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PRETUTINDENI - STAVILĂ APELOR HALTEROFILI ROMANI

LA CAMPIONATELE

EUROPENE

DE LA SZOMBATHELY

STAVILĂ DE FIER DUNĂRII REVĂRSATE! • OLIMPIA BUCUREȘTI

sportivi 
plecat

tehnicieni sportivi din București 
județul

82000 LEI

Conferința F. I. B.

LA MAMAIA S-A LUCMT IE
CU UȘILE ÎNCHISE!

vată 'culegerii de propuneri, J 
și diferitelor schimburi de p 
reri in jurul unor problem
actuale ale acestui sport,
vor prinde viață în cadrul co 
ferinței permanente.

In majoritatea comisiilor (fi 
minină, juniori, financiară, o 
ganizări de competiții interni 
ționale — ale cărei discuții r

MAMAIA, 27 (Prin telefon, 
de la trimisul nostru). Miercuri 
soarele a strălucit în toată 
splendoarea sa, pentru prima 
oară în această săptămînă, la 
Mamaia, conferind perlei Mării 
Negre o paletă de culori cu 
totul deosebită de cea pe care 
îndeobște o cunoaștem în se
zonul estival. Dar toate ten
tațiile evidente ale litoralului, . 
cu ale sale raze atit de pătrun
zătoare nu au putut atrage tn 
mrejele lor, nici măcar pentrw 
cîteva zeci de minute, pe oas
peții de seamă ai federației 
noastre de specialitate, dirigui
tori ai baschetului european și 
din Bazinul Mediteraneean, a- 
sezați din primele ore ale di
mineții în jurul meselor de 
lucru.

Pentru reprezentanții celor 38 
de țări, lucrările sesiunii a 
XV-a rezervată anual orga
nismelor de conducere a bas
chetului din această parte a 
globului, încep în mod oficial 
abia joi, miercuri fiind rezer-

Cei mai buni halterofili de 
pe continent își vor da întîl- 
nire, între 20—28 iunie, la 
Szombathely (R. P. Ungară), 
unde se vor desfășura cam
pionatele europene ale aces
tei discipline sportive.

România va fi reprezenta
tă de 4 din cele 8 categorii 
de greutate. Iată, de altfel, 
și numele sportivilor care 
vor reprezenta culorile noas
tre : cat. muscă : Ion Horto- 
pan ; cat. cocoș : Z. Fiat și 
V. Rusu : cat. pană : V. Bă- 
descu ; cat. ușoară : F. Balaș.

Adrian VASILIU
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lei — venituri realiza- 
acțiuni cultural-spor-
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lei — obiecte de uz

urmînd 
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de

PLEACA AS- 
SPRE BUDA
PESTA

• OASPEȚII AU SOSIT 
ASEARA IN CAPITALA
• GIMNASTELE RO
MANCE 
TAZI

5 000 
personal depuse la centrele 
de colectare.

ca 
facă 
aco- 
pro- 

antrenorii

va 
e-

Am aflat cu 
mai mare durere în su- 
despre nenorocirea abă- 
asupra țării noastre și, 
ales, asupra Ardealului,

Astăzi dimineață 
pleca spre Budapesta 
cliipa feminină de gim-

Un detașament

O parte

se alătura

parte

de

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3 a)

SPORTIVE

URNA LJ
MEXICANCMFOTBAl

miilor 
lupta 
furiei

la Dinamo București, a lucr.it 
voluntar la redarea în folo
sință a stadionului.

îmbarcare.
Vasile BAGEAC

Tricolorii români petrec clipe de destindere 
în parcul din jurul hotelului Gr an

Telefoto : .A.P.—AGERPRES

se

de peste 
activul.

C.J.E.F.S. cît șL cel al clu- 
Sportivii trenorii

* Ultimele pregătiri ale echipelor • Intervenția 
primului ministru britanic în cazul Bobby Moore
• Emisiuni filatelice românești consacrate lui

„El Mundial 70"

dintre sportivii și tehnicienii sportivi din municipiu/ 
București, in drum spre locul de

foto :

Luînd în discuție necesita
tea urgentă a ajutorării popu
lației sinistrate și a organiza
țiilor sportive din zonele 
afectate de calamități, condu
cerea clubului sportiv Olim
pia a hotărît să contribuie eu 
82 000 lei repartizați astfel :

19 000 lei — contribuții ale 
salariaților

17 000 lei 
sportivilor

37 000 lei — donații de e- 
chipament sportiv

5 000 
te din

(Continuare tn pag. a 4

BUCUREȘTI 6 — 7 IUNIE
CONCURS DE SABIE

DE VALOARE MONDIAL

SÎMBÂTĂ Șl DUMINICĂ

La sfîrșitul sân 
tămînii viltoarl 
Bucureștiul va găi 
dui un nou coneui 
internațional 
scrimă. De da*o a 
ceasta, o întreceri 
de sabie. Vor Iul 
parte selecționatei 
R.S.F.S.R. (în taci 
echipa Uniunii Sd 
vletiee, campioanl 
mondială), Polonii 
— locul 2 la C.M 
de la Havana, Ita 
llel — clasată p| 
locul 4 la 
dlție a 
competiții 
glob și 
locul 5 la

ultima d 
suprema 
de r> 

Românie 
mondlald

Atit s-au angajat să adune, 
pînă la sfîrșitul anului, pen
tru sinistrați, sportivii de la 
Crișul Oradea. Din compe
tițiile amicale se vor aduna 
20 000 lei, iar din economii la 
calendarul sportiv 33 000 lei.

Crișul Oradea a hotărit să 
trimită sportivilor din Satu 
Mare material și echipament 
sportiv in valoare de 
15 000 lei.

V. SERE — coresp.

TENISUL

ftfkSbz.
BRAZiLiA

din 1961 — anul de
clinului extraordinarului 
Di Stefano — cel mai mare 
jucător al lumii, încoronat 
recent de o performanță 
care nu stă la indemîna 
multora : golul nr. 1 000 !

Intrat în orbita marilor 
valori la campionatul mon
dial din 1953, cînd, la 17 
ani, a făcut dovada neo
bișnuitului său talent, fiind 
un excelent jucător de mij
locul terenului și un rea
lizator de finețe — de alt
fel, a marcat două goluri 
în poarta Suediei în fina
lă — Pălă nu a încetat 
să se afirme, să progre
seze.

în Chile, la Cupa mon
dială a anului 1962, Pelă 
n-a jucat decit un singur 
meci întreg (2—0 cu Me
xicul), accidentîndu-se a- 
poi în partida cu Ceho
slovacia. oferindu-1 ast
fel posibilitatea tînărului 
Amarildo să se lanseze în 
galeria marilor vedete, iar 
întregii echipe a Braziliei, 
condusă de Garrincha. să 
demonstreze că poate cîș- 
tiga un campionat mon
dial evoluînd fără jucătorul 
ei nr. 1.

Istoria n-a fost mal blin
da cu Pel <5 nici 4 ani mal 
tîrziu. Venit la Londra 
în epoca unui apogeu de 
formă, perioadă în care 
echipa lui de club, F. C. 
Santos, făcea înconjurul 
globului repurtînd victorie 
după victorie, „perla nea
gră" a fost din nou ac
cidentat în meciul cu Por
tugalia. Obosiți, cu un crez 
tactic învechit și cunoscut, 
lipsiți de jucătorul de ge
niu care este Pele, brazi
lienii n-au mai reușit de a- 
ceastă dată să se impună, 
părăsind Anglia lnfrînți.

Ajuns astăzi la o vîrstă 
Ia care afacerile — de la 
scrierea memoriilor pînă 
la înregistrarea de discuri 
de muzică ușoară — sînt 
gata să-l răpească tot mai 
mult stadionului, Pălă, a- 
cest superb tehnician des
pre care se zice că n-a 
băut în ultimii 19 ani de
cit lapte și suc de porto
cale, își va juca — pro
babil — in Mexic una din 
ultimele mari șanse.

fiecare zi, aproape 
fiecare ceas sporesc, 
multiplică în pro

porții geometrice, exemplele 
de entuziastă participare a 
tineretului, a oamenilor mun
cii din întreaga țară, în frun
te cu comuniștii, la acțiunea 
generoasă, izvorită dintr-un 
cald sentiment de solidarita
te umană de ajutorare a 
populației din. zonele sinis
trate, de salvare a bunurilor 
materiale amenințate 
Vrășmășia apelor.

Un. asemenea exemplu l-au 
oferit miercuri dimineață, 
sportivii, tehnicienii și acti
viștii sportivi din Capitală. 
Din inițiativa lor s-a con
stituit un detașament alcă
tuit din ?5 de persoane care 
a plecat in județul Ialomița

pentru a 
de oamenj angajați în 
titanică de stăvilire a 
Dunării.

Din detașament fac
numeroși sportivi fruntași și 
antrenori dintre cei mai cu- 
noscuți, oameni care și-au 
adus o substanțială contribu
ție la obținerea unor succese 
de prestigiu pentru mișcarea 
sportivă din România. Prin
tre ei, maeștrii emeriți ai 
sportului Dumitru Pîrvulescu, 
fost campion olimpic la lupte, 
Vasile Zavoda, fost compo
nent al echipei naționale de 
fotbal, ing. Paul Ciobănel,

TG MUREȘ
EFORTURI PENTRU REFACEREA 

BAZELOR
Pentru redarea in folosin

ță a tuturor bazelor sportive 
lovite de furia apelor, care 
au pricinuit Clubului sportiv 
Mureșul pagube 
600000 lei. întreg

au fost curățite, se lucrează 
la descongestionarea terenuri
lor de handbal și baschet, a 
pistei de atletism și a ștran
dului „1 Mai“.

Un efort deosebit au depus 
luptătorii, in frunte cu an- 

Francisc Ballo și 
Ștefan Gyorgyi, cicliștii, pre
cum și membrii secției de na- 
tație, boxerii de la A.S.A., 
nenumărați militari și elevi 
din oraș. Un fapt semnifi
cativ : marți dimineață, la ura 
6, pensionarul Alex. Ruși, ta-

bu’lui; împreună cu 
din oraș, au trecut imediat, 
la lucru, după retragerea ă- 
pelor, prestînd numeroase 
ore de muncă patriotică,'

S-a lucrat ințensî.în cadrul 
Complexului sportiv -,,23: Au-. 
gust“,^ lei'dpgâjarea mămoluiui . 
din vestiare, sala de gimnas- tăi antrenorului. de lupte de 
tică și cea de antrenament la 
lupte, din magazii, birouri, 
atelierul secției de ciclism. în 
prezent, după ce două din 
cele patru terenuri de tenis C. ALBU — coresp.

• Arbitrul de volei Mircea 
ZellnscM a răspuns la apelul 
colegilor săi de la fotbal, fă- 
cindu-nc cunoscut că va dona 
pentru „Contul 200D“ contra
valoarea baremului ce i se va 
cuveni pentru toate meciurlle- 
conduse pînă la sfîrșitul 
nului.

• Din partea tov. ștefan 
clu, pensionar, domiciliat
str. Valavat nr.. 2, sectorul 5, 
București, primim următoa
rea scrisoare : 
cea 
flet 
tută 
mal
unde m-am născut și am co
pilărit. Subscriu din pensia 
mea, astăzi 25 mai, cînd îm
plinesc 63 de ani, suma de 
109 de lei pentru sinistratl. Am 
fost și eu sportiv In tinerețe, 
Iar astăzi sînt membru sus
ținător al clubului Rapid".

Antrenorii și component» 
echipei de pentatlon modern 
a României, reîntorși recent 
de la turneul international 
desfășurat în R.F. a Germa
niei. ne-au vizitat la redacție, 
anuntîndu-ne contribuția lor 
la „Contul 2000“. Ion Mureșa- 
nu. Gheorghe Tomiuc, Marian 
Cosmescu, Dumitru Spirlea, 
Constantin Călina și Constan
tin Zamfir au hotărit să con
tribuie cu cite 200 Iei fiecare 
la fondurile pentru ajutora
rea persoanelor sinistrate.

In pagina

Tot sîmbătă și dumi
nică (în ambele zile de 
la orele 17), sala _ Flo- 
reasca din Capitală va 
fi gazda întîlnirii din
tre echipele masculine 
ale României și Unga
riei, aflate în plină pre
gătire pentru mondia
lele din octombrie. Oas
peții au sosit aseară in

nastică a României, care 
— sîmbătă și duminică — 
va susține In capitala Un
gariei o importantă con
fruntare internațională, cu 
selecționata țării gazdă. 
Antrenorul Nicolae Covaci 
s-a fixat asupra uimătoa- 
relor șase sportive : Ele
na Ceampelea, Rodica A- 
păteanu, Alina Gor«ar. Ol
ga Ștefan, Mia Variu și 
Elisabeta Turcu. Paula 
loan, reținută de examene 
Ia școală, nu a putut Ii 
selecționată. Delegația ro
mână, condusă de prof. 
Elena Firea, este însoțit» 
de arbitrele Marina Bibire 
și Aurelia Bunea, precum 
și de pianista Julieta Bos
nian.

București, 
azi și mîine, 
antrenamente 
modare. După toate 
babilitățile, 
noștri vor alinia urmă
toarea echipă : Gh. Pă- 
uncscu, Petre Mihaiuc, 
Mircea Gheorghiu, Va
sile ‘ Coșariu, Ludovic 
Buh, Dan Grecu.

a clubului Guadalajara i
iGUADALAJARA, 27 

(prin telefon, de la tri
misul special al revis
tei FOTBAL). Azi di
mineață, în continuarea 
pregătirilor, echipa 
noastră a făcut un ușor 
antrenament de con
diție fizică pe peluza

din curtea hotelului 
unde locuim.

