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CUMPLITĂ AȘTEPTARE, 
EFORT ÎNSUTIT, ACUM,

LA GALAȚI
Artă obsedant vtntul In ctmpia Dunării, încrețind oglinda 

apelor de pripas, ivite unde pină mai ieri nu erau, unde ni
meni nu le-a dorit. De la Brăila la Galați, vasul „Fregata" — 
Unul din vasele care au luat locul vagoanelor de caile fe
rată — primește vitejește în carenă plesnetul zgomotos și pu
ternic al valurilor turbate. Fondista Rafira Fița — care se 
întoarce la internat după concursul de atletism din Bucu
rești — e doar fată de la Dunăre, și tot se albește la față 
de teamă. Urgia lichidă o duce cu gîndul la ai ei, din satul 
(Traian, aflat sub ape prin apropiere.

Viața In portul dunărean 
pare liniștită la prima vedere, 
îngrijorarea e mai mult in
terioară. Cei de pe terasele 
superioare ale orașului, din 
centru pină in Țiglina, dau 

“curs normal activității lor. Pri
ma grijă e producția sporită 
în sectoarele neamenințate, la 
adăpostul calmului, al spiri
tului de responsabilitate și de 
solidaritate.

Starea de alertă « mai preg
nantă «In partea de jos a ora
șului, dinspre port înspre car
tierul Bădălan. De peste 20 
de ani nu am mal pășit pe

aleile șantierului naval din 
Galați, acolo unde — tînăr re
porter — urmăream frenetic 
și însuflețit întrecerea — mai 
pasionantă decît una sportivă 
— dintre nituitorii localnici și 
ambițiosul Banu, din Tr. Se
verin. Unde or fi nituitorii de 
altădată Roșea și Iordăchescu ? 
Cite nituri pe oră se mai bat 
astăzi în trupul uriaș al aces
tui cargou de 12 000 tone care

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag. j 2 a)

SIGHIȘOARA, ORE DE APOCALIPS
I Timava Mare și-a
'din nou ghearele de caraca
tiță peste Sighișoara. Și ia
răși, puhoaiele, învolburate, 
înalte șl negre ca un mon
stru, au năvălit — cum se 
întâmplase cu două săptămâni
I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

întins în urmă — în miez de noap
te. Abia apucaseră oamenii 
acestui oraș, sîmbătă, să-și 
tragă suflarea, după multe zile 
de efort neîntrerupt, și la 
ora 1 sinistra alarmă a fost 
din nou trasă : „Crește Tîrna- 
va, crește Tîrnava !’*

Pînă dimineață — cota 
„fluviului11 urcase Ia 4 metri. 
Au trecut 10 ore și alte 10, 
dar apele continuau să se 
înalțe.

Luni, către ora prânzului
— după aproape 36 de ore
— Tîrnava începuse să sca
dă. Dar o jumătate din oraș, 
aceeași porțiune inundată de 
prima năvălire a puhoaielor, 
continuă să fie sub apă. Mă 
aflu în capul străzii Ștefan 
cei Mare, amplasată în par
tea de jos a orașului. Pe plu
ta improvizată pe care m-am

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Despre Eduardo Gon- 
calvez Andrade, un 
tînăr care abia a îm
plinit 23 de ani, dar care 

este cunoscut azi în lumea 
întreagă sub ?iumele de 
Tostao, Don Serafin, un 
preot catolic iremediabil 
îndrăgostit de fotbal, că
ruia duminica după-amlază 
îi sacrifică sutana pentru 
a deveni crainic de radio, 
spunea : „Pele este geniul 
— el reușește totul din 
instinct ; Tostao este ta
lentul — el reușește totul 
grație inteligentei sale !“

Bine făcut (1,71 m înăl
țime, 72 kg greutate), Tos
tao a mai fost poreclit 
„Bebe Cadum" pentru fap
tul că are obrajii „roz“ 
și puțin... rotunjori ! La 23 
de ani, acest „prinț moș
tenitor" al lui Pele are la 
activul său cîteva perfor
manțe ieșfte din comun. A 
fost selecționat de 35 de 
ori. mareînd 27 de goluri 
pentru echipa națională. 
Titlul lui de glorie este că 
a marcat golul victoriei 
braziliene asupra selec
ționatei F.I.F.A. șl echipei 
Angliei. Este un excelent 
tehnician, conducînd ba
lonul, driblînd. șutind sau 
pasînd fără să-l privească. 
Se spune că „simte'4 min
gea. ca nimeni altul, miș- 
cindu-se In joc dezinvolt, 
rapid și eficient. A de
butat in echipa Braziliei 
în 1966, la „World Cup“, în 
meciul contra Ung.'-.riei, 
cînd a și înscris unicul 
punct al brazilienilor. A 
intrat brusc în selecționa
ta „carriocas", pe postul 
lui Coutinho și, cum spunea 
Don Serafin, „cu talentul 
și inteligența lui“ a... ră
mas !

Joacă la echipa Cruzeiro 
din statul Minas Gerais, 
care l-a angajat la vîrsta 
de 17 ani de la clubul A- 
merica Mineiro. A termi
nat Institutul de studii e- 
conomice și în prezent 
este proprietarul unui ma
gazin de articole de sport, 
pe care — fiind... celiba
tar — îl dirijează, deocam
dată (!), singur.

■I.

una din st ații le-pi iot ale industriei
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Combinatul din Tîrnăveni,
noastre chimice, a fost cumplit lovit de ape. Oamenii sini insă 

hotărifi să-l refacă

LA BRĂILA,
DRAMATICĂ ÎNCLEȘTARE 

ÎNTRE OM Și APĂ
Am plecat de acasă cînd ora

șul nu-și alungase încă somnul 
de pe gene, la ora cînd noap
tea se îmbină cu ziua, în zori. 
Puținii oameni, grăbiți să întîm- 
pine Începutul de săptămină, 
au fost culeși de autobuzul cu 
lumini primitoare. Lîngă mine, 
două femei vîrstnice, desigur 
muncitoare, discutau evenimen
tele care ne frămmtă în aceste 
zile, 
care le vor lucra voluntar pen
tru sinistrațl, zilele de muncă, 
transformate în bani, ce le vor dă
rui semenilor cărora năpasta le-a 
pricinuit grele răni. Am reținut 
Confesiunea celor două femei 
mame, căci șl despre fiii și ne
poții lor au adus vorbe în spre 
finele bilanțului, ca pe un sim
bol al ritmului bătăilor inimii 
țării în acest ceas de grea în
cercare. Nerăbdarea cu care e- 
rau, pur șl simplu, smulse zia
rele de la chioșcuri, 
pioasă in care era
»ul tranzistoarelor,

cuțiile înfrigurate; emoția 
necazul cu care era primită 
care știre, toate acestea văzute 
sau auzite in autobuz, în gară, 
pe culoarele sau în comparti
mentul trenului ne-au dat și

sau 
fie-

Hrislache NAUM

Socoteau duminicile pe
(Continuare tn pag. a 2 a)

Către

tăcerea 
ascultat gla- 
șl-apol dls-

FIZICĂCONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
Șl SPORT DIN ROMÂNIA

Vă rugăm să primiți sentimentele durerii noastre pentru cala
mitatea abătută asupra României. Tn aceste momente ne simțim 
și mai mult uniți frățește cu poporul dumneavoastră, cu orga
nizațiile sale sportive.

Vă rugăm să exprimați aceste sentimente, precum și solida
ritatea noastră cu populația lovită.

Frățește,
Președinția Națională a

UNIUNII ITALIENE A SPORTULUI POPULAR
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COMPLETĂRI
LA CRONICA JOCULUI

ROMÂNIA - ATLAS
• Pină in min. 70: 0-0 fi, apoi, 4 goluri 

in 9 minute l
GUADALAJARA, 25 (prin 

telefon, de la trimisul special 
al revistei „Fotbal"). După in
formațiile sumare comunicate 
duminică noaptea iată cîteva 
completări la cronica jocului 
România — Atlas, încheiat, 
după cum se știe, cu un re
zultat nedecis : 2—2 (0—0).

Mai întâi despre evoluția 
acestui 2—2.

Scorul a fost deschis în 
min. 70 de mexicanul Guillen, 
care a șutat pe jos de la a- 
proximativ 20 de metri. Ada- 
mache, neatent, a fost nevo
it să scoată balonul din 
plasă.

Cinci minute mai tîrziu, 
la o centrare a lui Tătaru 
II, Dumitrache a reluat

'\\\\\\\\\\\\^^^^^

CONSTRUCTORUL 
A ÎNVINS PE 

T. J. GOTTWALDOV
• In cadrul turneului de trei 

jocuri pe care-1 efectuează în 
țara noastră, echipa de rugby 
juniori T. J. Gottwaldov din Ce
hoslovacia a susținut ieri pe sta
dionul Tineretului prima intiinlre, 
în compania formației similare a 
Constructorului București. Me
ciul a fost plăcut, oaspeții im- 
presîonînd mai ales prin forța 
de joc. Victoria a revenit în cele 
din urmă Constructorului cu 13—8 
(3—0). Din formația gazdă s-a 
detașat tînărul Tablă, care a ți 
înscris 10 puncte. (G. K.),

din voie, imparabil, re
stabilind echilibrul pe ta
bela de marcaj.

După două minute, A- 
CELAȘI DUMITRACHE 
RIDICĂ SCORUL LA 
2—1, ÎNSCRIIND SPEC
TACULOS, CU CAPUL, 
DIN PLONJON, LA O 
CENTRARE EFECTUATA 
DE MIRCEA LUCESCU.

în min. 79, Brandilla, a 
executat un șut centrare, din- 
tr-un unghi aproape imposibil 
(de pe partea stingă a tere
nului); dar Adamache, sur
prins afară din poartă, a pri
vit mingea cum se rostogo
lește în plasă : 2—2.

Așadar, 4 goluri înscrise 
în numai 9 minute.

Fotbaliștii români au a- 
vut o ușoară superioritate în 
repriza I, cînd Neagu (min. 
31) și Dumitrache (min. 42) 
au trimis balonul in bară, 
iar echipa Atlas a controlat 
jocul in partea a doua a me
ciului, perioadă în care a ra
tat și ca două bune ocazii.

în general, comportarea e- 
chipei noastre a fost sub aș
teptări, elevii lui Angelo Ni- 
culescu și Em. Vogi jucind, 
lent, CU ABUZ DE PASE LA 
MIJLOCUL TERENULUI, CU 
O INSUFICIENTĂ FORȚĂ 
OFENSIVĂ.

Să scuze toate acestea su
focanta căldură pe care s-a 
jucat această întîlnire ?

Radu URZICEANU

individual compus cu 37,60 
Au urmat-o : M. Blagoeva 
(B) 37,35, Mariana Moca-
nu (R) 37,15, Anca Grigo- 
raș (R) 37,10, Mariana
Gheciov (R) 36,65, M. Kir
eeva (B) 36,35. La băieți, 
tinerii gimnaști români au 
repurtat un succes net : 
România 276,75 — Bulgaria 
270,15 p. La Individual 
compus a cîștigat Nicolae 
Oprescu (România) 56,00 
p, urmat de G. Ivanov (B) 
55,85, Radu Branca (R) 
55,70, GIi. Iu șan (R) 
Ad. Stoica (R) 54,90 
Stancv (R) 54,15 p.

Toma HRISTOV

GIMNASTELE ROMÂNCE LA „TURNEUL

SOFIA, 25 (prin telefon, 
de la corespondentul nos
tru). In sala de sport de 
ia stadionul „Vâsli Levski", 
din capitala Bulgariei, s-a 
desfășurat intilnirea in
ternațională de gimnastică 
dintre echipele de juniori 
(fete și băieți) ale Bulga
riei și României. PREZEN- 
TIND EXERCIȚII MAI VA
LOROASE ȘI EXECUTATE 
cu înalta măiestrie, 
ECHIPELE OASPETE AU 
OBTINUT SUCCESE PE 
TOATA LINIA.

La feminin gimnastele 
românce au cîștigat pe e- 
chipe cu 184,95 p — 181,40 
p. ștefania Bacoș (Româ
nia) s-a clasat prima la

SOLIDARITĂȚII"
Joi va pleca Ia 

Skoplje (Iugoslavia) un 
grup de gimnaste, care 
vor lua parte la „Tur
neul Solidarității". Este 
vorba de un concurs de 
gimnastică 
care se va bucura de 
participarea unor spor
tive renumite din mai

modernă,

54,95, 
șl V.

va 
a-

DE LA SKOPLJE
multe țări. România 
fi reprezentată Ia 
ceste întreceri de spor
tivele : Carmen Buca- 
ciuc, Ileana Nicolae și 
Niculina Voinea. Ca an- 
trenoare va face depla
sarea Mihaela Solomo- 
nov, iar ca arbitră Gi- 
neta Stoenescu.

în „Cupa Davis": România-Grecia 5-0 

SI ULTIMELE DOUĂ PARTIDE 
AU REVENIT OSMANILOR NOȘTRI

Amînate din cauza 
timpului nefavorabil de 
duminică, ultimele două 
meciuri de simplu din 
întîlnirea România — 
Grecia contînd pentru 
turul doi al „Cupei Da- 
vis“, ap continuat ieri.

Prima partidă a avut 
loc între Viorel Marcu

(care l-a înlocuit în ul
timul moment pe 
P. Mărmureanu, plecat 
și el la Paris cu Ti
riac și Năstase) și 
E. Arghiriou.

T . MACARSCHI

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

BOXERII DE LA OLIMPIA

Echipa de box (Juniori) 
a clubului sportiv Olimpia 
București a plecat în 
Bulgaria. Prima evoluție a 
sportivilor români va avea 
loc în orașul Plovdiv. 
Următoarea întîlnire se va 
disputa într-o localitate ce 
nu a fost încă stabilită.

ElUpa de polo (juniori) 
Komânlel a plecat 
Lvov, In U.B.S.S., unde în 
zilele de 28, 29 ți 30 mal, 
va lua paria la un turneu 
dc polo, alături de forma
țiile reprezentative similare 
ale Uniunii Sovietice, Un
gariei șl R. D, Germane.

a 
la
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Cu echipa secundă

ROMÂNIA S-A MENflNUT 
LOC ÎN BOXUL BALCANICPE PRIMUL

Dincolo de amărăciunea 
pe care ne-a produs-o fap
tul că 6 din cei 9 pugi- 
liști români calificați în 
finala celei de a VIII-a 
ediții a campionatelor bal
canice de box de la Vama 
au părăsit ringul învinși, 
trebuie, totuși, să conchi
dem că reprezentativa noas
tră s-a comportat bine, 
reușind să mențină Româ
nia pe primul loc în Bal
cani, așa cum a făcut-o Ia 
fiecare 
te. Ea 
cru în 
ticipări 
care

din edițiile trecu- 
a realizat acest lu- 
condițiile unei par- 
cu o garnitură din 

lipseau Constantin

CLASAMENT
1. ROMANIA — 3

medalii de aur, 6 de 
argint, 2 de bronz = 
58 p.

2. Bulgaria — 4 me
dalii de aur, una de 
argint, 6 de bronz = 
54 p.

3. Iugoslavia — 2 me
dalii de aur, 3 de

PE NAȚIUNI

argint, 6 de bronz ■ 
50 p.

4. Turcia — 2 meda
lii de aur, una de ar
gint, 8 de bronz •= 
47 p.

PUNCTAJ: “
tru medalie de aur,*5 p. 
pentru argint, 3,5 p. 
pentru bronz.

: 7 p. pen-

Ciucă, Calistrat
Victor Silberman, 
vaci, Ion Monea, 
lexe și alții, cucerind trei

Cuțov, 
Ion Co
lon A-

medalii de aur, 8 de argint 
și două de bronz.
(Continuare tn pag. a d-a)
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SUFICIENT
criam nu de mult că 
publicul stadioanelor 
noastre a realizat în 
vremea din urmă o 
bună metamorfoză, de; 
venind îndeobște mai 

civilizat, mai cumpănit, mai drept. Deși 
actele de violență consumate *'■ 
bune deveniseră atunci de-a 
singulare, puum^Mic uium, j«ii> 

colectivă, în chiar perimetrul 
tim de manifestare, încercam

s
• ••

I
I
I
I

în tri- 
dreptul 

punificate fiind, prin reacție 
' ' I lor in-

‘ 1 la vre
mea aceea unele îndrituite temeri în
fața epitetelor, exprimate de mulți din
tre spectatorii bucureșteni.

