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MÎINE ÎNCEPE CAMPIONATUL
MONDIAL DE FOTBAL!

Au mai rămas 24 de ore (poate ceva mai 
mult ori mai puțin, „fusele" orare joacă, 
uneori, feste în astfel de aprecieri...) și mult 
așteptata partidă inaugurală a celei de a 
IX-a ediții a Campionatului mondial de 
fotbal va fi un fapt împlinit. Așadar, trăim 
ultimele din lungile și numeroasele ore pre
mergătoare acestui mare eveniment spor
tiv, așteptat cu un enorm interes pe toate 
meridianele globului.

La aproape o jumătate de secol de la 
ediția inaugurală, competiția supremă a fot
balului își vede azi exprimată universali
tatea și popularitatea în forme diferite. Gra
iul cifrelor este elocvent în această pri
vință : peste 1 500 de ziariști, radio și tele- 
reporteri sînt gata să reverse asupra lumii 
întregi un val de informații, comentarii sau 
reportaje: biletele s-au epuizat pe toate

stadioanele ; grupuri compacte de turiști so
sesc continuu, pînă și din cele mai înde
părtate puncte ale globului.

Mexicul va fi, deci, începînd de mîine și 
pînă la 21 iunie, ziua finalei, capitala fot
balului mondial. O capitală care și-a pri
mit oaspeții cu simpatie și sinceritate, cu 
zîmbet și voie bună. O capitală pe al cărui 
teritoriu, înscris de fapt doar în perime
trul celor 5 stadioane unde vor avea loc 
jocuri, se vor formula răspunsurile la mai 
multe întrebări : pe ce căi se va dezvolta 
fotbalul ? lupta pentru rezultat va elimina 
definitiv spectaculozitatea ? , valoarea indi
viduală își va pune amprenta pe jocul unei 
echipe ? Ca să 
darea cu care

infirmarea

nu mai vorbim de nerăb- 
este așteptată confirmarea 
pronosticurilor...

Ultimele pregătiri ale fotbaliștilor englezi, deținătorii titlului, înainte de start

A

EVOLUIND MAI BINE, ECHIPA ROMÂNIEI
S-A IMPUS IN ULTIMUL MECI DE VERIFICARE

schimbări în formația pentru meciul cu Anglia
(prin

special
în

Sînt posibile
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telefon, dc la trimisul 
al revistei „FOTBAL"), 
clipa în care telefonista de la 
„Gran Hotel” m-a anunțat că

peste cîteva minute va face 
legătura cu Bucureștiul, dele
gația țării noastre, prezentă la 
cea de a IX-a ediție a Cam
pionatului mondial, tocmai se 
întorsese de la festivitatea ri
dicării drapelelor celor patru 
națiuni ale căror selecționate 
de fotbal își dispută califica
rea în grupa C, la Guadala
jara. Această festivitate a avut 
loc în piața centrală a orașu
lui, unde, în prezența prima
rului și a altor oficialități lo
cale, s-au intonat imnurile An
gliei, României, Cehoslovaciei 
și Bxaziliei.

Joi după amiază la me
ciul susținut de formația Ro-

mâniei în compania echipei 
locale de primă divizie „Oro" 
fiind vorba de ultimul test pe 
care urmau să-1 treacă fotba
liștii români s-a stabilit ca 
accesul publicului să nu fie 
permis pe terenul „San Ra
fael", pus la dispoziție de or
ganizatori. Insă — spre sur
prinderea tuturor — la ora 
cînd trebuia să înceapă par
tida cîteva mii de iubitori ai 
fotbalului au luat cu asalt por-

Radu URZICEANU
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UMĂR LA UMĂR
pele Dunării spală cheiu
rile portului. La Brăila 
n-au mai făcut isprava 

asta de 73 de ani...
Privită din elicopter, 

norama comunelor Vădeni și 
Baldovinești este halucinantă. 
Peste 1 000 de case s-au pră
vălit. stîlpii de telegraf, cîți 
au mai rămas în picioare, fac 
apelor adinei reverențe, uli
țele au dispărut...

în imensul buzunar alcătuit 
de Șiret și Dunăre în apropie
rea Brăilei, apele ușor încre
țite se scurg prin spărturile 
anume făcute în dig și vor a- 
junge, prin albia bătrînului 
fluviu, în Mare. Pînă atunci, 
însă, specialiștii estimează ia 
zeci și zeci de milioane de 
metri cubi cantitatea de apă 
pe care o suportă pămînturile 
dintre Brăila, Dunăre 
ret...

Din zidul de apărare 
sulei Mari, ridicat prin 
cia oamenilor acestor melea
guri Dunărea rupe. Alte tone 
de întărituri, însemnînd mun
că titanică de zile și nopți 
fără număr, vin să astupe ca
riile, să se împotrivească cu 
hotărîre înaintării apelor. Dar

pa

și Si-

al In- 
hărni-

LA STADIONUL
La începutul acetstei 

săptămînî, stadionul Ol
tul —* C.I.b. Rm. Vîlcea 
a căzut victima apelor 
dezlănțuite- Imediat după 
retragerea puhoaielor, s-a 
trecut ia evaluarea pagu
belor. care, din fericire, 
datorită măsurilor energice

forța aceasta este dislocată 
din fabrici și uzine, de pe 
ogoare...

O statistică incompletă es
timează pagubele din județul 
Brăila la peste 150 milioane 
lei...

Tabloul acesta real, numai 
el, ar putea da celor ce nu 
se află în aceste zile pe ma
lurile Dunării falsa imagine a 

unei vieți triste, lipsite de 
bucuria împlinirilor, legate 
prin mii de fire doar de dis
puta om-stihie. Lucrurile nu 
stau însă așa. La vibranta 
chemare a partidului și aici, 
ca pretutindeni, oamenii, mi
nunății oameni de lingă ape, 
și-au încordat puterile, au 
asaltat recordurile muncii, au
făcut și fac totul pentru ca 
înfloritoarea noastră patrie 
să-și urmeze, fără încetinire 
de ritm, drumul ce și l-a ales 
cu un sfert de veac în urmă.

...Combinatul de celuloză și 
hîrtie 
nu are 
bri ai

Hrislache NAUM

Chiscani dă în conti- 
sute de oameni, mem- 
gărzilor muncitorești,

(Continuare în pag. a 2-a)

„OLTUL» SE LUCREAZĂ!

tncă un obstacol în calea apelor. Membrii gărzilor patriotici 
lucrează la ridicarea digului care apără portul Brăilei 

lI
I

luate din timp, nu sînt 
prea mari. După cum ne-a 
informat, telefonic, vice
președintele CJEFS Vîlcea, 
prof. N. Dinescu, strică
ciunile provocate de inun
dație depășesc cu puțin 
suma de 10 000 lei. Pe’ 
terenul de fotbal se află

Azi, la Dinamo,

și Politehnica—Rapid
Amatorii de baschet din 

Capitală vor avea prilejul 
să revadă pasionantele 
derbyuri Politehnica — 
Rapid la fete și Dinamo 
— Steaua la băieți care 
au decis, nu de mult, tit
lurile de campioane ale

României, în urma unor 
meciuri încheiate la limi
tă. Jocurile vor avea loc 
azi, de la ora 17 în sala 
Dinamo, iar încasările 
realizate vor fi alocate 
„Contului 2000".

în cinstea Zilei internaționale a copilului

Un interesant concurs 
pentru școlari și pionieri

un strat de mîl gros de 
15 cm. O parte din gazon 
a fost distrusă' și va tre
bui înlocuită. De asemene, 
porțiuni din gardul de 
prefabricate, care împrej- 
muiește stadionul, au fost 
doborîte de ape.

Cel mai prețios obictiv 
din incinta bazei sportive 
— moderna popicărie cu 
patru piste — nu a su
ferit, însă, nici un fel de 
stricăciuni datorită faptu
lui că ușile au fost zidite 
și apele n-au putut inun
da clădirea.

Conducerea asociației 
sportive Oltul—C.I.L. Rm. 
Vîlcea a lansat o chemare 
către toți sportivii vîlceni 
pentru a participa la lu
crările de reparație a sta
dionului- 
prompt, astfel că dumi
nică, 7 ~
bază sportivă a Combina
tului de industrializarea 
lemnului din Rm. Vîlcea 
va putea să-și redeschidă 
porțile.

Sportivii vîlceni s-au a- 
flat la înălțime și acum 
ca și cu cîteva zile în 
urmă, în momentele grele 
ale aprigei bătălii cu apele 
ce amenințau orașul.

S-a

iunie,

răspuns

frumoasa

I 
I

SPIRITUL
I
I

DE ECHIPĂ |
I

în organizarea asociației sportive C.P.M.B., în co
laborare cu Consiliul Municipal București al Orga
nizației Pionierilor, duminică va avea loc un con
curs de sabie pentru școlari și pionieri. Concursul — 
programat în sala de sub tribuna centrală a stadio
nului Republicii, de la ora 9 — este organizat în 
cinstea Zilei internaționale a copilului. Și-au anunțat 
participarea trăgători de la cluburile Steaua, Progre

sul, Școala sportiva 
1, Clubul sportiv șco
lar, Universitatea și 
Cutezătorii. Primilor 
clasați, organizatorii 
Ie vor oferi fru
moase trofee.

Herăstrău

® Cornelia Petrușcă - prima -

Mi
Hi

„repriza a lll-a“
După întrecerile organizate 

de Clubul sportiv școlar și O- 
limpia, lată o nouă competiție 
care invită pe canotorii bucu- 
reștenl pe pista de apă a He
răstrăului : „Cupa școlii spor
tive nr. 1 București". Primul 
start — mîine, la ora 7.15.

La Sofia—atleți din 15 țări

In ultimii ani> televi
ziunea i-a populari
zat, deseori, silueta. 
Cursele sale cu ruperi de 

ritm ne reamintesc de... 
Di Stefano. Prin travaliul 
său necontenit în teren ne 
face, de asemenea, să ne 
gîndim la celebrul anima
tor al lui Real Madrid. 
Fără îndoială, Matt Busby 
n-a făcut niciodată o afa
cere mal bună decît aceea 
cînd l-a angajat pe «nărui 
Bobbyi pe care tatăl său, 
un miner modest din 
Yorkshire, îl prezentase 
vestitului ;,Coach“. ^Afa
cerea" l-a costat în total 
cincizeci de lire sterline. 
Astăzi, Manchester ar re
fuza, probabil, să-l trans
fere pe Bobby chiar dacă 
1 s-ar oferi 150 030 de lire.

