai, nu dați 
ce vină are pianistul? $i to
tuși :

La-un tele sport, s-a comuni
cat că în vară va începe tn 
Italia un campionat de 
feminin. Cîteva echipe

(4 jocuri) șl așa mal departe 
pentru semifinale șl finală. 
Așadar, o formulă strict „eli
minatorie*.

în anul 1950 (ediția a IV-a, 
Brazilia) s-a produs o schim
bare radicală : s-a renunțat 
total Ia sistemul eliminatoriu, 
pe care multe din federațiile 
naționale îl considerau ca un 
mijloc competițional Insufi
cient de capabil să reflecte In 
mod constant valoarea unei 
formații. S-a hotărit atunci 
să se adopte sistemul turneu. 
Și astfel, optimile de finală 
de la edițiile precedente au 
fost înlocuite cu jocuri sistem 
turneu, in cadrul a patru gru
pe, iar cîștigătoarele acestor 
grupe au luat parte la un tur
neu final ce a programat 6 
meciuri la Rio do Janeiro și 
Sao Paulo. însă, nici acest 
mod de disputare a turneului 
final — bazat numai pe siste
mul turneu — nu a fost con
siderat acceptabil. El era, in
tr-adevăr, mult, mal echitabil 
pe. plan sportiv. în schimb 
prezenta dezavantajul prelun
girii exagerate a competiției, 
ceea ce implica cheltuieli de 
organizare mai mari și difi
cultăți în asigurarea prezen
tei jucătorilor.

Atunci s-a ales... calea de 
mijloc. începind cu ediția a 
V-a (1954. Elveția) s-a adop
tat un sistem combinat turneu- 
eliminatoriu. în prima fază a 
turneului final, în cadrul a 
4 grupe (numărul echipelor 
calificate pentru acest ultim 
act a rămas același : 16) cu 
cite 4 echipe. în cadrul gru
pelor se joacă sistem turneu, 
fiecare cu fiecare. Primele 
două clasate din cele 4 grupe 
se califică pentru sferturile de 
finală, unde partidele au un 
caracter eliminatoriu, ce se 
menține pină la ultima fază a 
competiției, meciul final. Cu 
privire la acest „hibrid" vom 
menționa faptul că s-a făcut, 
în ultimii ani, o singură mo
dificare. Este vorba de modul 
de departajare a două echipe 
clasate la egalitate de puncte 
în aceeași serie. în 1958 (edi
ția a Vl-a. Suedia) regulamen
tul prevedea pentru acest caz 
disputarea unul joc de cali
ficare. Interesant este eă a- 
tunei au existat două cazuri, 
ambele pentru ocuparea locu
lui secund, care dădea totuși 
dreptul Ia calificare tn sfer
turile de finală. Așa că în 
grupa I Irlanda ș! Cehoslova
cia au Jucat un mec! îti plus 
(a cîștigat Irlanda, după pre
lungiri), iar în grupa a IV-a 
U R.S S. si Anglia au trebuit 
să mai dispute un joc (cîști 
gat de U.R.S.S.) pentru stabi
lirea formației participante în | 
ctana următoare a competi
ției. La ediția următoare (1962 
Chile) s-a renunțat 
sistem.

fotbal 
și-au

H 
de

anunțat participarea
ce să nu admit că specta

colul face parte din acelea ee 
merită
știu 
nafie. 
jant, dar imaginație am, tova
răși. Am chiar prea multă, se 
spune ici și colo. Așa câ arh 
închis ochii și... mi-am 
ginat:

Un stadion bărbătesc 
huiduieli — S-Or putea 
o dată ce o femeie nu poate 
fi atinsă nici măcar de o floa
re? — ochii tuturor ațintind 
arzători tricourile săltărețe șt 
fluturlnde, părul de diverse 
culori la fel de fluturător al 
divelor de pe gazon, un sta
dion protestind cu civilitate la 
fault-urile comise cu unghii 
date cu lac fraise Elisabeth 
Arden, atrăgind atenția așiș
derea cînd se pierde vreo gea
nă falsă pe teren, sau căsctnâ 
gura de admirație la șuturile 
în grandtecart coregrafic, tra
se printre fundașele de carura 
unei aruncătoare de disc,.- nu, 
nu-mi mai imaginea nimic, 
absolut nimici n-am fost ni
ciodată adeptul scriitorului 
austriac Leopold de Sacher- 
Masoch- și n-aș vrea să se 
spună așa și pe dincolo, că 
pe lingă descurajant sînt șl 
neserios. Un singur lucru îmi 
permit să-mi mai Imaginez 
cu semn de intrebarei și ar
bitrii ? Vor fi arbitri sau ar- 
bitre ? Antrenori sau antre- 
noare? iar după meciurile 
ciștigate va urma ce? O sub
tilă colațiune cu sandviciuri șl 
răcoritoare? Sau un intim 
five-o’clock Intr-un hol de 
hotel de lux, cu ceai cu 
lapte pasteurizat și grisine eu 
putină bîrfă și privit prin 
ilustratele recente de 
As toi întrebarea... și 
pe conștiinfa mea de 
mi-am pus-o dintr-un 
nedumerire amestecată 
mirație: ai naibii și italienii. 
Nu-i de ajuns că tac mîlc In 
ceea ce privește antrenamen
tele sau șansele echipei lor 
(deși „El Mundial"-ul ăsta
trebuie să fie musai ca la un 
joc de pocher, adică fiecare 
spunind că joacă numai „ca 
să se distreze", cînd tn fond 
toți joacă numai ca să ctștige 
miza ălorlalți), dar organi
zează pe de lături și o com
petiție cu grațioasele noastre 
surori întru la muncă egală, 
salariu egal — așa, să mai di
minueze din propriul destin 
ce o să-și urmeze implacabilul 
curs prin Mexico și tmprepi 
rimi. (Chestia asta cu destlnu* 
implacabil n-o spun eU, a>i 
spus-o mult înaintea mea ve
chii elini.) Deci, strănepoții 
lui Lucius Junius Brutus, al 
lui Cato-cenzorul, ai lui Cae
sar și-ai frumoasei Lotlobri- 
gida, zisă simplu: Lollo, pre
gătesc un spectacol peninsular 
de zile mari... ca să-ți vină 
totuși tn minte ideea sd orga 
nizezi o astfel de competiție 
e necesar și neapărat să nu-ți 
ma-j imaginezi vrute și nevru
te, să deschizi bine ochii ia 
ce te-nconjoară și si zbieri 
tare'- toate s-au întors de-an 
doaselea!

a 
daci 
Oi

11

fi

văzute. Nu 
aveți imagi- 

eu descura-

ima-

fără 
oare.