Luînd condeiul în mînă și așlernînd 
bune cuvinte, calde și zîmbitoare, ne 
răsuna în urechi o mare tristețe — și, 
implicit, o mare nemulțumire — con
fesată cîndva de responsabilul nafip- 
nalei de juniori, profesorul Ola, care 
ne mărturisea că nu dorește, cu nici 
un preț, ca vreunul din meciurile de 
verificare ale echipei sale să fie găz
duit de Capitală...

Mirării noastre — la urma-urmei, 
gîndeam, care antrenor nu-și visează 
in spate tribunele arhipline, ținîndu-i 
pumnii și încurajîndu-i elevii — pro
fesorul Ola îi răspundea cu c amără
ciune mai degrabă resemnată : „La 
București, dacă nu joci bine cinci mi
nute, lumea începe să fluiere, dezechi- 
librînd și mai mult echipa, comple- 
xînd-o, insultînd-o chiar... Și toiul în 
virtutea argumentului că cel care a 
plătit are dreptul să și înjure I”

Mult timp am bănuit că vorbele de 
mai sus, ultimele, cochetează — nevi
novat și indirect — cu exagerarea, și 
că rezervele antrenorului naționalei de 
juniori n-au decît o prea palidă și 
aproximativă justificare, gîndind chiar 
— nostra culpa — că o eventuală în- 
frîngere asistată de mai puțini spec
tatori, la Rm. Vilcea sau aiurea, în- 
tr-un stadion mai puțin încăpător, po
sedă o reverberație îndeobște săracă, 
păstrind pe undeva mai curată onoa
rea celor biruiți... |

Am bănuit, zicem, și remarcați fim- I 
pul trecut al verbului, pentru că ulti
mele verificări — la care am fost mar
tori nelipsiți — ale reprezentativei de 
tineret, ne-au convins, cu tărie de sen
tință, că adevărul se afla în apropie
rea cuvintelor citate, și că publicul 
bucureștean — paradoxal, tocmai acel 
compartiment al lui care pare mai fi
del fotbalului, mai abandonat jocurilor 
lipsite de strălucire — este încă cer
tat, într-o considerabilă și penibilă 
parte, cu urbanismul, cu bunele ma
niere.

La „amicalul* cu Akademik Sofia — 
ca să luăm ultimul exemplu — nimeni 
n-a aplaudat în tribună, nimeni n-a 
aruncat spre gazon un cuvînt bărbă
tesc, o cît de sfioasă încurajare, nimeni 
n-a suferit pentru jocul prost al echi
pei antrenată de Cernăianu și Tătaru... 
A fost, însă, suficient ca un jucător 
român să greșească o minge, simplă 
ca oricare alta, pentru ca o ploaie de 
injurii să coboare spre teren, menite, 
neîndoios, să mutileze universul psihic 
al jucătorilor.

E drept, evoluția echipei nu strălu
cea, dar de aici și pînă la a îmbrăca 
sportivii pe care ai venit să-i susții 
într-o grea haină de insulte e un drum 
lung, drumul acela
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e un drum 
lung, drumul acela care nu trece, desi
gur, nici prin școală, nici prin grădini, 
nici pe asfalt...

Nu mai vorbim de reacția aceea 
ostracizaniă, de expurgare a turbulen- 
ților — reacție care lipsea cu priso
sință — dar ne întrebăm așa, pe ne
știute, la întîmplare, dacă e cinstit, și 
dacă e bine, și dacă e POSIBIL că 
speciotorul care plătește un bilet de 
5 lei să înjure cît și cum vrea ? 1

Și cineva se mira, stingher și neaju
torat, că jucătorii noștri sînt uneori 
atît de triști...

L
Ovidiu IOANIJOAIA
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JURNAL 
MEXICAN
• ENGLEZII DIN NOU 
VICTORIOȘI • ITALIENII 
NU CONVING • BRAZI
LIA C1ȘTIGA CU 3—0
• ALTE ȘTIRI ÎN LEGĂ

TURĂ CU C.M.

Belgienii lasă o bună im
presie in meciurile amicale din 
Mexic. Iată-1 pe Lambert țin 
picioare) care, profhind de o 
busculadă, va înscrie al doi
lea gol In poarta echipei A- 
merîca.

In cele trei confruntări cu echipa R. F. a Germaniei

Naționala României de lupte greco-romane 
și-a onorai cartea de vizită 

INTERVIUL NOSTRU CU ANTRENORUL FEDERAL
ION CORNEANU

Zilele trecute, echipa de lup
te greco-romane a țării noastre 
a susținut trei întîlniri cu re
prezentativa similară a R.F. a 
Germaniei, formație bine co
tată în arena internațională. 
Cum agențiile de presă ne-au

furnizat doar rezultatele teh
nice, pe care de altfel le-am 
și publicat, i-am solicitat an
trenorului federal Ion Cor- 
neanu mai multe amănunte.

(Continuare in pag. a 3 a)

0 NOUĂ FORMULĂ DE DISPUTARE 
A FINALELOR J.O. SI C.E.?

Propunerea F.R.B. la Conferința diriguitorilor baschetului euro
pean și din bazinul niediteraneean

De mîine se desfășoară, 
în saloanele hotelului „Inter
național" din Mamaia, lucră
rile celei de-a XV-a sesiuni a 
Conferinței permanente a de- 
legaților federațiilor naționa

le de baschet din Europa și 
din Bazinul Mediteraneean, 
eveniment de mare impor
tanță pentru activitatea aces
tui sport.

(Continuare în pag. a 4-a)
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PE MARELE FRONT AL APELOR PRIMĂVARA AUTOMOBILISMULUI

Oltul se răzvrătește din nou
In ultima corespondență 

transmisă din Rm. Vîlcea 
anunțam, cu mare satis
facție, că Oltul a fost în- 
frînt. De fapt, se cîștigase 
o bătălie dar nu și răz
boiul. Oamenii erau feri
ciți că au scăpat de urgia 
apelor care au transformat 
țara noastră într-o uriașă 
lagună. Dar liniștea ultime
lor zile s-a dovedit a fi 
una dinaintea furtunii.

De ieri, de la prînz, cînd co
mandamentul central de lup
tă împotriva inundațiilor a 
anunțat, pe calea undelor, că 
apele Oltului au atins nivele 
extrem de periculoase, la Fă
găraș, Sebeș și Cornet, și eă 
viitura urmează să ajungă în 
cursul nopții de duminică spre 
luni la Rm Vîlcea, întreg 
orașul s-a aflat în alarmă. 
După amiază, neliniștea a în
ceput să crească, iar spre 
seară toți locuitorii s-au so
cotit mobilizați. Mii de oa
meni se îndreptau spre punc
tul Ostroveni, cel mai ame
nințat de apele năvalnice. 
10 000 .de s.aci cu nisip au 
barat, la marginea orașului 
Rm. Vîlcea, Oltul. Oltul, însă, 
crește vertiginos. Azi dimi
neață (n.r. luni), la ora 7, el 
atinsese cota de 350 cm, cu 
30 de centimetri mai mult 
decît se prevăzuse. La ora 
10, cota era de 361 cm ! în
treprinderea „11 Iunie" este 
grav amenințată. Cu tot erois
mul de care au dat dovadă 
oamenii în această noapte 
albă, Oltul s-a dovedit puter
nic. Apele sale pătrunseseră, 
încă de la ora 6. pe străzile 
Horia și Cloșca. Imediat, 
membrii comandamentului 
municipal s-au deplasat la 
fața locului. La ora cînd 
transmit a început evacua
rea populației.

Dacă la Rm. Vîlcea pierde
rile sînt, deocamdată, nu prea 
mari, în celelalte localități, 
de pe malul rîului, situația a 
început să devină critică. La 
punctul Munteni (din raza

comunei Mihăiești), apele au 
invadat o suprafață de peste 
30 de hectare și continuă să 
înainteze. Țăranii cooperatori 
de aici, ajutați — în princi
pal — de militari, dau o 
ciuntă bătălie cu micuțul pi- 
rîu Govora, care s-a trans 
format, în cîteva ore, într-un 
adevărat fluviu. Oamenii și 
animalele sînt în afară de 
orice pericol.

în cel mai nordic punct al 
județului, la Cîineni, s-au în
registrat însă și victime. 
Populația este evacuată și 
toate forțele umane lucrea
ză, fără întrerupere, de peste 
24 de ore la construirea unui 
dig de apărare. Circulația, 
pe șoseaua Rm Vîlcea — 
Sibiu, a fost întreruptă. Ploi
le dezlănțuite au acoperit cu 
apă această principală cale de 
acces spre Ardeal, în punc
tul Lotrișor. Sute de autoca
mioane cu alimente, medica
mente și obiecte trimise si- 
nistraților au fost oprite din 
drum. La comandamentul ju
dețean nu au sosit încă infor
mații despre situația căii fe
rate. Deocamdată, s-ar părea 
că ea este în afară de peri
col.

Foarte greu lovit a fost o- 
rașul Drăgășani, unde au tre
buit să fie evacuate, pînă a- 
cum, 131 de familii.

în ciuda situației grele și 
amenințătoare, oamenii luptă 
cu hotărîre, toate forțele fi
ind coalizate împotriva vici
situdinilor naturii. Și deși a- 
pcle Oltului cresc mereu, ni
căieri nu am auzit cuvîntul 
frică, n-am văzut panică. 
Calmul și eroica dăruire ca
racterizează atmosfera, din 
aceste ore, în județul Vîlcea.

„Pericolul este, intr-adevăr, 
foarte mare, mult mai mare 
decit ne-am fi închipuit — 
îmi spunea un tovarăș din 
comandamentul județean — 
dar sîntem hotărîți să facem 
totul ce omenește va fi po
sibil pentru a îngenunchea 
Oltul. Oltul acesta, pe care-l 
iubim atit de mult și care, 
parcă, a înnebunit cu totul".

Dan VLAD
Rm. Vîlcea, 25 mai 1970

Pachete, mii și mii de pachete. Ele poartă spre sinistrați nu numai ajutoarele atit de necesare 
supraviețuirii, dar ș: căldura inimilor unei întregi națiuni, strins unită și la bine și la rău

TINERETUL SPORTIV 
RĂSPUNDE PREZENT!
La redacție sosesc zilnic noi adeziuni din partea clu

burilor, asociațiilor, sportivilor, activiștilor sportivi, 
numerosului activ obștesc care își consacră timpul liber 

cauzei stadionului pentru ajutorarea întinselor zone ale pa
triei noastre vehement atacate de calamitățile naturale.

Toate acestea se înscriu în consensul unanim de solidari
tate prin care poporul nostru este hotărît să țină piept urgiei 
și să reconstruiască, cît mai degrabă, toate cele ce au fost 
distruse în zilele de nebunie a apelor. Este expresia hotăririi 
nestrămutate de a face — ca în ciuda tuturor vitregiilor — 
România socialistă să prospere și să înflorească necontenit.

® Sportivii din Botoșani —100 000 lei
Alături de toți oamenii 

muncii, sportivii din Boto
șani, județ mai puțin afectat 
de calamitate, au hotărît să 
depună importante sume de 
bani în „Contul 2 000“. Consi
liul județean, In colaborare 
cu asociațiile, a întocmit un 
program bogat de competiții 
ale căror încasări vor fi do
nate în întregime sinistrați
lor. După un calcul estimativ, 
la ele se vor încasa 15 000 lei.

LA BRĂILA, DRAMATICĂ ÎNCLEȘTARE
(Urmare din pag. 1)

mai mult Imaginea participării 
totale, a tuturor oamenilor, su
fletească și materială, la ceasul 
teribilei înfruntări, a unității 
noastre consfințite la bine și 
consolidate acum, în fața for
țelor dezlănțuite ale naturii.

tn sfîrșit, acceleratul care ini
țial trebuia să ajungă la Galați, 
dar căruia apele i-au frînt dru
mul, s-a pus în mișcare. Fe
reastra a devenit un ecran pe 
care se succed cu repeziciune 
imagini. Imagini de loc opti
miste. Bălti mari, cît cuprinzi 
cu ochii, au acoperit hectare 
fără număr din această vastă 
cimpie, denumită — plastic — 
grînarul țării. Uneori apar stîlpi. 
ce încearcă cu greu, ca niște 
oameni Istoviți, să-și țină por
tativul sîrmelor deasupra gîr- 
lelor furioase. Acolo unde apele 
s-au retras, peste suprafețele în 
care porumbul sau griul abfh 
încolțiseră, s-a așternut o peli
culă maronie. Și peste tot, pe 
ulițele satelor, pe drumuri, no
roiul obsedant, subțiat de apa 
ce a pus aici vremelnică stă- 
pînlre. Apropilndu-ne de Brăila 
zărim, tot din goana trenului, 
coroanele copacilor, zbuciumate 
de vijelia căreia aveafn să-i 
simțim asprimea de la primii 
pași prin orașul dunărean. Oa
menii acestui important centru 
al industriei constructoare de 
mașini grele, al industriei hir- 
tiei șl celulozei, al șantierelor, 
au în ochi luciri metalice. Le 
citești parcă minia — prietenul 
Danubiu a devenit dușman te
mut — dar șl hotărîrea de a 
nu se lăsa învinși.

Ce-au însemnat pentru el ul
timele 24 de ore 1 Din Șiretul 
revărsat peste maluri pătrund, 
pe o zonă apreciabilă, șuvoaie 
de apă. Deocamdată nu pot fi 
stăvilite. 200 de militari fac, 
in zona cantonului 4 (între km 
8 și 9). lucrări pregătitoare pen
tru încercarea de a închide 
breșa. Fină atunci apa își con
tinuă drumul nimicitor. La Nă
moloasa. tot. pe șiret, infiltra
țiile amenință digul. Vîntul 
— care suflă cu o diabolică pu
tere — naște valuri neînchipuit 
de mari pe Dunăre. La Mărașu, 
de duminică noapte, cîteva sute 
de oameni, muncitori și militari, 
scafandri, cu utilaje de toate 
felurile șl mărimile, dau o 
cruntă bătăile cu Dunărea. Iz
bind digul Insulei Mari a Brăi
lei, valurile au deversat, au pă
truns hoțește pe dedesubt, au 
încercat să năruie titanica mun
că a oamenilor. Cu apa pînă la 
piept, în valurile reci ca ghea
ța șl șflchlultoare ca biciul, oa
menii aceștia — eroi veritabili, 
mal tari decît granitul — n-au 
lăsat o clipă lucrul. Au im
plantat palplanșe, au întărit și 
înălțat digul, au făcut tot ce

omenește ' este posibil; nu s-au 
lăsat învinși. La ora cînd trans
mit, aproape 11.000 de perechi 
de brațe - își pun volnicia în a- 
pârarea celor 156 de km de dig 
care înconjoară 72 000 de hec
tare de pămînt fertil, Insămînțat 
cu porumb, grîu și floarea soa
relui, pămînt smuls apelor cu 
șase ani în urmă. Vizita pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut-o la 22 mai în Județ, i-a 
îmbărbătat, l-a făcut să vadă 
și mai clar cită nevoie este ca 
aceste pămînturi roditoare să 
fie apărate de ghearele hră
părețe ale stihiei.

Asociația sportivă Unirea 
Tricolor, cluburile Progresul 
Brăila și Școala sportivă din 
localitate au donat material șl 
echipament sportiv in valoare 
de peste 11000 lei. Totodată, 
din veniturile obținute prin 
organizarea unor manifestații 
sportive, vor ti depuși 18 500 
lei în contul sinistraților.

La comandamentul județean 
pentru apărarea împotriva inun
dațiilor, am în fată situația la zi 
a distrugerilor provocate : 6 LO
CALITĂȚI INUNDATE TO TAL 
ȘI UNA PARȚIAL, 1 010 CASE 
LOVITE DE APA (DINTRE CARE 
900 DISTRUSE TOTAL), 6097 PER
SOANE EVACUATE, 11 660 HEC
TARE CU CULTURI PE CARE 
APELE LE-AU ÎNECAT.

