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„CIRCUITUL INTERNAȚIONAL DE MARȘ P.T.T."

PRESTIGIOASA EDIȚIE JUBILIARĂ... MAREA ÎNCLEȘTARE DINTRE
Ieri, pentru a 25-a oară 

(prima ediție a avut loc în 
1946), mai mult de 100 de con- 
curenți români și străini au 
luat parte la „Circuitul inter
național de marș P.T.T." A- 
ceastă ediție jubiliară — presti
gioasă nu atît prin numărul 
mare de mărșăluitori, cît prin 
valoarea performanțelor obți
nute — s-a desfășurat pe un 
traseu, însumînd 20 km, judi
cios ales. Ne referim, în spe
cial, la faptul că aproape în
tregul circuit a străbătut ar
terele cele mai populate ale 

Bucureștiului. Astfel, locuitorii 
Capitalei au avut posibilitatea 
să asiste la o competiție deo
sebit de spectaculoasă.

După ce, în deschidere, ju
niorii mari au participat la un 
circuit de 10 km, a venit rin- 
dul seniorilor. Cursa de 20 km 
a reunit la start 52 de măr
șăluitori : 30 de români și 22 
de concurenți din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia ' și 
Ungaria. In afara reprezentati
velor de țări, au fost prezente 
și 4 cluburi P.T.T.-iste. întregul 
pluton al mărșăluitorilor s-a 
menținut compact pe distanța a 
2 km. Apoi, 3 concurenți din 
R.D. Germană — Hans Reimann, 
Peter Frenkel și Siegfried 

Zschigner— se instalează în frun
te. Ei nu vor mai ceda supre
mația pînă Ia finele cursei. 
Primii doi iau un avans de a- 
proximativ 400 m. Ambii vor 
mărșălui, umăr la umăr, de-a 
lungul întregului traseu, și tot 
astfel vor termina cursa. Din
tre concurenții români, cei mai 
constanți și mai bine pregătiți 
s-au dovedit 
sile Ilie și 
Concurentul 
Caraiosifoglu

de me-
20 km

1. H.
— am-

II
2.

după numai cîteva sute 
tri. Rezultate tehnice: 
(concurs internațional): 
Reimann, 2. P. Frenkel
bii lh 28,26, 3. S. Zschigner
lh 29,29 — toți din 
mană, 4. V. Ilie lh 
namo Buc.), 5. J.
31,26 (Cehoslovacia),
lh 31,34 (Ungaria); juniori 
(10 km): 1. E. Sermengiev 
(Bulgaria), 2. C. Enache 
(Dinamo Buc.), 3. J.
48,38 (Bulgaria); începători (3 
km): 1. V. Olteanu (P.T.T.), 2. 
D. Geantă (P.T.T.), 3. Gh. An-

R.D. Ger- 
31,04 (Di- 

Bencik lh
6. A. Kiss 

mari 
48,07 
48,12

Stanei

drei (Metalul Buc.); juniori 
(3 km): 1. P. Pîraie (P.T.T.), 
V. Popa (Viitorul), 3. L. Cer
cel (C.S.S.); factori poștali (3 
km cros): 1. I. Obedeanu (Of. 
poșt. 25), 2. I. Lupu (Of. poșt. 
58), 3. V. Bușu (Of. poșt. 1).

Cu ocazia ediției jubiliare, 
Biroul C.N.E.F.S. a acordat 
mărșăluitorului Marin Perși- 
naru (P.T.T.) titlul de mae
stru al sportului, iar lui Va- 
leriu Mitrea și Francisc Covaci 
— insigna pentru merite deo
sebite in aotivitatea sportivă.

Ion GAVRILESCU

as- 
de 
re-Antonio Carbajal, 

Lăzi în vîrstă 
peste 40 de ani, 
prezintă — neîndoios 

cel mal mare nume 
istoria fotbalului mexican, 
una dintre „cărțile de 
tă“ cele mai aurite 
soccerului mondial : 
unicul jucător care a 
ticipat la 5 ediții ale 
pei mondiale4*, în 
(Brazilia), 1954 (Elveția), 
1958 (Suedia), 1962 (Chile), 
1966 (Anglia).

înalt, fără să fie însă o 
excepție (1,79 m), suplu, 
fără să fie un actor de 
cinema (78 kg), Carbaial, 
a cărui glorioasă carieră 
se poate asemăna, din 
punct de vedere al ambi
ției și talentului, cu cea 
a lui Iașin, a apărat, în- 
cepind din 1948, poarta 
echipei mexicane de club 
Leon și pe cea a diverse
lor reprezentative, înce- 
pînd cu cea de juniori, 
continuînd cu cea de ti
neret, încheind cu echipa 
națională, între buturile 
căreia a stat — neclintit, 
imbatabil — de aproape o 
sută de ori.

Retras din activitatea 
competițională după cam
pionatul mondial din An
glia și rupt în bună mă
sură, de problemele fotba
lului, datorită preocupări
lor profesionale, Carbajal 
a rămas marele idol al 
fotbalului mexican din 
toate timpurile, marele zeu 
al tribunelor.

De altfel, trebuie să spu
nem că și acum, la apa
riția în tribunele de la
Leon — stadion celebru in
statul Guanajuato, la In
trarea căruia se află un 
tablou uriaș al fostului 
goalkeaper al echipei na
ționale — a siluetei lui 
Carbajal, publicul aplaudă 
minute în șir, ignorînd 
jocul de pe gazon.

Recunoscut ' ' ‘
pentru 
intervenții, cît și ..

■ sportivitatea pe care 
trădat-o în cele două 
cenii consumate între 
rele porții, Carbajal 
întocmit acasă un adevă
rat muzeu al amintirilor 
sportive, între care piesa 
cea mai scumpă este — 
după propria-i mărturisire 
— tabachera pe care a 
primit-o în dar de la Ma- 
sopoust, la Vina del Mar, 
la 7 iunie 1962, ziua în 
care a împlinit 33 de ani.

din

vizi- 
ale 

este 
par- 
„Cu- 

1950

deopotrivă 
miraculoasele lui 

pentru 
n-a 
de- 
ba- 
Șl-fa

dinamoviștii Va- 
Nicolae

român
a

Maxim.
Leonida 

abandonat

In cursa internațională de 20 km, mărșăluitorii au fost sur
prinși, în acest instantaneu, pe Bd. Magheru, de fotoreporterul 

nostru N. DRAGOȘ

IERI, LA HERĂSTRĂU

Peste 250 de caiaciști și ca- 
noiști, reprezentind cluburile 
bucureștene Dinamo, Steaua, 
Șc. sp. 2, C.S.S., Olimpia, Vo
ința, Rapid (C.N.U. a absen
tat), s-au întîlnit ieri, pe a- 
pele Herăstrăului, la startu
rile celor 19. probe ale com
petiției — excelent organizate 
— dotate cu „Cupa Olimpia'1, 
întrecerile au fost dominate 
de sportivii dinamoviști, în
vingători in 10 probe. Rezul
tate deosebite au obținut, de 
asemenea, reprezentanții clu
burilor Steaua, Șc. sp. 2 și 
C.S.S., care și-au împărțit ce
lelalte locuri I.

Rezultate tehnice (în or
dinea desfășurării probelor — 
toate pe distanța de 500 m:

K 1 — juniori II : Paulina 
Marioara (Dinamo) ; K 2 — 
junioare II : C. Rațiu-A. Poe- 
naru (Dinamo); C 1 — juniori 
II : V. Serghei (Dinamo) ; K 
1 — juniori II: Gh. Ivan 
(Dinamo) ; K 2 — juniori II : 
M. Marin-C. Tudor (Dinamo); 
K 4 — juniori II: N. Tă-

năsescu-M. Matei-D. Mihal- 
cea-V. Poștașu (Șc. sp. 2) ; C 
2 — juniori II : I. Vlad-N. 
Popescu (Dinamo) ; K 1 — 
junioare I : N. Timofte (Stea
ua) ; K 2 — junioare I i P. 
Maftei-A. Sirotenco (Steaua) ; 
CI — juniori : L. Vorobiov 
(Dinamo); K 1 — juniori I:
B. Zabet (Șc. sp. 2) ; K 2 — 
juniori I : V. Ștefan-Al. Ko- 
movesi (C.S.S.) ; K 4 — ju
niori I: ’ 
nescu-G.
(Șc. sp. 2) ; C 2 — juniori I ■ 
S. Nemeș-V. Nemeș (Dina
mo) : K 1 — seniori : I. Coz- 
lov (Steaua) ; K 2 — seniori : 
L. Timofan-S. Cuciuc (Stea
ua) ; K 4 — seniori : I. Pascu- 
E. Dumitrașcu-I. Cîmpeanu-J. 
Litvin (Dinamo) ;’ C 1 — se
niori Ditcov (Steaua) ; C 2 
— seniori : V. Parmac — A. 
NichiforoV (Dinamo).

în clasamentul pe cluburi : 
1. DINAMO 274 p ; 2. Steaua 
172 ; 3. Șc. sp. 2 108 ; '
C. S.S. 96 ; 5. Olimpia 75 ; 
Voința 36 ; 7. Rapid 17.

G. Stoian-D. Pău- 
Predorie-S. Strbe

4.
6.

BRAILA, 24 (prin telefon). 
La arena Progresul din locali
tate, s-a disputat întîlnirea 
de box dintre formațiile Pro
gresul Brăila și A.S.A. Tg. 
Mureș. Gazdele au obținut 
victoria cu 13—5 
astfel, dreptul ca 
viitor să activeze 
divizie de box a 
zultatele tehnice, 
categoriilor: P. Ganea 
E. Lumezeanu, C. 
m.n. cu Gh. Receanu,

obținînd, 
și in anul 
în prima 
țării. Re

in ordinea 
b.p. 

Momoiu 
C.

Custură — P. Ocică, descali
ficați. I. Jipa b.p. C. Stoian, 
A. Zaibel b.p. I. Ștefan, C. 
Gutui — I. Crăciun, descali
ficați, I. Stroe înv. k.o. I A. 
Barabaș, D. Roman înv. 
k.o. I I. Dan, Stoica (A.S.A.) 
cîștigă prin neprezentare, I. 
Perianu pierde ab. I. D. Var
ga, N. Petre b.p. I. Bucur. 
Primii sînt trecuți sportivii 
de la Progresul Brăila.

GH. RIZU — coresp.

DE POVESTIT

OM Șl APĂ CONTINUĂ

GREU

o cine-

Țuțora (județul 
pe un deal fi la 
Aici s-a produs 
care nici

La Satu Mare, oraș cumplit devastat de ape, a fost 
amenajat în timp record acest spital de campa
nie din corturi, în care personalul medical acordă 
zi și noapte asistența bolnavilor și răniților.

SINT INTIMPLARI

...pentru că sînt greu de 
imaginat, pentru că nu poți 
crede că ele ar putea cîndva, 
undeva, să se petreacă aevea. 
Dacă le vezi Intr-un film sau la 
televizor, te gindești la mă
iestria trucajului, care-ți face 
din te miri cine un erou, care 
se descurcă in împrejurări 
dramatice, pe pămînt, în aer 
sau in apă. Dacă le auzi poves
tite, reduci, din bun simț, o 
cotă-parte pe care o pui pe 
seama fanteziei înflăcărate a 
naratorului.

Dacă le vezi pe viu (!) — și 
nu-ți vine, la început, să crezi 
ceea ce vezi -*■ rămii interzis, 
fără cuvînt, poate și fără 
glnd, pentru că marile drame 
copleșesc și-l paralizează pe 
spectator.

Am fost la Chiperești, sat 
al comunei 
Iași), așezat 
poalele lui. 
o dramă pe
matografie din lume n-ar fi 
reușit s-o redea printr-un tru
caj. Acum citeva zile, cind 
între cer și pămînt exista o 
perdea neîntreruptă de apă, 
dealul Chipereștilor a început 
să se înmoaie, iar citeva din 
coastele sale au pornit să se 
desprindă încet și ușor ca din- 
tr-un aluat.

Pămintul și casele au por
nit la vale!

In sat se trăgeau clopotele, 
oamenii, îngroziți, priveau ca 
la o secvență de apocalips, 
nimeni nu putea să facă 
mic.

Fugea pămintul, fugeau 
sele...

Din 
făcut

prăvălitura dealului 
un dimb mare •—

ni-

ca-

s-a
un

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

UN APEL AL

LA LIPOVA - ORAȘUL CEL MAI
GREU LOVIT DIN JUDEȚUL ARAD

Duminică la prinz m-am 
Întors la Arad, după ce 
am străbătut aproape 100 
de kilometri în județ, în 
zonele grav afectate 
viiturile Mureșului, 
văzut numeroase localități 
unde apele învolburate ale 
Mureșului au 
grave. In orașul Lipova, 
cel mai _ 
județul Arad, 
calamitate fără precedent, 
sîmbătă mai erau încă sub 
apă trei cartiere unde, 
din cauza solului înmuiat 
de ape. continuau să se 
prăbușească case (în pri
mele zile s-au distrus com
plet 200 de case) mărind

de 
Am

lăsat răni

greu lovit din 
de această

ARBITRILOR
arbitrii de fotbal Victorîn scrisori adresate ziarului,

Pădureanu și Emanoil Sterescu au făcut cunoscut că 
doresc să doneze, în favoarea sinistraților, toate barcmu- 
rile ce li se vor cuveni pentru partidele conduse pînă la 
sfîrșitul anului.

Cei doi cavaleri ai fluierului lansează apelul ca și cei
lalți colegi să-și însușească această propunere, genera- 
lizînd-o.

i
»

astfel tabloul sumbru al 
nenorocirilor care s-au 
abătut asupra acestei fru
moase localități. Stadionul 
orașului a fost pur și sim
plu șters de pe suprafața 
pămintuiui. Reamenajat re
cent, el avea o ,pistă nouă 
de atletism, tribună șl un 
vestiar cu toate cele nece- 

o 
un

sare. Acum, totul e 
suprafață acoperită cu 
strat gros de mîl.

Sprijinul 
special din partea județe
lor mai puțin " 
calamitate, se 
plin aici, la 
pot vedea pe 
șl zeci de mașini, autoca
mioane, 
sanitare din 
care vin în ajutorul sinis
traților, le aduc alimente, 
îmbrăcăminte, obiecte de 
strictă necesitate.