.elirnl-(Bel-

a

PLĂCUTEASPECTE MAI PUȚIN

se vede, un bilanț 
onoare nici folba- 

competițiel in sine 
in Mexic lupta pen-

de 
BRA- 
mar-

Paris)
4—2

unele cu urmări grave, 
care au rămas in is- 
doar prin partea lor 

în acest sens, unul 
mai picante amă-

nui 

>slo 
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ITA- 
2—1 

Orsi, 
(Ceho- 
Eklund

iunie, la 
UNGARIA 

marcat : Piola (2), 
(2) (Italia), Titkos. 

a arbitrat

1938 (19
ITALIA - 
(3—1) î au 
Colaussi
Sarossi (Ungaria) ; 
G. Capdcvilie (Franța).

1950 (16 iulie. !a Rio 
Janeiro) URUGUAY — 
ZIUA 2—1 (0—0) ; au
cat : Schiaffino, Gigghia (Uru
guay), Friaca (Brazilia) ; 
arbitrat G. Reader (Anglia).

1951 (4 iulie, la Berna) R.F. 
a GERMANIEI — UNGARIA 
3—2 (2—2) ; au marcat : Rahn 
(2), Morlock (R.F. a Germani
ei), Puskas. Czibor (Ungaria) ; 
a arbitrat .T. Ling (Anglia).

1958 (29 iunie, la Stockholm) 
BRAZILIA 
(2—1) ; au 
Pele (2). 
Simonsson. 
a arbitral M. Guigue.

— SUEDIA 
marcat : 
Zagaio 
Liedholm

5—2 
Va va (2), 
(Brazilia), 
(Suedia); 
(Franța).
Santiago 
— CE-

1962 (17 iunie. Ia
de Chile) BRAZILIA 
HOSLOVACIA 3—1 (1—1) ; au 
marcat : Amarildo, Zito. 
(Brazilia), Masopust 
slovacia) : a arbitrat 
șev (U.R.S.S.).

Vava 
(Ceho- 

S. Lati-

1966 (30 iulie, la 
ANGLIA — R.F. a 
NIEI 4—2 (1—1, 2—2) ; au
marcat: Hurst (3). Peters (An
glia), Haller, Weber (R.F.G.) ; 
a arbitrat II. Dienst (Elveția).

1970 (21 iunie, la Ciudad de 
Mexico) .? ? î

Londra) 
GERMA-

l’. «fehsive hfanifes-
i tn jocul formațiilor braziliene.; 

Nu trebuie uitat nici faptul 
recordul de goluri intr-un sin- 

îneci • este „deținut" de trei 
jucători: 7Adhenlir; K< 
Fontaine, care atfTieiișit

Aproape nici una dintre edițiile 
C.M. nu a fost lipsită de inci
dente, 
altele 
torte 
anecdotică, 
din cele 
nunte legate de desfășurarea celor 
8 ediții ale întrecerii pentru „Cupa 
Jules -Rimet“ este acela care a 
precedat finala ediției inaugurale, 
care a avut loc pe „Estadio Cen
tenario" din Montevideo. Acest 
meci, opunea selecționatele Uru- 
guayului și Argentinei și era aș
teptat cu un enorm interes. Dar, 
partida a început cu 30.de minute 
întirziere, pentru că fiecare din 
cele două finaliste dorea să
joace cu mingea proprie. Regula
mentul nu prevedea nimic' in 
această direcție, așa că belgianul 
John Langenus, arbitrul întilni- 
rii, a trebuit să procedeze la tra
gerea la sorți a balonului ! A ciș
tigat mingea argentinienilor. Dar 
nu și echipa lor, ceea ce înseam
nă că...

Nu întotdeauna lucrurile au 
fost însă așa de pașnice. Lupta 
pentru victorie a generat la edi-

țiile următoare numeroase acci
dentări, unele serioase, precum si 
eliminări din joc. Semnalul in 
această direcție a fost dat In 1938, 
la ediția a lll-a, cînd in sferturile 
de finală, la Bordeaux, selecțio
natele Braziliei și Cehoslovaciei au 
furnizat o partidă mai mult de... 
box, decit de fotbal. Arbitrul 
maghiar Herska a eliminat :: fot
baliști de pe teren (brazilienii 
Jose și Machado, cehoslovacul 
Rilha). iar cabinetul medical al 
stadionului din acest oraș — inau
gurat cil ocazia acestui joci'.’. — 
a primit spre îngrijire 5 acciden
tați : Leonidas și Peracio (Brazi
lia), Planicka, fractură de braț. 
Nejedly. fractură dc picior și 
Kostalek (Cehoslovacia).

Mulți ani mat tlrziu, in 1954, 
ediția helveți a C.M. a cunoscut 
o accidentare cu consecințe am
ple (Puskas — in primul meci cu 
R.F. a Germaniei); precum și o 
eliminare dublă in meciul Brazi
lia _ Ungaria : Bozsik și Nilton 
Santons. Doi jucători cunoscuți 
prin corectitudinea lor... In 1062, 
arbitrul englez Aston a avut o 
sarcină dificilă in meciul Chile — 
italia, unde jucătorii celor două

formații s-au bătut efectiv 
teren, doi fotbaliști italieni (Fer- 
rinl și David) fiind eliminați.

