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IN FAVOAREA

Simbătă de la ora 15 
și duminică de la ora 9, 
pe baza hipică din calea 
Plevnei, are Ioc o intîl- 
nire între călăreții bul
gari din orașul Russe și 
călăreții clubului Petro
lul Ploiești. Vor mai evo
lua și călăreți din clubu
rile bucureștente Steaua, 
Dinamo și Centrul de că
lărie București.

încasările se vor depu
ne în „Contul 2000“ pen
tru ajutorarea regiunilor 
sinistrate.

î. " ii
<

Româncele Elena Trandafir (stingă) și Cornelia Petrușcă 
, noile campioane ale lumii

Duminică, cu începere 
la ora 10, va avea loc 
sala Floreasca o interesantă 
demonstrație de judo, karate 
și aikido la care și-au anun
țat participarea membri ai 
lotului național (Ion Herlhan, 
Gheorghe Boșcu, CI----
Vasile, 
Gheorghe Nicolae) și specia
liști din București printre 
care Gheorghe Donciu, Lu
cian Grigoropol, Valeriu 
Costea, Dan Georgescu.

Noi succese ale popicarilor români la C.M. de la Bolzano

CORNELIA PETRUȘCĂ Șl ELENA TRANDAFIR - 
CAMPIOANE ALE LUMII LA PROBA DE PERECHI
• E. Luther + H. Brautingam (R.D.G.) — cîștigători la băieți
• llie Băiaș și losif Tismânaru au cucerit medalia de argint
® Toți sportivii noștri în turneul individual

De la conducerea Institu
tului pentru educație fizică 
și sport, am aflat că perso
nalul administrativ și cadre-

Insula Mare a Brăilei, teritoriu de înaltă fertilitate a agriculturii noastre, este apărat zi și noapte de inva
zia pustiitoare a apelor Dunării.
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Vorbind unor gaze
tari despre satisfac
țiile culese de-a 
lungul unei prodi

gioase cariere de Jucător 
și antrenor, marele fotba
list iugoslav cealkowskl, 
spunea : „Am avut multe 
satisfacții. Este greu sâ gă
sesc repede pe cea care 
este mal aproape de Inimă. 
Dar, ered că pot răspun
de. Cea mal mare satis
facție din activitatea mea 
consacrată fotbalului se 
numește FRANZ BECKEN
BAUER...".

Descoperit, instruit si 
promovat In prima garni
tură a echipei Bayern 
MUnchen de către antre
norul Cealkowskl, acest 
fotbalist Înalt șl frumos 
ca un star de cinema s-a 
impus printr-o tehnică Ire
proșabilă șl prlntr-un simț 
tactic uimitor pentru virata sa. Azi, „Franzl" are 26 
de ani, dar cind șl-a făcut 
debutul abia împlinise 18, 
Iar cind Helmut Schăn l-a 
Inclus in formația de bază 
la „World Cup“ avea 21 de 
ani. In ciuda acestui fapt 
și a rolului dificil ce i-a 
fost încredințat (anihilarea 
la mijlocul terenului a 
unor conducători de joc ca 
Bobby Charlton sau 
Onega), Franz Becken
bauer s-a detașat prin in
teligența și plasamentul 
său, fiind socotit-una din
tre vedetele campionatului 
mondial.

Cu toate că sarcinile sale 
de joc erau altele, Becken
bauer a înscris in cadrul 
C.M. patru goluri și a 
contribuit prin pasele sale 
decisive la marcarea altor 
puncte prețioase pentru 
echipa sa. Acest fapt com
pletează portretul fotba
listului devenit idolul spec
tatorilor din Miinchen, 
care-1 consideră tipul ideal 
al jucătorului modern, ca
pabil să se evidențieze în- 
orice situație.

La 25 de ani. „Franzl" 
are in palmaresul său, in 
afară de „argintul" de pe 
Wembley, o victorie cu 
Bayern MUnchen in „Cu
pa Cupelor" (1968), precum 
și titlurile de campion și 
cîștigător al Cupei in R.F. 
a Germaniei.

DECISIVE CU DLINAREA
REPORTAJ DE PE INSULA MARE A BRĂILEI

In aceste zile de grea încercare, de dramatică confruntare dintre om 
natura dezlănțuită, brațe vinjoase se opun Dunării, în încercarea ei....

de a acoperi fertilele pâmtnturi ale Insulei Mari. Brăilrnii, oameni ma
turi sau copil, sint toți cu gindul, cu sufletul acolo, lingă fîșla luiis.'l 
de 60 km și lată de vreo 15—20, pe care porumbul și griul au încolțit, 
așternind peste 72 000 ha un imens . ........ ....

„Al fost pe Insula Mare ?“ — 
este întrebarea care. înlocuiește 
salutul, este semnul frămintări- 
lor răscolitoarei încercări prin 
care trec acum oamenii melea
gurilor lui Panait 'Istratl. Un 
răspuns negativ întrerupe brusc 
discuția. Nu-1 poți aduce vești 
de pe marele front .— n-ai cum 
să-i stimulezi interesul.. Desigur, 
nu forțat de. aceste Împrejurări, 
ci minat de dorința de a fi 
acolo unde se hotătrăște soarta 
bătăliei, reporterul solicită, in
sistă pe lingă comandamentul 
județean să-i fie permis accesul 
pe Insula Mare a Brăilei. Rea
lizarea acestei dorințe constituie 
o reală bucurie.

Acostat lingă dană, ne așteap
tă tn portul dunărean micul va
por „Foresta". Este o zi cu soa
re, cu vint ușor. Dacă apele 
n-ar fi ajuns la o palmă de chel, 
dacă n-ar fi tabla aceea care 
anunță creșterea Dunării cu 10 
cm în ultimele 24 de ore, dacă 
toate acestea nu s-ar înscrie pe 
tabloul vast al unor mari sufe
rințe, am putea fi veseli șl noi, 
șl membrii expediției scriitori
cești 'ce pășesc pe puntea va
sului, sub privirile admirative 
ale marinarilor,. ,,Foresta“ pleacă 
la drum, cale de 60 km pe cot.

. Ioanele bătrfnului fluviu, spre

CAIACIȘTII
Șl CANOIȘTII ROMANI

CONCUREAZĂ
IN FRANȚA Șl BULGARIA

Simbătă șl duminică, caia- 
eiștil șl canoîștil români de
butează ln actualul sezon In
ternațional, partlcipind la două 
Importante regate, programate 
la Deelze (Franța) *1 Sofia. 
In vederea acestor confruntări 
— primele pentru verificarea lo
tului înaintea CM din Dane
marca — au făcut deplasarea 
următorii sportivi:

DECIZE: V. Dumitru, V. 
Serghel, I. Fatzalchin, S. Co- 
valiov, M. Samson, A. Vernes- 
cu, A. Soiotnlc, M. Turcas, I. 
laceb, D. Ivanov, R. Rujau. 
Antrenor : Radu Huțan.

SOFIA • F. Dlteov, D. Ange- 
lescu, H. Evdochimov, H. Sauer, 
M. Lovin, M.Ivanov, V. Calabl- 
clov, C. Manea, Gh. Sidorov, 
Gh. Danielov, P. Năstase, H. Iva
nov, A. Conțolenco, V. Roșea, 
Em. Zabara, I. Negraia. An
trenori : 6. Mercurean și S. 
Ismailciuc.

BOLZANO, 28 (prin telefon). 
După victoria obținută in 
proba feminină pe echipe, ju
cătoarele noastre au continuat 
să domine întrecerile desfășu
rate miercuri și joi Ia Palazzo 
del Ghiaccio din localitate, cîș- 
tigind o nouă medalie de aur. 
Autoarele 
performanțe 
emerite ale sportului Cornelia 
Petrușcă și Elena Trandafir, 
care s-au instalat încă din 
prima zi la șefia clasamentu
lui probei 
bilele cu 
tică, atit 
cit și în 
trușcă a 
mixte 446 popice, iar Tranda-

acestei 
sint

excelente 
maestrele

de perechi. Lansînd 
o precizie matema- 
in manșele „pline" 
cele „izolate", Pe- 

doborit din 160 bile

fir a fost marcată cu 418 p.d„ 
totalizind 864 pd.

Rezultatul sportivelor noas
tre a stat neclintit 
pe de terminarea 
cind au intrat pe 
trude Engelman
Wloka (R.D.G.), care s-au
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pînă aproa- 
concursului, 
pistă Ger- 

și Astride 
a-

propiat pînă Ia un punct de 
fruntașele clasamentului, pro- 
vocind emoție în întreaga sală.

CLASAMENTUL FINAL : 
Cornelia Petrușcă — Elenaî.

(Continuare tn pag. a 4-a)

0 NOUA ARENA CU PATRU PISTE
Mîine se 'inaugurează la Cluj o nouă arenă de popice cu 

patru piste, aparținind asociației sportive Record de pe lingă 
Combinatul textil din localitate. Această bază sportivă a fost 
amenajată din resurse locale și cu sprijinul conducerii com
binatului și al consiliului sindical județean.

covor verde.

Hristache NAUM

(Continuare în pag. ala)

inundate. Pleoapele 
semn • de oboseală 
iar vorbele Sânzla- 
despre acele mutații 

amplifică

I
Mărașu. Privim. Privim mereu, 
cu lacom interes, cind un mal, 
clnd celălalt. Rareori ii ghi
cim insă contururile. Apele în
volburate s-au întins ca o pe
cingine pe multi kilometri. Ar
borii. triști șl ei, își leagănă ra
murile de sus ale coroanelor, pe 
unda apei. Pe Insule, pe ma
luri, case cu brîul tn ape. școli, 
cherhanale 
se pleacă, 
sufletească, 
nei Pop — 
sufletești posibile — 
atmosfera.

Tn cabina vaporului, Ștefan 
Bănulescu notează de zor po
vestirea unul martor ocular al

Meciul C.I.L. Gherla

la Cimpia Turzii
Partida C.I.L. Gherla 

Jiul Petroșani, din cadrul 
optimilor de finală ale „Cu
pei României", se va dispu
ta duminică, 31 mal, pe te
renul din Cimpia Turzii.

întilnirea va inccpe la 
ora 17.

„0R0"

! MITUL
I INViNCIBILITAȚII

iciodatâ în istoria sportului

!n așteptarea marii ’bătălii din tur neul final al C.M., jucătorii suedezi fac plajă..,

CU DIVIZIONARA MEXICANĂMECIUL
ULTIMUL TEST AL ECHIPEI ROMÂNE

(prinGUADALAJARA *8 __telefon, de la trimisul special al revistei FOTBAL), In 
dimineața ailel de Joi, pe culoarele etajului al IH-lea 
al hotelului ce găzduiește 
delegația fotbaliștilor ro
mâni a fost liniște ptnă mal 
ttrziu. Antrenorii au recomandat prelungirea odihnei, 
deoarece seara, la lumina reflectoarelor selecționata ță
rii va susține ultimul și cel 
nai important test public Îna
intea ' ‘ '* '
avlnd acest 
onară
Cum 
orar, 
nult după Închiderea ediției 
„Sportului", singurele amănun
te ce le pot furniza pentru

cititorii ziarului sint legate de 
. echipa pe care o vor alinia 

antrenorii Angelo Nleuleecu 
șl Emerick Vogi. Ei lntențlo-

neagă iă trimită tn teren pe eel 11 fotbaliști cu care vor Începe si meciul cu Anglia, 
fapt care ridic* considerabil

Citiți tn pag. a Ut-a

MEX/CAN

I
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I

debutului competitions!, 
drept adversar pentru 

examen formația «Hvlzt- A .Oro" din localitate, 
din cauza decalajului 
partida se va Încheia

JURNAL
• Amănunte despre echipa 

Angliei • Bobby Moore a 
foit eliberat • Alf Ramsey a 

anunțat formația pentru me
ciul cu România • Știri la zi

Interesul pentru «cest joc. co« 
munlclndu-ne că tn repriza 
secundă s-ar putea să intervină două modificări, Impuse 
mal mult de nevoia de a 
face economi! de efort șl de 
a soluționa problema aripei 
dreapta a atacului, cel doi 
tehnicieni români ne-au in
format asupra formației t RA- 
DUCANU — BATMAREANU, 
LVPESCU, DINU, MOCANU 
— GHERGHELI, NL’NWEIL- 
LER — DEMBROVSCHI, TA- 
TARU, DUMITRACHE, LIl- 
CESCU.

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Simbătă și duminică, la ,,Floreasca":

MECIUL DE GIMNASTICĂ ROMĂNIA-UNGARIA
OPINII Șl REPLICI LA MASA DE LUCRU

A BASCHETULUI INTERNATIONAL
înaintea meciului cu El

veția, programat la finele 
săptămînii viitoare în țara 
cantoanelor, iată că echipa 
reprezentativă masculină a 
României 6usține, in fața 
propriilor admiratori, un 
important test : întilnirea 
cu selecționata similară a 
R. P. Ungare, aflată și ea 
in 
tru 
din 
kaș 
tru 
mâniei
Berczl Istvan, Bordan Dez-

febra pregătirilor pen- 
campionatele mondiale 

toamnă. Antrenorul Far- 
Bela a selecționat pen- 
meciul cu echipa Ro- 

următorul „6“ :

VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA RUGBY
Selecționata de rugby Juniori a orașului Gottwaldov (R.S.C.) 

a susținut Ieri ultimul meci din cadrul turneului Întreprins In 
țara noastră, în compania echipei C.S. Școlar Bucuroșii. Au 
clțtlgat rugbyștil români cu -35—16 (ÎS—8). Anterior, tinerii 
rugbyștl din Gottwaldov au Jucat cu formația Grlvlța Roșie LIT 
(Jr.) de care au dispus cu scorul de 6—3 (3—0).

'--p. UJENIUC - corespi
GH. PĂUNESCU, 

tn plin efort.

a- 
in- 
lui 
as- 
lui

so, Kisteleki Antal, Kovacs 
Gyula, Molnar Istvan, 
Mentsik Konrad.

Lotul român și-a con
tinuat și in această săp- 
tămînă antrenamentele, 
privind cu- seriozitate 
propiatele confruntări 
ternaționale. Revenirea 
Petre Mihaiuc, ca și 
cendența de formă a
Gheorghe Păunescu au spo
rit considerabil forța echi
pei române, și este de aș
teptat o comportare bună 
în viitoarele două Intilniri 
internaționale.

Simbătă, de Ia ora 17, 
sint programate exer
cițiile impuse, Iar du
minică, de Ia aceeași 
oră, exercițiile liber a- 

• Iese.
Ca arbitru neutru la 

această lntîlnire a fost 
desemnat Anton Matko- 
vici (Iugoslavia). Me
ciul România—Ungaria 
se va desfășura în sala 
Floreasca*.,

MAMAIA, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a Con
ferinței permanente ce reunește 
delegați ai federațiilor de baschet 
din Europa și Bazinul Meditera
nean au început joi dimineața 
sub conducerea lui Niko
lai Semașko (U.R.S.S.) cu un 
minut de liniște pe care preșe
dintele F.I.B.A. l-a cerut parti- 
cipanților în memoria lui Traiko 
Rajkovlcl, component al noii 
campioane mondiale, decedat în 
mod tragic cu o seară înainte.

Agenda de lucru a Conferinței 
este extrem de încărcată, fapt 
care de la bun început pune sub 
semnul întrebării valabilitatea 
unor hotărîrl pe marginea pro
blemelor tratate în mare viteză, 
care, în mod cert, vor reveni 
pe ordinea de zl a viitoarelor 
sesiuni. In ciuda faptului că me
toda de lucru prevede discuții 
prealabile, în cadrul fiecărei co
misii de specialitate, care își 
prezintă apoi concluziile, nu de 
puține ori am remarcat puncte 
de vedere exprimate fără argu
mente solide, lntîlnlnd opoziția 
firească a plenului, O tendință 
federală — am sublinlat-o șl In

relatarea precedentă — se ob
servă in preocuparea de a spori 
numărul competițiilor oficiale, a 
contactelor sportive intre cit 
mai multe țări din această parte 
a globului. In același timp, însă, 
este vizibilă dorința unor repre
zentanți de federații de a sus
ține prin punctul lor de vedere 
interese mai puțin sportive. Pen
tru nimeni nu mai constituie un 
secret faptul că o serie de clu
buri europene realizează cîștiguri 
considerabile tn urma partidelor 
oficiale din competițiile europene, 
permițîndu-și achiziții spectacu
loase. Dar 
amator nu 
asemenea 
practicării
țări din lume, avînd un 
mult mal nobil. Iată de ce apla
udăm la scenă deschisă replica 
Conferinței, care In lumina unor 
regulamente precise, a respins 
toate încercările de obținere a

soarta baschetului 
poate fi legată dă 
Interese, rațiunea 

sale, tn peste 130 de 
scop

Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. ■

o 
etapă asemănătoare celei pe 
care o străbatem acum nu a 
fost atît de frămîntată, de pa
sionantă și atît de surprinză
toare în evoluția sa. Isprăvile 

copiilor de azi, pe care nici cea mai 
înflăcărată imaginație nu le putea pre
vedea, pulverizează recordurile adulți- 
lor, făcîndu-ne să acceptăm alți para
metri ai granițelor posibilităților ome
nești. Eșafodajul unor ierarhii presta
bilite se clatină sub seismul unor forțe 
năvalnice și nebănuite. Cei „mari" în
clină steagul în fața celor „mici", în 
bătălii considerate o simplă formali
tate, dar, vai, pierdute într-o lume în 
care totul este posibil.