In județul Arad, plouă 
de două zEe șl Mureșul 
a început să crească din 
nou. Deși la Arad 
apei este staționar, 
damentul județean 
noi măsuri pentru 
veni ruperea digurilor 
au apărat (pînă acum 
șui.
G. NICOLAIȚA — coresp.

tovărășesc, în
afectate de 
simte din 

Lipova. Se 
străzi zeci

microbuze, auto- 
toată țara

nivelul 
coman- 
a 
a

îuat 
pre
care 
ora-

I
i
I

LA TELEFON
Stîrnită de potopul 

lor, de neverosimilele 
sori căzute pe Carpați la 
sfirșit de mai, furia apelor 
se revarsă din nou peste 
localitățile ce abia trecu
seră prin tragedia calami
tății. Oamenii, aceiași care 
au înfruntat-o cu bărbăție 
prima oară, iși adună a- 
cum, din nou, energiile bi
ciuite de natură și de efor
turi supraomenești, dar de 
loc sleite. Sub conducerea 
organelor de partid și de 
stat, comandamente lucide, 
se încearcă depășirea cea
surilor dramatice care au 
revenit. Mediașul, Sighi
șoara, Birladul, Galațiul și 
Brăila — iată cîteva din 
orașele unde apele furioase la mobilizarea energică a 
ale Tirnavei Mari, ale Bir- ' ' ' ~
Iadului, Prutului și Dună
rii vor să-și continue ope
ra distructivă, stihinică.

Așa cum am primit, te
lefonic, relatări de la fața

■ CI

pZoi- 
nin-

locului, le și inserăm. 
Ieri, la amiază, apele 

Tirnavei •Mari au ajuns la 
peste 6 metri, inundind 
cartiere întregi din Sighi
șoara, situate pe malul a- 
cestui riu. La Combinatul 
textil, acolo unde prin hăr
nicia oamenilor se repuse- 
seră în funcțiune instalații
le, ieri noapte acestea au 
trebuit să fie demontate 
și evacuate din nou.

Mediașul și Baraoltul se 
află sub apă. Sub îndru
marea organelor de partid 
și de stat acțiunea de eva
cuare decurge cu operativi
tate.

Revărsarea Bîrladului și 
Prutului au dus, implicit,

Tecuciului și Galațiului. 
Birladul, de pildă, a cres
cut în zona Tecuci, du
minică, cu cca 50 cm peste 
cota de inundații. Se 
așteaptă zilele

următoare cota 
tingă 440 cm. Intre 
Prut și incintele Brateșu- 
lui de sus și de jos, prin 
munca eroică a mii și mii 
de oameni îndrumați de 
comandamentele județene, 
se înalță un dig lung de 
26 de kilometri. In cea mai 
mare parte a Moldovei, de 
la Suceava la Bacău, ploile 
cad de sîmbătă neîntrerupt, 
provocînd creșterea nive
lului riurilor peste cotele 
de inundații, producînd 
surpări de terenuri care au 
închis circulația rutieră și 
feroviară în județele Iași, 
Vaslui, Vrancea, Galați. 
Șiretul a scăzut pe tot lun
gul albiei sale, 
retragerii apelor, 
familii din cele 
fuseseră evacuate, 
întors la vetrele lor.

cm.
să a-

Datorită
488
900

s-au

de 
ce 

re-

(De la corespondenții 
noștri).
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SIMBOLUL ]
REZISTENTEI j

NOASTRE

D

Romulus BALABAN

e ieri de la prînz, drama pri
măverii noastre a început sâ 
capete dimensiuni mai adînci, 
mai tulburătoare. Comunicate
le difuzate prin radio, des
pre apariția și deplasarea

unor noi puhoaie pe rîuri și în zone 
abia ieșite de sub urgia apelor, aveau 
laconismul și timbrui sec al comunica
telor de război sau, în orice caz, al 
celor ce anunță oamenilor momente de 
graviiate limită. Localități încă neinva
date sînt asediate de balauri lichizi 
și bezmetici. Mările și oceanele par 
o se fi mutat în cerul 
acolo se prăvălesc să ne 
setea și rodnicia născute 
și sudoarea noastră. Alte 
de care n-auzisem pînă 
cîteva zile, dar care de 
va face parte din lexicul neqru ce 
numește dramele din istoria națiunii), 
alte viituri tind să se formeze în lan
țul iraționalității lor și să lovească, 
din nou, în viețile și speranțele noas
tre, în bogăția și truda noastră. Aceas
tă țară, pe care Partidul Comunist o 
reface și o construiește de un sfert 
de veac ca să devină pentru vecie li
beră, de sine stătăioare, bogată, pu
ternică prin înțelepciune și dreptate 
înăuntru și în afara ei, este încercată 
azi poate mai greu decît au încercat-o 
vreodată năvălirile, sece’a, sau moli
mele trecutului. Această țară, ajunsă 
la o conștiință de sine care depășește 
stadiile anteriocre, ancorată în rada 
respectului lurhii întregi pentru lupta 
ei nobilă, rezistă și va rezista cu ero
ismul, cu puterea de sacrificiu, de în
cordare și de speranță pe care ă fost 
zidită și există de alîta vreme.

Avem o forță politică demnă în care 
credem cu strășnicie în aceste zile ce 
poartă stigmatul răzvrătirii sălbatice a 
naturii. O forță politică și un conducă 
tor de țară care ne organizează re
zistenta și ne învață să stăm drepți în 
fața stihiei pustiitoare. Apele și mîlul 
ne-au invadat casele, uzinele, drumu 
rile, păm'nturile roditoare, avutul, dar 
nu ne. pot surpa sufletele și voința. 
Atîtea vieți și atîtea bunuri au fost 
salvate tocmai fiindcă poporul și fie
care om au rezistat în conștiință. Atî
tea eforturi de împotrivire se fac în 
continuare în acest timp, lipsit de rit
mul zilelor și al nopților, tocmai fiindcă 
credința poporului a rămas, sub în
demnul și exemplul comuniștilor, 
neatinsă de panică și descurajare.

Zilele acestea, la Alba lulia, a fost 
inundată partea de jos a orașului. 
Orașul de sus, acela care l-a văzut pe 
Mihai Viteazul, acela care păstrează 
în ziduri de cetate simbolul tăriei nea
mului întregit si forța spiritualității lui 
seculare, acela a rămcs neatins. Reali
tatea de la Alba lulia are virtuți me
taforice. Am fost și putem fi loviți în 
ceea ce omul sau națiunile au vulne
rabil, Dar nu vom putea fi niciodată 
zdruncinați înăuntru, acolo unde sînt 
păstrate toate virtuțile acestui popor 
încrezător în destinul său adeseori as
pru. Nu vom putea fi niciodată zdrun
cinați acolo de unde .pleacă comanda 
mîinilor harnice ce vor rezidi casele și 
fabricile sau vor arunca din nou să- 
mînța pe ogoarele înecate acum, aco
lo unde sînt cantonate răbdarea noas
tră și agerimea acelor minți «ore au 
făcut ca toate țările lumii să ț^e triste 
de nenorocirea Înscăunată vremelnic 
între Dunăre și Carpați.

nostru și de 
înece frumu- 
din paimele 

viituri (cuvînt 
în urmâ cu 
acum încolo
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Mr Lft UMĂR, ÎNTREGUL
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POPOR ÎNFRUNTA URGIA

JK

A

„Contul 2 000", '„Contul omeniei", „Contul 
siriite dator să contribuiese

IERI, ÎN CIUDA PLOIIr

solidarității" crește necontenit. Fiecare cetățean 
la ajutorarea fratelui căzut în nevoie.

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII
zilele de grea 

ale acestei pri-

DOUA RECORDURI DE JUNIORI
CONCURSUL DE PE REPUBLICII

Infruntind 
încercare 
măveri dramatice, poporul 

nostru și-a strîns și mai pu
ternic rindurile pentru a ține 
piept catastrofei calamități
lor naturale. Zi de zi se ma- 

■ nifestă elocvent solidaritatea 
de granit a națiunii, hotărirea 

,,, .ca toți, umăr la umăr, sâ în
vingem dezlănțuirea dementă 

' a stihiei și să punem la loc, 
piatră peste piatră, cărămidă 
peste cărămidă, 'tot ceea ce a 
fost distrus.

La marea acțiune 
construcție, care a ?i 
acolo unde condițiile 
mit, se află prezent, 
elanul și spiritul de 
dere, tineretul 
patriei.

de re
început 
o per- 
cu tot 

răspun-
sportiv al

s-aSîmbătă
Pitești, partida 
Argeș — Steaua 
pentru Steaua), ale cărei în
casări au fost donate fondului - 
de ajutorare a sinistraților. 
Competiții sportive organizate 
în același scop au loc în în
treagă țară.

desfășurat, la 
de fotbal F.C.

(scor 4—2

★
Salariații și sportivii clubu

lui U.T.A. contribuie din ve
niturile proprii cu suma de 
30 720 lei. Președintele clu
bului a donat salariul pe o 
lună.

★

Pentru reutilarea asociații
lor sportive din zonele sinis-

DACĂ N-AR FI FOST PLOAIA...
to *■

Zdele' de' mai, atît de cîn- 
* tate de poeți, ne-au adus în 
( acest an necazuri și suferin
ță. De două șăptămîni, po- 

? porul român, călit în atîtea 
lupte grele, se opune fu- 

’ riei distrugătoare a apei. De 
< două ■ săptămîni, cerul e-ntu- 
<neeat și asupra orașelor, cim- 
piilor și munților țării cad 
cantități inimaginabile de 
apă. De la un capăt la celă
lalt al țării oamenii au făcut 
front comun într-o luptă dis
perată cu stihiile naturii. Teri 
dimineață, la ora cînd in par
cul Dinamo trebuia să se dea 
startul unei manifestații spor
tive în folosul sinistraților, a 
început să plouă, mărunt și 
des. dușmănos.

Și totuși, ieri dimineață, în 
tribunele terenului central, au 
’luat loc cei mai fideli dintre 
suporterii popularelor echipe 
«bucureștene Dinamo și Rapid.

SINI ItllMM
GREU Dt POVESTIT...

(Urmare dm pag. 1)
nou deal — in care au fost 
înghițite 30 de case. Casa lui 
Vasile Bistriceanu, Duca Pe
tru, Toperțel Gheorghe, Albu 
Gheorghe, Duca Gheorghe, A- 
nica Cordoneanu, Ion Corde- 
neanu, Dumitru Truș, Necu- 
lai iVeamțu, Vasile Lungu, A- 
nlca Bîrleanu etc.

Din vechea stare a acestor 
oameni se mai văd, ieșite din 
pămint, sau proiectate la o 
oarecare distanță de vijelia 
rostogolirii, cîte un ceaun, un 
pantof, o linguj'ă, un tablou 
cu ramă metalică, un caiet de 
dictando mîztfOlit de ploaie...

La poalele3 dîmbului, Jijia, 
piriiaș cu nume gingaș, de 
floare sau de copilă — pe 
care vara trecută oamenii îl 
treceau cu piciorul apa ajun- 
gindu-le pînă la genunchi — 
este azi un monstru năvalnic, 
de peste 6 metri adîhcime, 
Oare a făcut dintr-o uriașă 
tarla de grîu un fluviu...

îngrozit pe malul apei, îl 
găsesc pe Albu Gheorghe, de
canul de. vîrstă al • Chipere- 
știului, care-mi. spune că dacă 
n ar fi văzut cu ochii lui 
drama satului, n-ar fi 
-ut. ■

„Briiwtul meu, care o 
J®5-iSni — îmi spunea

Reintre »ei am reîntîlnit pe 
cunoscutul arbitru de fotbal 
Mihai Popa, care ne-a spus 
că: „Cit toată vremea mo- 
JiorUă am venit ca să-mi 
ailug modesta contribuție și 
cu acest prilej Ia fondul pen
tru ajut&rarea familiilor din 
județele ce au suferit de pe 
urma calamităților naturale". 
Iar antrenorul echipei Oțelul 
Galați, Stefan Vasile, a adău
gat : „împreună cu toți jucă
torii ne-ani alăturat celor
lalți locuitori ai Galațiitiui 
pentru ridicarea digurilor de 
apărare. Aproape în fiecare 
zi, cu toții am lucrat la digul 
din fața portului". Ne bucură 
faptul că sportivii gălățeni 
sînt în primele rînduri, adu- 
cîndu-și contribuția la apăra
rea avuției colective și a bu
nurilor personale.

Ieri dimineață, intențiile 
organizatorilor acestei dumi
nici sportive simbolice n-au 
putut fi integral realizate. 
Datorită pistei îmbibate cu 
apă, concursul de cartinguri 
„Se întrec curajoșii" nu a mai 
avut loc. Dar, celelalte probe 
s-au disputat. Tribunele din 
jurul 
s-au dovedit din 
căpătoare. în sală, pe podiu
mul instalat în mijlocul ei, 
au urcat cei mai puternici 
sportivi din Capitală, haltero
filii. întrecerea lor, dotată cu 
„Cupa Dinamo“, a constituit, 
totodată, un bun prilej de ve
rificare a stadiului atins în 
pregătire.

Pe terenul central, mustind 
de apă, au evoluat echipele 
divizionare A, Rapid și Di
namo. Pînă la sfîrșit au cîș- 
tigat dinamoviștii cu 6—3 
(3—1), după un joc plăcut, 
cu multe faze de fotbal de 
calitate, care, cu siguranță, ar 
fi ridicat tribunele in pi
cioare dacă timpul era favora- 
bih Dar așa, la terminarea 
meciului și jucătorii regretau 
că eforturile lor au fost în 
parte zădărnicite de această 
ploaie măruntă, deasă, duș
mănoasă...* -*

terenului de handbal 
nou neîn-

P. VINTILĂ
is*

cre-

trăit 
moș 

Albu — mi-a povestit că pe vre
mea tatălui său au mai fost pe 
aici nenorociri. Eram copil și 
nu mi le închipuiam. Cum pe 
acestea de acum n-o să și le 
închipuie nici nepoții și copiii 
nepoților mei..“. ■•‘

...Dramă cum^n-au^mai cu
noscut oamenii și^mintul de 
aici de sute de

Dar marea iorță a solidari
tății românildt va ști să-i ajute 
și pe locuitorii — acum dez
rădăcinați să-și refacă
viața! Celor cărora li s-csu 
distrus casele, li se vor da 
fonduri cd' să-și construiască 
altele, în datele învecinate, 
unde oamenii — frați de su
flet și neam — i-au primit 
cu toată căldura inimii pe 
cei năpăstuiți.

trate, Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport va dona mate
riale și echipament în 
loare de 144 000 lei.

va-

*
Concursul interzonal de 

lărie,. programat în zilele 
30—31 mai, pe baza hipică din 
Calea Plevnei, București, va 
vărsa toate sumele încasate, 
in „Contul 2 000“.

că- 
de

★
Asociațiile sportive brașo

vene Hidromecanica, Poligra
fia, Rapid, Metalul, Partiza
nul și Postăvarul au adunat, 
cu prilejul concursului de tir 
organizat în cinstea aniver
sării a 50 de ani de lațînte- 
meierea Fabricii de șuruburi 
din localitate, suma de 3 500 
lei, care a fost depusă pen
tru ajutorarea celor ce au su
ferit de pe urma calamități
lor.

