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BĂTĂLIA PENTRU STĂVILIREA APELOR SE ÎMPLETEȘTE
ne

CU MUNCA DÎRZĂ DE RECONSTRUCȚIE
D

Brigadierii de la I.E.F.S. înainte de plecare Fote : TEODOR ROIBU

0 BRIGADA A INSTITUTULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT
A PLECAT IN INSULA MARE A BRĂILEI

Din inițiativa Comitetului 
U.T.C., la Institutul de Edu
cație Fizică și Sport a fost 
constituită o brigadă din 35 
de studenți, care a plecat ieri 
să ajute la consolidarea di-

gului de pe Insula Mare a 
Brăilei, zonă grav amenințată 
de apele Dunării.

Marți dimineața, cei 
brigada I.E.F.S. s-au 
în curtea Institutului.

35 din 
adunat
Se a-

fi au acolo 
studenți, 
tinerilor brigadieri, 
festivitatea 
cu acest 
vorbă cu

cadre didactice, 
colegii și colegele 

Pînă la 
care a avut loc 

prilej, am stat de 
cîțiva dintre ei. în

primul rînd cu Ion Herman. 
Este unul și același cu cam
pionul țării la lupte, categoria 
semigrea. Este vădit emoțio
nat : „Sînt de fel din Arad. 
Am trăit mai multe zile cu 
grija celor de-acasă. Am vrut 
să merg acolo, să ajut la stă
vilirea Mureșului. Dar ai mei, 
cei din oraș, au reușit în cele 
din urmă să pună la respect 
apele, să le potolească furia, 
le-au biruit. Acum, noi cei 
de la I.E.F.S., vrem să facem 
același lucru și cu Dunărea. 
Va fi greu, o știm, cunoaș
tem ce greutăți ne așteaptă, 
dar fiți siguri că nu vom 
economisi nici un efort pen
tru a fi la înălțime".

Din brigadă fac parte și 
alți sportivi de frunte ai in
stitutului, ai țlubului I.E.F.S. 
Printre ei, studenții Mircea 
Vasilescu, Viorel Moisin, 
Gheorghe Roman, Marcel Bog
dan, toți baschetbaliști. atletul 
de categorie I, Horia Cernescu. 
Scurt dialog cu Gheorghe 
Roman: „Am răspuns din 
toată inima inițiativei colegi
lor mei, Victor Culea și Mar
cel Marin Avram, convinși 
fiind că în aceste zile de grea 
încercare pentru țară, locul 
nostru este în mijlocul celor 
năpăstuiți de urgia apelor. 
Plecăm însuflețiți de dorința 
de a aduce un aport cit mai

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2 a)

• R. F. a Germaniei — cîștigătoare a titlului la 
a țării noastre pe Io cui IV • Azi, încep întrecerile

BOLZANO, 26 (prin tele
fon). Cele 6 piste de concurs 
ale imensului Palazzo del 
Ghiaccio din localitate au 
constituit pentru participan- 
ții la campionatele mondiale 
de popice o surpriză neplă
cută, ele fiind mai dure’de-

cei 
Ne- 

în

eți • Formația masculină 
perechi

cit se așteptau chiar și 
mai sceptici specialiști, 
cunoscută nimănui pînă 
ziua startului, arena are par
ticularități pe care le-au des
coperit cu mare greutate și 
cei mai rutinați popicari. 
Prin urmare, actuala ediție

Ut

a C.M. supune pe concurent! 
la un examen serios, laurea- 
ții urmînd a fi numai spor
tivii care posedă întreaga 
gamă a tehnicii lansării bi
lei.

Confirmînd forma bună in 
reprezentativa 

a țării 
luat un 
Cu ex-

află, 
feminină 
noastre a 
start bun. 
cepția Elenei Cernat 
(394 pd), căreia tre
buie însă să i se a- 
corde circumstanțe, 
deoarece jucînd pe 
postul de... deschiză
toare a pîrtiei ai 
fost nevoită să de
pisteze toate ne-

(Continuare
tn pag. u i i)

Campioanele lumii 
de la stingă la dreap
ta: jos — Ana Marcu, 
Elena Trandafir, Cor
nelia Moldoveanu - 
Petrușcă; sus : an
trenorul Alex. An
drei, Margareta Sze- 
mani. 
Elena 
zerva 
țoiu.

Crista Szfics, 
Cer nat și re- 
Florica Negu-

Foto : V. BAGEAC

I* BULGARIA

BRĂILA:

„Vom apăra cu ioale forțele 
Bărăganul dintre ape!1

GALAȚI

PROMIȚĂTOR DEBUT INTERNAȚIONAL 
AL UNOR TINERI SABRERI

în meciul revanșă la volei

românia a Învins

\n
VEGHE,

interviu cu tov. ing. Ștefan llieș, 
secretar al Comitetului județean Brăila 

al P. C. R.

ZI Șl NOAPTE

Cerul Brăilei s-a înseninat marți dimineața , 
vîntul n-a mai bătut cu atita furie. Sînt însă 
aici pe malul Dunării mii și mii de oameni 
care n-au timp să-1 privească, să se bucure 
de clemența lui. Se privește cu încordare ine
lul digului din Insula Mare, se cercetează is
prăvile valurilor, se muncește intens la con
solidarea fiecărei porțiuni. Se privește hîrtia 
pe care sînt însemnate 
cotele apelor Dunării. 
La ora 7 — G24 cm, la 
ora 14 — 631 cm, adică 
la 2 cm de nefastul re
cord al zilelor trecute. 
Apele Dunării sînt deci 
în creștere. Din nou la 
lucru, nici o clipă de 
răgaz !

La Comandamentul județean este o continuă 
forfotă. Vin să raporteze cei care au inspectat 
digurile de pe malul Șiretului și de pe cel al 
Buzăului, cei care au efectuat operațiuni, cei 
care se oferă să plece în locurile cele mai grele. 
Telefoanele zbîrnîie fără încetare. S-a început 
lucrarea de repunere în funcțiune a căii fe
rate Brăila — Galați ; se comunică sosirea 
unor noi camioane cu utilaje ; secretarul Co
mitetului de partid al Capitalei, Virgil Cazacu. 
confirmă existența motopompelbr solicitate ; 
de la Mărașu se cer alte zeci de metri cubi de

Hrislache NAUM

Și

Marți, încă de dimi
neață, soarele a strălucit 
deasupra orașului Galați, 
ca în zilele bune ale Tu
rului României. Vîntul 
s-a mai molcomit, se 
zbicesc țarinele, se zvîn- 
tă băltoacele.

Dar pe aici, după atî- 
tea întîmplări din alte 
locuri năpăstuite, oame
nii nu se lasă amăgiți.

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI

(Continuare tn pag. a 2 a)

Seninul prevestește a- 
deșea furtună — o știu 
bine dunărenii. .țCuvîntul 
de ordine ce și 
pus a fost nu 
vegheze, ci să 
neze preventiv, 
de spectrul sinistru ce 
a îndoliat pe atîția se
meni de-ai lor.

Niciodată nu au fost 
urechile atît de atente ca 
acum la anunțul radio-

l-au im- 
numai să 
și acțio- 
înfiorați

fonic trilingv al cotelor 
Dunării. De la Drencova 
la Sulina oamenii încep 
să deslușească cifrele 
nivelelor și în franceză . 
și în rusă, blagoslovind 
scăderile și blcstemînd 
urcările. Cota la Galați 
se anunță pentru miercuri 
în creștere cu 11 centi
metri. Dar greul abia 
vine — prevăd hidrolo
gii — la începutul lu
nii iunie.

Deocamdată
dau bătălia cea. mare pe 
malul Prutului, pentru a 
salva incintele 
ale Brateșului de 
și de Jos. Pilcuri, pilcuri, 
pe tarlale, se disting bas
malele policrome ale ță
rănoilor de la I.A.S. Bă- 
dălan, care purced la 
prășit, la stîrpirea buru
ienilor, fără teamă, ză
rind lanțul aproape ne-

Ieri s-au înapoiat în Capi
tală tinerii sabreri care au 
participat la turneul internațio
nal de la Eisenach (R.D. Ger
mană). Conducătorul delegației, 
prof. L. Glișcă. ne-a comuni
cat că tinerii noștri trăgători 
au lăsat o bună impresie deși 
doi dintre ei se aflau la de
butul lor internațional : Cor- 
neliu Marin și Emil Oancea. 
Primul a terminat pe locul 
5, pierzind la limită (ca urma
re a unor inexactități de ar-

două asalturi 
putut intra 
locul I cu

bitraj) 
ar fi 
pentru 
Rymsza, cîștigătorul 
(și învinsul său, de 
i-a mai învins de 
pe polonezii Nowara și Pren- 
gowski.

Clujeanul Ion Pop s-a cla
sat pe locul 7 iar Oancea a 
terminat pe locul 10. Au par
ticipat 40 de trăgători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Germană, Polonia

cu care 
în baraj 
polonezul 
turneului

altfel). El 
asemenea,

Azi, la Mamaia, incep:

gălățenii

agricole
Sus

Victor BANCIULESCU

t Continuare 
tn pag. a 2 a)

BULGARIA
s-a disputat me-

între 1 si 6 iunie la Moscova

CONGRESUL A.E.B.A.
între 1 și 6 iunie, va avea loc la Moscova Con

gresul de constituire al Asociației Europene de Box 
Amator.

La acest important eveniment al pugilatului ama
tor din Europa, România va fi reprezentată de : 
GHEORGHE GURIEV, președintele F. R. Box și 
CRISTEA PETROȘENEANU, secretar general al F. R. 
Box. La simpozionul medical, ce va avea loc la 
2 iunie, va parlicipa dr. IONEL STANESCU.

R. D. 
și România, 

r ~

DIN NOU
Ieri, la Brăila, 

ciul revanșă dini re reprezentati
vele feminine ale României și 
Bulgariei. Scorul a lost din nou 
favorabil jucătoarelor românce : 
3—1 (6, 8, —12, 11), după un meci de 
bun nivel tehnic în care voleiba
listele noastre au etalat întreaga 
gamă a cunoșt nțelor lor. înca
sările de la ambele meciuri vor 
fi vărsate în Contul 2 000.

ION BALTAG — coresp.

I
] DESTINUL
i CAMPIONULUI

I
I

Citiți în pag. a lll-a

JURNAL MEXICAN
• BOBBY MOORE, CĂPITANUL ECHIPEI ANGLIEI, 
ACUZAT DE FURT — A. FOST ARESTAT! • AU 
FOST DESEMNAȚI ARBITRII DIN GRUPA DE LA 

GUADALAJARA • ALTE ȘTIRI LA ZI

I

Cu 4 ani în urmă, 
fostul antrenor al 
echipei naționale a 
U.R.S.S., Starostin, 

spunea despre bulgarul 
Asparuhov, un tînăr (22 
de ani, în 1966) bine făcut 
(l,8o m, 76 kg), zîmMtor, 
timid, că reprezintă, in
contestabil, ;,unul dintre 
cel mai buni centri ata- 
canțl al Europei". Numă- 
rînd pe atunci numai 14 
selecționări în reprezenta
tiva Bulgariei, vîrful de 
atac al lui Levski Sofia, 
rapid, bătăios, dotat cu 
un excelent simț al go
lului, constituie una din
tre valorile cele mai 
gure ale unul fotbal 
cunoscut pentru forța 
ambiția lui.

Remarcat devreme 
„la 15 ani, spunea antre
norul Boșkov, ar fi putut 
face parte cu ușurință din 
prima garnitură a Iul 
Levski" — Asparuhov, 
membru al echipei națio
nale de Juniori, unul 
tre autorii celor trei 
toril consecutive ale 
mațiel de Juniori a 
Levski în campionatul 
gar, a trebuit 3.4 aștepte 
încă 3 ani pentru a putea 
debuta, In 1962, pe scena 
primei divizii.

Excelent Jucător în fața 
porții; posesorul unei lo
vituri de cap necruțătoa
re, tehnician de mare fi
nețe, 6Gundi“ (mîngîierea 
de la Gheorghi), Aspa
ruhov a fost ani de-a rîn- 
dul golgeterul campiona
tului bulgar, rămînînd tot
odată marele adulat al 
tribunelor, care vedeau 
— și văd — în el un Ju
cător mal puțin tipic pen
tru fotbalul din țara sa, 
care dublează forța unul 
Manolov sau Rakarov cu 
rafinamentul tehnic al u- 
nui Kopa sau Rivera.

Lăsat, în 1963, în afara 
echipei naționale, datorită 
unei mal lente reintrări 
în formă, în urma deselor 
accidente, „Gundl" 
cut un sezon ’69 
tul senzațional; 
nind vedeta de 
tacului bulgar, 
tre cei mal percutanți ;,oa
meni de gol" din Europa".

si- 
re-

Și

din- 
vlc- 
for- 
lui 

bul-

a fă- 
de-a drep- 

redeve- 
sur- a a- 
unul din-

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PERMANENTE 
A DELEGAȚIILOR FEDERAȚIILOR 

DE BASCHET EUROPENE
SI DIN BAZINUL

în saloanele hotelului Inter
național din Mamaia încep as
tăzi lucrările celei de a. XV-a 
sesiuni a Conferinței perma
nente a delegațiilor federați
ilor de baschet din Europa și 
Bazinul . Mediteranean. Timp 
de patru zile, reprezentanții 
a 38 de țări și alte persona
lități de seamă din lumea bas
chetului mondial vor 
o serie de probleme 
tante vizînd continua 
tare a acestui sport.

Printre oaspeții găzduiți în 
aceste zile la Mamaia 
tingem prezența d-lui 
Monei Wahbi 
F.I.B.A., dr. : 
(Anglia) — 
al F.I.B.A.,
(Iugoslavia) 
Ashri (R.A.U.) 
nerali adjuncți, 
membrii comisiei 
pentru Europa și țările 
Bazinul Mediteranean, 
lai Semașko (U.R.S.S.) 
cepreședinte al F.I.B.A. și pre
ședinte al comisiei execu
tive, Jozsef Andi-’le (Cehoslo
vacia), dr. Ferenc Hepp (Un
garia), Raimundo Saporta (Spa
nia), Marian Kozlowski (Po-

dezbate 
impor- 
dezvol-

dis- 
Abdel

— președinte al 
R. William Jones 
secretar general 
Bora Stankovici 
și Abdel Azim 

secretari ge- 
precum și 

executive 
din

Niko-
— vi-

română de tenis 
amînarea tuturor

Federația 
a hotărît 
meciurilor din cadrul turului 
campionatului republican pe 
echipe — seria a Il-a.