Cea mai agitată ediției a C.M. 
a fost însă cea din Anglia (1966). 
tn meciurile din grupe s-a sem
nalat grava accidentare a lui Pele 
(prima oară in meciul cu Bulga
ria — lovit de Jecev și a doua 
oară în partida cu Portugalia — 
lovit de Morais), precum șt o ne 
dorită sultă de eliminări R.F.G
— Argentina 0—0 (arbitrul iugo
slav Zecevicl l-a eliminat ce 
Albrecht _ Argentina), Anglia 
Argentina 1— 0 (arbitrul vest-ger- 
man Kreitleln l-a eliminat pe 
Ratln — Argentina). R.F.G. — 
Uruguay 4—0 (arbitrul englez Fin
ney a eliminat pc Troche și Silva
— Uruguay). R.F.G - U.R.S.S. 
Z-I (arbitrul italian Lobello a 
exclus din joc pe Cislenko — U.R.S.S.).

După cum
care nu face 
tulul, și nici 
Să sperăm că 
tru tnttletate vi găsi mijloace de 
exprimare mai sportive...

Ia acest 
preferîndu-se să se 

stabilească formația calificată 
cu ajutorul golaverajului ge
neral.

Și astăzi, încă, sistemul se 
păstrează : combinație 
natoriu-turneu". modă? 

vi jur 
cm că 
soi de 
cu ad-

Al. STRUȚEANU

30.de
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Un nou succes de prestigiu peste hotare

România (floretă fete): 
locul I la Como

Trimisul nostru special, Gheorghe ILIUȚĂ, transmite:

ROMÂNIA A CUCERIT TREI MEDALII DE AUR 
LA BALCANIADA DE BOX

VARNA, 23 (prin telefon). 
Astă : seară, în fața unui pu
blic extrem de numeros, au 
avut loc ultimele întreceri ale 
campionatelor balcanice de 
box. Cele 11 medalii puse în 
joc au fost disputate de boxe
rii români (9). bulgari (5), iu
goslavi (5) și turci (3). Pri
mul meci a însemnat pentru 
echipa României și prima me
dalie balcanică obținută în 
această ediție. De-a lungul ce
lor 3 reprize ale meciului său 
eu turcul Bahatin Iozler, stingă 
lui Aurel Mihai a funcționat 
fără greșeală, atît în atac, cît 
Si, în apărare. El a acționat cu 
■Tuperi de ritm care l-au sur
prins permanent pe Iozler. 
smulgind tribunelor ropote de 
aplauze. La categoria muscă, 
Gruiescu a găsit în bulgarul 
D. Miiev.un adversar deosebit 
de tenace. In repriza a doua, 
la un atac cu capul al boxe
rului bulgar — nesancționat 
de arbitru — arcada stingă a

Noi victorii 
românești in Olanda

AMSTERDAM, 23 (Ager- 
pres). — Turneul internațio
nal de box organizat de fe
derația olandeză de speciali
tate a programat a doua 
reuniune în orașul Utrecht. 
Boxerii români au obținut 
două victorii înainte de li
mită. Pavel Nedelcea (pană) 
l-a învins prin abandon în 
repriza a doua pe Jurgen 
Kress (R. F. a Germaniei), 
iar Ion Covaci (mijlocie 
mică) a dispus prin aban
don în prima repriză de 
Wolfgang Fiedler (R. F. a 
Germaniei).

Echipa României calificată
(Urmare din pag 1)

același aspect al luptei decît 
pină la a doua schimbare a 
terenului. Cuplul român face 
acum break în al treilea ghem 
(pe serviciul, lui Arghiriou) și 
RrefUrife'. se. -simplifică mult 
tnai rapid. 3—1. apoi 4—1 (la 
Kalogheropoulos) și în final 
B-'-l;’"- Distanța-' valorică dintre 
cele , două formații începuse 
să apără cu pregnanță.

Setul trei avea să fie și 
ultimul. Fără să se lase im
presionați de faptul că adver
sarii reușeau un break neaș
teptat contra serviciului Iui 
Tiriac, cei doi reprezentanți ai 
noștri se regăsesc și din ghe
mul al treilea nu le mai a- 
eordă nici o șansă. Românii 
înațntcază irezistibil spre pla
fonul celor șase puncte pe 
care le realizează la 58 de 
minute de la primul start. 
Scor final : 6—4, 6—1, 6—2
pentru Țiriac-Năstase.

Prin victoria lor, tenismanii 
României devin semifinaliștij 
grupei, urmînd să întîlnească 
reprezentativa Iugoslaviei,
peste trei săptâmîni. Această

ZABALLO
PedrO Zaballo, aripa dreap

tă de la Sabadell, omul că
ruia i s-a decernat, zilele tre
cute, premiul UNESCO-ului 
pentru fair-play, — am im
presia că excită mai mult 
imaginația nesportivilor de
cît comentariile noastre ale 
microbiștilor. Intr-o revistă 
de prestigiul „Contempora
nului" au apărut două arti
cole semnate de oameni pe 
cit de fini, pe atît de străini 
stadioanelor Poetă. Maria 
Banuș visa ta ziua cind se 