★
Jucătorii echipei de fotbal 

Farul au depus fiecare în 
„Contul 2 000“ cîte 100 de lei 
peste contribuția lor din sa
lariu.

*
Clubul sportiv Universita

tea București donează trenin
guri, pantofi de tenis, tricouri 
și alt echipament în valoare 
de 20 000 lei. Sportivii din 
secțiile de handbal, scrimă, 
șah și judo au oferit din 
veniturile lor personale 5 445 
lei.

In concursul 
primăvară al 
bâtă, cînd vremea a fost cît 
de cît prielnică, s-au înre
gistrat, în special la alergă
rile de viteză, rezultate foar
te bune. Ultimul clasat în fi
nala de 100 m a băieților a 
înregistrat 10,6 s, iar la fete 
în aceeași probă primele 3 
clasate au alergat sub 12 s. 
Ieri, pe o ploaie și tempera
tură de noiembrie, am înre
gistrat totuși două recorduri 
de juniori : FI. Șandru (Me
talul) 15:12,4 la 5 000 m și 
Fleonora Monoranu (C.
Roman) 24,6 la 200 m — re
cord de junioare mici. Iată 
rezultatele înregistrate dumi
nică : bărbați — 200 m: 1. 
S. Păsulă (Șc. sp. Reșița) 
21,7, 2. C. Stan (CI. sp. Pi
tești) 22,0, 3. C. Rizon (C.A.U.)

republican de 
atleților, sîm-

A.

LA
DE

IERI, 
VĂLENII
MUNTE

UN EXAMEN DUR 
PENTRU MOTOCROSIȘTI

Condițiile atmosferice nefa
vorabile i-au surprins pe 
mulți dintre participanții la 
concursul republican de mo- 
tocros desfășurat duminică 
dimineața la Vălenii de 
Munte. Ploaia a făcut — pur 
și simplu — ravagii printre 
motocicletele neizolate erme
tic, doar 6 din cei 25 de con- 
curenți reușind să scape de 
defecțiuni. Șl aceștia au fost 
Otto Ștefani, Mihai Banu, Pe
tre Lucaci și Erwin Seiller 
din cei 17 seniori, iar la ti
neret A. Benedec și S. Pa- 
raschiv.

în aceste condiții, întrece
rile de pe traseul de lingă 
gară — organizate ireproșabil 
de asociația Locomotiva 
Ploiești și Consiliul popular 
din Vălenii de Munte — au 
fost dure, solicitînd alergăto
rilor un plus de efort, de in- 
demînare și atenție, pe tere
nul alunecos și cu multe 
obstacole periculoase. Duelul 
dintre veteranul echipei na
ționale Otto Ștefani și 
tui Aurel Ionescu i-a 
călzit“ pe spectatori, 
cînd bucureșteanul se 
învingător nu l-a mai 
tat mașina. La fel s-a 
plat și cu Nicol ae 
cîștigătorul tuturor con
cursurilor rezervate în acest 
sezon tineretului. La jumăta
tea întrecerii, Murgoci n-a 
mai putut porni motorul. De
fecțiunile acestora nu scad 
însă cu nimic din meritul 
brașovenilor Otto Ștefani și 

cîștigat

22,1 ; 800 mi 1. Gh. Ungu- 
reanu (Dinamo) 1:50,2, 2. M. 
Neamțu (C.A.U.) 1:51,4 
Nicolae 
ni: 1.
14:24,4, 
14:28,4, 
mo) 14:58,0 ; 400 mg : 
Rățoi (Rapid) 52,9 ;
Burcă (C.A.U.) 53,5, '
Hidi (Lie. 2 Tg. M.) 54,0 ; 
3000 m.ob. : 1. Gh. Cefan 
(Steagul roșu Brașov) 9:06,6, 
2. I. Dima (Steaua) 9:07,8,3. 
R. Rusu (C.S.M. Cluj) 9:12,8; 
lungime: 1. V. Sărucan
(C.S.M. Cluj) 7,41, 2. St. Lă- 
zărescu (C.A.U.) 7,13, 3. M. 
Zaharia (Rapid) 7,13 ; prăji
nă (probă disputată sîmbă
tă) : 1. S. 
biu) 4,30, 
4,30, M.
Ploiești)
Naghi (Steaua) 52,86, 
Hegheduș (Steagul roșu Bra
șov) 47,56, 3. V. Sălăgean (St. 
roșu Bv.) 47,52 ; ciocan : 1. 
Gh. Costache (Dinamo) 61,12, 
2. V. Tibulschi (Dinamo) 
60,80, 3. V. Popescu (C.A.U.) 
55,02 ;
3:18.3, 
C.A.U. 
m : 1.
24,4, 2.
Roman) 24,6
11, 3. A. Anghelescu (C.A.U.) 
25,0 ; 800 m :
(C.S.M. Cluj) 
Rafira (Lie. 4 
3—4. Cl. Iacob
A. Jakab (C.S.M. Cluj) 2:12,6; 
lungime : 1. El. Vintilă (Di
namo) 5,91, 2. L. Jinga (Sc. 
sp. Ploiești) 5,87, 3. M. Io
nescu (Lie. 2. Rm. Vîlcea) 
5,83 ; înălțime : 1. C. Popes
cu (Rapid) 1,74, 2. V. Bonei 
(Rapid) 1,70, 3. D. Corrtșa 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) 1,65 ;

; 3. i. 
(C.A.U.) 1:52,0 ; 5 000 
O. Scheible (Rapid)
2. I. Cioca (Dinamo)
3. N. Mustață (Dina- 

1. I.
2. I. 

3. Gh.

Schean (C.S.M. Si-
2. C. Anton (C.S.Ș.)
Voinea (Petrolul

4,30 ; disc :

4x400 m : 1. Rapid
2. Dinamo 3:13,3, 3. 
3:21,8. FEMEI — 200
M. Goth (Metalul)
El. Monoranu (C. A.

REC. JUN.

1. I. Silai 
2:10,6, 2. F. 
Galați) 2:11,4, 
(Progresul) și

Proba de plan Ileana Silai, secondată de 
Rafira.

800 m f. In prim
Fița

1. A. Sălăgean 
Bv.) 14,86, 2. El.

greutate :
(Tractorul
Moldoveanu (Metalul) 14,38, 
3. L. Mărgîneanu (Dinamo) 
13,33 ; suliță : 1. A. Zirbo f

Foto : A. NEAGU

(C.A.U.) 45,04, 2.
(Dinamo) 43,98, 3.
(C.A.U.) 43,20.

I. Stancu
El. Prodan

Vladimir MORARU

RAPID A ÎNVINS PE UNIVERSITATEA
A

ÎSJ TIMISOARA IN CAMPIONATUL FEMININ!»

stelis- 
„în- 
Dar, 

credea 
ascuL 
întîm- 

Murgoci, 
tuturor

A. Bendec care au 
primele locuri.

seniori
r. Bra-

CLASAMENTUL:
— 1. O. Ștefani (St. 
șov), 2. M. Banu (Steaua), 3. 
P? Lucaci (St. r. Brașov), 4. 
E. Seiller (Met. Buc.), 5. A. 
Ionescu (Steaua), 6. St. Flo
rian (Locomotiva Ploiești), 
tineret — 1. A. Benedec (St. 
r. Brașov), 2. S. Paraschiv 
(Loc. Ploiești), 3. N. Murgoci 
(Poiana Cimpina).

Tr. IOANIȚESCU

Ieri, în cadrul campionatului 
feminin de handbal s-a înre
gistrat unul dintre cele mai 
neașteptate rezultate : formația 
bucureșteană Rapid, prinsă in 
virtejul luptei pentru evitarea 
retrogradării, a obținut o nespe
rată victorie la Timișoara în fața 
liderului clasamentului, Universi
tatea. In felul acesta, feroviarele 
au evitat — teoretic, cel puțin — 
căderea în divizia B, in timp ce 
studentele timlșorence și-au vă
zut, prin această infrîngere, se
rios periclitate șansele de a mai 
termina Întrecerea pe primul loc.

Iată amănunte de la jocurile 
disputate ieri în camp'onatele de 
categoria A, la handbal :

MASCULIN

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 7—4 (4—4). Pe un te
ren alunecos și pe o ploaie 
torențială, cele două echipe nu 
și-au precupețit forțele în lupta 
pentru victorie, deși ambele au 
locurile asigurate în clasament. 
In prima repriză disputa a avut 
un aspect mai echilibrat. După 
pauză, bucureștenii, cu rezerve 
de energie mal mari, dar și 
cu resurse tehnice șl tactice evi
dent superioare adversarilor lor. 
s-au impus și au cîștigat pe 
deplin meritat.

DINAMO BUCUREȘTI — RAFI
NĂRIA TELEAJEN 15-10 (7—4). 
Dinamoviștii au avut în per
manență Inițiativa, ca urmare a 
faptului că în atac au beneficiat

de. _ verva de șut a lui Dan Marin, 
Nica și Papp. ‘ ’ ■ ■■
meritul de a fi 
ambiție pentru 
mai strîns.

DINAMO BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 20—8 (12—4). Dina
moviștii au atacat variat, utili- 

' contraatacurile. Ei 
în plus, in portarul 

mal bun jucător.

Ploieștenii au 
luptat cu multa 
un rezultat cit

zind deseori
au avut,
Mlhăilă cel 
Oaspeții s-au comportat mediocru.
(V. Popoviei — coresp).

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID 14—15 (8—8). In urma 
acordului dintre cele două echipe, 
partida s-a desfășurat, din cauza 
ploii, care de două zile cade fără 
încetare, în sala Olimpia. Va
loarea mare a celor două puncte 
și-a pus amprenta pe întreaga 
desfășurare a partidei. In timp 
ce studentele' aveau absolută ne
voie de victorie pentru a aborda eu 
calm ultima întîlnire din campionat, 
decisivă pentru cucerirea titlu
lui de campioană. rapidistele 
îș! jucau ultima șansă de a ră- 
mîne în categoria A. Și, trebuie 
spus de la început că, după cum 
a evoluat la Timișoara, ar fi 
o mare nedreptate ca această 
formație să părăsească eșalonul 
fruntaș. Deși gazdele au condus 
în prima parte a întîlnirli (min. B : 3—1 ; min. 24 : 8—7), de fie
care dată feroviarele reușesc să 
egaleze. în partea a doua a 
meciului, oaspetele acționează

GRIVIȚA ROȘIE (s) Șl CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR (j)
NOILE CAMPIOANE RATIONALE

Duminică 
peste două 
competiții republicane — 
vizia A (au mai rămas 
teva jocuri restanță) și cam
pionatul juniorilor. La seniori 
Grivița Roșie și-a asigurat 
titlul de campioană, cu toate 
că mai are de susținut, în săp- 
tăminile următoare, două 
jocuri restanță, la Timișoara 
și Sibiu. La juniori, campioa
na anului 1970 este formația 
Clubulyi sportiv școlar.

★
Pe terenul din Parcul copi

lului s-a desfășurat un inte
resant cuplaj Grivița Roșie — 
Agronomia Cluj și Clubul 
sportiv școlar — Școala spor
tivă 2, din care evident cea 
de a doua partidă a polarizat 
interesul publicului spectator. 
Iată filmul celor două întîl- 
niri:

GRIVIȚA ROȘIE — A- 
GRONOMIA CLUJ 24—3 
(13—3).

Teren bun, timp înnourat, 
cu tendință de ploaie. 
Spectatori — circa 1 000.

s-a 
din

tras cortina 
principalele 

di- 
cî-

VULCAN Șl
■REALIZATORI: Drăgules- 
cu, Batter, Roibașu, Damas- 
chin, Leșanu — cite o în
cercare, Simion — 3 transf. 
și o l.p., respectiv
— l.p.

GRIVIȚA ROȘIE: 
dorescu, Moldoveanu, 
gulescu — " ' 
(Florian) — Șerbu, Pop, 
Miclescu — Roibașu, Oble- 
menco — Batter, Damas- 
chin, Leșanu, Pavlovlcl — 
Simion.

AGRONOMIA : Pop, Ge- 
befugy, Deac — CMhaia, 
Dumitrescu — Cotuflu, Plu
tea, Pascal — Constanti- 
nescu, Balint — Crișan, 
Cordoș, Irimia, Colcer — 
Iureș.

A ARBITRAT: D. Vișan
— bine, ajutat de 
Grigorescu și Gh. 
nescu.