Bobby Charlton este, 
fără îndoială, jucătorul cel 
mal complex din insulă. 
Evoluînd retras, el con
duce manevrele cu o in
teligență fără egal. EI se 
găsește mereu acolo unde 
trebuie și la momentul 
oportun. Dacă la începutul 
carierei sale el se posta în 
fața porții adverse pentru 
a exploata forța șutului 
său, experiența, căpătată 
cu anii, l-a incitat la un 
„recul" în cîmpul de joc. 
Șl, în această postură, 
Bobby Chariton este șl mai 
util echipei.

Jucător corect, care n-a 
fost suspendat niciodată, 
Bobby Chariton este un 
model de regularitate. El 
a purtat de aproape 100 
de ori tricoul naționalei 
britanice, adueîndu -și o 
contribuție importantă la 
victoria țării sale în „Cupa 
mondială".

cursa pentru Invidiatul titlu 
® Sportivii din R.F.G. șl

ishhbwbb"

adversari
patru zile 

la Palazzo

R.D. G. —principalii
în sfîrșit, după 

de dîrze dispute 
del Ghiaccio din Bolzano,
participanții la campionatele 
mondiale de popice au avut 
vineri o binemeritată zi de 
odihnă. Jucătoare și jucători 
din cele 11 țări au făcut o 
reconfortantă excursie, ini
țiată de organizatori, vizitînd 
pitoreasca localitate Mera- 
no. Unii dintre sportivi au 
rămas însă în hotel să se 
odihnească în urma efortu
rilor depuse, iar alții au fă
cut ușoare antrenamente în 
vederea startului în probele 
individuale.

Fetele și băieții noștri, în 
mijlocul cărora domnește o 
atmosferă de voie bună și 
optimism, au plecat în ex
cursie. Și în timp ce sporti
vii români, cotați de presa 
de specialitate ca principalii

ș

Românii llie Băiaș (stingă)

■
losif Tismănaru au cucerit 

medalia de argint in proba de dublu

animatori ai actualei ediții 
a C.M., și-au refăcut forțele 
pentru ultima probă din pro
gram, ne-am uitat pe însem
nări pe marginea celor pa
tru zile de întreceri, la ca
pătul cărora ei au cucerit 
două medalii de aur și una 
de argint.

(Continuare în pag. ala)

Duminică, la televiziune: „Din nou, la mondiale"
Duminică, Ia ora 15,40, postul nostru de televiziune va 

transmite filmul sportiv : „Din nou, la «mondiale»", o intere
santă trecere în revistă a celor mai importante momente pe 
care le-a parcurs fotbalul românesc pentru a atinge arest țel.

Pelicula a fost realizată de George Pascaru și Mihai Crîș- 
maru, după scenariul lui loan Chirilâ,

fi

Astăzi, la Sofia, în
cep întrecerile din ca
drul tradiționalului con
curs de atletism orga
nizat 
rodna 
și-au 
pa rea 
țări.

Atleții români vor fi 
și ei prezenți la con
curs. Federația noas
tră de specialitate s-a 
orientat, în general, 
spre atleți tineri, 
perspectivă, ca:
Burcă, Mihai Negomi- 
reanu, Cornel Dima

de ziarul
Mlade j“,
anunțat 
sportivi

„Na- 
la care 
partici- 
din 15

de
Ion

ARBITRUL MECIULUI DE TENIS 
IUGOSLAVIA — ROMÂNIA

La propunerea federa
ției de specialitate din 
Iugoslavia, forul nostru de 
resort a fost de acord ca 
arbitrul principal al în- 
tîlniril de tenis din ca
drul semifinalei europene 
(grupa A), Iugoslavia — 
România, care va avea 
loc la Maribor, să fie 
LASZLO GORODI (Un
garia).

sportivii 
concura

etc. Dintre 
consacrați vor 
Șerban Ciochină și Ar
gentina Menis.

CUPA OIIMPIA“
Astăzi, de la ora 

16,30, velodromul Di
namo va găzdui prima 
rundă (a doua, peste o 
săptămînă) a unei noi 
competiții deschise pis- 
tarzilcr — „Cupa O- 
limpia". Pentru seniori 
sînt programate urmă
toarele probe: cursa 
de urmărire (4 000 m), 
viteză și adițiune 
puncte (51 ture,

de 
cu 

sprint la 3 ture) ; iar 
pentru juniori mari: 
cursa italiană, viteză și 
adițiune de puncte (30 
ture). în completare, o 
probă de eliminare 
pentru juniori mici.

ile de-a rîndul, hărțile cu jude- 
tării, ce vedeau lumina 
lui, își modificau necon- 
punctele de tensiune, în- 

cereînd să cuprindă traiecto
ria buimacă și zăludă a ape

lor ce călcaseră pactul nescris, de ^se- 
cole, cu oamenii < , “ . “
mai vie, parcă, este harta ce consem
nează eroismul, abnegația, voința neîn- 
frîntă, conșliința partinică și t 
tea poporului român manifestată _ 
întregul cuprins al țării. Este mai vie 
această hartă pentru că ea înfățișează 
relieful uman deosebit al acestor zile 
fără precedent în istoria zbuciumată a 
neamului nostru, dar care au intrat în 
istorie tocmai prin încărcătura lor pil
duitoare, simbolică pentru energia și 
forța de neînvins a poporului român, 
condus de încercatul său Partid Co
munist.

Ziarul nostru a relatai și continuă 
să relateze, de la fața locului, prin 
trimiși speciali și corespondenții săi, 
imagini rupte dintr-o realitate ce a de
butat cumplit, sub avalanșa irațională 
a apelor, ce și-a derulat, apoi, filmul 
sub semnul unei aprige încleștări, pe 
viață și pe moarte, între natură și om, 
ca să putem spune, în sfîrșit, azi, mîine 
sau poimîine că a trecut coșmarul, că 
n-am îngenuncheat, că totul va fi cum 
a fost, cum ne-am propus să fie. O 
asemenea convingere este exprimată și 
în Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consi
liului de Miniștri și a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
prin care sprijinul neprecupețit al parti
dului și statului nostru acordat fami
liilor sinistrate își găsește o nouă și 
nobilă exprimare.

Din vești disparate se încheagă mo
zaicul luminos, tonifiant, al contribuției 
tinerei generații, a sportivilor țării, a 
celor ce activează pe acest tărîm ge
neros, pentru ca viața să reintre pretu
tindeni și cît mai repede, pe făgașul ei 
constructiv. Drumul detașamentelor de 
sportivi, tehnicieni și studenți sportivi 
bucureșteni, plecați să lupte pe barica
dele muncii de salvare și refacere a 
avuției naționale, se intersectează sim
bolic în aceste zile, cu motocicliștii 
veniți de pe Valea Prahovei și a Timi
șului pentru a participa la un concurs 
ale căror fonduri vor fi atribuite sinis- 
traților. Ecoul știrii din Tg. Mureș ce 
anunță orele de muncă patriotică pres
tate de cei dâruiți sportului — tineri și 
bătrîni — pe arenele orașului, pentru 
readucerea lor în activitate, se unește 
cu cel al Reghinului, unde au început 
să producă unitățile industriale de ma
teriale sportive. Fondurile realizate în 
urma nenumăratelor competiții și mani
festări speciale se varsă precum aflu
enții, în cea mai primitoare matcă a 
acestor zile : „Contul 2000".

Guadalajara, de unde fotbaliștii tri
colori au lansat prin eter răspunsul ini
milor lor la chemarea pămîntului natal 
și Buzău!, unde cei mai buni handba- 
liști din lume vor evolua demonstrativ, 
sînt situate acum pe același meridian, 
care nu figurează pe nici o hartă din 
lume, ci doar în inimile și memoria 
fiecăruia dinlre noi : meridianul solida
rității și într-ajutorării, al celui mai 
generos și lucid spirit de echipă care a 
putut vreodetă anima pe sportivii 
României socialiste.

j Paul SLAVESCU
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AZI Șl MÎINE, ROMÂNIA-UNGARIA

LA GIMNASTICĂ
Așadar, astăzi după-amiază, la ora 17, în sala Floreasca, echi

pele reprezentative masculine de gimnastică ale României și Un
gariei încep tradiționala lor confruntare. Ii vom putea vedea la 
lucru pe : Mihaiuc, Păunescu, Gheorghiu, Coșariu, Buh, Grecu 
(România), Berczi, Bordan, Kisteleki, Kovacs, Molnar, Mentsik 
(Ungaria). Arbitrajul va fi asigurat de Mircea Bădulescu și Ște
fan Hărgălaș (România), Hunffyi Nandor și Poprocsi Vilmos 
(Ungaria), sub conducerea lui Anton Markovici (Iugoslavia).

Ăzi — exercițiile impuse, mîine — liber alesele.

I
acestor pâmînturi. Dar | 
sste harta ce consem- I

JIIIJU IIOIII- . 
solidarita- I 
stată pe I
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filmul I 
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J
PIRI8ADA DE IHMSFCHlRI

U HOCHEI PE GHE4JĂ
Federația de hochei ne-a co

municat că perioada de tran
sferări a jucătorilor este i 1 
iunie — 1 iulie, timp în care 
Ia sediul federației se vor pu
tea depune formele stabilite 
prin regulamentul de transfe
rări.
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PENTRU REFACERE Șl RECONSTRUCȚIE
GÎNDURILE 

UNUI COPIL
Bogat (din nefericire), încărcat 

cu expresii extreme, produse de 
situații-limltă, este sacul re
porterului plecat In ultimele două 
săptămînl Sn țară, în patria noas
tră blntultă de stihia apelor.

Lupta cu apa, adeseori sinonimă 
cu lupta împotriva morții, a pro
dus reporterului impresiile cele 
mal puternice pe care vreo do
cumentare pe teren i le-a lăsat 
vreodată.

Eroismul colectiv al oamenilor 
a însumat nenumărate momente 
de vîrf, cu eroi, probabil pen
tru totdeauna necunoscut!.

Nu unui asemenea moment am 
să-l consacru, totuși, rindurlle 
de față, deși cunosc atîtea fapte 
petrecute in ultimele zece zile 
Incit aș putea să scriu un roman... 
Nu f Vreau să scriu citeva cu
vinte despre Intilnirea pe care 
am avut-o azi, în cartierul Sllvaș, 
la una din taberele sinistraților 
din județul Arad, cu un băiat de 
14 ani, pe nume Viorel Coslaș.

Aici, Intr-un cort primit din 
R.D. Germană, locuiește împreună 
cu familia sa, tatăl, Grigore Cos- 
taș. electrician la U.V.A., mama, 
Maria Costaș, casnică, șl doi 
frați, Constantin șl Victor, elevi. 
L-am întllnit duclnd mamei ali
mentele care se dau celor si
nistrați. Tatăl său era la ser- 
vlcl, frații erau la școală. „Eu 
am cursul după-amiază — mi-a 
spus Viorel. Mi-am făcut lec
țiile și acum o ajut pe mama".