Pe San Siro, Coliseum al zilelor noas
tre, Feijenoord și vulcanicul Kindwall, 
despre care nu știam aproape nimic, 
fac să se vorbească de fotbalul olan
dez tn zodia Albionului, Interului, Celti
cului sau Benficăi. Australia și Anglia 

' părăsesc după primul tur actuala edi- 
Iție a „Cupei Davis", înlăturate de in

dieni și austrieci. Cine ar fț crezut că 
românii vor juca vreodată un chal- 

Ilenge-round ? Și cine ne împiedică sâ 
sperăm că vom avea „salatiera" pe 
masa unui festin la București 1 In Tatra, 
sovieticul Vedenin repetă performanța 
de Io Olimpiadă a „minusculului" italian 
Nones, tn aceeași memorabilă cursă de 
fond 30 km, lăsînd in urmă .toată elita 
schiului nordic cu prestigioșii săi Mar- 
tinsen, Măntiranta, Grămngen. Pe tărî- 
mul „icarilor zăpezii* lucrurile se petrec 
aidoma t zborurile lui Wirkola sau 
Grini stnt simple fllftiri de aripi în fața 
cehoslovacului Raska. Un mit desprins 
poate din „Edda" sau „Kalevala", care 
făcea din Nord leagănul schiului, se 
destramă. într-un deceniu, teamul lui 
Ivănescu și Oțelea aduc In Carpați, de I trei ori, titlul mondial în handbal. Cine 
și-or fi putut închipui că undeva, pe 

Iapele Deltei Dunării, se va naște o 
flotilă care pe zi ce trece devine mai 
temută, făctnd ca „marele pavoaz ro- 

Imânesc" să se mențină falnic pe cel 
mai înalt catarg pe apele Australiei, 
Japoniei, Mexicuîui sau Europei ?

I
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IMulfi sînt tentați sâ spună : elementul 

surpriză, întîmplarea, condițiile cu totul 
particulare ale desfășurării unor între
ceri — sînt factorii care generează 
aceste stări de lucruri, ierarhizarea va
lorilor într-o anumită etapă, demiliza- 
rea. Evident, într-o întrecere de mare 
anvergură factorul 
poate fi negat, dar ceea ce caracteri
zează victoria este faptul că ea are 
un fundament solid, care înseamnă o 
pregătire științifică capabilă să măreas
că potențialul biologic și psihic al spor
tivului, munca tenace, dăruirea, încre
derea, minunata încredere în forțele 
proprii, curajul de a cuteza și a nu 
accepta lucruri preslabilHe.

Vă mai amintiți ? Cu cîtevg clipe îna
inte de a păși pe covorul elegant de
senat al Wembley-ului, în baia de lu
mină a uriașei rampe străbătute de 
vuietul ce înfiora mulțimile ca vîntul 
lanurile în pîrg, în culoarul de intrare, 
un gest spontan grupa echipa de fotbal 
română în jurul căpitanului ei, jucătorii 
asigurîndu-se reciproc că vor face totul 
pentru a nu se întoarce acasă înfrînți. 
Era, dacă vreți, imaginea petalelor care 
se strîng în jurul corolei urțpi flori în 
fața furtunii, dînd acestui gest o va- ■ 
loare simbolică : a încrederii reciproce, I 
a voinței, a hotârîrii.

Ne place să sperăm că, pe apele I 
Guadalajareî, fregata „corsarului" Du- | 
mitrache va ști să înfrunte galioanele 
Angliei, Braziliei, Cehoslovaciei. S-ar 
mai destrăma un mit I

Ion MATEI

J

„înlîmplare" nu

I
I
I
I
I
I
I
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MARELE DIG UMAN AL MUNCII Șl SOLIDARITĂȚII

Pe terenurile Cooperativei agricole de producție Luduș, din Județul Mureș, fiecare crimpci de pămînt 
eliberat de ape este grabnic însămînțat

EROISMUL IIAMINIIIIEi SCimil NAȚIUNI!!
După ce viitura maximă a Oltului a depășit orașul Rm. Vilcea, toate 

forțele din Județ au fost concentrate în zona din aval de reședința Ju
dețului. Cum s-a anunțat că digul care apără orașul Drăgășani se allă 
în pericol, și că aici au fost evacuate peste 200 de case și citeva între
prinderi. m-am deplasat imediat spre acest punct. Sute de oameni, cu 
ce putuseră lua cu ei din agoniseala atîtor ani de muncă, se aflau în 
fața Consiliului popular orășenesc. Așteptau să fie transportați in locuri 
lente de furia Oltului.

La sediul Comitetului orășenesc 
de partid l-am găsit doar pe se
cretarul Petre Liță, primarul o- 
rașului. Cu o față răvășită șl 
ochii tulburi duși în fundul ca
pului, părea venit din altă lume. 
Aveam să aflu că de-abia sosise 
de pe digul de la marginea ora
șului, transformat într-un șan
tier, unde, timp de 48 de ore, 
lucrase alături de miile de cetățeni. 
Voise să „fure" o oră de odihnă, 
dar a renunțat pentru a ne oferi 
ultimele noutăți. „Slntem pentru 
a treia oară in alarmă. Apele Ol
tului au crescut cu 90 de centi
metri peste cota maximă atinsă 
la 19 mai. Am evacuat 274 de lo
cuințe. 3 întreprinderi care sint 
amenințate de șuvoaie. Deși mu 
de oameni au luat cu asalt digul 
protector, trei case au căzut vic
timă apelor dezlănțuite. Sperăm 
să fie singurele, deși se anunță 
că viitura de la noapte va fi 
cea mai marc. Am mobilizat toate 
forțele pentru a înălța digul cu încă 
un metru. Militarii și gărzile pa
triotice constituie — prin devota
mentul lor — nn adevărat para
van viu care apără orașul. Ală
turi de ei, toți elevii și salaria- 
ții (cred că mai bine de jumă
tate din locuitori) se află angre
nați în această bătălie. Sportivii, 
sub conducerea tovarășului Con
stantin S t o i c a n, președintele 
C.O.E.F.S.. au evacuat stadionul 
„23 August". Toate materialele 
sportive sînt In afară de orice 
pericol. Acum ii puteți găsi la 
dig...".

Intr-adevăr, sportivilor din Dră
gășani. în frunte cu inimosul lor 
președinte C. Stolcan — sufletul 
mișcării sportive de alei, Cum 
l-a numit primarul orașului — ii 
se repartizase o zonă de 50 me
tri din dig. In maieuri, eu mușchii 
încordați, erau adevărați atieți 
încleștați în lupta cu Oltul. Ne-am 
apropiat de „comandant" (C. 
Stoican) și l-am rugat să ne 
vorbească despre aportul adus 
de sportivi în această bătălie crîn- 
cenă. „CInd s-a aflat că baza 
noastră sportivă este în pericol, 
am pornit imediat spre ea. Fără

ACȚIUNI SPORTIVE 
Șl DONAȚII 

(Urmare din pag. 1)

nici o mobilizare. Vreo 20 de 
tineri veniseră să-și salveze... 
casa. Intr-o oră numărul lor de
pășise 50. Am evacuat tot echi
pamentul și materialele sportive. 
Au mai rămas doar vestiarele șt... 
gazonul... Apoi am pornit înco
lonați spre dig". Printre cei care 
consolidau „sectorul sportivilor" 
din marele dig, ce se întinde 
pe o lungime de peste 5 km, am 
reținut numele fotbaliștilor de 
la divizionara C, Unirea, Emil 
Preduț și Valerian Vătășescu, al 
handbalistului Baul Apostolescu, 
al profesorilor de educație fizică 
Gheorghc Giuran și Mircea Clo- 
banu care au fost in permanență 
în primele rînduri ale acestei în
cleștări.

Spre seară am plecat la Io- 
nești, unde balastiera șantierului 
din Govora fusese Inundată. O 
parte din utilaj a putut fl eva
cuat la timp. La fel și la ba
lastiera de la Fișcălia. Magaziilor 
de materiale de construcții (care 
nu au putițt fi evacuate) li s-au 
zidit ușile pentru ca apa să nu 
pătrundă înăuntru. Calea ferată 
industrială, care leagă șantierul 
de artera feroviară Piatra Olt — 
Sibiu, a fost Inundată pe o por
țiune de peste 1 km. 100 de hec
tare ale C.A.P. Ionești se află 
sub apă. Alte 30 ha ale I.A.S. 
Rm. Vilcea, aflate în raza comu
nei ionești. sînt inundate. Toți 
locuitorii comunei luptă de două 
iile cu năvala apelor. Construiesc 
diguri, șanțuri de scurgere a ape
lor, au evacuat vitele și bunurile 
aflate în pericol. în fruntea a- 
ceste! bătălii se află Gh. lorda- 
che, primarul comunei, coopera
torii Ion Florescu, Gh. Bibicu, D.

Mihai, inginerii agronomi șl me
dicul. Toți știu că lupta de abia 
acum începe și. tocmai de aceea, 
nu precupețesc nici un efort pen
tru ca pagubele să fie cit măi 
mici.

Cîțiva kilometri mai departe, 
satul Mareea a fost și mal crunt 
lovit de urgie. Toate bunurile 
au fost. însă, evacuate la timp. 
La fel șl mărfurile Magazinului 
Universal. în valoare de peste 
23(1 000 lei. Toate cerealele C.A.P. 
erau încărcate în autocamioane și 
remorci pentru a fi duse în locuri 
ferite de ape. 170 de capete de 
vite și turma de oi a C.A.P. Mar
eea fuseseră evacuate în locuri 
ferite. Țărânii cooperatori lucrau 
intens la construirea a două di
guri de apărare. în prima linie 
se aflau brigadiera zootehnistă 
Maria Dnmitrică, responsabilul 
depozitului de furaje al C.A.P., 
Petre Mihal, cooperatorii Nic. Bă
lan, Ionel ciobotea și mulți alții.

De două zile printre locuitorii 
din Ionești, Fișcălia șl Mareea 
se află prezent la datorie, mun
cind cot la cot cu țăranii coope
ratori, vicepreședintele jConslllu- 
lui popular județean, NICOLAE 
OLESCU, care răspunde, din 
partea Comandamentului jude
țean. de această zonă a Oltului. 
„Oamenii luptă cu o însuflețire 
care uimește și stîrnește admira
ția tuturor, ne spune tovarășul 
Olescu. N-are rost să vă dau 
nume fiindcă toți, dar absolut 
toți, fac adevărate minuni. SA FA
CEM CA APELE REVĂRSATE SA 
PRODUCĂ CIT MAI PUȚINE PA
GUBE — iată deviza lor în aceste 
zile, și nu este numai a lor, ci 
a întregii țări".

Eroismul de care dau dovadă 
toți cetățenii, în aceste zile de 
grea cumpănă, este o garanție că 
poporul nostru va reuși să trea
că și peste aceste vicisitudini ale 
soartei cum a trecut peste atîtea 
altele în zbuciumata sa Istorie.

Dan VLAD

IN AȘTEPTAREA
CELUI DE Al DOILEA VAI

SI De la un but la altul
SUB ÎNSEMNUL
SOLIDARITĂȚII

Sîntem la confluența Oltu
lui cu Dunărea — la Islaz — 
pe locurile unde, cu sensi
bile vibrații, au răsunat în
scrisurile „Proclamației de 
la 1848. O chemare la nobile 

i fapte s-a făcut auzită și în 
aceste zile cînd, pe o supra- 

| față de 6—8 km, apele revăr- 
' sate au format o deltă, cala- 
j mitînd lanuri și plantații, a- 
ț menințînd avuția oamenilor, 
j Ca un tot, întreaga suflare 
din roditoarea cîmpie a Bur- 
gasului s-a ridicat spre birui- 
rea vicleanului dușman care 
mușcă cu lăcomie din plinea 
tării. Pe o lungime de aproa
pe 10 km, țăranii cooperatori 

i au adăugat, peste cota obiș- 
multă a digurilor. încă 2 me
tri de stavilă împotriva ape- 

’ lor. In crîncena lor bătălie, 
dusă zi și noapte, le-au venit 
în ajutor harnicii mecaniza
tori de la I.M.A. Lunca, arun- 
cînd în focul luptei 17 trac- 

I toare cu remorci. Forțe pen
tru răpunerea stihiilor au 
trimis și muncitorii de la în
treprinderile din Tr. Măgu
rele. Bunăoară, școala de șo- 

(feri — 10 autocamioane,
■ grupul de șantiere — mașini, 
1 excavatoare. Apoi, motopom- 
I pe, apoi aspersoare, apoi ne- 
' obositele vîrfuri de atac ale
■ brigăzilor de tineret, în mij- 
i locul cărora mulți sportivi 
I s-au distins în această eroică 
: acțiune.
' Dar bătrînul „Deli-Orman“ 
(Teleormanul) este încercat de 
ape și la Pietroșani (muncă 
neîntreruptă pentru supra- 
înălțarea digului unde apele 
Dunării se apropie de cota 
maximă), la Bujoru etc. Peste 
tot. aceeași dăruire, același 

i spirit de abnegație. In fața

infiltrațiilor, a viiturilor, sînt 
aruncate mii de tone de pă- 
mîrit, bolovani, snopi, saci cu 
nisip — tot ce poate bara 
drumul funest al apei.

Cei care nu participă direct 
In brigăzile tineretului — 
brigăzi ale solidarității — iau 
parte integrală la numeroa
sele acțiuni îndreptate spre 
sporirea producției, a ajuto
rării județelor care au sufe
rit de pe urma inundațiilor.

La Alexandria, C.J.E.F.S. ’ 
Teleorman a inițiat o mani
festație sportivă-simbol „Cupa 
solidarității". întrecerea s-a 
desfășurat la Roșiori și la ea . 
au ținut să fie prezenți nu- j 
meroși iubitori ai sportului. A ' 
fost un turneu-fulger de fot
bal între echipele Comerțul 
Alexandria. Chimia Tr. Măgu
rele, Petrolul Videle și C.F.R. 
Roșiori. Suma încasată a spo
rit „Contul 2 000“ al orașului, 
zi de zi în creștere.

Sub marele însemn al soli
darității, mii și mii de tineri 
muncesc voluntar la șantie
rele orașelor din județul Te
leorman. la îndeplinirea anga
jamentelor suplimentare, ale 
obiectivului principal al a 
cestor zile : bătălia ca pe (ie- • 
care palmă de pămînt să se 
obțină un plus de recoltă.

In această campanie de am
ploare. chemarea la ordinea 
zilei este: NU CEDAM NI
MIC ! Nici la Islaz, unde bri
găzile de tineret sînt-conduse 
de Sandu Dumitru, șeful sec
ției sport-turism și pregătire 
militară a Corin’telului jude
țean Teleorman al U.T.C., nici 
la Pietroșani, nici unde !