Partida a constituit 
plă formalitate pentru 
gazdă, care a condus tot tim-

Balint
Teo- 
Dră- 

Veluda, Galanda 
- Șerbu,

Dragoș 
Mari-

O sim- 
echipa

PROGRESUL AU RETROGRADAT
cupul. S-a jucat deschis, 

multe acțiuni la mină, de am
bele părți. Clujenii, 
de retrogradare, s-au 
la latura spectaculară 
ciului. Altfel, poate, ar 
pus mai multe eforturi 
realizarea unui scor 
strîns.

scăpați 
limitat 
a me- 
fi de- 
pentru 

mai

in cursa inaugurală

SCHIFIȘTII DINAMOVIȘTI S AU IMPUS CATEGORIC
O ploaie rece, un cer plum

buriu, mohorlt, un timp rece, 
neprietenos i-au primit ieri pe 
canotori la Snagov, în „Cupa 
Dinamo". întrecerile, prin dina
mismul lor, au plăcut. Ele au 
constituit (pentru vitezlștl) star
tul în noul sezon, o primă și 
utilă verificare a pregătirilor 
de pînă acum. ,.Cu.oa“ a debu
tat cu clasica PȚpbă de 4 + 1. 
Cel eare trec primii linia cte 
sosire sțpt „ dinamoviștii, și th 
acest concurs în lțțptă directă, 
pentru lntlietate tu’ Colegii lor 
de la Steaua. Clubul sportiv 
organizator — cum era și firesc, 
avînd în vedere performanțele 
anterioare — ciștlgă și cursa de 
2 f.c. prin Pavel Clchl și Fran- 
clsc Papp. Eugen Petrache 
(Steaua) a ocupat din nou lo
cul I, la simplu. O probă mult 
așteptată : 24-1. Nu pentru ine
ditul el (cuplul Ceapura — 
Moldoveanu cîștlgă obișnuit, 
detașat), cl pentru eleganța, 
.personalitatea și forța cu care 
cel doi vlslași acoperă traseul. 
Un clasament al celor mai 
bune finișuri din această re
gată ar situa, neîndoios, pe pri
mul loc barca de 4 f.c. con-

dusă de Chlrlacopschl. Maniera 
în care cvartetul dlnamovlst 
parcurge ultimii metri 
cursă este impresionantă.

adjudecat locul
„Cupei", 

vom re- 
2 visle : 
Cacenco.

din 
Flre- 
I șiște, șl-a ... ___ ..

în această ediție a 
Fără comentarii (poate 
veni) întrecerea de la 
cîștigători — Fritz și _ ____
Pe locul secund Ciocoi — 
Aposteanu. In sfîrșit, ultlmș. 
evoluție din cadrul celor 7 probe 
clasice : 84-1. Și aici dinamo
viștii se impun, cucerind o dată 
cu această spectaculoasă cursă și 
Cupa.

Două cuvinte despre Întrecerea 
juniorilor. A fost binevenită, ca 
de fiecare dată disputată, ca 
de fiecare dată cu lipsa de la 
start a unor secții nautice anu- 

,profilate" pe tineret, (vezime „profilate" pe tineret, (vezi 
Șc. sp. nr. 1).

Rezultate : 4 4-1 — 1. Dinamo 
(Tudor — Ivanov — Batschl — 
Tarasov 4- Lavrenschi) 
î. Steaua 6,51 ; 2 f.c. 1.
(P. Clchl, Fr. Papp)
Î. C.N.U. 7:35,4 ; 3.
7:38,8 ; SIMPLU
(Steaua) 7.58,7 ; 2
(Steaua) 8:02 ;

1.

3.

6,47 ; 
Dinamo 

7:31.4 ; 
Dinamo 
Petrache
Mereuță

Sandu

(Dlnamo) 8:03,7 ; 24-1 : 1. Dinamo 
(Moldoveanu, Ceapura) 7:38,8 ;
2. steaua (Cuteanu, Stratan)
8:12,4 ; 3. Dinamo II * '
4. Steaua II 8:45,8 ; 4 F.C. 
Dlnamo (Chirlacopschl, 
Grumuzescu, Oros) 6,54 ; 2. Di
namo II 6,57; 3. Steaua 7:03,2; 
2 VISLE ; J. Dlnamo (Gh. Fritz, 
I. Cacenco) 7:08.5 ; 2. Steaua
(Ciocoi, Aposteanu) 7:18,7 ; 84-1 : 
1. Dinamo 6,18 ; 2. Steaua 6,26 ;
3, Dinamo II 6:29,5.

Juniori : 24-1 : 1. Răpii (Mo- 
canu, Vișner 4- Dan Popescu) 
6:16,2 ; 2. Metalul 6:20,2 ; 3.
Steaua 7:20,2 ; SIMPLU : - "
Georgescu (Steaua) 6,26, 
Barcan (Steaua) 6,43 ; 3. 
(C.N.U.) 6:52,1 ; 2 f.c. :
namo (I. Zlvideanu, I. Stamate) ; 
2 VISLE : 1. Metalul (D. Mâ-
crlș, Gh. Foca) 5.37 ; * 
5,38 ; 3. C.Ș.S. 5.45 ;

3. C.N.U. 5148,1.

8:34,6 ;
1.

Ianoși.

.6 . O.
1. M.
3. M.
Nicola
1. Dl-

2. C.N.U. 
a.jo -, o. v.a.a. ; 4Ț1 : î.
Dinamo 3:32,9 ; 2. Olimpia 5:43,9 ; 
- C.N.U. 5:48,1.

Clasament general : 1. Dinamo 
Buc. 139,5 p. 2. Steaua 100,5 p, 
” .. ............... 4 ------ --

6.
3. C.N.U. 28 p.
5. Metalul 12 p.
7. C.S.Ș. 7 p.

1.

Rapid 12,5 p, 
Olimpia 7,5 p,

V. TOFAN

CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR — ȘCOALA SPOR
TIVĂ NR. 2 8—5 (8—5).

Teren desfundat, mai a- 
les in repriza a doua; ploa
ie, adesea in rafale. 
ÎNSCRIS : Constantin 
încercare, Corneliu - 
cercare, transformată 
Munteanu, respectiv Popa 
— încercare transformată 
de Ghefu.

CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR : Popescu, Necșufu, 
Caramfirescu — GMți, Gi- 
ba — Corneliu. Dompișan, 
Munteanu — Moraru, Mo- 
goș — Constantin, Enache, 
Petac, Stănculescu — Mar
tin.

ȘCOALA SPORTIVA 
NR. 2: Grigoraș, Boboc, 
Alecu — Popa, Ceoarec — 
Ciucur L., Gheorghe, Ghe- 
țu — Tutungiu, Alexandru 
— Bidirel P„ Bidirel C„ 
Bujor, Ciucur V. — Ilie.

A CONDUS: Gabriel
Eftimescu — satisfăcător, 
ajutat la linie de Dumitru 
Zamfir și Romulus Marin. 

Finala campionatului de ju
niori, chiar și în 
grele în care s-a 
oferit un frumos 
rugbystic, dovadă 
da ploii, torențiale 
spectatorii nu au părăsit tri
bunele. Formația antrenorului 
Cornel Munteanu, mai expe
rimentată, mai lucidă în, mo
mentele cheie ale partidei, 
s-a impus, îndeosebi în prima 
repriză și în finalul celei de 
a doua, fructificînd ocaziile a- 
vute. Deși specialiști în jocul 
Ia mînă — cu tina dintre cele 
mai explozive linii de trei- 
sferturi — campionii au reu
șit să se adapteze condițiilor 
vitrege oferite de terenul de 
joc, aeționind prin baloane 
lungi și bloeind. deseori, cflea- 

tentativele ofensive ale ad-

AU
iu
de

conditiile 
disputat, a 

spectacol 
în ciu- 
uneori,

că,

versarilor. Foarte viguroasă a 
fost replica jucătorilor de Ia 
Școala sportivă 2 (antrenor, 
prof. Mariana Luce seu) care 
au dovedit reale calități fizi
ce și tehnice, anunțîndu-se ca 
o formație de primă mină în 
eșalonul speranțelor. Ca o re
marcă 
vinșii 
multe 
scorul, 
tactică 
concretizarea lor.

Totuși, victoria 
sportiv școlar este 
ea încununind activitatea ne
obosită a antrenorului Cornel 
Munteanu, respectind, totoda
tă, și tradiția cuceririi celor 
mai multe titluri.

Tiberiu STAMA 
Emanuel FANTANEANU

PROGRESUL — RULMEN
TUL BIRLAD 0—6 (0—0). In
tr-un meci fără miză, oaspeții 
au învins fără
o... echipă blazată, cu o si
tuație 
partidă 
tehnică, 
multe ________ _
Ciorici și Bucoș — cîte o în
cercare. A condus M. Ciobanu 
din București. (PAVEL PEA- 
NA-coresp).

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
3—22 (3—13). Cu tot timpul 
ploios și terenul greu, s-a 
practicat un joc deschis, cîști
gat de steliști, care s-au ară
tat a fi mult mai tehnici. Si- 
bienii, cu o serie de indispo
nibilități, au opus o slabă re
zistență. A condus Reni Chi- 
riac din București (lancu 
BOȚOC A N-coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
DINAMO 3—9 (3-6) Meci viu 
disputat, în ciuda ploii care a 
căzut tot timpul meciului. Au 
înscris: Niculescu, Fugigi, Țu- 
țuianu, cîte o încercare, res
pectiv, Cristea — o lovitură 
de pedeapsă. Pentru lovire 
reciprocă au fost eliminați 
Abribula (Dinamo) și C. 
nescu (Farul). A arbitrat 
tre Ionescu din București. 
POPA-coresp. principal).

VULCAN — ȘTIINȚA 
TROȘANI 8—18 (5—6). Joc la 
discreția oaspeților, superiori 
la toate capitolele. A arbitrat 
V. Cișmașu. (F. S.)

de ordțn general :. in- 
’ mai

răsturna 
orientare 
a reuși

au beneficiat de 
ocazii de a 
însă lipsa de 
i-a privat de

pecetluită. 
de o slabă 
cu faze 
greșeli.

Clubului. 
meritată,

dificultate
A fost o 

factură 
confuze și 

Realizatori :

In- 
Pe- 
(C.

FE-

mai agresiv și atent în apărare, 
unde anihilează cu succes pe 
Metzenrath șl Secheli, iar in atac 
finalizează deseori. Ca urmare, 
scorul le devine favorabil (10—8) 
dar, la rîndul lor, sînt egalate 
la 10—10. In cont'nuare, Rapidul 
are în permanență avantaj, ajun- 
gind. cu 3 minute inainte de 
sfirșit, să conducă cu 15—12. In
tr-un final dramatic, in care 
încercările de egalare ale studen
telor nu-și ating ținta (au ratat 
șl o lovitură de la 7 m !) biicu- 
reștencele termină Învingătoare la 
limită. Rapidistele părăsesc tere
nul fericite, cu lacrimi în ochi, 
în t!mp ce studentele — cu un 
singur punct avans în clasament
— se gindesc eu oarecare teamă 
la ultima partidă care poate le 
va aduce realizarea speranțelor 
de a rămine campioane ale 
țării. Principalele realizatoare : 
Gheorghe (5). Stark (6) — Rapid, 
Hrivnlac (5), Metzenrath (4) — 
Universitatea. Au arbitrat, dînd 
uneori decizii compensatoare. 
N. Andreea și N. Tănăseseu 
(Craiova). (P. Arcan — core-'p. 
principal).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— RULMENTUL BRAȘOV 11—5 V
(7-3). J

I.E.F.S. - CONFECȚIA 14-3 
(5—3). In acest meci, disputat 
sîmbătă, studentele au avut a- 
vantajul pe tabela de marcaj tot 
timpul, uneori chiar la 6 golun 
diferență (min. 36 : 10—4). Nici 
de această dată handbalistele de 
la Confecția nu au reușit să 
depășească declinul de formă in 
care se află, evoluînd modest.

C.S.M. SIBIU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 6—5 (3—3),

A ÎNVINS
GÎND

Elita generației 
de patru ani s-a 
întîlnit ieri în 
premiul Munici
piului Ploiești, o 
probă cu du

blă importanță, pentru că pe 
de o parte a deschis seria 
confruntărilor premergătoare 
Derbyului, iar pe de altă 
parte a însemnat și o com
parație între fruntașii gene
rației respective și liderii 
trei anilor, recte Sutana și 
Gind. Din nefericire, ploaia 
care a căzut neîntrerupt în 
tot decursul reuniunii a afec
tat nu numai semnificația 
recordurilor, dar și calitatea 
spectacolului. Pînă la urmă, 
primele locuri la sosire le-au 
ocupat cei doi cai de trei ani 
aflăți în cursă, datorită avan
tajelor primite cit și valorii 
maxime cu care s-au prezen
tat la start. Mai bine înzes
trat pentru un parcurs de 
fond și inteligent condus de 
Serafim Mihăilescu, a învins 
Gînd. Dintre vedete, Seceriș 
s-a apărat foarte bine, dar 
nici comportarea lui Rărită. 
Talaz și Talion n-a fost 
nivelul scontat.

Programul reuniunii, 
minat abuziv de cursele 
zervate mînjilor. n-a 
constitui un motiv de atrac
ție. Mulți dintre aceștia n. -au 
demonstrat că nu erau încă 
apți pentru probele publice.

Rezultate tehnice: 1. Iuta 
(M. Ștefănescu), Hanon, Ia
lomița 52,5, 2. Halva (G. A- 
vram), Lăcaș, Didon 50,8, 3. 
Rigla (I. Toderaș), Rosalin, 
Hamac 47,6, 4. Torpedo (M. 
Ștefănescu), Zada, Menta 42,2, 
5. Tăbăraș (Gh. Tănase), He- 
raclid, (Mălin) 52,5, 6. Gînd 
(S. Mihăilescu), Sutana. Se
ceriș 30,4, 7. Raimunda (T. 
Pașră), Obstacol, Struna 47. 
8. Hălvița (M. Ștefănescu). 
Silva, Jiu 32,6. 9. Varius (M. 
Ștefănescu), Rîma, Herodian 
47,5.

sub

do- 
re- 

P'ltllt

Niddy DUMITRESCU ,
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2 CEHOSLOVACIA
La 6 iunie, jucăm cu 

Cehoslovacia,..
Triest. . . 27 i 

{Miercuri. deci, 
plinesc 36 de 
Emeric Vogi 
arena... Jucase 
său match in echipa na
țională a României. Al 
29-lea. . . Era trist... 
România trecuse pe lin
gă o victorie. O mare 
victorie in a doua edi
ție a turneului 
..Jules Rlmet".., _
pauză era încă 1—0 pen
tru noi. Marcase Dobay. 
Pe culoarul de sub tri
bună, doctorul Pelikan, 
conducătorul fotbaliști
lor cehoslovaci, obținu
se de la Octav Luchidc 
promisiunea ca românii 
să preia biletele de tren

mai 1934, 
, se im

ani). .. 
părăsea 
ultimul

final
La

pentru Roma. Dar, du
pă pauză, portarul Pla- 
nieka a intors soarta 
maich-ului. Si am pier
dut cu 2—1. Emeric 
Vogi, fundașul dreapta, 
se retrăgea abătut in 
vestiar. Se gindea : „De 
ce oare a trebuit să ju
căm cu Bindea rănit ?“, 
fără să știe că, peste 
35 de ani. îl va trimite 
pe Dobrin, in arenă, in 
numele aceleiași iluzii...