După-amiază, pregă
tirile au continuat pe 
stadionul clubului Gua
dalajara. Spre satisfac
ția noastră, întregul lot 
s-a prezentat în per
fectă condiție de sănă
tate. Mă refer, îndeo
sebi, la Răducanu, ușor 
răcit, în ultimele zile, 
Dumitrache și Lupescu. 
Antrenamentul a fost 
mai intens ca de obi
cei și a constat din 
două reprize a 40 de 
minute plus încă una a 
50 de minute, toate e- 
fectuate în compania 
formației de tineret a 
echipei Guadalajara. Tn 
prima repriză au jucat: 
Gornea—Ivăncescu, Săt- 
măreanu, Dan, Deleanu, 
Pescaru, Dumitru, Nea-

I
nflorirea fenomenului sporliv, ca 
și salturile periodice pe care il 
ie înregistrează, depind la un 
moment dat, în afară de tradiții, 
de sursa de calități, de talen
tele propriu-zise de volumul de 

muncă sau de măiestria 
și de factorul social-istoric 
conjunctură favorabilă.

Nu știm dacă exemplul 
bun dar, să zicem, dacă 
noastră lolanda Balaș ar 
numai o jumătate de secol înainte sau- 
chiar în anii noștri, dar în altă tară, 
ar mai fi fost ea oare recordmană a 
lumii și dublă campioană olimpică ?

Zodia aceasta bună, cînd printr-un 
joc al sorții, în nici un caz explicat 
ca un „fatalism simplist', un sport 
sau un individ se desprind de comun 
tîșnind spre performante elevate, zodia 
aceasta fericită trebuie salutată cu 
salve de superlative dar, în același 
timp, exploatată.

O performanță de răsunet mcndial 
poate declanșa un asemenea vai de 
simpatii, de interese și de preocupări 
îneît poate determina o schimbare de 
180 de grade în ramura de sport res
pectivă. Să recunoaștem că la noi au 
fost întîi succesele echipei naționale la 
două campionate mondiale și abia 
apoi școala românească de handbal. 
La început au fost Ivănescu, Redl, Final, 
Nodea și victoriile de la Dortmund ș; 
Praga si apoi handbalul ca sport de 
masă. Și n-au fost oare suficiente doar 
trei personalități ale atletismului femi
nin mondial pentru ca să devenim, tn 
acest domeniu, o putere de prim 
rang ?

Beneficiem, la ora actuală, de două 
mari vedete ele sportului alb. Impli
cațiile faptului că Tiriac și Nâștase 
sînt printre cei mai buni |ucălori de 
tenis din lume nu se reduc doar la 
creșterea prestigiului sportiv al tării. 
Evenimentul a declanșat o mărire a 
interesului pentru acest sport, un exod 
spre terenurile de tenis.

Adulți, tineri, copii care cochetau 
și pînă acum, mai mult platonic însă, 
cu tenisul, determinați poale de coinci
dența că sînt contemporani cu acești 
deja legendari sportivi, au aderat total 
și definitiv la acest sport.

Acum 
filonul 
spontan spre sportul alb. Împrejurarea 
aceasta rară și favorabilă trebuie ex
ploatată. Centre de inițiere și de per
fecționare, competiții, cadre bine pre
gătite prin contact cu cei mai buni 
specialiști de pesle hotare, și alte zeci 
de inițiative care pot și trebuie luate 
de către cei în drept.

Tenisul a fost și ar trebui să devină 
un sport olimpic. Dar, chiar dacă din 
anumite motive nu va putea fi inclus 
printre disciplinele olimpice, el rămîne 
un sport al perfecțiunii și al consa
crării.

Sîntem convinși că în condițiile unor 
preocupări raționale și corelate 
poate ajunge la noi, de la Tiriac 
Năstcse, ia o școală românească 
tenis, la o tradiție împămîntenită, 
un prestigiu glorios și perpetuat.

Faptul e posibil și de dorit. Cu

în pregătire 
de o anume

este cel mai 
excepționala 

fi trăit cu

este 
care

momentul să se capteze 
se îndreaptă firesc și

se
Ș' 

de 
la

o 
primă condiție: să profităm de mo
mentul oportun.

Dorin ALMAȘAN
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Duminică, in Capitală

Se reiau cursele motocicliste de viteză
După o întrerupere de mulți 

ani, bucureștenii vor putea ur
mări din nou curse motocicliste 
de viteză. Pentru început, dumi
nică, va avea loc un minl-con- 
curs de viteză, pe un circuit 
redus, de circa 500—600 de me
til, ales pe bulevardul Leon- 
tin Sălăjan, din cartierul Balta 
Albă. Organizatorii — comisia 
de specialitate a Capitalei și 
A.C.R. — au invitat alergători

cunoscuți din Ploiești, Cîmpina, 
Pitești, Brașov, Moreni și Bucu
rești, care își vor disputa întîi- 
etatea în două probe; clasele 
pînă și peste 250 cmc.

Primul start se va da la ora 
9, iar după programul motoci- 
clist va urma un concurs auto
mobilistic. FONDURILE STRÎN- 
SE DIN ÎNCASĂRI VOR FI 
ATRIBUITE SIN1S1RAȚ1LOR.

lucr.it
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ENERGIC, NEOSTENIT OMUL LUPTĂ Șl ÎNVINGE!

FAGARAȘ

OLTUL NU A REUȘIT
Ă ÎNGENUNCHEZE OAMENII!

In aceste zile, în care întregul popor depășește cu eroism 
critica situație provocată de inundații, sute de oameni, 
minați de cel mai fierbinte patriotism, își exprimă 

dorința de a se deplasa, în brigăzi organizate, în zonele sinis
trate.

In imaginea alăturată, un grup de studenți — ai Institutului 
pentru educație fizică și sport din București — condus de 
lectorul Eustațiu Mărgărit, prezent la datorie, în Insula mare 
a Brăilei... Foto : INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI

OAMENI
LA DATORIE

Șiretul (la 
un vagon 

încet, cu 
fiecare 
ca pa ■ 
metru

inne- 
de ar-

Un euvtnt pe care pină a- 
cum eiteva zile nu-l cuno
șteam : tablieriștii...

Niște oameni ca toți oa
menii.

Și totuși...
Trecusem 

Bărboși) cu 
de automotor,
mare grijă, de parcă 
roată ar fi pipăit — 
sul omului — fiece 
de pod.

Era și cazul. Apa 
burniță — apropiindu-se
mătură cu zeci de anafoare 
înspumate, din care țișneau 
rebel capete de crengi, buș
teni, materiale rupte din con
strucțiile pustiite in drum 
— lovea continuu metalul cu 
ciocnituri înfundate, transmi- 
țînd podului vibrații și un ecou 
sumbru.

Apa ajunsese la 5, poa
te la 10 centimetri sub nive
lul podului, traversat, la in
terval de cîteva minute, de 
crestele valurilor mai puter
nice. Din vagonul de manevră 
în care mă aflam, ochii celor 
doi ingineri de la direcția re
gională C.F.I-t. Calați călău 
cu cjriîă spre pod, spre grin
zile Iu.’. in dreptul cărora ar,a 
se zbatea îngrozitor, opintin- 
du-se cu o furie înfricoșătoare.

Vrmîndu-le privirea, am 
zărit abia atunci — aproape 

fiecare grindă a p‘>- 
— cite un om cu o 
în mină.
cind în cind, omul cu 

pod, ba.

CORESPONDENȚĂ

■ Perfid, devastator ca un ura- 
Igan, distrugător și rapace, Ol
tul și-a părăsit matca, invadînd 
Ipentru a doua oară, 
Ee numai o 
Lașul.
I Cind m-am 
lease de pe
Idată pină la jumătatea l’eres- 
Lrei. am întîlnit un copil jucin- 
ldu-se eu cîțiva peștișori, culeși 
laluncl din apă. Aș II vrut să 
lintru în vorbă cu el, să-1 întreb 
Idacă își dă seama câ peștișorii 
laceia nu ar fi trebuit să înoate 
pn apa din stradă, ci in Olt, 
lin albia pe care rîul șl-a croit-o 
leu secole în urmă. Dar. șoferul 
|I.M.S.-ului în care eram a vor- 
Ibit 
Iții
In 
Ițat 
lUrcat în mașină și am pornit 
Idin nou pe străzile Făgărașu- 
llui. împreună cu tov. Marin
Stamatescu, șeful administrației 
locale de stat. Am încercat să 

[intrăm pe str. Pălărierilor. Dar, 
nu s-a putut. Strada — pustie 
și plină de apă — a devenit 
de-a dreptul respingătoare.

— Unde s-au refugiat oame
nii ? — îl întreb pe interlocu
tor.

— Ei nu s-ar fi putut refugia, 
singuri, nicăieri. Puhoiul a ve
nit noaptea. Ostașii, tinerii din 
gărzile patriotice, le-au venit in 
ajutor. In numai eiteva ceasuri, 
in noaptea de simbătă spre du
minică, au fost puși la
mai mult de 1 200 <lc

Vrem să mergem la
de cărămidă, una din 
economice care a fost 
de două ori de furia oarbă a 
Oltului dezlănțuit. Nu reușim. 
Este înconjurată de ape. Pro
ducția a stagnat. In schimb, 
munța se desfășoară 'intens la
celelalte unități economice 
conjurate de ape : 
mobilă, întreprinderea 
canlzare a agriculturii, 
și altele.

Scriu aceste rînduri și 
câ nu le pot însoți de 
nile pe care le am pe 
din aparatul de fotografiat. 
Peisajul dezolant s-ar fi văzut 
în toată catastrofala lui ple
nitudine. Dar, dincolo de acest 
peisaj dezolant, dincolo de du
rere, oamenii Făgărașului 
s-au lăsat îngenunchiațl. Ei 
părăsit casele, dar numai 
melnic. Se vor reîntoarce, 
construi totul de la început, vor 
alunga Oltul în matca sa. Pla
nul acestei vaste acțiuni a și 
ceput să devină __

în același timp, oamenii 
Rărașului, as'ediați 
mai găsit putere și resurse să 
trimită peste 20 000 de articole 
de îmbrăcăminte fraților lor 1- 
nundațl din județul Alba. Ce 
dovadă superbă de întrajuto
rare omenească 1

în dectlrs
săptămină, Făgă-

oprit in fata unei 
str. Cetății, inun

ca pentru sine : „Nici peș- 
nu mai vor să se întoarcă 
Olt", și atunci, am 
a mai spune ceva.

Și

renun- 
Ne-am

adăpost 
oameni.
fabrica 

unitățile 
lovită

în
de 

me-
fabrica 

de 
I.R.C.

rogret 
imagi- 
filmul

nu 
i au 
vre- 
vor

realitate.

de ape,

în-

Fă-
au

Ion GAVRILESCU
P.S. Marți noaptea Oltul s-a 

umflat din nou. Alte cîteva 
artere ale orașului au fost inun-

date. Strada Lacului a devenit 
intr-adevăr... un lac. Dar oa
menii. împărțițl pe echipe, su
praveghează cotele rîulul și lu
crează la evacuare. Majoritatea 
sînt angajați în crîncena bătă
lie pentru repunerea in 
de funcționare a Fabricii 
cărămidă. Cei care au 
40 de 
amenajarea digului, 
angajați in opera 
trucție a caselor avariate, 
nitățllor Industriale lovite < 
tacllsm.

stare 
, I de 

Cei care au muncit 
ore fără întrerupere la 

sînt acum 
de recons- 

. a u- 
de ca

I. G.

DUPĂ-AMIAZĂ SPORTIVĂ LA RM. VilCEA
Astăzi, în complexul spor

tiv „1 Mai" din Rm. Vîlcea, 
în organizarea Consiliului ju
dețean pentru educație fizi
că și sport, se va desfășura, 
cu începere de la orele 16,00, 
un interesant program spor
tiv, ale cărui încasări vor fi 
vărsate în fondul general 
destinat zonelor sinistrate.

Programul va cuprinde în-

GALAȚI

MAREA PREDOMINANTĂ
nime-Nu există prilej mai_

rit de a judeca multilatera
litatea predispozițiilor ome
nești decît zilele acestea fățiș 
dramatice sau discret îngrijo
rătoare, în care deznădejdea 
se îmbină cu speranța, in care 
vlaga stoarsă nu exclude tra
iul firesc.

Cind buletinele- hidrologice 
anunță zburdalnice cursuri de 
apă, ar părea aproape inde
cent să vorbești de cursul nor
mal al vieții. Și totuși, în 
Galații acestor zile, recuprinși 
de pacea firii, din nou îmbă- 
iați în lumina unei turbu
lente și tulburătoare primă
veri, tabloul urban este ex
trem de grăitor. Studenții care 
bat bulumaci în digul de Ia 
stația de sortare nil încetează 
sâ se pregătească pentru se
siunea de examene care în
cepe luni. Sudorii, care înnă
desc foile de tablă groasă ale 
unui baraj suplimentar pe 
țărmul Dunării. croiesc și 
mantalele metalice ale viitoa
relor cargouri...

Sîntem, 
dedublări 
Pe de o 
talie cu 
acțiuni preventive, la care se 
mobilizează marea majoritate 
a forțelor valide ale orașului, 
pe de altă parte, continuarea 
traiului cotidian, cu toate cele 
obișnuite, dar cu un plus în 
pulsul creator, generat de sen
timentul responsabilității co
lective și al solidarității. Con
structorii grăbesc terminarea 
locuințelor din microraionul 19 
al cartierului Dunărea. Oțela-

rii de Ia Combinatul siderur
gic sporesc producția cu pu
teri înzecite, dînd — parcă — 
o dovadă peremptorie a tă
riei oamenilor în fața forțelor 
naturii.

Optimismul este marea pre
dominantă a portului dună
rean, chiar dacă autoturismele 
plecate spre Tecuci nu pot 
pătrunde în oraș, chiar dacă 
la Șendreni sau Braniștea a- 
pele Șiretului au invadat co
munele și bunurile. în Piața 
Moruzzi, din cartierul ame
nințat Bădălan. la centrul de 
colectare nu contenește să so
sească obolul cetățenilor, ma
terializat într-o incredibilă va
rietate de obiecte. La agenția 

de pe Bulevardul Re- 
a

aici, 
plină 
parte, 
apele,

martorii unei 
de înțelesuri, 
îndîrjita bă- 
în frenetice

C.E.C. 
publici!, „Contul omeniei" 
ajuns la 150 000 lei.