.pa institui un premiu al 
țair-play-ului nu numai în 
riata politică, ci și în viața 
literară, ceea ce depășește >n- 
tr adevăr orice visare, orice 
utopie. Vineri, Mihai Popescu 
venea cu acel aer de muca
lit care dă atîta vigoare pam
fletelor sale și stîrnea o dis
cuție cu sine însuși, pendu- 
Und intre admirație și b'a- 
:are, în fața aceluiași Za- 
hallo. Nu sint dintre acei 
microbiști ai lecturii sporti
ve care fac complexe de in
ferioritate tn fața „intelec
tualilor abstracți". Eu știu 
prea bine că in lumea spor
turi se petrec fapte cel pu
țin la fel de interesante ca 
„bombele" din lumea litera
ră. — nici ea, la urma ur
atei, nefiind atît de „abstrac
tă'- pe cit pare din afară Așa 
că ducă gestul unei extreme 
drepte dințr-un orășel spaniol 
a ajuns pînă la urechile unor 
intelectuali care nu au ca 
lectură zilnică „Sportul" — 
chestia asta nu-mi. taie ră
suflarea de emoție, dar nici 
nu mă întristează, firește. 
Stadionul — „singurul loc 
wide m-am simțit cu adevă
rat liber", după cum afirma 
Camus — își va pierde trep
tat calitățile metaforice sau 
pașaportare și va deveni, 'in 
ochii cei mai serafici, o crun
tă și exaltantă realitate,

Adevăru-i că ce a făcut 
Zaballo e demn de reflecția 
cea mai filozofică : să nu dai 
gol, ld'0—0, cu poarta goală-n 
față, fiindcă în acea clipă 
portarul advers s-a ciocnit 

lui Gruiescu s-a deschis. El 
a continuat totuși lupta și în 
ultima repriză, dar foarte pru
dent, pentru a nu fi oprit de 
medic. Milev a reușit să 
obțină în final un ușor avan
taj și a cîștigat partida.

Cea mai mare surpriză a 
acestor campionate s-a pro
dus la Categoria cocoș, Aurel 
Dumitrescu (campion euro
pean) fiind învins de bulgarul 
Ștefan Panaiotov. Acesta din 
urmă a impus luptei un ritm 
infernal, a dat dovadă de o 
voință extraordinară. Dumi
trescu n-a avut claritatea și 
prospețimea din meciul ante
rior. A acceptat lupta de a- 
proape atît de mult. îneît ne-a 
creat impresia că a și căutat-o. 
deși încă din prima repriză 
s-a dovedit că. Ia acest capi
tol. e inferior pugilatului bul
gar. După un meci de o rară 
dîrzenie, în care s-au schim
bat lovituri extrem de dure. 
Constantin Stanef aduce Ro
mâniei cea de a doua medalie 
de aur. EI l-a învins la puncte 
pe iugoslavul Osman Amzici.

Prima medalie cucerită de 
pugiliștii turci a revenit cam
pionului european. Seyfi Talar. 
El l-a învins la puncte pe re
prezentantul nostru. A. Iliescu 
după un meci în care expe
riența lui Talar și-a spus cu- 
vîntul. Iliescu a reușit să men
țină un echilibru relativ sta
bil timp de două reprize, dar 
în ultima a fost depășit clar. 
Impetuos, dar peste măsură 
de încîlcit în acțiuni, bulgarul 
Petar Stoicev obține medalia 
de aur la categoria ușoară. 
îhvingindu-1 pe iugoslavul 
Zvonko Vujin. Pus k.d. în pri
ma repriză, reprezentantul 
nostru AI. Popa n-a reușit să 
se impună nici un moment in 
fața turcului Gelal Sandal, 
care în urma victoriei de azi 
își păstrează locul I în Balcani, 
cucerit anul trecut la Galați. 
Popa l-a evitat permanent pe 
puternicul stîngaci turc, reu
șind în tot meciul să plaseze 

importantă confruntare tre
buie să se desfășoare in lo
calitatea .Maribor din Iugosla
via. Test dificil, în care echi
pierii noștri vor avea de su
portat asaltul unui team pu
ternic, în frunte cu reduta
bilul Z. Franulovicl.

Ieri după-amiază, Ia ’Progre
sul, programul zilei s-a în
cheiat cu un meci demonstrativ 
(în afara întrecerii ’ Oficiale) 
între jucătorul nostru' de re
zervă. Sever Mureșan. și 
oaspetele elen E. Arghiriou. 
Acționînd foarte decis, tânărul 
Mureșan a ieșit învingător cu 
6—4, 6—0.

Azi, de la ora 15, progra
mul cuprinde ultimele două 
simpluri : Țiriac-Kaloghero-
poulos și Năstase-Gavrilidis. 
Cei doi căpitani de echipă — 
Marin Bădin și Jean Diaman- 
dopoulos — au însă latitudinea 
să opereze modificări în for
mațiile anunțate, rezultatele ce 
urmează nemaiputînd influența 
decizia finală, de pe acum cu
noscută.

Echipa României este cali
ficată în semifinalele euro
pene I

cu fundașul său, fiindcă ad 
versorul, lovit, nu poate opu 
ne o rezistență demnă, să 
dai mingea afară, la 0—0, 
ca după aceea echipa ta să 
piardă cu 0—1. iată un gest 
de gratuitate desăoirșită dar 
capabil, „să ne întărească în 
crederea în om și în capa
citatea sa de a-și infrina pa
siunile și de a-și sacrifica 
interesele unui ideal de dem
nitate"... — precum spunea 
dl. Ren# Maheu, directorul 
general al V NESCO-ului, la 
festivitatea decernării pre
miului, In aceeași zi, exaltat 
editorialul ziarului „TEcțnipe" 
se intitula: „Don Quiiolte la 
UNESCO". Nobile cuvinte, 
nobilă comparație...

Numai că ceea ce foarte 
puțini știu este replica lui 
Zaballo, sosind la sediul or
ganizației pentru a-și primi 
premiul — replică transmisă 
■în șoaptă de dl. Saporta, re
prezentantul. sportului spa
niol. Noul Cavaler Rătăcitor 
— într-o lume din ce în ce 
mai violentă și mai șmeche
ră — ar fi spus așa : „Dacă 
aș fi știut că gestul tneu va 
atrage o asemenea mulțime, 
atîtea personalități intr-un 
cadru atît de fastuos — pe 
cuvînt că aș fi trimis ba 
lonuî în poartă"...