La ora aceasta, inginerul Cor- 
neliu Popovici transmite vești în
grijorătoare.

— Apele Buzăului au atins cota 
275 cm și sînt in creștere. Alertați 
comunele, cereți oamenilor să fie 
la posturi I

Dar tot aici afli ce minuni au 
făcut oamenii acestor meleaguri 
in puținele zile ce s-au scurs de 
la declanșarea calamităților : 
74 245 ml consolidări simple șl 
complete, peste 250 000 mc terasa- 
ment, 25 000 ml supraînălțărl. 
62 ooo ml banchete noi -» numai 
la digul care Imprejmuie „Bără
ganul dintre ape“, marea insulă 
îmbrățișată acum pină la sufo
care de Dunăre. Dumitru Vișan, 
secretar al Comitetului de partid 
al Uzinei Laminorul, aflat la lucru 
împreună cu numeroși laminorlștl, 
spune : „In ultimele zile am lu
crat la trei diguri : la Șiret, la 
Vărsătura și la cheiul portului du
nărean". o spunea sirhplu, așa 
cum vorbești despre o îndatorire. 
Lăsind sculele, mlcrometrele și 
riglele de calcul in stăpinlrea co
legilor de schimb, predind ștafeta 
manetelor șl butoanelor liniilor 
automate, muncitorii preiau lope- 
țile. pentru a pune stavile in ca
lea apelor, pentru a apăra bunu
rile comune.

7
Fetele de la C.A.P, Sihleanu știu 

acum șl calcule inginerești despre 
Îndiguire. Aneta Hurmuzache și 
prietenele el au luptat cu vitejie 
bărbătească, Imblînzind, pe cît s-a 
putut, furia potopului.

Citesc, In ziarul „înainte" sau în 
manuscrisele colegilor de la re
dacția organului Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R. și al Con
siliului popular județean, știri 
care scot în evidență abnegația 
cu care oamenii își pun energiile 
In slujba apărării avutului tutu
ror, știri din fabrici care vorbesc 
despre vrednicia muncitorilor (fa
brica Stînca s-a angajat să dea 
peste plan, pînă la 30 iunie, 2 500 
de tone de ciment, Uzina de uti
laj greu „Progresul", Uzina „La
minorul", alte fabrici șl între
prinderi înregistrează depășiri re
cord), știri despre emoționanta so
lidaritate a cetățenilor (țăranii 
din Siliștea și Muchea i-au pri
mit frățește pe inundații din Cotul 
Lung, Vameșul și Cotul Mihalea, 
Internatele liceelor din Brăila găz
duiesc șl ele sinistrați, centrele 
de colectare a lucrurilor pentru 
zonele calamitate cunosc o mare 
afluență, iar „Contul 2000“ se îm
bogățește pretutindeni, văzînd cu 
ochii).

Cota apelor Dunării era luni, la 
Brăila, de 617 cm, cu zeci de cm. 
peste nivelul ei normal. Lupta nu 
s-a Încheiat. Vor urma zile și 
nopți de bătălie pe viață și pe 
moarte, pină cînd acestui Înspăi
mântător balaur îi va fi tăiat șl 
cel de-al șaptelea cap.

Pînă atunci nimeni nu va cu
noaște odihna, aici pe malurile 
Dunării...

Astăzi, sînt așteptate să sosească 
la Brăila două grupe de cîte 25 
de studenți, una de la I.E.F.S., 
și alta de la Institutul de Petrol 
și gaze din București. Cei 50 de 
studenți tși vor aduce contribuția 
ia consolidarea digului și a insu
lei mari a Brăilei.

In plus, din contribuțiile 
personale și din întrecerile 
programate pînă Ia sfîrșitul 
anului se vor aduna încă 
70 000 lei. în total, botoșă- 
nenii vor contribui cu, apro
ximativ 100 000 lei.

GH. JANCA, coresp.

& Planul clubului
Biroul popularului club 

bucureștean Progresul a în
tocmit un plan amplu pentru 
adunarea fondurilor în vede
rea ajutorării sinistraților. 
Suma totală pe care și-o pro
pune această organizație spor
tivă este de peste 240 000 lei, 
reprezentînd :

30 000 'iei — Venituri '1 din 
manifestații sportive

6 000 Iei — organizarea unei 
seri cultural-sportive

& Aflăm de la

Piatra Neamf
în „Contul 2 000“ au de

pus :
1 000 lei — Colegiul de ar

bitri de fotbal din Roman
3 200 lei — componenții e- 

chipelor de fotbal și volei 
fete „Ceahlăul11 P. Neamț

1 000 lei — Asociația spor
tivă „Cimentul11 Bicaz.

2 000 lei — Școala sportivă 
din P. Neamț

500 lei — Asociația sporti
vă „Comerțul11 P. Neamț.

De asemenea, se vor orga
niza, în întreg județul, nu
meroase corflpetiții ale căror 
încasări se vor dona sinistra
ților.

T. RADU — coresp.

Progresul București...
27 000 lei ■— materiale și 

echipament sportiv
5 000 lei — veselă pentru 

familiile sinistrate
42 000 lei — donații din sa

lariul lucrătorilor clubului
10 000 lei — renunțarea îa 

chirii pentru bazele sportive
100 000 lei — economii din 

bugetul calendarului compe- 
tițional

20 000 lei — economii la 
alte capitole bugetare. ■ ■

2 000 lei — depuneri ale sa- 
lariaților.

CUMPLITĂ AȘTEPTARE
(Urmare din pag. 1)

se pregătește să primească o 
sticlă de șampanie pe pintece ? 
Gindul se duce prea departe : 
azi sudorii sînt la cinste. Unul 
dintre ei, Gheorghe Alexe, ca- 
noist fruntaș al asociației An
cora, va intra curînd — pe 
neîncăpătorul panou de onoare 
al acestor zile în care e greu 
să-i diferențiezi pe unii, din 
noianul de bărbăție al colec
tivității.

Intr-una din nopțile trecute, 
cînd comandamentul local a 
hotărît planuri de bătaie pen
tru stăvilirea furiei presupuse 
a Dunării asupra incintei șan
tierului, cîțiva tineri de la că
minul muncitoresc au aflat că 
vechiul hangar cu ambarcațil 
se va găsi în pericol. Au re
nunțat la somn și au cărat cu 
miinile lor grijulii gingașele 
bărci la loc ferit. Au fost a- 
tunci, lingă numitul sudor, 
alți canoiști și caiaciști, tîm- 
plarii Marin Potîmiche și Ro
meo Cristea, ajustorul Enache 
Drăgan, care s-au alăturat ma- 
rangozului Dumitru Varenic,

antrenorului Severin Panait și 
secretarului asociației, Con
stantin Alexandrescu.

Se înalță digul de 8 km pînă 
spre stația de sortare a minereu
lui. în curtea șantierului, spre 
Dunăre, digul e sprijinit cu 
foi de tablă groasă, sudate, 
cele ce miine, poimîine vor 
reveni la destinația lor fi
rească : structura metalică
a vaselor în construcție. To
tul e pus în joc pentru salv
gardarea bunurilor. Și teama 
cetățeanului din cartierul de 
jos, care, ferindu-se și de 
Prut și de Dunăre, își dărîmă 
singur casa,, este — în tot tra
gismul actului — numai un 
semn singular al acestor zile 
cumplite cînd descoperim, tot 
mai evident, forța colectivi
tății.

SIGHIȘOARA,
(Urmare din pag. 1)

FABRICILE 01 MATERIALE SPORTIVE
DIN REGHIN LUCREAZĂ DIN PUN

Reghinul, primul oraș care a căzut victimă viiturilor Mure
șului, reintră încetul cu încetul pe făgașul vieții normale. 
Inundația din 12—14 mai a lăsat pagube uriașe. Zeci de per
soane au rămas fără adăpost, pierzînd aproape totul. între
prinderile au plătit și ele un tribut greu. La cele două uni 
tați producătoare de material și echipament sportiv, I.T.M.S. 
și C.P.L., pagubele au însumat 500 000 și respectiv G90 000 lei. 
La I.T.M.S., unde se fabrică mingi, ghete de fotbal și alte 
produse din piele a avut mult de suferit, in Special, secția 
producție-tălpuit. Muncitorii, în frunte cu directorul I. Peter, 
au reușit să salveze o importantă cantitate de produse finite 
și o parte a utilajului electric. Acum la I.T.M.S.. după ce au 
fost înlăturate urmele inundației, se lucrează din plin, iar 
pentru recuperarea zilelor de lucru pierdute, salariații au 
hotărît ca. temporar, să muncească zilnic 0 ore.

La C.P.L. (Combinatul de prelucrare a lemnului), unde se 
fabrică renumitele ambarcațiuni românești, cu care sportivii 
noștri au ciștigat atîția lauri, precum și alte materiale spor
tive pe bază de lemn. Mureșul a făcut ravagii mari. Au fost 
luate de valuri nu mai puțin de 24 de bărci universale 
3602 săniuțe, 68 mese de ping-pong ș.a., pierzîndu-se, tot 
odată, în viitoare, cantități mari de material lemnos din care 
se fabrică ambarcațiuni populare și de concurs, schiuri, ra
chete de tenis etc.

Acum se lucrează în toate secțiile combinatului și munci
torii depun eforturi mari pentru recuperarea producției 
pierdute în zilele de tristă amintire lucrind cîteva săptămîni, 
zilnic, 9 ore.

L, MAIOR — coresp.

MEDIAȘUL DE DOUĂ ORI SUB APĂ
Eroismul unor sportivi

Străvechiul oraș Mediaș, 
care în urmă cu trei ani a 
împlinit respectabila virată de 
șapte secole, a fost inundat, 
în decurs de zece zile, pen
tru a doua oară. Necruțătoa- 
rea Tirnavă, în matca căteia 
vara de abia găsești un loc 
unde să faci o baie, a pro
dus acum o catastrofă de pro
porții gigantice cum nu-și a- 
mintesc nici cei mai bătrîni 
locuitori, și nu pomenesc nici 
documentele vremii.

Din seara zilei de 13 mai, 
cînd s-a dat prima alarmă, 
și pină azi, luni 25 mai, me- 
dieșenii au trăit zile și nopți 
de groază. Au fost sub apele 
murdare ale Tîrnavei Mari 
cartiere întregi și zona in
dustrială a orașului. Au ră
mas fără adăpost mii de per
soane, nemaivorbind de bu
nurile locuitorilor, ale între
prinderilor luate de viitoare. 
O dată cu prima inundație au 
fost atacate de ape și bazele 
sportive ale orașului. La ora 
actuală se poate spune că 
Mediașul nu mai are aproape 
nici o amenajare sportivă. Au 
fost distruse complet bazele 
Gaz metan (teren de fotbal, 
vestiare, o parte din tribune, 
ștrand, popicărie). Sparta fte
ren de fotbal), Record (teren 
de fotbal), Textila (terenuri de 
fotbal, handbal, tenis și 
ștrand), Voința (poligon de 
tir). La acestea se mai adau
gă un bogat Inventar de e- 
chipament sportiv, distrus în 
totalitate. Pagubele pricinuite 
de inundație patrimoniului 
sportiv din Mediaș depășesc 
suma de 2 milioane de lei.

Cea de a doua inundație s-a 
produs începînd de duminică 
seara. Deși de această dată 
cantitatea de apă care a nă
vălit asupra orașului a fost 
mai mică, ea a acoperit din

nou străzi întregi și fabrici. 
Se află iarăși sub apă cartie
rul Bratei, zona din Împre
jurimile întreprinderii Auto- 
mecanica, fabrica Tîrnava. Luni 
dimineața timpul s-a amelio
rat, ploile s-au oprit și astfel 
cota Tîrnavei staționează. A- 
cum, mii de oameni lucrează 
în toate zonele calamitate la 
repararea digului (între cele 
două poduri), la evacuarea 
inventarului și a bunurilor 
personale din clădirile aflate 
sub apă, la punerea în func
țiune a secțiilor întreprinderi
lor. După ce se vor retrage 
apele munca va continua și 
mai intens. Tineretul se află 
in primele rînduri ale acestei 
uriașe bătălii pe care o duc 
acum toți medieșenii.

Chiar și în zilele de groază 
ale primei inundații, sportivii 
nu și-au cruțat eforturile, u- 
nii dintre ei făcînd adevărate 
acte de vitejie. Se vorbește, 
de pildă, despre antrenorul 
echipei de fotbal Gaz metan, 
M. Luca, care, cu o plută Im
provizată, apoi cu o barcă, a 
salvat 30 de persoane și nu
meroase bunuri personale ale 
sinistraților. Mult timp nu-1 
vor uita cele 6 familii din 
cartierul Vasea pe tinărul bas
chetbalist V. Zdrenghea (din 
lotul național de juniori) aflat 
în fruntea unui grup de oa
meni care a salvat o bună 
parte din lucrurile acestora, 
amenințate de ape.

Cu toate nenorocirile pe 
care le-au suferit în aceste 
două sâptămîni, locuitorii Me
diașului nu și-au pierdut cu
rajul, încrederea în forțele 
lor. Cu ajutorul întregii țări, 
printr-o muncă asiduă, viața 
își va relua cursul normal.

Z. RlȘNOVEANU 
corespondent

urcat se mai află trei sighi- 
șoireni. Unul dintre ei, Wil
helm Heidemann, este dis
pus să-mi relateze cîteva 
crîmpeie din orele de apoca
lips ale nopții desîmbătă spre 
duminică : „Mă odihneam.
Lucrasem pînă Ia ora 23. La 4 
dimineața urma să plec la 
desfundarea unei guri de 
canal din strada Clujului. 
Deodată aud urlînd sirenele 
fabricilor. Apoi, cineva îmi 
bate în fereastră și îmi spu
ne că urgia s-a abătut iarăși 
asupra noastră. Începem eva
cuarea oamenilor, a bunuri
lor, care mai putuseră fi 
salvate după prima catas
trofă11.

Prietenul meu continuă 
să-mi vorbească. îmi spune 
că de astă dată nu s-au în
registrat victime omenești. 
Comandamentul special a ac
ționat foarte operativ.

în cîteva ore, cît am stat 
în Sighișoara, am văzut — 
atit cît s-a putut vedea de 
pe pluta improvizată și apoi 
de pe acoperișul gării orașu
lui — rănile adinei lăsate de 
muntele uriaș al Tîrnavei 
revărsate : întregul cartier 
„7 Noiembrie11 cufundat în 
apă ; la fej aleea Teilor. Fa
brica de mătase, cea de lină 
și fabrica de bumbac sînt 
una cu Tîrnava. Dar în cele 
cîteva ore cît am stat în Si
ghișoara, am văzut și altceva: 
voința neclintită a cetățeni
lor de a reface totul, cără
midă cu cărămidă, pentru ca 
Sighișoara să devină iarăși 
unul dintre cele mai frumoa
se orașe ale Transilvaniei. 
Iar la această operă de re
construcție își dau contribu
ția lor totală oamenii mun
cii, români, maghiari și ger
mani, într-o deplină unitate, 
O unitate pe care — chiar 
dacă Tîrnava se va mai re
vărsa — nu o va putea In
fringe 1

Spre deosebire 
de ceea ce se în- 
tîmplă în raliuri- 
le consacraților, 
organizarea Ra
liului începători
lor, al celor care 
conduc de cel

puțin 5 ani, ar putea primi 
calificativul „foarte bine11. 
Inițiatorii competiției (spriji
niți de organele de circulație, 
C.E.C., A.D.A.S., Uzina Danu
biana, Administrația Prono
sport), au acumulat toate for
țele necesare reușitei. Concu- 
renții nu au avut probleme 
cu traseul (poate prea ușor), 
iar arbitrii au cronometrat 
corect, cu o notă deosebită 
pentru postul de la bifurca- 
ția Urziceni—Buzău, ujide 
placarde vizibile de la 10 m 
indicau timpul orar. La fel 
de reușită a fost festivitatea 
de închidere. Toate acestea 
au demonstrat că, în sfîrșit, 
o dată cu „Raliul primăverii11 
a venit și o primăvară în 
rîndul organizatorilor de ra
liuri ; Sperăm să fie de bun
augur.