Oamenii merg seara la tca- 
tru să vadă „Năzdrăvanul oc
cidentului", mamele plimbă 
cărucioarele cu copii prin par
cul Eminescu, sportivii se an
trenează pe stadionul Gloria, 
cu conștiința fermă că — chiar 
în contextul calamității, al 
eforturilor pentru refacere — 
viața trebuie să meargă îna
inte !

Aceasta este deviza pe care 
ne-a sugerat-o o scurtă vizită 
la cîteva baze sportive apar
ținând Clubului 
„Dunărea”. La sala 
roșu gros din str. 
am văzut viitorul

Stavilă de fier Dunării revărsate
(Urmare din pag. 1)

:ăpitonul echipei reprezenta
tive de rugby, boxerii Con
stantin Buzuliuc și Ion Ol- 
teanu, luptătorul Ion Alio- 
îescu și mulți alții. Din nu
dul tehnicienilor și activiș
tilor sportivi din detașament 
fac parte prof. Nicolae Nedef, 
antrenor emerit la handbal, 
Andrei Folbert, maestru eme
rit al sportului la baschet 
atc.

în minutele premergătoare 
ilecării detașamentului, i-am 
•ugat pe cîțiva dintre parti- 
npanții la această acțiune 
jatriotică, să ne împărtășeas- 
:ă din gîndurile care îi în- 
ioțesc...

„M-am înscris printre pri
mii la această acțiune, ne-a 
spus luptătorul Dumitru Pir- 
vulescu, însuflețit de dragos
tea care mă leagă de acest 
scump pămint, de poporul 
lin rindul căruia fac parte. 
Vreau să ajut și pe această 
calc Ia refacerea țării",

„După studenții de la 
LETS. și I.P.G.G. — ține să 
ne spună ing. Paul Ciobănel, 
iată organizat acum acest 
detașament. Fiecare dintre 
noi așteaptă cu nerăbdare 
sosirea în zona de interven
ție repartizată în județul 
lomița pentru a ajuta la 
rarea Dunării revărsate".

Ora 10. Comandantul 
tașamentului, prof. Liță Coa
ma dă raportul tov. Anghel 
Alexe, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, 
său, tov. Anghel 
nut să adreseze 
participanților la 
țiune patriotică.

Ia- 
ba-

de

In cuvîntul 
Alexe a ți- 

felicitări 
această ac- 

„Este o ac-

țiune modestă — a 
vorbitorul — care 
drează însă perfect 
tele de acest fel, 
pretutindeni, organizate 
comuniști și destinate să fa
că dintr-o primăvară drama
tică și eroică, o primăvară a 
biruinței omului împotriva 
capriciilor naturii".

Tovarășul Anghel 
și-a manifestat totala 
dere în cei care fac 
din acest detașament, 
sportivi care au reprezentat 
cu multă abnegație culorile 
țării în mari confruntări 
sportive — la Olimpiade și 
la campionate mondiale. 
Acum, nu încape nici o în
doială că ei vor ști să facă 
față și în acest mare examen 
cel vor avea de dat în lupta 
cu apele.

în numele membrilor deta
șamentului, voleibalistul Gh. 
Corbcanu, maestru emerit al 
sportului, a dat citire unei 
telegrame adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, secretarul general 
al partidului. în telegramă 
se spune printre altele : „Vă 
asigurăm, tovarășe secretar 
general, că sportivii fruntași 
și tehnicienii sportivi din mu
nicipiul București vor depune 
toate eforturile, își vor aduce 
modesta lor contribuție la 
acoperirea pierderilor provo
cate de calamități in unele 
întreprinderi, vor sprijini ță
rănimea noastră în acțiunea 
de recuperare a pămînturilor 
inundate".

Apoi, într-o atmosferă de 
mare însuflețire, 
în care' au fost 
membrii detașamentului 
plecat spre Slobozia.

subliniat 
se înca- 
în mul- 
prezente 

de

Alexe 
încre- 
parte 
.Sînt

autobuzele 
îmbarcați 

au

la 5 discipline spor- 
gimnastică, lupte, a- 
volei și fotbal — an- 
mai multe asociații 
sportive din oraș și

treceri 
tive — 
tletism, 
trenînd 
și școli 
județ.

,.Clo-ul“ după-amiezii spor
tive îl va constitui, în înche
iere, partida de fotbal din
tre divizionara B, Chimia, și 
o selecționată a județului.

OPTIMISMUL
antrenorului Petrică Pavel, co
piii Ștefan Popa, Puiu Va- 
siliu, Ghiță Bratu, Camelia 
Panait și alții se pregătesc să 
devină noii davis-cupmani ai 
României. La bazinul de înot 
— cu intrare mai monumen
tală decit piscina însăși — 
elevii din patru școli gene
rale își fac, cu rindul, lec
țiile de educație fizică pină 
cind natația nu va mai fi o 
necunoscută în Galații dună
reni. Mulți copii — mobilizați 
de profesoara Mihăilă — par
ticipă. cu sprijinul antrenoru
lui Dumitru Mititelu și a pro
fesorului Constantin Popescu, 
la acțiunea „Delfin ’70”. Aici, 
in acest bazin și în cele vi
itoare, care vor îmbogăți zes
trea sportivă a orașului, se 
pregătește generația care va 
fi mult mai puțin speriată de 
ape — ceea ce să recunoaștem 
este o promisiune simbolică în 
aceste zile cumplite.

Oricum, viața merge îna
inte !

lingă 
dului 
cange

Din 
cangea se culca pe 
uneori, intra și în apă pentru 
a putea desprinde cile un bu
tuc încleștat în vreo grindă.

Fiecare buștean însemna un 
pericol pentru pod, dar și pen
tru viața fiecăruia dintre paz
nicii 
unul 
cind 
lingă 
toare. S-a intimplat, nu o dată, 
ca butucii sau cile o crean
gă ruptă să lovească marui- 
nea podului, Aiurind peste ea 
ca uit proiectil.

Din fericire, nici un om n-a 
fost atins. 
rist“. Am 
să privesc, 
podului — 
pe el — cu Șiretul. Am fost 
sfătuit să stau înspre extremi
tatea din aval. Din pricina 
pericolului buștenilor. „Aici 
poți muri într-o clipă," — 
mi s-a spus.

Am înțeles, atunci, că ceea 
ce făceau oamenii de pe pod, 
„tablieriștii'', se numea eroism.

Toată noaptea, oamenii 
aceia păziseră podul. La lu
mina lămpașelor. Și continuau 
lupta cu stihia.

Tablieriștii...
Niște oameni ca toți oa

menii.
Și totuși...

Marius POPESCU

lai, care. în luptă cu 
dintre ei. puteau fi ori- 
sur prinși de alții, iviți 
pod cu viteze ameți-

Nici un „tăblie- 
coborît din vagon 
de aproape, lupta 

și a oamenilor de

întilniri cu cititorii

in beneficiul calamităților
Vineri, 29 mai, în orașul 

Brașov 
Iosif", 
loc o 
rulai

la librăria „Șt. O. 
ora 19, va avea 
întilnlre a scriito- 
și caricaturistului 

NEAGU RADULESCU 
cititorii săi.

Neagu Rădulescu va 
autografe și va face 
ricaturi în beneficiul 
lamitaților.

CU

da
ca-
ca-

Foto : AGERPRES

Fabrica de conserve din o- 
rașul Dej... Eforturi multiple, 
susținute pentru ca procesul 
de producție să reintre in nor
mal.

Victor BANCIULESCU

BÎRLAD

municipal 
cu covor 
6 Martie 

contingent 
— de calitate sigură — al 
gimnastelor gălățene, acum e- 
leve mici, la ora podului și 
a rotarii în brațe — sub în
drumarea profesoarei Olimpia 
Tofan. Pe terenurile de tenis 
de lingă grădina publică, ve- 
gheați de ochiul priceput al

MAI VALOROS DECIT TOT
AURUL DIN LUME • ••

Din nou o zi în care soa
rele a apărut în întreaga lui 
măreție, luminînd gînduri și 
inimi. Am părăsit Tecuciul, 
încercat de ape, aflat la a- 
ceste ceasuri în așteptarea u- 
nei noi viituri. Dar tecuce- 
nii sînt la posturi, gata să 
intervină prompt.

Ne îndreptăm spre Bîrlad, 
acolo de unde ne-au sosit 
vești că apele au spumegat 
cu furie în albia lor, muș- 
cînd lacome și peste maluri. 
Accelaratul aleargă peste cîm- 
puri, satele zboară prin fața 
privirilor, dar pe retină per
sistă imagini dezolante. Tre
cem prin Bercheci. Urmele 
inundațiilor sînt vizibile. la
comi. Apa se întinde pipă la 
dealurile din apropiere,' doar 
linia ferată și șoseaua au ră
mas ca niște fire suspendate. 
Trenul pilotează. Lingă tera- 
sament oamenii lucrează la 
îndepărtarea urmelor lăsate de 
șuvoaie. Aici liniă a fost cît- 
va timp acoperită, dar prin 
străduința lucrătorilor de la 
căile ferate ea a fost redată 
circulației. Kilometru după 
kilometru depărtarea de ținta 
călătoriei noastre scade. Tre
cem prin TutoV,a. Aceeași pri-

veliște. Apă, pretutindeni 
apă...

In sfîrșit ajungem. Soarele 
încălzește puternic. Mergem 
pe jos pină în centru pen
tru a vedea oamenii. Sint 
calmi. Un calm aparent, to
tuși. Energia bîrlădenilor a 
fost canalizată în aceste zile 
pentru a ridica un baraj îm
potriva apelor. Luni s-a tre
cut la consolidarea și supra- 
înălțarea pe o lungime de 800 
m a digului din partea de sud 
a orașului, punctul cel mai 
vulnerabil. S-a lucrat exem
plar, de dimineață, pină la 
amurg. Ziua de joi a fost cea 
de-a treia cu soare a acestei 
luni. Și nu se putea sta cu 
mîinile încrucișate. S-au adus 
saci de pămint, fascii, 
vreascuri. Toate utilajele au 
fost mobilizate la acest dig, 
a cărui trăinicie dă siguranță 
pentru cel puțin jumătate de 
oraș. Și oamenii, știind că 
este vorba de apărarea pro
priei lor avuții au venit să-și 
ofere in mod voluntar aju
torul. Se prevedeau cam 300. 
Au venit 1 500, Știau bîrlă- 
denii ce știau. Au mai fost 
încercați de urgia apelor și 
anul trecut.

Bîrladul își menține (Ia ora 
convorbirii telefonice) o cotă 
staționară. Dar este anunțată 
în cursul zilei de 
nouă viitură care 
a fost puternică, 
toate măsurile.

Dar în Bîrlad s-a deschis 
și un al doilea front. Cel al 
omeniei. Zilnic, la unitățile 
C.E.C. și centrele de colectare 
a îmbrăcămintei zeci de oa
meni vin să contribuie, fie
care după putere, la ajuto
rarea populației din județele 
lovite dezastruos de calami
tate. Din informațiile pe care 
le avem, în „Contul 2 000" 
au fost depuși pină acum 
88 232 lei, iar ia bancă au 
fost înregistrate 64 934 lei, 
provenind din sumele depuse 
de salariații diferitelor între
prinderi din municipiu. Ceas 
de ceas suma aceasta crește, 
așa că, la apariția rîndurilor 
de față, cifrele nu mai co
respund. Dar nu cifrele in 
sine au importanță, cit ceea 
ce se ascunde în spatele lor : 
unitatea de nezdruncinat în 
fața durerii. Și aceasta e mai 
valoros decît tot aurul din 
lume 1

Emanuel FANTANEANU

miercuri o 
la Crasna 
S-au luat

S-a înseninat bine, marți 
in „Scinteia" a apărut cel 
mai frumos buletin mete
orologic, pe pagina întiia: 
„In sfîrșit, soarele!“, au 
început să se usuce cîteva 
lacrimi, cîteva petece de 
pămint poate că mama ei 
de natură o să ne lase să 
privim liniștiți cit de cit 
— „că orișicituși de puțin 
tot contează", cum zice un 
prieten de tribună — Mun- 
dialul care începe dumini
că. Sper că măcar un gol 
al Mopsului s-o mai im- 
blînzească pe doamna asta 
turbată. Năstase văd că a 
reușit. Meciurile din pri
ma zi cu americanii au 
avut parte de soare, și 
am văzut un Ilie absolut 
încintător cu Passarel, un 
Ashe superb, un Ilie-Țiri 
de mare clasă. Cum pu
tem fi atil de in- 
grați cu Țiri ? Să 
trecem, e soare 
afară, să nu ne 
mai întunecăm, 
să-l lăsăm și pe 
Bădescu căruia 
hotărit că basche
tul nu-i convine 
și nu-i ține noroc, 
să-l uităm o cli
pă pe Bobby și 
Jackye care au 
un iată la nive
lul lor — și să 
rămânem o clipă 
între noi. O viitu-. 
ră de scrisori îmi
inundă biroul — și dacă 
nu le răspund azi, vine 
Guadalajara, n-o să mai 
avem timp și o să văd 
toate meciurile mușcat de 
remușaări. Încep cu Vio
rica Cocea din Iași, cerin- 
du-i iertare pentru inde- 
licatețea comisă. Cum am 
putut crede că sub acest 
nume se ascunde un băr
bat ? Scrisoarea dinșii e de 
o ironie magistrală, la care 
numai femeile pot ajunge, 
cind au de partea lor drep
tatea șl adevărul sexului. 
Finalul e mușcător, memo
rabil : „Cine ră asigură 
că inginerul din Cîmpia 
Târzii, căruia îi răspundeți 
cu atita duioșie, nu e cum
va o femeie 1 Ați mai au
zit bărbat să elogieze, un 
alt bărbat ? Doar _ dacă-i 
este S”t sau... a răposat !“ 
Mă plec în fața acestui 
monument de luciditate. 
Continui cu două telespec
tatoare din Timișoara — 
Mariana Ionescu și E.S. — 
cărora le mulțumesc covîr- 
șit de grija cu care au ți
nut să mă asigure că te- 
lecronica e citita și de 
sexul slab. Cel puțin cea 
de a doua corespondentă 
mi-a. adus o dovadă care 
m-a pus in situația de a 
recunoaște a mia oară că 
nu știu să mă comport na
tural cind intilnesc subli
mul feminin. Și nu găsesc 
altă soluție decît în tăcere. 
Trecind la bărbați — unde 
mă simt mai în largul 
meu: Marin Ponomarenco 
(str. Moise Nicoară 41 — 
București): 1) Am scris
deja telecronica festivă 
pentru ziua cind U.T.A. va 
cistiga din nou campiona
tul; mai rămîne doar să-l 
cucerească, pentru a nu 
mă sili să fac o odioasă 
„literatură de sertar". 2) 
Ați dezlegat misterul lui