Nu știu cili intelectuali 
sublimi ar fi gata să replice 
așa, sau să creadă in since
ritatea unei asemenea atitu
dini de înțelept bun simț; 
îi văd, mat de grabă, dispuși 
să încrunte șprincenele, sus- 
pectîndu-l pe Zaballo de „po
ză intelectuală"... Iar la „poze 
intelectuole" nu au dreptul 
decît intelectualii, niciodată 
halfii, și interii... Prea puțini 
sint aceia care știu la ce 
glnduri adinei te duce viața 
de extremă dreaptă într-o 
modestă echipă de fotbal. 
Prea puțini sint acei care 
Știu elfi înțelepți dorm în 
omul acela care fuge ca dis
peratul, după o minge tri
misă în adincime de un inter 
rătăcitor..

Radu COSAȘU 

doar cîteva lovituri. Medalia 
de aur la mijlocie mică a re
venit iugoslavului Svetomir 
Belici, care l-a învins la 
puncte pe bulgarul Naiden 
Stancev. Nehotărît în acțiuni 
în primele două reprize, și re- 
cepționînd multe lovituri, H. 
Stumpf nu mai putea ciștiga 
partida cu iugoslavul Mate 
Parlov. decît printr-un neaș
teptat k.o. in ultima. A încer
cat. dar acțiunile sale au fost 
confuze, puțin lipsind ca în 
minutul 2 al ultimei reprize 
să nu fie și numărat. învin
gător Ia puncte, Parlov.

La categoria semigrea Marin 
Constantinescu l-a învins la 
puncte pe iugoslavul Vladislav 
Șukovici, aducînd echipei Ro
mâniei cea de a 3-a medalie 
de aur. în ultimul meci a! 
finalei, sarcina lui Ilie Dască- 
lu. a fost prea dificilă în ra
port cu rutinatul pugilist bul
gar Kiril Pandov, în fața că
ruia a pierdut la puncte. Ast
fel. boxerii români au în
cheiat competiția cu 3 medalii 
de aur, 6 de argint și 2 de 
bronz, ocupînd primul loc pe 
națiuni.

JURNAL
MEXICAN
„Selecționerul" Harold Wilson

Deosebit de circumspect 
cînd este vorba de chestiuni 
politice, primul ministru bri
tanic Harold Wilson devine 
foarte vorbăreț cînd este vor
ba despre... fotbal 1

Suporter înflăcărat, pre
zent nu o dată în tribunele 
de Ia Wembley, Wilson crede 
în succesul Angliei la cam
pionatul mondial din Mexic 
și nu se sfiețte să declare 
lui Alan Hughes, cunoscut co
mentator sportiv al revistei 
„Goal" : „Consider că Anglia 
are mari șanse la „mondiale" 
dar mă miră faptul că între
cerile mondiale ale fotbalu
lui trebuie să se desfășoare 
în condiții anormale, în orașe 
situate la peste 2 000 m alti
tudine. Probabil că nu mă voi 
putea deplasa în Mexic, dar 
voi urmări transmisiile tele
vizate de la campionatul 
mondial cu o deosebită aten
ție".

Părerea unui „tifoso“
— Mă întrebați cine va 

ciștiga în Mexic ? Poate, cre
deți că voi răspunde pe loc : 
Italia...

Așa a parat primul asalt, 
simpaticul nostru oaspete ita
lian MICHELE BRUNETTI, 
arbitrul întilnirii România — 
Grecia pentru „Cupa Daviș", 
care pasionează în aceste zile 
pe iubitorii noștri de tenis.

— Nu sint un specialist in 
fotbal — a continuat Bru
netti — ci doar un simplu 
„tifoso". Dar cum toată lu
mea face pronosticuri pentru 
Mexic, să încerc și eu. Vite... 
Nu cred ca „Squadra" să cîș- 
tige marea Cupă. Sau, în orice 
caz, îi va fi foarte greu. Și 
vă dau motivul principal care 
mă îndreptățește să am re
zerve. Cind s-a făcut această 

echipă s-a mers pe principiul 
— foarte temerar — „totul 
pentru un om", mai exact 
„totul pentru Riva". Este un 
mare jucător Gigi Riva, dar 
cum toți ceilalți 10, puși în 
formație, n-au aproape nici 
un alt scop decît acela ca 
să-i facă lui jocul, atunci e- 
xistă un mare risc. Riva bine 
gardat, sau — doamne fereș
te — accidentat, transformă 
această echipă, favorită, în- 
tr-un simplu outsider. Gin- 
diți-vă la Brazilia lui 1966 
care miza doar pe Pele, sau 
la atîtea alte exemple nefe
ricite...

Și încă ceva, dar aceasta 
n-ar trebui spus decît in șoap
tă. In afara acestei echipe au 
rămas și alți jucători de va
loare. S-au purtat îndelungi 
lupte de culise pentru a ob
ține un loc in avionul de Me
xic. De ce ? Foarte simplu. 
Prezența în turneul final al 
C.M. face să crească cota de 
transfer a fiecărui jucător cu 
cel puțin 40 la sută. Vă în
chipuiți cite lire s-au mane
vrat in jurul acestei „cam
panii prc-mexicane". Nu stau 
să le număr... (rd. v.).