Vasile TOFAN

• A luat sfîrșit competiția or
ganizată de Ministerul Transpor
turilor cu participarea — de la 
prima fază — a peste 30 de echipe 
din întreaga țară. In finala com
petiției s-au întîlnit echipele Șco
lii profesionale Auto București și 
Școlii profesionale C.F.R. Brașov. 
După o primă repriză în care ti
nerii rugbyști brașoveni au domi
nat net și au reușit să fructifice 
categoric (9—0), la reluare avan
tajul a trecut de partea formației 
viitorilor tehnicieni auto. Ei au 
reușit nu numai să refacă handi
capul, ci și să preia conducerea. 
Scor final : 11—9. Felicitări cîști- 
gătorilor și celor doi antrenori, 
profesorii Dan Sergiu Weissel- 
berg și Dumitru Scarîat. Felici
tări și rugbyștilor da la Școala 
prof. CF.tl. Brașov (antrenor, 
prof. loan Soporan), mai ales 
pentru frumoasa demonstrație 
din prima parte a finalei.

H In campionatul național 
de rugby — juniori XV — cla
samentul final arată astfel : 1. 
Clubul sportiv școlar (8—5 cu 
Școala sportivă 2), 2. Școala 
sportivă 2. 3. Rapid București 
(9—0 cu Constructorul Bucu
rești), 4. Constructorul Bucu
rești.

Cele patru echipe s-au prezen
tat la valori sensibil apropiate. 
Numai plusul de experiență com- 
petițională și de orientare tactică 
au favorizat succesul echipei Clu- 
bLilui sportiv școlar. O notă bună 
pentru antrenorii acestor forma
ții (C. Munteanu — CI. sp. școlar, 
Mariana Lucescu — Șc. sp. 2. 
Vasile Constantin — Rapid și M. 
Horșa — Constructorul) care pro
mit să asigure un valoros schimb 
de inline rugbyului românesc de 
performanță.
• Se cunosc și primele clasate 

în campionatele de rugby juniori 
organizate pe municipiul Bucu
rești. Iată-le :

Rugby în VIII : 1. Școala spor
tivă nr. 2 (prof. Mihai Gonțu). 2. 
Clubul sportiv școlar (Anton Gro- 
man). 3. Grivița Roșie (Const. 
Cocor).

Rugby în X : 1. Grivița Roșie

L.I.T. (prof. D. S. Weisselberg .șf 
C. Cocor), 2. Steaua (I. Fodor), 
3. Electroaparataj (prof. Mariana 
Lucescu).

Rugby în XV : 1. Clubul sportiv 
școlar (C. Munteanu și prof. Doru 
Dinulescu), 2. Rapid (prof. Vasile 
Constantin), 3. Școala sportivă 
nr. 2 (prof. Mariana Lucescu).
• Iată ți clasamentele finali 

ale celor trei serii, divizia B.
SERIA Is

1. Rapid Buc. 18 16 1 1 232: 79 51
2. Constr. Buc. 11 15 1 2 300: 72 49
3. Gloria Buc. 18 13 1 4 266: 88 44
4. Sp. stud. 18 10 1 7 182:138 39
5. S.N. Oltenița 18 8 1 9 114:148 35
6. Tînărul

petrolist 18 5 3 10 82:132 31
7. Aeronautica 18 5 2 11 86:298 30
8. Arhitectura 18 4 2 12 94:176 28
9. Petrochini,

Pitești 18 4 1 13 96:199 27
10. Olimpia

București 18 3 1 14 64:164 25
SERIA A II-A

1. Cimentul
Medgidia 16 11 2 3 210: 72 40

2. Constr. Sv. 16 11 1 4 141: 44 39
3. Ancora Gl. 16 10 3 3 137: 57 39
4. Agr. Iași 16 9 0 7 117: 74 34
5. ASM Tecuci 16 7 3 6 54:123 33
6. Constructorul

Bîrlad 16 7 2 7 107: 77 32
7. Chimia

Năvodari 16 6 0 10 75:115 :25*
8. Unirea

Tricolor 16 2 3 11 39:197:22*
9. Ideal

Cernavodă 16 1 2 13 49:170 17*
SERIA A III-A :

*) Echipe câre au forfaitat.

1. Electroputere
14 • 3 189: 73 44Craiova 16

2. Precizia 
Săcele 16 10 3 3 180: 42 »

3. Chimica 
Tîrnăveni 15 9 1 5 142: 79 33*

4. Min. Lupeni 16 8 2 6 64: 85 33»
5. Poli, cluj 15 6 4 5 103: 96 31
6. CFR Bv. 16 5 3 8 65: 80 28*
7. U.M. Tim. 16 4 4 8 39:123 26*
8. Met. Tr. Sv. 16 4 1 11 49:151 23»
9. I. M.

Petroșani 16 2 1 13 40:142 20*

Rezultate bune in probele combinate

Cornelia Popescu 4762 p la pentatlon
(16.2 — 36,62 — 4,20 — 55.06 — 
5:18,8), 6. M. Nicolau (Steaua)
6660 p (16.2 — 32,72 — 3,90 — 
51,68 — 4:49,1).

Vladimir MORARU

INSULA SĂTMĂREANĂ
DE LA BRAȘOV

Ie didactice au donat popu
lației din zonele sinistrate, 
din veniturile proprii, suina 
de 245 000 Iei. Din economi
ile I.E.F.S. a fost alocată, în 
același scop, suma de 125 000 
Iei. Au mai donat 60 000 Iei 
studenții.

★

Componenții lotului națio
nal de tir au depus la con
tul C.E.C. — 2000 suma de 
9100 lei.’

★

C.J.E.F.S. Galați ți-a Întoc
mit un amplu plan de mă
suri menit să ducă la aju-

— Nu, la Lipova n-a răsărit 
incă soarele...

Fără a scruta cerul și ui- 
tîndu-te doar la fețele oa
menilor, iți dai seama că „as
trul bucuriei" — cum îl nu
mea, inspirat, un poet — se as
cunde incă privirilor încărcate 
cu speranțe ale localnicilor.

Ce a fost și ce este acum 
la Lipova ?

Ce a fost, se cunoaște în 
Unit mari. Mureșul a atins la 
Lipova incredibila cotă de 710 
cm; orașul, împreună cu Rad- 
na și Soimoș, a fost inun
dat de Viituri gigantice. 200 
de case s-au topit pur și sim
plu în valuri, alte 300 au fost 
grav avariate; patru zile lo
calnicii au circulat numai cu 
bărcile...

Toate aceste realități de film 
de groază, locuitorii Lipovei 
le-au trăit, făcîndu-le față cu 
un curaj impresionant.

Se pare, însă, că necazurile 
acestor oameni nu s-au ter
minat incă. Azi-noapte (n.r. 
miercuri) a plouat continuu, 
iar chipul Mureșului inspiră 
din nou teamă. După-amiază 
este așteptată viitura care a 
făcut ravagii acum două zile

la Alba Iulia. împotriva ei — 
anticipată la cota de 520 cm 
— s-au luat măsuri energice. 
Zeci de autocamioane au adus 
piatră de la cariera din Șoi- 
moș, ea fiind folosită la înăl
țarea digurilor dinspre Lipova 
și Radna; au fost evacuate 
familiile de pe străzile Avram 
Iancu, Bugariu, Dragalina, 
Cuza Vodă și de pe Calea Timi
șoarei ; două unități militare 
lucrează continuu de 30 de 
ore pe malurile Mureșului, 
unde am zărit peste 100 de 
camioane și numeroase bărci.

în multe case din oraș mo
bilele sint urcate la etaj. Pe 
strada principală. Nicolae Băl- 
cescu, magazinele (toate au 
podelele umede și parchetele 
umflate de apă) lucrează a- 
vînd produsele urcate pe me
se sau pe scări.

Continuîndu-și munca coti
diană, oamenii așteaptă viitura 
de după-amiază pregătiți pen
tru , o nouă luptă cu Mureșul.

Sînt toate speranțele ca, la 
Lipova. învingător în încleș
tarea dintre ape și om să nu 
iasă Mureșul.

Marius POPESCU

Aproape 800 de copii din 
Satu Mare, retrași din fața 
furiei și a dezastrului lăsat 
de ape, au fost găzduiți, cu 
dragoste și omenie, în pa
tru din taberele școlare ale 
județului Brașov : Ia Timiș, 
Budila, Bran și Dîmbul Mo
rii. Am vrut să-i vedem, să-i 
auzim, să discutăm cu ei și 
am ales Branul. De o parte 
și de alta a firului de asfalt 
care ne poartă pînă la ta
băra pionierească, oameni și 
mașini ostenesc peste holde 
încercînd să ajungă timpul 
din urmă și să umple cu 
viitoarele bucate imensele 
pagube aduse peste noi de 
această primăvară sălbatică.

De obicei taberele, școlile, 
grădinițele de copii sînt 
stupi gălăgioși și zglobii care 
rid sub soare. Cea pe care 
am vizitat-o noi — la numai 
cîteva zile de la deschiderea 
sa — era mai liniștită, mai 
tăcută, mai gravă, deși cu
prinde 396 de copii ce și-au 
găsit paturi moi și calde, 
hrană gustoasă și din belșug, 
îmbrăcăminte, grijă medica- 
lă_ și pedagogică oferite de 
mîini și inimi generoase. Co
piii n-au uitat sinistrul. Ochii 
lor, ferestre deschise, răs- 
frîng imaginile din suflete. 
Dezastrul văzut este prea a- 
proape. Ravagiile tăcute de 
ape prea zguduitoare și du
rerile la care au asistat o 
parte din ei, prăbușirile ca
selor părintești, ale locurilor 
dragi, natale, sînt prea pu
ternice pentru a le uita atît 
de iute. I-am găsit mai me
ditativi, mai sobri. Pe cei 
mai răsăriți, elevi ai claselor 
a VIII-a, a IX-a și a X-a, 
maturitatea i-a întîmpinat 
mai devreme decît pe cole
gii lor de vîrstă și joacă de 
pe alte meleaguri. Băieții 
deveniseră bărbați...

Toți cei care îi însoțesc de 
aproape, din conducerea și 
personalul taberei, sau deTa 
distanță, prin grija ce le-o 
poartă, nu precupețesc nici 
un efort, nici o energie pen
tru ca copiii Școlilor gene
rale nr. 10 și nr. 3 din Satu

Mare să se simtă ca acasă. 
Dealtfel, 20 de cadre didac
tice ale lăcașurilor respecti
ve (pentru toate disciplinele 
școlare) îi însoțesc și îngri
jesc, urmînd ca în cîteva 
zile să înceapă și o pregă
tire școlară cu 4 ore de pro
gram zilnic, pe claSe și pe 
materii. Manuale, rechizite 
școlare și tot ceea ce tre
buie vor primi în aceste zile 
de la școlile și Inspectoratul 
școlar brașovean, după cum 
pînă în prezent toți copiii au 
căpătat 3—4 rînduri de ru- 
fărie personală, haine, pu
lovere, rochii, pardesie, pan
tofi.

Stînd de vorbă cu profe
sorii Ermil Rădulescu, co
mandantul taberei, Iuliana 
Uray și Ileana Vereș. din 
Satu Mare, am aflat că co
piilor li se organizează tim
pul liber cu filme — unul 
chiar în ziuă în care am vi
zitat tabăra — cu jocuri, 
lecturi îri biblioteca cu peste 
2 0G0 volume, activități turis- 
tico-sportive și vizionări în 
sălile de club în care toc
mai se instalau trei televi
zoare.

Am stat de vorbă și cu 
copiii. Toți, fără nici o ex
cepție, duminică, după so
sirea lor, au scris părinților 
asigurîndu-i de săhătate, 
bună îngrijire și ascultare. 
Rîndurile expediate trimit 
putere celor de acasă. Toți 
ne-au rugat să transmitem și 
pe această cale părinților, 
rudelor, prietenilor toate a- 
sigurările de bine și sănă
tate și să mărturisim public 
recunoștința lor pentru tot 
ceea ce se face pentru ei în 
aceste zile de grea cumpănă 
a copilăriei lor.

Copiii nu mai sînt copii. 
Ei au văzut, au. înțeles și 
știu totul. în aceste clipe ei 
prețuiesc și mai mult no
țiunile de umanism, priete
nie, frăție, solidaritate, al că
ror conținut le era, poate, 
pînă de curînd cu totul necu
noscut.

Mihai BIRĂ

Concursul repu
blican de primă
vară la pentatlon 
și decatlon s-a în
cheiat ieri pe sta
dionul Republicii 
cil rezultate foarte 
bune. In întrecerea

fetelor s-au realizat două recor
duri republicane : Cornelia Po
pescu a totalizat la sfîrșitul ce
lor cinci probe 4762 p (v.r. 4692 
p Elena Vintilă), iar Elena Mîrza 
a stabilit un nou record de ju
nioare CU 4408 P (v.r. 4392 p 
Cornelia Popescu). Deci, in ziua 
în care pierdea recordul de ju
nioare Cornelia Popescu îl ob
ținea pe acela, mai valoros, la 
senioare. întrecerile au fost 
foarte echilibrate atingînd cea 
mai înaltă tensiune înainte de 
ultima probă care a stabilit, de 
altfel, și ordinea finală. Din nou 
trebuie să remarcăm un rezultat 
excelent realizat într-o probă 
desfășurată ieri, acela al Viori- 
c»l Viscopoleanu la săritura în 
lungime — 6,36 m — cea mai 
bună performanță europeană a 
anului.

Decatlonul băieților nu s-a 
soldat cu nici un record, dar 
ne-a prilejuit constatarea că 
avem o bună echipă reprezen
tativă. Primii cinci atieți au ob
ținut peste 7 0d() p. Iată rezul
tatele în probele desfășurate ieri 
și clasamentele finale : PENTAT
LON : (lungime — 200 m) : 1. 
Cornelia Popescu (Rapid) 4762 n, 
(5,93 — 25,6), 2. Elena Vintilă 
(Dinamo) 4503 p (5.81 — 25,3), 3. 
Viorica Viscopoleanu (Steaua) 
4499 p (6.36 — 25,4), 4. Anamarla 
Vitalyos (C.A.U.) 4422 p (5.61 — 
25,0), 5. Elena Mîrza (S.S.A.)
4408 P (5,60 — 25,2), 6. Rodica
Țarălungă (C.A, Roman) 436» p 
(5.60 — 25,3) ; DECATLON :
(110 mg, disc, prăjină, suliță, 
1500 m) : 1. K. Socol (Steaua) 
7500 p (15.4 — 47,02 — 4,00 — 
60,26 — 4:47,4), 2. A. Șepci („U“ 
Cluj) 7261 p (14.9 — 40,00 —
3.70 — 58,90 — 4:44.4), 3. V. Bog
dan („U“ Cluj) 7248 p (16,1 — 
37,76 — 3,20 — 60,74 — 4:26,6), 4. 
V. Jurcă („U“ Cluj) 7114 p (15,9 
— 41,44 — 3,70 — 54,60 — 5:07,4), 
5. V. Mureșân (Steaua) 7091 p

A apărut

REVISTA
„EDUCAȚIE FIZICĂ 

SI SPORI*»

Din cuprinsul acestui inte
resant număr spicuim :

— „Cu prof. Einar Haugen 
de la Hărward University din 
Cambridge (S.U.A.), președin
tele Comitetului internațional 
permanent al lingviștilor, des
pre : SPORT — UN ACTIV ȘI 
NOBIL LIMBAJ UNIVERSAL’4 
de V. Firoiti ;

— „CERCETĂRI PRIVIND 
TONUSUL MUSCULAR DUPĂ 
EFORT FIZIC ȘI INTELEC
TUAL LA ELEVII DE LICEU*4 
de M. Popescu ;

— „METODICA ÎNVĂȚĂRII 
UNUI ELEMENT DE MARE 
DIFICULTATE ÎN GIMNAS
TICA SPORTIVA4* de Gh. 
Condo viei ;

— „UNELE PROBLEME PRI
VIND PREDAREA EDUCAȚIEI 
FIZICE DE CĂTRE ÎNVĂȚĂ
TORI LA CLASELE I—IV4 
(III) de R. Ionescu ;

— „OBSERVAȚII ȘI NOTE 
PE MARGINEA SESIUNII 
I.E.F.S.*4 de A. Nicu ;

— MIRCEA LUCESCU44 de 
O. ioanițoaia.

Nr. 5 al revistei „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT** se gă
sește la toate centrele de difu
zare a presei din țară.

23 iwit

««

torarea populației sinistrate. 
Potrivit unei estimații apro
ximative, care înglobează do
națiile personale ale activiș
tilor sportivi și fondurile ce 
se vor strînge prin acțiunile 
cluburilor și asociațiilor 
sportive locale, s-ar putea 
însuma, în favoarea celor lo
viți de calamități, circa 
140 000 lei.