Forul de specialitate va face 
comunicările de rigoare, în 
legătură cu noile date de dis
putare a acestor jocuri.

MEDITERANEAN
Ionia), Robert Busnel (Franța), 
Bojidar Takev (Bulgaria). An
selmo Lopez (Spania), 
Cocia (Italia) — toți 
ai biroului F.I.B.A.

Din problemele ce 
dezbătute desprindem 
gate de viitorul turneu olim
pic, noua formulă a C.E.
a competițiilor europene.

Claudio 
membri

vor fi 
cele le-

• Angelo Niculescu si Zagalo nu se arată satisfăcut' de evoluția eievilcr lor la 
ultimele jocuri de verificare r r ' »»-•- •- ■-------- ■ >■ •
Mazzola ? O Mascota echipei Mexicului 
sărbătorit pentru împlinirea 
slovaciei este... medicul

încă puțin și se va da 
startul în marea întrecere 
„El Mundial ’70“. în zilele 
care au mai rămas pînă 
la prima partidă, cele 16 
echipe participante la tur
neul final continuă să-și 
verifice forțele în com
pania unor echipe locale 
sau chiar dincolo de
tarele Mexicului, în ță
rile Americii de Sud.

In campion național trebuie să 
fie, prin greutatea performan
ței sale, o valoare europea
nă sau mondială, căci altfei 
atributul strădaniei sale ră- 
mîne minor,

foarte multe sporturi de echipă și in
dividuale, ir. ultimul pătrar de veac, 
titlul de campion al României cores
punde unei autentice valori acreditate 
și recunoscute pe plan internațional. 
Exemplul handbalului, al voleiului (în- 
tr-o perioadă nu prea îndepărtată), al 
scrimei, caiacului și canoei, tenisului 
de masă și de cîmp, tirului — pentru 
a nu cito decît o parte — sînt edifi
catoare. Alte sporturi și jocuri, însă, 
deși se bucură de condiții și ar putea 
forța porțile unei celebrități sportive 
mai întinse, rămîn înscrise, prin per
formanțele ior, în sfera națională a 
unor valori necomparabile și fără cir
culație internațională. Ciclismul, pati
najul artistic și de viteză, schiul, hal
terele sînt doar cîteva exemple. Desi
gur, nu toate sporturile sînt specifice 
țării noastre, nu toate au condiții com
parabile unor țări în care anumite 
sporturi sînt tradiționale, sînt specifice 
și au o răspîndire națională. Și iarăși 
este adevărat că o națiune sportivă, 
oricît de înzestrată și alimentată cu ta
lente, nu poate, în același timp, să 
strălucească prin ambasadorii săi spor
tivi individuali și colectivi la toate 
sporturile. Dar iarăși este adevărat că 

Iprin organizare, prin contacte perma
nente, printr-o adoptare a noului, prin 
participarea și angrenarea specialiștilor 

I autohioni în structurile organizatorice, 
metodice și științifice ale mecanisme
lor și instituțiilor internaționale sporti
ve se pot ajuta considerabil promo
varea 2) ritmul de afirmare a perfor
manței în aceste sporturi.

Tn multe din sporturile amintite, 
aflate în întîrziere, explicația rezidă 
în izolarea (relativă) în care se mențin, 
în lipsa de alimentație cu idei noi, cu 
experiențe noi, metode noi de pregă
tire, în absența unei circulații de idei 
și de concluzii teoretice și faptice, 
fruct și contribuție a generațiilor în 
succesiune.

Talente există și apar "n continuare ; 
cresc, se dezvoltă, se afirmă și înving 
orice adversar național, dar mai de
parte rămîn tributare, în condițiile 
amintitei izolări fotă de teoria, meto
dica, știința, faptica, sistemul compe- 
tițional sau organizatoric al sportului 
respectiv, adevăratei performanțe, au
tenticei valori. Și dacă chestiunea in
teresează mai puțin sub raport indivi
dual pentru un sport aflat în marș, în 
activitatea cu sportivi sau echipe aflate 
în confruntări internaționale care an
gajează prestigiul unei națiuni devine 
extrem de important, esențial viiai pen
tru destinul acelui sport, CALITATEA 
mandatului său de reprezentare. Spor
tul românesc s-a aureolat cu străluci
toare victorii. Succesele unui sport au 
pavat drumul altora. Tocmai de aceea, 
credem că trebuie încurajate și ajutate, 
cu deosebire, și cele aflate în întîr
ziere.

sale
nesemniii.caiiv. Tn

I
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• Feruccio Valcareggi, antrenorul Italiei, va opta pentru | 
pei Mexicului — vulturul și nu leul • Josef Marko, ’ 
a 47 de ani • Singurul suferind din delegația Ceho- k
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După meciul susținut de 
echipa României cu for
mația Atlas din Guadala
jara, antrenorul Ahgelo 
Niculescu nu s-a arătat 
prea mulțumit de evoluția 
elevilor lui, „Jucătorii mei 
suportă cu dificultate căl
dura — a spus antrenorul 
— nu-și regăsesc forma. 
Cred că este greu pentru

europeni să joace în acest 
climat la ora prinzului“, 
a mai spus A. Niculescu.

Echipa României urmea
ză să susțină o nouă par
tidă de antrenament, joi, 
cu formația Oro din Gua
dalajara.

I
i
î

(Continuare în pag. a 3-a)

ho-

Fază din meciul. Anglia — Columbia (4—0), desfășurat la Bogota. Peters înscrie, cu capul, primul gol al partidei 
Telefoto: A. P. AGERPRES L
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BĂTĂLIA PENTRU STĂViLIREft APELOR SE ÎMPLETEȘTE 
CU MUNCA DÎRZĂ DE RECONSTRUCȚIE

DE LA

MAI TARI DECÎT
Luni dimineața, întreg ju

dețul Vilcea era încleștat în- 
•tr-o luptă pe viață și pe 
moarte cu șuvoaiele dezlăn
țuite ale Oltului. Notele tele
fonice, care anunțau pagubele 
produse de ape, veneau una 
după alta la comandamentul 
județean. Drumul național E 
15, care străbate defileul Ol
tului, a fost acoperit de ape 
in punctul Lotrișor.

Am pornit imediat spre a- 
ceastă zonă. De la Rm. Vil
cea pină la Călimănești, Ol
tul pusese stăpînire pe zeci 
de hectare de semănături. In 
frumoasa stațiune Călimănești- 
Cficiulata sute de oameni, 
mulți veniți la odihnă, parti
cipau cu însuflețire la marea 
bătălie împotriva apelor. Baza 
din Călimănești de la I.J.C. 
Rm. Vilcea se afla sub apă. 
Șeful șantierului, ing. Nicolae 
Șcrban dirija cu mult calm 
lucrările de îndiguire. „De du
minică de Ia prînz, nu ani în
cetat munca — ne spune a- 
cesta. Am reușit să evacuăm 
toate materialele care ar fi 
putut fi deteriorate de puhoa
ie. Toată noaptea, zeci de oa
meni au lucrat in apa ce le 
trecea de brîu. Spre cinstea 
lor, în primele rinduri s-au 
aflat sportivii. Atletul Aurel 
Berbece» (de la Dinamo Bucu
rești) și fotbalistul Aurel Mai
dan (Cozia Călimănești) au fost 
primii dintre cei care au intrat 
în apă și au reușit, pină în 
zori, să salveze 50 de tone de 
ciment. Alături de ei, de un 
adevărat eroism au mai dat 
dovadă și. medicii Valeria și 
Aurel Orban, directorul liceu
lui din localitate, Mihai Cio
banii, llie Dragei, Gheorghe 
Ungureanu, șoferul Alexandru 
Petriccanu și mulți alții”.

Pornim, spre Cozia. Vechea 
ctitorie a lui Mircea era asal
tată de apele care acoperiseră 
scările din spatele mănăstrii. 
l'n călugăr bătrin ne spune 
că prin 1948 apele Oltului 
au crescut și. mai mult. Ne 
mal' liniștim. Mai departe, spre 
Lo trișor. Cu greu reușim să 
ne strecurării prin șirul ne- 
s'irșit de mașini oprite de 
ape. De la punctul Cirlige nu 
mai putem înainta.. Am im
presia că visez. Valurile Ol
tului ating 2—3 metri ! Para
petul șoselei nu se mai vi.de. 
Trimisul special al ziarului 
„Scinleia tineretului". Vasile 
Răvescu. încearcă să ina.utezt* 
pentru a face o fotografie, dar

alunecă și cade în apă. Toți 
am înlemnit. Se agață, însă, 
de un pom și reușește să trea
că dincolo de parapet, pe șo
sea. O fracțiune de secundă 
și valurile l-ar fi luat...

La Rm. Vilcea, aflăm că 
stadionul Oltul se află sub 
apă. Aici îl găsim pe prof. 
N. Dinescu. vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Vilcea și pe ing. 
Dumitru Cotea, președintele 
secției de șah a asociației 
sportive Oltul. Lucrează, a- 
lături de zeci de tineri, la 
evacuarea materialelor spor
tive. Popicăria cu 4 piste — 
una dintre cele mai moderne 
din țară — a fost înconjurată 
cu saci de nisip, ușile au (ost 
zidite ca apa să nu pătrundă.

De la C.I.L. și pină la Os- 
troveni malurile Oltului s-au 
transformat într-un imens șan
tier. Un dig lung de 7 km a 
reușit să salveze orașul. De 
48 de ore se muncește fără 
întrerupere. La Ostrovenî gă
sesc, pe la orele 22. peste 300 
de tineri. Sleiți de puteri con
tinuă să consolideze digul. 
Sînt elevii Liceului sportiv 
„Vasile Roaită", ai Școlii de 
șoferi profesioniști, muncitori 
de la Combinatul chimic și 
de la I.L.F. Alături de ei, 
500 de militari de la U.M. 
1741, sub conducerea căpita
nului Florentin Văduvescu.

Primul secretar al comite
tului U.T.C. Rm. Vilcea, Ion 
Udrescu, ne spune că fără ei, 
nu s-ar fi putut stăvili furia 
apelor. Mă apropii de căpi
tanul Florentin Văduvescu. 
E tras la față, cu cearcăne la 
ochi. Împarte comenzi, în 
timp ce ajută la transporta
rea sacilor cu nisip. Cu greu 
încerc să-l sustrag din aceas
tă bătălie. „De cind au început 
inundațiile nu știu dacă ci
neva din unitatea noastră a 
dormit ntai mult de două orc 
pe noapte. Nici noi nu cre
deam că sintem atit de re
zistent!. Intr-adevăr și aici a 
fost greu. Dar ce am văzut 
la Mediaș intrece orice închi
puire. Trăiesc și acum acest 
coșmar de care caut să fug 
fără să reușesc”.

Pe la miezul nopții, am a- 
juns la tunetul 11 Iunie, cel

TRIMIȘII NOȘTRI
LA SLATINA:

MII DE OAMENI VEGHEAZĂOLTUL!
mai periclitat de apele Oltu
lui, care luni dimineață intra
seră pe străzile Horia și Cloș
ca fără să inunde, însă, vreo 
casă.

La această oră tirzie, peste 
600 ds uteciști lucrau la con
solidarea zidului. Vicepreșe
dintele Consiliului municipal 
Rm. Vilcea, Ion Cercel, e in 
primele rinduri. La fel It. col. 
Severin Bacu, comandantul 
unei unități militare. A- 
flăm că peste 1 000 de 
oameni de la întreprinde
rile și școlile din oraș lucrea
ză aici de peste 48 de ore. 
„Pleacă doar la serviciu — îmi 
spune secretarul Comitetului 
județean U.T.C. Vilcea, Con
stantin Dinculescu — Și apoi 
se reîntorc”.

După ora 20, cind Oltul a 
atins cota maximă (389 cm !) 
apele au început să scadă. Oa
menii răsuflă acum ușurați. 
Au învins 1 Toți se întreabă, 
însă, dacă aceasta a fost ul
tima bătălie ! S-ar părea că 
da !

Dan VLAD

Sosit in Slatina luni, la o 
oră de noapte, am fost sur
prins de la bun început de 
forfota neobișnuită a străzi
lor, pe care oameni și mașini 
circulau ca la vremea prin- 
zului. Sensul general era spre 
Olt pe care, între 11 și 12 
noaptea, era așteptată o viitu
ră foarte puternică, despre 
care se spunea că ar putea 
să prăvălească și malul și în- 
tăriturile. în drum spre Olt 
era, repet, o adevărată com
petiție între camioane, de 
toate mărcile și de toate mă
rimile, încărcate cu oameni și 
materiale și grupuri de pie
toni grăbiți să dea o mină 
de ajutor.

La ora 11 mă aflam și eu 
la podul Oltului.

Umflat, zvircolindu-se și 
mugind, ca o fiară întărîtată, 
Oltul nu atinsese încă cota 
maximă prevăzută.

Viitura cea mare era aș
teptată în continuare.

Oamenii lucrau la dig și 
așteptau.

Viitura n-a venit nici la 
miezul nopții. ,

A venit la ofa 1. Digul a 
rezistat. La ora 1, Oltul a 
atins în dreptul Slatinei cota 
maximă de 400 cm, cu 80 mai 
mulți decît în noaptea de 21 
spre 22 mai.

Patru ore și jumătate mai 
tirziu, acest „record" de cotă 
era — surprinzător — incă o 
dată depășit, în prezența a mii 
de oameni care alcătuiau pe 
mal o adevărată baricadă vie. 
Unități militare, țărani coope
ratori, din Scornicești, Prisea- 
ca și Oporelu, lucrau încă îna
inte de ivirea zorilor la for
tificarea și înălțarea digurilor 
de protecție a orașului.

La ora cind transmit, s-a 
anunțat o nouă viitură, in 
jurul orei 16.