Manifestarea a fost cu a- 
devărat sportivă. Fiat 600 
bate la puncte pe Fiat 124 ; 
Roman Lucia — Vass Adria
na înving fără drept de apel 
pe celelalte echipaje femini
ne ; sibianul Kestner sprin- 
tează elegant în proba de 
slalom, dovedind prin aceasta 
că simpaticul Adrian Mure- 
șan are dreptate atunci cînd 
spune 1 „Reușita probei de 
slalom se datorește enormu
lui antrenament făcut pe 
străzile orașelor noastre, unde 
numărul gropilor depășește 
uneori pe cel al jaloanelor 
din concurs11.

Diversitatea meseriilor (ar
hitect, zidar, mecanic .auto, 
medic, profesor, inginer, re
gizor, pictor etc.), gama lar
gă a vîrstelor (23—54 ani) 
precum și prezența Ia start 
a 8 concurente, au arătat 
deosebita atracție pe care o

reprezintă „sportul Ia volan" 
la noi în țară.

Au existat șl echipaje mix
te, edificator fiind echipajul 
Doru Gîndu — Hallna Las- 
căr, care a ocupat locul 3 
în clasamentul general și lo
cul 2 la clasă pe un Trabant) 
601. O mențiune specială 
pentru frații Gaman din Pia
tra Neamț care au venit să 
reprezinte frumosul lor oraș. 
Sperăm să nu mal fie sin
guri, în viitor.

Brașovenii Ludu și Simu 
nu au fost la înălțimea cam
pionilor de la Poalele Tîm- 
pei, cu toate că pe parcurs 
ne-au spus i „Vrem să nu 
facem de rfs Brașovul, deci 
vom învinge". Au avut pene 
de cauciuc, nu și-au dozat 
suficient forțele la depanare. 
Iar la slalom Ludu a dărîmat 
3 jaloane, „timpul4 nefiind 
suficient. Pe viitor sperăm 
mai mult, sau mai precis spe
răm în realizarea sloganului 
enunțat de Ludu.

Au existat și echipaje pre
cum Criveanu Tutunaru 
care, în pofida panel de di
nam, au ajuns pe locul 2 în 
clasamentul general și pe lo
cul l la clasă, dovedind o 
tenacitate deosebită; putem 
spune chiar înflăcărată, aido
ma culorii roșii a mașinii. 
Sperăm ca frumoasa reușită 
să-i facă mai temperați pe 
viitor — nu la volan ■— ci... 
în afară.

Ca Un „happy end11 a fost 
decernarea premiilor oferite 
de către Școala de șoferi a- 
matori din București, A.D.A.S., 
C.E.C., Danubiana, A.S. Pro
nosport, celor merituoși. în 
plus, A.D.A.S. a oferit polițe 
de asigurare tuturor partici- 
panților. O surpriză I prin 
tragere la sorți, frumoasa ba
lerină Crenguța Cumbary 
cîștigă un combinezon de au
tomobilist, oferit de Uzina 
Danubiana.

Ileana ILIESCU

Concurs în
Pentru a veni în sprijinul 

populației sinistrate. Automo
bil Clubul Român organi
zează în București, pe bule
vardul Leontin Sălăjan, la 
31 mai (dată la care ar fi 
trebuit să aibă loc Raliul 
Mureșului, cu plecarea din 
Tg. Mureș), un concurs de 
viteză în circuit.

Sînt invitați a lua parte

Capitală
toți automobiliștii cu o prac
tică de minimum 2 anii cu 
sau fără licență de ' con
curent.

înscrierile se fac pînă în 
ziua de 29 mai la sediul 
A.C.R., str. Nikos Beloiannis 
nr. 27, sectorul 1, București, 
serviciul competiții, zilnic 
între orele 8—14,00, iar marți 
și vineri între 18,00—20,00.

DE LA UN BUT
LA ALTUL

CLASAMENT

1. Grivița 20
2. Steaua 22
3. Universitatea 20
4. Dinamo 21
5. Știința 21
6. Farul 22
7. Politehnica 20
8. Rulmentul 22
9. Sibiu 20

10. Agronomia 21
11. Vulcan 22
12. Progresul 22

19 1 0 372:100 59
18 1 3 357:127 59
15 0 3 193: 91 50
13 3 5 272:127 50
11 5 5 159:121 48
9 2 11 170:163 42
10 1 9 136: 98 41
7 2 13 104:138 38
5 3 12 88:227 33
5 1 15 126:231 32
4 1 17 141:286 31
0 0 22 74:369 22

• în cadrul primei etape 
a calificărilor pentru divizia 
A la rugby s-au disputat pe 
stadionul Tineretului două 
meciuri : Electroputere Cra
iova — Cimentul Medgidia și 
Rapid — Constructorul. în 
prima partidă, după un joc 
foarte slab din punct de ve
dere tehnic, a învins echipa 
craioveană cu 6—0 (3—0). A 
doua întîlnire a adus față în 
față două foste divizionare A 
care emit și anul acesta jus
tificate pretenții de promo
vare. Meciul a fost frumos 
și, în ciuda dominării Con
structorului, scorul a rămas 
alb. (GEO RAEȚKY)

★

La Casablanca se desfă
șoară lucrările celui de-al 
28-lea congres al federației 
internaționale de rugby. S-a 
stabilit că în preliminariile 
competiției „Cupa Națiuni
lor11 — F.I.R.A. ediția 1971,

să participe echipele Belgiei; 
Spaniei, Cehoslovaciei și Iu
goslaviei. Echipele Franței, 
României, Marocului și Italiei 
sînt calificate de drept în 
turneul final. „Cupa Națiuni
lor11 pentru echipele de ju
niori va avea loc anul viitor 
în Maroc. în 1972 această 
competiție se va desfășura în 
Italia, în anul 1973 ea Va fi 
găzduită la București, iar în 
anul 1974 va fi organizată 
de federația din R. F. a Ger
maniei.

A CIȘTIGAT 

TOULON!
R. C. Toulon, echipa în 

care activează rugbystul ro
mân Demian, a reușit o per
formanță de răsunet, ciști- 
gînd trofeul „Yves-de-Ma- 
noir". în finala disputată la 
Paris, echipa lui Demian a 
învins puternica formație 
Agen cu scorul de 25—22 
(17—9), obținînd astfel o 
frumoasă victorie în tradi
ționala competiție a rug- 
byului francez.

FEMININ

1. Univ. Tim.
2. Univ. Buc.
3. Confecția
4. I.E.F.S.
5. Constructorul 

Timișoara
6. Rulmentul 

Brașov
7. Rapid
8. Voința Od.

9. C.S.M. Sibiu
10. Progresul

CLASAMENTE, 
CATEGORIA A

26 19 3 4 316:240 41
25 17 4 4 326:250 38
26 16 3 7 320:292 35
26 11 2 13 351-240 24

26 9 3 14 264:278 21

26 9 3 14 294 :328 21
26 8 4 14 281:308 20
24 8 3 13 244:263 19
26 8 3 15 228:277 19
25 7 4 14 289:337 18

„MECIUL SECOLULUI"
In chioșcurile de difuzare 

a presei se află numărul 5 al 
„Revistei de Șah", consacrat 
„Meciului secolului", U.R.S.S. 
— Echipa Lumii, desfășurat în 
martie-aprllle la Belgrad.

Iubitorii sportului minții vor 
găsi în ea comentate și tn 
notații toate cele 40 de par
tide ale acestei intilnirl epo
cale, reportaje, interviuri, de
clarații, amănunte inedite cu
lese de cei doi gazetari ro
mâni care au urmărit tn- 
tilnlrea.

Tirajul fiind limitat, gră- 
biți-vă să vă procurați acest 
exemplar de antologie șahlstă.

MASCULIN

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Univ. Cluj
4. Univ. Buc.
5. Polit. Tim.
6. Voința Buc.
7. Din. Brașov
8. Din. Bacău
9. Minerul 

Baia Mare
10. Rafinăria 

Teleajen

25 24 0 1 463:322 48
25 17 2 6 395:323 38
24 14 1 9 343:333 29
24 13 2 9 356:329 28
25 11 4 10 370:337 26
25 9 3 13 400:457 21
24 9 2 13 370:368 20
24 8 1 15 348:392 17

23 5 2 16 329-404 13

25 3 1 21 343:452 1



MEXICAN
C.M.F0TOAL

ULTIMELE PREGĂTIRI
Angliei a sus- 
meci de verifi- 
la Quito echipa 

în-

Selecționata 
ținut un nou 
care întîlnind 
Ecuadorului, pe care a 
vins-o cu scorul de 2—0 (1—0)
prin golurile marcate de Lee 
(min. 4) și Kidd (min. 75). Cu 
10 minute înaintea încheierii 
meciului, Bobby Charlton a 
fost înlocuit cu Sadler. în 
deschidere, echipa de rezerve 
a Angliei a dispus cu 4—1 
(1—1) de o selecționată a o- 
rașului Quito. Au 
Thompson, Astle (2), 
(autogol) și respectiv 
retto.

marcat 
Munoz

Ba-

★ 
în orașul Toluca, 

Italiei, fără a convinge 
cierea aparține coresponden
tului agenției France Presse), 
a învins cu 6corul de 5—3 
(1—1) echipa mexicană Club 
Toluca. Riva, care a Jucat 
excelent, a înscris 2 puncte 
în minutele 38 și 53. Gori 
(min. 55) și Boninsegna (min.
78 și 84) au fost autorii celor
lalte puncte italiene. Pentru 
mexicani au marcat Perrera 
(2, dintre care unul din lovi
tură de la 1T m) ți Reyes.

★
Echipa Braziliei a Jucat la 

Irapuato, în compania echi
pei locale cu același nume, 
apreciată ca cea mai bună din

echipa
(apre-

Miercuri, In „Cupa 
Balcanică intercluburi" 

CRAIOVA — 
TIRANA

UNIVERSITATEA 
PARTIZAN

Craiova areMiercuri, la
Ioc meciul retur dintre U- 
niversitatea și Partizan Ti
rana, din cadrul „Cupei 
Balcanice intercluburi". 
Partida se va desfășura pe 
stadionul Central cu în
cepere de la ora 17,30 și 
va fi condusă de cunoscu
tul arbitru turc Sener Ne- 
jat. Reamintim că în pri
mul joc, desfășurat la Ti
rana, fotbaliștii albanezi 
au cîștigat cu 1—0.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR

campionatul mexican. Cu 
toate că nu șl-au putut im
pune întotdeauna jocul, fot
baliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 
(0—0). Punctele au fost în
scrise de Paulo Cesar (min. 
58), Roberto Lopez (min. 65) 
care La înlocuit pe Pele și 
Rivelino (min. 89). în echipa 
gazdelor au jucat argentinia
nul Florio, uruguayanui Ma
jewski și... brazilianul Ubina.

★
La Puebla, echipa Belgiei a 

învins cu 2—1 (0—0) formația 
mexicană America prin punc
tele marcate de Paul Van 
Hiinst și Raoul Lambert.

★
Formația Bulgariei a jucat 

un meci de verificare în ora
șul Leon cu o selecționată a 
cluburilor locale. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate: 3—3. în acest meci 
portarul bulgar Simednov s-a 
accidentat, părăsind terenul. 
Golurile echipei bulgare au 
fost marcate de Jekov și Der- 
mendjiev (2).

O REEDITARE A
FINALEI ÎN TEXAS 7

Impresarii internaționali au 
prevăzut de pe acum o re
editare a campionatului mon
dial. Potrivit ziarului mexi
can „Excelsior", un delegat 
al unei companii americane 
de televiziune a sosit în Me
xic pentru a studia posibili
tatea organizării unui „pro
gram fotbalistic de gală" ce 
ar-urma să albă loc la Hous
ton (Texas), imediat după fi
nala „Cupei Jules Rimet". În 
deschidere ar urma să se 
dispute meciul dintre echipele 
Mexicului șl S.U.A., iar în 
vedetă, vor evolua finalistele 
de la „Azteca”. Impresarul a- 
merican a luat deja contact 
cu șase dintre echipele sus
ceptibile să cîștige „Cupa Ju
les Rimet”. Discret, acesta nu 
le-a dezvăluit însă identitatea.

MĂȘTI DE OXIGEN
Avînd experiența Jocurilor 

Olimpice desfășurate cu doi 
ani în urmă, Comitetul de 
organizare al C.M. a instalat 
11 aparate de oxigen în ves
tiarele stadionului „Azteca" 
din capitală. Ele vor fi puse 
la dispoziția jucătorilor care 
suferă de 
Cu măști 
înzestrate 
gazdă

nikov. Jucătorii sovietici s-au 
antrenat la „Centro deportlvo 
Asturiano". Spre surprinderea 
celor prezenți, elevii lui 
cialin au efectuat timp 

J un antrenament 
exclusiv jocului

cialin r . 
două ore 
zervat 
capul.

LA ZI
număr de medici 

critică sosirea tîrzle 
a echipei reprezentative,

• Un 
R.F.G. 
Mexic ___ ___ ___________ r._,
considerînd că ’ea va avea dificul
tăți de aclimatizare față de alte 
echipe care au sosit mai de
vreme la locul disputei, ca Bra
zilia și Anglia.

• Selecționerul echipei Maro
cului a reținut numai 19 jucâ-
tori pentru turneul final. Printre 

cltiva cunoscut! 
Alimed Faras, 

Mustafa Chou-

ei se numără 
internaționali 
Jarlr Fouman 
kri.

ca : 
Șl

fost• Deși a . ________
selecționata mexicană (mai mult 
ca urmare a presiuni! exercitată 
de suporteri), Enrique Borja 
riscă să rămînă doar rejervă. 
La ultimul meci de antrenament, 
desfășurat cu porțile închise (nu 
au fost primiți pe stadion nici 
ziariștii sportivi), Borja nu a 
fost utilizat în prima garnitură 
a formației mexicane.

menținut în

• Ziarele mexicane și în spe
cial cotidianul „Ultimas Notl- 
clas“ arată în diferite reportaje 
că este foarte posibil ca stadi
onul Jalisco din Guadalajara să 
nu fie gata pentru ziua de 2 
Iunie, ziarul subliniază că prac
tic este foarte greu ca în de
curs de 10 zile stadionul să 
poată fl complet reamenajat. In 
cuprinsul reportajelor se mai 
subliniază că încă Instalațiile 
sanitare ale stadionului nu sint 
complet refăcute șl câ masa 
presei care urmează să primeas
că 600 de ziaiiști nu a fost îneft 
amenajată.
• Două milioane de timbre 

comemorative vor fl vlndute cu 
ocazia celui de al IX-lea cam
pionat mondial. Vînzarea acestor 
timbre va incepe la 31 mal.

Un uliu tn mina antrenorului echipei mexicane, Cardenas. Este mas
cota formației țării gazde. Le va aduce noroc 7

Telefoto A. P. — AGERPRES

0 NOUA VE8IHCAP1
A LOTULUI BE TINEBET

De © ©ivizia
8-0 cu locomotiva Adjud

SERIA I
Penicilina

— C.F.R.

Mlnerul

Mlnobrad

Paș-
Co-
Va-

Fulgerul Dorohoi 
Iași 2-1 (2—0)

Petrolul Mofneștl 
can! 2—2 (1—2)

Nlcolina laș! — 
măneștl 5—1 (2—0) 

Letea Bacău —
tra Dornel 2—1 (0—1)

Textila Buhuși — Constructorul 
Piatra Neamț 2—0 (2—0)

Textila Botoșani — Victoria Ro
man 1—2 (1—1) ,

Rarăul Cimpulung — Minerul 
Gura Humorului 3—0 (Minerul 
s_a retrns).

(Corespondenți : I. Mandache, 
Al. Stolanovici, V. Dlaconescu, V. 
Nenlțâ, 1. Vieru, T. Ungurcanu, 
A. Rotaru).