Asigurîndu-mă că și-a pregătit 
toate temele pentru după-amiază, 
Vlorel s-a oferit să-mi prezinte 
tabăra sinistraților. „Aici sînt 
corturile americane, trimise toc
mai din Chicago, astea in care 
stăm noi sînt din R.D.G., din
colo sint vagoanele-rulotă, in 
fiecare din ele locuiesc cite două 
familii...

— Cum se doarme aici 7 — l-am 
întrebat pe Vlorel.

— Eu am dormit dus. Mantii 
i-a fost, insă, cam frig. Plouă 
mereu, ăsta-1 necazul. Dar nu 
tins mult. Am auzit că in curind 
o să ne dea casă nouă. Pină a- 
tuncl, rezistăm noi. Bătălia cea 
mare a trecut...

— Cum ți s-a părut „bătălia cea 
mare 7“ — cum o numești tu. Vio
rele.

— Am învățat in citeva zile cit 
in 7 ani de școală. Oamenii noș
tri s-au arătat adevărați urmași 
ai lui Mihai Viteazul. Am văzut 
cu ochii mei soldafi-eroi iuptind 
cu moartea, salvindu-ne pe noi 
de la moarte. Am văzut grija ce
lorlalți oameni pentru noi. Toate 
astea n-am să le uit.

— Gindurile unui copil de 14 
ani...

Marius POPESCU

UMĂR LA UMĂR
(Urmare din pag. 1)

pe frontul apelor. Cei rămași 
duc și ei o luptă eroică. în ul
timele zile, din entuziasta lor 
activitate au rezultat 5 tone 
de cartoane, 4 tone de hîr- 
tie și 2 tone de celuloză peste 
plan.

...Muncitorii Uzinei Lamino
rul s-au angajat să realizeze, 
peste producția curentă, 3 000 
tone laminate, profile ușoare 
și mijlocii, să obțină bene
ficii de 2 milioane peste cele 
planificate. Zilnic, aici în uzi
na laminoriștilor, sînt înregis
trate realizări ce depășesc pre
vederile cu 30—90 tone lami
nate, cuie, lanțuri, șuruburi, 
nituri și altele.

...Fabrica de ciment Stînca 
dă, mai mult ca înainte, zeci 
de tone de ciment, Uzina Pro
gresul și-a mărit substanțial 
— la peste 6 milioane lei — 
angajamentele de depășire a 
sarcinilor de plan.

...Țăranii din comunele Vi- 
ziru, Romanu, Tudor Vladimi- 
rescu și Traian au oferit găz
duire sinistraților din Vădeni 
și Baldovinești. Apoi, laolaltă, 
au trecut la întreținerea Cul
turilor din zonele neafectate 
de viitoarea apelor.

...La C.A.P „Mircea Vodă", 
420 de cooperatori au prășit 
într-o singură zi porumbul de 
pe 100 ha. La Tătaru 300 de 
țărani au efectuat muncile a- 
gricole pe 100 ha de floarea 
soarelui, iar alți 600 au prășit 
porumbul. Pe pămînturile 
Brăilei se lucrează din zori 
și pînă-n seară pentru ca ele 
să rodească mai mult, să dea 
țării mai multă hrană.

...Cei 2 000 de elevi, copii 
sinistrați, cazați în internatele 
din Brăila, își continuă cursu
rile.

...Din toate colțurile țării 
sosesc ajutoare.

Este acesta tabloul real al 
ritmului în care oamenii de 
lingă ape muncesc cu calm 
și bărbăție pentru a cicatriza 
rănile produse de dezlănțuirea 
naturii.

O veste adusă de „Scîn- 
teia", a încălzit și mai mult 
inimile i Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Miniștri și Consi
liul Național al Frontului 
Unității Socialiste au hotărît

IN PUNCTUL CEL
Ne îndreptăm către Dunăre, 

depășind pe șoseaua mărgini
tă de lanuri bogate, zeci de 
tractoare. Coloana uriașă de 
forțe rulează și ea grăbită 
spre punctul cel mai de sud 
de pe harta țării i orașul 
Zimnicea. Prognoza hidro-me- 
teorologică menționează că 
aici apele bătrînului Danu- 
biu sînt în creștere. în port 
unda a acoperit cheiul, pla
ja ștrandului. Hotărîre, calm, 
încredere în forțele proprii. 
Asemenea creșteri (chiar și 
mai mari) a mal înregistrat 
fluviul în portul Zimnicea. 
îngrijorarea însă, este prin 
altă parte, la digul care apă
ră comunele Învecinate! Zim- 
nicele, Năsturelu, Gorgani.

în apropiere de oraș, peste 
coronamentul tal uzul ui a- 
cestui imens baraj, privim a- 
■pele ce curg paralei cu Du
nărea, formînd un tot. Fluviul 
și-a întins cu mult albia pes
te digul natura) și acum muș
că din obstacolul așezat de 
oameni în calea Im. L'ri a 
reușit să se infiltreze in d’»»p 
tul Cantonului 3, dar a f >st 
imediat respins, urmîndu-și

MEDIAȘUL TRĂIEȘTE! DE CE NUMAI DOUĂ PROBE?
... Rănile sînt adinei. Hao

tica dezlănțuire a apelor a 
încrustat urme ca de fier în
roșit nu numai pe chipurile 
oamenilor, ci și pe numeroase 
unități economice ale Media
șului, deteriorînd mașini și 
utilaje, stagnînd producția. 
Multă vreme nu mi se vor 
șterge din memorie imaginile 
înregistrate, timp de o zi și 
o noapte, cît am stat la Me
diaș : uzina „Automecanica" 
complet inundată, instalațiile 
uzinelor textile „Tîrnava" a- 
coperite de un strat de mîl 
gros de peste 30 de centi
metri, Uzina electrică total 
paralizată.

întreg acest cortegiu de 
duble nenorociri (să reținem 
că orașul a fost inundat de 
două ori) nu a înfrînt, însă, 
nici măcar pentru un moment 
voința oamenilor de a reface 
totul. Un uriaș elan creator 
s-a declanșat la chemarea 
partidului și munca de re
construcție se desfășoară 
cum cu maximum de inten
sitate. Se lucrează la cură
țirea locuințelor care au fost 
inundate și din cară apa s-a 
retras. Casele avariate sînt 
refăcute. Au fost formate e- 
chipe speciale de zidari, dul
gheri, instalatori. Oameni care 
cu două săptămîni în Urmă 
țineau condeiul în mină, ocu-

MECIUL SOLIDARITĂȚII
Constantin Hîrșova, de la 

gazeta județeană „Drapelul 
Roșu" ne transmite din o- 
rașul de pe malul Begăi : 
„Clubul feroviarilor timișo
reni a hot&riț să invite pen
tru citeva zile echipa Olim
pia Satu Mare să-și conti
nue antrenamentele in Ti
mișoara. Fotbaliștilor din 
Satu Mare, oraș crunt cala- 
mitat, le-a fost oferit un 
rînd special de echipament, 
confecționat în culorile spe
cifice clubului lor. Răspun- 
zînd cu emoție și bucurie

să fie ajutată populația și co
operativele agricole de produc
ție care au avut de suferit din 
cauza calamităților naturale. 
Citind, fețele oamenilor se 
luminau. Partidul, statul își 
dovedesc încă o dată grija față 
de oameni, alină cu părinteas
că dragoste suferințele prici
nuite de inundații. Grupuri, 
grupuri, bărbați și femei, ti
neri și bătrîni discută cu vă
dită satisfacție fiecare punct 
al Hotărîrii, socotesc timpul în 
care oamenii, grație acestui 
sprijin, își vor vedea din nou 
gospodăriile întregite.

în contextul acestei frățești 
colaborări, al luptei hotărîte 
a tuturor cetățenilor țării pen
tru ștergerea urmelor dezas
trului, al grijii nețărmurite pe 
care partidul o poartă fiecă
ruia dintre noi, îmi vin în 
minte cuvintele scriitorului 
Ștefan Bănulescu, și mi se 
par a nu fj fost zămislite nu
mai de talentul și de simțirea 
lui ci și de inimile noastre, 
ale tuturor : „Ne gînditn, în 
zilele astea, la tot ce am avut, 
la tot ce ne-au lăsat ca moș
tenire de preț înaintașii noștri 
și la tot ce am strâns cu toții 
prin ani grei de trudă și sa
crificiu fără seamăn, și dacă 
încă nu știm ce ne va rămîne 
din rămasul rămas, știm că 
putem ti tari și uniți, că am 
știut să fim în aceste zile și 
nopți tragice umăr Ia umăr, 
inimă lingă inimă".

UN GEST
Dl. Herman Krupfei. conducător al secției de handbal 

S. C. Urah (R. F. a Germaniei), aflat în aceste zile la Ti
mișoara și luind cunoștință de calamitățile naturale abătute 
asupra unor județe ale patriei noastre, a hotărît să contri
buie cu suma de 150 mărci vest-germane la ajutorarea 
sinistraților. De asemenea, el a vizitat căminele studențești 
timișorene, unde sînt găzduiți copii din Satu Mare, cărora 
Ie-a oferit dulciuri în valoare de 500 Iei.