In acest timp munca pe 
mal are tensiunea unui șan
tier industrial, zeci de auto
camioane, autobasculante, trai- 
lere și buldozere cărind con
tinuu deșeuri de beton și mii 
de saci de polietilenă incăr- 
cați cu nisip.

Pentru abaterea puhoaielor 
de apă care amenință orașul 
o grupă de geniști a dislocat, 
in grindul din amonte de 
pod, un canal care a colectat 
o parte din șuvoaie, reducind 
din forța de șoc a rîului.

Față în față cu impresio
nanta mobilizare de forțe o- 
menești, Oltul nu poate birui 
la Slatina !

M. POPESCU

ÎNCĂ 132600 LEI DEPUȘI 
ÎN CONTUL 2000

Biroul Consiliului municipal pentru educație fizică și 
sport București ne-a adus ta cunoștință următoarele ; „CU 
OCAZIA ACȚIUNII SPORTIVE CE A AVUT LOC PE 
STADIONUL REPUBLICII ÎN ZIUA DE 21 MAI A.C. S-A 
REALIZAT UN VENIT NET DE 132 600 LEI. Toți acești 
bani au fost virați în CONTUL 2 000 pentru ajutorarea 
celor loviți de calamitățile naturale. Biroul și activul Con
siliului municipal pentru educație fizică și sport mulțu
mesc pe această cale tuturor sportivilor care și-au dat con
cursul la reușita programului și tuturor spectatorilor, celor 
care, animați de un puternic spirit de patriotism, au răs
puns acțiunii respective.

DE VEGHE, ZI Șl NOAPTE
(Urmare din pag. 1)

întrerupt de bărbați ce domi
nă înălțimea digului dinspre 
Prut. Aci, pe digul lung de a- 
proape 26 de kilometri, noap
tea trecută, biciuiți de vînt, co
pleșiți de beznă, străluminați 
arare de pîlpîitul felinarelor 
sau slabele lanterne, oamenii 
au luptat eroic cu besmetica 
apă, domolindu-i tentativa de 
a mâcina malul, de a surpa 
pămîntul, pentru a năvăli din
colo.

Ziua nu-i destinată odih
nei. Azi, de la gura de vărsare 
a Prutului în Dunăre, de la 
Ghimia pină aproape de Oan- 
cea, am văzut mii de oameni, 
in neostenita lor furnicare a- 
nonimâ, bătînd parii cu baroa
sele, în apa ușor încrețită, dar 
mult lățită dincolo de vadul 
ei normal, pină la poala digu
lui. I-am văzut țintuind scinduri. 
completind cu baloturi de paie, 
cu saci umpluți cu nisip, cu 
rogojini, cu tot ce le stă la 
îndemînâ, numai să stăvilească 
stihia.

Sînt bărbați în toată firea, 
muncitori și meșteri din fabri
cile orașului, slnt membri ai 
brigăzilor patriotice, dar mai 
ales sînt mulți tineri, ucenici 
și studenți. L-am văzut pe tî- 
nărul tractorist Constantin 
Neagu de la Oficiul de în
treținere funciară și gospodă
rire a apelor, pasionat moto- 
ciclist, minuindu-și tractorul 
S—650 cu o îndemînare de in
vidiat și cu veleități acrobatice 
impuse de solul mhos al unui

dig îngust pe ale cărui rîne 
înclinate nu ezită să mane
vreze cu curaj.

Dar cu osebire am văzut 
brava ostășime. Flăcăii aceștia 
vînjoși fac minuni în opera de 
apărare a bunurilor amenința
te. Căpitanul Nicolae Ardelea- 
nu, unul dintre Comandanți, 
mi-a spus : „Fără o bună pre
gătire fizică, ostașii noștri nu 
ar putea făptui tot ceea ce ini
ma îi îndeamnă să facă cu 
gîndul la ai lor de-acasa. Exer
cițiile de la portic, de pe te
renurile de sport ale unității 
noastre, își arată acum roa
dele". Sergentul Gheorghe Vass, 
sătean de prin părțile orașului 
Satu Mare, gîndește tot așa. 
De multe zile orele de somn 
sînt puține și efortul fizic e 
mare. Dar forța ostașului do
vedită acum în confruntarea 
cu greutățile — este educată, 
instruită, călită bărbătește.

Nu mică ne-a fost surpriza 
recunoscînd printre statorni ii 
luptători pe acest front drama- 

<tic opus furiei apelor, pe It. 
colonelul Florian Crăciunel, o 
„pană" care a încrucișat mă
nușile cu Gh. Fiat, cu Fr. 
Ambruș, cu Mantotna. Acum, 
fostul boxer duce lupta în
tr-un ring mult mai larg, ală
turi de ostași, însuflețindu-i 
în osteneala de a salva — 
pentru popor, pentru ei înșiși 
— miile de hectare de ogoare 
încă roditoare.

Seara, la Galați, e senină. 
Vîntul năpraznic — pe care 
oamenii abia ieri îl asemuiau 
cu Crivățul — a încetat.

La Alba lulia — ruinele rămase în urma invaziei apelor. Dar oamenii nu se lasă tnfrinți. 
Munca de reconstrucție a și început I

FILE DE
Ora 5. București. Soarele lo

vește în ferestre după atîtea 
zile de așteptare. Chioșcurile 
de ziare sint luate cu asalt. 
Ochii caută cu înfrigurare bu
letinul meteorologic. Peste tot 
se anunță oprirea ploilor. Oa
menii răsuflă puțin ușurați. 
Dar gîndul le fuge departe, 
privirea se înnegurează și pa
sul grăbește spre locul de 
muncă. Este nevoie acum ea 
niciodată de un efort sporit.

Ora 6. Acceleratul Bucu
rești—Iași s-a pus în mișcare. 
Străbate cîmpii mustind de 
apă. Pămîntul soarbe avid tă
ria soarelui dăruită cu atîta 
zgircenie.

Ora 7,30. Buzău. Nori ame
nințători se îngrămădesc pe 
cer. Pretutindeni se văd oa
meni lucrînd de zor. Nici un 
minut nu trebuie pierdut. Nici 
un bob irosit. Trecem peste 
apa Buzăului. Se scurge intre 
maluri, dar urmele sale pot 
fi văzute și prin împrejurimi.

Ora 8,30. Focșani. în com
partiment se urcă cîțiva că
lători. Discută. Evident despre 
ape, despre ploile din ulti
mele zile, despre... Ascult. în 
localitățile Vrancei cantitatea 
de apă a depășit 50 hl pe me
tru pătrat. Riurile își arată 
colții ca fiarele. Oamenii lup
tă. Șiretul, Prutul s-au răz
vrătit în albia lor milenară 
provocînd mari pagube. Vrin- 
cenii fac totul pentru a stă
vili furia dezlănțuită a șu
voaielor. S-au produs alune
cări de teren care au avariat 
rețelele de comunicații, de a- 
limentare cu energie electrică.

S-au luat măsuri grabnice 
pentru remedierea stricăciuni
lor și prevenirea noilor pa
gube. Călătorii suiți la Foc
șani discută, amintesc nume, 
fapte. Din, vorbele, .lor,.< rostite 
aspru. , cu gravitate, , răzbate 
hotărirea omplui care,s-a de
cis să facă totul pentru a tre
ce peste momentele grele.

Ora 10. Tecuci. Aflat pe ma
lul Bîrladului, municipiul n-a 
fost scutit de urgie. Ploile 
care au căzut și aici din a- 
bundență în ultimele zile au 
contribuit la ridicarea nivelu
lui rîului. La comandamentul 
local se înregistrase cota de

AGENDĂ
426 cm. Deajuns de a trece peste 
maluri și de a inunda orașul 
și comunele învecinate. Din 
datele preliminare pe care le 
posedăm la ora cind trans
mitem aceste rinduri în Te
cuci au fost inundate 36 de 
străzi și 475 case au fost în* 
cercuite de ape. 283 dintre ele 
fiind avariate. Prin munca ne
obosită a cetățenilor au fost 
evacuate 185 de familii. Cel 
mai grav afectate de năvala 
apelor au fost comunele Dră- 
gănești și Munteni și satele 
Țigănești și Negrilești.

La Munteni — spre exem
plu — 237 de case au fost 
atinse de apă, necesltînd e- 
vacuarea a 85 de familii, în 
timp ce la Țigănești școala a 
fost și ea cuprinsă de șuvoa
ie. Mari suprafețe de teren 
agricol — peste 4000 ha — 
sînt la ora actuală inundate, 
fiind amenințată întreaga re
coltă.

Șoseaua Tecuci. Matca a 
fost ruptă pe o lungime de 
300 m.

Se lucrează cu calm. Toate 
forțele au fost dirijate in a- 
cele puncte unde este nevoie 
de sprijin.

Soarele strălucește deasupra 
Tecuciului, sbicind pămîntul 
și facilitind lucrările de pre
venire a noi inundații.

In lot orașul domnește fier-,/ 
berea pe care am întilnit-o șl 
în alte localități. Centrele de 
colectare a îmbrăcămintei și 
ghișeele C.E.C. sînt intens 
populate.

Emanuel FANTÂNEANU

0 brigadă a Institutului 
Ue Educație Fizică 

(Urmare din pag, 1)

TINERETUL SPORTIV AL PATRIEI RĂSPUNDE PREZENT!
Iată noi informații privind contribuția pe care cluburile 

și asociațiile sportive, sportivii, activiștii sportivi o vor 
aduce Ia marea campanie de ajutorare a zonelor sinis

trate ale patriei.
PESTE 1 500000 

DIN PARTEA CLUBULUI 
STEAUA

In vederea ajutorării popu
lației calamitate Biroul con
siliului clubului a aprobat re
ducerea cheltuielilor bugetare 
pînă la sfîrșitul anului cu 
1 035 000 LEI, fără să fie afec
tate obiectivele de perfor
manță.

La dispoziția C.N.E.F.S., se 
va pune echipament și ma
teriale sportive in valoare de 
110 000 LEI pentru asociațiile 
și cluburile care au avut de 
suferit.

Din donațiile activiștilor, 
tehnicienilor și sportivilor se 
vor realiza 300 000 LEI. Echi-

GIURGIU:

UN CONTRA-FLUVIU DE ENERGIE,

pa de fotbal a contribuit in 
plus cu 26 800 LEI.

Suma de 50 000 LEI primi
tă din partea C.N.E.F.S. drept 
recompensă acordată pentru 
ocuparea locului I în întrece
rea pe țară a cluburilor spor
tive a fost donată.

Vor fi inițiate numeroase 
manifestații sportive printre 
care : un mare turneu de fot
bal la București, cu partici
parea formațiilor Ț.S.K.A. So
fia, Steaua roșie Belgrad, Ra
pid București și Steaua, o în- 
tîlnire de box Steaua — Di
namo, reeditarea finalei cam
pionatului național pe echi
pe, și altele.

APORTUL DINAMOVIȘTILOR

Clubul sportiv Dinamo 
București și-a propus urmă
toarele angajamente pentru a 
veni în ajutorul familiilor 
sinistrate și al zonelor cala
mitate:

— 140 000 lei din contribu
ția personală a salariaților

clubului pină la sfîrșitul a- 
nului (conducerea și unii an
trenori au donat salariul pe 
o lună);

— 200 000 lei piuă la sfîrși
tul anului, din donațiile spor
tivilor ;

— 50 000 lei din acțiuni și 
competiții sportive ;

— 100 000 lei economii din 
cheltuielile clubului ;

— 70 000 lei obiecte de uz 
gospodăresc, mobilier, veselă, 
instalații sanitare ctc. ;

— 50 000 lei echipament și 
material sportiv pentru clubu
rile și asociațiile sportive din 
zonele sinistrate ;

— 150 000 lei echipament de 
uz personal pentru sinistrați.

Biroul consiliului clubului 
și organizația de partid vor 
intensifica munca de educa
ție cetățenească și patriotică 
a membrilor clubului mobi- 
lizindu-i să răspundă cu e- 
forturi sporite tuturor apelu
rilor și acțiunilor destinate 
sprijinirii familiilor sinistrate 
și zonelor calamitate, să nu 
precupețească nimic pentru 
a îndeplini cu pasiune și de
votament toate sarcinile ce 
le vor fi încredințate.

CAMPIONII MONDIALI 
DE HANDBAL LA BUZĂU
C.J.E.F.S. Buzău organizea

ză în ziua de 8 iunie, cu 
sprijinul Federației române 
de handbal și al cluburilor 
Steaua și Dinamo, o demon
strație a lotului național ale 
cărei încasări se vor dona 
în favoarea sinistraților. De 
pe acum, mii de iubitori ai 
acestui sport din Buzău și-au 
procurat biletul de intrare, 
dornici să-i vadă ia lucru pe 
marii maeștri ai acestui joc 
(Penu — buzoian de origine — 
Gruia, Gațu, Oțelea, Samungi 
și alții), dar să-și aducă — 
în același timp — modestul 
obol la alinarea unor sufe
rințe mari. 1

DE LA ȘCOALA SPORTIVĂ 
„VIITORUL"

Școala sportivă experimen
tală „Viitorul" din Capitală 
va contribui cu 100 000 lei :

— 10 000 lei contribuții ale 
antrenorilor ;

— 40 000 lei materiale și e- 
chipament sportiv ;

— 50 000 lei economii din 
buget, fără a se afecta proce
sul de învățămînt și pregă
tire.

substanțial la salvarea bunu
rilor materiale din Insula 
Mare a Brăilei și, în -primul 
rină, pentru salvarea mănoa
selor culturi de pe acest mic 
grînar al țării".

înainte de plecare, prof. 
Leon Teodorescu, rectorul In
stitutului i-a felicitat pe stu
denții din brigadă pentru ini
țiativa lor patriotică, mani- 
festîndu-și nădejdea că ei se 
vor afla printre fruntași în 
munca de stăvilire a apelor 
Dunării, așa cum — și la 
studiu — s-au aflat printre 
cei mai destoinici, printre in
tegrali ști. Apoi, studentul 
Marin Marcel Avram, orga
nizatorul de partid al anului 
IV, a dat citire telegramei a- 
dresată Comitetului central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

„In aceste momente de grea 
încercare pentru patria noas
tră, se spune în telegramă, 
noi, studenții Institutului de 
Educație Fizică și Sport, am 
hotărit să formăm o brigadă 
de muncă patriotică pentru 
a ne alătura întregului nos
tru popor, care strins unit în 
jurul încercatului nostru Par
tid Comunist, luptă cu calm, 
cu hotărire, cu eroism pentru 
a salva de furia apelor tot 
ceea ce România socialistă a 
realizat în drumul ei glorios 
spre progres și civilizație.