Polonezii 
să se afle

A Xl-a etapă a „Cursei Păcii-4, 
Frankfurt pe Oder — Potsdam 
(137 km), a dat loc — sîmbătă — 
la o dispută deosebit de dîrză 
între cicliștii polonezi și cei bel
gieni care, încurajați de succe
sul lor din ziua precedentă, au 
atacat de la începutul cursei. 
Fruntașii clasamentului însă, au 
rezistat cu bine și au reușit 
în final să-și mențină pozițiile 
cucerite. în plus, tînărul Krysztof 
Stec a avut satisfacția de a în
scrie a 8-a victorie poloneză de 
etapă, trecind primul linia de 
sosire la Potsdam, după un sprint 
îndrăcit, Krysztof Stec a marcat 
3h 17:03. De menționat că în plu
tonul fruntaș de 10 alergători a 
sosit și ciclistul nostru Teodor 
Vasile, care merită toate laudele 
pentru cursa sa inteligentă ; 2.Knichtel (R. D. Germană). 3. 
Lemmens (Belgia), 4. Szurkowski 
(Polonia), 5. Steyen (Belgia), 6. 
Tirling (Belgia), 7. Hanusik (Po
lonia), 8. Teodor Vasile (Româ
nia), 9. Matusiak (Polonia), 10. 
Prchal (Cehoslovacia).

Etapa a scos și mai mult în e- 
vidență forma cicliștilor polonezi. 
In clasamentul general individual, 
continuă să conducă RYSZARD 
SZURKOWSKI, deosebit de re
zistent și îndemînatec în sprin
turile finale. El este creditat cu 
31h 01:15. îi urmează francezul 
Duchcmin (31h 04:07). care mai

19 mai, pe aeroportul din Ciudad de Mexico. Echipierii reprezentativei R.F.G. — fostă campioană mondială și finalistă 
la ultima ediție — și-au pus pitoreștile

întrebat — în glumă, de
sigur — cum ar alcătui 
„ll“-le englez, în cazul în 
care sir Alf ‘-Ramsey ar avea 
nevoie de un înlocuitor, pri
mul ministru britanic a răs
puns tot cu o... glumă : „A fi 
antrenor de fotbal este mult

LA ZI» LA
• Comisia teh

nică F.I.F.A. a re
partizat o scrie de 
observatori care 
vor urmări jocu
rile C.M. Aceștia 
au sarcina de a 
face referate des
pre nivelul tehnic 
al jucătorilor, tac
tica folosită de e- 
chipe etc. La sfir- 
șitul întrecerii, 
F.I.F.A. intențio
nează să publice 
aceste observații 
sub titlul de „Nou
tăți ale C.M. ’70“. 
în grupa de ia 
Guadalajara a fost 
desemnat cunos
cutul specialist ita
lian Sandro Pup- 
po. care în urmă 
cu cițiva ani a 
fost și oaspetele 
României. Ceilalți 
observatori sint și 
ei tehnicieni cu 
reputație : Walter 
Winterbottom (An
glia) și Dettmar 
Cramer (R.F.G.) — 
la Ciudad de Me
xico. Puebla și 
Toluca. Meciurile 
de la Lcon vor 
fi urmărite de en
glezul Ron Green
wood.

• Șeful poliției 
din C’udad de 
Mexico generalul 
Renato Vega Ama
dor a anunțat că 
numai în capitala 
Mexicului au fost 
mobilizați nu mai 
puțin de 20 000 do 
polițiști și agenți 
secret i care au 
menirea să supra
vegheze ordinea 
și disciplina pe 
stadioane și în a-

fara lor și, în 
special, la reșe
dințele echipelor 
finaliste. De alt
fel, — a anunțat 
șeful poliției — 
pentru a nu fi ră
pit, Pele va bene
ficia de o gardă 
personală 1
• La 19 mai a 

sosit la Ciudad 
de Mexico și pre
ședintele F.I.F.A., 
Sir Stanley Rous, 
în aceste zile el 
face un ultim con
trol pe terenurile 
și la reședințele 
echipelor finalis
te.

ClM.FOTF

• Deschiderea 
festivă a C.M. va 
avea loc numai 
la Ciudad de Me
xico, cu ocazia 
meciului inaugu
ral dintre Mexic 
și U.R.S.S., pro
gramat la 31 mai. 
O orchestră for
mată din 100 de 
persoane și un 
grup de 119 ste
gari — reprezen
tând țările mem
bre ale F.I.F.A. — 
vor lua parte Ia 
această festivitate.

• în prezent 
are loc în capi
tala Mexicului 
cursul dc pregăti
re al arbitrilor.

RALIUL LONDRA - CIUDAD DE MEXICO
BUENAVENTURA, 23 (A 

gerpres). — în competiția in
ternațională automobilistică 
raliul Londra — Ciudad de 
Mexico au mai rămas 26 de 
echipaje. Sîmbătă, echipajele 
au fost îmbarcate în portul 
Buenaventura (Columbia) pe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Etapa a Vl-a a Turului Ita

liei, Zingonia — Malcesîna de 
Garda (212 km), a fost cîș- 
tigată de italianul Erico Pao- 
lini în 5h 52:02. în același timp 
a sosit compatriotul său G. 
Tosello, urmat Ia 20 de se
cunde de un pluton cu Ritter, 
Adornl, Merckx, Gimondi, 
Dancelli ș.a. In clasamentul 
general continuă să conducă 
Franco Bitossi.

continuă
în frunte

are o șansă de a se apropia de 
lider sau chiar a-1 depăși la ur
mătorul contratimp, și un alt a- 
lergător pclonez Zygmund Hanu
sik, despărțit doar de 41 s de 
francez. Dintre sportivii români 
cea mai bună poziție c deține Va
sile Teodor, care — sîmbătă 
mai cîștigînd o treaptă — a ajuns 
pe locul 20. ia 9:35 de Szurkovski. 
în clasamentul pe echipe : 1. Po
lonia, 2. Cehoslovacia, 3. U.R.S.S. 
România a rămas pe locul 7.

Astăzi este programată etapa a 
XH-a, Potsdam — Halle, 165 km.