CLASAMENT

1. Nicolina 24 14 5 5 58-21
2. C.F.R. 23 13 4 6 49-24
3. Textila Bt. 24 13 4 7 38-24
4. Victoria 23 12 5 6 55-24
5. Forest a 24 11 3 19 37-29
6. Petrolul 24 978 35-28
7. Letea 25 11 2 12 38-31
8. Minerul C. 24 10 4 10 26-40
9. Minobrad 23 959 20-32

10. Rarăul 25 8 5 12 32-50
11. Fulgerul 24 10 1 13 38-64
12. Textila Bh. 23 9 2 12 36-34
13. Penicilina 25 7 5 13 22-50
14. Minerul G. H. 24 8 2 14 33-38
15. Constructorul 25 8 6 13 26-54

Etapa viitoare (31 mal) : R
răul — Nlcolina,
Textila Bh., C.F.R. — -
Penicilina — Minobrad, Forests 
Minerul
Fulgerul

33
30
30
29
25
2.5
24
24
23
21
21
20
19
18
18

Minerul G. H. — 
Textila Bt.,

C., Victoria — Petrolul, 
— Letea.

SERIA A II-A

C.F.R. Galați — Dună-

Reprezentativa de tineret a 
țării, care se pregătește pen
tru Cupa Balcanică ce va a- 
vea loc în Bulgaria, susține 
miercuri, la Tîrgoviște (ora 
17,30), o nouă partidă de ve

„răul de altitudine", 
de oxigen vor fl 
și celelalte orașe 
turneului final.
VIN PLOILE...

sfîrșitul lunii mal, în 
se termină așa-zisul 
uscat" urmînd să în-

ale

3. Delta
4.
8.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cimentul 
Electrica 
Celuloza 
Laromet 
Unirea 
Tehnometai 
Petrolul 
Voința 
Mașini 
Marina 
I.T.C. 
Olimpia 
I.C.A.B.

28 12 1 7 38-25 31
28 11 9 6 25-22 31
25 13 4 8 32-26 “
26 11 7 8 34-25
26 10 7 9 33-31 
28 11 4 11 38-38 
25 10 8 10 40-30 
25
27
25
26 
26
26
26

î Delta — Cimsn- 
Petrolul, Tehno- 

Elee-

30
29
27
28
25
28
24
23

. ... - 33
61010 18-29 22 
8 812 23-35 22 
3 3 20 24-78 »

9 8 1 0 30-32
2 10 9 38-40
8 1 10 35-29
7 8 11 30-34

Etapa viitoare 
tul, I.M.U.M. - -- --- -
metal — Mașini, Unirea — - 
trlca. Voința — Laromet. Olimpia 
— Celuloza. S.N.O. — Marina.

SERIA A IV-A

Unirea Cimpulung Muscel — 
Flacăra roșie București 2—1 (2—0)

Carpați Sinaia — Comerțul A- 
lexandrla 5—0 (2—0)

Progresul Balș — Progresul 
Corabia 1-3 (1-1) „ ...

Autobuzul București — Praho
va Ploiești 3—1 (1—0)

I.R.A. clmpina — Unirea Dra- 
gâșanl 5—0 (2—0)

Sirena București — Caralmanul 
Bușteni 2-1 (0-1)

Chimia Turnu Măgurele — Spor
tul muncitoresc Buc. 3—4 (0—1)

Petrolul Tîrgoviște — Dacia Pi
tești 1-0 (1—0). , . .

(Corespondenți : D. Râdulescu, 
I. Irlmlnolu, D. Paraschtv, P. Pea- 
nă, C. virfoghie, D. Dlaconescu, 
D. Gruia. M. Avram).

CLASAMENT

Iată cîteva rezultate înre
gistrate în 
mlnică în 
blican al 
rilor :

Fulgerul 
Iași 3—3 
goviște—Sportul 
București 3—2 (2—1), Petrolul 
Tîrgoviște—S.N. Oltenița 3—0 
(0—0), Textila Botoșani—Lice
ul nr. ~
mentul
Neamț 2—2 (1—1), Politehnica 
Galați—Ancora - - 
(0—0), Oțelul
Galați 3—0 (0—0), Gloria C.F.R. 
Galați—Dunărea Brăila 2—1 
(1—0), Textila Buhuși—Con
structorul P. Neamț 7—1 (1—1), 
Petrolul Berea—Petrolistul Bol
dești 1—5 (1—1), Politehnica
Iași—Nicolina Iași 6—0 (2—0), 
Carpați Sinaia — Dinamo 
București 5—1 (4—1).

etapa disputată du- 
campionatul repu- 

juniorilor șl școla-

Dorohoi—Penicilina 
(1—2), Metalul Tîr- 

muncltoresc

2 Iași 4—0 (3—0), Rul- 
Bîrlad—Ceahlăul P.

Galați 4—0
Galați—S.U.T.

Cu 
Mexic 
ț,sezon 
ceapă sezonul ploilor, care s-a 
și anunțat printr-o aversă pu
ternică asupra capitalei me
xicane. în același timp a scă
zut și temperatura, fapt care 
nu l-a incomodat Insă pe 
jucătorii echipelor europene 
doritori de o vreme mai ră
coroasă.

IAȘIN CU NUMĂRUL 13
Antrenorul Gavril Kaclalin 

a comunicat lista celor 
componenți ai 
Așa cum s-a 
ei se află șl 
Lev Iașin (41 
fel se află la a . 
re la campionatul mondial. El 
va purta în timpul campiona
tului pe tricou nr. 13. Porta
rul titular va fi însă Kava- 
zașvili, iar prima sa rezervă 
tînărul Leonid Schmutz. Nu 
lipsesc din lot valoroșii inter
naționali Hurțilava, Sestefnev, 
Metreveli, Puzad șl Serebria-

22° 
lotului URSS. 
anunțat, între 

celebrul portar 
ani), care ast- 

patra participa-

PE PĂMINT
„7“-le poloiștllor 
români are o 
nouă înfățișare. 
Am subliniat a- 
cest lucru la 
timpul său șl de 
mal bine de un 
an 11 urmărim

evoluția. Nimeni nu se îndoia 
că din momentul In care Za- 
han, Kroner, Grințescu, Măr- 
culescu și Firoiu vor preda 
ștafeta mai tinerilor coechi
pieri (insuficient căliți in 
turnee oficiale) va urma o pe
rioadă mai dificilă — rodarea 
și pregătirea echipei pentru a 
o apropia de marile valori ale 
polo-ului mondial. Acțiune 
presupunlnd nu numai lucidi
tate și fermitate în conduce
rea tehnică, el șl o perioadă 
lungă de muncă temeinică.

Se impune, de asemenea, ca 
la orice Început de drum să 
fim mal rezervați față de pri
mele rezultate, unele contra
dictorii chiar, ce exclud posi
bilitatea unor concluzii clare. 
Pe aceste considerente nu 
ne-am alăturat extazului ge
neral cînd, în urmă cu citeva 
săptămînl, naționala țării 
(care se pregătește din luna 
decembrie) Învingea la limi
tă formația Iugoslaviei, de 
abia adunată de noii antrenori, 
la capătul unui epuizant cam
pionat național (de iarnă). ȘI 
tot pe aceleași temeiuri ne-am 
gîndlt că nu este cazul să 
facem un .cap de acuzație tri
colorilor învinși la Barcelona 
de o echipă ce nu figurează în 
primul eșalon al continentu
lui. — chiar dacă In ambele 
cazuri am fost puși în fața 
unor rezultate „In premieră" 
pentru palmaresul reprezenta
tivei române...

Cîteva declarații zgomotoase 
ale antrenorului Carol Corcec 
publicate într-un cotidian din 
Capitală după meciurile cu 
Iugoslavia (în contrast Izbitor 
cu tăcerea deplină ce s-a aș
ternut apoi după turneul din 
Italia și Spania) ne Impun 
insă o privire asupra proble
mei dintr-un cu totul alt 
unghi. La ce se referă prof. 
Corcec 7

în articolul intitulat: „POLO- 
UL ROMANESC IȘI POATE 
RECUCERI GALOANELE" se 
afirma : „Actuala națională 
dă dovadă de o puternică do
rință de afirmare. Această 
dorință coroborată cu o con
cepție tactică superioară (jo
cul colectiv ia locul celui a- 
proape exclusiv individual 
practicat o dată cu Zahan in 
rolul titular) sînt argumente 
ce mă determină să consider 
că echipa de polo își poate 
recuceri galoanele. Excelentele 
rezultate cu iugoslavii ne mă
gulesc șl cred că acestora le 
vor urma șl altele".

Trecînd peste lipsa de ele
ganță cu care este negată is
toria unei echipe de bună va
loare (și acesta este poate 
lucrul cel mai dureros), ai 
cărei jucători au fost unanim 
apreciați în lumea polo-ului 
mondial, ne vom opri la a- 
ceste aprecieri generale nejus
tificat de optimiste pentru va
loarea actuală a echipei. „Con
cepție tactică superioară, do
rință puternică de afirmare, 
rezultate excelente cărora le 
vor urma și altele (și nu le-au 
mal urmat !)“. Cuvinte mari, 
pompoase, al căror conținut 
ne este deocamdată necunos
cut.

Unor asemenea afirmații 
le-am pretinde mai multă se
riozitate și un plus de modes
tie. Este foarte ușor să te im- 
beți cu un succes pe care l-ai 
obținut In fața unei echipe ce 
mai trăiește prin cîteva glorii 
ale polo-ului mondial care se 
apropie de amurgul carierei. 
E mult mai greu însă ca pă
răsind o stare euforică să 
privești cu curaj inerentele 
greutăți ale oricărui început, 
față de care fiecare compro
mis poate fi fatal. Or poate 
tocmai acest lucru ar fi cel 
mai indicat la această oră 
dacă dorim (și nu ne îndoim 
de acest lucru) ca victoriei 
asupra umbrei campionilor 
olimpici să îi urmeze altele, cu 
adevărat convingătoare.

Adrian VASiLIU

REPROGRAMAREA
UNOR MECIURI

Federația română de fotbal 
ne-a comunicat că au fost re- 
programate mal multe partide 
din campionatele diviziilor B șl 
C. Astfel, milne (miercuri 27 
mai) vor avea loc următoarele 
meciuri 5 Portul Constanța 
Metalul Tîrgoviște (divizia 
seria I), Vagonul Arad — 
nerul Bala 
— Olimpia 
Severin — 
(toate din
H-a) șl Metalul Buzău • 
mentul Bîrlad (divizia C)

B,
Ml- 

Mare, C.S.M. Reșița 
Oradea, Metalul Tr. 
Metalurgistul Cugir 

divizia B, seria a 
Rul-

Miine, la Cluj

C. 1.1. Gherla
Rapid București I

In „Cupa României'*
Ultima partidă din ca

drul 16-imilor , 
mâniei, C.I.L. 
Rapid București, va 
Ioc miine la ' 
va fi condus 
Cîmpeanu — 
Rădulescu și 
Ia linie, toți

„Cupei Ro- 
Ghcrla— 

avea 
Cluj. Meciul 
de arbitrii I. 
la centru, C. 
I. Dulău — 
din Cluj.

NAȚIONALA ROMÂNIEI DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

intil, să 
apreciați 
cu ace- 
interval

— Am vrea, mai 
vă întrebăm cum 
aceste confruntări — 
eași echipă, într-un 
de cîteva zile ?

— întîlnirile formației noas
tre cu echipa națională a R.F. 
a Germaniei au devenit tradi
ționale. De astă dată, insă, am 
considerat, atit federația noas
tră cît și cea VeSt-germană, 
că prilejul trebuie folosit pen
tru verificarea sportivilor din 
cele două țări, înaintea cam
pionatelor europene de la în
ceputul lunii viitoare (8—14 
iunie). Și pentru ca răspunsul 
să fie cit mai apropiat de În
trebarea dv., precizez că gaz
dele, avînd un lot numeros de 
sportivi de valori apropiate, 
au făcut multe Schimbări în 
formațiile pe care le-au ali
niat.

— Cum explicați tnfrîngerile 
lui Nicolae Martinescu si Ni- 
colae Neguț ?

— în cele trei întilniri (dis
putate tn numai 4 zile) am 
urmărit îndeosebi aplicarea 
procedeelor tehnice și a unor 
tactici, în funcție de diverși 
adversari, și mai puțin rezul
tatele. Desigur, chiar și In 
aceste condiții trebuia să fim 
Ia înălțime, la nivelul reputa
ției noastre. De altfel, rezul
tatele pe echipe (numai victo
rii : 5—3, 5—3, 6—2) consider 
că au onorat-o așa cum se 
cuvenea. Spunînd aceasta, nu 
caut să „acopăr" înfringerile 
celor doi sportivi. Martinescu 
l-a întîlnit în primul meci pe 
campionul național al R.F. a 
Germaniei, Y. Gertsmeyer. în 
repriza secundă, Martinescu 
și-a centurat adversarul și, în 
continuare, l-a „rupt" dar, ne
atent la picioare, i-a permis lui 
Gertsmeyer să-1 tragă în „pod", 
pierzînd 3 puncte tehnice. în 
continuare, Martinescu a exe
cutat un tur de cap dar la

Constan
tul 

vlc- 
R. Dry-

Arbitrul internațional 
tin Popescu II ridică mina 
Gh. Berceanu consfințind 
torta acestuia asupra lui ~ 
wa.

rificare. De data aceasta, ti
nerii noștri fotbaliști vor în- 
tîlni echipa de divizia A din 
Bulgaria Krakrâ Pcrnik, 
care de curînd, în cadrul tur
neului ce-1 întreprinde în țara 
noastră, a terminat la egali
tate cu Petrolul și Steagul 
roșu. în acest joc antrenorii 
Cernăianu și Tătaru nu-i pot 
folosi pe Beldeanu, D. Geor
gescu, Bălan și Oprea deoa
rece tot miercuri Progresul 
București și Universitatea 
Craiova susțin jocuri oficiale. 
Am fost informați că s a 
renunțat la serviciile lui Ca- 
niaro (A.S.A. Tg. Mureș), de
oarece el manifestă o scă
dere de formă.

Gloria - 
rea Brăila 3—2 (2—0)

Metalurgistul Brăila — Metalul 
Buzău 1—2 (1-0)

Petrolul Berea — Petrolistul 
Boldești 1—0 (1—0)

S.U.T. Galați — Metalul Plopeni 
0—0

Unirea Focșani — Electronica 
Obor 0—1 (0—1)

Rulmentul Birlad — Ancora Ga
lați 2-0 (0—0)

Șoimii Buzău — Locomotiva Ad
jud 8—0 (1—0).

(Corespondent! : V. Ștefânescu, 
D. Crtstache, M. Plopeșanu, T. 
Siriopol, V. Manoliu, E. Solomon, 
M. Dumitru).

1. Autobuzul
2. I.R.A.
3. Comerțul
4. Sportul
5. Carpati
6. Chimia
7. Caralmanul
8. Prahova
9. Flacăra

10. Sirena
11. Petrolul
12. Unirea D.
13. Progresul C.
14. Unirea C.
15. Dacia
16. Progresul B.

26 17 6 3 54-20 40
26 14 8 4 35-21 36
26 14 7 5 36-26 35
26 14 5 7 49-29 33
26 13 7 fl 44-26 33

11 6 9 36-25 28
26 9 ICI 7 34-30 28
26 8 8 10 24
26 7 9 10 24-22 23
26 7 8 H 26-28 22
26 7 8 11 25-39 22
26 e 4 14 29-47 20
26 7 7 12 28-50 21
26 6 7 13 25- 43 19
26 6 7 13 24-44 19
26 3 7 16 20-43 13

I.R.A. — Car:al-
Progresul lB.»

Etapa viitoare 
mânui. Dacia 
Carpați — Chimia, Unirea C. — 
Comerțul, Autobuzul — Sportul, 
Prahova — Petrolul, Sirena — 
Flacăra, Unirea — Progresul C.