Printre acțiunile sportive 
incluse în program, se nu
mără meciuri de fotbal și 
gale de box. O primă între
cere pugilistică va avea loc 
sîmbătă seara între o selec
ționată locală și o formație 
a clubului Steaua. (T. SI- 
RIOPOL, coresp.)

★
C.J.E.F.S. Timiș, în colabo

rare cu cluburile și asocia
țiile sportive din județ, or
ganizează o serie de compe
tiții ale căror încasări vor 
fi donate în întregime sinis- 
traților. Pentru această săp- 
tămînă sînt prevăzute între
ceri de fotbal între Politeh
nica Timișoara — Ceramica 
Jimbolia și C.F.R. Timișoara 
— Vulturii Textila Lugoj și 
de handbal între Universita
tea— Constructorul Timișoa
ra, Liceul nr. 4 Timișoara — 
Școala sportivă Timișoara 
(m-j-f), Tehnometal — Bana
tul IGOT (m). (P. ARCAN, 
coresp.)

fW PRAGUL
(Urmare din pag. 1)

nopții în care vrăjmașul, Dună
rea, a fost învins de oameni, 
acolo la dig. Ceilalți continuăm 
să privim deluviul, incredibila 
revărsare a apelor.

Zgomotul de bondar al vapo
rului, cu care ne-am obișnuit 
în cele patru ore de drum, este 
acoperit de răbufnirile în cor ale 
eșapamentului. „Iată digul !“ ne 
strigă comandantul ; șl într-0 
fracțiune de secundă orice ac
tivitate încetează. Toți au venit 
pe punte și sorb din ochi fur
nicarul de oameni și mașini ce 
se mișcă, precum o lume li
liputană, pe fondalul încă depăr
tat al coronamentului. Lina a- 
propiere ne aduce la contururile 
normale ale vasului șantier. Șl 
primii oameni pe eare-1 vedem, 
un bătrîn cu o barbă de patri
arh șl un tînăr imberb, simbo
lizează reuniunea de forțe. Ne 
răspîndim imediat. Lîngă o ba- 
terie-sonete „ Diesel" s-au oprit 
sânziana Pop șl Alexandru Iva- 
siuc, fascinați de curajul tine
rilor militari ce bat cu berbe
cele mecanice stîlpi în albia 
Dunării. Dincolo, unde munci
tori în uniforme ale gărzilor pa
triotice Implantează țesături din 
ramuri de salcie, adastă Marin 
Sorescu și Nicolae Manolescu...

Intrăm în vorbă cu o grupă 
de muncitori de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Chiscani. 
Au venit aici, în noaptea aceea 
de duminică spre luni, cînd

BĂTĂLIEI DECISIVE CU DUNĂREA
Dunărea, ce-șl sporise forțele
all!ndu-se cu vijelia, mușca
din Inelul digului ca dintr-o fe
lie de tort. De atunci muncesc
continuu, cu strg, cu eroism.
Nu se gîndesc la ei, ci la cel 
rămași la combinat, la cel 
ce trebuie să-l înlocuiască, lu- 
crînd fără program pentru ca 
producția să nu sufere. Apoi, o 
altă frăjnîntare :

— Știți ceva despre viitură ?
— A intrat ieri la Baziaș.
— O fi mare ?
— Are o coamă de un metru...
O sudalmă scapă înainte de a 

putea fl oprită. Omul încearcă 
apoi să se liniștească pe sine, 
să-i liniștească pe ceilalți.

— Ei, aici, Ia noi, are să se îm
partă pe cele două brațe. N-o 
să fie mai mare de 40—50 cm. 
La atîta rezistăm. Ce zici Necu- 
lae 7

— Trebuie. Hotărlt lucru, tre
buie să rezistăm 1

Pe lîngă noi trec mereu bul
dozere, tractoare cu remorci, 
pline ochi cu saci de polietilenă, 
de iută, încărcațl cu pămînt. 
Sute și sute de sad astupă gu
rile căscate de Dunăre, rogoji
nile se interpun ca o plasă, pal- 
planșele solidifică construcția, 
înspre dig se rotește caruselul

studenților de la I.E.F.S., al pro
fesorilor lor. îmbrăcați sumar, 
arși de soare, duc fără conte
nire saci cu pămînt, urcă șl co
boară, într-un ritm amețitor, di
gul. Aici, la digul Insulei Mari, 
deosebirile profesiilor s-au șters. 
Muncitori Și tehnicieni, ingineri, 
profesori, medici, țărani, militari 
și studenți, toți laolaltă sînt ostași 
pe frontul muncii. Reporterul 
„Scînteii tineretului" îmi cere 
să-i recomand un campion spor
tiv. Pe care ? Toți ml se par cam
pioni. Recordmani al dîrzeniei și 
rezistenței, al înflăcăratei dorin
țe a tineretului studios de a 
contribui la învingerea stihiei. 
Pînă la urmă îl opresc pe lec
torul universitar Eustațiu Mărgă
rit, fiindcă-i brăilean șl-șl apără 
meleagurile copilăriei.

— Ne simțim alei ca într-o fa
milie...

Și fostul campion al ringului 
continuă să-și depene gîndurile, 
impresiile... Munca de pe acest 
vast șantier al digului de 156 
km are în ea ceva din duritatea 
trasului la galere. Dar nu acesta 
este motivul pentru care oamenii 
nu manifestă veselia aceea cu
noscută cu peste 20 de ani în 
urmă la Bumbești — Livezenl. A-

tuncl tăiam drum nou, solid, fo
lositor oamenilor, eram convinși 
de reușită ; acum se înalță stavilă 
vremelnică în calea apelor, dar 
nu se știe dacă ea va rezista, 
dacă va fl suficientă pentru for
ța cu care va fi lovită. Toți sînt 
încordați, fiindcă se pregătesc 
de luptă cu dușmanul. Șl dușma
nul acesta s-a dovedit a fi șiret, 
hain, neînchipuit de puternic. 
Pină cînd soarele apune și noap
tea aruncă înfricoșătoare umbre, 
nimeni nu lasă lucrul. • Uneori 
nici după aceea. Furnicarul a- 
cesta imens, harnic, conștient de 
misiunea sa hotăritoare nu-și dră
muiește forțele. Scrisul meu nu-1 
poate reda uriașul efort, dăruirea 
fără seamăn ; cum, de asemenea, 
nu poate oglindi luciditatea, pu
terea exemplului comuniștilor, cei 
care sint creierul și inima aces
tui șantier de apărare a avuției 
țării.

„Foresta" ne readuce, pe calea 
apelor, la Brăila. Dunărea stră
lucește uneori, în lumina faruri
lor vapoarelor ce nu-și vor în
cheia nici la ceas de noapte 
cursele prin labirintul pămîntu- 
rilor Inundate. Pe punte toată 
lumea privește. Vorbele sînt de 
prisos...

— VA PUTEA ANGLIA SA-SI MENȚINĂ TI
TLUL SUPREM ÎN FOTBAL? '

— VA REUȘI BRAZILIA RECUCERIREA SUPRE
MAȚIEI MONDIALE?

— ROMANIA ESTE CAPABILA DE 
SURPRIZE ?
Răspunsul la aceste 
întrebări îl primiți 
acasă prin

TELEVIZORUL

— Diagonala ecranului : 
47 cm • Imagine și sunet 
de calitate • Mare stabi
litate în funcționare.

— Linie estetică moder
nă • Se poate cumpăra și 
cu plata în 12—18 rate 
lunare cu un aconto între 
510 și 680 iei.

MARI
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Echipa probabilă a Angliei pentru meciul cu România
Lotul englez s-a reîntors la Guadalajara

Bobby Moore a Cost eliberat ieri
ECHIPA ANGLIEI S-A 
REÎNTORS LA GUADA
LAJARA... FARA BOBBY 

MOORE

CIUDAD DE MEXICO, 28 
(Agerpres). — Echipa Angliei 
(fără Bobby Moore) a sosit 
miercuri seara la Guadalaja
ra. Formația engleză a fost 
primită la aeroport de gu
vernatorul statului Jalisco. 
Antrenorul Ramsey a accep
tat să răspundă la întrebă
rile numeroșilor ziariști aflari 
pe aeroport. El a spus refe
ritor la „afacerea Bobby 
Moore" că TOTUL PARE A FI 
O ÎNSCENARE SI CA NU ȘTIE 
CE EFECT VA AVEA ACEST 
LUCRU ASUPRA MORALU
LUI JUCĂTORILOR SĂI. Tre- 
cînd la probleme „tehnice", 
Ramsey a fost mirat de căl
dura aproape insuportabilă 
de la Guadalajara. „DIN FE
RICIRE MAI STNT ȘASE ZILE 
FINĂ la meciul cu româ
nia „CA SĂ NE ACLIMATI
ZĂM", a adăugat el. Totoda
tă antrenorul a comunicat si 
FORMAȚIA PROBABILĂ PEN
TRU MECIUL CU ROMÂNIA : 
Banks — Newton, Cooper, 
Labone, Moore — Mullery, 
Ball — Lee, Bobby Charlton, 
Hurst și Peters.

Șase jucători din acest 
*11' (Banks, Moore, Ball, 
Bobby Charlton, Hurst și Pe
ters) au făcut parte din for
mația care în urmă cu patru 
ani a cucerit „Cupa Jules 
Rimet".

MECIUL CU DIVIZIONARA MEXICANĂ 
„0R0“ - ULTIMUL TEST AL ECHIPEI ROMÂNE

(Urmare dtn pag. 1)

Cele două înlocuiri probabil îi 
vizează pe Ghergheli in locul 
căruia va apare Dumitru și pe 
Dembrovschi, pe postul căruia 
va evolua în ultimele 45 de 
minute Neagu.

In vederea acestui meci echi
pa noastră a făcut miercuri un 
antrenament pe terenul clubu
lui „Provindencia**, in apropie
rea căruia își au reședința fot
baliștii brazileni. Cu această 
ocazie am putut sta de vorbă 
cîteva minute cu antrenorul 
Zagalo. care era neliniștit De 
de o parte de accidentarea lui 
Gerson șl pe de altă parte de 
faptul că în grupul de arbitri 
afectat grupei „diabolice", cum 
este supranumită grupa noastră 
de presa mexicană, a fost de
legat și peruvianul Yamassaki. 
Antrenorul brazilian mi-a spus 
că delegația țării sale va înainta 
un protest la F.I.F.A.. deoarece 
peruvianul... japonez este sus
pectat de antipatie față de fot
baliștii „cariocas" !

Și pentru că tot a venit 
vorba de arbitri, să precizez 
că primele comunicări făcute 
de comisia de arbitraj a F.I.F.A. 
au produs o oarecare senzație 
Motivul ? în primul rînd pen-

Duminică, in Capitală:

UN MINICIRCUIT

DE VITEZĂ
In dorința de a veni în spri' 

jinul celor ce au fost greu în- 
cercați de calamități, filiala Bucu
rești a A.C.R., în colaborare cti 
secția de carting și automobilism 
a Liceului „Ion Neculce" din Ca
pitală. organizează duminică un 
minicircuit de viteză. întrecerea 
se va desfășura pe bulevardul 
Leontin Sălăjan. avind în des
chidere un concurs de moto, dis
putat în organizarea comisiei mu
nicipale de motociclism Bucu
rești.

Minicircuitul de viteză este re
zervat âtît automobiliștilor în
cepători (organizați pe clase în 
funcție de cilindree), cît și con
sacrărilor, acestora rezervin- 
du-li-.se două clase : pînă la 1000 
cine și de la 1100—1150 cmc. Con
curent ii posesori de Dacia 1100 S 
sînt obligați a concura cu aceste 
mașini.

Organizatorii au stabilit ca fon
durile realizate prin încasări să 
fie vărsate direct sinistraților din 
județul Mureș, care urma să or
ganizeze cea de a treia etapă a 
campionatului național de ra
liuri.

ADEVĂRUL DENATURAT SAU FALSA ETICHETA A PERSECUTĂRII ?
Primim la redacție, zilnic, 

un mare număr de scrisori 
din sau despre acea lume a 
arbitrilor, pe care o stimăm 
sincer și căreia — acordindu-i 
valențe importante pe plan 
tehnic, dar și etic — îi atri
buim și îi prețuim substan
țiala contribuție la vastitatea 
și valoarea de astăzi a spor
tului românesc.

Nu o dată, „SPORTUL" și-a ex
primat această opinie, recunos- 
cînd în același timp dificultățile, 
deseori create de subiectivismul 
unor sportivi sau spectatori, ac
tivității voluntare, în general, pe 
care — în toate disciplinele -- 
arbitrii o desfășoară cu pasiune 
și competență.

De aceea, desigur, în coloanele 
„SPORTULUI" nu și-au aflat găz
duire izbucnirile pătimașe, insi
nuările de tot felul, injuriile și 
calomniile cuprinse în foarte 
multe scrisori, ziarul încercînd, 
ori de cîte ori adevărul se afla 
de cealaltă parte, să pună lucru
rile la punct, să apere onestitatea 
arbitrilor, să împiedice nedreptă
țile și să separe limpede intenția 
de greșeală.

Ne sosesc, însă, la redacție, 
scrisori — protest purtînd semnă
turile unor arbitri, la rîndul lor 
nemulțumiți cu aprecierile făcute 
de unii cronicari sau comentatori 
ai ziarului nostru ca și ai altor 
publicații. Obișnuim să cercetăm 
cu atenție și grijă asemenea 
scrisori și, din respect pentru 
adevăr și demnitate, atunci cînd 
este cazul, găsim tăria, într-un 
dialog sincer cu cititorul de pre
tutindeni, să recunoaștem că s-a 
greșit.

Dar, în multe asemenea scri
sori. subiectivismul este la fel de 
prezent ca și în rîndurile trimise 
de pătimașii suporteri care-și 
varsă tot „focul" pe arbitri. Sînt 
invocate mărturii, se cer probe, 
se fac procese de intenție. începe, 
aparent inofensiv, în fond pericu
los și dăunător, jocul cuvintelor 
grele și al etichetărilor, totul 
pentru încercarea de a diminua 
uneori greșeala, alteori răspunde
rea arbitrului.

Socotind corect, etic, că nu nu
mai sportivii, ci și arbitrii, sînt

BOGOTA 28 (Agerpres). 
—- Bobby Moore, căpitanul 
echipei engleze de fotbal, 
arestat luni la Bogota sub 
acuzația de complicitate la 
furtul unei brățări în va
loare de 1 500 dolari din ma
gazinul de bijuterii situat la 
parterul hotelului în care e

0 Comentatorul agenției „United Press" citează printre 
jucătorii cei mai taleniați care vor evolua la apropiatul 
campionat mondial și pe tînărul atacant central Florea Du- 
mitrache, despre care spune că „posedă un subtil control al 
balonului".

chipa sa a fost cazată, a fost 
pus în libertate.

Autoritățile columbiene au 
anunțat în schimb că cele
brul jucător britanic va tre
bui, la întoarcerea în Anglia, 
să se prezinte periodic la am
basada Columbiei din Londra 
pînă cînd ancheta deschisă 
de poliția din Bogota va fi 
încheiată.

Bobby Moore urmează să 
părăsească (media) Bogota, 
la bordul unui avion argen
tinian, pentru a se alătura 
echipei sale din Mexic, în 
vederea participării ia actua
la ediție a campionatului 
modial de fotbal.

„LUPTAT! SA CIȘTIGATI 
ORICE MECI..."

„Iubitorii fotbalului din 
Mexic nu cer echipei să cîș- 
tige toate meciurile dar noi 
putem să cerem jucătorilor să

tru că s-a interzis categoric 
cavalerilor fluierului să facă vreo 
declarație presei sau să acorde 
interviuri și în al doilea rînd 
pentru că s-a hotărît introdu
cerea controlului anti-doping. 
In acest sens, la sfîrșitul fie
cărei partide, in prezența arhi

Zn cadrul unei ședințe care a avut loc miercuri membrii 
delegației române prezentă la turneul final al Campionatului 
mondial de fotbal și-au exprimat sentimentele de solidaritate 
și atașament cu lupta eroică a poporului nostru pentru stă
vilirea forțelor dezlănțuite ale naturii, pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a efectelor inundațiilor. Dînd glas dorinței lor 
fierbinți de a fi alături de întregul nostru popor și de a 
contribui la opera de refacere a distrugerilor provocate de 
calamitățile naturale, MEMBRII DELEGAȚIEI AU liOTARlT 
SA OFERE SALARIUL LOR PE O LUNA FONDULUI DE 
AJUTORARE A SINISTRAȚILOR.