Vă asigurăm, dragi condu
cători, că nu vom precupeți 
nici un efort, că sîntem hotă- 
rîți să ne facem datoria pină 
la capăt, dăruind tot ce este 
posibil din potențialul și ti
nerețea noastră".

Drum bun și spor la treabă I

DE NOBILE SIMȚĂMINTE „VOM APĂRA CU TOATE FORȚELE BĂRĂGANUL DINTRE APE!
umflat extrem de repede. Tim
pul care ne-a rămas pentru 
suprainălțări șl consolidări, pen
tru a aduce digul la cotele a- 
flate dincolo de prevederi a 
fost foarte scurt. Cu toate a- 
cestea, eroismul, spiritul de nă
ruire al muncitorilor, țăranilor 
și militarilor, al tineretului a 
făcut adevărate minuni. In noap
tea aceea grea, 4 000 de oameni, 
mobilizați intr-o acțiune fără 
precedent, au așezat pe dig 
peste 40 000 de saci cu pămint, 
mii de metri cubi de materiale 
lemnoase, rogojini. fascine, au 
suprainălțat un dig cu o lun
gime de peste 14 km. N-a fost 
însă de ajuns. A doua zi la ora 
10 dimineața, Șiretul a produs 
o spărtură. Acțiunea de eva
cuare, ce s-a desfășurat simul
tan, era însă pe sfîrșite. Cu a- 
jutorul neprecupețit al milita
rilor, au fost duși în locuri si
gure oameni, majoritatea ani
malelor și păsărilor, o serie de 
bunuri materiale. Apele au nă
vălit peste trei sate, inundin- 
du-le complet, dlstrugînd case, 
lucruri pe care localnicii le a- 
gonisiseră intr-o viață de mun
că, au inundat Stația de us
cat furaje verzi, Fabrica di- con
serve „Zagna" Vădeni, Centrul 
de uscare și selecționare a se
mințelor, cel mai mare I.A.S. 
de legume din țâră, „Dunărea", 
cu cele 1 400 ha de legume și 

9 ha de sere legumicole ale 
sale, au înecat peste 1 000 de 
animale. In acțiunea de salvare 
a ultimilor oameni, efectuată cu 
eroism de militari, unul din
tre ei și-a pierdut viața. Au 
mal fost jțiunțlate și alte loca

(Urmare din pag. i) lități. Bilanțul acestor triste 
Încercări nu este incă complet, 
dar el ne va indica cu sigu
ranță pierderi de multe zeci și 
zeci de milioane.

Nouă, cele două brațe ale flu
viului, de fapt zona fostelor 
bălți ale Brăilei, pe care hăr
nicia oamenilor de aici a trans
format-o într-o vastă grădină 
roditoare. După cum ați putu» 
vedea, peste 10 000 de oameni — 
muncitori, militari, tineri stu
denți — lucrează în continuu 11 
consolidarea și Înălțarea digu
lui, la umplerea fiecărei fisuri. 
Primul secretar al Comitetului 
nostru județean de partid se a- 
flă în permanență acolo, in 
frunte cu comuniștii, cu ceilalți 
muncitori și țărani, cu militari! 
creează o puternică stavilă Îm
potriva Dunării, care vrea cu 
tot dinadinsul să-și reciștige po
zițiile -pierdute. N-o vom lăsa! 
Nu ne vom lăsa prădați de bu
nuri de peste 2 miliarde lei !

Dunării 
incă 
șosea.

întilnim
continuă

crescute 
de la 

venind
Prezența 

O simțim 
Da ia. “ 
din 
lntr-o 
zeci de autocamioane care, ne
întrerupt, transportă materiale 
pentru consolidarea și înăl
țarea digului de protecție al 
orașului Giurgiu. Aici, lupta 
împotriva apelor este mai di
rectă, mai obișnuită. Prietenia 
Oamenilor cu Dunărea e stră
veche, cum străveche este șl 
lupta cu bătrînul Danubiu a- 
tunci cind încearcă să iasă din 
matcă. Cronicile acestei apri
ge dispute consemnează, cind 
și cind, victoria vremelnică a 
fluviului asupra orașului. Bi
ruințele omului, însă, sînt mai 
numeroase. Izbînda din acest 
ah este pregătită cu calm, mi
nuțiozitate, cu forță și hotărî- 
re bărbătească. Un contra-flu- 
viu, ce numără mii de oa
meni, ridică zi și noapte di
gul orașului Giurgiu. Centura 
de protecție împotriva revăr
sării Dunării se întinde pe o 
ltmgime de 2 km și in cu- 
rind va căpăta o cotă 
peste 9 metri.

Dar, Dunărea nu se dâ 
șor bătută. Marți, nivelul ei 
atinsese 779 cm. Pe corona
mentul digului, insă, colecti
vele de salarjați de la între

Pe
Capitală, 

fugă

de

u-

prinderea Steagul Roșu, di
recția de navigație fluvială, 
șantierele navale Giurgiu, — 
ostași, tineri și virstnici — 
lucrau neobosit. Am intîlnit 
în mijlocul acestei forțe co
lective, muncind fără preget 
la așezarea fascinelor, la ta- 
sarea pămîntului, zeci de spor
tivi. Erau rugbyști, fotbaliști, 
popicari de la „Dunărea", a- 
sociație greu lovită prin in
filtrarea apelor pe frumosul 
lor stadion de curind reame- 
najat (pagube de zeci de mii 
de Iei). Este, de asemenea, 
sub ape terenul de fotbal 
„Veriga", ale cărui vincluri 
abia se mai văd. Orașul Giur
giu, prezent cu tot efectivul 
în marea bătălie cu Dunărea, 
este în același timp alături, 
trup șl suflet, cu cei care 
au suferit de pe urma inun
dațiilor. Către județele greu 
lovite de stihiile naturii au 
pornit zeci de mii de obiecte 
de îmbrăcăminte, sute de mii 
de lei. Frontul de lucru, de 
luptă se duce în paralel. Cu 
dirzenie, cu abnegație, se 
muncește neîntrerupt la în* 
treprinderea de prefabricate 
din beton, aflată de 45 de 
zile sub apă — cate continuă 
totuși să producă. Măsuri spe
ciale s-au luat și la Șantierele 
navale, la Fabrica de zahăr,

afectate, de asemenea, de inun
dații. Concomitent, din portul 
Giurgiu a plecat spre Insula 
Mare a Brăilei remorcherul 
„Lehliu" — comandat de Du
mitru Boțoacă, apoi, tot în 
jos, către Brăila, au plecat al
te trei șlepuri. Intre timp, ne- 
obosiții cetățeni ai acestei lo
calități dunărene au stocat 
3 000 de saci cu nisip, 600 de 
stilpi, 800 metri de fascine 
etc. pentru a fi gata la o 
nouă încercare a fluviului.

încadrați cu deplină dăruire 
și energie în acțiunile orașu
lui, sportivii giurgiuveni răs
pund — unanim — prezent. 
Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, ei s-au angajat să-și 
intensifice eforturile pentru a 
obține, suplimentar, peste an
gajamentele asumate in în
trecere, cantități cit mai mari 
de bunuri materiale. Contul 
omeniei, contul 2000, crește 
aici la Giurgiu și prin con
tribuția sportivilor care, or- 
ganizind diferite întreceri — 
între un schimb pe dig și fa
brică —* depun la CEC sumele 
încasate, adueîndu-și astfel 
modesta contribuție la refa
cerea grabnică a tot ce apa 
năpraznică a distrus.

Vasile TOFAN

cherestea ; din port se raportea
ză plecarea ceamurilor cu ro
gojini, stufit, palplanșe, fascine.

li vezi aici, și mal ales acolo 
unde se hotărăște bătălia cu 
Dunărea, pe activiștii de frunte 
al partidului nostru, pc miniștrii 
diferitelor departamente, generali 
ai forțelor armate, tehnicieni cu 
înaltă calificare din diverse sec
toare ale industriei, care își u- 
nesc eforturile, priceperea, pu
terea de muncă, pentru a pune 
stavilă stihiilor.

tn această viață agitată, de 
front, un om care a uitat de casă, 
care-și amintește la 24 de ore 
o dată că trebuie să mănînce. 
prezent mereu, ascultă, dă dis
poziții, raportează. Este ingine
rul ștefan tlieș, secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R., secretar al Comandamen
tului de luptă împotriva inunda
țiilor.

--In zilele acestea, ne spune 
tov. Ilieș, am cercetat și hrisoa
vele. Așa am aflat că in 1897 
Dunărea a urcat pină la cota 693 
șl că în 1942 a înregistrat 623 
cm. La 21 mai anul acesta, 
ea a urcat pînă la 633 cm, iar 
astăzi se află la cota 631. Ju
dețul nostru a fost pregătit 
Împotriva inundațiilor. Există 
zeci și sute de kilometri de 
diguri, sint porțiuni unde se 
iau in fiecare an măsuri spe
ciale. Cine putea insă să bănu
iască că furia apelor, debilul 
lor va fi atit de mare ? • Și
retul a fost primul care ne-a 
pricinuit dureri. Apele iul s-au

— Acum, toată atenția, toa
te energiile sînt concentrate 
în zona Insulei Mari a Brăi
lei. Confruntarea decisivă se 
anunță a fi între 4—7 iunie, 
cind unda de viitură va a- 
junge lingă digul de 150 km. 
Es'te totul pregătit pentru 
a Se obține victoria in a- 
ceastă decisivă bătălie ?

— Vom apăra cu toate forțele 
Bărăganul dintre ape, așa cum 
este numită zona deosebit de 
fertilă de 72 000 ha cuprinsă 
intre Dunărea Veche și Dunărea

SIIIOLNJII DIICUIILȘILNI AII SOSIT IA BIIÂIIA
La ora 15 au ajuns la Brăila 

cei 83 de studenți și cadre di
dactice de la Institutul de Edu-
cație Fizică și Sport și de la 
Institutul Petrol, Gaze, Geologie 
din Capitală. Ei au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai Comite
tului județean de partid, ai Con
siliului popular județean, ai Co
mitetului pentru cultură și artă 
și ai altor Instituții și organizații. 
Tov, Marius Arghiropol, 
președinte al Consiliului 
al județului Brăila, le-a 
cuvinte de bun sosit și 
miri pșșgjru patr|otic^ lor

vice- 
popular 
adresat 
mulțu-

vă de a ajuta la salvarea unei 
importante zone de culturi, s-a 
arătat tinerilor bucureșteni că e- 
forturile lor se vor uni cu aid 
celor peste 10 000 de muncitori 
și militari ce se luptă cu Dună
rea pe Insula Mare a Brăilei. După 
un scurt popas, studenții din Ca
pitală au plecat spre punctul ză- 
ton, comuna Mărașu, unul dintre 
cele mai importante ale digului 
de 156 km. în cursul serii au so
sit în localitate încă 40 studenți 
bucureșteni, de la Universitate. 
Ei vor fi pc Insula Mare peste 
cîteva ore. -.

vi.de
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l._

Au fost desemnați arbitri 
grupei de la Guadalajara

CIUDAD DE MEXICO 26 
(Agerpres). — Comisia de ar
bitri a Federației internațio
nale s-a reunit la Ciudad de 
Mexico în prezenta președin
telui F.I.F.A.. Stanley Rous. 
Cei 30 de arbitri selecționați 
pentru campionatul mondial 
au fost repartizați în cele 
patru grupe ale turneului fi
nal. în grupa de la Guadala
jara, unde joacă echipa Ro
mâniei, vor oficia următorii 
arbitri: Ferdinand Tdarschall 
(Austria), Vital Loraux (Bel
gia), Diego de Leo (Mexic), 
Abraham Klein (Israel), Ro
ger Machin (Franța), Arturo 
Yamasaki (Mexic), Laurens 
van Ravens (Olanda), Tofik 
Bahramov (U.R.S.S.).

Desemnarea arbitrilor pen
tru fiecare meci în parte, va 
fi efectuată de un subcomi
tet format din K. Andreje- 
vici (Iugoslavia), Aston (An
glia), Latîșev (U.R.S.S.) și 
Kodesal (Uruguay). Arbitrul 
român Andrei Râdulescu va 
conduce jocuri în grupele de 
la Ciudad de Mexico, Puebla 

:'Și Toluca. în caz de necesi- 
.'tate acest subcomitet va pu
tea să schimbe arbitrii din- 
tr-o grupă cu cei din altă 
grupă, dar numai cu aproba
rea plenului Comisiei.

Grupa de la Guadalajara 
va fi supervizată din partea 
Comisiei de către Koe Ewe- 
Teyler (Malaezia) și Robert 
.Masson (Franța).

Comisia de arbitri a luat și 
alte hotărîri privind buna des
fășurare a turneului. Astfel, 
în ceea ce privește tragerea 
la sorți, dacă întîlnirlle ,.oo- 
timilor" și „sferturilor" de fi 
nală se termină cu un rezul
tat care necesită acest gen de 
departajare, numele celor 
două echipe înscrise pe două 
bilete vor fi introduse într-o 
cupă sau pălărie. Tragerea lâ 
sorți a învingătorului va fi 
efectuată de către arbitru în 
mijlocul terenului, în prezen
ța celor doi căpitani și a unui 
delegat al fiecărei echipe.

în cazul opririi jocului, pro
vocată de accidentarea until 
jucător, pe teren vor putea 
pătrunde doar doi dintre în
soțitorii echipei jucătorului 
accidentat. Dar ei nu vor pu
tea face aceasta decît la in
vitația arbitrului. Nu este 
admis ca îngrijirile medicale 
să fie date pe teren.

1 n ceea ce privește con
trolul anti-doping, înaintea 
fiecărei partide arbitrului ii 
vor fi remise fișele cu nu
mele tuturor jucătorilor. Va 
reveni arbitrului, în prezența 
reprezentanților corpului me
dical, sarcina de a desemna 
doi jucători pentru control.