Belphegor. Jean Ionescu 
(str. Săvinești 16 — Cra
iova) : Și d-voastră ați dez
legat misterul; în proble
ma Teașcă, merg alături de 
d-voastră; și eu simpati
zez cu „piticul'’, ca orice 
scriitor român nonconfor
mist ; Teașcă e nuvela 
noastră „îndrăzneață"; ca 
„microbist" insă — mă mai 
gindesc... M. Mircea (Re
publicii 109 — Petroșani): 
Am transmis celor în drept 
părerea d-voastră despre 
terenul Jiului. In proble
mele noastre de T.V. — 
vă împărtășesc opinia des
pre „nevinovății" din stu
dio. Dar credeți că dacă 
noi doi sîntem de acord — 
asta e suficient ? Un iubi
tor al clubului Progresul: 
Îmi scrieți — copleșitor — 
că atunci cind mă citiți,

uitați că Progre
sul e în „B“; în 
cazul meu e in
vers : niciodată
cind scriu telecro
nica — chiar da
că scriu despre e- 
chipa Angliei —, 
eu nu uit că Pro
gresul nostru e in 
„B“. Dar la toam
nă, ne vom lua o 
revanșă că vor 
tremura și Feije- 
noord și Celtic! 
Ing. M. Șica (str.
Dăeni 20 — Bucu

rești) : Mi-ar fi făcut plă
cere să retranscriu întrea
ga dumneavoastră scrisoa
re privitoare la transmi
sia meciului România—Iu
goslavia, dar spațiul... Ori
cum, așa e: iugoslavilor 
li s-a luat un gol, nouă — 
un minut de adevăr. Să 
recunoaștem, totuși, că su
plinind reluarea fazei, Țo- 
pescu a avut același bun 
simț care vă stăpinește și 
pe d-voastră. Donose (Pia
tra. Neamț) : Îmi cereți să 
susțin naționala, „echipa 
care ne-a calificat", și să 
dau tare în Federație și-n 
Angelo... Am reținut ideea: 
să vedem dac-o să ne țină 
și cureaua. Nelu Lupovici 
(Bacău): V-am dezamăgit? 
N-am fost obiectiv față de 
Dinamo din localitate ? Dar 
cum pot fi obiectiv cu a- 
ceastă echipă, cind — vă 
mărturisesc un secret cu
noscut doar de miliție — 
m-am născut Ia Bacău ? 
Citiți ce am scris după ce 
i-am eliminat pe scoțieni 
ce imn de slavă le-am ri
dicat, și veți vedea cit de 
neobiectiv sînt față de Dem- 
brovschi. Oricum — și 
d-voastră m-ați cam dez
amăgit : fără a fi grafolog, 
scrisul d-voastră îmi părea 
al unui om care știe de 
glumă. In sfîrșit, ne vom 
împăca în cealaltă Cupă a 
Tirgurilor cind Bacăul va 
elimina Aradul, așa cum 
visați...

Și acum soare, goluri în 
porțile lui Banks, Victor și 
cine-o mai fi, pase lumi
noase, finalizare sănătoasă, 
temporizare cu cap — și la 
cit cap de trei ori mai 
mult noroc. Că n-o fi foc, 
dacă ne-ar cădea pe cap 
un potop de noroc!

BELPHEGOR

• în continuarea acțiunilor 
pentru ajutorarea sinistrați- 
lor, comisia de box a muni
cipiului București va organi
za noi reuniuni pugilistice. 
Astfel, simbătă, de la ora 
18,3.0 se va disputa pe stadio
nul Ciulești (în caz de timp 
nefavorabil- în sală) o gală, 
pe afișul căreia figurează 15 
partide. Vor urca în ring pti- 
giliști fruntași de la cluburile 
și asociațiile Dinamo, Steaua, 
Rapid, Viitorul, Grivița Ro
șie, Progresul și Voința. Sîm- 
băta viitoare, în perspectivă 
o nouă reuniune, de data a- 
ceasta pe stadionul Dinamo.

• După cum se știe, la 1 
iunie va avea loc la Moscova 
Congresul de constituire a A- 
sociației Europene a boxului 
amator. Federația noastră de 
specialitate, reprezentată de 
tovarășii Gheorghe Guriev 
(președinte) și Cristea Petro- 
șeneanu (secretar general), a

fost însărcinată să alcătuias
că Proiectul de Statut al nou
lui organism european. Tot 
cu acest prilej Congresul va 
alege președintele, 3 vicepre
ședinți și 13 membri ai 
A.E.B.A.

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

Rezultate înregistrate în di
vizia B : masculin, seria l : 
Chimia Făgăraș — Voința M. 
Ciiic 17—2 (9—1), Tractorul 
Brașov — Politehnica Galați 
11—8 (7—5): scria a II~a:
Știința Petroșani — C.S.M. 
Reșița 5—5 (3—3). Timișul 
Lugoj — Independența Sibiu 
10—5 (5—0), Universitatea
Craiova — Chimia Tr. Măgu
rele 18—6 (7—2) ; feminin,
seria I: Politehnica Galați — 
Comerțul Constanța 5—12 
<3—7), Inst. Pedagogic Bacău 
■— Chimia Or. Victoria 3—0 
(3—0). Chimia Buzău — Tex
tila Buhuși 1—5 (1—2); seria 
a Il-a: Tricoul Oradea — 
Constructorul Baia Mare 9—8 
(5—7). Un meci din seria I, 
masculină disputat mai de
vreme ; Institutul Pedagogic 
Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 

I 10—9 (4—5).
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„CUPA 
SOLIDARITĂȚII" 
Pentru ajutorarea fami

liilor care au avut de su
ferit de pe urma calami
tăților naturale, Consiliul 
județean pentru educație 
fizică și sport Teleorman, 
în colaborare cu Consiliul 
sindical județean, a orga
nizat săptămîna trecută, 
la Roșiori, „Cupa solida
rității" la fotbal. Suma 
de bani încasată de la cei 
aproape 2 500 de spectatori 
prezenti în tribunele sta
dionului din localitate au 
fost depuse in Contul 2000.

Trofeul pus în joc — 
la care au aspirat cele 
mai bune echipe de fot
bal din județ — a fost 
cucerit de format*» fero
viarilor roșioreni, învingă
toare în finala cu Petro
lul Videle cu scorul de 
3—0. Pe locul trei s-a 
clasat Chimia Tr. Măgu
rele care a cîștigat cu 
3—0 partida cu Comerțul 
Alexandria

VIOREL NICOLESCU 
elev la Liceul din Videle

Un original tur
al Capitalei

în dorința de a sublinia. In
tr-un mod original, participarea 
reprezentativei române de tolba* 
la turneul final al C.M. din Me
xic. un inimos veteran al atletis
mului nostru, Nicolae D. Nicolae 
(sprijinit de asociația sportivă 
„Vulcan" a luat Inițiativa de a 
face un tur al orașului București. 
Mărșăluitorul va parcurge (în
soțit de un ciclist) 60 km, cu- 
prinzînd în traseul său toate sta
dioanele. sediile principalelor e- 
chipe de fotbal, ale agențiilor 
Loto-Pronosport și ale întreprin
derilor metalurgice din Capitală. 
Acest circuit va fi acoperit in
tr-o singură zi, startul fiind dat 
vineri 29 mai, ora 6,30 din fața 
Uzinei „Vulcan", iar sosirea a- 
vînd loc tot acolo.

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de 

specializare postliceală de 
antrenori, atrage atenția e- 
levilor anului I ai secției 
fără frecvență că sesiunea 
de examene — semestrul II 
— are loc la București în
tre 29 iunie — 4 iulie ac.

Corespunzător planului 
de învățămînt, în săpță- 
mîna premergătoare sesiu
nii (22—28 iunie) vor fi or
ganizate lecții recapitulati
ve și consultații. Aceste ac
tivități vor fi organizate în 
fiecare zi — între orele 
16,00—21,00 — la următoa
rele obiecte : anatomie, 
fiziologie, teorie, biomeca
nica. igienă și specializare.

Examenele prevăzute 
pentru această sesiune (fi
ziologie, teorie, biomecani
ca, igienă și specializare) 
vor fi programate succesiv' 
și pe grupe de elevi, în zi
lele de 30 iunie, l, 2, 3 și 
4 iulie a.c. Admiterea ele
vilor la fiecare din aceste 
examene este condiționată 
de prezentarea lucrării de 
control la obiectul respec
tiv.

Elevii restanțieri și cei 
care nu s-au prezentat în 
prima sesiune, vor susține 
examenele din semestrul I 
în zilele de 26, 27 și 28 iu
nie a.c.

Azi, ullimazi la Loto!
Așa după cum am mai a- 

nunțat, începînd cu concursul 
Fronoexpres din 13 mai a.c., 
tragerea Loto din 15 mai a.c. 
(efectuată la 17 mai) și prin 
anularea concursului Prono
sport din 17 mai a.c., o dată 
cu concursul din 24 mai a.c., 
se atribuie la toate tragerile 
și concursurile obișnuite, săp- 
tămînă de săptămînă, auto
turisme Moskvici 408 cu ca
roserie 412, Dacia 1100, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio, Skoda 100 S și Skoda 
1000 M.B. sau premii în bani, 
la alegere.

La Loto, autoturismele se 
acordă în cazul în care va
loarea unitară a unui premiu 
obținut pe o variantă de 5 
lei, indiferent categoria și 
extragerea, este egală sau 
superioară contravalorii u- 
nuia dintre autoturismele a- 
nunțate.

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL 

PRONOEXPRES NR 22 
DIN 27 MAI 197Q

EXTRAGEREA I : 34 29 14 28
25 3

FOND DE PREMII : 365.964 lei 
EXTRAGEREA a Il-a : 8 16 

38 34 20 7 45 5
FOND DE PREMII : 327.699 lei

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală începînd de joi 
4 iunie piuă la 12 iulie 1970 
hr lusiv ;

în țară începînd de luni 8 
iunie pină Ia 13 iulie 1970 in
clusiv.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR 21 

DIN 20 MAI 1970
EXTRAGEREA I : Cat. a 

III-ă : 4.60 variante a 33.755 
lei : a IV-a : 26.10 a 1.983 Iei ; 
a V-a : 50,10 a 1.033 Iei ; a 
Vl-a : 2.451.90 a 50 lei.

EXTRAGEREA A Il-a : Cat. 
A : 2,20 variante a 22.687 lei ; 
B : 4 a 12.478 lei ; C : 6,70 a 
7.450 lei : I) : 34.60 a 500 lei : 
E : 468.60 a 100 lei ; F : 6400,90 
a 20 Iei.

De la I. E. A. B. S.
La 1 iunie a.c. încep la 

Ștrandul Tineretului, cursu
rile pentru învățarea înotu
lui, rezervate copiilor.

înscrierile se fac la admi
nistrația Ștrandului.

Informații la telefon nr. 
17,39.25.

In Cupa balcanică intercluburi 

Universitatea Craiova - Partizan Tirana 0-1!
CRAIOVA. 27 (prin tele

fon, de Ia corespondentul 
nostru). Simpatizanții Univer
sității au plecat dezamăgiți 
de pe stadionul Municipal : 
echipa lor favorită a jucat 
slab, înregistrînd o neaș
teptată înfrîngere în fața 
unui adversar care nu se re
comanda cu o carte de vizită 
deosebită.

Fotbaliștii craioveni — cu 
excepția lui Oprea, căruia 
nu i se poate imputa golul 
— au evoluat șters, necon
vingător, comițînd nenumă

SENZAȚIE ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

CIL. GHERLA-RAPID 
4-3 (3-1)!!

CLUJ, 27 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). 
Restanța — din 16-imi — a 
„Cupei României" a prilejuit 
o partidă electrizantă, cu

Meci amical la Galați
Stadionul Portul roșu din 

Galați a găzduit ieri întîlni- 
rea amicală de fotbal din
tre echipele locale Politehnb-a 
și Oțelul partidă încheiată 
cu scorul de 2—2 (0—0). în
casările, in valoare de 6 000 
lei, au fost depuse în .Con
tul 2000". Tot în „Contul o- 
rneniei" a fost trecută și con
tribuția de 1250 lei — a ar
bitrilor gălățeni. (T. Sirio- 
pol — coresp).

Arbitri români 
la „Cupa balcanică" 

de la Sofia
După cum s-a anunțat, în

tre 8—15 iunie va avea loc 
la Sofia „Cupa balcanică" de 
fotbal, la care 'participă c- 
chipele de tineret ale Româ
niei, Bulgariei. Albaniei, Tur
ciei și Greciei.

La aceste întreceri, corpul 
nostru de arbitri va fi repre
zentat de Aurel Bentu și 
Constantin Petrea.

BALONULeR0TuND
PENTRU CA „MIRACOLUL" SĂ DEVINĂ POSIBIL
Fostul campion mondial de șah 

E.m. Lasker afirmă întotdeauna 
un crez asupra căruia e bine să 
se mediteze din cînd în cînd. El 
spunea :

„Nu s-a dovedit că dorința apri
gă de a ciștiga, te face să joci 
mai bine".