ADEZIUNI LA INIȚIATIVA ARBITRILOR
Dînd curs apelului făcut, 

arbitrii de rugby din Capitală 
au adresat o scrisoare ziaru
lui, prin care consimt să do
neze în folosul populației si
nistrate toate haremurile ce 
li se vor cuveni de la turneul 
final al campionatului național 
de juniori, precum și cele de

MAI DE SUD DE
calea ocolită prin lunci. Zi 
și noapte, stau de Veghe coo
peratori gata să intervină în 
orice moment. Numeroase 
motopompe lucrează neîntre
rupt la eliminarea apei stre
curate hoțește înspre tarlalele 
roditoare ale C.A.P.-urilor. 
Din ioc în loc, patrulează cî
te un tractorist. povestind, 
dacă e întrebat, despre înce
puturile acestei lupte. „Ve
ghea de noapte, ne spunea 
organizatorul Florea Camper, 
este mai grea, mai ascuțită. 
Dinspre apele tulburi apar, 
cînd și cînd, lucruri ciudate, 
modificate, multiplicate de 
întunericul nopții. O dată ni 
s-a părut că vine spre noi o 
plută, un buștean. Dar nu. 
nu putea fi așa ceva, curen
tul fiind opus nouă. Am cre
zut apoi că e o vidră. Era 
un mistreț, unul din cei mulți 
care au trecut digul salvîn- 
du-se deocamdată. Dar nu pe 
aceștia îi urmărim noi. Pri
vim prin sita întunericului 
zbaterea căprioarelor încercu
ite pe cite un grind și cînd 
se face ziuă dăm vestire lui 
nea Grigore Riatrăneagră, de 

pîndu-se de contabilitatea 
vreunei întreprinderi, acum 
mînuiesc mistria și bidi
neaua ... Voința de a reface 
orașul este unanimă. Elevii 
școlilor generale și ai liceelor 
au devenit, prin forța împre
jurărilor, ajutori de zidari, 
specialiști în evacuarea ape
lor. Fără să fi învățat vreo
dată, ei știu acum ce este și 
cum funcționează un asper
sor sau o vidanjeză. Părinții 
lor — într-un efort unit și o 
disciplină demne de toată 
stima — lucrează Ia repune
rea în funcțiune a capacită
ților de producție a întreprin
derilor avariate de furia ape
lor. Luptînd cu greutăți pe 
care nimeni nu și le-ar fi 
putut închipui, oamenii-eroi 
ai Mediașului au redat activi
tății normale aproape toate 
unitățile productive. Uzina e- 
lectrică a fost primul obiec
tiv asupra căruia și-au ’n- 
dreptat eforturile. Cu excep
ția cîtorva străzi. Mediașul 
este iarăși iluminat, transpor
tul în comun a fost reluat, 
întreprinderea de gospodărie 
orășenească prestează din nou 
servicii pentru populație. La 
uzinele „Automecanica" și la 
întreprinderea de transport- 
auto muncitorii nu și-du pre
cupețit energiile, lucrînd cîte 
16—18 ore pe zi.

scrisorii prin care echipa din 
Satu Mare era invitată de 
clubul C.F.R. Timișoara, ju
cătorii Olimpiei sosesc azi 
in orașul de pe malul Begăi. 
Miine, cele două echipe, ad
versare în cadrul aceleiași 
serii a diviziei naționale B, 
vor disputa un meci amical, 
meciul solidarității și ome
niei, iar fondurile realizate 
vor fi donate sinistraților".

SPORTIVII BUCUREȘTENI-PLSTE 3700000
Organizațiile sportive din 

București (fără cluburile u- 
niversitare) vor contribui 
pină la sfirșitui anului cu 
peste 3 700 000 Iei la ajuto
rarea zonelor lovite deinun-

„POPORUL ROMÂN 
ÎMI ESTE DRAG"
Ieri, s-a aflat în București 

dl. Ahmet Comerț, cu soția, 
care a făcut o eseaȚă țn Capi
tală pe ruta spre Paris. Ahmet 
Comerț este arbitru interna
țional de box și a fost în ne
numărate rînduri oaspetele 

țării noastre, apărînd între 
corzile ringului cu ecusonul 
A.I.B.A. pe cămașă. Printre 
altele, el a oficiat și la cam
pionatele europene găzduite 
anul trecut de patinoarul „23 
August".

„Sînt un vechi prieten al 
României — ne spunea, ieri, 
la sediu] Federației române 
de box, dl. Comerț. Poporul 

român îmi este drag, pentru 
ospitalitatea, hărnicia și toate 
virtuțile care l-au făcut admi
rat în întreaga lume. Am aflat 
cu durere în inimă despre 
marea nenorocire care s-a 
abătut asupra acestor pămân
turi diriguite de minți și 
mîini destoinice. Vreau, îm
preună cu soția mea, să do
nez în favoarea celor care au 
avut de suferit de pe urma 
calamităților suma de 50 de 
dolari. Puțin, dar din toată 
inima".

la jocurile de calificare pen
tru promovarea în divizia A.

Aceeași hotărîre — de a 
oferi drepturile ce i se vor 
cuveni de la meciurile con
duse pînă la sfîrșitul anului 
— a luat-o și arbitrul de fot
bal Nicolae Petriceanu, comu- 
nicînd-o ieri redacției.

ZIMNICEA

PE HARTA TĂRII>

la filiala de vînători din Zim
nicea care Ie salvează, dîn- 
du-le în stăpînire alte pămîn- 
turi“. Se povestesc multe, 
noaptea, la veghe. Urechile 
însă deprinse cu zgomotele 
cîmpiei, a apelor înregistrea
ză totul. Un zbucium de val 
mai mare, un întrerupt de 
ritm la motopompe. Dincolo 
se află 4 000 de hectare cu 
griu, floarea soarelui, cartofi, 
sfeclă — întregul rod al pă- 
mîntului din fosta haită Zim- 
nicele. Cu screpere și dragi, 
brigăzi de tineri mecanizatori 
returnează Dunării (prin ca
nalul de desecare), apa pă
trunsă în această parte a di
gului. Din răstimpuri în răs
timpuri, grupuri de tineri, ve- 
niți pe camioane încărcate cu 
saci, cu fascine împotriva a- 
pelor, descarcă — în puncte
le ce se preconizează a fi a- 
■menințate — materialele de 
întărire a digului. Sînt spor
tivii comunelor, acei băieți 
minunați gata să rezolve ori
ce situație.

- Yosile TOFAN

Municipalitatea orașului de
pune eforturi susținute pentru 
aprovizionarea cu alimente și 
medicamente a populației. Cu 
multă satisfacție și mulțumire 
primesc medieșenii sinistrați 
ajutoarele trimise de coopera
torii din județ, de locuitorii 
altor județe ale țării, ca și a- 
jutoarele venite din străină
tate. Joi au sosit la Mediaș 
— din partea Crucii Roșii a 
R. F. a Germaniei — instalații 
de purificare a apei, 90 de 
corturi și 540 de paturi expe
diate din S.U.A. în oraș sînt 
prezenți și specialiști ai unor 
firme din Italia care acordă 
asistență și ajutor tehnic la 
repunerea în funcțiune a uti
lajelor avariate.

Mediașul trăiește ! Mediașul 
învinge !

Ion GAVRILESCU

Scrisoare către 
redacție

Am primit la redacție, din 
partea Clubului sportiv al 
orașului Cîmpulung Muscel, o 
scrisoare semnată de președin
tele clubului, Al. Duță, _ în 
care se spune : „fn dorința 
de a sprijini sportivii din 
zonele calamitate, Clubul spor
tiv orășenesc Cîmpulung, jud. 
Argeș, organizează o tabără 
de pregătire și antrenament 
în perioada de vară cu spor
tivii fruntași din aceste zone, 
oferind masă și cazare gra
tuită pentru un număr de 
25—30 sportivi. De asemenea, 
vom pune la dispoziția aces
tora. în mod gratuit, bazele 
sportive ale clubului: sală de 
bor și lupte, stadion, sală de 
gimnastică, teren pentru hand
bal și volei".

dații. Bilanțul provizoriu este 
următorul :

n 559 071 — donații din
salariile activiștilor sportivi

■ 217 875 — din partea 
sportivilor

■ 415 000 — (estimativ)
manifestații sportive

® 776 493 — materiale și 
echipament sportiv

■ 1 434 648 — economii
bugetare, fără a se afecta 
programul de pregătire.

AVATARURILE PUGILI5MULUI
CONSTĂNȚEAN

S-a scris mult 
despre boxul con
stări țean, despre 
succesele și in
succesele sale, 

despre oame
nii care-1 con

duc. A fost o vreme cind pu- 
giliștii din această parte a 
țării erau excelent cotați pe 
scara valorilor naționale, cind 
antrenorii federali apelau la 
pugiliștii din Constanța pen
tru a alcătui echipele repre
zentative. De cîțiva ani. însă, 
flacăra boxului constănțeân 
pîlpîie. Antrenorii, cu mici 
excepții, au . rămas aceiași : 
Buză, Iacobovschi, Baciu, Ză- 
nogeanu, și mai tinerii lor co
legi Teodorescu și Văduva.
Sportivii însă au dispărut u- 
nul după altul din prim pla
nul activității pugilistice. Pin- 
tilie, Răgălie, Baciu, Ameth, 
Stoenescu, Neagu au abando
nat activitatea. Alții, cum sînt 
Dinu (28 de ani), Anton (27), 
Pițu (27), Preda (26), Șoșoiu 
(25) au ajuns la o vîrstă cînd 
nu le mai poți pretinde cine 
știe ce performanțe. Schimbul 
de miine 7 Deocamdată, ine
xistent. în sălile asociațiilor 
Portul, Energia, Voința, Con
structorul și, bineînțeles, la 
Farul sînt numeroși copii care 
se inițiază în tainele boxului, 
dar performanțele lor nu pot 
fi așteptate decit peste cîțiva 
ani. Principala formație a Con
stanței, Farul, este îmbătrâni
tă. Antrenorii așteaptă cu ne
răbdare reîntoarcerea acasă, a 
boxerilor Tr. Cerchia, M. Du- 
mitrașcu, A. Isai, V. Filip și 
A. Stoianovici, pentru a pu
tea face față competițiilor vi
itoare. Se speră că aceștia, 
împreună cu Iliescu, Simio- 
nescu și Aurel Mihai, vor sal
va onoarea echipei.

Situația critică în care se 
găsește acest sport, cu vechi 
și frumoase tradiții impune o 
analiză temeinică a cauzelor
care au generat stagnarea, im
pune măsuri urgente și efici

SÎMBATA
ATLETISM : Centrul „23 

August", de la ora 16 : concurs 
de juniori categoria I, orga
nizat de „Viitorul”.

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 17 : Sportul studen
țesc—Steaua (Cupa României) ; 
teren Laromet, ora 15,30 : Teh- 
nometal Buc. — Mașini unelte 
Buc. (juniori) ; ora 17,30 : Tch- 
nometal — Mașini unelte (dlv. 
C) ; teren Voința, ora 17,30 : 
Voința Buc. — Laromet Buc. 
(div. C) ; teren Autobuzul, 
ora 17.30 : Autobuzul Buc. — 
Sportul muncitoresc Buc 
(div. C).

CALARTE : Baza hipică din 
Calea Vlevnci, de la ora 15; 
concurs international.

BASCHET. Sala Dinamo, de 
la ora 17: Rapid Politehnica 
(f), Steaua—Dinamo (m).

Îa recenta ediție a „Cupei 
Dinamo" a surprins, oa- 
recum, faptul că în cea 
de a doua zi a întrece

rilor de viteză specialiști re- 
cunoscuți ai distanțelor de 500 
și 1000 m — In frunte cu Au
rel Vernescu — erau, la Snă- 
gov, doar... spectatori. Pentru 
lămurireă lucrurilor ar fi, poa
te, îndeajuns să amintesc că 
regulamentul competiției li
mita — la două probe — drep
tul de participare al compo- 
nenților lotului la aceste În
treceri de pregătire și verifi
care înaintea primelor regate 
int^naționale și nu prea de
parte de campionatele lumii 
de la Copenhaga.