Concursul repu
blican de primăva
ră n-a fost — și 
nici nu putea fi 
în condițiile în 
care s-a desfășu
rat — marele con

curs pe care îl așteptam. Du
minică, ploaia rece și deasă 
și frigul pătrunzător au fost 
adversari redutabili ai concu- 
renților și mai mult ca sigur 
că fără pista de elbitex con
cursul ar fi fost amînat. în 
această circumstanță aproape 
că nu mai poate fi vorba de 
recorduri și totuși ele s-au 
realizat, e drept, în probele 
de alergări pe distanțe scurte 
unde rezultatele au fost mai 
puțin influențate decît în pro
bele tehnice de aruncări și 
sărituri.

Dintre cei 598 de partici
pant! — foarte mulți dintre 
ei juniori — care au avut de 
luptat în primul rînd cu na
tura și apoi cu adversarii, au 
ieșit in evidență prin rezulta
tele obținute: Mariana Goth, 
învingătoare autoritară la 100 
și 200 m, a cărei cursă entu- 
ziasmantă în finala la sută a 
smuls ropote de aplauze tri
bunei chiar în timpul desfă
șurării. probei. Credem că fără 
vînt sau cu o viteză a vîntu-
lui în limitele celor 2 m/s I regulamentari, recordul țării
ar fi fost astăzi 11,5 sau 
chiar de 11,4 s — performan- 

Ițe de valoare europeană. Ma
riana Goth este într-o formă 
bună — probată și de acel 

155,1 pe 400 m la Roma, în 
prima ei alergare pc a- 
ceastă distanță și, impulsio- 

iiîată de Eleonora Monoranu 
care „Vine" puternic, ne va 
produce desigur în continua- 

Ire, surprize plăcute. La rin-.
dul ei junioara din Roman 
a fost privată de un record 
in jurul a 11,7—11,8 s, per

formanță foarte promițătoâre 
ținînd seama de cei 16 ani 
ai săi. Un rezultat excelent 
a realizat și Adalbert Darvas, 
neașteptatul cîștigător al fi
nalei de 100 m, cu o per
formanță care egalează recor
dul țării deținut de Gh. Zam- 
firescu. Proba a fost foarte 
tare, în unele serii rezultatul 
de 10,6 nefiind suficient pen
tru calificarea în finală. S-au 
egalat recordurile de seniori 
și de juniori iar toți finaliștii 
și-au stabilit sau și-au egalat 
recordurile pe.rsonale, in con
dițiile unui vînt favorabil — 
dar regulamentar — de 2 m/s. 
Păcat că recordmanul probei 
n-a participat, preferind con
cursul internațional de Ia Bu
dapesta. Credem că la această 
întrecere la nivel republican, 
anunțată drept concurs de se
lecție pentru formarea lotu
rilor reprezentative, ar fi tre
buit să participe tot ce avem 
mai bun la ora actuală în 
atletism. întrecerile au fost 
lipsite de unii dintre cei mai 
buni atleți — Viorica Visco- 
poleanu. Carol Corbu, Nicolae 
Perța și alții — și conside
răm că s-a renunțat prea u- 
șor la un concurs republican 
în favoarea unei reuniuni in
ternaționale nu de o deosebită 
importanță.

Ne-au dat speranțe îri bune 
comportări la viitoarele con
cursuri Valeria Bufanu, care 
și-a egalat cu ușurință recor
dul la 100 mg, Ileana Silai 
cîștigătoare la 400 m și 800 
m, Cornelia Popcscu (după ce 
a sărit mult peste 1,74, a în
cercat la 1,81 ratînd de trei 
ori, preocupată mai mult de 
adăpost irea sub umbrelă după 
fiecare încercare căci concen
trarea înaintea săriturilor ar 
fi însemnat... înghețul), Vaslle 
Dumitrescu, un valoros record

personal la triplusalt. Am mai 
notat performanțele obținute 
de unii juniori care ne dau 
speranța unei bune reprezen
tări la campionatele europene 
de Ia Paris și la competiția 
balcanică de la Atena : Elena 
Mirza la 100 m g, A. Kurunczi 
100 m, S. Păsulă la 100 și 200 
m, Rafira Fița la 400 și 800 m.

Deși nu a participat în 
concurs, supărată pe arbitrii 
care au schimbat locul de des
fășurare a aruncării discului, 
Lia Manoliu s-a făcut remar
cată la încălzire cu o arun
care de 57,58 m care ne edi
fică asupra posibilităților ei 
actuale. Este absolut necesară 
utilizarea unei „cuști" și la 
aruncarea discului intrucit 
simbătă a lipsit toarte puțin 
ca să fim martorii unui acci
dent ce putea avea urmări 
grave. Și tot ca o deficiență 
de organizare poate fi soco
tită programarea săriturii cu 
prăjina la ora 15,30 ; deși n-au 
participat cițiva din cel mai 
buni săritori, proba s-a înche
iat totuși aproape pe întu
neric. Dinu Piștalu a început 
concursul, după 4 ore de aș
teptare în frig. De aceea nici 
nu e de mirare că el n-a reu
șit nici una din încercările 
inițiale.

Vladimir MORARU
☆

Astăzi și mîine, va avea loc, 
pe stadionul Republicii, con
cursul republican de primă
vară la probe combinate — 
pentatlon și decatlon. La în
treceri participă cei mal buni 
specialiști ai țări. în frunte 
cu recordmanii probelor, Ele
na Vintilă și Kurt Socol. Con
cursul începe astăzi la ora 9 
și continuă după-amiaza la 
ora 16,30.

Clipe <le destindere 
aruncat, îmbrăcat,

în cantonamentul 
in piscină de către

fotbaliștilor 
coechipieri

cehoslovaci. Portarul Viktor este

Telefoto : A. P. AGERPRES Ceea ce barda na arata.».
„Winston" nu are acces 

pe stadion...
Mascota fotbaliștilor en

glezi. buldogul în vîrstă de 
opt luni, ..Winston", nu va 
putea fi prezenta alături de 
jucători în timpul meciurilor, 
într-adevăr, comitetul de or- 
"■■n’zarr din Guadalajara a 
r' spins o cerere a oficialităților 
britanice de a permite accesul 
pe stadioane al lui „Winston" 
pe motivul că el ar putea 
tulbura buna desfășurare a 
partidelor.

Bobby Moore a fost 
arestat!

Echipa Angliei a pl.ccet 
din Bogota spre Ciudad de 
Mexico fără căpitanul său 
Bobby Moore, care va tre
bui să compară în fața 
procurorului districtual fi
ind învinuit de furtul unei 
brățări de aur dintr-un 
stand al hotelului „Tocuen- 
dama“, unde formația en
gleză era cantonată după 
ce Sosise de la Quito. Va
loarea brățării este esti
mată la circa 1500 de do
lari. Bobby Moore a fost 
arestat la aeroportul Eldo
rado în momentul cînd e- 
chipa se pregătea să se 
urce în avion.

cestea, el s-a acomodat per
fect cu foștii săi colegi, ba, 
mai mult, a fost de fiecare 
dată omul de bază al națio
nalei.

După memorabilul joc de 
la Marsilia. Kvasnak i-a spus 
antrenorului Marko: „Și acum, 
la revedere, în Mexic. Vo< 
veni în țara aztecilor la fel 
de bine pregătit ca și pină 
acum". Și Marko l-a selecțio 
nat din nou pe Kvasnak în 
lotul celor 22, fără a-1 fi vă
zut jucînd și fără să-1 fi avut 
pină acum la vreun antrena
ment comun cu lotul. „Am 
o încredere deplină în con
știinciozitatea lui Andrei. Sînt 
convins că el s-a pregătit sin
gur în cele mai bune condiții 
și de aeeea l-am selecționat" 
— a spus Marko.

La zi
• Mai mulți tigenți ai po

liției judiciare din Peru au

plecat în Mexic pentru a asi
gura protecția fotbaliștilor 
peruvieni, precizează într-o 
informație cotidianul „Ojo". 
Probabil că această măsură 
a fost luată pentru a evita 
eventuale atentate teroriste... 
Didi. directorul tehnic al re
prezentativei peruviene, a so
licitat. de asemenea protecția 
poliției pentru fiica sa. Re
becca. care va sosi în Mexic 
de la Los Angeles.

0 La sosirea echipei Uru- 
guayului pe aeroportul inter
național din Mexico, Ladisiau 
Mazurkicwicz, celebrul por
tar al echipei celeste, a de
clarat : „Am venit aci în ideea 
de a cîștiga campionatul". ...El 
se. bazează pe victoriile ob
ținute în cursul turneului de 
antrenament- pe stadioanele 
sud-americane. La rîndui său, 
antrenorul Hohberg a preci
zat că jucătorii săi sînt foar
te bine adaptați altitudinii.

IN AVANPREMIERĂ EA
(Urmare din pag. 2)
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însemnări de la con
cursul de orientare 
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Yoga și Karate pentru 
israelieni

în fiecare dimineață, sub 
conducerea profesorului de 
educație fizică Emos Barkha- 
ma, fotbaliștii israelieni par
ticipă la o ședință combinată 
de yoga și karate cu o durată 
de 30 minute. „Greierul co
mandă mușchii, a declarat 
Barkhama. De aceea trebuie 
eliminate temerile naturale 
ale omului și să se obțină o 
voință care să permită fotba
listului să joace la fel de bine 
la 2 500 metri altitudine ca 
și în deșert". După părerea 
profesorului, într-o perioadă 
de două iutii de antrenamente 
elevii săi au ajuns întir-o ex
celentă formă fiziologică, ob- 
ținînd totodată o mai mare 
capacitate toracică și un ritm 
cardiac foarte regulat.

Cazul Kvasnak
Andrei Kvasnak, unul din

tre oamenii de bază ai re
prezentativei cehoslovace, ac
tivează de două sezoane în 
Belgia, la Mechelen, divizio
nară B. „Goliatul" cehoslovac 
(are o înălțime de 1,95 m) a 
fost chemat la cele mai im- 
poirtante partide pe care se
lecționata țării sale le-a sus
ținut în ultima vreme. Dar, 
curios, de fiecare dată, Kvas
nak a pășit pe teren fără să 
fi făcut un singur antrena
ment cu echipa. Cu toate a-

Nici Zagalo, antrenorul 
Braziliei, nu a fost prea în- 
cîntat de jocul echipei sale, 
dar el rămîne optimist în 
ceea ce privește șansele aces
tei formații care știe să dea 
totul în meciurile impor
tante.

★
Comitetul de organizare a 

Campionatului Mondial a sa
tisfăcut o cerere a arbitri
lor care s-au declarat nemul
țumiți de indemnizația acor
dată avind în vedere crește
rea costului vieții în Mexic. 
Astfel, cazarea li se va plăti 
separat.

★
Antrenorul echipei italiene, 

Feruccio Valcareggi, este pe 
cale să rezolve dilema care-1 
frămîntă pe el și pe milioa
nele de tifosi : alegerea în
tre Cei doi atacanți, Mazzola

■ssHBraamr; jujwui™ juuniuuMMjry:

Optimile „Cupei Bomâniei"
„Cupa României" a ajuns în 

faza Optimilor de finală, care 
se vor disputa duminică, 31

mai. Conform regulamentului, 
toate partidele vor avea Ion 
pe terenuri neutre. Ieri, Fe
derația română de fotbal ne-a

„EL MUNDIAL ’70“
și Rivera despre care se știe 
că nu pot să joace împreună, 
în urma ultimului meci de 
antrenament, Valcareggi a 

optat pentru eficacitatea lui 
Mazzola în dauna „stilistu
lui" Rivera.

★
Mascota echipei Mexicului 

va fi vulturul și nu leul. A- 
ceastă alegere s-a făcut în 
marea piață din Ciudad de 
Mexico prin aplauzele a 
peste 20 000 de persoane. Unii 
cronicari sportivi se declară 
nemulțumiți, susținînd că mai 
firesc . era ca leul să fie 
emblema formației. Dar se 
pare că legenda a avut,, cu- 
vintul hotărîtor, vulturul 
fiind la originea aztecilor.

★
Antrenorul echipei Ceho

slovaciei, Josef Marko, a fost 
sărbătorit pentru împlinirea 
a 47 de ani. Jucătorii ceho
slovaci i-au oferit un tort 
uriaș și supriza unei băi ne
dorite în piscina hotelului. 
Toți componenții lotului ceho
slovac sînt în bună condiție 
fizică cu excepția... medicu
lui care suferă de o entorsă 
la glezna piciorului stîng.

i
i
i
i
i
i
i
i

Harta — un dreptunghi de oza
lid roș-violaceu — înfățișa în 
semne convenționale toate repe
rele necesare reconstituirii tra
seului. Un Ochi experimentat 
ar fi putut, chiar, recompune 
în linii mari fizionomia terenu
lui destinat să fie teatrul con
cursului de orientare „Cupa 
Pădurilor". Tată lizierele pădurii 
TImișeni. iată dolma (digul de 
p’ămînt). oare ține în f rîu, apele 
Timișului, iată georpetria tere
nurilor cultivate !

Dar harta, chiar dac# mențio
nează grijuliu că ne aflăm la 
a XX-a ediție a întrecerii,’ nu 
ne poate spune cum a izbutit 
o competiție de interes local 
să parcurgă, în timp, acest lung 
traseu, înscriindu-se ferm pe 
orbita celor mai frumoase tra
diții sportive ale Timișoarei. 
Pentru â'ceasia a trfeb'uît’ să ne 
desprindem privirea de pc,...-har- 

[■jis pit^i curezi tafta ea 
Jear.erșe cete dpzieg&t ■ 
hWm ta jur. află,
hvPîliMil de cabane de 
Timișului, toți cel care

au creat și mențin un tonus 
ridicat activității turistice apli
cative în Timișoara ca și în 
restul județului din vestul țârii. 
(Stă mărturie drapelul de frun
taș pe țară primit, nu de mult, 
cu ocazia plenarei federației de 
specialitate). Pe președintele co
misiei județene îl descoperi sub 
un chip tînăr, ca de proaspăt 
absolvent de facultate (cu toate 
că a depășit de peste un de
ceniu această ipostază) acum, un 
apreciat medic. Este dr. C. Lupu. 
Pe inițiatorul acestei cupe, care 
reamintește timișorenilor că ur
bea lor este asediată din mal 
multe părți de pașnicele armate 
de clorofilă ale pădurilor, îl 
cheamă Oscar Kepecs. Sînt 20 
de ani de cînd el trece pe la 
postul de control al primăveri
lor cu aceeași bună dispoziție. 
Poate pentru că a crestat, pe 
un răboj imaginar, o nouă edi
ție a „Cupei Pădurilor" sau poa
te pentru că a reușit să facă 
din cele două surori ale sale 
două pasionate arbitre, prezen- 
te la fiecare concurs. Și — să nu 
omitem amănuntul — tustrei au 
mai de mult, tîmpleie cărunte.