Această idee, emisă de un mare 
maestru al sportului minții, mi se 
pare întrutotul* 1 adaptabilă la 
fotbal care, deși se joacă cu pi
cioarele, nu-i de loc scutit (ba 
dimpotrivă !) de funcția gîndirii, 
indispensabilă oricăror activități 
sau acțiuni omenești.

gu, Tufan, Dobrin, Domide. 
Această formație n-a evoluat 
satisfăcător și a încheiat re
priza cu scorul de 0—0.

în repriza a doua s-au 
efectuat două schimbări i 
Adamache i-a luat locul lui 
Gornea, Pescaru l-a înlocuit 
pe Sătmăreanu, ca fundaș 
central, Ghergheli intrînd 
mijlocaș dreapta. Și aceste 
40 de minute s-au încheiat 
cu un scor egal (1—1), punc
tul nostru fiind marcat de 
Ivăncescu.

în ultima parte a fost in
trodusă formația preconizată 
să intre în teren în partida 
cu Anglia : Răducanu—Săt
măreanu (înlocuit la mijlocul 
reprizei cu Deleanu), Lu- 
pescu, Dinu, Mocanu, Gher
gheli, Nunweiller, Dembrov- 
schi, Tătaru, Dumltrache, Lu- 
cescu. în această formulă, e- 
chipa s-a mișcat bine, fără 
să urmărească — în princi
pal — golurile ci doar omo
genitatea atacului, mai ales, 
unde se lucrează pentru in
tegrarea lui Tătaru care a 

57), Cojocaru (min. 88). res
pectiv Turcu (min. 28) și Sava 
(min. 47 din 11 m). A arbi
trat competent V. Dumitrescu- 
Bueurești. (C. Popa—coresp. 
principal).

C.S.M. REȘIȚA—OLIMPIA 
ORADEA 2—0 (0—0)

După o repriză echilibrată, 
în care ambele echipe au ra
tat cel puțin cîte o ocazie 
clară, gazdele și-au impus su
perioritatea. înscriind prin 
Tarcu (min. 56) și Florea 
(min. 73). A condus excelent
I. Drăghici — Buc. (PAUL 
BOCȘANU — coresp.)

TÎRGOVIȘTE, 27 (prin te
lefon). Joc lent, confuz, eu 
multe pase la adversar și 
ratări. În prima repriză ac
țiunile ofensive s-au desfă
șurat fără nerv. Cele mai 
bune ocazii le-am consemnat 
în min. 30 (Iordănescu șutează 
în bară) și min. 35 cînd Hris- 
tov, singur cu portarul, ra
tează. în partea a doua a 
jocului se construiește mai 
mult, dar ocaziile nu sînt 
fructificate. Vietoila e

Intr-adevăr, jucătorul — sau e- 
chipa — care vrea cu tot dinadin
sul să cîștige, nu poate gîndi lu
cid în teren, face greșeli în eva
luarea forței adversarului, nu-și 
respectă întotdeauna îndeajuns 
adversarul, recurge adesea la so
luții și procedee care contravin 
spiritului sportiv și noțiunii de 
fair-play.

Cînd jucătorii sînt dominați de 
această mentalitate — a victoriei 
cu orice preț — aduc pe teren 
ceva din morala primejdioasă a 
luptei fără morală, pe temeiul că 
„scopul scuză mijloacele", deviză 
care, nu poate fi decît foarte 
tristă în sport.

In asemenea condiții jocul devi
ne încleștare, se modifică însuși 
psihicul jucătorilor, valorile ideale 
ale conceptului de întrecere spor
tivă își pierd eisența lor supe
rioară.

Toate gîndurile noastre se în
dreaptă •— firesc — spre jocurile

Portarul Petre (Metalul București) privește la ming-.a trimisă in plasă de Matei (Progresul 
București) Foto : THEO MACARSCHI

IERI, ÎN DIVIZIA B
PROGRESUL BUCUREȘTI 

— METALUL BUCUREȘTI 
3—0 (3—0). Ieri după-amiazâ. 
pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, Progresul Bucu
rești a realizat o nouă victo

rate greșeli tehnice, jucînd 
adesea ca niște începători. 
Scuza — lipsa în atac a lui 
Oblemenco — este, desigur, 
insuficientă în fața fotbalu
lui prost practicat de gazde.

Oaspeții, fără să strălu
cească. au muncit enorm 
pentru a păstra rezultatul — 
unicul gol al partidei a fost 
înscris de Ianku, în min. 37 
— iar în final au contraata
cat periculos, obligîndu-1 pe 
Oprea să salveze două goluri 
ca și făcute...

ST. GURGUI

faze spectaculoase, goluri 
splendide și răsturnări pasio
nante de scor. în final, un 
rezultat surprinzător care 
marchează victoria, meritată, 
a divizionarilor C.

Au marcat, în ordine : Flo
rian (min. 3), Sălăjan (min. 
2Q), Mazurachis (min. 23), 
Sălăjan (min. 30), Dinu (min 
70 — din 11 m), Năsturescu 
(min. 73), Ostian (min. 84).

V. MO REA

MECIURI
Din cauza calamităților na

turale din unele județe. Fe
derația română de fotbal a 
hotărîț să amîne următoarele 
partide :

— Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Arad și Gaz metan 
Mediaș — Politehnica Timi
șoara din campionatul divi
ziei B — seria a Il-a :

— Chimica Tîrnăveni — 
Metalul Copșa Mică, Biho-

Ora oficială a meciurilor 
din diviziile B și C

Federația română de fot
bal a stabilit ca toate meciu
rile din campionatele divizii
lor B și C care vor avea loc 
duminică, 31 mai, să înceapă 
la ora 17.30.

pe care le avem de susținut în 
cea mai grea grupă a campiona
tului mondial.

Cred că dacă reprezentanții noș
tri vor aborda Jocurile în acest 
spirit, căutînd să realizeze cel 
mai bun fotbal al lor, — de care 
sînt în stare în ziua respectivă — 
eliberați de obsesia rezultatului, 
ar putea să obțină, în fața celor 
mai bune echipe din lume, mult 
mai mult decît ne-ar permite cal
culul hîrtiei să sperăm.

Dacă este vorba de vreo sur
priză în favoarea noastră, ea nu 
poate veni decît tocmai de la o 
astfel de modalitate în a aborda 
jocul și de la această psihologie, 
pe care o sper că o vor avea 
jucătorii noștri. Numai astfel ei 
ar putea fi egali cu ei înșiși, fo
losind, întreaga lor personalitate 
în joc. *

In definitiv. înfruntăm două 
campioane mondiale și o finalistă 
din recentele ediții. Nimeni nu 
cere să se facă minuni.

Reprezentanții noștri sînt cu 
toții de o bună clasă internațio
nală și presupunînd că vor intra 
pe teren cu hotărîrea fermă de a 
juca bine, ei nu vor avea decît 
de cîștigat :

— stima publicului și a presei 
pentru valoarea fotbalului româ
nesc ;

— respectul adversarului, deci 
asigurarea integrității fizice a ju
cătorilor, implicit posibilitatea 
pentru tricolori de a-și desfășura 
jocul în condiții normale;

rie, de data aceasta în fața 
echipei Metalul București. 
Liderul seriei I a evoluat 
ia un bun nivel tehnic, re 
alizînd. împreună cu adver
sarul său, un spectacol plă

DINAMO BUCUREȘTI - 
AKADEMIK SOFIA 

2-2 (1-1)
Intîlnirea Internațională de 

pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare a plăcut ce
lor prezenți în tribune. Oas
peții au dovedit calități teh
nice incontestabile.

Dinamoviștii, cu cîțiva tineri 
în formație (P. Nicolae, Mol
dovan, Sandu, alături de Pîr- 
călab, Frățilă) s-au ridicat 
adesea la valoarea partene
rilor, iar în finalul partidei, 
chiar au dominat jocul. Pe 
alocuri am asistat la faze in
teligent construite, care au 
creat panică în preajma por
ților apărate de Kostov și 
Andrei. în chiar min. 1. 

Vasiliev I demarează pe ex
trema dreaptă, îl depășește 
pe Ștefan și din colțul ca
reului mic înscrie pe lingă 
Andrei. Dinamoviștii ripos
tează mai convingător abia 
în min. 25 cînd Frățilă tri
mite mingea cu boltă, în 
bară. în min. 35 tot el ii pa
sează lui Sălceanu și acesta 
șutează fulgerător adueind 

egalarea. După pauză au 
marcat Iordanov (min. 49) și 
Moldovan (min. 60), dintr-o 
excelentă lovitură de la 15 
m. aproape la păianjen. Me
ciul a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 2—2 (1—1). A arbi
trat Gh. Retezan, ajutat ia 
linie de Al. Grigorescu și T. 
Marin. Fondurile realizate la 
acest meci vor fi depuse la 
CONTUL 2000 pentru ajuto
rarea sinistraților. (AL. C.)

AMÎNATE
reana Marghita — Someșul 
Satu Mare și Minerul Bălan 
— Vitrometan Mediaș din 
campionatul diviziei C;

— Bihoreana Marghita — 
Someșul Satu Mare, Olimpia 
Satu Mare — Crișul Oradea. 
Chimica Tîrnăveni — Meta
lul Copșa Mică. Vitrometan 
Mediaș — Medicina Tg. Mu
reș și Soda Ocna Mureș — 
Gaz metan Mediaș din cam
pionatul republican al junio
rilor și școlarilor.

Celelalte partide din etapa 
de duminică (31 mai) din se
riile a Vl-a, a VII-a și a 
VIII-a aie diviziei C, pre
cum și din seriile a X-a 
a Xl-a, a Xll-a, a XIII-a și 
a XIV-a ale campionatului 
republican al juniorilor și 
școlarilor se vor disputa con
form programului.

dițil, ar fi 
de a obține 
gal ;

— înfrîngere onorabilă, la scor 
minim, fiindcă atunci cînd joci 
bine nu poți fi învins la scor.

Știu că foarte mulți așteaptă un 
miracol românesc la Guadalajara!

Știu că și cei mal sceptici au 
speranțele lor secrete pe care 
nu vor să le mărturisească nimă
nui. Dar întîlnlm în serie echipe 
cu mari veleități la titlul de cam
pionii lumii, și peste această rea
litate nu se poate trece.

Dacă pornim însă de la pre
misa că strâduindu-ne să jucăm 
bine nu avem nimic de pierdut 
s-ar putea să cîșttgăm tocmai ceea 
ce pare de nesperat.

A te afirma în fotbalul mondial 
ca o forță, chiar fără să obții 
rezultate spectaculoase, înseamnă 
a face dovada unor calități des
pre care să se vorbească cu ad
mirație.

Iar fără a face dovada acestor 
calități... mai poate fi vorba de 
vreun succes ?

Faptul că sîntem ,,out-sideriH 
ne avantajează și vine în spri
jinul celor arătate aici — orga
nizarea calmă a Jocului, pla
samentul bun, rezolvări lucide 
în diferite situații etc. — și poate 
duce la realizarea unul echilibru 
al șanselor în grupă.

Și atunci, orice este posibil...

Petre STEINBACH

cut. Scorul cu care a luat 
sfîrșit partida se explică, în 
primul rînd, prin jocul com- 
binativ al elevilor lui Victor 
Stănculescu și apoi, prin slă
biciunile apărării Metalului. 
Tn piima repriză, inițiativa 
a aparținut în majoritatea 
timpului jucătorilor de la 
Progresul, care și-au concre
tizat superioritatea, în urma 
golurilor marcate de D. Geor-

JURNALț

MEXICAN j

Pasă dintr-un 
Marocului

meci de antrenament susținut la Leon de echipa
Foto : A. P. AGERPRES

ULTIMELE PREGĂTIRI

Echipa R.F. a Germaniei a 
susținut un meci de antrena
ment înfamilie. Jocul s-a 
disputat la Leon. echipa „re
zervelor" reușind să învingă 
prima formație cu 3—2. S-au 
jucat două reprize a cîte 25 
minute. Antrenorul Schdn a 
aliniat în prima formație ur
mătorii jucători : Maier — 
Hottges, Schulz, Schnellinger, 
Vogts, Haller, Beckenbauer, 
Overath, Seeler, M tiller, 
Loehr.

★
Fotbaliștii echipei Suediei 

au susținut la Toluca primul 
meci de verificare de 1» so
sirea lor în Mexic. Ei au în- 
tîlnit formația locală Deporti- 
va cu care au terminat la ega
litate : 0—0. Echipa suedeză 
a dominat categoric însă ata
cul n-a corespuns. Antrenorul 
suedez Bergmark a declarat 
că elevii săi au decepționat, 
creîndu-i multe probleme în 
alcătuirea formației.

★
La rîndul ei echipa Italiei 

a susținut un joc de antre
nament în compania formației 
de „rezerve". Selecționabilii 
au cîștigat cu 3—1 prin punc
tele înscrise de Gori, Domen- 
ghini și Juliano. Rosato a 
marcat pentru „rezerve". An
trenorul Valcareggi nu l-a 
utilizat pe Riva. EI a decla
rat că Riva a jucat cu multă 
ambiție la Toluca în meciul 
de antrenament susținut îm
potriva echipei America și că 
vrea să-l menajeze.

CAZUL BOBBY MOORE
Din surse engleze demne de 

încredere. agenția France 
Presse, transmite că Bobby 
Moore, căpitanul echipei An
gliei nu ar mai fi în liber
tate supravegheată și ar putea, 
la prima ocazie, să fie alături 
de colegii săi aflați în Me
xic. plecînd din Bogota cu 
avionul care face cursa regu
lată a companiei „Avianca* 
ce trebuie să sosească în ca
pitala mexicană joi dimineața 
(ora Europei).

Tot din aceleași surse, afa
cerea Bobby Moore ar fi în
chisă. dar nici o știre oficială 
nu va fi dată publicității 
înainte de joi.