In

Petrolul
după

2-1 cu

„Cupa României"

prelungiri
Minaur Zlatna

Sîrbu, Oldan, Podoran și 
au creat numeroase -mo
de derută la poarta lui 
Ionescu. Deși starea te-

peste un grup 
Înscriind. Repriza 
mai echilibrată, 

deschis, dar gaz-

Meciul Minaur Zlatna — Petro
lul ploiești, din cadrul 16-imilor 
„Cupei României", a luat sftrșit 
cu ' scordl de 2—1 tn favoârea 
ploleștenllor, după 120 <Je minute 
de joc. Repriza I a aparținut 
in Întregime gazdelor care prin 
Matei, 
Haneș 
mente 
Mlhal
renului nu era dintre cele mal 
bune, localnicii au reușit faze 
atractive. In min 20, Strbu 
execută o lovitură de colț. Min
gea este Interceptată de Burlacu 
care, printr-un plonjon specta
culos, trimite 
de apărători, 
a II-a este 
oaspeții joacă
dele au posibilitatea să înscrie 
din nou ©rin Ciocan (min. 67). 
Acesta ratează, Iar peste 4 mi
nute se accidentează șl părăseș
te terenul, lăs’nd echipa in 10 
jucători. In min. 84 Iuhasz 
execută o lovitură de colț și 
Florea — venit tn atac — aduce 
egalarea. Apoi, Ponoran, singur 
cu poarta goală, întlrzle sa 
șuteze gl Cringașu scoate balo
nul cu mina de pe 
dar arbitrul acordă 
prelungiri Petrolul 
obțină victoria. In
scrie Alexiu, pecetluind soarta 
aceste partide. A condus cu 
soăpări G. Pop (Brașov). Petro
lul a folosit următoarea echipă :
M. Ionescu — Gruber, Cringașu,
N. Ionescu, Florea, Iuhasz, Din- 
cuță. Grozea, Cotigă. Alexiu, 
Clucu.

N. BAIȘAN — coresp.

linla porții, 
corner, tn 

reușește să 
min. 95 în-

CLASAMENT

1. Metalul P. 26 14 11 1 56-10 39
2. Electronica 26 15 4 7 64-23 34
3. Șoimii 26 13 8 5 41 21 34
4. Ancora 26 13 4 9 39-26 30
5. Metalurgistul 26 10 9 7 28-20 29
6. Rulmentul 25 13 3 9 34-30 29
7. A.S.M.T. 25 11 6 8 36-28 28
8. Petrolistul 28 10 8 10 32-28 26
9. Metalul B. 23 11 4 10 33-34 26

10. S.U.T. 26 9 7 10 28-29 25
11. Chimia 25 11 31134-37 25
12. Gloria C.F.R. 26 9 6 11 29-39 24
13. Unirea 26 5 9 12 26-42 19
14 Petrolul 26 7 4 15 24-60 ?8
15. Dunărea 20 4 6 18 31-54 14
16. Locomotiva 26 4 4 18 17-67 12

Etapa viitoare : Locomotiva —
Petrolul. Metalul
Metalul B.
nirea — Metalurgistul, Ancora — 
S.U.T., Dunărea — Șoimii. Elec
tronica — Petrolistul, A.S.M.T. 
— Rulmentul.

p. — Chimia, 
Gloria C.F.R., U-

SERIA A V-A

Vulturii textila Lugoj — Stea
gul roșu Plen! ța 1—0 (1—0)

Progresul Slrehaia 
Topleț 1—0 (1-0)

C.F.R. Caransebeș 
Bocșa 2—0 (1—0)

Jiul Tg. Jiu —
Timișoara 3—0 (1—0)

Minerul Motru — 
ransebeș 3—0 (0—0)

U. M. Timișoara 
Deta 3—0 (1—0)

Unirea Orșova
lafat 1—1 (0—0)

Minerul Lupeni

Metalul

Minerul

Electromotor

Victoria ca-

— Furnirul

Dunărea Ca»

— EnergeHca 
Tr. Severin 6—0 (4—0).

(Corespondenți s C. Olaru, C. 
Bărboi. M. Mutașcu, O. Vllceanu, 

Pălănceanu, C. Crețu, I. Iacob 
I. Coteseu).

p. 
și

CLASAMENT

SERIA A III-A
1.

Cimentul

Laromet

ri. 
B.

M.

LM.U.M. Medgidia — Celuloza 
Călărași 3—1 (3—1)

Voința București
Medgidia 2—1 (2—0)

Marina Mangalia
București 3—2 (1—0)

Unirea Minăstirea —. Delta Tul- 
eea 2—1 (1—0)

I. T. Constanța — S. N. Olteni
ța 1—1

Olimpia Giurgiu — I.C.A.B. 
București 3—0 (I.C.A.B. fiind sus
pendată).

(Corespondenți : R. Avram, N. 
Tokacek, I. Ciobotă, Gh. Tufcea).

U.M.T.
2. Vulturii
3. Minerul
4. Minerul
5. C.F.R.
6. Jiul
7. Metalul
8. Minerul
9. Steagul

10. Electromotor
11. Victoria
12. Furnirul
13. Energetica
14. Dunărea
15. Progresul
16. Unirea

lt
12
12
11
10
10

5 10 48-36
3 11 39-39
3 11 43-59
3 12 29-28
5 11 32-33
5 11 33-35

9 7 10 28-30 
9 4 13 28-47 
8 6 12 29-48 
8 5 13 36-39 
7 5 14 26-53 

7 3 16 28-66

Progresul

CLASAMENT

1. s.N.o.
2. I.M.U.M.

30
27
27
27
25
25
25
25
22
22
21
19
17

Etapa viitoare _____
Minerul L.. Electromotor — Vul
turii, Steagul — Unirea, Minerul 
M. — Minerul B., Energetica — 
C.F.R., Dunârea — Jiul, Victoria 
— Furnirul, Metalul — U.M.T.

In ultima sa ședință, Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
abaterile unor jucători și a 
hotărit următoarele i

— jucătorul Turcu (Flacăra 
Moreni) a fost suspendat pe 
șase luni competiționale pen
tru lovirea arbitrului de cen
tru ;

— Jucătorii Stan (Flacăra 
Moreni) și Preda (Șoimii Bu
zău) au fost suspendați pe 
cite patru etape pentru că 
au insultat arbitrii ț

— Jucătorul Giacă (Celulo
za Călărași) a fost suspendat 
pe șase etape pentru că a 
lovit un adversar;

— jucătorii Ciobotaru (Uni
rea Orșova), Ifrim (Petrolul 
Videle), Bărbulescu( Penicili
na Iași) și D. Lupescu (U.M. 
Timișoara) au fost suspen
dați pe cite trei etape pen
tru lovirea adversarului;

— Jucătorul Iordan (Mari
na Mangalia) a fost suspen
dat pe două etape pentru lo
virea adversarului.

Miercuri, In Capitală

La 6 iunie 1970, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează concursul supli
mentar Pronosport cu me
ciuri din Campionatul Mon
dial de Fotbal din Mexic.

La acest concurs se atri
buie din fond special prin 
tragere la sorți pe bază de 
cupoane numerotate : autotu
risme, frigidere, televizoare, 
magnetotoane, aparate de ra
dio, pikupuri, aparate foto și 
premii în bani.

Vînzarea pentru acest con
curs se va face pînă joi 4 
iunie a.c.

Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport și în prospectele 
care se dau gratuit.

• Plata premiilor pentr~ 
tragerea Loto din 24 mal a.d. 
se va face astfel

CONCURS

SUPLIMENTAR

PRONOSPORT C M
în Capitală : începînd de 

marți 2 iunie pînă la data 
de 13 iulie a-c. inclusiv ;

în provincie: începînd a- 
proximativ de vineri 5 iunie, 
pînă la data de 13 iulie a.c. 
inclusiv.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
concursul obișnuit Pronoex- 
pres de mîine 27 mai a.c. la 
care parțicipanții au posibili-

tatea să cîștige la alegere pre
mii în bani sau autoturisme.

• Plata premiilor la con
cursul Pronosport nr. 21 din 
24 mai a.c. se va face astfel:

în Capitală: începînd de 
vineri 29 mai, pînă la data 
de 8 iulie a.c., inclusiv;

în provincie: începînd a- 
proximativ de miercuri 3 iu
nie pînă la data de 8 iulie 
a.c., inclusiv.

PREMIILE CONCURSULUI
NK. 20 DIN 13 MAI 1970

EXTRAGEREA I : Categoria a
II- a : 2,5 variante a 43.038 lei; a
III- a : 10,7 a 5.028 lei j a IV-a : 
34,4 a 1.564 lei; a V-a : 137,3 a 392 
lei; a Vi-a : 3.979,5 a 50 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 2 variante a 26.148 Iei; B : 
4,5 a 11.622 lei; C : 10 a 5.230 lei; 
D : 33,8 a 500 lei: E: 691,9 a 100 
lei; F; 8.722,9 a 29 lei.

marginea saltelei și 
Gertsmeyer a scăpat 
păstrînd însă avantajul pînă 
la sfîrșitul meciului. În celelal
te două partide, Martinescu 
și-a luat revanșa asupra lui 
Gertsmeyer. Neguț l-a întîl
nit pe Knoll, același luptător 
în fața căruia, anul trecut, 
pierduse detașai la puncte. De 
astă dată, superioritatea Iul 
Knoll a fost concretizată doar 
de Un avertisment, ceea ce în
seamnă o promițătoare reveni
re a sportivului nostru după 
perioada de declin de formă 
din ultimul timp.

— Ce aprecieri aveți Ia adre
sa celorlalți componenți ai 
formației noastre ?

— Indiscutabil, Gh. Bercea
nu a fost cel mai bun. Are 
mari șanse să cucerească tit
lul de campion continental. 
Bine a luptat și I. Baciu, care, 
spre surprinderea mea, a folo
sit pentru prima dată un tur 
de cap, învingîndu-și unul din
tre adversari (K. Veil) prin 
tuș. S. Popescu măi trebuie să 
lucreze, în zilele care au mai 
rămas pînă la europene, pen
tru forță. M. Vlad are minu
suri în orientarea tactică pe 
saltea. N. Mandea și Gh. Stoi- 
ciu au luptat la nivelul posibi
lităților lor.

Președintele federației de 
specialitate a R.F. a Germa
niei — dl. Herman Svedling — 
a apreciat elogios comportarea 
sportivilor români, 
totodată utilitatea 
selecționabililor, în 
marii competiții 
„Echipa României 
din cele mai bune din lume" 
— a ținut să sublinieze con
ducătorul federației vest-ger- 
mane.

astfel 
repede

subliniind 
verificării 

vederea 
europene, 
este una

Clin CHIRIAC

I» PROGRESUL

Federația română de fotbal 
hotărit ca intilnirea Pro-a 

greșul București — Metalul 
București, din etapa a 
XXVII-a a campionatului di
viziei B, scria I, să se dis
pute mîine. Partida va avea 
Ioc pe stadionul Progresul 
(str. dr. Staicovici) cu ince-

BUCUREȘTI—METALUL BUCUREȘTI...
BUCUREȘTI — AKADEMIK SOFIA
pere de la ora 17 și va fi 
condusă de Gh. timona — 
la centru, D. Isăcescu și V. 
Toma — la linie, toți din 
București.

★

Stadionul din șos. Ștefan

cel Mare va găzdui mîine 
partida amicală internaționa
lă Dinamo București — Aka- 
demik Sofia.

Meciul va începe la ora 
17,30. în deschidere, de la 
ora 15,30: Dinamo Obor •• 
I.T.B.

Pe urmele materialelor publicate

LUPTĂTORUL UE POPA SUSPENDAT PE 6 LUNI
Primim din partea clubului 

sportiv Electroputere Craio
va, sub semnătura președin
telui I. Amărășteanu, urmă
toarea scrisoare : „Ca urmare 
a sesizării apărute în ziarul 
Sportul nr. 
a.c.. privind 
țenească a 
Ilie, secția 
co-romane, 
dința specială, azi 18 mal 
a.c., cu care ocazie a fost au
diat și sportivul Popa Hie, 
a hotărit sancționarea sa cu 
suspendare pe timp de 6 luni, 
începînd cu prezenta dată.

Această hotărîre, ca și mo
tivul care a gencrat-o, va fi 
prelucrată cu toți sportivii 
clubului șî se vor intensifica 
măsurile pentru întărirea 
muncii educative în rîndul 
acestora",«

Este remarcabilă operativi
tatea cu care clubul craio- 
vean a luat în dezbatere 
sesizarea apărută în ziarul 
nostru, ca șl promptitudinea

cu care a fost expediat a- 
cest răspuns ziarului, cb'aff 
în ziua suspendării sporti
vului tn culpă.

902 din 15 mai 
conduita necetă- 
sportivului Popa 

de lupte gre- 
întrunilă în șe-

FRUNTAȘI
In șal» Dlnnmo 

a avut loc un con
curs de verificare 
rezervat unor halte
rofili fruntași din 
București, membri 
al lotului național. 
Citeva din rezulta- 

tnreglstrate merită a f* 
subliniate. La categoria cocoș, 
tînărul Marian Grigoraș (Steaua) 
a totalizat 310 kg. (record per
sonal), reușind să îndeplinească 
norma de maestru al șportulul.

Foarte bine au concurat st C. 
Dumitru (Steaoui la cat. semi- 
mijloeie, cate a realizai 395 *g 
și V. Davidolu (Steaua) la cat. 
mijlocie (400 kg). Acesta din 
urmă a fost sub limita cate
goriei avlnd doar 78 kg.

lată și celelalte rezultate : cat. 
mijlocie : St. PlntUie (Dlnamo) 
415 kg, cat. semigrea s Gh. Te- 
leman
grea ■
463 kg, N. BăncUă (Rapid) 365 Kg.

(Dinamo), cat. super- 
Gh. Mincu (Dinamo)



I

Iată-l pe Jesse Owens, într-o poziție ideală de start, plecînd în cursa de 100 m.
Se împlinesc treizeci și 

cinci de ani, de cind Jcsse 
Owens reușea la Ann Ar- 
bar, în statul Michigan, 
în mal puțin de 
minute, 
bilă performanță sportivă, 
rezultat care prin amploa
rea lui a zguduit lumea at- 
letfhnului mondial. Intr-o 
atmosferă de sărbătoare, în 
mijlocul studenților celor 
zece universități din Middle 
West și a unui public 
numeros și entuziast, Jesse 
Owens a reușit să stabi
lească nu mai puțin de 
6 recorduri mondiale!
CUM A FO5T REALIZATA 
MAREA PERFORMANTA ?

In ziua concursului, O- 
wens nu era încă refăcut 
de pe urma unui accident 
suferit cu cîteva zile în 
urmă, dar — in ciuda re
comandărilor antrenorului 
sail Lardy Snyder — el se 
prezintă la startul primei 
probe, 100 yarzi.

La comanda 
Owens uită de 
reușește să-și 
pur și simplu 
trecînd linia de 
peste doi metri 
timpul de 9,4 
mondial egalat.

Este ora 15,15. 
mineau cinci minute pen
tru a-și măsura pasul în 
vederea celei de a doua 
probe — săritura în lungi
me — și să pună batista 
albă în groapa de nisip la 
7,98 m — recordul mondi
al al japonezului Nambu.

La ora 17,25 este rîndul 
lui Owens de a sări; o 
alergare vijelioasă pe o 
pistă de elan în iarbă, o 
bătaie pe prag exactă, o 
schimbare de pași în aer 
și Owens cade dincolo de 
batista albă, 
măsoară: 8,13 
mondial este 
cm și e! va 
ror atacurilor 
1960!

Ce s-ar fi întîmplat dacă 
Owens ar fi încercat a 
doua și a treia săritură ? 
Căci el nu a sărit în acea 
zi decît o singură dată...

UN ADEVARAT MISTER
Ora 15,35. Start la 220 

yarzi. O lungă linie dreap
tă, o pistă puțin moale fă
ră un pic de vint. Owens 
nu se mai gîndește la pi
ciorul ..............
cerca imposibilul, 
posibilul a fost 
realizat: 20,3 —
dublă; recorduri 
pe 200 m și 220 yarzi!