îtjtajtoarca : „de ce numai 
douS*’probe ?“ cere — și are, 
într-adevăr —, insă, și un răs
puns de fond.

Se știe că multă vreme, în 
dorința de a spori prestigiul 
internațional al caiacului și 
canoei, deși numărul sportivi
lor de mare valoare era destul 
de redus, se participa la toate 
probele (extrem de numeroa
se) campionatelor europene și 
mondiale, soluția salvatoare 
fiind cel mal adesea înscrierea 
„vîrfurilor" la cite 3—4 probe 
— de regulă acelea la care se 
trag și serii, recalificări, semi
finale... Nu o dată, aceiași 
sportivi — caiacișli și canoiști 
— au concurat atît la fond cît 
și la viteză, evident o grea 
probă de rezistență și uzură. 
Spre cinstea lor, campionii 
Snagovulul — printre cana 

amintesc doar cîțiva : Vemes- 
cu, Nicoară. Ismailciuc, II. Iva
nov, D. Ivanov, V. Calabloiov, 
S. Covaliov... — au făcut,
de fiecare dată, dovada talen
tului, excelentei lor pregătiri 
și a pasiunii pentru sportul 
caiacului și eanoei, reușind 
nu numai să „acopere” nume
roasele probe ci — surprinză
tor, acum la ora retrospecti
vei — să și cîștige laurii euro
peni, ori mondiali, unii sta
bilind chiar recorduri în mate
rie de... medalii (Nicoară, H. 
Ivanov, Vernescu etc.).

Specialiștii sportului nostru, 
conducătorii, federației, au știut 
că o asemenea soluție nu poa
te fi decit o rezolvare de mo
ment, că suprasolicitarea pre
lungită a performerilor va 
duce la uzura acestora și la 
descreșterea valorică a rezul
tatelor. De aceea, de cîțiva 
ani încoace se acordă o aten
ție sporită măririi numărului 
de sportivi fruntași în toate 
probele cuprinse în regulamen
tul competițiilor europene 
(pină în 1969) și mondiale. A 
fost destul de greu să îndepli
nim acest important obiectiv, 
hotărîtor în mare măsură pen
tru progresul sportului nostru.

Trebuia să ridicăm clemente 
noi — uneori tineri necunos
cut!, dar cu calități — la ni
velul înaltei măiestrii a Iul 
Vernescu sau Sciotnic, să gă
sim înlocuitori — cît mai

ente să readucă pe linia de 
plutire boxul, atît de îndră
git de localnici. Ar fi o gre
șeală de neiertat dacă orga
nele sportive constănțene s-ar 
legăna în iluzia că rezultatul 
de 11—11, obținut, nu de 
mult, în compania formației 
campioane, Steaua, reflectă 
potențialul ridicat al echipei 
Farul.

Cunoscînd bine situația bo
xului din Constanța, de care 
am mai avut prilejul să ne 
ocupăm, credem că este ca
zul să aducem din nou în dis
cuție activitatea antrenorilor. 
Un centru pugilistic ca cel din 
Constanța, angajat an de an 
în importante confruntări in
terne și internaționale, nu are 
voie să stagneze, să aștepte 
salvarea din partea altora, să 
se cramponeze de o serie de 
pugiliști lipsiți de valoare, sau 
îmbătrâniți. Regresul boxului 
constănțeân nu trebuie pus 
însă atît pe seama incapaci
tății unor antrenori, cit pe 
disensiunile dintre aceștia, pe 
carențele de ordin educativ 
chiar ale celor chemați să 
pregătească viitoarele succese. 
Constanța e singurul oraș din 
țară de unde ne-a fost dat 
să auzim că doi antrenori se 
bat in sală, că aceștia fumea
ză în fața sportivilor. Pe de 
altă parte, chiar și atunci cînd 
ei înțeleg să-și facă datoria, 
luind măsuri împotriva unor 
boxeri nedisciplinați, nu sînt 
ajutați de către organele spor
tive locale. Dimpotrivă, sanc
țiunile cerute de el nu sînt 
aplicate. Dar, cum am spus, 
antrenorii „au grijă" să-și știr
bească singuri prestigiul, fa- 
vorizind, în cele din urmă, in
disciplina unora dintre mem
brii secției. Buză se vâetă in 
stingă și-n dreapta că nu e 
ajutat, că boxerii nu-1 ascul
tă, și amenință că va pleca 
din Constanța. Reconsiderând 
cu obiectivitate activitatea sa, 
vom vedea însă că în ultimii

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 16,30 : „Cupa 
Olimpia".

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Re

publicii, de la orele 9 și 17 : 

UNDE MERGEM?
campionatele municipale pen
tru juniori II și III.

FOTBAL : Stadionul Pro
gresul, ora 11 : Progresul Buc.— 
Politehnica Galați (div. B) ; 
teren Electronica, ora 17,30 : 
Electronica Obor—Petrolistul 
Boldești (div. C) ; teren Voin
ța, ora 13 : Șc. sp. 2 Buc.— 
Petrolul Tirgoviște (juniori) ; 
teren Autobuzul, ora 10 : Au- 

mulți — pentru dublul canoiș- 
tilor Sidorov - Calinov etc. 
Sîntem, la această oră, bucu
roși să constatăm că după 
multă muncă, la care și-au 
adus contribuția însemnată an
trenorii din toate cluburile cu 
secții de caiac-canoe, după în
delungate căutări și, de ce 
n-am spune-o, după unele 
eșecuri, s-a făcut un remar
cabil pas înainte în direcția 
eliminării unei stări de lu
cruri care, în ciuda unor suc
cese de moment, amenința să 
devină un obstacol aproape de 
netrecut. Pentru că, în perioa
da la care mă refer, putinii 
sportivi de mare valoare erau 
suprasolicitați nu numai Ia 
C.E. și C.M., ci și la regatele 
internaționale sau în competi
țiile interne. Toate acestea în 
timp ce — consecință firească 
— tinerii caiaciști șl canoiști 
„umpleau" ici-colo un gol sau 
își prelungeau așteptarea de
butului.

Iată de ce Ia „Cupa Dinamo" 
componenții lotului care se 
pregătesc pentru sezonul inter
național și pentru „mondialele’’ 
de pe pista de la Bagsvaerd, 
nu au mai concurat decît în 
maximum două probe. Sînt as
tăzi în loturile de caiac (bă
ieți și fete) și canoe peste 50

IMPORTANTE PRECIZĂRI
ADUSE REGULAMENTULUI

„Cupa Româ
niei" la oină, 
competiție care 
angrenează an de 
an tot mai multe 
echipe, a ajuns în 

faza finală. Printre măsurile 
luate pentru buna desfășurare 
a ultimelor meciuri se numă
ră și precizările făcute de co
legiul central de arbitri pe 
marginea unor paragrafe din 
regulament. Astfel, articolele 
și alineatele de mai jos au 
fost modificate după cum ur
mează :

Articolul 9, al. 4 — Dacă 
un jucător al echipei de la 
„bătaie4 aflat în teren se ac
cidentează, cu aprobarea arbi
trului principal poate fi înlo
cuit cu o rezervă, care va în
cepe jocul, fie din spațiul în 
care s-a produs accidentul, 
fie din spatele liniilor de ple
care sau întoarcere, după cum 
se găsea în culoarul de du
cere sau de întoarcere.

Articolul 32, pct. 9, al. 6 
și articolul 34, al. 1 — Dacă 
mingea bătută este prinsă di

ani el n-a descoperit nici un 
pugilist de autentică - valoare 
și că, de fapt, singurul său 
produs rămîne Ion Dinu. Ma
estrul Buză nu mai lucrează 
la mănuși cu elevii săi, an
trenamentele redueîndu-se la 
citeva indicații date colegului 
său Văduva. Să nu înțelegem, 
atunci, nemulțumirea tovară
șilor din conducerea clubului 
Farul ? Exprimindu-și insatis
facția pentru activitatea din 
ultimul timp a antrenorului 
Buză, nu de mult, președintele 
C.J.E.F.S. Constanța ne spu
nea că va duce tratative cu 
Ștefan Iordache pentru a-1 
convinge să revină la condu
cerea echipei Farul. Cert este 
că echipa simte nevoia unui 
antrenor energic șl priceput, 
pentru că altfel, Farul riscă... 
să se stingă.

Dar, a acorda în continuare, 
atenția exclusiv primei echi
pe, fără ca și ceilalți' antre
nori care lucrează cu juniorii 
să fie sprijiniți efectiv, în
seamnă ca peste cîțiva ani să 
se ajungă la aceeași situație. 
Dacă pe ici pe colo a mai a- 
părut cite un boxer talentat 
(cum e Simionescu, descoperit 
în sala Energia, sau Bursuc, 
la Portul), acesta este meritul 
exclusiv al antrenorilor Iaco
bovschi și Baciu. Situația pare 
a se înviora întrudtva, de
oarece și în secția de juniori 
a Farului, tinerii sint pregătiți 
cu mai multă atenție. 40 de 
copii, din totalul de 600 câți 
s-au prezentat la selecția fă
cută de antrenorul Teodorescu, 
învață temeinic nobila artă. 
Păcat că în noua și moderna 
sală in care se pregătesc „se
niorii" clubului, nu se obser
vă aceeași tragere de inimă. 
Cu o umbră de tristețe și de 
ironie în același timp, Ion Di
nu ne spunea deunăzi: „Avem 
sală excelentă. Boxerii însă 
ne lipsesc". Fără comentarii...

Romeo CALARAȘANU 
CORNEL FOPA-coresp. prin.

tobuzul Buc. — Rapid Buc. 
(juniori) ; teren Sirena, ora 
17,30 : Sirena Buc — Flacăra 
roșie Buc. (dlv. C) ; teren 
Laromet, ora 13 : Laromet 
Buc. — Celuloza Călărași (ju
niori); teren Sportul munci
toresc, ora 13 : Sportul mun

citoresc—Dunărea Giurgiu (ju
niori) ; stadion „23 August" 
(teren IV), ora 13 : Centrul 
„23 August" — Unirea Focșani 
(juniori) ; teren Olimpia, ora 
10 : Flacăra roșie Buc. — Vo
ința Buc. (juniori).

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
Calea Plevnei, de la ora 9; 
concurs internațional.

«e care, au- sau pot
atinge valoMtes- r^witjișilor. De 
ce atunci, să continuat!» uzarea 
unor campioni doar de xLasui 
de a mări (!?) șansele unul 
echipaj sau altul ?