La hotelul din Guadalajara, 
unde este găzduită echipa An
gliei. se remarcă o tăcere to
tală asupra soartei jucătoru
lui. acuzat de complicitate în 
furtul unei brățări de aur cu 
diamante dintr-un magazin 
din Bogota. Totuși, se indică 
din surse oficioase că tele
grama de protest a primului 
ministru britanic, Harold Wil
son. adresată guvernului co
lumbian. ar fi accelerat anu- 

gescu (min. 19 și 33) și Ma
tei (min. 40). După pauză, 
aspectul jocului a rămas ace
lași, înaintașii Progresului 
fiind mai periculoși în acți
unile ofensive. în acea’tă 
parte a meciului, metalurgiș- 
tii au încercat de mai multe 
ori vigilența lui Manta dar 
portarul Progresului a reținut 
totul. A arbitrat foarte bine 
Gb. Limona—București, (p.v.)

METALUL TR. SEVERIN 
— METALURGISTUL CU- 
GIR 1—4 (0—2). Condiții ex
celente de joc, dar o mare 
deziluzie pentru localnici : 
Metalul este o echipă sleită 
de puteri, dar și urmărită de 
ghinion. Oaspeții au dat do
vadă de multă combativitate. 
Au marcat: Tamaș (min. 30, 
41 și 70) și Smadea (min. 74) 
pentru Metalurgistul, Tode- 
rașcu (min. 78) pentru Meta
lul. A arbitrat foarte bine 
I. Ritter — Timișoara. (Gh. 
Manafu — coresp.).

VAGONUL ARAD — MI
NERUL BAIA MARE 0—0. 
Partida restanță a purtat tot 
timpul amprenta mizei, fiind 
de nivel spectacular scăzut. A 
condus mulțumitor A. Pop- 
Cluj. (Șt. lacob—coresp, prin
cipal).

PORTUL CONSTANȚA — 
METALUL TÎRGOV1ȘTE 3—2 
(1—1). Constănțenii au cîști
gat, însă oaspeții au practi
cat un joc frumos și au creat 
panică în careul echipei Por
tul. Au marcat Carâman (min. 
30 din 11 m), Alexe (min. 

larea măsurilor de suprave
ghere în privința lui Bobby 
Moore.

RAMSEY A FORMAT 
ECHIPA-STANDARD

După ultimele teste sud- 
americane, Sir Alf Ramsey 
și-a stabilit echipa-standard 
cu care speră să reediteze 
succesul de acum 4 ani. Ea 
este formată astfel : Banks — 
Newton, Jackie Charlton, 
Moore, Cooper, Mullery, Ball, 
Bobby Charlton, Peters, Lee, 
Hurst. Tînărul înaintaș cen
tral de la Chelsea, Peter Os
good. care s-a impus în jocu
rile reprezentativei de tineret 
și în amicalul cu Belgia, va 
fi utilizat ca rezervă a lui 
Lee sau, poate, a lui Bobby 
Chaijton.

EMISIUNI FILATELICE 
ROMANEȘTI

„El Mundial* este prezent și 
pe mărcile poștale. Evenimen
tul sportiv cel mai spectacu
los al anului va fi consemnat 
în numeroase emisiuni fila
telice. care vor fi puse în cu- 
rînd în circulație. Departa-

130 de minute in compania echipei 
de tineret a clubului Guadalajara
(Urmare din pag. 1)

SELECȚIONATA DE TINERET -
KBAKBA PEBNIK 0-1 (0-C)

—» VX7 W l

mente ?i administrații poștale 
din toarte multe țări vor să 
prezinte ediția Mexico — 10 
a C.M. tn emisiuni filatelice, 
tipărite în condiții grafice 
deosebite, pe măsura impor
tanței evenimentului.

Ministerul poștelor și tele
comunicațiilor din țara noas
tră pregătește la rîndul său 
o interesantă emisiune fila
telică consacrată Mondialelor 
din Mexic, emisiune formată 
din 8 valori.

Seria In componența cărora 
intră 4 valori ilustrează tot 
atîtea faze într-un palpitant 
meci de fotbal. Valoarea d« 
40 bani — „în luptă pentru 
balon"; valoarea 55 bani — 
„foarfecă"; valoarea 1,75 lei 
— „lovitură cu capul*; va
loarea 3.30 lei — „plonjon". 
Restul de 4 valori: 1,20, 1.50, 
1.55 și 1.75 lei vor fi tipărite 
în coală în bloc de 4 măi ci. 
dantelate. într-un încadrament 
pe o fontă de culoare. Cen
trul coliței este dominat de 
o minge de fotbal, iar pe 
margini sînt înscrise numele 
țărilor finaliste la C.M.

Emisiunea de mărci poștale 
„Campionatul Mondial de fot
bal Mexic — 70“ va fi tipă
rită în policromie, în sistem 
heliogravură, formatul măr
cilor 39 X 39 mm; formatul 
colitei 108 X 108 mm.

Machetele poartă semnă
tura graficianului Aurel Po
pescu, realizatorul a nume
roase mărci poștale cu te
matică sportivă. Tot el este 
autorul machetelor grafice 
„Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Grenoble*. emisiune 
care s-a bucurat de un deo
sebit succes în rîndul tilate- 
liștilor, „Olimpiada Mexico" 
și „Campionatele europene 
de box“ de la București.

Ministerul poștelor și tele
comunicațiilor și-a făcut de 
altfel o frumoasă tradiție 
popularizînd prin Intermediul 
mărcilor poștale cele mai im
portante evenimente sportive 
naționale șl internaționale. 
Alături de emisiunea din acest 
an consacrată C.M. de fotbal, 
Poșta Română a emis în anul 
1966 o altă serie consacrată 
ediției precedente a „mondia
lelor" de fotbal din Anglia.

Ceea ce sporește însă cn 
mult interesul filateliștllor 
pentru seria de mărci poștale 
românești „Campionatul Mon
dial de Fotbal Mexic — 1979“, 
este prezența echipei noastre 
naționale în turneul final al 
C.M.

H. J.

devenit titular. Dobrin n-a 
corespuns ca adaptare la e- 
fort și ca ritm de joe.___ _

De altfel, în această repri
ză Tătaru a și marcat un gol 
și a colaborat bine cu Du- 
mitrache la cel de al doilea 
gol înscris de acesta.

în general, antrenamentul a 
satisfăcut, urmînd ca în 
timpul următoarelor pregătiri 
din această săptămînă să sa 
studieze posibilitatea îmbu
nătățirii jocului Iul Ghergheli 
(există perspectiva ca el să 
fie înlocuit de Dumitru, care 
s-a mișcat bine în cele două 
reprize cit a jucat). Faptul 
că Dembrovschi n-a prea 
dat satisfacție nu ne alar
mează, deoarece Neagu s-a 
prezentat mult mai bine de
cît în partida cu Atlas, cînd 
s-a comportat foarte slab.

în cursul dimineții de 
miercuri, lotul român a făcut 
un antrenament în incinta 
parcului care înconjoară ho
telul. La prînz, întreaga de
legație s-a deplasat la sediu! 
clubului Providentia unde a 
fost invitată la masă.

După-amiază, pe stadionul 
clubului Guadalajara, care se 
dovedește o bună gazdă pen
tru delegația noastră, s-a 
efectuat un antrenament in
dividualizat, Iar seara s-a 
organizat la hotel vizionarea 
unor filme tehnice primite de 
la F.I.F.A.

Joi, la ora 16, formația vi 
susține ultimul joc de pregă
tire în compania formației 
Oro din divizia A. în echipa 
Oro va juca, printre alții, și 
Brandilia, cel care a marcat 
duminică al doilea gol pentru 
Atlas.

TN MEC! RESTANTĂ' 
DIN DIVIZIA C

Ieri, la Buzău, în cadrul 
unui meci restant de divizia 
C, Metalul din localitate a 
Întrecut pe Rulmentul Bîrlad 
cu 2—0 (0—0)..

ților a fost realizată în min. 
88, cînd a înscris Hristov. A 
arbitrat foarte bine C. Petrea 
(București). SELECȚIONATA 
DE TINERET i Katona—Gru
ber, Ciugarin, Olteanu, Po- 
povici, Crîngașu, Dincuță, Pe- 
treanu, Iordănescu (min. 46 
Ștefănescu), Kun 11 (min. 46 
Florescu), Both. Fondurile În
casate vor fi alocate pentra 
sinistrați. (M. Avanu coresp).



în prima zi a pentatlonului

Cornelia Popescu -
1,84 m

la înălțime!
Ieri, pe stadio

nul Republicii, 
în prima zi a 
concursului re
publican de pri
măvară la pro

bele combinate, CORNELIA 
POPESCU a obținut un re
zultat excelent la săritura în 
înălțime. Trecînd peste șta
cheta înălțată la 1,84 m, ea 
egalează cea mai bună per
formanță mondială a anului 
care aparținea atletei ma
ghiare Magdolna Komka. De 
remarcat că tînăra atletă a 
renunțat să sară mai sus deși 
maniera în care realizase 
succesiv 1,78, 1,80, 1,82 și
l, 84 m ne face să credem că 
ar fi putut sări și la 1,86. 
Nu știm dacă renunțarea a 
fost determinată de faptul 
că inserarea coborîse pe sta
dion sau pur și simplu pen
tru că tabela internațională 
de punctaj se oprește la 1.85
m. Cert este însă că atleta 
rapidistă intră în rîndurile 
sportivelor care amenință re
cordul mondial al Iolandei 
Balaș.

■ Probele desfășurate ieri 
s-au bucurat de un timp ad
mirabil și atleții au putut 
obține, astfel, rezultate foarte 
bune, în special la decatlon, 
unde disputa este foarte echi
librată, între primul și cel 
de al patrulea atlet existînd 
o diferență de numai 76 p. 
Clujeanul Valentin Jurcă a 
egalat recordul țării la tri- 
atlon, ce-l aparține Iul Va- 
sile Mureșan (2 470 p).

Clasamentul la decatlon 
are în frunte, după primele 
5 probe (100 m, lungime, 
greutate. înălțime, 400 ml pe 
juniorul Vasile Bogdan, dar 
se așteaptă pentru ziua a 
•doua o puternică ofensivă a 
veteranilor Kurt Socol și 
Vasile Mureșan. Iată primii 
clasați după probele desfășu
rate miercuri : DECATLON
— 1 V Bogdan („U" Cluj) 
3 899 p (10,8 — 7,01 — 12,52
— 1,87 — 49.1). 2 V. Mure
șan (Steaua) 3 874 p (10.7 — 
6.93 — 14,09 — 1,87 —
52.2), 3. V. Jurcă („U“ Cluj) 
3 853 p (11,0 — 7.54 — 14,15
— 1,84 — 53,3), 4. K. Socol 
(Steaua) 3 823 p (11,2 — 7,25
— 13.47 — 1,90 — 51,7). 5. 
A Șepci („U* Cluj) 3 743 p 
(11,0 — 6,84 — 12,20 — 1,93
— 51,4). PENTATLON (100 
mg — greutate — înălțime) : 
1. Cornelia Popescu (Rapid) 
2 911 p (14,5 — 10.49 — 1,84), 

■2. Elena Vintilă (Dinamo) 
2 653 p (14,2 — 10.72 — 1,53), 
3. Elena Mirza (S.S.A.) 2 616 
-p (14,3 — 9,95 — 1,56), 4. 
Anemarie Vitalios (C.A.U.), 5. 
Rodica Țarălungă (C.A. Ro
man), 6. Viorica Viscopolea- 
nu (Steaua).

Vladimir MORARU

A

velodromul

„Cupa F. R. C.“, 
o inaugurare reușită

La Interval de 
o săptămînă (du
pă întreruperea 
din cauza ploii), 
„Cupa F.R.C.“ a 
fost reluată, pe 

Dinamo. prin
desfășurarea altor două pro
be din cadrul omniumultii 
inaugural. Competiția s-a 
bucurat de succes, întrecerile 
celor peste 60 de pistarzi fi
ind urmărite de un număr 
sporit de spectatori. In pri
ma semifinală de viteză a 
seniorilor George Negoescn 
(12,2) întrece pe Paul Soare, 
iar în cea de a doua FI. Ne- 
goescu (12,1) t-a lăsat în urmă 
peC. Gontea și St. Leibner. 
Finala, disputată între frați, 
a dat cîștig de cauză lui 
George (13,0), care s-a impus 
în fața lui Florian, la mai 
puțin de o jumătate de roată. 
Un alt reprezentant al clu
bului Steaua. C. Gonțea, șl-a 
adjudecat locul 3. întrecînd 
detașat pe Soare și Leibner. 
La juniori mari, Petre Cîr- 
rieânu (Steaua) își depășește 
colegul de club. Petre Dolo
fan. Pentru locul IU, Anton 
Neagoe (Dinamo) — 12.9 — 
ciștigă la un alt dinamovlst, 
N. Gavrilă.

Adițiunea de puncte, care 
a atras un număr mare de 
participanți, revine la seniori 
(51 ture, cu sprint la 3 ture) 
Iui Mircea Virgii (Steaua), 
care în afară de două sprin
turi le cîștigă pe toate 1, a- 
cumulînd 71 p. Ii urmează : 
FI. Porcărașu (Steaua) 48 p, 
C. Gonțea (Steaua) 10 p. M. 
loniță (Dinamo) 8 p, St. Leib
ner (Dinamo) 7 p etc. La ju
niori mari (30 ture), stelistul 
Petre Dolofan. își ia revanșa, 
dominind cu autoritate (35 
p). Principali adversari : N. 
Gavrilă (Steaua) 24 p, V. 
Miu (Șc. sp. 3) 15 p, I. Ga 
vrilă (Steaua) 12 p, A. Nea
goe (Dinamo) 10 p. In fine, 
adițiunea de puncte a junio
rilor mici îl «ituează pe pri
mul loc pe Ion Șcrban 
(Steaua), cu 19 p. tatona! de 
Stelian Cristil (Șc. sp. 2) 17 p.