IUGOSLAVIA-CAMPIOANĂ MONDIALĂ
A început ultimul asalt pen

tru medaliile celui de al VI-lea 
campionat mondial de baschet. 
Etapa a șasea a turneului final 
a debutat cu derbiul sud-ameri- 
can, care a opus formațiile Bra
ziliei și Uruguay.
Brazilienii au avut în cuplul 

veteranilor Vlamir și Ubiratan un 
punct forte, datorită căruia au. 
dominat evident în prima repriză. 
După reluare, formația Uruguayu- 
lui, impulsionată de excepționa
lul Omar Arrestia, a făcut efor
turi serioase pentru a restabili 
echilibrul. Fluierul final a găsit 
însă „5“-ul brazilian cu un avan- 

mai nesigur astăzi decît a fi... 
premier al guvernului Ma- 
jestății sale ! în alcătuirea re
prezentativei, aș utiliza cri
terii identice cu acelea după 
care îmi aleg colaboratorii 
din guvern : caracter, bună 
dispoziție, energie"

ZI»LA ZI
In fiecare dimi
neață au loc an
trenamente de 
pregătire fizică 
conduse de peru- 
vianul Arturo Ya
masaki, iar după- 
amiază corpul de 
arbitri al F.I.F.A. 
vizionează filme 
documentare de 
fotbal, care sint 
urmate de discu
ții.

• în timpul des
fășurării C.M., ma
rile cinematogra
fe din metropola 
mexicană vor 
transmite în di
rect — prin inter
mediul televiziu
nii — jocurile de 
pe diferite sta
dioane.

• In momentul 
de față are loc 
la Puebla săptă- 
mîna culturală a 
Israelului, la care 
își dau concursul 
baletul național 
din Tel Aviv și 
o serie de or
chestre și cîntă- 
reți cunoscuți din 
Israel.

• Singura echi
pă care efectuea
ză cîte două an
trenamente pe zi 
este cea a Peru
lui. Sub conduce
rea Iui Didi, pe- 
ruvienii se pregă
tesc o oră dimi
neața și o oră 
după-amiaza. De 
altfel, ei se bu
cură de multă 
simpatie în țara 
aztecilor, fiind a- 
saltați în perma
nență de amato
rii de autografe.

vasul ..Giuseppe Verdi" cu 
destinația Cristobal (Pana
ma). Călătoria va dura două 
zile. Concurenții își vor dis
puta apoi victoria în ultima 
etapă Cristobal — Ciudad de 
Mexico, care măsoară 4151 
km.

în competiția de ten’s femi
nin de la Freiburg : R. F. a 
Germaniei — Franța 3—0 ; 
Australia — Suedia 3—0 ; 
Anglia — Olanda 2—1.

■
Echipa franceză de rugby 
Racing Club și-a început tur
neul în S.U.A., jucînd la 
New York cu „Rugby-Foot-

COMO, 23 (prin telefon). Un 
nou succes românesc la scrima, 
de data aceasta obținut de flore- 
tiste : locul I la patrulaterul 
Franța — Italia — România — 
Ungaria, care a avut loc în sala 
„Olmo“.Debutul floretistelor țării noa
stre a fost puțin promițător, ele 
pierzînd — surprinzător — par
tida cu echipa Franței, cu scorul 
de 9—7. Ileana Dram bă, Olga 
Szabo și Ana Pascti au realizat 
cite două victorii, Maria Vicol, 
una. Floretistele franceze au avut 
cea mai eficace trăgătoare în 
Brigitte Gapais, neînvinsă (4 v.). 
în timp ce Depetris și Joceland 
au obținut cîte două victorii. Cea 
de a 9-a victorie franceză s-a 
datorat floretistei Ceretti.

In continuare, însă, reprezen
tantele României au înregistrat 
numai victorii. Mai întii, în fața 
primei echipe a Italiei, cu 13—3 
(Ileana Drâmbă și Marina Filip 
cîte 4 v., Ana Pascu 3 v, Olga Szabo 2 v. respectiv Lorenzoni 
2 v. și Giudice. Collino și Scon- 
ciafurno n-au reușit să puncteze).

Apoi, o nouă victorie, foarte 
prețioasă (decisivă chiar)» cu for
mația Ungariei. Româncele, în- 
tr-un splendid efort general, au 
realizat un scor categoric : 12—4.
Ana Pascu s-a impus net (4 vic- 

taj de 5 puncte. Scor final : 86 — 
81 (43—35). Principalii realizatori: 
Vlamir 23, Ubiratan 16, Rubens 
14 de la învingători.. respectiv 
Arrestia 22 și Hernandez 18 de la învinși.

A urmat partida dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Italiei. După 
20 de minute de joc, baschetbaiiș- 
tii sovietici conduceau cu 28—22. 
dar în final ei au trebuit să de
pună eforturi serioase pentru a 
obține decizia. Scor final : 62—58 
(28—22) pentru formația sovietică, 
la capătul unul meci de mare luptă.

La ora închiderii ediției am

„sombreros" chiar la coborîrea

Meciul cu
(Urmare din png. 1) 

a hotelului „Gran“, unde s-a 
sărbătorit — cu flori, cioco
lată, urări de bine, ,.mulți 
ani", și un tort uriaș oferit 
de administrația hotelului — 
ziua de naștere a lui Flo- 
rea Dumitrache (el a îm
plinit 22 de ani).

Emoționantul moment festiv 
— comentat pe larg i^e o 
mulțime de confrați, mexi
cani, cehoslovaci, englezi și 
brazilieni — s-a terminat cu 
aruncarea în piscină a lui 
Dumitrache... îmbrăcat.