într-o scrisoare adresată Comitetului Central al P C.R., 
personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, sportivii și-au expri
mat hotărîrea fermă de a lupta din toate puterile lor tinerești 
PENTRU A REPREZENTA CU CINSTE CULORILE PATRIEI
NOASTRE IN ÎNTRECEREA 
DE FOTBAL DIN LUME.

trllor vor fl trași la sorți cite 
doi jucători din cele două for
mații. care vor fi supuși exa
menului de laborator. în afară 
de aceasta s-a mai decis ca fei 
cazul unei accidentări să nu fie 
permis accesul pe teren decît 
a cel mult două persoane șl 
aceasta numai după ce arbitrul 
întîlniril a încuviințat intrarea 
lor.

In sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre celelalte două formații par
ticipante la grupa C, și ele pre
zente la Guadalajara. Cei mal 
discreți sînt fotbaliștii cehoslo- 

datori să se supună judecății de 
valoare și corectitudine în fața 
opiniei publice, vom încerca, în 
rîndurile următoare, să dăm un 
răspuns personal prof. C. Căpă- 
țînă, apreciat arbitru de handbal, 
dar și un răspuns de principiu 
la toate cele discutate pînă acum, 

înainte de a cita cîteva fapte, 
ni se pare util a preciza, fără a 
face un act de complimentare — 
că ne sînt binecunoscute dovezile 
de pasiune și pricepere pe care 
arbitrul buzoian le-a dat în cele 

Răspuns unor scrisori

două decenii de activitate și că, 
nu o dată, ziarul nostru i-a ară
tat meritata prețuire a muncii 
sale. E îndeajuns, însă, ca la 
un meci...

Pe scurt, după jocul Rapid — 
Universitatea București, din cam
pionatul de handbal, cronicarul 
nostru a calificat drept „slab- 
arbitrajul prestat de cuplul Că- 
pățînă — Ene. Aprecierea a pro
vocat nemulțumirea profundă a 
prof, C. Căpățînă și, printre al
tele, l-a determinat să expedieze 
mai multe scrisori de protest, a- 
dresate unor activiști ai fede
rației, precum și redacției noas
tre.

Iată ce crede arbitrul C. Că
pățînă despre calificativul ^slab- 
și implicațiile acestuia.

...„Unele calificative se dau pe 
sprinceană, de la caz la caz-...

„Uneori, tovarășii care scriu 
denaturează adevărul. Un exem
plu concret : în ziarul apărut la 
10 mai a.c. se apreciază că am 
condus slab jocul Rapid — Uni
versitatea București. Toți cei 

prezenți au rămas uimiți, deoa
rece nimeni dintre cunoscători 
n-a avut asemenea părere. De ce, 
atunci, se face o asemenea ne
dreptate ? Vrea cronicarul res
pectiv să ridice prestigiul unor 
arbitri, ponegrindu-i pe alții ?“... 
„Nu vă gfndiți că ne nemulțumiți 
pe noi, provincialii ?“... „Pe ne
drept sînt discreditat în fața 

dea tot ce pot în cursul fie
cărui meci“ — a declarat 
președintele Mexicului, Gus
tavo Diaz Ordaz, în cursul 
unei ceremonii în care a în- 
mînat drapelul național 
membrilor echipei reprezen
tative. „Dacă ei vor face a- 
cest lucru — a continuat

Ordaz — orice loc îl vor o- 
cupa în cursul turneului va 
fi unul de onoare, conside- 
rînd că ei vor întîlni pe cei 
mai buni fotbaliști din lume".

FESTIVITATE LA 
ACATLAN DE JUAREZ

Clopotele bisericii din mica 
localitate Acatlan de Juarez, 
situată la 44 km de Guada
lajara, au început să sune 
vinerea trecută chemînd pe 
toți cei 3 700 de locuitori la 
o festivitate neobișnuita : 
sărbătorirea numirii prima
rului local, Isidoro Diaza, în 
lotul celor 22 de jucători ai 
reprezentativei Mexicului. 
Timp de o zi, in piața cen
trală s-a dansat și s-a băut. 
..DIAZA ESTE MÎNDRIA 
NOASTRĂ. Cînd el joacă, sa
tul se golește. Bărbații și fe
meile stau în jurul aparate
lor de radio sau a) puținelor

vari care nu au disputat nici un 
joc public antrenîndu-se numai 
între ei. Englezii au sosit 
miercuri seara la ora 20 venind 
de la Ciudad de Mexico, secre
tarul federației engleze, dL DE
NIS FOLLOWSS mi-a mărturisit 
că este foarte surprins de ati-

CU CELE MAI BUNE ECHIPE

tudinca autorităților în „cazul 
Bobby Moore-. La toate insis
tențele conducătorilor englezi se 
răspunde invariabil : „Magnana, 
magnana !“ (n.r. mîine — în
limba spaniolă)...

In încheiere aș dori să ex
prim prin intermediul ziarului 
mulțumirile călduroase ale fot
baliștilor români tuturor celor 
care le-au scris și i-au încura
jat (la hotel sosesc zilnic din 
țară zeci de scrisori !), trans- 
mițindu-le totodată hotărîrea lor 
de a lupta cu toate forțele pen
tru un rezultat cît mai bun.

miilor de sportivi-... „Eu voi cere 
judecarea cazului la forurile su
perioare"... etc.

Cum spuneam, cuvintele grele 
(trecem peste tonul și exagerări
le care țin, fără îndoială, de mo
mentul maxim al supărării) care 
exprimă amărăciunea și indig
narea unui arbitru nedreptățit, 
acțiune într-adevăr grav pena- 
lizabilă în cadrul relațiilor de o 
superioară formă etică, statorni
cite în societatea zilelor noastre.

Era posibil — excluzînd total 

intenția atribuită cronicarului — 
să fi existat, totuși, o greșeală 
în aprecierea arbitrajului amintit 
(pînă la limita probității profe
sionale, subiectivismul rămîne, 
la urma urmei, ceva omenesc și, 
poate, acceptabil). Din dificulta
tea încercării noastre de a con
cluziona, cît mai aproape de a- 
devăr, „cazul- neplăcut și nedo
rit, ne-a ajutat, însă, să ieșim, 
însuși prof. C. Căpățînă, care 
solicita insistent, în aproape toa
te scrisorile sale, opinia unor 
specialiști a căror competență nu 
poate fi pusă, nici un moment, 
sub semnul îndoielii, cerîndu-ne 
să ne adresăm îndeosebi antre
norului emerit N. Nedef șl prof. 
Ion Kunst-Ghermănescu, secretar 
al C.N.E.F.S., antrenor emerit, 
martori oculari al arbitrajului 
prestat la meciul Rapid — Uni
versitatea București.

Am stat de vorbă cu mal mulți 
spectatori, dar pentru că prof. C. 
Căpățînă a dat, ABSOLUT ÎN
DREPTĂȚIT, girul total al com
petiției și obiectivitătii celor doi 
reputați specialiști ai handbalului 
nostru, vom publica doar aceste 
două opinii exprimate la rugă
mintea redacției :

N. NEDEF : „Arbitrajul la 
acest meci a fost slab, sub 
nivelul și posibilitățile celor 
doi conducători dc joc. CA
LIFICATIVUL ACORDAT DE 
CRONICARUL „SPORTULUI"
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televizoare pentru a afla 
cum se comportă el pe te
ren" — au declarat localni
cii. în vîrstă de 33 de ani, 
Isidoro Diaza, încheie anul 
acesta mandatul de primar 
deținut timp de patru ani. 
Nimeni nu se îndoiește însă 
că el va fi reales.

„CLANURILE" 
LOTULUI ENGLEZ

Sosiți în cartierul lor ge
neral din Guadalajara, fot
baliștii englezi își umplu 
timpul liber cu diferite ac
tivități sportive (partide de 
fotbal în 7, cricket, golf, în
treceri de atletism) și cu in
terminabile partide de bridge.

Pentru a menține un spi
rit agonistic în cadrul lotu
lui, Rams'ey a împărțit ju
cătorii în 4 grupe, alcătuite 
astfel :

I — Banks, Newton, Mul- 
Icry, Cooper, Peters, Kidd, 
Bell ;

II — Bonetti, Hughes. Sti
les, Coates, Hurst, Bobby 
Charlton ;

III — Shilton, McNab, 
Hunter, Sadler, Ball, Thomp
son. Clark ;

IV — Stepney, Wright, 
Jackie Charlton, Osgood, 
Astle, Labonc.

MIJLOCUL TERENULUI 
— FACTOR DECISIV

Comisarul tehnic al echi
pei Uruguayului, Juan E- 
duard Hochberg, a declarat, 
în cadrul unui interviu : 
„M-a preocupat, în mod deo
sebit, consolidarea comparti
mentului de mijioc pentru că 
AM CONVINGEREA CĂ EL 
ESTE CEL CE DECIDE 
SOARTA UNUI MECI, și, 
mai ales, în aceste campio
nate mondiale".

în ceea ce privește tacti
ca adoptată, Hochberg a 
spus că nu vor juca cu „li
bero" fix. „Tactica noastră 
este 4—2—4. cu fundașii în 
linie. Dar, trebuie să adaug, 
putem trece cu ușurință Ia 
alte formule ca 4—3—3 sau 
1—4—2—3“. „Nu cred că ar 
fi mai convenabil să te aperi 
dccît să ataci ; C. M. de Ia 
Londra a fost destul dc con
cludent în această privință".

LA ZI

• „Hercules", un vultur de trei 
ani (dresat), cu ciocul încovoiat 
și ghiare impresionante este ele 
marți mascota dchipei Mexicului. 
Se spune că „Hercules" ascultă 
orbește de ordinele antrenorului 
mexican Humberto Igleșia. în 
ziua deschiderii campionatului 
mondial, 31 mai, el va zbura dea
supra stadionului „Azteca". Cînd 
va auzi fluierul arbitrului, „Her
cules" va „ateriza" pe balonul de 
fotbal plasat în centrul terenului.
• Selecționata Mexicului nu va 

putea beneficia de aportul unuia 
dintre cei mai buni jucători ai 
săi, mijlocașul Onofre, care în 
timpul ultimului antrenament a 
suferit o fractură la piciorul sting. 
Revelația campionatului național, 
Onofre, component al echipei 
Guadalajara, era considerat titu
lar sigur în formația mexicană 
pentru meciul inaugural cu re
prezentativa U.R.S.S. El nu va 
putea fi înlocuit pe lista celor 
22 de jucători înaintată la F.I.F.A.

• Echipa Braziliei s-a reîntors 
la Guadalajara după două săp- 
tămîni petrecute în localitatea tu
ristică Guanajuato. O primă mă
sură a antrenorului Zagalo a fost 
aceea de a interzice accesul zia
riștilor în hotelul ,,Caribe-. unde 
sînt cantonați jucătorii brazilieni.

• Și echipa Uruguayului are un 
jucător accidentat. Este vorba de 
extrema dreaptă, Julio Morales, 
care a suferit o întindere dc liga
mente la genunchiul sting. Se cre
de că el nu va putea juca în meciul 
cu Israel, programat la 2 iunie.

Arbitrii de duminică
SERIA I

Progresul Buc. — Politehni
ca Galați : C. Ridvan — Con
stanța.

Chimia Suceava — Ceahlăul 
P. Neamț : V. Popa — Iași.

Dunărea Giurgiu — Poiana 
Cîmplna : C. Niculescu — 
București.

Met rom Brașov — Oțelul 
Galați : C. Manușaride — 
București.

Știința Bacău — Gloria Bîr- 
lăd : G. Ghemingean — Bucu
rești.

Progresul Brăila — Flacăra 
Moreni : S. Nicolau — Con
stanța.

SERIA A II-A
Minerul Anina — Olimpia O- 

radea : C. Pop — Hunedoara.
Vagonul Arad —- Metalurgis

tul Cugir : C. Szilaghî — Baia 
Mare.

C.S.M. Sibiu — Electroputere 
Craiova : N. Barna — Tîrnă- 
veni.

Chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Reșița : G. Olteanu — Bucu
rești.

Minerul Baia Mare — Meta
lul Hunedoara : Z. Szeczey — 
Tg. Mureș.

REPREZINTĂ O APRECIERE 
EXACTA PE CARE O ÎMPĂR
TĂȘESC FARA REZERVE-.

TON KUNST-GHERMANES- 
CU : „Am asistat la meciul 
feminin Rapid — Universita
tea București. Arbitrajul A 
FOST EXECRABIL. DACA AR 
FI ARBITRAT AȘA LA UN 
CURS INTERNAȚIONAL, SAU 
LA UN JOC DISPUTAT IN 
FAȚA REPREZENTANȚILOR 
COMISIEI TEHNICE A FEDE
RAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE HANDBAL, PROF. C. CA- 
PATÎNA AR FI FOST RA
DIAT DIN LISTA ARBITRI
LOR INTERNAȚIONALI. A 
făcut greșeli copilărești care 
au trădat superficialitatea și 
chiar necunoașterea unor re
guli și interpretări juste ale 
acestora-.

După cum vedeți, tovarășe pro
fesor, v-am satisfăcut integral do
rința. Ce credeți, e vorba de de
naturarea adevărului sau de o 
falsă etichetă a persecutării pe 
care, ne e greu să înțelegem de 
ce, o doreați lipită de un cuvînt 
«•întărit cu grijă, fără patimă, 
fără nici o intenție ? De ce a- 
tunci pentru un singur ciivî't — 
o criză morală, din cîte se vede, 
absolut gratuită, care — ca și nu 
altceva — atentează la ceea ce 
dv. numiți prestigiul personal ?

Sperăm că răspunsul solicitat 
ESTE EDIFICATOR, dar nu doar 
lămurirea cazului particular am 
urmărit în aceste rînduri, ci — 
în primul rînd — dezbaterea de 
principiu a pozițiilor etice de pe 
care discutăm, muncim șl trăim, 
toți deopotrivă. De aceea, ne-ar 
face plăcere să credem că răs
punsul Ia scrisorile prof. C. Că
pățînă va fi înțeles, primit cu 
solicitudine, generalizat pe cît 
este posibil și în rîndul altor 
arbitri care — ca toată lumea, 
ca și noi gazetarii sportivi — 
pot greși uneori. Mai ales atunci 
cînd au de îndeplinit, cum spu
neam la începutul acestor rîn- 
duri. onoranta și importanta, dar 
— deopotrivă — dificila și deli
cata misiune de a fi „cavaleri ai 
fluierului" in entuziasta. însă și 
pătimașa lume a sportului.

I. MITROFAN

Ca în fiecare ședință săptă- 
mînală a Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, și pe 
agenda celei de aseară au figu
rat o serie de abateri ale 
unor jucători. Printre cei sanc
ționați de comisie se află ju
cătorii : Mărgărit (Gloria Bir- 
lad) — suspendat pe o etapă 
pentru intenția de lovire a ad
versarului : C. Matecscu (Me
talul București) — suspendat 
pe două etape pentru lovirea 
adversarului și Făiu (G» .R. 
Pașcani) — sancționat cu mus
trare pentru proteste repetate 
la deciziile arbitrului.

EPILOG LA MECIUL

MINERUL LUPENI -

U. M. TIMIȘOARA
După disputarea meciului Mi

nerul Lupeni — U. M. Timișoara, 
din campionatul diviziei C — 
seria a V-a. conducătorul jocu
lui Ion Sechel — Arad a fost 
lovit de unii spectatori, pentru că 
asociația sportivă Minerul nu a 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru protejarea arbitrilor.

Comisia centrală de competiții 
și disciplină a Federației române 
de fotbal a analizat acest caz 
și a hotărît sancționarea aso
ciației Minerul cu ridicarea 
dreptului de organizare a meciu
rilor oficiale pe timp de șase 
etape pe teren propriu.

POIANA CÎMPINA -

KRAKRA PERNIK

2-1 (1-0)!
Joi, la Cimpina a avut loc in- 

tîlnirea Poiana — Krakra Per- 
nik. Localnicii au cîștigat cu 
2—1 (1—0). Au marcat Baboie
(min. 18) și Frîncu (min. 70). 
Pentru oaspeți a înscris Posto- 
lache (min. 89 — în proprie 
poartă). De remarcat că echipa 
bulgară a suferit prima înfrln- 
gere In acest turneu, deși, pînă 
acum, evoluase în compania di
vizionarelor A Steagul roșu și 
Petrolul, și Lotul dc tineret. în
casările vor fi depuse în „Con
tul 2 000".