Concursul era î. 
desfășurare și Owens are

70 de
cea mai formida-

starterului, 
durere și 

zdrobească 
adversarii, 
sosire cu 
avans în 

— record

ii mai ră-

Judecătorii 
m. Recordul 
învins cu 15 
rezista tutu- 
pînă in anul

pic de vini. Owens
lui rănit, el va în-

Și im- 
din nou 
lovitură 

mondiale

in plină

AZI, ULTIMA ETAPĂ ÎN „CURSA PĂCII
• Duchemin s-a apropiat la 32 secunde de
liderul cursei Szurkowski © România

pe locul 6

la dispoziție cîteva minute 
pentru a trece cîteva gar
duri. Era ora 16, ora a în
că două noi recorduri mon
diale : 200 m și 220 yarzi 
garduri în 22,6.

Șase recorduri mondiale 
în șaptezeci de minute. O- 
wens a reușit astfel ceea 
ce nici un atlet nu încer
case pînă atunci în lume!

„A fost unul din miste
rele vieții mele" declara 
Jesse Owens în 1967, în 
cursul zilelor preolimpice 
de la Mexic. „Nu pot să-mi 
explic, 
cursului de-abia 
iar la sfîrșitul 
începeam din nou 
pătez..."

Aceasta formă 
vărat formidabilă,

La începutul con- 
mergeam, 
reuniunii 
să schio-

cu ade- 
care a 

dispărut tot așa de repede 
după cum venise, Owens o 

ocazia 
de la 

cînd a 
cîștigat patru probe : 100 m 
200 m, lungime și 
4X100 tn.

OWENS,
AȘA CUM L-AM

In mai puțin de 
col atletismul

mat regăsește cu 
Jocurilor Olimpice 
Berlin, din 1936,

ștafeta

VĂZUT
un se- 

modern a 
produs un mare număr de 
campioni excepționali. Ex
cepționali prin rezultatele 
lor, excepționali de aseme
nea prin personalitatea lor. 

Cind Jesse Owens a a- 
părut atit de brusc in pri
măvara lui 1935, etnologii 
se întrebau care sînt as
cendenții misterioși de care 
ar beneficia acest tinăr

mulatru cu fața de înger, 
cu pasul felin, purtind am
prenta unei incomparabile 
eleganțe naturale și a u- 
nui stil în alergare 
defect ?

Ai fi crezut că eite 
ba de un făt-frumos 
poveste, el, al zecelea 
pil al unei familii 
din Ohio.

Am avut ocazia 
alergînd și sărind 
rile Olimpice- din 
trăiesc alături 
satul olimpic, 
caracteriza, un 
vint îmi vine 
perfecțiune, 
tehnică, echilibrul întregu
lui corp, amploarea egală 
a unui fuleu magic de 2,30 
m, deconcentrare absolută 
a întregului aparat muscu
lar, chiar și mușchilor fe
ței, atit 
la alții

Dacă 
zumăm, 
lități a 
excelentul său start, modul 
decontractat in care alerga 
și rezistența cu care ter
mina. Dintre toți marii 
sprinteri, înainte și după 
Owens, nici unul nu-mi a- 
pare cu o mecanică atit 
de frumoasă.

Nici Charlie Paddock 
care ne-a impresionat atit 
de mult, nici Ralph Met
calfe, nici mai tîrziu Dave 
Sime, Bob Hayes. Jim Hi
nes și Charlie Greene nu 
au putut să se ridice pînă 
la aureola lui Owens.

prof. Cornii MORTUN

fără
vor- 
din 
co- 

modeste

să-l văd 
la Jocu- 
1936, 

de el 
Pentru 
singur 
în minte; 

Perfecțiunea

de des deformați 
de efort.
am trebui să re
cele trei mari ca
lai Jesse Owens :

Luni, „Cursa Păcii" a con
tinuat cu etapele XIII și 
XIV, ultimele înaintea celei 
decisive de astăzi, dintre Ei
lenburg șl Berlin (201 km), 
care va stabili, desigur, con
figurația definitivă a clasa
mentelor.

In etapa a XIII-a, Halle — 
Leipzig, desfășurată pe 33 km, 
contracronometru, așa cum 
era de prevăzut, francezul 
Marcel Duchemin — specia
list în această probă — a 
atacat viguros căutînd să re
cupereze cit mai mult din 
diferența care-1 separa de li
derul cursei, polonezul Ry- 
szard Szurkowski. Și de a- 
ceastă dată el s-a impus, 
trecînd primul linia de so
sire, cu un avans apreciabil 
față de ceilalți alergători, în 
42:46. L-au urmat cîștigăto- 
rul etapei precedente, Axei 
Peschel (R.D. 
43:55, Gera 
44:21, Huster 
în 44:46 etc.

După-amiază concurenții au 
avut de 'parcurs etapa a 

XlV-a un criteriu de 60 km 
(25 de ture a 2 400 m) în ju-

Germană), în 
(Ungaria) în 

(R.D. Germană)

parcului 
Leipzig, 

circuit a

„Klara Zetkin" 
Această cursă 
revenit belgia-

rul 
din 
pe 
nului Francois Lemmens, care
a înregistrat 1 h 15:22.

Alergătorii români au avut, 
în general, o comportare mai 
bună, ei cîștigînd încă un loc 
în clasamentul general pe 
echipe, 
1. 
2. 
3.
R. 
5.
România 168 h 00:43, 7. Bel
gia 
168 
169
169
170 
170 
174 
174

care arată
POLONIA 167 

Cehoslovacia 
U.R.S.S. 167 
D. Germană 
Bulgaria 167

167 
h

167 
h

astfel : 
h 03:59, 
h 19:11, 

25:10, 4. 
h 39:35, 

59:32, 6.

168 h 16:41, 8. Franța 
h -----

h
h :
h I 
h 
h 

h 04:48.
In clasamentul general in

dividual, continuă să conducă 
RYSZARD SZURKOWSKI, 
dar el este talonat strîns de 
Marcel Duchemin, care se 
află doar la 32 secunde. Pe 
locul 3 — cehoslovacul Hava 
(la 4:48). 'iar pe locul 4 po
lonezul Kaczmarek (la 5:48).

1 26:08, 9. Italia
03:19, 10. Ungaria

25:20, 11. Finlanda
23:20. 12. Danemarca

41:11, 13. Norvegia
02:49, 14. Algeria

La Brăila, in meci amical de volei Iată „Cupa Elveției" purtată 
fericit ele Iiilnzli, căpitanul e- 
chlpei F. C. Zitrlch, după ce 
formația sa a tnvins pe f.C. 
Basel cu 4—1.

Foto : A. P. — AGERPRES

Honved—Pees 1—1; Dunauj- 
varos—Szombathely 1—1 ; Sal- 
gotarjan—Szeged 2—0. In cla
samentele celor două grupe 
conduc Ujpesti Dozsa cu 21 
(grupa A) și Ferencvaros cu 
18 (grupa B).

IUGOSLAVIA. — După dis
putarea a 29 de etape, con
tinuă să 
ua Roșie 
mată de 
clapa a

conducă echipa Stea- 
Belgrad cu 41 p, ur- 
Velez — 38 p. în 
29-a. Steaua Roșie 

Belgrad a învins cu 2—1 pe 
Radnicki Kraguevac, 
a surclasat cu 6—0 
mo Zagreb.

PORTUGALIA. — 
turtle" de finală

iar Velez 
pe Dyua-

în „sfer- 
(meciuri 

retur) ale „Cupei Portugaliei” : 
Sporting—Braga ‘ ~
fica—Guimaraes •»—x ; «jmu 
Tomar—Leixoes 0—0 ; Tirsense- 
Belenenses 1—0. Pentru semi
finalele competiției s-au cali
ficat formațiile Sporting, Ben
fica și Leixoes. Pentru de
semnarea celei de a patra 
semifinaliste, echipele Tirsen- 
se și Belenenșes vor susține 
un al treilea joc.

2-0 ;
4—1 ;

Ben- 
Unio

IN CAMPIONATUL MONDIAL DE POPICE
BOLZANO, 25 (prin telefon). Campionatele mondiale de popice au 

început luni dimineață cu proba pe echipe. Reprezentativa feminină 
a țării noastre a luat un start bun, conducted, după patru schimburi, 
cu 1671 p.d. O urmează selecționatele R.D. Germane cu 1642, Austriei 
1588, Cehoslovaciei 1224 (3 schimburi), R.F. a Germaniei 1200, Ungariei 
1183 și Iugoslaviei 1170. In schimb, băieții noștri s-au acomodat greu 
cu pistele, aflindu-se, după < schimburi, pe poziția a treia s 1. R.D. 
Germană 3470, Cehoslovacia 3440, România 3432, Austria 3402, Iugosla
via 3381, R.F. a Germaniei 2667 (3 schimburi), Ungaria 2645, Italia 2435, 
Franța 2371, Elveția 2322.

Marți seara se vor cunoaște echipele clștigătoar».

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
PENTRU BALCANIADA DE M0T0CR0S

Alergătorii vizați pentru a 
ne reprezenta la Balcaniada 
de motocros au participat — 
mai puțin. Ștefan Chițu și 
Cristian Dovids, ușor acciden
tați la recentele concursuri 
din Iugoslavia — la ultima 
verificare publică, în cadrul 
concursului republican desfă
șurat duminică la Vălenii de 
Munte. Traseul desfundat 
din cauza ploilor i-a 
supus pe concurenți la grele 
eforturi, triindu-i atit după 
pregătirea fizică și tehnică, 
cit și după cunoștințele me
canice, ei fiind nevoiți să re
medieze pe traseu multe de
fecțiuni provocate de 
taația apei 
relor.

Membrii 
au avut o 
ceea ce a 
Gh. Ioniță posibilitatea 
selecționeze 
formă alergători. Astfel, pen
tru prima etapă a motocro- 
sulud Balcanic, care angre
nează sportivi din Iugoslavia, 
Bulgaria și România, au fost 
reținuți : Ștefan Chițu, Cris
tian Dovids, Constantin Go
ran, Aurel Ionescu, Adam 
Crisbai și Mihai Banu.

Etapa Inaugurală va avea 
loc în orașul Iugoslav Ku
tina la 7 iunie.

Concursul atletic 
de la Budapesta

Viorica

infil-
în blocul motoa-

lotului republican 
bună comportare, 

creat antrenorului 
să 

pe cei mai în

CL AS AMENT FINAL

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

5
4
4
3
3
2
0

1
2
2
3
3
4
6

445-397 
414-421 
478-386 
411-401 
431-376 
440-509 
342-471

11 
io 
io

9
9
8
6

6
6
6
6
6
6

_ . 6
8. Cuba, 9. Panama, 10. Ca

nada, 11. Coreea de Sud, 12. 
Australia, 13. R.A.U.

La Brăila, a avut loc ieri 
prima confruntare dintre re
prezentativele feminine de 
volei ale României și Bul
gariei. Jucînd excelent, spor
tivele noastre și-au adjudecat 
victoria cu 3—1 (8, —11, 4, 
6). Primul set, care a durat 
14 minute, nu a dat posibi
litate oaspetelor să-și orga
nizeze jocul. Punctînd cu 
promptitudine, echipa Româ
niei a condus în permanență 
(11—3 ,13—3), și numai cîteva 
momente de relaxare au per
mis adversarelor să se apro
pie. Setul doi, mai echilibrat, 
a revenit naționalei bulgare, 
care a speculat unele greșeli 
la blocaj și preluare. Setul 
trei a fost la discreția echi-

pei noastre, care a condus cu 
11—0, 11—1, 13—4. In setul 
patru, după un ușor avantaj 
al oaspetelor (au condus cu 
4—1) atacul nostru se dezlăn
țuie și obține victoria la 6. 
De la românce s-au eviden
țiat Mariana Baga, Mariana 
Popescu și Florentina Itu, 
iar din echipa bulgară Maria 
Boneva și Tania Bogova. A 
arbitrat foarte bine Victor 
Ranghel, din Ploiești. Re
vanșa are loc azi, tot la 
Brăila.

MECIURI AMICALE 
DE FOTBAL FINALA

CLASAMENTUL 
COȘGETERILOR

I. BALTAG coresp.

0 NOUĂ FORMULĂ DE DISPUTARE
pe primul loc

(Urmare din pag. 1)

tn cadrul sesiunii, vor fi 
discutate problemele actuale 
ale baschetului, după urmă
toarea ordine de zi: miercuri: 
reuniunea comisiilor F.I.B.A. 
(tehnică, feminină, financiară, 
de organizare a competițiilor 
internaționale, de juniori și de 
minibaschet); reuniunea Co
misiei de organizare a cupe
lor europene ; reuniunea Co
misiei executive pentru Euro
pa și Mediterană ; , joi : a 
XV-a sesiune a Conferinței 
permanente; vineri ; zi de o- 
dihnă (participanții vor lua 
parte la o excursie organizată 
de F. R. Banchet); sîmbătă : 
continuarea discuțiilor și în
chiderea sesiunii.

Programul Conferinței 
permanente cuprinde nu 
mai puțin de 30 de puncte, 
dintre care unele se refe
ră la marile competiții in
ternaționale : campionatele

mondiale, Jocurile Olimpi
ce, campionatele europene. 
Vor fi discutate formulele 
de disputare a competiții
lor respective, datele și lo
cul de organizare, pregăti
rile organizatorilor etc.

_ Față de propunerea Comi
siei de organizare a competi
țiilor internaționale, F.R. Bas
chet vine cu o contrapropu
nere referitoare Ia. formula de 
disputare a jocurilor decisi
ve din cadrul Jocurilor Olim
pice și campionatelor euro
pene. Mai precis, federația 
noastră de specialitate va 
propune forului F.I.B.A. ca Ia 
fiecare din aceste competiții, 
să existe patru finaliste care 
să joace un turneu între ele, 
și nu să-și dispute șansele 
după sistemul „în cruciș", cum 
se făcea pînă acum.

Propunerea federației noas
tre ar urma să fie pusă în 
aplicare din anul 1973 (la C.E.) 
ți 1976 (Ia J.O.).

Competiția Internațională 
feminină de tenis pe echipe 
de la Freiburg (R.F.G.) s-a 
încheiat cu victoria reprezen
tativei Australiei, care în fi
nală a dispus cu 3—0 de e- 
chipa R. F. a Germaniei. In 
semifinale, echipa vest-ger- 
mană eliminase cu 2—1 re
prezentativa S.U.A.

(Urmare din pag. 1)

Practicînd un joc în con
tinuă mișcare, cu dese inter
venții la fileu, Viorel Marcu 
își domină adversarul și cîș- 
tigă foarte ușor primul set 
cu scorul de 6—1. Setul doi 
începe în nota de revenire a 
tenismanului elen și asistăm 
la mingi spectaculoase pînă 
la scorul de 3—3 cînd, Viorel 
Marcu, urmînd indicațiile că
pitanului de echipă, M. Bă- 
din, joacă din ce în ce mai 
bine și cîștigă setul cu scorul

ROMANIA S-A
(Urmare din pag. 1)

Cele 35 de medalii de aur 
obținute de România în cele 
8 ediții, față de 17 ale Bul
gariei, 16 ale Iugoslaviei și 10 
ale Turciei reprezintă un pal- 
,mares care ilustrează cît se 
poate de obiectiv poziția pu- 
gilismului românesc în Bal
cani.

Revenind la evoluția echi
pei noastre pe ringul din Var
na, prima remarcă — sesizată, 
de altfel, de toți specialiștii 
prezenți Ia fața locului — a 
fost evoluția excelentă a ro- 
m.- ;lor în meciurile prelimi
narii, în urma cărora au reu
șit să pătrundă în finală cu 
un număr record : 9 sportivi. 
Comentind cele două gale pre
liminare ale competiției, cu
noscutul specialist bulgar Ște
fan Doncev scria în ziarul 
„Naroden Sport" din 23 mai : 
„Cu excepția a două catego
rii, România va fi prezentă 
în final» Balcaniadei. Ediția 
actuală este dominată de teh
nica, incisivitatea și buna pre
gătire fizică a pugiliștilor ro-

MENȚINUT

STANEF

cei 9
In finală,

avut mari surprize. Din 
finaliști români doar 3 au ie
șit învingători. în primul 
rînd. înfrîngerea campionului

PRIMUL LOC
nostru european Aurel Dumi
trescu de către bătăiosul pu
gilist bulgar Ștefan Panaio- 
tov a reprezentat pentru e- 
chipa Rotnâniei 
primit în plin, 
mai departe —_ _____ „„„
lui Constantin Stanef și Ma

un

upercutun
ea evoluînd 
cu excepția

curin Constantinescu 
moral zdruncinat.