Va trebui să ccrenil tinerilor, 
care au acum mult maf mari 
posibilități de afirmare, să nu 
se bizuie numai pe talentul 
și pregătirea lor de astăzi, SA 
MUNCEASCĂ AȘA CUM AU 
I’ACUT-O ȘI O FAQ CEI MAI 
VALOROȘI REPREZENTANȚI 
AI CAIACULUI ȘI CANOEI, 
și astăzi încă, după 10—15 ani 
de performanțe prestigiu, 
adversarii cei mai temuți al 
tuturor particlpanțiior la cam
pionatele lumii. Mal ales că 
nici unufeț dintre ei țnu i se 
va mai cere, buni i s-a cerut 
de atîtea ori iul Aurel Ver
nescu, de exemplu, să lupte 
pentru medaliile de aur la 
K 1—500, K 1—1000, K2—500, 
K 2—1000, sau ștafetă.^

Marile performanțe pot șl 
trebuie să fie realizate, în 
sportul nostru, PRIN CONTRI
BUȚIA ÎNTREGII ECHIPE. 
Este ceea ce ar însemna pen
tru noi, înainte de toate, un 
important succes la r,mondia
lele’’ din acest an.

Radu HUTAN

rect de unul dintre jucătorii 
de la „prindere", înainte de a 
atinge pămîntul și fără să fi 
trecut linia de fund, sau din- 
tr-o pasă, din voie sau rico- 
șare, „prinsul la mijloc" este 
valabil.

Dacă în zona de trei-sfer- 
turi, mingea este prinsă din- 
tr-o pasă, din voie sau ricoșa- 
re, de către un coechipier, 
„prinsul la mijloc" este vala
bil pentru echipa de la „prin
dere", iar echipei de la „bă
taie" i se acordă un punct 
suplimentar.

Articolul 32, pct. 15, al. 5 
— Jucătorii echipei de la „bă
taie" se consideră loviți a- 
tunci cînd părăsesc terenul 
și mingea se află în joc. 
Dacă ies cînd mingea nu este 
în joc (afară din teren) vor fi 
readuși de arbitrul principal 
în spațiul în care se găseau 
înainte de a ieși mingea din 
teren.

Modificările intră în vigoa
re cu ocazia finalei de la 
Mangalia.

< ETAPA 
DECISIVĂ

Miine, aproape toate com
petițiile republicane de hand
bal vor programa ultimele 
partide, unele dintre ele de
cisive fie în lupta pentru o- 
cuparea primelor locuri, fie 
în apriga dispută ce o pri
lejuiește evitarea retrogra
dării. Doar campionatul mas
culin de categoria A se va 
încheia săptămîna viitoare^ 
Cu acest prilej va avea loc 
la București tradiționala 
partidă derby: Steaua — 

Dinamo, al cărei rezultat nu 
va mai influența de această 
dată cu nimic lupta pentru 
titlu, Steaua fiind, de pe a- 
cum, campioană a țării.

Deci, în celelalte întreceri, 
campionatul feminin de ca
tegoria A și campionatele di
viziilor B, mîlne are loc ul
tima etapă, hotărâtoare în 
disputa echipelor feminine 
de cat. A, care programea
ză la București un meci im
portant pentru configurația 
părții superioare a clasa
mentului : Confecția — Uni
versitatea Timișoara, precum 
și alte trei jocuri decisive în 
lupta pentru evitarea retro
gradării.

în categoria B lupta este 
la fel de pasionantă. în se
ria I a întrecerii rezervată 
echipelor feminine, Textila 
Buhuși învingînd joi pe Po
litehnica Galați cu 21—9 
(11—4) și-a asigurat promo
varea în divizia A. Restul 
competițiilor își vor defini
tiva locul în clasament abia 
după consumarea acestei e- 
tape.

★
Consiliul sindical județean 

Prahova, în colaborare cu 
CJEFS a organizat joi un 
turneu fulger de handbal 
dotat cu „Cupa prieteniei". 
Victoria a revenit echipei 
campioane a țării Steaua 
care a învins Universitatea 
București cu 19—15 și Rafi
năria Teleajen cu 16—11.

v.vlasceanu, a. cristea
corespondenți

RUGBY. Stadionul Tinere
tului, de la ora 9,30 : Rapid 
Buc. — Cimentul Medgidia, 
Constructorul Buc. — Electro- 
putere Craiova (meciuri pen
tru calificare în div. A).

HANDBAL. Teren Giulești, 
ora 9 : Rapid—Voința Odorhei 
(f A) ; teren Progresul, ora 9: 
Progresul—Constructorul Ti
mișoara (f. A) ; teren Dinamo, 
ora 11 : Confecția Buc. — 
Universitatea Timișoara (f A); 
teren Tineretului, ora 9 : ti
ni versitatea Buc — C.S.M. Si
biu (f A) ; ora 16,45 : Steaua— 
Dinamo Brașov (m A); ora 18; 
Universitatea Buc. — Voința 
Buc. (m.A) ; teren Voința, ora 
9 : Voința—Inst. Pedagogic 
Bacău (f B).

CICLISM : Sir. Cimpinei, 
ora 9 : etapa a H-a a „Cupei 
Municipiului București."
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AU FOST DESEMNAȚI

ARBITRII MECIURILOR

ECHIPEI ROMÂNIEI
stabiliți arbitriiAu fost

care vor conduce jocurile din 
cadrul optimilor de finală. 
Meciul România — Anglia, 
care va avea loc la 2 iunie, 
va fi arbitrat la centru de 
Vital Loraux (Belgia) ajutat 
de Roger Machin (Franța) și 
Diego de Leo (Mexic). Ca re
zervă a fost trecut Ferdinand 
Marschall (Austria). La jocul 
România — Cehoslovacia a 
fost desemnat ca arbitru de 
centru De Leo (Mexic) ajutat 
de Loraux (Belgia) și Emzber- 
ger (Ungaria). Rezervă a fost 
trecut Machin (Franța). Me
ciul România — Brazilia va fi 
condus de Marschall (Austria) 
la centru, ajutat de 
Ruiz (Uruguay) și 
(Belgia). Figurează ca 
Machin (Franța).

Arbitrul român Andrei Ra
dulescu va fi „tușier" la me
ciurile Suedia — Israel (7 
iun’e la Toluca) și Suedia — 
Uruguay (10 iunie la Puebla).

de peste 100 de ziariști și fo
toreporteri. Moore nu a făcut 
nici-o declarație spunînd nu
mai : „vom vorbi mai tirziu, 
mai tirziu". Denis Follows, se
cretarul federației engleze de 
fotbal, care l-a însoțit pe 
Moore la Bogota a declarat 
următoarele : „Noi sîntem si
guri că poliția columbiană va 
descoperi pe adevăratul hoț al 
brățării. Moore se află în 
bună dispoziție și nu și-a 
pierdut forma sportivă. El va 
începe imediat să se antre
neze cu ceilalți selccționabili. 
în cursul anchetei de Ia Bo
gota, Moore a dovedit mult 
calm demonstrînd nevinovăția 
sa. Cred că justiția colum
biană va face lumină în acest 
caz deplorabil".

STENOGRAMA

Baretto 
Loraux 
rezervă

ANTRENORILOR

DECLARAȚIILE

LUI BOBBY MOORE
înainte de a părăsi Bogota, 

pe calea aerului, fotbalistul 
englez Bobby Moore, acuzat 
că ar fi furat o brățară de 
aur cu diamante, a ținut o 
conferință de presă. Căpitanul 

? echipei Angliei a spus printre 
altele: „Voi avea în perma
nență legătura cu autoritățile 
columbiene așa cum le-am 
promis pentru a descoperi pe 
acela care a furat brățara. A- 
cuzația care mi se aduce este 
complet nefondată".

Apoi, Moore s-a urcat in
tr-un avion al unei companii 
argentiniene plecînd la Ciu
dad de Mexico. Pe aeroportul 
mexican el a fost întîmpinat

Un corespondent al agenției 
TASS, care sc află la Ciudad 
de Mexico, a întreprins o in
teresantă anchetă fulger in 
rindul celor 16 antrenori prin
cipali ai echipelor participan
te în turneul final. Ancheta 
intitulată „Stenograma antre
norilor” răspunde pe scurt la 
următoarele întrebări : 
va cîștiga campionatul 
dial ? Ce șanse acordați 
pei dv. ?“

Iată răspunsurile (în 
tnea grupelor)

Gavril Kacialin (U.R.S.S.). 
titlu candidează Anglia, 

și Italia. Dorința noas- 
ne calificăm în semi-

«Cine 
mon- 
echi-

ordi-

A

urmărită de nesansă?
...Suporterii vor declara fără 

echivoc că, DA ! îți vor a- 
țrninti de partidele cu Arieșul 
și Foresta Fălticeni, cînd e- 
chipa lor a dominat 70—80 
de minute ; de finala cu Di
namo, cu acel neuitat 11 m 
ratat in min. 90 ; de cite al
tele. Dar, iată, acestui șir de 
neplăcute surprize i s-a adă
ugat o alta : la Cluj. Rapid a 
fost eliminată de divizionara 
C* — C.I.L. Gherla cu 4—3 ! 
Cum explică conducerea teh
nică a bucureștenilor această 
înfrîngere ?

Unul dintre antrenori ne-a 
declarat : „Nimeni nu vrea să 
se scuze, dar trebuie să se 
țină scamă că în comparație 
cu meciurile din anii trecuți, 
cînd echipa noastră a capotat 
în fața Arieșului Turda și Fo- 
restei Fălticeni, de data aceas
ta din formația de bază au 
lipsit 8 jucători. Nu e indi
ferent dacă nu beneficiezi de 
aportul lui Răducanu, Dan, 
Lupescu, Dumitru, Neagu 
flați în Mexic), Petreanu 
reținut Ia București pentru un 
joc amical al „tineretului", 
Straț și Cojoearu accidentați. 
La Cluj, înaintarea a marcat 
trei goluri și nu i se poate 
imputa nimic. Compartimentul 
cel mai slab a fost apărarea 
(n.n. Pop. Ștefan, Mușat, Grea- 
vu), și, îndeosebi, Mușat, care a 
luftat de două ori grosolan și 
a dat apoi un pas ce era să 
se termine eu gol. Toată lu
mea știe că de multă 
apărarea noastră nu 
primit patru goluri in 
rile oficiale. Adversarii 
dîrzi și i-am felicitat _ 
ambiția cu care au jucat. Ar
bitrajul Iui I. Cîmpeanu, ex
celent. Se pare însă că cele 
7 cupe cucerite de Rapid a- 
cum citeva decenii se răzbună 
pe noua echipă a Giuleștiului, 
care, parcă, nu mai are acces 
la frumosul trofeu.”

(AL C'

„La 
Brazilia 
tră : să 
finale".