Activul pe care și l-a format, 
această comisie mai cuprinde 
încă rfiulți oameni inimoși. Pa
siunea, talentul organizatoric, 
dibăcia lor în desenarea hărți
lor contribuie la reușita con
cursurilor, la promovarea turis
mului, îndeosebi’ a aceluia cu 
caracter aplicativ.

I-am însoțit pe concurențl la 
locul startului unde listele cu 
ordinea plecării echipelor ne-au 
dezvăluit dimensiunile neaștep
tate (pentru o 2i cu vreme in
stabilă) ale interesului stîrnit 
de acest concurs : 18 echipe de 
pionieri și tot atitea de juniori 
(în marea lor majoritate elevi- 
uteciști). Iar fiecare echipă a 
cuprins .șase concurențl. . . Par
ticiparea la probele seniorilor, 
niult.,ț-mai restrînsă, ne-a. rele
vat - inexplicabila indiferență a 
organelor sindicale locale față 
ii|e Wrismul aplicativ și de al
pinism. (Dar aceasta, e altă 
poveste. . .).

Am asistat la startul mai mul
tor echipe de copii. în mîna lor, 
harta părea o adevărată invita
ție la aventură. Lipsa lor do 
experiență amplifica incertitudi
nile dar și farmecul acesta in
exorabil al necunoscutului din 
care ei trebuiau să iasă victo
rioși. Și au ieșit cei mai mulți 
dintre ei căci, la sfîrșitul con
cursului, juriul a anunțat că 
numai trei echipe nu au atins 
toate punctele de control.

Fluturînd o hartă în mînă, 
dr. Lupu ne-a întrebat : „Nu 
vreți să mergem pe o parte din 
traseu pînă la sosire ?“ — „Cum 
să nu !“... Peste cîteva minute 
eram în pădure, preocupați să 
respectăm traseul propus și să 
ne menținem echilibrul pe pote
cile clisoase. Ajunși pe dolma 
Timișului scăpăm de dificultățile 
parcursului. Vîntul a alungat no
rii și soarele începe să facă ex
ces de zel. Va ploua iarăși ?

Ne apropiem și noi treptat de 
locul sosirii. Dar, iată că, din
colo de dolma Timișului, se aude 
un zvon de glasuri tinere. Ur
căm spre culme și de acolo 
descoperim, printre sălcii și 

anini, o mică tabără de corturi. 
„Nu figurează pe harta noastră" 
— spune dr. Lupu zîmbind.

Explicația ? Tabăra se instalase 
acolo chiar în dimineața aceea. 
Este o mică școală pentru pio
nierii care iubesc viața în aer 
liber. El învață aici să monteze

un cort, să improvizeze, din’ 
crengi și frunze, o masă, să-și 
pregătească *ei înșiși mîncarea. 
($! ce .’m încarc delicioasă ne-au 
oferii să gustăm pionierii de 
Școala generală nr. 12 din Ti
mișoara !). sintom, așadar, mar
tori la încă una din frumoaso.» 
acțiuni inițiate de Consiliul na
țional al organizației de pio
nieri : ștafeta iscusinței șl a 
mîinllor îndeminatice.

După un alt meandru al Ti
mișului descoperim o nouă ta
bără de corturi. Sînt mai risi
pite și mal mari. Pe măști a 
oeupanților : studențl timișoreni 
care își petrec duminica în asr 
liber, polarizați în jurul unor 
mingi de plajă. în timp ce cui
va, mai temerari, despică apele 
rîului înotînd cu spor.

Final de concurs. Pe o plat
formă, se anunță primii clas-iȚi 
și se oferă ■ premJL De fapt, niș
te plachete confecționate^ d n 
trunchiul unui copac mal subți
re» tăiat de-a curmezișul în ‘<8111, 
avînd o față acoperită cu har
ta sumară a zonei concursului. 
Un trofeu rudimentar dar potri
vit pentru o competiție denumi
tă „Cupa Pădurilor". Concuren- 
ții l-au primit amuzați de in
geniozitatea creatorilor și mul
țumiți pentru valoarea Iul de 
simbol. Rezultatele le-am con
semnat și noi :

PIONIERI (6 500 m) : 1. Casa 
Pionierilor 54:55 ; 2. Liceul nr. 3 
— 67:07 ; 3. Șc. g-rală nr. 6 — 
75:16: JUNIORT (7 200 m) : 1.
Electromotor 58:32 : 2. C.I.L.T.
59:54 ; 3. Șc. g-rală nr. 11 —
63:0-1 : SENIOARE (10 700 m) : 
1. Mariana Iile 138:32 ; 2. Ma
riana CI u leac 144:31 ; 3. Eca-
terina Bunduchi — 157:15. SE
NIORI (14 800 m) ; 1. C. Elian
121:35 ; 2. I. Hațegan 145:33 ; 3. 
C. Galeriu 146:52.

După premierea concurențllor 
a urmat — într-o ambianță la 
fel de festivă — șl premierea 
organizatorilor. A acelora cu O 
activitate tnaî îndelungată. Se
cretarul general ai F.R.T.A.# 
prof. Mlilfiilescu. a înmînftt ini
țiatorului „Cupei Pădurilor", O. 
Kepecs. distincția „Merite ta ac
tivitatea sportivă" și apoi o serie 
de diplome binemeritate de 
destinatarii lor, acest harnic ac
tiv voluntar din orașul de pe 
Bega.

Sebastian BON’FACIU

LA 6IUHIE-CONCURSUL SUPLIMENTAR
PRONOSPORT C. M. DE FOTBAL

Cu prilejul Campionatului 
Mondial de Fotbal din Me
xic, A. S. Loto-Pronospbrt or
ganizează un interesant con
curs suplimentar Pronosport, 
concurs care cuprinde cele 
mai atractive meciuri din a- 
ceastfi competiție.

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

Participarea se face pe bu
letine obișnuite șl în ace
leași condițiuni ca la un con
curs obișnuit, achitîndu-se a- 

ceeași taxă de participate per 
variantă întreagă (3 lei), pen
tru fiecare variantă depusă 
participantul primind cîte un 
cupon numerotat cu care 
participă la tragerea la sorți 
De exemplu : depunînd 10 
variante, să presupunem că 
un participant primește cu
poanele 98 101—98 110 și la 
tragere iese numărul 98107 
pentru un autoturism Dacia 
1100. Atunci primește autotu
rismul Dacia 1100.

Vînzarea a început de luni 
25 mai și continuă pînă la 
4 iunie a.c. cînd va fi Ul
tima zi pentru depunerea bu
letinelor.

Dar iată programul acestui 
concurs suplimentar:

1. România — Cehoslova
cia ; II. Uruguay — Italia; 
III. Belgia — U.R.S.S. ; IV. 
Anglia — Brazilia ; V. Bul
garia — R. F. a Germaniei ; 
VI. Mexic — Salvador ; VII. 
România — Brazilia; VIII. 
Suedia — Uruguay ; IX. 
Peru — R. F. a Germaniei;
X. Cehoslovacia — Anglia;
XI. Mexic — Belgia; XII. 
Israel — Italia ; XIII. Bulga
ria — Maroc.

• Tragerea concursului 
Pronoexpres de astăzi va a- 
vea loc în București, în 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

• Azi și mîine sînt ulti- 
mele zile pentru tragerea 
Loto obișnuită de vineri 29 
mai a.c.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 21 DIN 

24 MAI 1870

Categoria I (13 rezultate) : 
34,7 variante a 1 006 lei.

Categoria a Il-a (12 rezul
tate) : 581 variante a 72 lei.

Categoria a III-a (11 re
zultate) j 3 548,7 variante a

comunicat orașele în care se 
vor desfășura aceste jocuri :

— IAȘI : C.F.R. Pașcani — 
Farul Constanța ;

— CÎMPINA : Tractorul
Brașov — Dinamo Bucu
rești ;

— BUCUREȘTI : Sportul
studențesc — Steaua 
Partida se va disputa în 
ziua de 30 mai, pe sta
dionul Republicii.

— CRAIOVA : Metalul Tr 
Severin — F. C. Argeș ;

— SIBIU : „U“ Cluj -
Steagul roșu Brașov. Me
ciul va avea loc sîm- 
bătă 30 mai.

— CLUJ : A. S. Armata Ta. 
Mureș — U.T.A. ;

— BRAȘOV : Petrolul Plo
iești — Dinamo Bacău.

Orașul în care se va desfă
șura întîlnirea Jiul Petroșani 
— C.I.L. Gherla sau RapM 
București se va stabili îl» 
cursul zilei de mîinș.

AGENDA ZILEI
Agenda fotbalistică de azi 

este deosebit de bogată. în 
Capitală și în mai multe orașe 
din provincie se dispută res
tanțe din divizia B, partide 
internaționale de verificare 
sau oficiale.

BUCUREȘTI: stadionul Pro
gresul (ora 17) Progresul — 
Metalul Buc.

ARAD : Vagonul — Minerul 
Baia Mare (derbyul seriei a 
Il-a).

REȘIȚA : C.S.M. — Olimpia 
Oradea

TURNU SEVERIN : Meta
lul — Metalurgistul Cugir

CONSTANȚA : Portul — 
Metalul Tîrgoviște (toate din 
divizia B)

BUZĂU: Metalul — Rul
mentul Bîrlad (divizia C)

CRAIOVA : Universitatea 
— Partizan Tirana („Cupa 
Balcanică intercluburi").

TÎRGOVIȘTE : Lotul națio
nal de tineret — Krakra Per- 
nik (Bulgaria) — meci amical, 
de verificare.

Pe stadionul Dinamo

UN ATRACTIV MECI INTERNAȚIONAL
Azi, de la ora 17,30, pe sta

dionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, echipa Dinamo Bucu
rești întîlnește într-o partidă 
amicală, dar interesantă,, pe 
Akademik Sofia. în deschi

dere (ora 15,30) vor juca Di
namo Obor și I.T.B.

încasările realizate cu acest 
prilej vor fi donate celor ce 
au de suferit de pe urma ca
lamităților.
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ToaJe cele trei 
meciuri ale echi
pei țârii noastre și 
multe alte intere
sante întâlniri din 
semifinale și fina
le, transmise în 
direct sau din în
registrări, la dv. a- 
casă, pe ecranul 
unui televizor „VE
NUS".

Vizionare exce
lenta, audiție fi
delă.

Caracteristici :

— Receptor mul- 
ticanal, ecran cu 
diagonala de 47 
cm, prezentat în
tr-o elegantă case
tă furniruită, cu o 
linie modernă asi
metrică.

— Prețul : 3 400 
lei. Se poate cum
păra și cu plata în 
12—18 rate luna
re, cu un aconto 
între 510—680 lei.

(4127) 31 MAI -21 IUNIE
CEL MAI MARE

TURNEUL FINAL

FOTBALISTIC AL
MEXIC,

AL CAMPIONATULUI MONDIAL

EVENIMENT AHiILUI:

DE FOTBAL



TURNEUL
DE TENIS

DE LA
ROLAND
GARROS

PARIS, 26 (Agerpres).
Pe terenurile de la Roland 
Garros s-au disputat partide 
din primul tur al campiona
telor internaționale de tenis 
ale Franței. Jucătorul maghiar 
Szoke l-a eliminat cu 4—6, 
6—4, 5—7, 6—4, 6—3 pe iugo
slavul Jovanovici, iar ameri
canul Ashe a cîștigat cu 6—0. 
6—2, 6—0 la polonezul Rybar- 
czyk. Alte rezultate : Mulligan 
(Italia) — Seewagen (S.U.A.) 
9—7, 6—0. G—1 ; Buding
(R.F.G.) — Zahr (Suedia)
6—4, 6—3, 6—4 ; Moore (Aus
tralia) — N'Godrella (Franța) 
G—1, 6—0, G—3 ; Hewitt
(R.S.A.) — Lloyd (Anglia)
6—2, 7—5, 6—3 ; Fillol (Chile) 
— Palmieri (Italia) 3—6, 7—5. 
2—6. 6—0, 6—3; Zuleta (E- 
cuador) — Peralta (Argen
tina) 6—3. 8—6, 6—2; Gulyas 
(Ungaria) — Kuki (Japonia) 
6—4, 2—6, 6—3, 6—3; Panatta 
(Italia) — Alexander (Austra
lia) 2—6, 4—6, 6—3, 6—2,
6—4; Pasarell (Porto Rico) — 
Duxin (Franța) 6—4, 3—6,
6—2. 6—0. în primul joc : 
Mărmureanu—Keldie (Austra
lia) 6—3, 6—3, 6—2.

Turnee feminine de șah„CURSA PĂCII S-A ÎNCHEIAT
CU UN DUBLU SUCCES POLONEZ

Ieri, s-a desfășurat pe ruta 
Eilenburg—Berlin (193 km), 
etapa a XV-a, ultima a 
„Cursei Păcii" ediția 1970. A 
fost o cursă în general li
niștită, cu unele tatonări care 
nu au reușit însă să scindeze 
caravana. Doar cu 8 km 
înainte de Berlin, un grup 
de 7 alergători, printre care 
și românul Al. Solronie, in 
vervă, izbutesc să se des
prindă, micul lor pluton în- 
registrînd la capătul întrece
rii o diferență de 28 s față 
de majoritatea urmăritorilor. 
Sprintul final revine lui Voj- 
ciech MATUSIAK (Polonia), 
care a fost cronometrat în 
4 h 08:20. El a fost 
de : 2. Giaccone
3. Peschel (R.D.G.),
șașnikov (U.R.S.S.), 5. Sofro- 
nie (România), 6. Sokolov 
(U.R.S.S.), 7. Vlcek (Ceho
slovacia). în plutonul mare, 
condus de maghiarul Gera, 
s-au aflat și ceilalți trei ci
cliști români, care în această

urmat 
(Italia), 
4. Gu-

etapă s-au comportat meri
toriu : V. Teodor, N. Ciu- 
meti și V. Selejan.