E. STROIE, corcsp.

PARTIDĂ OMOLOGATĂ

CU 3-0
Tntîlnlrea Rarăul Cîmpulung 

Moldovenesc — Minerul Gura 
Humorului, din campionatul 
diviziei C — serii I, s-a între
rupt în minutul 4, in urma re
tragerii de pe teren a echipei 
Minerul.

Comisia centrală de competiții 
și disciplină a hotărît, conform 
regulamentului, ca acest meci să 
fie omologat cu rezultatul de 
3—0 în favoarea formației Ra
răul Cîmpulung.

Sînt dator, pentru început, cu 
citevâ răspunsuri colective (o 

altă modalitate n-am găsit, dat 
fiind marele număr de scrisori 
primite pe această temă), adre
sate tuturor celor care au con
tinuat să-și exprime opiniile în 
legătură cu prezența și apropia
tele evoluții ale „tricolorilor" în 
turneul final al C.M.

Ințelegînd. desigur, că pînă la 
această oră tot ce trebuia să 
se facă s-a făcut (rămîne de 
văzut cît de bine șl de inspirat) 
și că, oricum, „zarurile au fost 
aruncate", cei mal mulți dintre 
amatorii de fotbal care și-au 
luat osteneala unei coresponden
țe pe adresa acestei rubrici au 
renunțat la obișnuitele observații 
critice privind selecția și pre
gătirea. Din cuprinsul scrisorilor 
reiese că acum sint preocupați și 
dor-sc un singur lucru : ca 
ECHIPA ROMÂNIEI. TOȚI JU
CĂTORII — indiferent de clubu
rile din care fac parte — SA 
LUPTE, SA SE DARUIASCA 
FARA REZERVE OBIECTIVULUI 
— APARENT MODEST — DE A 
REALIZA IN MEXIC O COM
PORTARE ONORABILA IN 
COMPANIA UNORA DIN CELE 
MAI VALOROASE FORMAȚII 
NAȚIONALE DE PE GLOB.

Da, așa se cuvine să gîndim, 
fiind din toată inima alături de 
fotbaliștii români care încep, 
peste citeva zile, greaua cursă 
a confirmării valorice interna
ționale in elita celor 16 finaliste.

Multe din urările de succes — 
cuvinte simple ori din cele cu 
talent meșteșugite — sînt acum 
în... drum spre Guadalajara — 
colegul meu Gh. Nicolaescu, 
care a plecat joi în Mexic, pri
mind cu bucurie însărcinarea de 
a le transmite, la Gran Hotel 
din orașul florilor, jucătorilor și 
antrenorilor români.

Numeroși alți cititori care, din- 
tr-un motiv sau altul, nu și-au 
pregătit din timp >,documenta
rea" pentru turneul final, so
licită redacției reluarea unor in
formații și publicarea schemei 
de desfășurare a jocurilor ce se 
vor disputa în cele 5 orașe me
xicane. Le răspund tuturor a- 
nunțîndu-i că redacția pregătește 
pentru „SPORTUL" de duminică 
un program complet al lui 
„El Mundxal’70". Dar, va fi ul
timul...

PRONOSTICURI
PENTRU CONCURSUL
SUPLIMENTAR C.M.

LA 4 IUNIE SE ÎNCHIDE VIN- 
ZAREA PENTRU CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
C.M la care se atribuie din fond 
special importante premii în o- 
biecte : AUTOTURISME, FRIGI
DERE. TELEVIZOARE, APARA
TE RADIO ș.a.

Cunoscînd că la un asemenea 
concurs, cu un program atractiv; 
se formează colective de parti- 
cipanți, pentru a ajuta, la stabi
lirea schemelor pe care le vor 
juca, am solicitat pronosticuri u- 
nor redactori de specialitate. Pro
nosticurile lor sînt prezentate în 
tabelul alăturat.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN

17 MAI 1970
EXTRAGEREA I : Categoria a

II- a : 8.25 variante a 27.975 lei; a
III- a 23.95 a 4.818 lei: a IV-a : 
37.35 a 3.090 lei; a V-a: 149.50 a 

<1772 lei: a Vl-a : 280,95 a 411 lei. 
EXTRAGEREA a Tl-a : Categoria 
A : 1 variantă a 89.680 lei; B : 1.25 
a 71.728 lei; C : 19.25 a 4.658 lei: 
D : 19,95 a 4.494 lei; E : 57,60 a

Tudor George
SCRISOARE CĂTRE MEXIC 

DE LA UN VETERAN
...Picioarele ne lasă, ne curge mina strîmb 
Privim la tinerețe, de-o parte, de pe-un dîmb, 
Privirea însăși pare un socre-n spre declin 
înnegurat de vîrstă, puțin cîte puțin, 
Iar corpul nostru-ager cîndva și-nvăpăiat — 
Ca un balon de cîrpă străvechi stă bosumflat, 
Avînful nostru pare că-i un bocanc răscopt 
Cu veștede crdmpoane și tălpi sucite n opt, 
Memoria ne-ncearcă arar cu vreun coșmar : 
C am tras un șut de groază, c am luat o cupă iar I 
Pe treapta anonimă de la tribună, deci, 
Spre reîntinerire, ne înturnăm la meci I 
O măiestrita pasă, un fin un-doi, un șut 
Ne fulgeiă-amintirea cu glorii din trecut. 
Titanul din arenă, rel nou, ne dă fior ■ 
Ficiorul lui atletic e propriul meu picior ț 
Cu pașii lui cei ageri, alerg, șutez, pun stop, 
Fentez, ori trag Ic poartă, dau gol, — uitînd că-s șchiop I 
Opresc pe piept o minge și din voie șutez — 
Uitînd balonul burții și trupul meu obez, — 
Mă-nalț într-o detentă celestă, săr la cap — 
Uitînd că am călcîiul lipit în glod cu pap — 
Ori, alteori, mâ-nchipui maimuță, jaguar, 
Cosmonaut cu luna în deșt, ca un portar I 
Simt sculptural, atletic, părăginitu-mi tors :
!răiește-n trupul vostru și trupul meu întors I
O, involută clipă, întoarcere-n străbuni I 
Eu cred cum că urmașii vor fi ca noi mai buni I 
Privesc precum un lanus, în urmă spre ai mei, 
Privesc apoi ncinle la mînjii tinerei : 
Voi lăuda părinții și amintirea lor, 
Speranța mea si visul le-ndrept spre viitor I 
Cred — decît mine — alții că fi-vor mai presus, 
Că vor avea o vorba mai sprintenă de spus, 
Că vor gîndi c-o minte Ic care mintea mea 
A fost numai o treaptă, cum treaptă-n cer e-o stea, 
Că trupul lor

și mintea 
și sufletul li-i dat

Ca să nimbeze cerul părinților
visa* I

— Ahoe I — deci — spre slavă un strigăt de eroi, 
Cînd veți lupta-n arenă să vă gîndiți la noi I 
O dată, doar o dată, e datul unui ins 
Părtaș să fie-n rugul de tinerețe-aprins I 
Fiți tineri I

Niciodată acestui ceas sublim
Nu vom putea

— ca astăzi — 
să ne mai dăruim I

AGENDĂ BUCUBEȘTEANĂ
SIMBATĂ 30 MAI

• Stadionul Republicii, ora 
17 : Sportul studențesc Bucu
rești—Steaua București („Cupa 
României") ; în deschidere, de 
la ora 15,30 : Dinamo Buc.— 
Centrul 23 August (fina)a cam
pionatului municipal de - copii 
— născuți în 1954) ;

® Terenul Laromet, ora
15.30 : Tehnometal Buc.—Ma
șini unelte Buc. (juniori) ; ora
17.30 : Tehnometal Buc.—Ma
șini unelte Buc. (div. C) ;

• Terenul Voința, ora 17,30: 
Voința Buc.—Laromet Buc. 
(div. C) ;

• Terenul Autobuzul, ora
17.30 : Autobuzul Buc.—Spor;, 
tul muncitoresc Buc. (div. C).

DUMINICA, 31 MAI
• Stadionul Progresul, ora 

11 : Progresul Buc.—Politeh
nica Galați (div. B) ;

• Terenul Electronica, ora
17.30 : Electronica Obor—Petro
listul Boldești (div. C) ;

• Terenul Voința, ora 13 : 
Șc, sp. nr. 2 Buc.—Petrolul 
Tirgoviște (juniori) ;

• Terenul Autobuzul, ora
10 : Autobuzul Buc.—Rapid
Buc. (juniori) :

® Terenul Sirena, ora 17,30: 
Sirena Buc.—Flacăra roșie 
Buc. (div. C) ;

M. NICULESCU — Pitești : 
Mulțumiri pentru pronosticurile... 
sigure în proporție de 95 la sută 
(balonul e, totuși, rotund !) pe 
care,- fără îndoială, le dorim cu 
toții împlinite. Așadar, după dv„ 
egal du Anglia, victorie in fața 
echipei Cehoslovaciei șl meci nul 
cu Brazilia — 4 puncte șl, no-

Doar două zile pînă la 
meciul inaugural al „Cu
pei Jules Rimet"-’7O. Firesc, 
de aceea, aproape înlrea- 
ga corespondență săptă- 
mînală a rubricii invită ta 
un ultim dialog de anti
cipație, înaintea starturilor 
oficiale ale turneului final 
al C.M., de la Ciudad de 
Mexico, Puebla, Toluca, 
Leon și, mai ales, Gua
dalajara.

tind și rezultatele celorlalte me
ciuri din grupa C. calificarea 
României și Braziliei (5 p) pen
tru „sferturi". Iată și finalul 
scrisorii dv. de un optimism 
care, poate la cote ceva mai 
reduse, ar trebui împărtășit de 
toți cel care iubesc fotbalul nos
tru : „Vă voi scrie din nou, și 
pe data de 13 iunie vă voi tri
mite REZULTATELE din sfer
turi. Să vă mal spun de pe a_ 
cum că finala se va juca între 
echipele Italiei și României !“

Eu zic, totuși, să ne gîndim 
acum doar la „optimi" și să... 
ținem pumnii strînși. Ce-o fl 
mai departe, vom vedea...

M. AXENTE — Arad : Aveți 
dreptate. Sesizarea dv. privind 
relatarea unuia din jocurile de 
pregătire ale echipei naționale, 
desfășurat în Mexic, ne este de 
ajutor. Redacția a făcut, în ca
zul citat, precizarea corespun
zătoare. în baza unei relatări 
telefonice directe.

DUMITRU SAVU — București : 
Intr-adevăr, frumoasă și scrisă 
cu inimă de poet și îndrăgostit 
de fotbal, scrisoarea adresată de
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Premiul de categoria A a reve
nit participantului SHUGER GER

• Terenul Laromet, ora 13: 
Laromet Buc.—Celuloza Că
lărași (juniori) ;

• Terenul Sportul munci
toresc, ora 13 : Sportul mun
citoresc—Dunărea Giurgiu (ju
niori) :

• Stadionul 23 August (te
renul IV). ora 13 : Centrul 23 
August Buc.—Unirea Focșani 
(juniori) :

• Terenul Olimpia, ora 10: 
Flacăra roșie Buc.—Voința 
Buc. (juniori).

TORPEDO ZĂRNEȘTI — 

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

3-4 (2-1)
In localitatea Zărnești s-a 

disputat meciul amical dintre 
formația locală Torpedo și di
vizionara A Steagul roșu Bra
șov. Partida a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 4—3 în favoarea 
brașovenilor. Au marcat : Ol
teanu (min. 6. 42 și 82 din 1L 
m) pentru Torpedo, Drăgoi 
(min. 45 și 51), Marin (min. 
60. autogol) șl Cadar (min. 75).

Toate fondurile realizate au 
fost depuse în „Contul 2000.**

ooo
dv. „Tricolorilor — la Guadala
jara" (pe care, de altfel, îmi 
voi lua îngăduința s-o transmit 
spre Guadalajara). V-a plăcut 
pronosticul Iul Dobrin și vedeți 
șl dv. posibilitatea unui succes 
de prestigiu pentru fotbalul ro
mânesc. Cine nu-1 dorește, cine 
nu-1 așteaptă ? Aveți total drep
tate : flecare jucător român are 
datoria să lupte pentru ECHIPA.

P. CINIA — București : Sin- 
tețl — se vede — cu toată mo
destia pe care am descifrat-o 
din primele rînduri ale scriso
rii dv, un bun cunoscător al 
fotbalului și un „sufletist" auten
tic. Vă revoltat! împotriva unor 
pretinși iubitori ai fotbalului 
care încă înaintea începerii pri
mului meci din grupă își ma
nifestă neîncrederea In echipa 
noastră — și o fac fără fair- 
play, răutăcios chiar. Sigur, una 
este să discuți realist șl cu to
tul alta să dai de pe acum sen
tințe aspre și nedrepte. Perfect 
de acord eu dv.

Voi transmite cu primul pri
lej aprecierile făcute ds dv. pe 
marginea comentariilor unor 
confrați de la alte publicații.

DAN PLENICEANU — Tr. Se
verin : Am primit articolul care 
v-a stîrnit atîta nemulțumire, 
dar pe care nu-1 voi comenta 
din motive pe care, desigur, le 
intuiți. Sînt însă întru totul de 
acord cu ideea desprinsă din 
scrisoarea dv.. anume aceea că 
întotdeauna dacă al ceva de 
spus trebuie s-o faci nu numai 
cu competenta specialității, ci 
șt în respectul datorat cuvîn- 
tului scris șl tipărit.

GH. NEGULESCU — Calafat 5 
După schema... rezultatelor fina
le ale meciurilor din grupa de 
la Guadalajara rezultă că — 
cele 4 echipe reallzlnd aceleași 
scoruri (1—0 ; 0—1 ; 0—0) — toa
te formațiile întrunesc un nu
măr egal de victorii șl puncte. 
Și, atunci, cine se califică 1 In 
grupe, in caz de egalitate de 
puncte între două sau mai mul
te echipe, ele vor fl departajate 
prin golaveraj (prin scădere), 
iar dacă egalitatea se menține 
se va trage la sorți 1

Dan GARLEȘTEANU

DA comuna Axente Sever județul 
Sibiu ; premiul de categ. B întreg 
a revenit participantei DANILIUC 
NINA din București.



UN FRUMOS SUCCES AL BOXULUI ROMÂNESC

20 DE MECIURI-19 VICTORII!
Interviu

seara, tîrziu, 
din turneul e- 
Olanda grupul

INTERVIUL ZILEI

ION POPA
la adresa boxerilor 
mâni.

— Totuși, dv. ca an
trenor, cum apreciați 
comportarea lor ?

— Excelentă. Toți au 
boxat foarte bine. Ciucă, 
Nedelcea, Cuțov, Silber - 
man, Năstac și Alexe au 
îneîntat asistența și pe 
specialiștii prezenți la 
reuniuni, iar Covaci, deși 
a pierdut un meci, s-a 
bătut ca de obicei pentru 
un rezultat bun. Mica 
delegație a făcut o foarte 
bună propagandă sportu
lui din România. IAR LA 
PLECARE AM FOST SO
LICITAȚI SĂ MAI TRI
MITEM PUGILIȘTI ÎN 
ȚARA LALELELOR.

P. IOVAN

Mihai-
Kress,
Peters 

Wcling-fost ?
Ion

Miercuri 
s-a întors 
fectuat în 
boxerilor români.

— Cum a
l-am întrebat 
Popa.

— „Un turneu
5 GALE, 
Amsterdam, 
Zwolle, Rotterdam și Ha
ga. BĂIEȚII AU SUSȚI
NUT ÎN TOTAL 20 DE 
MECIURI. DIN CARE 
AU PIERDUT DOAR U- 
NUL : Ion Covaci la en
glezii! Allan Minther. în 
rest, NUMAI VICTORII 
ȘI CUVINTE ELOGIOA
SE.

— Ce sportivi de va
loare au participat la 
întreceri ?

pe

greu, cu
ÎN 5 ORAȘE:

Utrecht,

fulger cu antrenorul
— Au fost destui. Rus- 

sinov, Ignatov și 
Iov (Bulgaria), 
Fidler, Tierbach, 
(R.D.G.), Minther,
ton, Stevens (Anglia), Bi- 
him, Tonna și Cosentino 
(Franța), Orban, Feher, 
Bakony (Ungaria). Witek, 
Petek și Stachurski 
lonia) și mulți alții. 
REPREZENTANȚII 
MANIEI AU AVUT 
VERSARI 
MÎNĂ.