Dintre medaliații noștri cu 
aur, Aurel Mihai rămîne _ 
calași boxer disciplinat care 
aduce oricînd servicii boxului 
nostru. Constantin Stanef a 
uimit asistența prin loviturile 
sale năpraznice (k.o. în 30 de 
secunde, în preliminarii, pe 
Osman Gelegen) și precise, în 
finală dînd dovadă de o pu
tere de luptă extraordinară. 
Cu această victorie, Stanef a 
urcat din nou în rîndurile 
celor mai bune „pene" pe 
care le are România la ora 
actuală. Marin Constantines- 
cu a luptat cu o tenacitate 
remarcabilă, păstrînd astfel 
titlul balcanic cucerit anul 
trecut, la Galați, și consfin
țind totodată și victoria finală 
a României.

a-
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• Intr-un 
New York, 
Frankfurt a

pc _ .
cu două zile in urmă, 
yesț-germană termi- 
egalitate (1—1) Ia 
cu echipa italiană

meci amical la 
echipa Eintracht 
învins cu scorul 
Celtic Glasgow,de 3—1 

după ce 
formația 
nașe la 
•Chicago 
F. C. Bari.

• La Bydgoszcz 
formația locală Zavisza 
trecut cu scorul de 1—0 
echipa bulgară Trakia 
div.

• In „Cupa Rappan", 
pele Slovan Bratislava 
Malmd (Suedia) au terminat 
la egalitate : 0—0.

• Selecționata 
Lokomotiv 
se află de 
turneu în 
cehoslovacă 
șui La Paz, 
vicecampioana țării, 
au obținut victoria cu 2—0.

(Polonia) 
a în- 
(0—0) 
Plov-
echi- 

și IF

cluburilor 
din Cehoslovacia 
mai multe zile în 
Bolivia. Formația 
a înfilnit în ora- 

echipa Bolivar, 
Oaspefii

CAMPIONATE. CUPE
UNGARIA — (etapa a 12-a): 

Grupa A : M.T.K.—Vasas 2—1; 
Komlo—Ujpesti Dozsa 
Tatabanya—Diosgyor 
Gy6r—Videoton 2—1 ; 
B : Ferencvaros—Csepel

0—3 ; 
2-5 ; 

grupa
1-0 ;

6—3. Cel de al treileade 
set este mai echilibrat, sco
rul menținîndu-se egal pînă la - ~
grec pare obosit și cedează 
cu 4—6. Astfel, Viorel Marcu 
cîștigă cu 6—1, 6—3, 6—4.

Ultimul joc aduce în fața 
fileului pe proaspătul com
ponent al echipei noastre, 
Sever Mureșan, și pe P. Ga- 
vrilidis. Debutul lui S. Mu
reșan nu a fost însă la nive
lul așteptărilor. El acționează 
slab în primele două seturi, 
pe care le-a pierdut cu sco
rul de 6—8, 3—6. In urmă
toarele trei, Mureșan mar
chează o revenire, devine mai 
agresiv și, acționînd mai or
ganizat, cîștigă partida în 
cinci seturi. Scor final: 6—8, 
3—6, 6—1, 6—2, 6—3.

Scor general : România — 
Grecia 5—0. Astfel, România 
s-a calificat în semifinalele 
europene ale „Cupei Davis“.

• S-au încheiat și cele
lalte întllniri din sferturile 
de finală ale „Cupei Davis" 
(zona europeană). Iată ulti
mele rezultate : Iugoslavia — 
Irlanda 5—0 ; Franța — 
Austria 5—0 ; Belgia — Fin
landa 4—1 ; R.F.G. — R.A.U. 
5—0 ; U.R.S.S. — Monaco 
5—0.

în urma acestor rezultate, 
programul complet al semi
finalelor europene este urmă- • 
torul : GRUPA A : Iugosla
via — România, 
Spcnia ; GRUPA 
— Cehoslovacia, 
Belgia. întîlnirile 
pută te pînă la 15 
cum am anunțat, 
tre tenismanii români și iugo
slavi urmează să se desfă
șoare la Maribor (Iugoslavia), 
în zilele de 12, 13 și 14 iunie

4—4. De aici, jucătorul

Franța —
B : U.R.S.S.

R.F.G. — 
trebuie dis- 
iunie. După 
meciul din-

-r~~

TURNEULUI U.E.F.A.
Aseară, la Glasgow, s-au 

întîlnit în finala turneului 
U.E.F.A. echipele R. D. Ger
mane și Olandei. Victoria a 
revenit echipei R.D. Germane, 
prin tragere la sorți ! Meciul 
s-a încheiat egal (1—1) și 
după prelungiri.

Pentru locurile 3—4 : Scc 
fia — franja 2—0 (0—0).

1. ZIDEK (Cehoslovacia) 
p, 2. Ciosici (Iugoslavia) 102 
3. Menon (Brazilia) 93 p, 
Arrestia (Uruguay) 92 p, 
Hillman (S.U.A.) 84 p, 6. 
Bclov (U.R.S.S.) 83 p.

122
P,
4.
5.
S.

peste cea de 
campionatului 
masculin. In- 
duminică, a-

S-AU ÎNCHEIAT
EUROPENELE DE JUDO

(Agerpres). — 
europene de 
dominate de

BERLIN, 25 
Campionatele 
judo au fost 
sportivii din R. D. Germană, 
care au cucerit 2 medalii de 
aur, 2 de argint și 5 de bronz. 
Judokanul Klaus Henning 
(R..D.G.) a cîștigat titlul la 
toate categoriile, dispunînd 
în finală de olandezul 
Ruska.

S-a lăsat cortina 
a Vl-a ediție a 
mondial de baschet 
trecerea încheiată . 
proape de miezul nopții, în sala 
Tivoli din Ljubljana, va intra în 
istorie prin trei elemente inedi
te : Iugoslavia cîștigă pentru pri
ma oară titlul suprem șl tot 
pentru întîia dată formația 
S.U.A., învingătoare în toate e- 
dițiile J. O., se află pe ,poziția 
a V-a, iar în primele patru 
locuri întîlnim trei echipe euro
pene. De altfel, duelul Europa — 
America a revenit de data a- 
ceasta categoric reprezentantelor 
bătrfnulul continent.

Ultimele întreceri — nici nu se 
putea altfel — s-au integrat în 
tonul general al competiției, ofe
rind rezultate puțin scontate față 
de evoluțiile anterioare ale for
mațiilor. Ținută în șah. cu o 
seară înainte, de „Squadra Az- 
zurra", echipa Uniunii Sovietice 
s-a regăsit complet în final, cind 
pentru prima dată în competiție 
a evoluat la nivelul cunoscut, 
stopînd marșul triumfal al gaz
delor. Evoluția baschetbaliștllor 
sovietici în meciul cu Iugoslavia 
a fost de-a dreptul remarcabilă.

Cele 26 de echipaje care au 
mai rămas în Raliul automo- 

internațional Londra — 
de Mexico au sosit in 
Cristobal (Panama) ia 

vasului „Giuseppe 
Participant!! au luat 

din Cristobal, porn'nd

bilistic 
Ciudad 
portul 
bordul 
Verdi".
startul
In ultima etapă a* mart< 
competiții care măsoară peste 
3 000 km.

După primii 140 km parcurși 
s-a înregistrat primul accident 
mortal al Raliului. Francezul 

pierdutJ. H. Marang și-a 
viața intr-o ciocnire.

Sezonul În aer liber 
ților americani este 
dsfășurare. La Modesto (Califor
nia) : Frenn 67,27 m la ciocan ; 
Jay Silvester 64,54 m la disc ; 
John Carlos 10,0 (cu vînt favo
rabil) la■
La Paris, 
sărit 5,16 .
mai bună ____
peană de juniori.

100 m.

al atle- 
în plină

Francois Tracanelll a 
m Ia prăjină — cea 

i performanță euro-

In cadrul reuniunii atletice de 
la Alavieska (Finlanda), Penttl 
Kahnia a stabilit un nou record 
național 
cu 61,52 
aruncat■

Pe terenurile Roland Garros 
din Paris au continuat între
cerile preliminare ale Cam
pionatelor internaționala de

la aruncarea discului 
m. Iar Pauli Nevala a 
sulița la 80,58 m.

Viscopoleanu 
lacul 1-6,26 m

BUDAPESTA, 25 (Agerpres). 
— In ziua a doua a concursu
lui internațional de atletism 
de Ia Budapesta, VIORICA 
VIS COPOLE ANU (România), 
campioană olimpică și record
mană mondială, A TERMINAT 
învingătoare in proba 
de săritură în lungime 
CU PERFORMANȚA DE 
6,26 m.

Un rezultat valoros a fost 
înregistrat în proba masculină 
de săritură în înălțime cîștl- 
gată de sportivul maghiar 
Major cu 2,20 m (nou record 
al Ungariei). In proba de 
triplusalt, pe primul loc s-a 
clasat Cziffra (Ungaria) cu 
16,5b m.

Alte rezultate : suliță — 
Nemeth 82,80 m ; 5 000 m — 
Mecser 13:58,6 ; 200 m femi
nin — Forisek 24,5.

Paulauskas (12), Serghe! Belov 
(19), Tomson (12) șl mal ales 
Andreev (22), care a înscris în 
primele 12 minute 18 puncte (1), 
ciștlgind categoric duelul cu Raj- 
kovicl, au oferit fostei deținătoa
re a titlului o victorie fără drept 
de apel în fața noilor campioni. 
Selecționata U.R.S.S a condus din 
primul și pînă in ultimul minut 
(uneori cu 22 de puncte diferen
ță : 75—53 și 77—55) o formație 
Pe care euforia victoriei prelun
gită în mod firesc a făcut-o de 
nerecunoscut. Slmonovlcl și 
Skansi, care cu o seară înainte 
fuseseră purtați în triumf pen
tru strălucita lor evoluție au in
serts de data aceasta, împreună, 
doar 8 puncte ; Cioslci — foarte 
slab în finalul campionatului — 
a marcat primul său coș de a- 
bla în min. 25, • cînd adversarii 
conduceau cu 61—46, iar Plecas, 
Daneu, Cermak sau Tvrdlci au 
greșit deseori ca niște începători.

Pierzînd și cel de al treilea 
meci consecutiv, jucătorii din 
S.U.A. ocupă doar un modest 
loc V, care nu reflectă nici pe 
departe valoarea reală a baschetu
lui american. Adevărul este că 
Hal Fischer a prezentat în acest 
campionat o selecționată etero
genă, adăugîndu-i pe Williams și 
Isaac (care evoluează în Euro
pa). Au fost văzute cîteva va
lori remarcabile (Silliinan, Hil
lman, Washington, Brody, Mc 
Donald), dar nicidecum o echipă. 
De altfel, lipsa de omogenitate a 
fost atit de pregnantă pentru re
prezentativa de peste Ocean în 
meciul cu Brazilia, îneît oame
nii lui Kanella au putut să se 
Impună fără eforturi deosebite 
în partida care le-a adus me
daliile de argint.

In sfirșit, mal trebuie mențio
nat progresul evident a două re
prezentative care nu au contat 
pînă acum în lupta titanilor bas
chetului mondial. Este vorba de 
„5“-ul Italiei, și mai ales de cel 
al Cubei (învingător categoric în 
grupa secundă de la Skqnlje), 
despre care majoritatea specialiș
tilor afirmă că ar fi putut ocu
pa locul IV sau V în turneul de 
la Ljubljana, (a. v.).

TELEX » TELEX • TELEX
tenis ale Franței : Freer (Re
publica Sud-Africană) — Pa_ul 
(Franța) 6—4, 2—6, 4—6, 6—3, 
6—2 ; Thamin (Franța) — 
Keer (Australia) — - -
6—0 ; i:._ ._
(Anglia) 2—6, 6—3, i 
Zuleta (Ecuador) 
(Franța) 6—4, 4—6, 
In turneul feminin 
Salome (Olanda) — 
ding (R.F.G.) 6—2,■

In prima runda a turneului femi
nin de șah de la Balaton (Unga
ria), șahista româncă Margareta 
Teodorescu a cîștigat la maghiara 
Rompa, Iar Rodica Reicher a re
mizat cu Hajdaraova (Cehoslova
cia).

(Australia) 14—12, 8—6, 
Meyer (Franța) — Paish

............................6—4, 6—2 ; 
— Pilet 
6—0, 6—3. 
: Juditha 

• lise Bn-
9—7.

La Helsinki s-au disputat în
trecerile concursului internațio
nal de motocros (contînd pen
tru campionatul mondial, clasa 
500 cmc) dotat cu „Marele 
premiu al Finlandei". Victoria 
a revenit suedezului Am» Kring

învingător In ambele manșe. El 
_ de compatriotul

clasa- 
con- 

57 
P
P.

a fost urmat Cz zzz:.„ 
său Bengt Aaberg. In 
mentul general, după 5 
cursuri, conduce Kring cu 
urmat de Aaberg cu ;;

. Teowissen (Belgia) cu 36
■

In competiția internațională 
cllstă ------ •
vlncii" conduce spaniolul Luis 
Ocana, urmat de francezii Pin- 
geon la 1:31,0 și Genty la 1:35,0.

_ - contracronome-
■ Vals 

cîști- 
urmat

43
P. 
Șl

___ cl-
„Criteriul celor șase pro- 

conduce spaniolul “ '

Etapa a Vll-ă ________
tru, pe distanța Prlvas — 
Ies Balns (34 km) a fost 

în 45:58,8, 
46:37,3.

gată de Ocana 
de Plngeon în

al AnglieiTurul ciclist al Angliei 
butat la Blackpool cu o 
contracronometru (:,": __ ,.
Victoria a revenit olandezului 
Koning în 3:02,0. urmat de 
irlandezul Doyle în 3:04.4 șl 
englezul ---- - * -------

Dolomlții, In
Bassano del Grappa, 130

a de- 
etapă 

(2,400 km).

Varley In 3:04,6.

Ieri, Turul Italiei a traversat 
munte. (Rovereto — ' __ _ _________ ________ ,
au dominat cicliștii belgieni, clasați pe primele locuri. Â cîștigat 
Walter Godefroot in 3h 56:02 urmat de Reybrocck, Sercu, Vlieber- 
ghe. Tricoul roz continuă să fie purtat de Eddy Merckx.

prima sa etapă de 
km). Surprinzător,

A

LUMEZEANU ÎNVINGĂTOR, COJOCARU ÎNVINS
PE RINGUL DIN SZCZECIN

SZCZECIN (prin telefon). 
La finala turneului interna
țional din localitate s-au ca
lificat, după cum se știe, și 
doi pugiliști români: M. Lu- 
mczeanu și C. Cojocarii. Pri
mul a încrucișat mănușile cu 
polonezul Chmiel, boxer cu 
gardă inversă și foarte rapid 
în execuții. Lumezcanu a 
avut inițiativa tot timpul 
meciului și, întețindu-și ac

sfirși*ulțiunile ofensive Ia 
fiecărei reprize, a obținut de
cizia în unanimitate. Cojo- 
caru, în schimb, a fosî în
trecut de Hebel (Polonia), la 
puncte. Meciul a fost echili
brat. Reprezentantul nostru a 
acționat prea încordat și, din 
această cauză, n-a inițiat ac
țiuni clare. Organizatorii au 
oferit pugiliștilor români o 
cupă de cristal, de altfel sin
gura cupă acordată in acest 
turneu.

Iată ceilalți 
finale ; Morus 
druskiewicz 
Iunghaus (Ungaria), 
(Polonia), Mondcwski (Polo
nia), Tsopsza (U.R.S.S.), Vei- 
gelt (Polonia), Caruk (Polo
nia), Meier (R.D.G.). Pugiliș- 
tii români vor sosi în Capi
tală miercuri dimineață.

învingători din 
(Polonia), An- 
(Polonia), 

Kulej

Marin ZAMFIRESCU
arbitru

40368
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