Și au trecut patru 
ani. Echipa României a 
plecat la Fraga. în mi
nutul 26 era 2—0 pen
tru noi. La Fraga 1! A- 
poi, portarul nostru a 
„întors" soarta mateb- 
ului. La pauză era 2—2. 
Nu-l mai întrebați pe 
Octav Luchide ce a fost

pe cavul bietului por
tar. in vestiar. La re
luare, am mai primit 
patru goluri. Pierdeam 
cu 2—6, după 2—0.

Si au mai trecut 
ani... Vă mai 
aminte ? Eram 
pe „23 August", 
cu Cehoslovacia, 
liminariile „Cupei' 
Fritz Walter, 
ceți aminte ? 
a pus o minge 
metri, a tras, 
tarul nostru a 
din nou soarta match- 
tilui. Pe teren se aflau 
Apolzan.
Băcuț I. Călinoiu. Ser- 
fbzti, Nlcușor

Peste alți 
Ia București, 
Europei", am

15 
aduceți 
100 000 
Jucam 

in pre- 
1“ lui 

Vă adu- 
Șafranek 
la 30 de 
și por- 

întors

Petschovschi.

2—0. în echipa 
slovacă juca — vineri 
s-au împlinit 10 ani de 
atunci! — Kvasniak... 
Peste o săptămînă, retu
rul, la Bratislava. In 
minutul 17 era 3—0 pen
tru gazde. Pe teren se 
aflau Constantin, Nun- 
weiller III. Tătaru și 
alții... După alți 5 ani, 
tot în mai, și iarăși în 
preliminarii („londone
ze"). Scliroiff a întors 
soarta match-ului: 1—0 
pentru România,
rul a revenit, insă 
hoslovacilor : 1—3...

La 6 iunie jucăm 
Cehoslovacia.

Cehoslovacia nu 
industria fotbalistică

ți alții... 
șapte avi,
in ..Cupa 

pierdut cu un

Pag. « 3-*sportul

MEXICAN
Retu-

ce-
cu

are 
a 

Angliei și nici imensul 
rezervor brazilian care 
naște fotbaliști dulci ca 
ciocolata. Dar jucătorii 
cehoslovaci au 
întotdeauna să-și 
veaseă adversarii

știut 
prl- 

cu 
gravitate

care a făcut ti înghețe 
Pe buze multe zimbete 
ușoare.

La 6 iunie jucăm cu 
Cehoslovacia.

Englezii au inventat 
fotbalul. Brazilienii au 
născocit frunza de toam
nă. Fotbaliștii ceho
slovaci, poate mai pu
țin poeți, s-au mărginit 
la „ulița cehă".

La 6 iunie, la Guada
lajara, jucăm împotri
va „uliței cehe". în ta
băra noastră nu vor fi 
nici Dobay, nici Bin
dea, nici Apolzan, nici 
Petschovschi, nici Ozon. 
Vor fi, în schimb, 
Cescu. Dinu, Dobrin 
ră a mai 
coteală... 
poate că 
ști să se 
mai mult 
iluștrii 
prin 
cehă".

Lu
ff d- 
sn- 
$i 

vor 
cu 

declt

pune' la 
mopsul), 
aceștia 
furișeze, 
succes 

lor predecesori, 
faimoasa „uliță
loan CHIRILA

IERI
SERIA I: Progresul

egal la
Moreni, cu Flacăra

Mingea șutată năprasnic la poarta echipei Oțelul Galați, deviată
V" «3s

N DIVIZIA B

DIN TABARA
BRAZILIA

ADVERSARILOR NOȘTRI

a pri-Mijlocașul Rivelino
mit de la Zagalo sarcini tac
tice speciale. El va trebui să 
pătrundă pe extrema stingă 
cînd echipa este în atac și să 
vină în apărare, cînd echipa 
«e apără. Intr-un fel, va tre
bui să îndeplinească sarci
nile lui Zagalo de Ia C.M. din 
1958 și 1962. Specialiștii a- 
preciază ca hazardată acea
stă manevră tactică. Saldanha 

• spune : „Nici Zagalo nu poate 
face in cîteva săptămîni din 
Rivelino... un Zagalo"

Echipa braziliană, retrasă 
de priviri la Guanajuato, la 
300 ktn ue Guadalajara, este 
supusă de educatorul fizic 
Chirol unui antrenament de 
pregătire fizică care a părut 
excesiv de dur observatori
lor de specialitate. De altfel, 
jucătorii suportă cu greu e- 
fortul ce li se cere-

București
7

rit de aproape. în acest caz 
sînt expus unor faulturi 
frecvent»"

CEHOSLOVACIA

-6 ‘ ...............
1 Wsperii să Te susțină, în acest 

turneu, vedem că ei vizează... 
finala! Fără îndoială, însă, 
că oricare dintre echipelo 
participante la acest turneu 
final ar fi gata să sacrifice 
340 de tricouri pentru a a- 
Junge in finală l

POLITEHNICA GALAȚI — 
METROM BRAȘOV 4—1 
(3—1). In ciuda terenului a- 
lunecos, a fost un meci de 
bună factură tehnică. Am
bele echipe au făcut multă ri
sipă de energie. Cei 2 000 de 
spectatori au aplaudat, în fi
nal, victoria echipei gazdă. 
Au marcat Diaconu (min. 7), 
Cretan (15 și 89) și Mureșan 
(min. 20, dintr-un șut de la 
30 m). Pentru brașoveni a 
marcat Furnică (min. 25). A 
arbitrat corect Al. Grigorescu 
(București). (Gh. Arsenie — 
coresp.)

întrebat dacă preferă un 
adversar care îl marchează 
strict sau unul care îl mar
chează de la distanță, Pele 
a răspuns i „Sînt obișnuit ca 
în fiecare joc să am un 
versar care să se ocupe 
clusiv de persoana mea. 
glezii mă marchează de 
cei de la distanță. Dar 
neplăcut este cînd sînt urmă-

★

KACIALIN
ARE PROBLEME...

ad 
ex- 
En- 
obi- 
mai

DUNĂREA GIURGIU — 
GLORIA BÎRLAD 1—1 (1—0). 
Disputa a fost dirză și co
rectă. Giurgiuvenii au contro
lat tot terenul și au condus 
cu 1—0 prin golul lui Țigă
nită (min. 20). Cu trei minute 
înainte de sfîrșit, în plină 
dominare a gazdelor, oas
peții egalează prin Staicu. A 
arbitrat Gh. Motordea (Bucu
rești). (D. Ujeniuc — coresp.)

fn corner de portarul acesteia 
Foto : A. NEAGU

(min. 80 și 83). A condus 
foarte bine N. Mogoroașe — 
Craiova. (C. Moraru).

METALUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACÂU 1—0 (1—0). 
Cu toate că cele două formații 
au luptat cu intemperiile at- 

: mosferiee, totuși au oferit un 
Joc de un bun nivel tehnic. 
Bucureștenii au dominat ma
joritatea timpului, dar im
precizia atacanților și inter
vențiile salutare ale portaru
lui Științei, Bîlc, au făcut 
scorul să nu ia proporții, 
marcat Roman (min. 30). 
arbitrat bine N. Cursaru 
Ploiești. (Aurel Păpădie).

FLACARA moreni — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
0—0. Rezultatul reflectă just 
raportul de forțe de pe te
ren. Joc epuizant, în care 
ambele echipe au încercat 
să-și aproprie victoria. A ar
bitrat bine Gr. Bîrsan — Ga
lați. (Gh. Ilinca, coresp.).

Cil
A
A

PROGRESUL BRAILA — 
CHIMIA SUCEAVA 2—0 (2— 
0). Timp nefavorabil. Gazdele 
au obținut o victorie merita
tă. Brăilenii au dominat peste 
60 de minute și au fructificat 
două din ocaziile pe care le-au 
avut. Deși oaspeții au pus ac-

centul pe apărare, în cele din 
urmă, ei au trebuit să se re
cunoască învinși. Autorii go
lurilor : Ciupitu (min. 42) și 
Traian (min. 43). Foarte bun 
arbitrajul lui R. Stîncan 
(București). (I. BALTAG-co- 
resp.).

CLASAMENTUL
7 5
5 8
7 9 
5 10 
5 10 
2 11
8 9 
3 12

1. Progr. Suc.
2. Met. Tîrg.
3. .Met. Buc.
4. Flacăra
5. Politehnica
6. Portul
7. Oțelul
8. Progr. Brăila

14
12
10
11
11

26
25
26
26
26
25 12
26 9
26 11

9. Sp. studențesc

10. Poiana
11. Ceahlăul
12. Chimia Suc.
13. Metrom
14. Dunărea
15. Gloria
16. Știința

9 
10 
11 
10

10
11
12
12
11
11
11
12

SERIA A ll-a:

48—15
40—83
37—30
34-31
30—36
34—32
29—31
39—35

40—37
29—35
29—40
24—29
26—31
29—42
36—43
24—28

Timișoara
?

35
29
27
27
27
26
26
25

2$
25
25
24
24
24
23
22

Tot timpul a plouat. Jocul a 
fost, din această cauză, de 
un nivel tehnic scăzut. Unicul 
gol a fost realizat de Lang, 
în min. 34. din lovitură li
beră de la 20 m. Foarte bun 
arbitrajul Iui M. Biolan — 
Tr. Severin. (Gh. Crăciunel, 
coresp.).

într-o scurtă declarație, 
trenorul reprezentativei 
fotbal a U.R.S.S., Gavril 
cialin. a spus că în fața e- 
chipei pe care o conduce se 
pune problema unei mai bune 
pregătiri psihologice. Această 
problemă s-a ivit în mod acut 
mai ales după înfrîngerea cu 
0—2.pe care a suferit-o selec
ționata sovietică în fața e- 
chipei Poloniei. In afară de 
aceasta, se va intensifica și 
pregătirea fizică, o compo
nentă de mare importanță în 
condițiile specifice mexicane. 
In sfîrșit, antrenorul sovietic 
este ferm convins că prezen
ța în echipă a lui lașin și 
Metreveli, cu marea lor expe
riență, reprezintă un atu în 
plus pentru formația sa.

an
ele 

Ka-

CLASAMENTUL
7 36—19 31
9 47—30 29
7 24—12
7
8
9

1. C.F.R. Tlm. 26 12 7
2. Polit. Tlm. 26 12 5
3. Min. B. Mare 24 12 5

7
6
3

4. C.S.M. Sibiu 25
5. C.S.M. Reșița 25
6. Olimpia S.M.' 24
7. Electroputere

8.
9.

io.

Min. Anina 
Vagonul 
Met. Huned.

11. Olimpia Od.
12. C.F.R. Arad
13. Metalurgistul

26
26
25
26
24
24

BELGIENII, FINALIȘTI ?

it 
u
12

11
12

9
10
10

9

5
1
7
4
4
5

24—22
32—21
28—26

29
29
23
27

27—36, 27
41—35
22—22
29—29
36—38
33—34

25
25
24
24
23

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
POIANA CÎMPINA 
(0—0). Localnicii au 
mai bine și au meritat vic
toria. In genera], apărările 
au evoluat la un nivel bun. 
Unicul gol a fost realizat de 
Nicoară, în min. 52. A arbi
trat foarte bine M. Rotaru — 
Iasi (C. Nemțeanu, coresp.).

1—0 
jucat

învingătoare la scor
14. Gaz metan
15. Chimia
16. Met. Tr. Sv.

24
24
25
24

9
9
8
7

3 
a
4
2

12
13
13
15

21— 38
23—35
22— 36
17—39

21
20
20
16

Belgienii pun. — pe prirn 
plan — problema echipamen
tului. care este legată de un 
optimism deplin. Iată ce 
spune, în această privință, an
trenorul Raymond Goethals : 
„Nu este imposibil ca Belgia 
să depășească grupa elimina
torie. Oricum, noi am adus 
echipament pentru 9 jocuri 
amicale și oficiale. Ne-ani 
..înarmat", de asemenea, cu 
cinci rînduri de echipament 
complet pentru antrenamente. 
In total aceasta reprezintă 34’) 
tricouri și tot atîtea perechi 
de ciorapi și chîloți."

SPORTUL STUDENȚESC 
— OȚELUL GALAȚI 3—1 

frumos, cu 
a fost alu- 
parte, am- 
jucat prea

(0—0). Joc foarte 
toate că terenul 
necos. în prima 
bele cehi pe au
mult lateral și înaintașii nu 
au încercat poarta. După 
pauză, gălățenii au reușit să 
deschidă scorul (Ioniță, min. 
54). In continuare, studenții 

■ nu evoluat la un bun nivel
ș> au marcat trei goluri, prin 
Păiș (min. 71) și Ciornoavă

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — METALUL HUNE
DOARA 4—1 (2—1). Gazdele 
au reușit să d^chidă scorul 
în min. 1 prin Kun. După 7 
minute, hunedorenii au egalat 
prin Cergo. în min. 35, stu
denții au marcat din nou, în 
urma unei faze confuze, prin 
Vuici. După pauză, timișorenii 
au pus stăpînire pe joc și au 
mai înscris de două ori (Kun 
min. 58 și Dobîndă min. 72). 
A arbitrat corect S. I’atkos — 
Oradea. (Ion Stan, coresp.)

CS.M. REȘIȚA — ELEC
TROPUTERE CROIOVA 3—0 
(0—0). Jocul a plăcut. S-a ju
cat într-un ritm vioi și s-au 
creat numeroase faze de gol, 
în special de localnici. Golu-

rile au fost marcate de Țarcu 
(min. 72), Jack (min. 74) și 
Coăceanu (min. 85). A con
dus bine S. Drăgîilici — Tr. 
Severin. (P. Bocșanu, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
3.F.R. TIMIȘOARA 1—1 (0—1) 
Deși a dominat mai bine de 
70 de minute, perioadă în care 
a avut și două bare, Chimia 
Rm. Vîlcea a terminat la ega
litate cu C.F.R. Timișoara : 
1—1 (0—1). Au marcat : Her- 
gan (min. 33). pentru timișo
reni și Tifirel (min. 90) pen
tru localnici. A arbitrat bine 
V. Pădureanu (București). (D. 
VLAD).

MINERUL ANINA — VA
GONUL ARAD 1—0 (1—0).