— Cum au evoluat 
băieții noștri ?

în loc de răspuns, an
trenorul Popa ne-a 
față un vraf de 
câre, absolut toate, 
numai cuvinte <le

(Po-
Deci,
RO- 
AD- 

DE PRIMA

pus în 
ziare, 
aveau 
laudă

RAPORTUL DE FORJE
ÎN ATLETISMUL JUNIORILOR
® în obiectiv Campionatele continentale de la Paris

4 ; 2. Marfa Satmari 14,4 la 
100 m garduri ; 5. Lucia Jinga 
lungime 5,96 ; 8. Eugenia An- 
dreescu greutate 12,90 ; 5. Eva 
Zdrgâ suliță 45,78.

Important de reținut este fap
tul că pe lingă numărul destul 
de ridicat de atleți juniori care 
se numără printre fruntași, 
mulți dintre cei care se în
scriu pe aceste liste și-au îm
bunătățit deja performanțele 
(Suha, Iordan. Monoranu, Săiă- 
jean, Jinga, Dinu, Costel, Io- 
nescu, Oană, Lengyel, Anghel, 
Ceacoi, Boca, Ciontu). Au apă
rut de asemenea și alți atleți 
cu rezultate de valoare (Hidi, 
Dumbravă, Voinea, Lazea, Ma
nea).

Cu toate acestea nu trebuie 
să uităm că nivelul de ansam
blu al tinerilor atleți români 
rămîne încă departe de cel al 
fruntașilor clasamentului gene-

DECLARĂ DR. WILLIAM JONES, SECRETARUL GENERAL
Vrînd-nevrînd, discuția ajunge tot la campionatul mondial, 

recent încheiat. Prea puternice au fost impresiile cu care a 
plecat din sala Tivoli fiecare dintre actualii noștri oaspeți, 
atît de dominante au fost întrecerile care au fixat noua ie
rarhie a valorilor baschetului

— Ce v-a impresionat 
cel mai mult la Ljublja
na ? — aceasta a fost pri
ma întrebare adresată dr. 
Williams Jones (Marea 
Britanie), la care, secreta
rul general al F.I.B.A. a

mondial.
avut o replică promptă:

— Zgomotul.' A fost o at
mosferă căreia cu greu ii 
poți găsi asemănare. Trebuie 
să ai plămîni de oțel pentru 
a dezlănțui furtuna care 
ne-a înconjurat seară de 
seară.

OPINII Șl REPLICI LA MASA DE LUCRU 
A BASCHETULUI
(Urmare din pag 1)

AL F. I. B. Ă.
capătă o strălucire totală. E- 
chipele Braziliei și Italiei au 
fost cele mai tipice exem
ple.

— La Ljubljana, trei 
formații europene s-au 
clasat în primele patru 
locuri. Nu credeți că nu
mărul reprezentantelor 
„bătrînului continent" ln- 
tr-o asemenea competiția 
ar trebui să crească ?

— Principalul lucru care 
ne interesează este dezvol
tarea acestui joc în toate 
continentele. Poate că Polo
nia sau Spania ar fi medi
tat să participe la campiona
tul din Iugoslavia. Dar, a- 
bătîndu-ne de la un princi
piu la care toată lumea a 
subscris în mod voluntar, 
am. fi comis o greșeală de 
neiertat.

— Credeți bă ordinea 
stabilită de clasament 
dică valoarea reală 
participantelor ?

— Fără îndoială. Dar, 
resc să fiu bine înțeles: 
refer la posibilitățile forma
țiilor pe care le-am urmărit, 

. și nicidecum la valoarea bas
chetului în țările respective.

— Prin ce s-a deosebit 
această ediție de cele pre
cedente ?

— Mie, cel puțin, mi-a în
tărit convingerea pe care o 
am de ani de zile : jucătorii 
înalți nu distrug baschetul. 
Luați-l, de pildă, pe Ubira- 
tan. Cei 202 cm ai săi nu-l 
împiedică să fie un exce
lent tehnician și tactician, un 
veritabil star în constelația 
cea mai selectă. Cind gaba
ritul se îmbină armonios cu 
viteza și fantezia, baschetul

in- 
a

do- 
mă

INTERNAȚIONAL 
participarea a T.S.K.A. Moscova, 
Real Madrid, Ignis Varese și a 
campioanelor (1969) S.U.A. și 
America de Sud, iar cea de-a 
V-a eclție a fost încredințată 
spre organizare clubului Corin
thians din Sao Paulo (Brazilia) 
între 24—27 martie 1971. trofeul 
urmînd să fie disputat de Ignis, 
T.S.K.A., Corinthians și campi
oanele (1970) S.U.A. și America 
de Sud. întrecerile C.C.E. (m și 
f) se vor disputa între 5 noiem
brie și 8 aprilie 1971, iar cele 
ale C.C. între 3 decembrie și 8 
aprilie 1971. Ultimul termen de 
înscriere — 10 septembrie.

Cît privește discuțiile purtate 
în jurul statutului de jucător 
internațional, intervenția 
R. W. Jones, exprmînd 
punct de vedere oficial, i 
părut foarte interesantă, 
tarul general al F.I.B.A. 
liniat : „Echipele de club .
losi jucători de altă naționalitate 
avînd licența roz a F.I.B.A. 
Formațiile reprezentative însă 
nu pot cuprinde jucători natura
lizați sau cu naționalitate du
blă". Actuala sesiune, a Confe
rinței permanente promite. Lu
crările continuă.

Finlanda 3-1

N. MARAȘESCU

UN NOU CAZ DE DOPAJ
PRINTRE PENTATLONIȘTI

VOLEI: R. D. G.

(Ager- 
cum 

M.T.I..

A. V.

Francois Tracanelli, campion

• ••

mea atacă și toată lumea se 
apără".

dr. 
un 

ni s-a 
Secre- 

a sub- 
pot fo-

unor înlesniri (organizarea întîl- 
nirllor în aer liber, modificări 
de calendar, preferințe în orga
nizarea de competiții etc.).

Așadar, să trecem în revistă 
primele pfopuneri care au căpă
tat viață : a IV-a ediție a Cupei 
Continentale se va desfășura în 
septembrie la Varese (Italia) cu

anul 1951—
100 m 10,5
21,5 — lo-

100 m

european de sală la Viena 
Foto : R. TOUCHARD

2.
4.
5.

HELSINKI, 28 (Agerpres). 
Echipa masculină de volei a 
R. D. Germane, care între
prinde un turneu în Finlan
da, a jucat la Lauritsala cu 
reprezentativa țării gazdă. 
Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 3—1 (12—15,
15—10, 15—10, 15—10).

Șahistde noastre
După nouă runde, în cla

samentul turneului interna
țional feminin de șah de Ia 
Piotrkov Trybunalsky (Polo
nia), pe primul loc se află 
maestra româncă Eleonora 
Gogilea cu 6 puncte. în run
da a 9-a, Gogilea a învins-o 
pe poloneza Heljwig. Ase- 
nova a ciștigat la Szolj, Ka- 
rakaș la Klovane. Fosta li
deră a clasamentului, olan
deza Heemskerk, a pierdut 
la Hofmann.

în runda a patra a tur
neului internațional feminin

pe locuri fruntașe
de șah de la Balaton (Un
garia), Zatulovskaia a remi
zat cu Todorova, rezultat 
consemnat și în partida Sza- 
day — Hojdarova. Celelalte 
partide, printre care Pa- 
rubszki — Teodorescu și 
Honfy — Reicher, s-au în
trerupt. în clasament conti
nuă să conducă Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 3’/2 p, urmată 
de Szaday și Veroczi (ambe
le Ungaria) cu cîte 3p, Teo
dorescu și Reicher (ambele 
România) cu cîte 2 (X) p etc.

FINIȘ IN RALIUL LONDRA-MEXIC

HANNU MIKKOLA ÎNVINGĂTOR DETAȘAT

Hotarirea Comitetului eu
ropean de atletism de a lan
sa, cu începere din acest an, 
Campionatele europene de 
juniori exprimă noua orien
tare oficializată a acestui 
for, îndreptată spre tendin
ța de a dezvolta continuu 
activitatea atletică interna
țională.

în majoritatea țărilor euro
pene nu există un sistem u- 
nic de limitare pe vîrste, deși 
Comitetul. european a preci
zat că pentru anul 1970 sint 
juniori băieții născuți în a- 
nul 1951 (și mai tineri) și fe
tele născute în 1952 (și mai 
tinere).

Tn prezent, valoarea juniori
lor europeni a atins un nivel 
ridicat, incit simpla enume
rare a cîtorva cifre demon
strează creșterea masivă a per
formanțelor cu totul ieșite din 
comun : Jenkins (Anglia) 46.5 
la 400 m; Drut (Franța) 13.7 
la 110 m garduri : Tracanelli 
(Franța) 5,30 m la prăjină : 
Accambray (Franța) 68.24 m 
la ciocan : Neufville (Anglia) 
52,6 la 400 m fete, Wieck 
(R.D.G.) 2:02,7 la 800 m fete; 
Pollack (R.D.G.) 4834 la pen
tatlon fete etc. Se poate spu
ne astfel că decalajul intre 
seniori și juniori scade tot 
mai mult. Cele mai puternice 
selecționate de juniori slnt 
cele ale R. D. Germane și 
U.R.S.S., ele fiind capabile de 
a întrece multe reprezentative 
de seniori de pe continent.

Un clasament (pe națiuni) 
întocmit pe baza celor mai 
bune rezultate din 1969 ale 
Juniorilor europeni, arată ast
fel :

1. R.D.G. 81 p ; 3. U.R.S.S, 
58 p ; 3. R.F.G. 33 p i 4. An
glia 31 p ; S. Franța 29 n ; 6. 
Polonia 18 pi 7. ROMÂNIA 
11 p 1 8. Suedia 9 p i 9. Ce
hoslovacia 9 p j 10. Finlanda 
7 p î 11. Ungaria , . 
goslavla 6 p; 13. Bulgaria ipi 
14. Norvegia 4 p ; 15. Elveția 
3 Pî 16. Italia 2 p; 17. Spa
nia 2 p ; 18. Belgia 3 P 5 19. 
Danemarca 1 p.

Tn clasamentele separate, la 
băieți, pe primul Ioc se află 
U.R.S.S. cu 37 p urmată de 
R.D.G. cu 35 p șl R.F.G. cu 
28 p (România locul 131. far 
la femei în frunte este R.D.G. 
cu 46 p, urmată de U.RS.S. 
eu 21 p, Anglia 15 p și Ro
mânia 9 p.

Ce poziții dețin tinerii noș
tri atleți tn Ierarhiile probe
lor în care s-au specializat 7

Băieți născuți ta anul 1950 : 
1. Petre Lupan 1500 m obsta
cole 4:07,4 ; 8. Adalbert Dar- 
vaș 200 m 21,5 ; 9. Constan
tin Nemeș 200 m 21,5 ; 7. Er
vin Sebastien 110 m garduri 
14,6; 11. Gheorghe Petronius
400 m garduri 53,3 ; 2. Vasile 
Bogdan decatlon 7093.

8 p î H, Iu.

Fete născute în anul 1950 
Serafina Moriț suliță 52,84 
Maria Luca 1500 m 4;35,8 
Lucreția Mărgineanu greu

tate 14,60 ; Marion Becker su
liță 51,62 ; 4. Angela Zirbo su
liță 50,62 ; 5. Cornelia Popes
cu pentatlon 4393.

Băieți născuți in 
1952. Szabo Tamaș
— locul 5 ; 200 m 
cui 7 ; Sorin Păsulă
10.6 — locul 8; 200 m 21,6 — 
locul 8 ; 9. Andrei Kurunczi 
100 m 10,6; 13. Constantin Stan 
200 m 21,8 ; 7. Francisc Ge
deon 400 m 48,3 ; ștafeta 4X 
100 m — echipa națională 41,2
— locul 5 ; ștafeta 4X400 m 
3:16,4 echipa națională — lo
cul 6 ; 1. Csaba Dosa înălți
me 2,13 ; 8. Marian Chira înăl
țime 2,00 ; 17—19. Sepp Schenn, 
Adrian Dinu și Constantin 
Lihu prăjină 4,30 ; 11. Costel 
lonescu lungime 7,35 ; 16. Ga
briel Oană lungime 7,20 ; 17. 
Ștefan Lengyel triplusalt 14,51; 
13. Gheorghe Suha disc 46,34 ; 
13. Gabriel Ghelmegeanu cio
can 52,76 ; 12. Ion Vasilescu 
decatlon 6170 p ; 9. Dumitru 
Anghel 10 km marș 47:59,4 ;
11. Miron Ceacoi 10 km marș 
48:30,0.

Fete născute ta anul 1951 : 
Mariana Filip 24,7 la 200 m
— locul 8, 54,3 la 400 m — 
locul 1 ; 2:10,4 la 800 m — 
locul 9 iRafira Fița 2:07,7 la 
800 m — locul 3 și 4:29,7 la 
1500 m — locul 6 ; Maria Lin- 
că 2:09,4 la 800 m locul 5 ; 
și 4:24,6 la 1500 m — locul 
2: 6. echipa națională de 4X 
100 47,5 m ; T. echipa națio
nală de 4X400 m 3:49,7; 3. Mar
ghiolita Matei tailțime 1,74 ;
12. Ildiko Bokor înălțime 1,66;
4. Alina Fopeacu lungime 6,10;
5. Viorica Brad greutate 13.88, 
2. Carmen loneacu diac 48,02 ; 
4. Georgeta Bule eullt» 47,50 ;
8. Lucreția Matei «uliță 46,20.

Băieți născuți ta «nul 1953 
șl mal tineri. 1. Marin Ior
dan greutate (5 kg) 18,28 ; 1. 
Gabriel Căita ciocan (5 kg) 
58,98 ; 3. Frandac Moatiș 1000 
m 2:33,2 ; 3. Zoltan Szigyarto 
înălțime 1,91 ; 4. Gergely
Klesid înălțime 1,91; 8. Cris
tian Dreptu înălțime 1,90 ; 3. 
Anton Cornel prăjină 4,28 ; 8. 
Marian Voleu prăjină 4,00 ;

Fete născute ta anul 1958 :
9. Marla lonescu lungime 5,92;
13. Florica Boca lungime 5,88;
7. Victoria Cirstea greutate 
13,70 ; 8. Mihaela Loghln greu
tate 13,70 ; 2. Maria Illi disc 
46,78 ; 5. Valentina
disc 44,50 ; 6.
suliță 46,20 ;

Fete 
și mai 
noranu 
8 : 40,1
57.7 la 
ontina Sălăjean 1:36.1 la 600 m 
locul 1 și 40,6 la 300 m locul

Cioltan
Stela Ciontu

in anul 1953
Eleonora Mo-

— locul 
locul 1 ;

născute 
tinere :

25,1 la 200 m
la 300 m —

400 m — locul 9 ; Le-

DE MEXICO, 28 
— Raliul autoqio- 

Londra—Ciudad de
organizat de ziarul 
„Daily Mirror" în 

campionatului mon- 
fotbai, pe un traseu 
25 750 km pe șoselele 
Americii de Sud și 
a prilejuit consacra-

Mașina finlandezului Hannu Mikkola a ajuns 
prima la Ciudad de Mexico

DUPĂ BALCANIADA DE VOLEI

ANTRENORUL FEDERAL
N. TÂRCHILĂ ESTE, TOTUȘI, OPTIMIST

CIUDAD 
(Agerpres). 
bilistio 
Mexico, 
londonez 
preajma 
dial de 
lung de 
Europei, 
Centrale, 
rea finlandezului Hannu Mik
kola, care împreună ou coechi
pierul său Gunnar Palm, a 
dominat autoritar cursa, So
sirea celor 20 de echipaje la 
Ciudad de Mexico s-a făcut 
pe ploaie, dar zeci de mii de 
locuitori al capitalei aztece au 
ținut să-l aclame. Traversind 
lungile „avenide", caravana 
s-a oprit pe stadionul „Az
teca”, unde fostul Internațio
nal englez de fotbal Jimmy 
Greaves 
echipei 
Pena, o 
zon de 
hley*.

a oferit căpitanului 
mexicane, Gustavo 
casetă conțlnlnd ga
pe stadionul „Wem-

BUDAPESTA, 28 
preș). — După 
transmite agenția 

maghiară de 
modern a ho- 

anuJcze rezulta-

federația 
pentatlon 
tărit să 
tele obținute in campio
natul național de concu- 
renții Istvan Mocsar și 
Marcsco Tibor, descope-

riți Ia analiza antidoping 
că au folosit medicamente 
stimulatoare interzise. Cei 
doi sportivi aparținînd e- 
chipei Honved, în mod 
automat au fost anulate 
și rezultatele acestei for
mații. titlul de campioa
nă fiind atribuit echipei 
Ujpest Dozsa.