Râul 
„Anglia, 
zilia 
sate, 
excluse. Dorința noastră? Mi
nimum locul IV — maximum 
campioni mondiali !“

Raymond Goethals (Belgia). 
„1. Brazilia. 2. Anglia, 3. R.F.G. 
Ar fi bine să ajungem în 
sferturile de finală."

Carasco Vivanco (Salvador). 
„1. Anglia, 2. Brazilia, 3. Italia. 
Primul obiectiv: să nu fim 
ultimii".

Eduardo 
„1.Anglia, 
R.F.G., . 
formația noastră își, va jrțgăsi 
forma normală vă ciștigâ gru
pa de la Puebla".

Emanuel Schaffer (Israel), 
„R.F.G. — campioană mon
dială, U.R.S.S. pe locul II, și 
Anglia pe locul III. Dacă ne 
vom acomoda cu clima, și al
titudinea nu vom fi out-si- 
deri !”

Ferruccio
„1. Anglia, 
hoslovacia, 
sele noastre sînt > condiționate 
și de... noroc.”

Ovar Bergmark (Suedia). „In 
orice caz, o echipă sud-ameri- 
cană va cuceri trofeul. înclin

Brazilia, finala

U.R.S.S. Dorim calificarea în 
sferturi."

Sir Alf Ramsey (Anglia). 
„Brazilia și Uruguay din A- 
mcrica de Sud, R.F.G., Italia. 
Belgia, U.R.S.S., Bulgaria și 
Cehoslovacia sint candidate Ia 
titlu. Noi sîntem mai puter
nici decît în 1966 ! Deci..."

Angelo Niculescu (România). 
„Cea mai mare șansă <>* au 
U.R.S.S., Uruguay, Brazilia și 
R.F.G. Deși grupa noastră este 
cea mai grea, 
lificăm 
nală."

Josef 
„Prevăd 
glia cu Italia sau cu R.F.G. Ro
mânia poate surprinde. Mă 
abțin să vorbesc despre șan
sele noastre.”

Mari» Zagalo (Brazilia). 1. 
Brazilia, 2. R.F.G., 3. Anglia. 
Este cea mai puternică repre
zentativă a Braziliei care a 
participat vreodată în vreun 
turneu final."

Valdir Perreira (Didi) — 
(Peru). „Nu voi da nici un pro
nostic. Mă limitez Ia forma
țiile care se vor califica în 
sferturi. U.R.S.S. și Mexic ; 
Italia și Uruguay ; Anglia și 
Brazilia ; R.F.G. și Peru. Spe
răm să ne calificăm în semi
finale !“

Ștefan Boșkov (Bulgaria). 
„1. Anglia, 2. Brazilia, 3. Ita
lia. Calificarea în sferturi este 
pentru noi o mare perfor
manță."

B. Vidiniei (Maroc). „Prevăd 
o finală R.F.G.—Bulgaria ! Mă 
abțin de Ia orice alt prono
stic."

Helmut Schon (R.F.G.). „1. 
Anglia, 2. Italia, 3. U.R.S.S. 
4. Brazilia. Timpul nefavora
bil nu a permis o pregătire 
temeinică a formației noastre. 
Așa că... să nu sperăm prea 
mult".

sper să ne ca- 
în sferturile de fi-

Marko (Cehoslovacia), 
o finală, intre An-

Fără cuvinte

(Urmare din pag. 1)

Desen de Romulus SCARLAT — Moreni

Cardenas (Mexic). 
R.F.G.. Italia și Bra- 
ordinea primelor cla- 

dar surprizele nu sint CĂLDURĂ

DE 40 DE GRADE

4,

Hohberg (Uruguay).
2. Brazilia, 3. 

Cehoslovacia* .Dacă

Valcareggi (Italia).
2, Brazilia, 3. Ce-
4. Bulgaria. Șan-

Azi și mîine,
optimile „Cupei României"

După ce miercuri s-a 
disputat ultima partidă^ a 
16-imilor, în care s-a în
registrat o mare surpriză 
(C.I.L. Gherla a eliminat 
pe Rapid București), azi 
și mîine vor avea loc op
timile „Cupei României". 
La această Oră, toate e- 
chipele și-au încheiat pre
gătirile în vederea meciu-

rilor ce le au de susținut 
și, datorită desfășurării 
jocurilor pe terenuri neu
tre, pornesc, teoretic, cu 
șanse egale. De aceea este 
foarte greu de prevăzut 
formațiile care se vor ca
lifica în sferturile de fi
nală ale competiției.

Iată programul optimi
lor :

studențesc — Steaua, arbi-• BUCUREȘTI • Sportul
tru : Aurel Bentu — București. Meciul va avea Ioc azi, 
pe stadionul Republicii, de la ora 17.

• SIBIU : „U“ Cluj — Steagul roșu Brașov, arbitru : 
N. Cursaru — Ploiești- Partida se va disputa azi.

• IAȘI: C.F.R. Pașcani — Farul Constanța, at-bitru : 
C. Buburuz — Bacău.

• CIMPINA : Tractorul Brașov — Dinamo București, 
arbitru : M. Vasiliu — Ploiești.

• CRAIOVA : Metalul Tr. Severin — F. C Argeș, 
arbitru : Ilie Hristea — Alexandria.

• CLUJ : A. S. Armata Tg. Mureș — U.T.A., arbitru : 
S. Mureșan — Turda.

• BRAȘOV: Petrolul Ploiești — Dinamo Bacău, ar
bitru : Marin Niță — București.

• CIMPIA TURZII: C- I. L. Gherla — Jiul Petroșani, 
arbitru : G. Pop — Brașov.

FOȘTII JUCĂTORI DIN NOU PE GAZON
sportiv Progresul 
organizează o com-

Echipa Angliei a efectuat 
un antrenament cu public pe 
stadionul clubului Atlas din 
Guadalajara. Fotbaliștii en
glezi au executat un program 
de pregătire fizică de o oră 
și jumătate, în pofida unei 
călduri de 40 grade. Apoi. îm- 
părțiți în două echipe, fotba
liștii .^nglpzL,. șpșținut o 

iorți. EchipaPj»'.Vîlă W & . . ..
Angliei' a ric acest pro
gram și în cursul zilei de vi
neri.

★
Marko, antrenorul echipei 

Cehoslovaciei, a spus că din 
cauza căldurii excesive, jucă
torii săi au pierdut din greu
tate și se resimt foarte mult. 
Căpitanul echipei României, 
Mircea Lucescu, a declarat că 
suferă din cauza căldurii și 
că nu are poftă de mîncare. 
Lucescu a arătat că de la so
sirea sa la Guadalajara și 
pînă în prezent a slăbit 4 kg.

țile stadionului și organiza
torii au solicitat conducerii se
lecționatei noastre să permită, 
totuși, accesul publicului in 
tribune, ceea ce antrenorii ro
mâni au acceptat. Partida a 
luat sfîrșit, după cum proba
bil se știe acum în țară — cu 
scorul de 4—1 (1—1) în favoa
rea jucătorilor români. Ei au 
anărut pe teren în următoarea 
formație : RADUCANU—SAT- 
MĂREANU, LUPESCU, DINU, 
MOCANU-^GHERGHELI, NUN- 
WEILLER — DEMBROVSCHI, 
TĂTARU, DUMITRACHE, LU- 
CESCU. Meciul a început în 
nota de dominare a localnici
lor care, mai bine acomodați 
cu căldura și cu particulari
tățile terenului, au inițiat cîte- 
va acțiuni periculoase. In min. 
6, la o centrare de pe partea 
dreaptă Suarez a intervenit 
cn capul și a înscris pe lingă 
Răducanu, simplu spectator la 
această fază. De altfel, por
tarul român va mai comite și 
alte greșeli pină la 
primei reprize. După 
golului echipa română 
nat ceva mai insistent 
brovschi (min. 8) a 
bună ocazie de a egala, obli- 
gînd portarul advers să dega
jeze în corner. Apoi, jocul s-a 
echilibrat și în min. 42 Tă
taru, infiltrat pe partea dreap
tă a centrat bine, iar Lucescu 
a reluat clin voie, aducînd e- 
galarea : 1—1.

în repriza secundă, în echi
pa română s-au produs două 
modificări : Adamache a luat 
locul lui Răducanu, iar Dumij 
t?u a jucat’pe postul'lui Gherj 
gheli. Selecționată română s-a 
mișcat mult , mai bine în a- 
ceastă formulă șl a început să 
domine tot mai evident. Jocul 
la mijlocul terenului a fost 
mai ordonat, pasele au avut 
mai multă adresă și mai mul
tă cursivitate. In min. 57 Lu
cescu a centrat spre punctul 
de 11 m și Dumitrache a șu
tat, tot din voie, imparabil : 
2—1. După 12 minute, Dumi
trache a driblat doi adversari, 
a scăpat singur spre poartă 
dar o fost faultat, lovindu-se 
chiar la glezna unde mai fu
sese accidentat. El a părăsit 
terenul, fiind înlocuit de Nea
gu. în min. 71 Dembrovschi 
a făcut o splendidă cursă pe 
extremă, a centrat înapoi și 
Nunweiller a reluat cu capul 
în plasă : 3—1. Atacurile echi-

s£ îrșitul 
primirea 
a acțio- 
și Dem- 
ratat o

pei noastre au continuat, dar 
Tătaru (min. 74) și Neagu 
țmin. 80) au ratat ocazii bune. 
Scorul final (4—1) a fost pe
cetluit de Lucescu în min. 86 
la capătul unei 
sonale.

în general, se 
că reprezentativa 
evoluat mai bine 
tidele anterioare, 
a inccput să se acomodeze cu 
condițiile de temperatură 
climă. S-au evidențiat în 
meci : Mocanu, Lupescu, 
weiller și Dumitru (după 
probabilitățile el va fi . 
ferat lui Ghergheli pentru par
tida cu Anglia). De asemenea, 
este aproape sigur că Adama- 
che il va înlocui pe Răducanu. 
In ceea ce-1 privește pe Du
mitrache, medicul echipei noas
tre, dr. Tomescu. ne-a asigu
rat că pină la întilnirea cu 
fotbaliștii englezi el va fi apt 
să intre pe teren. în legătură 
cu acest joc, interesant ni se 
pare faptul că întreaga presă 
mexicană apreciază pozitiv 
comportarea fotbaliștilor ro
mâni. De pildă, ziarul „El In
formator", care apare la Gua
dalajara își intitula cronica in 
ediția de vineri : „Echipa Ro
mâniei își arată abia acum a- 
devărala față !...”