ÎN AȘTEPTAREA UNOR SURPR5ZE ÎN MEXIC:
A

Interviu cu lliuță Pronosport
Văzînd un afiș cu anunța

rea unui concurs suplimentar 
Pronosport care se organizea
ză cu prilejul turneului final 
al Campionatului mondial de 
fotbal, m-am gîndit să solicit 
un interviu unei persoane 
competente... lliuță Prono
sport :

Ce noutăți prezintă a- 
concurs dragă lliuță ?
Prezența echipei Româ- 
în programul unui con- 
Pronosport in care sînt 

meciuri din

cest

niei 
curs 
incluse numai 
turneul final al campionatului 
mondial reprezită, prin ea 
însăși, o noutate care umple 
de bucurie și mîndrie inimile 
nu numai ale „microbiștilor", 
ci și ale tuturor.

In concurs au fost incluse 
numai mc,ci uri din Mexic care 
se desfășoară în perioada 
6—11 iunie a.c., pentru a lise 
da participanților posibilita
tea să vadă la lucru echipele 
în primele meciuri și să-și 
poată definitiva părerile. Bu
năoară. după ce se va cunoaș
te comportarea tricolorilor 
noștri în meciul cu Anglia, va 
fi mai ușor de prevăzut ce 
vor face în meciurile cu Ce
hoslovacia și Brazilia.

— Care sînt avantajele ce
lor care joacă la acest con
curs și mai ales ale celor care 
nu sînt cunoscători ai fotba
lului ?

— Aș vrea să-1 văd și eu pe 
cel care afirmă în aceste zile

că nu cunoaște fotbal? Chiar 
dacă mai există cîțiva care 
cred că nu sînt cunoscători, 
concursul suplimentar le o- 
feră și lor șansa să obțină 
premii și chiar un autoturism. 
Explicația este simplă: șe a- 
cordă premii în bani celor 
care au mai multe prono
sticuri exacte și premii supli
mentare în obiecte, pe bază 
cie cupoane numerotate.

— în ce constau premiile 
suplimentare și care este cri
teriul de atribuire ?

— Autoturisme Dacia 1100 
și Moskvici 408, frigidere, te
levizoare, magnetofoane, apa
rate de radio ș.a. Pentru fie
care variantă depusă parti
cipantul primește cîte un cu
pon numerotat cu care par
ticipă la tragerea la sorți. De

exemplu: depunînd 10 varian
te, să presupunem că primiți 
cupoanele 98.101—98.110 și la 
tragere iese numărul 98.017 
pentru un autoturism Dacia 
1.100. Imediat primiți autotu
rismul, chiar dacă nu aveți 
nici un pronostic exact și nu 
cunoașteți fotbalul.

In ceea ce privește prono
sticurile, să nu uitați că la e- 
diția anterioară a campiona
tului mondial toate rezulta
tele exacte au fost indicate 
de un participant necunoscut 
din provincie. Acum, calcula
toarele, specialiștii dau tot 
felul de pronosticuri și în rea 
litate, poate chiar dumneavoa
stră să luați premiul cel 
mare.

— lliuță. ne poți da un 
pronostic pentru acest con- 
Gurs ?

— Da și încă unul cert: va 
avea cel mai mare fond de 
premii din acest an. Dacă nu 
va fi așa, să nit-mi mai spu
neți lliuță Pronosport.

— Dar Ia meciurile echi
pei noastre ce pronostic dai?

— Tot unul cert. La Prono
sport, trebuie să cauți sur
prize și cum eu vreau sâ văd 
meciurile liniștit, să nu am 
emoții, trec: 1, X, 2. Adevă
ratul „pronosportist" trece 
triplă la meciurile echipei pe 
care o iubește... 
însemna un „1“ 
nia — Brazilia ?

Știi 
la

ce ar
Româ-

■■«‘k i. D.

Antrenorul echipei de fot
bal a Cehoslovaciei. Jozef 
Marko, a declarat ziariștilor 
că altitudinea va constitui un 
mare adversar pentru majo
ritatea echipelor. Marko a 
spus că jucătorii săi se aco
modează destul de greu cu 

’'altitudinea. După ăntrena- 
'’’•meriWțț' de vineri. jucătorii 

cehagliovaS?”^) placat la ho
tel. Seară) ev l'-eh-i -sărbătorit 
pe portarul Vrirtof cafe’ a. îm
plinit virata de 28^d,c ani. 
Elevji antrenorului Mițrko se 
antrenează în fiecare zi Jne 
terenmJ Pedro de Ganf>e. nmir 
numai intre ei, evită -parti
dele amicale cu cluburi ■ me
xicane

ȘI ACUM FINALA 
ANGLIA—RF.G

..Campionatul mondial 
fotbal al calculatoarelor 
tronlce" se apropie de 
în meciul pentru locul 
chipa Italiei a învins cu 1—0 
(0—01 Suedia prin golul mar
cat de Riva (min. 48). Finala 
va opune selecționatele An
gliei și R. F. a Germaniei.

de 
el ec- 
finîș. 
3, e-

★*
Este, într-adevăr, un bagaj 

impresionant.
Privind cu atenție numărul 

de jocuri pe care belgienii

ALTE PRONOSTLqjR1\
c-,

Intr-o declarați? fâcutătlIja- 
dioului șl televiKlunjij^jrnexi- 
cane. M. Dojjski^.preșeaintele 
federației bucate de fotbal, a 
arătat că după părerea sa — 
marea favorită a acestei com
petiții rămîne echipa Braziliei. 
La rîndul său, antrenorul e- 
chipei bulgare, Ștefan Boșkov, 
a spus că principalele favorite 
sînt echipele Braziliei, Angliei, 
Italiei și R F. a Germaniei.

LA ZI

• La Ciudad de' Mexico a 
sosit și selecționata* Suediei. 
Antrenorul echipei. Ove Berg- 
mark, a anuriț^ț că echipa va 
susține dobăam4ciuri de veri
ficare: la 27 mai cu forma
ția Toltiița,■ ki» 'la 29 mai cu 
echipa NeWxa,

• Fotbaliștii belgieni sta
bilei la.Puebla au optat pen
tru un loc care să le ofere un 
confort modern: piscină, săli 
de biliard, de ping-pong, de 
bowling, o sală de cinema cu 
150 de locuri. Pe lingă a- 
eestea, ei mai au la dispozi
ție terenuri de tenis, de volei 
și un parcurs de golf. Pentru 
că, au declarat conducătorii 
lotului belgian, problema pe
tro» erii timpului liber al ju
cătorilor constituie un punct 
esențial.

Suedezii la antrenament. In prim plan, Thomat Nordkal, fiul 
lui Gunar Nordhal, o fostă celebritate a fotbalului mondial

Telefoto : AP-Agerpr»«

RESTANTELE 16-imilor CUPEI ROMÂNIEI
l\CA O

Uifaleanu in verva,

Aclam precis și.

,,U"-Cluj dispune
de C.S.M

ECHIPĂ DE DIVIZIA A ELIMIKATA, C. F. R CLUJ I

cu 3—2 (2-1)
telefon, de 
nostru). — 
defavorabil 
a terenului

trează lui Stoieescu care reia 
splendid cu capul (1—2) ; 
min. 54 — Oprea șutează ex
trem de tare de la 35 metri 
și portarul sibiari scapă min
gea (1—3); min. 79 — Ungu- 
ro>u execută o lovitură de 
la 25 m. Mingea lovește bara 
și revine în teren de unde 
Chiran o reia impărabii (2—3).

A arbitrat foarte bine Al. 
Alexe (Rm. Vîlcea).

Universitatea Cluj a aliniat 
formația : Negru-Crețu, Pexa 
(min. 77 Mihăilă), Cîmpeanu, 
Șoptereanu-Mureșan (68 Liră), 
Oprea-Uifăleanu, Anca. Adam, 
Coman.

Divizionara A, A.S. Arma
ta Tg. Mureș a aliniat ur
mătoarea formație: Soliom 
— Șleam, Dondoș, Ispir, Cza- 
ko, Siillosi. Lucaci, Fazekaș 
(min. 63 Toth), 
tac, Nistor.

L. BRUCKNER

Metalul Ir.
C.F.R.

Trăznea, Ciu-

— coresp.

Severin

Hie IONESCU

SIBIU, 24 (prin 
la corespondentul 
In ciuda timpului 
(rece și ploios) și 
desfundat, Universitatea Cluj
și C.S.M. Sibiu au desfășurat 
un joc de bun nivel tehnic, 
cu acțiuni rapide și specta
culoase. Superiori ca pregă
tire fizică, clujenii i-au de
pășit pe localnici atît în a- 
tac cit și în apărare. Aripa 
lor dreaptă Uifăleanu, in 
mare vervă de joc, a creat 
deseori situații periculoase în 
careul adversarilor și l-a ser
vit pe Adam excelent de două 
ori, acesta înscriind primele 
goluri ale oaspeților. In re
priza a II-a, sibienii au a- 
tacat mai 'hotărît și au pus 
de cîteva ori la încercare pe 
portarul clujean Negru.

Iată cum s-au înscris golu
rile : min. 24 — Uifăleanu 
trece de fundașul Mihai și 
centrează lui Adam care în
scrie (0—1); min. 36 — ac
țiune identică ; Adam majo
rează scorul (0—2) : min. 40 
— după o combinație Lauf- 
ceag — Flichiș, ultimul cen-

PORTUL CONSTANTA -
A.S. ARMATA TG. MUREȘ

Oaspeții au evoluat fără 
Soos și Petrescu (reținuți 
pentru turneul feroviar). Me- 
talurgiștii. și ei fără Căpriorii 
(bolnav), au manifestat o

vervă deosebită, controlînd în 
majoritatea timpului jocul. în 
special în prelungiri, cînd au 
obținut o meritată și muncită 
victorie. Au înscris : Jimb'i- 
reanu (30). Chirițescu (52), 
Costescu (97), Vișan (113), 
Țîră (116) pentru 
pectiv Țegean (6) 
(73). A arbitrat 
Boroș (Timișoara).

METALUL TR.
Buiuc — Rotaru, 
Costache, Cîrtog. 
(Selaru min. 69).
Țîră. Jimboreanu 
Costescu), Visan,

C.F.R. CLUJ : I
— Cojocaru.
21 Barna). Dragomir. Costea, 
Roman, Sțîncel, Brelan, Son. 
Țegean. I&flescu.

gazde, res- 
și Ion eseu 

excelent I.

SEVERIN : 
Constantin, 
Chiri țese ti 

. Diaconu, 
(min. 69 

Todirașcu. 
Mărculescu 

Florescu (min.

G1I. IVIANAFU-coresp.

0-1 (0-0)
CONSTANȚA, 24 (prin te

lefon). — La Constanța plouă 
de 24 de ore. Și totuși, me
ciul dintre Portul și A.S.A. 
Tg. Mureș s-a desfășurat la 
un bun nivel tehnic pentru 
că ambele formații au apelat 
la toate cunoștințele pentru 
obținerea victoriei. Tehnica 
superioară și orientarea în 
joc și-au spus cuvîntul.. Mu
reșenii au reușit, deși la li
mită, să se califice mai de
parte. Unicul gol a fost mar
cat de Nistor în min. 49. A 
arbitrat foarte bine Gh. Va- 
silescu I. București.

STEAGUL ROSU-KRAKRA PERNIK 1-1 (0 0)
BRAȘOV, 24 (prin,,telefon). 

In cadrul turneului, pe-.. care 
îl întreprinde în țapa noastră, 
echipa Kralu^, ț’ernik a sus
ținut lg„,Brașov întîlnirea a- 
micală în compania echipei 
din localitate, Steagul roșu. 
Partida a fost de un bun ni
vel tehnic și a plăcut spec
tatorilor. Meciul s-ă încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (0—0). Au marcat Hri- 
stov (min. 57). pentru oaspeți, 
Și 
11
C.

• Miercuri, la Tîrgovișle, 
Krakra Pernik va întîlrii Se
lecționata de tineret a Româ
niei.

dinFlorescu (min. 75
m), pentru gazde, 
GRUIA — cores, principal.

LOTO PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul Pro
nosport nr. 21, etapa clin 24 mai 
1970 :

. I. Progr. Brăila — Chimia Sv. 1
II. Politehnica Gl. — Metrom 1

III. Flacăra — Progresul Buc. X
IV. C.F.R. Arad — Gaz M. M. 

ANULAT
V. Min. Anina — Vag. Arad 1

VI. Min. B.M. — Olimpia S.M, 
ANULAU
VII. C.S.M. Reșița — Electroputere

1
1 
1
x 
x X

1

VIII. Cesena — Modena 
IX. Foggia — Varese 
x. Monza — Atalanta

XI. Piacenza — Ternana 
XII. Pisa — Catanzaro 

XIJI. Reggiana — Livorno

UNIVERSITATEA CRAIOVA

- țRișyL Oradea - 
olimpia’ORADEA 2-1(10) 916IK-

Cîteva sute dtti.uipectatori 
au înfruntat timpul rece, asi- 
stînd la un joc de o factură 
lehnieă și spectaculară thul- 
țumitoare. Au marcat . Po- 
povici (min. 22, din 11 m) și 
Cociș (57). respectiv, Țanțoș 
(80). (I. GIIIȘA — coresp.
principal).

FOND DE PREMII : 138.657 lei 
Meciurile IV șl VI fiind anu

late conform regulamentului, 
toate variantele primesc pronos
ticuri exacte.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA 
MAI.

LOTO DIN

I : 49 18 16
35 FOND

Extragerea
37 77 59 65 
PREMII i 528.821 iei.

Extragerea a II-a: 88 
70 68 57 89 43. FOND
PREMII : 494.672 lei.

24

74
DE

14 
DE

AKADEMIK SOFIA 4-2 (2-1)
In fața a 5000 de "specta

tori S-a ■ desfășurat, -'întîlnirea 
internațională de- fotbal din
tre echipa studenților craio- 
veni și formația sofiotă Aka- 
demik. După un joc frumos, 
cu faze și goluri spectacu
loase, meciul a luat sfîrșit 
cu victoria localnicilor cu 
scorul de 4—2 (2—1). Au 
marcat, în ordine, Oblemenco 
(min. 9), Iordanov (25), Bîtlan 
(42), Niță (63), M. 
(7?) și. 
A

Vasiliev 
din nou, Niță (79). 

arbitrat Șt. Mataizer.
(T. CQSTIN-coresp.)