Au fost fixate, totodată, nu
merele oficiale ale jucători
lor, pe care aceștia le vor 
purta pe toată durata cam
pionatului. Iată-le : 1 — Ră- 
ducanu, 2 — Sătmăreanu, 
3 — Lupescu, 4 — Mocanu, 
5 — Dinu, 6 — Dan, 7 — 
Dembrovschi, 8 — Dobrin, 
9 — Dumitrache, 10 — Nun- 
weiller, 11 — Lucescu, 12 — 
Ivăncescu, 13 — Deleanu, 
14 — Ghergheii, 15 — Du
mitru, 16 — Neagu. 17 — 
Tătaru, 18 — Tufan, 19 —

Brown 2,20 m la înălțime
Cu prilejul unui concurs de 

atletism care a avut loc la 
Villanova (Pennsylvania) Re- 
naldo Brown (S.U.A.) a rea
lizat la săritura în înălțime 
2,20 m, Vaughn (S.U.A.) a 
cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu un rezultat de 
5,03 m.

Balcaniada de volei
ROMÂNIA ÎNVINSĂ 

ÎN FINALĂ
ATENA, 23 (prin telefon). 

— învingătoare în toate par
tidele susținute pînă acum, 
echipele României și Bulgariei 
se aflau la egalitate deplină 
înaintea ultimei zile a Bal
caniadei de volei.

încheiată la o orâ tîrzie, 
întîlnirea România — Bulga
ria a luat sfîrșit cu scorul de 
3—0 (13, 11, 7) pentru echipa 
Bulgariei.
,Tn celălalt meci s-a înre

gistrat următorul rezultat: Iu
goslavia — Grecia 3—1.

Elie SPORIDIS

ball". Oaspeții au cîștigat cu 
13—6.

■
Campionul de box al Spaniei 
la cat. semimijlocie, Jose 
Hernandez, l-a învins Ia 
puncte, după 8 reprize, dis
putate în gala de Ia Barce
lona, pe Angel Robinson 
Gania (S.U.A.). 

torit), urmată de Ileana Drâmbâ 
și Marina Filip, cu cîte 3 victo
rii. Olga Szabo a punctat și ea 
de două ori.In fine, din nou victorie și în 
partida cu Italia B. Scor : 14—2.

Cum Franța pierduse la Unga
ria, cu 9—7, locul I a fost stabilit 
la numărul global de victorii : 
România a avut 46 v„ Franța 
43 v., iar Ungaria 37 v. Aceasta a 
fost și ordinea primelor trei cla
sate.

Semifinalele
Turneului U.E.F.A.

Ieri s-au disputat, în Sco
ția, semifinalele Turneului de 
fotbal U.E.F.A. Iată rezulta
tele : la Ayr, R. D. Ger
mană — Franța 1—1 (s-a ca
lificat prima echipă, la sorți); 
la Glasgow, Olanda — Sco
ția 1—0. Finala R. D. Ger
mană — Olanda se dispută 
luni, la Glasgow.

IA BASCHET
primit ultimul rezultat : Iugo
slavia — S.U.A. 70—63 (35—32). Iu
goslavia a devenit astfel cam
pioană mondială.

Astăzi sint programate partidele
Uruguay — Cehoslovacia, S.U.A.
— Brazilia și Iugoslavia —
U.R.S.S.

CLASAMENT1. Iugoslavia 5 5 0 373—310 102. Italia 6 3 3 353—339 93. S.U.A. 5 3 2 366—307 84. Brazilia 5 3 2 345—356 85. U.R.S.S. 5 3 2 329—256 8
6. Cehoslovacia 5 1 4 365—440 67. Uruguay 5 0 5 273—396 5

din avion

„Atlas"
Domide. 20 — Pescaru, 21 — 
Adamache, 22 — Gornea.

Astăzi (n. r. sîmbătă). la 
ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, oră de prînz aici, la 
Guadalajara, fotbaliștii ro
mâni — în pauză de antre
nament — se află într-o ex
cursie Ia lacul Chapala.

Este, cred eu, un prilej 
de relaxare binemeritat pen
tru băieți, aflați după zile 
de antrenament asiduu și — 
mi se pare, oare ? — deja 
conectați la febra marii în
treceri pe care o reprezintă 
acest campionat mondial.

Duminică, la ora 12, ora 
locală (20, ora Bucureștiului). 
tricolorii — reamintesc — 
întîlnesc pe stadionul Guada
lajara cunoscuta formație 
profesionistă „Atlas", întărită 
cu patru jucători de la 
„Oro".

Va fi ultimul joc public 
al echipei române înaintea 
partidei cu Anglia, un joc 
de la care se speră, într-un 
fel, să mal aducă niște cer
titudini. să mai răspundă 
unor dileme.

Angelova a stabilit un nou 
record bulgar la pentatlon 
cu 4 907 p. Alte rezultate : 
Lazova 1,75 m la înălțime ; 
Hristova 17,56 m la greutate.

într-o reuniune atletică, 
la Budapesta : Magda Vidos- 
Paulayi 59,18 m la suliță ; 
Gyorgyne Balogh 23,5 la 
200 m.

La Magdeburg ; Margret 
Herbs 4 989 p la pentatlon.

Ultimele rezultate 
din „Cupa Davis"
în urma jocurilor de ieri, 

se cunosc șapte dintre cele 
opt echipe care își vor dis
puta semifinalele, în grupele 
zonei europene din „Cupa 
Davis". La Dublin, tenis
manii Iugoslaviei s-au califi
cat în fața Irlandei, condu
cted cu 3—0. în celelalte 
două sferturi de finală ale 
grupei A : la Paris, Franța — 
Austria 3—0 : la Barcelona, 
Spania — Bulgaria 3—0.

In a doua grupă europeană, 
echipa U.R.S.S. este califi
cată pentru întîlnirea cu 
Cehoslovacia. Sovieticii au 
eliminat reprezentativa Mo
naco (3—0), la Monte Carlo. 
De asemenea; R.F. a Germa
niei a obținut calificarea cu 
3—0 în fața echipei R.A.U., 
urmînd să întîlnească pe în- 
vingătoarea din partida Fin
landa — Belgia.