A TREIA ZI Ă CM. DE POPICE

Sportivii români se remarcă 

și în proba de perechi
BOLZANO, 27 (prin tele

fon). Miercuri dimineața au 
început întrecerile probei de 
perechi feminine și masculi
ne. In cursa pentru cuceri
rea celor două medalii de 
aur au luat startul 22 de cu
pluri feminine și 30 mascu
line din 11 țări. Se joacă la 
probele clasice de 100 bile 
mixte — femei și 200 bile 
mixte — bărbați.

Jucătoarele românce, proas
pete campioane mondiale, 
domină competiția. După pri
ma reuniune, cînd termina
seră de tras aproape jumă
tate din concurente, maestre- 
le emerite ale sportului Cor
nelia Petrușcă și Elena Tran
dafir, lansînd bilele cu o pre
cizie care le-a atras ropote 
de aplauze, au. realizat 446 
și respectiv. 418 p d. Ele con
duc cu autoritate în clasa
ment :

1. Cornelia Petrușcă — E- 
lena Trandafir 864 pd, 2. Sie- 
grid Lidner — Anemarie 
Preller (R.D.G.) 837 p d, 3. 
lise Neidhard — Maria Ma
yer (R.F.G.) 828 pd, 4. Elena 
Ccrnat — Margareta Szemany 
793 p d (386 4- 407), 5. Borba- 
la Fenohazi — Jofia Hursan

(Ungaria) 791 p d, 6. Zdana 
Kodruga — Helga Ockink 
(Iugoslavia) 768 p d.

In revenire de formă, pri
mii noștri reprezentanți, tine
rii Uie Băiaș și Iosif Tismă- 
naru, au găsit mai rapid de- 
cît în proba pe echipe parti
cularitățile pistelor, fiind 
marcați cu 904 p d și. respec
tiv 884 p d. Pînă la ora cînd 
am efectuat convorbirea te
lefonică, performanta lor n-a 
putut fi depășită de nici o 
altă pereche, astfel că situa
ția în clasament este urmă
toarea :

1. I. Băiaș — I. Tismănaru 
1 788 p d, 2. Horvath — 
I. Kiss (Ungaria) 1 754 p d. 
3. R. Holzman — N. Nutz 
(R.F.G.) 1 747 p d, 4. H. Sei
fert — K. Beyer (R.D.G.) 
1 735 p d, 5. O. Friend — G. 
Schieder (Austria) 1 734 p d, 
6. B. Csani — I. Boroș (Un
garia) 1 722 p d.

Crista Szocs — Ana Marcu. 
C. Vinătoru — Gh. Silvestru 
și I. Micoroiu — P. Purje 
intră joi în concurs, cînd ur
mează să se cunoască noii 
campioni ai lumii.

Conferința F.
(Urmare din pag. 1)

interesau cel mai mult — aju
tor tehnic și minibaschet), s-a 
lucrat cu ușile închise, prezen
ței oricărui ziarist opunîn- 
du-i se un veto politicos dar 
categoric. Am putut, totuși, 
pătrunde temporar în cercul 
specialiștilor conduși de 
energicul președinte al Fe
derației spaniole, Raimundo Su
porta (care deține și funcția de 
vicepreședinte al clubului Real 
Madrid) La discuțiile destul 
de aprinse mai participau Ni
kolai Semasko (U.R.S.S.), Ciao- 
dio Cocia (Italia), Nebojsa Po- 
povici (iugoslavia) și Octav Di- 
mitriu, secretar general al F.R. 
Baschet. Au fost analizate can
didaturile pentru găzduirea gru
pelor de calificare în vederea 
celui de al XVII-lea campionat 
european masculin ce se vor 
desfășura în 1971 în R.F. a 
Germaniei. Din cele opt oferte 
inițiale au fost reținute doar 
cinci: Franța, (talia, Polonia, 
Turcia și Israel. Mult mai di
ficilă, Insă, a fost tncercarea 
unei aranjări a celor 23 de e- 
chipe înscrise fn competiție. Ca 
dz obicei, au cîntărit mai mult

BEKVENUTI IL VA iNTiLNI 
PE TOM EDGS?

Campionul mondial de box 
la cat. mijlocie, italianul Nino 
Benvenuti, a declarat că ur
mează să-1 întîlnească la Co
penhaga pe campionul euro
pean al acestei categorii, da
nezul Tom Bogs, în cazul că 
acesta va cîștiga meciul pe 
care-1 va susține la 3 iunie 
în compania lui Emile Grif
fith (S.U.A.).

în aprecieri factorii tradițio
nali: echilibrul valoric și zo
nele geografice. Astfel că 
după un șir nesfîrșit de mu
tări și permutări (din motive 
mai mujt sau mai puțin obiec
tive) s-a ajuns la un acord 
in privința propunerii (spre 
validate) a cin<l grupe — 3 cu 
cîte 5 echipe și 2 cu 4 — în 
care România va urma să se 
deplaseze la Tel Avjv pentru a 
se întrece cu selecționatele 
Israelului. Greciei și Olandei, 
două formații urmînd să se ca
lifice pentru turneul final.

Ceva mai interesante — pri
vind puțin In perspectivă — 
mi s-au părut ideile vînturate 
spre modificarea formulei de 
desfășurare a C.E. Votul parti-

De pe standurile
Lumea tirului internațional 

se află în efervescență. în pri
ma decadă a lunii iu
nie la București vor a- 
vea loc internaționalele Ro
mâniei, apoi, în septembrie, 
tot aici la Tunari se vor dis
puta europenele de talere și 
skeet, (septembrie), iar în oc
tombrie, campionatele mon
diale vor fi găzduite în S.U.A. 
Pînă atunci antrenamente și 
alte concursuri. Astfel, la 
Moscova (pentru probele de 
pușcă și arme de vînătoare) 
și Brno (skeet) s-au desfășurat 
importante competiții la care 
au fost prezenți și trăgători 
români.

Rezultate, Moscova, întreceri 
de pușcă : armă liberă calibru 
redus 60 f culcat (47 de con- 
curenți): 1, Ejov (U.R.S.S.) 
596 p... 5. Sicorschi 592 p... 36. 
Marin 578 p... 42. Olărescu 
575 p... 46. Ciulu 570 p, armă

PAUZĂ ÎN TURUL ITALIEI
Ieri, Turul ciclist al Italiei 

a avut prima sa zi de pauză, 
la Terracina, după etapa 
contraci'onometru care a adus 
serioase modificări în clasa
mentul general. în urma li
derului Eddy Merckx (Bel

gia) se află acum Ole Ritter 
(Danemarca) la 2:41, urmat 
de Gimondi (Italia) la 2:52, 
Van den Bosche (Belgia) la 
3:59, Bitossi (Italia) la 5:06. 
Azi se aleargă a 10-a etapă, 
între Terracina și Rivison- 
doli (172 km).

petițlonal șl în viitorii ani. „Ră- 
niinînd amatoare — a spus Lilian 
Board — îmi dau seama că pierd 
anual cîteva mii de lire sterline, 
deoarece am fost solicitată să 
lucrez pentru televiziune, îm
preună cu campionul de box 
Henry Cooper și cu fotbalistul 
Bobby Moore**. Să precizăm că 
redutabila atletă are și o altă 
reputație bine justificată — aceea 
de... fată frumoasă.

DE PATRU ORI MAI MULT
«Africa speră să fie reprezenta

tă de I 000 de sportivi la Jocurile 
Olimpice de vară de la Munchen, 
fa|ă de numai 250 ciți au parti
cipat in Mexic". Această preciza
re a fost făcută de Jean-Claude 
Ganga, secretar general al Con
siliului sportului african care 
s-a reunit recent la Cairo pentru 
a examina diferite probleme or
ganizatorice ale mișcării sportive 
din „continentul negru". Prin
tre acestea s-a aflat șl problema 
participării țărilor africane la 
J.O. din 1972.

FA. RECUNOAȘTE 
FOTBALUL FEMININ

Fotbalul feminin cucerește trep
tat galoanele consacrării oficiale 
în tot mai multe țări. Tn unele 
s-a ajuns chiar la organizarea u- 
nor campionate naționale, la for
marea echipelor reprezentative și 
la disputarea unor jocuri inter
naționale. în Anglia, echipele fe
minine bat la porțile federației 
de fotbal încă din anul 1921, 
pentru a obține o recunoaștere o- 
ficială. Există acolo, în prezent, 
52 de cluburi de fotbal feminin 
cu 2 600 de jucătoare legitimate. 
La jocurile acestor echipe asistă 
un mare număr de spectatoare 
și desigur... spectatori.

Recent. Federația engleză do 
fotbal (F.A.) sătulă de cererile 
reînnoite timp de aproape 50 de 
ani ale fotbalistelor, a aprobat ca 
jocurile acestora să se desfășoare 
pe terenurile cluburilor afiliate 
la federație, ceea ce a însemnat 
totodată și oficializarea fotba
lului feminin. Această știre a a- 
vut efect de șoc asupra unui nu
măr de tradiționaliști din fotba
lul englez. Decepția acestora a 
fost formulată plastic de pre
ședintele lui F C. Liverpool, care 
spunea : „Sărmană Anglie ! Vin 
vremuri grele pentru tine"...

LILIAN BOARD 
RENUNȚA LA BANI...

Excelenta atletă engleză Lilian 
Board, campioană a Europei în 
proba de 800 m plat, a împlinit 
recent 21 de ani. Cu acest pri
lej, ea a declarat că va con
tinua să practice atletismul com-

UN SFERT DE VEAC 
DE SUCCESE

La Budapesta, la bazinul de 
Înot de pe insula Margareta, s-a 
deschis, nu de mult, expoziția 
„Bazinul In slujba educației fi
zice șl sportului din Ungaria, In
tre anii 1945 și 1970". Diverse 
grafice atestă faptul că In ulti
mul sfert de veac numărul iubi
torilor de înot din această țară 
a crescut de 4 ori. Sînt publicate, 
în tabele speciale, note despre 
campionii străini care au sta
bilit, în acest bazin, recorduri 
mondiale și europene. Un loc 
deosebit îl ocupă poloiștli. Să a- 
mintim că jucătorii de polo un
guri nu au mai fost învinși „în 
apă proprie" din anul 1945 1

DACTILOGRAFIE Șl „TUȘ"
Citim în presa de dincolo de 

Ocean : „Finala turneului femi
nin de lupte desfășurat în locali
tatea Milwaukee (S.U.A.) a o- 
pus pe Miss Stephens, o dacti
lografă în greutate de 57 kg, lui 
Miss Thompson, în greutate de
74 kg. Titlul de campioană a re
venit dactilografei, prin „tuș".

„ÎNTINERIRE" 
IN SENS INVERS...

Tendința de întinerire a con
ducerilor cluburilor sportive este 
evidentă în întreaga lume. Se 
pare însă că Ia clubul francez 
de rugby, Stade Marvin, lucru
rile se petrei) tocmai... pe dos. 
Recent, cînd, a avut loc ședința 
de alegere.-» noii conduceri, în 
funcție de! președinte a fost de
semnat uti veteran în vîrstă de 
9? de ani. locțiitorul Iul are
75 de ani,, casierul — 79 de ani, 
Iar cel m!al „tînăr" membru al

Willi Daume

a fost înlocuit
Din Bonn se anunță că Wil

helm Kregel, de profesie ma
gistrat, a fost ales în funcția 
de președinte al Federației 
sporturilor din R. F. a Ger
maniei. W. Kregel, In vîrstă 
de 61 ani, înlocuiește pe Willi 
Daume, care rămîne președin
te onorific.

BOXERII ROMÂNI AU DOMINAT
ÎNTRECERILE

I-IAGA, 27 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul internațio
nal de box de la Haga, or
ganizat de federația olandeză 
de specialitate. Boxerii români 
au avut o comportare meri
torie, dominind și ultimul act 
al competiției. La cat. muscă, 
C. Ciucă l-a învins la puncte 
pe maghiarul Orban, iar la 
cat. pană P. Nedelcea a pri
mit decizia cu 3—2 în meciul 
cu bulgarul P. Rusinov. Cam
pionul european C. Cuțov s-a

RALIUL LONDRA -MEXICO ÎNAINTEA
ULTIMELOR ETAPE

DE LA HAGA
clasat pe primul loc la cat. 
ușoară. învingindu-1 la puncte 
pe Stoian Ignatov (Bulgaria). 
V. Zilberman (semimijlocie) a 
terminat victorios în partida 
susținută în compania 'lui 
Stawski (Polonia). Alte două 
victorii au fost realizate de 
Al. Năstac (mijlocie), învin
gător înainte de limită în fața 
lui Linxton (Anglia) și Ion 
Alexe (grea), care a dispus 
la puncte de Van Houten (O- 
landa).

Iată ceilalți învingători ; 
Cosentino (Franța)—cocoș : 
Feher (Ungaria)—semiușoară ; 
Stachurski (Polonia)—mijlocie 
mică ; Fabich (Polonia)—semi
grea.

Concurs atletic

în Iugoslavia
LJUBLJANA, 27. — In ca

drul concursului internațional 
de atletism de la Ljubljana, 
la care participă sportivi din 
10 țări, proba de 100 m a re
venit iugoslavului Kocuvan, 
cronometrat în 10,6. Vera Ni- 
colici (Iugoslavia) a cîștigat 
proba de 800 m plat cu timpul 
de 2:09,0. Proba masculină de 
săritură în înălțime a revenit 
lui Sieghart (R. F. a Germa
niei) cu 2,12 m.

CIUDAD DE MEXICO, 27 
(Agerpres). — Participanții 
la Raliul automobilistic Lon
dra — Ciudad de Mexico au 
sosit în localitatea mexicană 
Fortin de la Flores, situată la 
350 km de capitala Mexicană, 
în cursă au mai rămas 20 de 
echipaje. Competiția continuă 
să fie dominată de finlande-

vor parcurge o etapă specială; 
Oxaca — Tuxtepec în lungi
me de 225 km. Mikkola a 
declarat că va fi foarte pru
dent în acest final de cursă 
pentru a nu risca să piardă 
marele premiu oferit de zia
rul „Daily Mirror" organiza
torul acestei dificile probe.