MECI OMflGAT'CO 3-t
întîlnirea Celuloza Călă

rași «— Marintr Mangalia, 
din cadrul campionatului re
publican 
școlarilor, 
deoarece echipa Marina nu 
s-a prezentat Ia teren. Co
misia centrală de Competiții 
și disciplină a Federației 
române de fotbal a omologat 
această partidă cu rezultatul 
de 3—0 în favoarea Celulo
zei Călărași.

al juniorilor și 
nu s-a, disputat



la Bolzano C. COJOCARU ÎNVINGĂTOR

LA COMO

FLORETA DE ARGINT'
ciștigată de Zabelina (U.R.S.S.)

ÎNCEP CAMPION Mill
MONDIALE DE POPICE

ÎN TURNEUL DE BOX DE LA SZCZECIN

Aseară a avut loc în imen
sul Palazzo del Ghiaccio din 
^Șoizapo, aeschiderea festivă 
ăi campionatelor mondiale de 
pĂpice. i_S-au aliniat la star- 
dstf ăcțușdei, ediții sportivi din 
1P țări, Sare .începînd de azi 
își vor"'disputa cele șase ti
tluri puse în joc.-

Campionatelâ',fiebutează cu 
întrecerile pe echipe-, care 
vor dura pînă marți seara, 
miercuri și joi va avea loc 
proba de perechi (femei și 
bărbați) iar sîmbătă, după o 
zi de odihnă, este programat 
turneul final individual la 
care participă jucătoare și

SUCCESE AU BOXERIEOR
SPANWLI

j
în cursul unei gale de box 

desfășurate la Madrid, cam
pionul european la categoria 
ușoară, spaniolul Miguel Ve
lasquez l-a învins la puncte 
în 10 reprize pe portorlcanul 
Jose Marcuez. în limitele ca- 
tegoriei pană, boxerul spaniol 
Jose Legra a dispus prin k.o. 
tehnic în rundul 7 de Dome
nico Chiloiro (Italia).

★
într-o gaiă desfășurată la 

Bilbao, campionul european la 
cat. grea, Jose Ibar „Urtain", 
l-a învins prin k.o. în rundul 
2 pe brazilianul Jose Ramo. 
Este a 30-a victorie înainte de 
limită obținută de Urtain.

jucători din prima jumătate 
a clasamentului întocmit prin 
cumularea rezultatelor de la 
probele pe echipe și perechi.

Sorții au decis ca echipa 
feminină a ROMÂNIEI, deți
nătoarea titlului suprem, să 
deschidă jocurile, fiind ur
mată în arenă de selecționa
tele Austriei, R. D. Germane, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, 
Ungariei și R. F. a Germa
niei. Ordinea intrării pe piste 
a formațiilor masculină -este 
următoarea : R. £>. Germană, 
ROMÂNIA, J^ehottAWăcia, Iu
goslavia, Atistria, Franța, 
R. F. a Germaniei, Elveția, 
Italia,; UYigaria.

Ân j/eriorii Alexandru An
drei (i) și Ferdinand Popescu 
(m) au stabilit următoarele 
formații. în 
pe pistă :

Feminin : 
Ana Marcu,
Elena Trandafir, Margareta 
Szemanyi, Cornelia Petrușcă- 
Moldoveanu.

Masculin : I. Băiaș, Gh. Sil
vestru, I. Tismănaru, C. Vi- 
nătoru, P. Purje, I. Micoroiu.

VOLEIBALISTELE FEROVIARĂ 
LOCUL III LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 24
Campionatul internațional fe
roviar feminin de volei des-' 
fășurat la Wroclaw a fost 
cîștigat de echipa U.R.S.S.- 
care în 
cut cu
Germane. Selecționata fero-* 
viară română a ocupat locul 
3, pierzînd în ultima etapăt 
cu 2—3 meciul cu reprezen
tativa Cehoslovaciei.

(Agerpres),

ultimul meci a între-*
3—0 formația R. D«ei Simonffi și Cirkova. De 

Petris a ocupat locul 5 cu o 
victorie depășind la tuș-ave- 
raj pe Gapais, care a obținut 
tot o victorie.

Reprezentantele țării noa
stre care cuceriseră în ajun 
turneul pe echipe au ajuns 
cu toate în sferturi de finală 
iar în semifinale au mai 
evoluat Pasau, Vicol, Stanca 
și Ardeleanu. Primele două 
au tras în grupă cu Zabelina, 
Ceretti și Simonffi și nu au 
putut ajunge în finală numai 
datorită tuș-averajului inferior 
celui realizat de Ceretti care 
obținuse ca și Vicol și Pascu 
tot două victorii.

Turneul internațional de 
scrimă de la Como, dotat ou 
trofeul „Floreta de argint" 
și disputat de peste o sută 
de floretiste, a luat sfîrșiit cu 
victoria trăgătoarei sovietice 
Zabelina. în cadrul finalei în 
care s-au mai calificat com
patrioata sa Cirkova, ma
ghiara Simonffi și floretistele 
franceze Ceretti, De Petris și 
Gapais, Zabelina a totalizat 
4 victorii. Pe locurile urmă
toare s-a dat o luptă extrem 
de strînsă făcîndu-se apel la 
tuș-averaj pentru stabilirea 
clasamentului final. Pe locul 
secund a terminat Ceretti cu 
trei victorii ca și succesoarele

■4

BOXERII ROMANI 
APLAUDAU 

ÎN OLANDA
Ciucă, Sitberman și I. Alex« 

învingători
AMSTERDAM, 24 (Ager

pres). — Turneul internațio
nal de box din Olanda acon-_ 
iinuat cu meciurile celei de-a 
treia gale desfășurate pe rin
gul din orașul Zwolle.

Ca și în primele reuniuni, 
pugiliștii români s-au com
portat excelent. In limitele 
categoriei muncă, Constantin 
Ciucă l-a învins Ia puncte pe 
polonezul Jozef Witek. La se- 
mimijlocie, Victor Silberman 
a repurtat o nouă victorie 
inainte de limită, făcindu-1 
k.o. în repriza a treia pe 
Michael McLuskey (Tara Ga
lilor). La categoria grea, 
campionul european Ion A- 
Iexe a dispus la puncte, 
după un meci de mare spec
tacol, de boxerul vest-ger- 
man Heinz Peters.

SZCZECIN (prin telefon), 
în localitate a început sîm- 
bătă un turneu internațional 
de box, la care participă 
sportivi din Bulgaria, R. D. 
Germană, România, Ungaria, 
Polonia și U.R.S.S. Cu acest 
prilej, s-a Sărbătorit și ani
versarea ziarului local, „Ku- 
rier Ssczecinski", de la a 
cărui primă apariție au trecut 
25 de ani.

Din țara noastră participă 
cinci pugiliști : Lumezeanu, 
Amăzăroaie, Ghiță, Cojocaru 
și Sănătescu. Primul s-a ca
lificat, prin tragere la sorți, 
direct în finală. Amăzăroaie 
l-a întîlnit pe polonezul An- 
druskiewicz, de care a fost 
întrecut la puncte. C. Ghiță 
a avut ca adversar pe Abra
mov (U.R.S.S.), boxer cu 
gardă inversă și foarte com
bativ. Ghiță a pierdut prima 
repriză, dar le-a cîștigat net 
pe celelalte, Abramov fiind 
și avertizat în rundul 2. Cu 
toate acestea, boxerul sovietic 
a primit decizia. C. Cojocaru 
a fost revelația galei. La sfîr- 
șitul primei reprize, el a pla
sat o necruțătoare contră de 
dreapta la figură, punîndu-1 
k.o. pe Dziubin .— U.R.S.S. 
Adversarul său nu s-a putut 
ridica de pe prelata ringului 
după secunde. Ultimul

pugilist român care a evoluat 
sîmbătă seara a fost „greul" 
Sănătescu. Lipsit de 
tactică, el a ratat 
tacuri, punctînd... 
învingătorul său, 
Denderys. Așadar, Lumezeanu 
și Cojocaru s-au calificat în 
finalele turneului.

orientare 
multe a- 
în aer. 

polonezul

M. ZAMFIRESCU 
arbitru

intrării

Cernat, 
SzScs,

Elena
Crista

ordinea

ȘAHISTE ROMANCE

în etapa a Xll-a
A XH-a etapă a „Cursei 

Păcii" s-a desfășurat dumi
nică pe ruta Potsdam — 
Halle, 165 km. Lupta pentru 
supremație s-a întețit evi
dent, acum spre finalul 
cursei, liderii întrecerii fiind 
tot mai insistent atacați. în 
etapa spre Halle, cel care a 
declanșat atacul decisiv a 
fost rutierul Axei Peschel 
(R.D.G.). El s-a detașat de 
grosul plutonului și, însufle
țit de apropierea orașului 
natal, a forțat impunîndu-și 
un ritm infernal. El a intrat, 
în aplauzele miilor de spec
tatori din tribunele stadionu
lui „Kurt-Wabbel", cu un 
substanțial avans asupra ur
măritorilor. Plecate în urmă
rirea fugarului, alte două 
pereohi de evadați au sosit 
cu avans asupra plutonului 
masiv. Este vorba de Ver- 
schoren — Timm și Zaaf — 
Maffies.

Și în această etapă cicliștii 
români au avut o compor
tare onorabilă. Doi dintre ei, 
Vasile Teodor și Nicolae Ciu- 
meti, s-au clasat în primii 10.

Iată clasamentul etapei: 
1. Axei Peschel (R.D-G.) 
3h.51:40 i 2. Verschoren (Bel-

EDDY MERCKX
a îmbrăcat

tricou! roz
etape din Turul ciclist al Italiei 

I, ciștigată de Eddy Merckx,

gia) 3h. 53:40 ; 3. Timm (Da
nemarca) — același timp ;
4. Zaaf (Algeria) 3h.54:14 ;
5. Maffies (Italia) — același
timp ; 6. Svorada (Cehoslo
vacia) 3h.55:06 ; 7. Van Steen 
(Belgia); 8. Vasile Teodor ; 
9- Stefanov (Bulgaria) ; 10.
Nicolae Ciumeti — același 
timp.

în clasamentele generale nu 
s-au produs mari modificări. 
La individual continuă să 
conducă ciclistul polonez Rys- 
zard Szurkowski, talonat de 
francezul Marcel Duchemin 
iar la echipe reprezentativa 
Poloniei deține locul I. Este 
notabil faptul că formația po
loneză s-a instalat pe primul 
loc din prima etapă și n-a 
cedat în nici una dintre 
etape poziția sa de fruntașă 
a cursei.

Astăzi au loc două etape: 
dimineață se desfășoară etapa 
a XlII-a pe ruta Halle — 
Leipzig, 34 km contratimp 
individual, iar după amiază 
etapa a XlV-a, criterium în 
Leipzig, 60 km (25 de ture 
pe un circuit de 2,4 km).

BENVENUTI
ȘI A PASTRAT

TITLUL
BELGRAD, 24. Boxerul italian 

Nino Benvenuti și-a păstrat mai 
ușor decît se prevedea titlul de 
campion mondial la categoria 
mijlocie, învingînd prin k.o. în 
repriza a 8-a pe americanul Tom 
Bethea, în meciul desfășurat în 
localitatea Umago (Iugoslavia).

Incomodat la început de atacu
rile adversarului său, care boxa 
tot timpul cu capul înainte și 
încerca să provoace lupta de 
aproape, Benvenuti a accelerat 
pe neașteptate ritmul în repriza 
a 7-a, preluînd controlul osti
lităților. După ce a recepționat 
două croșeuri de stingă, Bethea 
a bătut în retragere, permițînd 
lui Benvenuti să-și etaleze în
treaga gamă a talentului său. 
Repriza a 8-a avea să fie și 
sfîrșitul meciului : un swing este 
urmat de o dreaptă scurtă la 
maxilar, lovituri cărora ameri
canul nu le rezistă și se pră
bușește la podea. încearcă să se 
ridice dar nu înainte ca arbi
trul francez Gondre să-1 numere 
wout“.

9

Baschetbaliștii iugoslavi auBaschetbaliștii iugoslavi au

La capătul celei de a 7-a < 
(Malcesine-Bretonico, 130 km), 
asul belgian îmbracă tricoul de lider. Merckx este urmat în 
clasamentul general de compatriotul său Van den Bosche 
la 13 sec, italienii Dancelli 28 sec, Gimondi 50 sec, danezul 
Ole Ritter 55 sec și fostul lider Bitossi la 1:04.

PARTIDELE DINTRE
SI GRECI AU

Rezultate din turul

FOST AMINATE
doi al „Cupei Davis

In cadrul antrenamentelor desfășurate în vederea concursu
lui internațional automobilistic dotat cu trofeul „Alcoa", cu
noscutul pilot austriac Jochen Rindt (în foto) a realizat pe 
pista de la „Crystal Palace" din Londra o medie orară de 
160 km. Performanța lui Rindt, care a condus o mașină „Lo
tus 69“, reprezintă un nou record al turului de pistă (2230 m).

DE LA BALATON
La turneul internațional fe

minin de șah care a început 
la Balaton (R. P. Ungară) 
participă maestre din Bulga
ria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia, România, U.R.S.S. și 
Ungaria. După cum am mai 
anunțat, țara noastră este re
prezentată la acest turneu de 
Margareta Teodorescu și Ro- 
dica Reicher.

CIUDAD DE MEXICO, 24 
(Agerpres). — Imediat după 
sosirea sa în capitala Mexi
cului, președintele Federației 
internaționale de fotbal, sir 
Stanley Rous, a ținut o con
ferință de presă în care s-au 
abordat probleme legate de 
organizarea turneului final al 
celei de-a 9-a ediții a Cupei 
„Jules Rimet".

Referindu-se la problema 
arbitrajului, președinte- 
1 e F.I.F.A. a arătat că s-ar 
putea să fie diferențe de a- 
preciere, 
și jucătorii 
te diferite.
convinși, 
Rous, că

întrucît arbitrii ca 
vin din continen- 
„Dar, noi sintcin 
a spus Stanley 
stagiul organizat

transformat

pentru cei 30 de arbitri a 
contribuit la o interpretare 
mai unitară a regulamentu
lui de fotbal. Important este, 
a subliniat președintele 
F.I.F.A., să se ducă o luptă 
fără echivoc împotriva jocu
lui dur, astfel ca zecile de 
milioane de spectatori și te
lespectatori din intreaga lu
me să asiste la un adevărat 
spectacol sportiv, la un joc 
curat și corect. Să nu uităm 
că printre spectatori se vor 
afla foarte mulți tineri și 
educatori ai noilor generații".