ZAGALO: Ce trebuie, în primul rînd, 
pentru a cîștiga un campionat mondial

Mărturisim sincer că, după 
•pel usturător 0—3 in fața 
Bulgariei, Înregistrat de vo
leibaliștii români la Balcani
ada de la Atena, ne așteptam 
că citim gînduri negre pe fe
țele conducătorilor echipei 
masculine. Argumentul nostru : 
la Balcaniadă, un singur ad
versar, echipa bulgară, pu
tea si definească potențialul 
reprezentativei României, și 
rezultatul acestui examen • 
fost surprinzător de duroros 
pentru iubitorii voleiului. în
deosebi ținlnd 
tul că peste 
mondiale, ne 
5—6 < adversari 
gărilor, pentru 
floarea la Jocurile Olimpice. 
Prin urmare... Dar previziu
nile au fost infirmate de un 
robust optimism, deconcertant 
pentru noi, liniștitor. Poate că 
este mai bine așa... Intervie
vatul nostru, antrenorul fede
ral Nicolae Tărchilă, prezent 
la Atena, ne avertizează de la 
început că nu ia cîtuși de 
puțin lucrurile în tragic.

seama de fap- 
patru luni, la 
vom bate ou 
de talia bul- 
a obține cali-

— Ce a Însemnat Balcania
da pentru conducerea tehnici 
a echipei 7

— A fost competiția bine
venit» pentru aprecierea sta
diului de pregătire a echipei 
române în acest Început de 
sezon Internațional, în vederea 
obiectivului principal: mondi
alele din Bulgaria. Am lntll- 
nit adversari de valori dife
rite, din rîndul cărora bul
garii au arătat un potențial 
foarte ridieat, fiind o echipă 

precis șl

1st* CLASAMENTUL
RAL INDIVIDUAL al ______
1. Hannu Mikkola (Finlanda) — 
Gunnar Palm (Suedia) pe .Ford 
Escort» — 9h 07 penalizare ; 1. 
Brian culeheth — Johnstone Syer (Anglia) pe .Triumph» — 
10h M | >. Rauno Aaltonen

„ Henry bidden (An- 
.Ford Escort» — toh 
Faddy Hopkirk—Tony 
Neville Johnston (An- --------—Uh 26;

GENE- raliului t

CORNELIA PETRU ȘCA Șl ELENA TRANDAFIR
CAMPIOANE ALE LUMII LA PROBA DE PERECHI

(Urmare din pag. 1)

Trandafir 864 p.d., 2. Gertrude 
Engelman — Astride Wloka 
(R.D.G.) 863 p.d, 3. Eva Lud- 
vic — Irene Calocsal (Iugo
slavia) 845 p.d., 4. Ziegrid Lid- 
ner — Anemarie Preller 
(R.D.G) 837 p.d., 5. lise Ned- 
hard — Maria Mayer (R.F.G) 
828 p.d. ... 10. Elena Cernat — 
Margareta Szemani 793 p.il. ... 
13. Ana Marcu .— Crista Szocs 
782 p.d. (21 de perechi).

Jocul șansei a continuat. în 
întrecerile masculine pentru 
cucerirea rîvnitului titlu a fost 
rîndul sportivilor români să 
guste din amărăciunea înfrîn- 
gerii, tinerii reșițeni Ilie Băiaș

și Iosif Tismănaru fiind de
pășiți de renumitul cuplu din 
R. D. Germană — E. Luther 
și H. Brautingam cu numai un 
„băț": 1789—1788 p.d. ! Se
poate spune însă că reprezen
tanții noștri au fost mai mult 
urmăriți de ghinion, întrucit 
un alt tandem român, format 
din Ion Micoreu și Petre Purje 
n-au putut urca pe podimul 
laureaților din cauza unui sin
gur punct pe care l-au avut 
în plus popicarii vest-germani, 
R. Pelikan — D. Zieher.

CLASAMENTUL FINAL : 
1. E. Luther — H. Brautingam 
(R.D.G.) 1789 p.d., 2. I. Băiaș 
— I. Tismănaru 1788 p.d., 3.

R. Pelikan — D. Zieher (R.F.G.) 
1775 p.d., 4. I. Micoroiu — P. 
Purje 1774 p.d., 5. I. Blajovici 
— V. Kocearek (Cehoslovacia) 
1766 p.d...... 13. C. Vînătoru —
Gh. Silvestru 1719 p.d. 
perechi).

După cum se poate 
popicarii români s-au 
rat printre principalii 
tori al competiției mondiale de 
dublu. Toți reprezentanții noș
tri s-au calificat în turneul in
dividual (programat a se des
fășura simbătă) unde vor par
ticipa eonourenții din prima 
jumătate a clasamentului alcă
tuit prin cumularea rezultate
lor înregistrate în probele pe 
echipe și perechi. Vineri e zi 
de odihnă.

(30 de
vedea, 
numă- 
anima-

omogenă, cu joc 
foarte eficace.

— Nu vă creează 
îngrijorare severa 

suferită de «chip» 
fața formației bulgare ?

— Aparent, ar fi destule 
motive, însă ne gindim la 
faptul că pînă la mondiale 
randamentul echipei noastre 
va crește mult și comportarea 
va fi alta.

— în ce a constat diferența 
dintre bulgari și români in 
acest joc ? Poate ea fi cu- 
rînd anulată 7

—■ Jucătorii noștri au avut 
începuturi de set mai bune, 
dar n-au reușit să mențină 
același tempo în finaluri. Ri
dicătorii au fost la înălțime, 
în timp ce trăgătorii au avut, 
cu toții, mari oscilații, ceea 
ce a determinat pierderea în 
final a seturilor. De aseme
nea. o mai slabă coeziune în 
formația noastră a fost un e- 
lement hotărîtor în pierderea 
jocului și, evident, a titlului 
balcanic. Pentru echipa ro
mână, problema omogenizării, 
impunerea jocului combinativ, 
precum și echilibrarea pregă
tirii tuturor jucătorilor rămîne 
cuvîntul de ordine pentru noi 
în perioada dinainte de C.M. 
Adăugind unele îmbunătățiri 
pe care credem că le putem 
aduce, în acest răstimp, bloca
jului (și el deficitar) și ata
cului, sperăm ca diferențele e- 
vidențiate Ia Balcaniadă să 
dispară pînă Ia mondiale.

Deci, încredere, speranțe, 
după o crudă și, oricum, con- 
trariantă înfrîngere. Să spe
răm că timpul va da dreptate 
antrenorului federal.

Tiparul: L P. .Informația*, «ir. Brezotanu nr. 23—25, Bucore|tl '

motive de 
inMngere 

noastră In

Aurelian BREBEANU

(Finlanda) 
s1? r.B 
Nash — _____ ..glia) pe .Triumph” __ „ ... 
5. Timo Malclnen (Finlanda) — 
Gilbert Staepelaore (Belgia) pe 
.Ford Escort" — 14 h 31 ; (. 
Jimmy Greaves—Tony Fall (Anglia) pe .Ford Escort" — 19h 
311 7, Patrick Vanson (Anglia) — 
OUvler Turcat—Alain Leprinoe (Franța) pe .Citroen d.s, 31“ — Mh 03 • a. Sobieslaw ZasadMh 03 ; t. Sobieslaw Zasada— 
Marek Wachowskl (Polonia) po „Ford Escort” — 23h 59 | -
Redgrave — Phil Cooper Bob Freeborough (Anglia) 
.Morris 1800» — 24 h «■ | _ . 
Rosie smith (Irlanda) — Allee 
Watson (Anglia) — Glnette De- 
rolland (Franța) pe .Austin” — 30h 35.

».
peio.

)
„Cupa feminină" a competi

ției a revenit echipajului con
dus de Rosie Smith, urmat 
de echipajele conduse de Jean 
Denton (Anglia) pe „Morris 
1800“ și Claudine Trautmann 
(Franța) pe „Citroen d.s. 21".

ÎN TURUL AL
PARIS, 28. — Pe terenurile 

de la Roland Garros au con
tinuat campionatele interna
ționale de tenis ale Franței, 
în turul ai doilea Ion Tiriac 
l-a eliminat pe Di Matieo (Ita
lia) cu 6—4, 2—6, 7—5, 6—1.

Laboriosul extrem stingă Zagalo (atît de laborios Incit i s-a spus, 
la caPătul carierei sale, „furnica"), devenit antrenor „cu mină 

buna , o mină care a dus din succes în succes echipele de care s-a 
ocupat, ceea ce l-a oferit marea onoare (dar și extrem de marea răs
pundere) de a se ocupa de reprezentativa Braziliei (supranumit acum 
„Zagalo-norocul”), a făcut o lungă confesiune săptămlnalului „FRANCE- 
FOOTBALL", in ajun de a începe marea bătălie pentru Cupa Jules 
Rlmet. Opiniile sale despre fotbalul brazilian șl cel mondial, despre 
evoluția jocului acesta atlt de popular șl perspectivele lui (chiar dacă 
uneori contrazic alte convingeri) slnt expuse intr-un limbaj fluid, in 
care nu o dată Ideile se rotunjesc In eufemisme scăpărătoare

Referindu-se la schimbările 
produse in fizionomia jocului, 
Zagalo afirmă că în perioada 
1958—1962 brazilienii atinseseră 
o„cvasi-perfecțiune”, fapt care 
i-a determinat pe europeni „să 
uite fotbalul tehnic, să conso
lideze sistemul defensiv și să-l 
combată pe adversari in toate 
sectoarele jocului, fără nici o 
excepție”.

In toată lumea — spune an
trenorul brazilian, parcă nu 
fără oarecare regret — S-a 
renunțat la Jocul aerisit, al 
spațiilor mari in favoarea unui 
„fotbal de locșoare suprapopu
late”. El recunoaște, însă, că 
„exigențele crescute In privin
ța mobilității șl » agresivității 
au dus la un «salt fantastic» 
In pregătirea fizică, tratată, 
pînă atunci, mal superficial." 

Adept al Jocului ofensiv 
sau al celui defensiv 7 Zagalo 
spune deschis : „La ora actua
lă, cred sincer că nu este po
sibil un Joc ofensiv fără o apă
rare foarte sigură” șl continuă 
ceva mai departe astfel: „Sec
torul defensiv constituie funda
mentul, baza întregului edifi
ciu al Jocului șl cum eu nu 
pun carul înaintea boilor m-am 
ocupat, ta primul rînd, de 
această problemă :

Dar atacul I Alei, Zagalo 
are dificultăți mari, chiar dacă 
le disimulează Intr-o serie de 
generalități : „Rămli uimit clnd 
vezi cît de greu prinde in A- 
merica de Sud această con
cepție de fotbal-solidar care se 
joacă obișnuit în Europa de 
mai mulți ani. în Lumea nouă, 
atacantul pare un fel de jucă
tor sacru căruia nu poți să-i 
ceri decit driblinguri și fente. 
Singura capodoperă rămîne go
lul înscris. Or, acum, toată Iu-

Ca unul care a fost, în repe
tate rindurl, în Mexic, ca ju
cător și ca antrenor, Zagalo1 
consideră că „o altitudine de 
1 800 m ca aceea de la Gua
dalajara nu are nici o repercu
siune asupra organismului ju
cătorilor. La 2 200 m, insă, lu
crurile se schimbă...»

Și iată-1 pe antrenor în fata 
tntrebării-cheie : ce trebuie, în 
primul rînd, pentru a cîștiga 
un campionat mondial 7 Iar 
Zagalo își începe răspunsul cu 
o comparație plastică : „A ciș- 
tlga titlul mondial aduce pu« 
țin CU a da o lovitură. Pentru 
aceasta — spune el — trebuie 
alcătuit un colectiv bine în
chegat. Unitate nu numai Intre 
conducători dar șl Intre jucă
tori $1 conducători... Trebuie 
ca armonia să domnească la 
toate nivelele Iar Jucătorii să 
albă convingerea că nu pot ft 
excluși sub nlol un pretext... 
în fine, este necesar să al șl 
șansă. Dacă, la momentul po
trivit, mina destinului nu te 
împinge puțintel, cu un deget, 
nu poți să ajungi campion al 
lumii”.

Mutată de la prezent pe tă- 
rfmul perspectivei, discuția a 
atins și problema fotbalului din 
anul 2000. „își va schimba În
fățișarea — spune Zagalo — 
pentru că se vor schimba re
gulile de joc. Printre altele și 
cea a ofsaid-ulni. Stadioanele 
vor fi și ele mai moderne, e- 
chipate pentru nocturnă căci 
fotbalul va deveni un spectacol 
de seară. Va rămine, însă, fot
balul pe care-1 îndrăgim, cu 
frumusețea și incertitudinile 
lui".

DOILEA DE LA ROLAND GARROS
Iată alte rezultate din proba 
de simplu bărbați (turul doi) : 
Zednik (Cehoslovacia) — He
witt (R.S.A.) 6—8, 6—3, 6—4, 
6—8, 6—4 ; Pietrangeli (Italia) 
— Hombergen (Belgia) 1—6, 
6—1, 6—3, 6—2 ; Hoad (Aus-

traiia) — Vasarell (Porto Rico) 
6—4, ~ ‘ ~
(Anglia) — 
traiia) 6—3, 
natta (Italia) 
traiia) 7—5, 
12—10.

3—6, 6—4, 6—4 ; Battrick
Carmichael (Aus- 

6—2, G—4 ; Pa- 
— Moore (Aus- 
1—6, 6—0, 2—6,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX » TELEX
Clclistul italian Zilioli a cîș- 
tîgat etapa a 10-a din Turul 
Italiei, desfășurată între Ter- 
racina șl Rlvisonoldl (172 km). 
El a parcurs distanța în 5h 
22:31, fiind urmat la 13 s de 
Bitossi șl la 26 s de grosul 
plutonului, in care se afla și 
liderul clasamentului general 
Individual, Eddy Merckx. Bel
gianul este urmat de Ole Bit
ter la 1:58,0 și de Gimondi la 
2:52,0.

același rezultat (5,20 m), france
zul Tracanelli a stabilit un nou 
record european pentru juniori.

■
La Modesto (California), tlnăra 
speranță a atletismului american, 
Debbie Brill (în vlrstă de 17 ani), 
a ctștigat proba de săritură în 
înălțime 
m

cu performanța de 1,83

cehoslovacă Mlloslava 
(campioană olimpică la

iugoslav D. Ha.i- 
din viață su’oit,

MADRID, 28. In cadrul con
cursului internațional de atletism, 
care se desfășoară In prezent la 
Madrid, sportivul grec Papanico- 
lau a ciștigat proba de săritură 
cu prăjina cu rezultatul de 5,20 
m. Clasat pe locul secund cu 
■ u.Mli.:. .. . ---- :------- ■--------- -

Sportiva 
Rezkova
Ciudad de Mexico) a ctștigat Ia 
Fraga prooa de săritură In înălți
me cu rezultatul de 1,81 m. Pe 
locul secund s-a clasat compatri
oata sa Valentova cu 1,74 m.

tul baschetbalist 
kovlci a încetat 
la locuința sa din Belgrad. Cau
zele decesului nu se cunosc încă. 
Celebrul jucător era student in 
medicină, căsătorit și avea un co
pil.■
La Dtlsseldort s-a disputat me
ciul internațional de handbal din
tre selecționatele masculine ale 
R.F. a Germaniei și Danemarcei. 
Victoria a revenit handbaliștilor 
vest-germani cu scorul de 22-16 
(9-5).

După cum anunță agenția Iugo
slavă de știri „Tanjug", cunoscu-

Atletul sovietic A. Bondarciuk a 
aruncat ciocanul la 75,04 m, în 
cadrul concursului de la Leselld- 
ze. Recordul mondial, care-i a- 
parțlne, este de 75,48 m.