Șahistele românce la Balaton
BUDAPESTA, 27 (Ager

pres). — In runda a treia 
a turneului internațional fe
minin de șah de la Balaton, 
Margareta Teodorescu a în
vins-o pe iugoslava Vujnovici, 
iar Rodica Reicher (cu piesele 
negre) a cîștigat la Sinka (Un

garia). Partida Reicher — Ve- 
roezi, întreruptă în runda a 
doua, s-a încheiat remiză. în 
clasament conduce Zatulov- 
skaia (U.R.S.S.) cu 3 p, ur
mată de Szaday (Ungaria) — 
2% P, Teodorescu și Reicher 
(ambele România) cu cîte 2 p.

zul Mikkola care pilotează, 
împreună cu suedezul Gunnar 
Palm, un „Ford Escort". Ei 
au sosit cu un avans de lh 18'. 
în ultima etapă concurenții

I. B. A.
cipanților Ia conferință se va 
îndrepta spre una din cele trei 
alternative: A — păstrarea for
mulei actuale; B — împărți
rea echipelor în 4 sau 5 grupe 
cu întilniri tur-retur, cîștigă- 
toarele liecărei serii urmînd să 
joace în turneul final j C — 
împărțirea formațiilor în 3 di
vizii (după sistemul hocheiului) 
cu promovările și retrogradă
rile respective (propunere da
neză). Intr-un sondaj ad-hoc, 
organizat într-una din pauze, 
am constatat o diversitate de 
opinii în rîndul participanților. 
Este evidentă, însă, tendința 
marii majorități de a susține 
sporirea numărului de jocuri 
oficiale, din care baschetul nu 
ar avea decît de cîștigat.

europene de tragere 
liberă calibru redus 3x40 f 
(49): 1. Kohnke (R.F. a Ger
maniei) 1160 p... 34. Marin 
1128 p... 38. Ciulu 1126 p... 40. 
Sicorschi 1125 p... 43. Olărescu 
1117 p. armă liberă calibru 
mare 120 f (26): 1. Avilov
(U.R.S.S). 1141 p... 22. Ciu
lu 1103 p. pistol viteză 
(22): 1. Bakalov (U.R.S.S.) 596 
p... 5. Tripșa 590 p... 7. Ata- 
nasiu 589 p, 8. Roșea 587 p... 
12. Iuga 583 p... 15. Popa 582 
p. Talere aruncate din șanț 
(patru țări, U.R.S.S.. R.D. Ger
mană.’Spania și România, 42 
de concurenți): 1. Czekalla 
(R.D.G.) 194 t, 2. Nicandrov 
(U R.S.S.) 191 t (după baraj: 
24 t>. 3. Henke (R.D.G.) 191 t 
(după baraj : 23 t)... 32. Trăis- 
taru 170 t, 33. Suditu 147 t. 
34. Reli Vezeanu 146 t, 35. A. 
Marmescu 140 t.

„Marele Premiu al Europei" 
(skeet), individual (30 de țin- 

- tași): 1. Wirnhier (R.F. a Ger
maniei) 192 t... 6. Sencovici 
183 t, 7. Pintilie 182 t.„ 16.
Vlădoiu 176 t... 26. Danciu 
171 t, echipe (12 formații) : 1. 
Suedia 550 t... 7. România 535 
t. „Marele Premiu al orașului 
Brno" (skeet) — 65 de parti
cipant din nouă țări — 1. 
Wirnhier (R.F. a Germaniei) 
192 t... 10. Sencovici 183 t 
II. Pintilie 182 t... 22. Vlădoiu 
176 t... 40. Danciu 170 t.
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Un trio de animatori ai „Cursei Păcii" fac turul de onoare, 
in aclamațiile miilor de spectatori. în centru este polonezul 
Riszard Szurkowski, ciștigâtorul celei de a 23-a ediții a tra
diționalei întreceri rutiere, considerată pe drept un veritabil 
campionat mondial de șosea al amatorilor. învingătorul este 
flancat de cehoslovacii Prchal (stingă) și Hava, alți doi 
cliști care s-au remarcat în dura luptă ce s-a dat pe 

aproape 2.000 km ai cursei.
Foto : CAF — Varșovia

cr
ept

„Cursa Păcii" — edif ia 1970

MAREA ÎNTRECERE RUTIERĂ
ÎN LUMINA CIFRELOR DE CLASAMENT

Echipa României pe locul 6
Lungul traseu al „Cursei 

Păcii", ediția din 1970, a fost 
străbălut in întregime, aler
gătorii ajungînd duminică sea
ră, după cum se știe, în punc
tul terminus — Berlin. Me
dia orară, stabilită de-a lun
gul celor 1976 km (15 etape), 
este una dintre cele mai ra
pide din istoria competiției : 
41,700 km. Iată și clasamentele 
generale definitive. Echipe : 
1. POLONIA 189 h 58:15, 2. 
Cehoslovacia 190 h 15:39, 3. 
U.R.S.S. 190 h 22:06, 4. R. D. 
Germană 190 h 35:38, 5. Bul
garia 190 h 49:55, 6. România 
190 h 57:11, 7. Belgia 191 h 
22:33, 8. Franța 191 h 23:04,

Aterizare forțată a jocheului C. Read în timpul unei recente 
curse de steeple-chase desfășurată la Plumpton (Anglia).
comitetului — 68 de ani. Aceasta 
nu l-a împiedicat insă pe pre
ședintele clubului, Lebrun, să 
sublinieze in prima sa declara- 
ție-program : „Privim viitorul cu 
încredere !“

SPIRITUL ATACULUI
Filiala din Anglia a companiei 

constructoare de automobile 
„Ford” a anunțat că oferă 100 000 
de lire sub formă de premii în 
cadrul unei campanii de resta
bilire a „spiritului atacului” în 
fotbalul englez. întrecerea, care 
a primit denumirea de „The Ford 
Sporting League”, este deschisă 
tuturor celor 92 de echipe parti
cipante la cele patru divizii ale 
campionatului, bazîndu-se pe un 
clasament alcătuit după un sis
tem special de punctaj pentru 
golurile înscrise în deplasare ș1 
pe teren propriu. Echipa care

va întruni cele mai multe puncte 
va primi premiul întîi în va
loare de 50 000 de lire, premiul 
al doilea va fi de 30 000 lire, iar 
alte cîteva premii vor însuma 
20 000 lire.

IMBATABILII
Echipa norvegiană amatoare de 

fotbal, Helmsyn Saldahl, este 
alcătuită numai din jucători care 
muncesc în timpul nopții. Bine
înțeles, acest lucru se face resim
țit în cursul partidelor disputate. 
Astfel, cu prilejul unui meci 
recent, portarul echipei a ațipit 
pe teren din cauza oboselii, Iar 
unul din mijlocaș! a fost nevoit 
să abandoneze jocul, „Tn schimb, 
în meciurile desfășurate în noc
turnă, sîntem imbatabili...!*4 a 
declarat antrenorul echipei Hau- 
gelung.

Tiparul : L P. ofnfunna|ia\ șu. Bie/uianu ar 23 25. București

9. Ungaria 192 h 22:16, 10, Ita
lia 192 h 59:45. Au luat star
tul 15 reprezentative.

Dintre cei 102 alergători care 
au plecat, în prima etapă, de 
la Praga. doar 82 au terminat 
cursa, 20 abandonînd-o. Cla
samentul individual al primi
lor 20 : 1. RISZARD SZUR
KOWSKI (Polonia) 47 h 24:42, 
2. Marcel Duchemin (Franța) 
47 h 26:16, 3. Zygmunt Ha- 
nusik (Polonia) 47 h 30:14, 4. 
Hava (Cehoslovacia) 47 h 30:30, 
5. Kaczmarek (Polonia) 47 h 
31:21, 6. Czechowski (Polonia) 
47 h 31:58, 7. Gera (Ungaria) 
47 h 32:02. 8. Huster (R.D.G.) 
47 h 32:08. 9. Matusiak (Po
lonia) 47 h 33:08, 10. Saithu- 

• jin (U.R.S.S.) 47 h 33:40, 11.
Ămnler (R. D. Germană) 47 h 
33:55, 12. Tierling (Belgia) 47 h 
34:17, 13. Giaccone (Italia) 47 h 
34:21. 14. Smolik (Cehoslova
cia) 47 h 34:35. 15. Voigtlănder 
(R.D.G.) 47 h 34:47, 16. Vavra 
(Cehoslovacia) 47 h 34:53. 17. 
Vernerut (Norvegia) 47 h 35:11, 
18. Mihailov (U.R.S.S.) 47 h
35:26. 19. Vlcek (Cehoslovacia) 
47 h 35:41. 20. Kalnenleks
(U.R.S.S.) 47 h 36:24.

Cicliștii români rămași In 
cursă (după cele trei abando
nuri de la început) s-au cla
sat astfel : 22. V. Teodor la 
12:03... 26. Al. Sofronie la
13:30... 38. V. Sclejcan
18:02... 47. N. Ciumeti la
34:48 de învingător.

TELEX
Concursul internațional de 

decatlon de la Barcelona 
s-a încheiat cu victoria atle
tului suedez Lennart Hed- 
mark, care a totalizat 7 779 
puncte. Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul Joachim 
Perl — 7 728 p, urmat de com
patriotul său Horst Beyer — 
7 625 p.■

Tradiționalul raliu internațio
nal automobilistic „Acropole", 
una din cele mai dure com
petiții europene, va începe 
astăzi de la Atena. Traseul 
măsoară 3 526 km. La compe
tiție și-au anunțat participa
rea 66 de echipaje din Grecia 
și 40 de peste hotare (Turcia, 
Suedia. Italia, Austria. Franța, 
Anglia).■

La Clermont Ferrand s-a 
desfășurat un concurs inter
național de motociclism, în 
care victoria a revenit, la 
clasa 250 cmc, concurentului 
francez Bourgeois (pe „Ya
maha") — 112,770 km în 58:13.8 
(medie orară 116,204km). în
trecerea rezervată clasei 500 
cmc. s-a încheiat cu victoria 
italianului Maugliani (medie 
orară 121 km).■

Aflată în turneu in Peru, 
echipa cehoslovacă de fotbal 
Lokomotiv Kosice a jucat la 
Lima cu o selecționată loca
lă. Victoria a revenit fotba
liștilor cehoslovaci cu scorul 
de 2—0 (0—0).■

Ciclistul italian Locatelli a 
cîștigat etapa a 3-a (Penrith 
— Carisle. 141 km) a Turului 
Angliei. El a fost cronometrat 
în 3 h 56:46. în urma acestei 
victorii, Locatelli conduce în 
clasamentul general, fiind ur
mat la 30” de olandezul 
Koning.■

în finala zonei svd-ameri- 
cane a „Cupei Davis" se vor 
întîlni echipele de tenis ale 
Braziliei și Columbiei. Me
ciul se va desfășura în zilele 
de 13, 14 și 15 iunie la Sao 
Paulo.

DEBUT BUN AL TENISMANILOR ROMÂNI
In turneul de la roland garros
PARIS, 27. — Tenismanii 

români Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase au debutat cu succes în 
campionatele internaționale ale 
Franței, care au loc la Roland 
Garros. Tiriac l-a eliminat cu 
6—1. 6—0, 6—4 pe francezul 
Jean-Pierre Courcol, iar Năs- 
tase a cîștigat cu 7—5, 6—3,
6— 2 in fața lui Patrick Proisy 
(Franța).

Demonstrînd o formă exce
lentă, Ilie Năstase — favoritul 
nr. 1 al turneului — a învins 
detașat și pe cel de-al doilea 
adversar al său, australianul 
J. Fletcher : 6—0, 6—1, 6-0.

Bine continuă să se com
porte și cel de al treilea com
petitor român la marile între
ceri tenisiste din capitala Fran
ței. Tn turul doi al probei de 
simplu, Petre Mărmureanu l-a 
întîlnit pe cunoscutul jucător 
vest-german Ingo Buding, de 
care a dispus în trei seturi :
7— 5, 13—11, 6—2.

Iată și alte rezultate din pri
mele două tururi ale întrecerii 
masculine : Gisbert (Spania) — 
Barclay (Franța) 6—3, 6—3, 
5—7, 1—6, 6—1 ; Carmichael 
(Australia) — Mukerjea (India)

6—4, 3—6, 3—6, 6—4, 7—5•
Santana (Spania) — Contet 
(Franța) 6—2, 6—1, 6—1 ; Ko- 
des (Cehoslovacia) — Chanfreau 
(Franța) 6—0, 6—1, 6—3 ; Pie- 
trangeli (Italia) — Lihaciov 
(U.R.S.S.) 5—7, 6—1, 6—3, 6—1 ; 
Franulovici (Iugoslavia) — 
Barth (S.U.A.) 6—3. 6—4, 6—3 ; 
Metreveli (U.R.S.S.) — Masters 
(Australia) 7—5, 6—3, 6—2 ;
Stone (Australia) — Montre- 
naud (Franța) 6—4, 10—12, 2—6, 
6—3, 6—2 : Spear (Iugoslavia)
— Drossart (Belgia) 6—2, 6—4, 
6—2 ; Franulovici (Iugoslavia)
— Gasiorek (Polonia) 6—3, 
6—4, 6—3.

Au început și întrecerile 
turneului de simplu feminin. 
Aci, cap de serie cu nr. 1 este 
australianca Margaret Smith 
Court, urmată de Billie Jean 
King (S.U.A.), Virginia Wade 
(Anglia), Julie Heldman (S.U.A.), 
Kerry Melville (Australia), 
Franțoise Durr (Franța), Hel
ga Niessen (R.F.G.), Rosemary- 
Casals (S.U.A.). în primul ei 
joc, Franțoise Durr a întrecu
t-o pe americanca Peaches 
Bartkowicz cu 6—3, 6—4.
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