în cursul conferinței de 
presă s-a precizat că. potrivit 
regulamentului, fiecare echi
pă va avea dreptul să înlo
cuiască doi jucători în tim
pul unui meci, jucători în
scriși pe o listă de cinci re
zerve. Un jucător eliminat în 
cursul unei partide nu va fi 
suspendat în mod automat 
pentru jocul următor. Deși 
regulamentul prevede aceas-

ta, la campionatul mondial se 
vor face excepții, în sensul 
că de fiecare dată comisia 
de disciplină va examina ca
zul sub toate aspectele sale, 
ținînd cont de circumstanțe 
atenuante. Controlul antido
ping va fi aplicat cu stric
tețe. Prin tragere la sorți, doi 
jucători din fiecare echipă 
vor fi supuși acestui control. 
Se va ține, de asemenea, cont 
și de părerea arbitrului.

Stanley Rous s-a referit și 
la unele probleme ale fot
balului în contextul olimpic. 
După cum se știe, recent la 
sesiunea C.I.O. de?'1a Amster
dam, A. Brundage a declarat 
că fotbalul nu mai este un 
sport, ci o afacere. Amintin- 
du-i-se de această remarcă, 
S. Rous s-a mulțumit să spu
nă : „Domnul Brundage vin» 
din altă epocă. Orice s-ar 
spune, fotbalul rămine spor
tul cel mai popular din 
lume".

Ieri urmau să se desfășoa
re, la arena Progresul din Ca
pitală, ultimele două partide 
de simplu din cadrul întîl- 
nirii internaționale de tenis 
România — Grecia, contînd 
pentru „Cupa iPavis". Din 
cauza •ploii, programul a fost 
amînat pentru astăzi după 
amiază. începînd de la ora 
15, se întîlnesc Mărmureanu 
— Arghirou, Mureșan — Ga- 
vrilidis. în caz de timp nefa
vorabil, jocurile se vor 
șura la sala Floreasca, 
ora 16.

Reamintim că scorul 
nirii este 3—0 pentru 
zentativa țării noastre, cali-

desfă- 
de la

întîl- 
repre-

ficată pentru turul următor al 
competiției. Primii titulari ai 
celor două echipe — Ilie Năs
tase, Ion Țiriac, precum și N. 
Kalogheropoulos 
azi dimineață la 
tru a participa 
internațional de 
Garros.

★
Iată alte rezultate 

trate în turul doi al. „Cupei 
Davis" (zona europeană) : la 
Barcelona, Spania — Bulgaria 
5—0 ; la. Paris, Franța — Aus
tria 4—0 ; la Helsinki, Belgia 
— Finlanda 3—1 ; Ia Dublin 
Iugoslavia — Irlanda 4—0.

— pleacă 
Paris, pen- 
la
la

înregis-

turneul
Roland

în cea de a doua parte, în
trecerea a pus față în față 
două formații dispuse să nu 
economisească nici un dram 
de energie. De altfel, „radio
grafia" partidei este deosebit 
de sugestivă în ceea ce pri
vește desfășurarea disputei: 

IUGOSLAVIA. : aruncări de
sub coș 17/6 (r. I) — 16'9 (r. II) ; 
aruncări de la distantă 16/6 — 
9/4 (total 43%) ; aruncăm libere 
12/11 — 14/7 (total 69%) ; recu
perări apărare 17—15 ; recuperări 
atac 5—4 ; greșeli de tehnică 
5—3 ; pase greșite 6—5 (total 
greșeli 26%) ;

S.U.A. : aruncări de sub coș 
15/7 — 16/4 ; aruncăm de la
distanță 20/6 — 18/6 (total 33%) ; 
aruncări libere 10/6 — 14/9 (to
tal 620/0) : recuperăm apărare 
16—12 ; recuperări atac 8—10 ; 
greșeli de tehnică 6—1 ; pase 
greșite 4—4 (total greșeli 12%).

împovărați de greșeli per
sonale, americanii s-au apă- 

larg și au încercat 
mult de la distan- 
ratat însă în mod 
de mult, oferind

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
A SUSȚINUT IERI UN MECI 

DE VERIFICARE
GUADALAJARA, 24 (prin te

lefon, de la trimisul revistei 
„Fotbal", RADU URZICEANU). 
Echipa României a practicat 
un joc. bun în prima repriză 
a meciului de pregătire sus
ținut în compania formației 
Atlas. Jucătorii noștri au avut 
două „bare", în această pe
rioadă (Neagu și Dumitrache). 
După pauză, mexicanii au a- 
vut inițiativa, deschizînd sco
rul în min. 70. Apoi, în min. 
75 și 77, Dumitrache a în-

scris două goluri spectaculoa
se. Gazdele au egalat în 
min. 79.

Formația noastră : Răduca- 
nu (din min. 46, Adamache, 
care a greșit la ambele go
luri) — Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu (din min. 46 C. Dan), 
Mocanu, Ghergheli (din min. 
46 Dinu), R. Nunweiller, Nea- 
gu (din min. 46, Dembrovschi, 
din min. 73 Lucescu), Dem
brovschi (din min. 46 Dobrin), 
Dumitrache, Lucescu (din min. 
73, Tătaru).

I

Campionatele internaționa
le de tenis' ale Franței, ajun
se la , a ‘74-a ediție, își pro
gramează astăzi deschiderea 
oficială la stadionul Roland 
Garros din Paris.

A fost anunțată ordinea ca
pilor de serie în cele cinci 
probe ale întrecerilor. în 
turneul de simplu masculin, 
prim favorit este tenismanul 
român Ilie Năstase. Coechi
pierul său, Ion Țiriac, a pri
mit tir. 10. Tată ordinea pe 
tablou : 1. I. Năstase (Româ
nia) ; 2. S. Stnith (S.V.A.), 
3. M. Santana (Spania) ; 4. 
A. Ashe (S.U.A.) ; 5. Z. Fra- 
nulovici (Iugoslavia) ; 6. R. 
Hewitt (U.S.A.) ; 7. J. Kodes 
(Cehoslovacia) ; 8. O. Richey 
(S.U.A.) 9. A. Metreveli
(U.R.S.S.) ; 10. I. Țiriac (Ro
mânia) • 11. F. Jauffret (Fran
ța) ; 12. L. Hoad (Australia) : 
13. M. Orantes (Spania) ; 14. 
G. GoAen (Franța) ; 15. R.

... M

Ruffels (Australia); 16. D. 
Crealy (Australia).

Au început meciurile din 
calificările pentru proba de 
simplu bărbați, care cuprin
de 128 de participant. Iată 
primele 
trate:
Lolzeau (Franța) 6—3, 7—5,
5— 1; Perkins (Australia) — 
Barrett (Anglia) 7—5, 6—2,
6— 0 ; Wijondo . (Indonezia)
— Battegay (Franța) 5i—7, 
6—4, 6—1, 6—3; Matheu
(Franța) — Tielemans (Bel
gia) 2—6, 6—4, 6—2, 6—2.

rezultate Inregis- 
Paish (Anglia) —

rat mai 
coșul mai 
ță. Ei au 
nepermis 
adversarilor tot atîtea posibi
lități de contraatac. Formația 
iugoslavă, în schimb, cu Si- 
monovici irezistibil și cu 
Skansi atent la orice greșea
lă a pivoților adverși, a avut 
inițiativa permanent, termi- 
nînd meciul cu un avans de 
7 puncte : 70—63. Realizatorii 
celor 133 de puncte : SKANSI 
14, TVRDICI 4, Ciosici 9, Sol- 
man 4, PLEC AS 12, Cermak 
6, Rajkovici 6, Daneu 4, Ka- 
picici 2, SIMONOVICI 9 de 
la învingători, respectiv, Hill
man 12, Smith 2, SILLIMAN 
18, WASHINGTON 13, Brody 
2, McDONALD 10, Wolf 2, 
Isaac 2, Williams 2 de la în
vinși. Slab arbitrajul 
de Kassay (Ungaria) 
suan (Uruguay).

Cu această victorie, 
Iugoslaviei a devenit 
prima oară campioană a lu
mii la baschet.

în ultima zi a competiției, 
Cehoslovacia a învins Uru
guay cu 75—69 (35—36), iar 
Brazilia pe S.U.A. cu 69—65 
(35—24). Sud-americanii au 
avut în Ubiratan (excelent în 
apărare) și Edvar (20) cei mai 
buni oameni, dominînd clar 
în repriza secundă. în urma 
acestui succes ei și-au asi
gurat medaliile de argint. La 
închiderea ediției Iugoslavia 
— U.R.S.S. 72—87 (38—49).
CLASAMENT FINAL : 1. Iu
goslavia, 2. Brazilia, 3. 
U.R.S.S., 4. Italia, 5. S.U.A., 
6. Cehoslovacia, 7. Uruguay.

IOLANDA BALAȘ
2,00 m la înălțime lemei“

A

„In curînd
în cadrul unui interviu a- 

cordat la Budapesta ziarului 
maghiar „NEPSABADSZAG", 
recordmana mondială în pro
ba de săritură în înălțime, 
Iolanda Balaș, a declarat că 
recordul său (1,91 m) ar pu
tea fi doborît încă în cursul 
acestui an. După părerea sa, 
atletele capabile de o aseme
nea performanță sînt aus
triaca Ilona Gusenbauer, Rita 
Schmidt (R. D. Germană), 
Magdalena Komka (Ungaria) 
și Cornelia Popescu (Româ
nia).

La întrebarea referitoare

la limita la care va ajunge 
recordul probei, Iolanda Ba
laș a declarat că nu peste 
mult timp o femei va putea 
sări peste ștacheta înălțată la 
2,00 m,

Tînărul echipier iugoslav Kapicici (nr. 12) in luptă la panou cu 
Zednicek. Imaginea reprezintă un moment al partidei Iugoslavia 

Telefoto : AP-Agerpres
Ocean au luat cel mai bun 
start: 10—6, 16—11 (min. 7) 
18-—13 și 24—19 (min. 14). A- 
părarea agresivă și tirul fără 
greșeală al lui Silliman și 
McDonald, pe de-o parte, 
atacurile năvalnice dar total 
dezorganizate ale gazdelor și 
forma slabă a lui Ciosici, pe 
de alta, au conferit echipei 
S.U.A. posibilitatea de a stă- 
pîni jocul și a impune ritmul 
cel mai convenabil. încurajați 
fără încetare, „plavii" nu au 
cedat pasul, aruncînd în lup
tă permanent ’ forțe noi. Iar 
schimbarea lui Ciosici cu Si- 
monovici s-a dovedit salutară. 
Centrul Stelei roșii din Bel
grad, printr-o serie de acțiuni 
impetuoase, alături de Petar 
Skansi au redat echipei în
crederea în posibilitățile ei. 
în același timp însă, îndeo
sebi arbitrul Kassay din Un
garia, gratificînd mai mulți 
jucători americani cu greșeli 
personale imaginare (mai ales 
în urmăriri la panoul advers) 
a duș „5“-ul de bază prezen
tat de Hal Fischer în situa
ția de a se afla la un pas de 
eliminare. Astfel se explică 
revenirea gazdelor, care au 
cîștigat repnza cu 35—32.

— Cehoslovacia 94—84
Frumoasa sală Tivoli, gaz

dă a atîtor mari competiții de 
amploare, s-a transformat 
sîmbătă seara, pentru numai 
două ore, într-un veritabil 
crater de vulcan, aruncînd în 
permanență o lavă incandes
centă din piepturile și ini
mile a peste 7 000 de specta
tori de-a dreptul fanatici. O 
atmosferă tipic sud-america- 
nă (din care doar petardele 
au lipsit), la cea mai înaltă 
tensiune — iată cadrul în 
care baschetbaliștii selecțio
natelor Iugoslaviei și S.U.A. 
și-a disputat întîietatea — cu 
o zi înainte de căderea corti
nei peste cea de a Vl-a edi
ție a C.M. — într-o partidă 
ce avea să decidă pe noua 
campioană a lumii.

Mai puțin emoționați 
parcă, și mult mai stăpîni pe 
nervi, jucătorii de peste

CAGNOTTO
ÎNVINGĂTOR

prestat 
și Ben-

echipa 
pentru CAROL CORBU

7,73 m la lungime

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
Campionatele europene de 

judo au continuat la Berlin 
cu întrecerile pentru titlu
rile individuale. în cadrul ca
tegoriei semigrea, sovieticul 
Vladimir Pocatirov l-a învins

Tîpaml i L P. .Intuima|ia“, «ir, Bruzoianu ar, 23—25, Bucurv|li

LA MINSK
MOSCOVA, 24 (Agerpres). 

sărituri 
m) din 

interna- 
fost cîș- 

italian'

Proba 
de la 
cadrul 
țional 
tigată _______ _____
Giorgio Cagnotto cu un total 
de 498,93 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat Vladimir 
Vasin (U.R.S.S.) — 490,47
puncte. Campionul olimpic 
de la Ciudad de Mexico, ita
lianul Klaus Dibiassi, a ocu
pat locul trei. Sportivii ro
mâni Constantin Nedelcu și * s_au Sjtuat pe

Și 15 cu 415,84 
respectiv 388.17

masculină de 
trambulină (3 

concursului 
de la Minsk a 
de sportivul

BUDAPESTA, 24 (Ager
pres). — In prima zi a con
cursului internațional de atle
tism organizat la Budapesta 
de clubul Honved s-au înre
gistrat următoarele rezulta
te : MASCULIN : 100 m — 
1. Farkaș (Ungaria) 10,4 ; 2. 
Zamfirescu (România) 10,6; 
săritura în lungime — Ka- 
locsai (Ungaria) 7,80 m ; Ca
rol Corbu (România) a ocu
pat locul 3 cu 7,73 m ; 1500 
m — Ilonti (Ungaria) 3:52,2 ; 
Lupan (România) a ocupat 
locul 3 cu 3:52,4.

Ion Ganea 
locurile 10 
puncte și 
puncte.

Concursul ..........
turi din turn s-a încheiaPcu 
victoria Silvyei Fidler (R. D. 
Germană), care a totalizat 
317,16 puncte.

Stock
grea

Klaus

în finală
(R.F.G.). La
titlul a
Grahn (R.D.G.), învingător a-
supra Iui W. Ruska (Olanda).

pe Uwe 
categoria 

revenit lui
feminin de sări-

«0368