în clasamentul general in
dividual primul loc a fost 
ocupat, așa cum era de aștep
tat, de polonezul 
Szurkowski. care s-a 
tat excepțional de-a 
întregii ediții '70 a 
Păcii". Francezul Marcel Du- 
chemin, singurul său adver
sar care a arătat în unele 
etape intenția de a-i pericli
ta poziția nu s-a mai putut 
menține în imediata apropie
re a liderului, dar are totuși 
satisfacția de a se fi clasat 
pe locul II. Clasament final 
individual : 1. RISZARD
SZURKOWSKI (Polonia) 
47 h 24:42, 2. Duchemin
(Franța) 47 h 26:16, 3. Ha- 
nusik (Polonia) 47 h 30:14, 
4. Hava (Cehoslovacia) 
47 h 30:30, 5. Kaczmarek 
(Polonia) 47 h 31:21, 6. Cze- 
chowski (Polonia) 47 h 31:58, 
7. Gera (Ungaria) 47 h 32:02,

Riszard 
prezen- 
lungul 

„Cursei

8. Huster (R.D. Germană) 
47 h 32:08, 9. Matusiak (Po
lonia) 47 h 33:08, 10. Saithu- 
jin (U.R.S.S.) 47 h 33:40,
11. Ampler (R.D. Germană) 
47 h 33:55. De remarcat fru
mosul succes repurtat de ci
cliștii polonezi, învingători 
pe ambele planuri — pe e- 
chipe și individual — care 
și-au înscris numele de 5 ori 
în clasamentul primilor 10 !

în runda a doua 
lui de la Balaton:
— Todorova 1—0, Zatulovskaia
— Porubszky 1—0, Tompa — 
Finta 1—0, Teodorescu — 
Szaday 0—1. Partida Reicher
— Hajdarova, din prima run
dă, s-a încheiat remiză.

La Piotrkov Trybunalsky 
(Polonia) s-au disputat par
tidele întrerupte din rundele 
anterioare ale turneului : 
ICures (Iugoslavia) — Szolj 
(Polonia) 1—0. Asenova (Bul
garia) — Heljwig (Polonia) 
1—0, Pogorevlci (România) — 
Jurcinska (Polonia) i/2—<72, 
Heemskerk (Olanda) — Kara
kas (Ungaria) */2—>/2. După

a turneu- 
Vujnovici

șapte runde, conduce Hcem- 
skerk cu 5>/2 p, urmată de 
Klovan (U.R.S.S.), Karakas — 
4>/2 p, Gogîlea (România) — 
4 p etc.

Etapa de ieri (a 9-a) din Turul ciclist a Italici 
cronometru, a fost ciștigată detașat de Eddy Mcrckx. 
de danezul Ole Ritter la 46 de secunde și de italianul 
conduce Eddy Merckx.

In fotografie : plutonul rulează pe o șosea

A

HAGA, 26 (Agerpres). — 
Turneul internațional de box 
organizat de federația olan
deză de specialitate a pro
gramat a patra reuniune in 
orașul Rotterdam. Pugilistul 
român Calistrat Cuțov (cat. 
ușoară) a obținut o aplauda
tă victorie Ia puncte în fața 
campionului francez Pierre 
Younsi. La capătul unui meci 
viu disputat. Pavel Nedclcea 
(cat. pană) a obținut deci
zia la puncte în fața polo
nezului Machanski. în limite
le eategorW mijlocie mică, 
englezul Allan Minthcr l-a 
învins la puncte pe Ion 
Covaci.

JACKIE STEWART CU 160 KM LA ORA
LONDRA, 26. — Cunoscutul 

automobilist englez Jackie 
Stewart a terminat învingă
tor în cursa dotată cu troleul 
„Alcoa", desfășurată pe cir
cuitul Crystal Palace. El a 
parcurs la volanul unei ma
șini „Lotus" 50 de ture de 
circuit (111,500 km) în 41:56,

realizînd
160 km.
clasat italianul Clay Regaz- 
zoni pe „Tecno", urmat de 
brazilianul Emerson Fittipaldi 
pe „Lotus". Englezul Graham 
Hill (pe „Lotus") a ocupat 
locul patru.

ci medie orară de 
Pe locul secund s-a

ANZII S-AU ARĂTAT NECRUȚĂTORI CU AUTOMOBIL ISTII
consolidează poziția de lider• Mikkola își

7

«**

dintre Bassano-Treviso (55 km) desfășurată contra- 
care a parcurs distanța in 111 10:55. El a fost urmat
Gimondi la 57 de secunde. In clasamentul general 

din Dolomiți.

VIOLENTA
2-» în sportul american

Chiar dacă culoarea locală di
feră, chiar dacă temperamentul a- 
tinge grade de incandescență sau 
se păstrează în limitele decenței, 
spectatorul actului sportiv nu 
trebuie să abdice de la coman
damentele eticii și ale civilizației, 
indiferent pe ce meridian geo
grafic sau sentimental s-ar afla, 
indiferent dacă, în tribună fiind, 
are și calitatea de suporter.

De fapt, adeseori, această ca
litate devine o povară pentru cei 
în cauză, încărcătura emoțională 
de moment, corelată cu pasiunea 
discriminatorie față de adversari, 
declanșînd ruperea echilibrului 
între rațiune șl sentiment. ex
plozii devastatorii pentru sportivi 
șl public, degradante pentru spec
tacolul în sine.

Acolo unde intervin șl cotele 
ridicate ale pariurilor, jocul mes
chin al intereselor materiale, ac
țiunea fans-llor capătă forme bru
tale. Și dacă ele depășesc carac
terul de erupție momentană, în- 
lănțuindu-se în timp și în spa
țiu, așa cum luna aprilie a con
semnat în sportul american, fe
nomenul devine acut și începe 
să îngrijoreze. O asemenea stare 
de spirit comunică cititorilor ar
ticolul „Smulge-mă din joc“, pu
blicat în revista „Sports Illustra
ted". Trecînd în revistă acte de 
huliganism cu mulți eroi juve
nili, petrecute în diverse orașe 
din S.U.A. (Chicago, New York. 
Detroit, Minneapolis), pe diferite 
stadioane și arene (Wrigley Field, 
Yankee Stadium, Madison Square 
Garden, Shea Stadium), cu 
prilejul unor întîlnirl de base
ball. hochei, football, și corelîn- 
du-le cu manifestări similare ale 
unei perioade destul de recente, 
Walter Bingham, autorul artico
lului, încearcă să prevină ex
tinderea și accentuarea periculo-

o 
in

ROMÂNCELE
(Urmare din pag. 1)

cunoscutele arenei, următoa
rele trei schimburi au avut o 
comportare bună. Ținînd sea
ma de indicațiile antrenoru
lui Alexandru Andrei și de 
sfaturile Elenei Cernat, me
zina echipei, Ana Marcu, a 
tras cu o siguranță care i-a 
adus multe aplauze, doborînd 
din 100 bile mixte 439 po
pice. După două schimburi, 
principalele adversare ale 
româncelor în cursa pentru 
invidiatul titlu se anunțau 
reprezentantele R. D. Ger
mane, R. F. a Germaniei și 
Ungariei (susținute de o pu
ternică galerie), a căror ripostă 
viguroasă se concretizase pe 
tabela de marcaj, unde e- 
chipele erau departajate de 
mici diferențe. Apoi, în arenă 
au intrat, pe rînd, maestrele 
emerite ale sportului Crista 
Szocs și Elena Trandafir. E- 
voluînd în nota lor obișnui
tă, adică precis și cu lovituri 
eficace, ele au fost marcate 
cu 412 și, respectiv, 426 pd 
și astfel selecționata noastră 
conducea, după patru schim
buri, cu 1671 pd, fiind ur
mată de formația R. D. Ger
mane cu 1642 pd, echipa

zității lor, cerincl, totodată, 
ripostă hotărită huliganismului 
sport.

Astfel, pe Yankee Stadium, 
prilejul întreruperii unui meci 
baseball, terenul a fost 
după ce același stadion 
tase tirul prelungit al unor spec
tatori necivilizați ce aruncaseră 
în teren mere, portocale, ouă, 
sticle de bere și alte... răcoritoa
re, chiar în timpul desfășurării 
unei partide. „Și acum văd scena, 
relatează jucătorul Curt Blefary : 
65 000 de spectatori și 65 000 de 
pahare venind drept spre mine".

La Minneapolis. în timpul u- 
■ nui meci de hochei, a fost azvir- 
lită pe gheață o rață, probabil 
în ideea de a completa imaginea 
de piață a lipsei de bun simț 
lăsată de berea, ouăle șl celelal
te produse ce invadaseră arena. 
Manifestările sînt, de altfel, du
blate de limbajul vulgar cu care 
acești spectatori îi interpelează pe 
sportivii aflați în clipe de de
rută.

Să semnifice, oare, devotament 
pentru culorile clubului favorit, 
asemenea manifestări ca acelea 
ale suporterilor echipei de base
ball New York Mets care, invi
tați să sărbătorească victoria în 
campionat, pe Shea Stadium, au 
smuls brazde de gazon și au 
furat trofee ? Termenul cu care 
Walter Bingham califică aceste 
acte : vandalism, este, întf-adevăr, 
propriu. Pe Wrigley Field dm 
Chicago, unde grupuri de huli
gani au năvălit în teren, s-a 
încins în locul disputei sportive, 
o adevărată bătălie cu oamenii de 
ordine. Ceea ce l-a și determinat 
pe John Holland, vicepreședinte
le clubului de baseball, să anun
țe că terenul va fi împrejmuit cu 
un gard de sîrmă inalt de peste 
10 m, că un sistem T.v. special

cu 
de 

invadat 
supor-

va urmări în permanență tribu
nele, nu se va mai vinde bere 
și vor fi instituite amenzi aspre 
pentru invadarea terenului și a- 
runcarea cu moloz în arenă...

Măsurile spun, desigur, ceva. 
Ele se vor o stavilă imediată 
în calea unui curs ce poate de
veni deosebit de periculos. „Unii 
experți — scrie „Sports Illustra
ted" — ar putea fi surprinși că 
încă nimeni n-a avut de sufe
rit. Aceasta ar putea fi pe deplin 
adevărat dacă se privește sportul 
în raport cu creșterea violenței 
de-a lungul țării, pe stradă, în u- 
niversități. Dar este adevărat că 
jocurile sportive dețin un rol 
aparte în viața contemporană și 
că, dacă americanii au un lăcaș 
ai blîndeții în inimile lor, se pare 
că acesta este ocupat de Joc". 
Apoi, revista conchide : „Și pc 
cînd simbolurile autorității — pro
fesori, părinți, mentori — se îm
prăștie în cele patru vînturi, flu
ierul unui oficial mai poate opri 
acțiunea... Scandalul nu este, de
sigur, un fenomen nou-nouț în 
sportul nostru. Problema este 
dacă extinderea nemulțumirii va 
include și atacul armat, sportul 
avînd tangență cu problemele so
ciale. Sportul are, însă, un a- 
vantaj : un loc de judecată cum
pănită din care, cu un oarecare 
efort, violența poate fi exclusă. 
Ceva s-a făcut în acest sens. E 
nevoie, însă, de mai mult".

Și dacă i se recunoaște soor- 
tului locul în contextul fenome
nelor sociale, atunci corelația 
sport-educație se impune de la 
sine. Căci sportul trebuie să ră- 
mînâ un mijloc eficient de edu
cație a tineretului, incompatibil cu 
violența, vandalismul, necivili- 
zația.

In drum spre La Paz — 
capitala Boliviei, care deține 
un record, fiind situată Ia 
peste 4000 m altitudine — 
automobiliștii din raliul Lon
dra—Mexic aveau înaintea 
lor o probă specială (a 15-a) 
de 467 '
adunau 
posibile (implicit 
roșu, dens, care ascundea și 
denivelările) și — în plus 
— un adversar mai puțin 
familiar piloților de raliu: 
altitudinea. în aceste condi
ții a 15-a probă specială și 
restul etapei pînă la La Paz 
a fost indiscutabil cea . mai 
grea încercare la care au 
fost supuși piloții care pînă 
aici reușiseră să depășească 
dificultățile acestei întreceri 
ieșite din comun ; de-abia în 
acest sector în care drumu
rile, tăiate în piatră, sur- 
plombau prăpăstii amețitoa
re și fiecare greșeală putea 
să fie fatală, concurenții au 
trecut prin orele de spaimă 
care erau prevestite încă de 
Ia plecare- Ore de spaimă, 
dar — pentru cei care rnai 
aveau puterea să admire — 
și ore de neuitat, incrustate 
în amintiri de 
țese al Ahzilor.

Evenimentele 
tragice, alteori 
au abundat pe 
Vom începe cu pilotul po
lonez Zasada, marele ghini
onist al ultimului 
teribilul __
oare l-a pierdut îri ultima 
etapă, trădat de mașină. 
Acum, Zasada pilotează un 
Ford-Escort, pregătit de fa
brică, dar — prudent — el 
nu s-a avîntat în întrecere, 
așteptînd marile (dificultăți. 
Al 12-lea la Barcelona, printre 
primii 10 după a 14-a probă 
specială (al 7-lea) întreeîn- 
du-1 pe Makinen, Zasada 
cîștigă a 15-a și cea mai 
dificilă probă specială, fiind 
penalizat doar cu 46 min. și 
ureînd la locul 5 în clasa
mentul general. în această 
etapă, ajuns la un punct de 
control situat doar la 3700 m 
altitudine, Zasada coboară 
din mașină și se prăvălește 
cu fața în praf, leșinat. O 
mască de oxigen, cîteva miș
cări de respirație artificială 
și pilotul polonez își reia 
locul la volan.

Un alt pilot, 
Murac, cu

km, drumuri care 
toate dificlultățile 

un praf

peisajul dan-

dure, uneori 
tragi-comice, 
acest traseu,

Safari",
raliu african, pe

francezul
200 km înainte

Paul SLAVESCU

CAMPIOANE MONDIALE
R.F. a Germaniei cu 1 596 pd 
și cea a Ungariei cu 1 593 pd.

Aceasta a fost situația după 
prima zi de întreceri. Prelu- 
înd o „zestre" doar de 29 de 
puncte, Margareta Szemani și 
Cornelia Moldoveanu-Petrușcă, 
ultimele schimburi ale echipei, 
au avut în reuniunea de marți 
o misiune foarte dificilă. Scă- 
pînd de urmărirea jucătoarelor 
maghiare și vest-germane, cele 
două reprezentante ale țării 
noastre au trebuit apoi să facă 
față atacului hotărît al sporti
velor din R. D. Germană care, 
după penultimul schimb, se 
apropiaseră la numai două 
puncte de echipa României. 
Dar pentru a vă oferi o ima
gine mai clară asupra ultimu
lui asalt dat pentru cucerirea 
titlului suprem, vă redăm re
zultatele individuale, în ordi
nea intrării pe arenă a schim
burilor 5 și 6 și situația echi
pelor respective în clasament : 
1. România 1671 p.d., 2. R. D. 
Germană 1642 p.d. ; Margareta 
Szemani — Helga Leuchtman 
379—406 p.d. ; 1. România 2050 
p.d., 2. R.D.G. 2048 p.d. ; Cor
nelia Moldoveanu-Petrușcă 
— Gertrude Engelman 435— 
401 p.d.

După cum se poate vedea, 
pentru sportivele românce și 
germane campionatul începea 
abia la ultimul schimb. Corne
lia Petrușcă făcînd uz de tot 
arsenalul pregătirii ei fizice

și tehnice și-a depășit net 
adversara. Așadar, reprezenta
tiva României, cîștigătoarea e- 
dițiilor din 1966 — București 
și 1968 — Linz. DEVINE PEN
TRU _A TREIA OARA CON- 

ASECUTIV CAMPIOANĂ 
LUMII.

CLASAMENTUL PE 
TIUNI : 1. ROMANIA 
p.d., 2. R. D. Germană 
p.d., 3. R. F. a Germaniei 
2412 p.d., 4. Ungaria 2396 p.d., 
5. Cehoslovacia 2371 p.d. 6. 
Austria 2369 p.d., 7. Iugoslavia 
2342 p.d.

Băiaș — 848, Silvestru — 
880, Tismănaru — 835, Vînă- 
toru — 869, Purje — 869 și 
Micoroiu — 882 nu s-au
acomodat cu arena și ast
fel, selecționata masculină o- 
cupă locul IV în ierarhia mon
dială : 1. R. F. a GERMANIEI 
5304 p.d., 2. R. D. Germană
5235 p.d., 3. Ungaria 5197 p.d., 
4. România 5183 p.d.. 5. Iu
goslavia 5137 p.d., 6. Ceho
slovacia 5119 p.d., 7. Austria 
5081 p.d.. 8. Italia 4916 p.d., 
9. Franța 4806 p.d.

Miercuri dimineața începe 
proba (f și m) de perechi. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
următoarele cupluri : Elena
Trandafir-Cornelia Petrușcă, 
Margareta Szemâni-Elena Cer
nat, Crista Szocs-Ana Marcu, 
I. Tismănaru-I. Băiaș, Gh. 
Silvestru-C. Vinătoru, P. Pur- 
je-I. Micoroiu.

NA- 
2485 
2449

Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezoianu or, 23—25. București

de La Paz, ațipește la volan 
și Citroenul său părăsește 
drumul. Din fericire ieșirea 
se petrece pe un teren, plat 
și mașina, cu un braț de 
suspensie rupt poate conti
nua drumul, echipajul Ver- 
rier — Murac rămînînd pe 
locul patru în clasament. 
Tony Fall și coechipierul 
său, fotbalistul Jimmy Grea
ves, după o serie de pene de 
cauciuc au fost nevoiți să 
ruleze aproape 100 km doar

SAN JOSE, 26. — Cîști- 
gînd proba 
putată pe 
de Caboas 
Costa Rica 
landezul Hannu Mikkola 
și-a consolidat poziția de 
lider în raliul automobi
list Londra — Ciudad de 
Mexico. In proba specială, 
Mikkola a fost urmat de 
Culchet, Zasada, Vanson, 
Hillman și Aaltonen. îna
intea ultimelor etape, în 
cursă au rămas 24 de au
tomobile, dintre care nu
mai două „Citroen-uri“, 
unul dintre ele condus de 
concurenta franceză Clau
dine Trautmann.

cu două roți în stare bună, 
pieirzînd un prețios timp, dar 
au ajuns și ei la La Paz.

Nu același lucru s-a în- 
tîmplat însă cu echipajul 
Moskviciului 412 , condus de 
Astafiev (coechipieri , Safonov 
și Brounja), care ca și Co
wan. (cîștigătorul raliului 
Londra—Sydney) și-a înche
iat cursa într-o prăpastie, 
sub privirile îngrozite ale 
echipajului Neyret — Tera- 
mosi de pe Citroenul care îi 
urma. Doar cîțiva centime
tri au salvat de la aceeași 
soartă echipajul Makinen ■— 
Staepalaere, a cărui mașină 
și-a pierdut roata din spate-

Toate aceste întîmplări 
dovedesc că, pe de o parte, 
oboseala acumulată începe 
să-și arate efectele, iar, pe 
de altă parte, că mașinile au 
început să se resimtă destul 
de serios după aproape 
20 000 de kilometri de dru
muri grele. De altfel în ul
tima parte a drumului spre 
Mexic această oboseală — a 
oamenilor și mașinilor — 
va fi cea care va continua

să scadă mereu numărul 
concurenților, redus exact la 
o treime (32) in capitala Bo
liviei, unde, după cum scrie 
trimisul special al ziarului 
francez „L’EQUIPE" — peste 
200 000 de bolivieni, în frunte 
cu președintele republicii, 
Alfredo Ovando Candia, au 
ținut să facă o primire en
tuziastă automobiliștilor. Spre 
marea bucurie a localnicilor, 
înșirați în rînduri dense pe 
ultimii 50 km, la La Paz a sosit 
și un echipaj bolivian. Cei 
trei piloți (Ben 
și Burgos) urca 
B.M.V

unor manifestații de entu
ziasm care depășește închi
puirea, mașina fiind pur 
simplu ridicată pe sus. 
fost nevoie ca poliția 
tragă salve de focuri în. 
pentru a putea degaja 
piloții în pericol de a fi 
focați de atîta . entuzivm.

După 30 de ore de odihnă, 
echipajele 
au pornit 
a rămas 
drumurile 
ca și cele 
trală, deși mai îndurătoare, 
au continuat să trieze' Fără 
îndoială cei ce au avut ideea 
acestui raliu au împins totul 
pînă la limită.

si
Ă
să 

aer
□e 

su-

rămase în cursă 
mai departe. Greul 
în urma lor, dar 
din țara incașilor, 
din America Cen-

specială dis- 
distanța Paso 

și Tejar — 
(330 km), fin

ipota

Alpinism cu automobilul, așa s-ar putea intitula această imagine care 
ne dă o idee despre dificultățile întimpinate în Anzi de concurenții ra
liului Londra — Mexic.
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situație fără precedent 
pe cale să se înregis- fie spre vîrful pi- 

fie spre abisurile la 
„încinse" ale celor 
inferioare.

O 
este . 
treze într-una din cupele eu
ropene a căror nouă ediție va 
debuta în toamnă. Situația — 
provocată de liga profesionis
tă engleză de fotbal — este 
destul de tipică pentru socce- 
rul țării campioană mondială 
„en titre". Pentru că, desem- 
nînd pe cele patru echipe care 
vor apăra, la viitoarea ediție, 
onoarea Angliei în „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor". Foot
ball League a trebuit să se 
conformeze unui principiu — 
acela al selecționării echipe
lor pe baza clasamentului fi
nal al campionatului intern. 
Astfel, Arsenal (a 12-a în 
clasament) are mari șanse de 
a fi „out", alesele lui Football 
League fiind Leeds United (a 
2-a), Liverpool (a 5-a), Coven
try City (a 6-a) și Newcastle 
United (a 7-a). Bineînțeles, 
federația engleză a trebuit 
să facă excepție în alegerea 
sa de campioana Everton și 
de Chelsea (a 3-a) — cîști- 
gătoarea în acest an a „Cu
pei Angliei". Dar a eliminat-o, 
în același timp, și pe Derby 
County (a 4-a în clasament), 
care are interdicția de a juca 
pe „continent", din cauza u- 
nor neregularități financiare 
descoperite în 
clubului.

Vorbeam de 
pică fotbalului 
sigur ne gîndeam la echili
brul specific — de un nivel 
înalt — al campionatului en
glez. Cele 22 de echipe din 
prima ligă sînt de valori sen
sibil egale și ele sînt — lucru 
verificat și la noi — adver
sari la feh de dificili pentru 
cele mai bune echipe din „res
tul Europei". în acest cam
pionat super-maraton cel mai 
mic flux sau reflux de formă

al echipei o poate purta pe 
aceasta 
ramidei, 
fel de 
trei ligi

Așa că, Football League 
preferă dificultății de a alege 
dintre atitea team-uri redu
tabile, un sistem mai rigid, 
aproape birocratic, dar care 
nu dă dreptul la replică. Și. 
deci, deși echipa „tunarilor" 
londonezi este cîștigătoarea, 
destul de detașat, a ultimei 
ediții a C.E.T., ea nu-și va 
putea apăra trofeul, fiindcă 
a terminat campionatul 
mijlocul clasamentului.

Totuși, cazul va fi anali
zat într-una din ședințele vi
itoare ale congresului U.E.F.A. 
și o hotărîre specială se pare 
că se va adopta, spre bucu
ria suporterilor din capitala 
Angliei, care speră că vor 
avea, anul acesta — alături 
de Chelsea — și pe Arsenal 
în lunga bătălie pentru cuce
rirea unui titlu european, lu
cru de altfel pentru care 
englezii au prins gust.

Dumitru GRAUR

la Schmidt, un atacant 
de șoc, în naționala de 
R. D. Germane.

ea forță 
juniori a

mari șanse de a cîștiga ac
tuala ediție a Turneului 
U.E.F.A. Și, într-adevăr, a- 
ceastă formație, care a par
ticipat în grupa D (împre
ună _ ‘
niei) 
însă 
zeiței 
semifinale a terminat la ega
litate cu echipa Franței (1—1) 
și s-a calificat prin tragere 
la sorți, în finală, tot sorții 
i-au pecetluit victoria !

în ultimul meci, tinerii 
fotbaliști germani au deschis 
scorul prin Hafner (min. 25) 
și după pauză olandezii au 
egalat prin Marwijk (min- 54). 
Așadar, după 80 
scorul a indicat 
de 1—1, carp a 
schimbat și după 
regulamentare.

într-un fel, am spune că 
sorții s-au răzbunat... 
trecut în 
turneu, 
R.

cu selecționata Româ- 
a cucerit 
fără a
Fortuna. După ce în

trofeul, nu 
fi protejata

de minute, 
un rezultat 
rămas ne- 
prelungirile

administrația

o situație ti- 
insular, și de

SORȚII S AU RĂZBUNAT
'• Echipa R. D. Germane învingătoare 

în Turneul
încă înainte 

Turneul final 
antrenorul echipei. României,

Ola ne spunea că re-
a

U. E. F. A.
de a pleca la 

din Scoția,

Gh. 
prezentativa de juniori 
R. D. Germane are cele mai

Anul 
finala aceluiași 

la Leipzig, echipa 
D. Germane a terminat 

tot la egalitate, după prelun
giri cu formația Bulgariei 

(2—2) dar a pier
dut la sorți ! In
diferent însă de 
aceste episoade, 
trofeul se află în 
mîini bune.
20 
în

• ••

Din 
de meciuri 

■ultimul sesusținute
zon, echipa R. D. Germane 
a cîștigat 10, a terminat 5 
la egalitate,
celelalte 5. Un bilanț pozitiv 
și edificator.

pierzînd pe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de na- 
tațic desfășurat la Lynwood (în 
apropiere de Los Angeles), îno
tătorul american Mike Stamm a 
fost cronometrat în proba de 100 
m spate cu 59,5, a doua perfor
manță mondială a anului.

Joel Robert (pe „Suzuki”), care 
în cele două manșe a totalizat 3 
puncte penalizare. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatriotul 
său Geboers („Suzuki") — 4 p 
și cehoslovacul Halm (,,C.Z.“) — 
8 p.

149 km), a fost cîștigată de lta-
Monul A' Topi — 3h 37:43- In cla-

Topl, 
Corii 

48,0, en- 
etc.

La Sofia s-a disputat o cursă 
ciclistă internațională la startul 
căreia au fost prezente speranțele 
olimpice din R. D. Germană, Un
garia și Bulgaria. Victoria a re
venit lui Wanzllck (R.D.G.) cro
nometrat pe 125 km cu timpul de 
3h 37:00.

Concursul internațional de moto- 
cros de Ia San Severino (Italia) 
a revenit campionului belgian

Competiția ciclistă internațională 
„Criteriul celor șase provincii" 
s-a încheiat la Avignon cu vic
toria rutierului spaniol Luis Oca- 
na, recentul cîștigător al „Turului 
Spaniei". L-au urmat în clasa
mentul final francezul pingeon 
la 2:26,0, belgienii Van Springel 
la 3:06 și Roger de Vlaeminck la 
3:43.

Etapa a 2-a a Turului ciclist al
Angliei (Blackpool — Penrith,

samentul general conduce 
urmat de compatrioțli săi
— la 32,0, Locatelli — la ’ 
glezul Ruston — la 53,0

■
Turneul internațional de
Ia Atlanta (Georgia) s-a înche
iat cu victoria sportivului ame
rican Tommy Aaron, care a to
talizat 275 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioții 
săi Dan Sikes — 276 puncte și 
Arnold Palmer — 277 puncte.

golf de

In cadrul concursului atletic de 
la Leverkusen (R.F.G.), Thomas 
Jordan a cîștigat proba de 400 
m cu timpul de 46,5.