Astăzi după amiază (n.r. vi
neri) echipa României va face 
un antrenament de acomodare 
pe stadionul „Monumental Ja
lisco", unde marți va întilni, 
în prima partidă a grupei C. 
selecționata Angliei campioana 
lumii

acțiuni per-

poate spune 
romănă a 

față de par- 
dovedind că

și de 
acest 
Nun
tea te 
pre-

Clubul
București 
petiție fotbalistică rezervată 
echipelor de old-boys, la care 
și-au anunțat participarea 
formațiile Steaua, Dinamo, 
Rapid și, bineînțeles, Pro
gresul. Fiecare meci se va 
disputa în 2 reprize a 
40 de minute.

Primele partide vor 
toc joi 4 iunie. Dar, iată 
gramul :

■ssMnsBsnaBBBMassBraBi

cite

avea
pro-

...Șl REEDITAREA PARTIDELOR
PETROLUL-STEAGUL ROȘU

DE ACUM 10-15 ANI
Joi, la Ploiești, clubul Petro

lul va organiza o întîlnire de 
fotbal între foștii purtători ai 
tricourilor formației ploieștene 
din perioada 1955—1965 (cînd 
Petrolul a cucerit campionatul 
țării) și cel ai Steagului roșu 
din Brașov. Așadar, localnicii 
vor avea posibilitatea să se re- 
întîlnească cu Fronea, frații 
Munteanu, Dridea, Bădulescu, 
Neacșu și rivalii lor de atunci, 
Seredai, Campo, Sigheti, Ghiță, 
Proca.

Pe urma materialelor publicate

Ștefan Moroiu ne a vizitat la redacție...

de

vreme 
a mai 
meeiu- 
au fost 
pentru

fa

Reclame luminoase în orașele care găzduiesc jocurile campionatului mondial

• în cele 26 de etape, și o partidă 
din a XXVII-a, ale campionatului di
viziei B s-au înscris 1005 goluri (536 
în seria I și 469 în seria a II-a). în 
meciurile disputate duminică 
miercuri s-au marcat 41 de goluri (23 
în seria I și 18 în seria a II-a).

• Golgeterii acestor 16 meciuri: 
Tamaș (Metalurgistul Cugir) cu 3 go
luri, D. Georgescu (Progresul Bucu
rești), Breton (Politehnica Galați), 
Ciornoavă (Sportul studențesc Bucu
rești) și Kun 
cu cîte 2.

e Din cele
11 formațiile 
vingătoare (7 
a ii-a), 4 s-au terminat cu rezultate 
de egalitate (2 în seria 1 și 2 în seria 
a II-a) și în una victoria a revenit 
oaspeților (Metalurgistul Cugir la Me
talul Tr. Severin).

• în maij multe întîlniri s-au în
registrat; swruri identice: 4—1 în 3 
meciuri,'-* 1—Q în 3 jocuri și de cîte 
2 ori 3—0, 2—-Oși 1—1-

• în clasamentul golgeterilor divi
zia B,' seria Ifpe primul loc se află

•f

si

I (Politehnica Timișora)

16 partide disputate în 
gazdă au terminat în- 
în seria I și 4 în seria

Tiron (Metalul Tîrgoviște) cu 15 go
luri, fiind urmat de D. Georgescu 
(Progresul București) cu 14, Pană (Du
nărea Giurgiu) și Păiș (Sportul stu
dențesc), cu cîte 12, Mustață (Gloria 
Bîrlad) și Caraman — 1 din 11 m 
(Portul Constanța) cu cîte 11, Geor
gescu (Metalul București), Pelea (Șt - 
ința Bacău) și Ciupitu — 1 din 11 m 
(Progresul Brăila) cu cîte 10, Drăgan 
(Flacăra Moreni). Codreanu (Gloria 
Bîrlad), Duțan și Ciornoavă (ambii de 
la Sportul studențesc) cu cîte 9. în 
seria a II-a : Kun I — 2 din 11 m 
(Politehnica Timișoara) cu 16 goluri, 
Petrică (Olimpia’ Oradea) — 14, Do- 
bîndă — 2 din 11 rrr (Politehnica Ti
mișoara) — 11. Cergo (Metalul Hune
doara) și Lang — 1 din 11 m (Mi
nerul Anina) cu cîte 10, Silaghi (Mi
nerul Anina), Nestorovici și Copăceanu 
(ambii de la C.S.M. Reșița) cu cîte 
9, Stănoaie — 1 
Arad) și Surdan 
șoara) cu cîte 8.

• în 4 întîlniri 
scorul (Sportul studențesc — 
Chimia Rm. Vîlcea — G.F.R.

din 11 m Vagonul 
(Politehnica

oaspeții au

Timi-

deschis 
Oțelul, 
Timi-

Meta-
Metalul Tîrgo-

șoara, Metalul Tr. Severin 
lurgistul și Portul "Ă----
viște). în două (la București și Con
stanța) partidele au luat sfîrșit cu 
victoria gazdelor, într-una (la Rți 
Vîlcea) jocul s-a terminat la egalitate, 
iar în a patra (la Tr. Severin) 
ții au cîștigat.

• în seria I, teoretic, lupta 
șefie s-a terminat, Progresul 
rești considerîndu-se promovată în di
vizia A. Totuși există posibilitatea ca 
locul său să fie luat de Metalul Tîr
goviște : în cazul că formația bucu- 
reșteană pierde la scor cele trei 
jocuri, iar echipa din Tîrgoviște cîș- 
tigă cele 4 meciuri (dintre 
la București cu Progresul !) 
de disputat pînă la sfîrșitul 
tului. în seria a II-a, C.F.R. 
(31 puncte) continuă să fie 
loc, însă tatonată de Minerul Baia 
Mare și C.S.M. Reșița (ambele cu cîte 30 
puncte). Minerul Baia Mare nutrește 
încă speranța de a reveni în fruntea 
clasamentului deoarece are un meci 
mai puțin jucat decît C.F-R. Timișoa
ra.

...Ziarul Sportul din 20 mai 
a.c. în articolul intitulat „O 
pasăre călătoare a uitat de 
datoriile (bănești) pe care le 
are", semnalam că fotbalistul 
ȘTEFAN MOROIU (legitimat 
la Jiul Petroșani) și-a cum
părat mobilă în rate pe vre
mea cînd juca la Chimia Su
ceava, dar a plecat din aceas
tă localitate uitînd să achite 
un debit de 9 585 lei, pentru 
care l-au girat foștii lui co
legi A. Sidac și R. Gălățeanu. 
Cum, după plecarea sa din 
Suceava, i se pierduse urma, 
pentru, O.C.L. Industrial buni 
de plată rămăseseră

Gălățeanu. De loc 
șă plătească 
altuia, aceștia 

adresat ziarului cil 
tea de a fi ajutați să 
tuala adresă a lui 
pentru a face apel la 
le de procuratură.

...Și iată, după apariția arti
colului, într-una din zile a 
venit la redacție chiar Ștefan 
Moroiu. Cînd am făcut cu
noștință cu el, privindu-1, ne-a 
mirat și mai mult fapta co
misă. Un băiat tînăr, în pli
nă putere de muncă, ce poate 
cîștiga și trăi onorabil. în 
discuția avută, Moroiu ne-a 
declarat că a plecat de la Pe
troșani deoarece avea o si
tuație materială destul de 
grea, că la Jiul nu erau șanse 
să joace în prima formație. 
Acum, s-a stabilit la Bucu
rești. Locuiește cu familia în 
Șos. Giurgiului nr. 96—102, 
bloc HI, apartament 43, sec
tor 5. Lucrează ca mecanic la 
întreprinderea de prefabrica
te Progresul din Șos. Giurgiu
lui (unde dorește să joace și 
fotbal). Cîștigă lunar 1 400 lei 
și împreună cu soția (angaja
tă la aceeași întreprindere, ca, 
dactilografă) sînt în măsură 
să achite ratele pe care le au. 
Ne-a făcut mărturisirea că re
gretă că n-a dat un semn 
de viață, că poate colegii 
re l-au ajutat îl păsuiau 
teva luni. Promite că le 
trimite de urgență , banii 
le-au fost reținuți și se va 
teresa ca serviciul Contabili
tate de la O.C.L. Industrial 
Suceava să transfere contrac
tul de achitare a ratelor pe

Si dac 
dis- 

dato- 
s-au 

rugă mi n- 
afle ac- 
Moroiu. 
organe-

ca- 
cî- 
va 
ce 

:n-

paspe-

pentru
Bucu-

care unu) 
ce le are 
campiona- 
Timișoara 
pe primul

Astă-seară se închide vînza- 
rea pentru concursul Pro
nosport de mîine 31 mai, sis
tem la care se aplică măsura 
ca participanții să-și aleagă 
premii în autoturisme sau 
bani.

© Publicăm mai jos pro
gramul concursului Pronosport 
nr. 23 etapa din 7 iunie 1970:

I. Oțelul Galați — Progre
sul Brăila; II. Poiana Cîm- 
pina — Metalul Tîrgoviște; 
III. Gloria Bîrlad 
Suceava; IV. Știința Bacău 
— Metrom Brașov; V. Metalul 
Hunedoara — C.F.R. 
șoara; VI. Electroputere Cra
iova — Vagonul Arad; VII. 
Metalul Tr. Severin — C.S.M. 
Sibiu; VIII. Arezzo — Foggia; 
IX. Cesena — Perugia; X. 
Genoa — Mantova; XI. Li
vorno — Catania; XII. Reg-

Chimia

Timi-

stadionul 
Staicovici),

— joi, 4 iunie, 
Progresul (str. dr. 
ora 16,30 : Rapid — Steaua ; 
ora 18 : Progresul — Di
namo ;

— marți, 9 iunie, stadionul 
Progresul, ora 16,30 : învin
sele între ele; ora 18: în
vingătoarele între ele (cîști- 
gătoarea va primi „Cupa 
Progresul").

în pauzele întîlnirilor de 
fotbal vor avea toc probe 
de atletism și demonstrații 
de lupte libere.

Toate fondurile realizate 
vor fi donate familiilor si
nistrate.

B

Cuplaj la AradaiM

Pe terenul Gloria din lo
calitate s-a disputat joi după 
amiază un interesant cuplaj 
fotbalistic. în prima partidă, 
U.T.A. a întrecut pe C.F.R. 
Arad cu scorul de 3—1 
(1—0). Au marcat : Petescu, 
Dembrovschi, Dobai, respec
tiv Korosi. în deschidere: 
U.T.A. tineret — Selecționa
ta orașului Arad 2—1 (0—1), 
în urma golurilor înscrise de 
Atodiresei și Doba. respec
tiv Petschowschi III. în pau
ze, au avut loc demonstrații 
de gimnastică prezentate de 
secția de copii de la Va
gonul Arad.

Fondurile realizate au fost 
depuse în contul C.E.C. 2000. 
Șt. Iacob, coresp. principal

adresa fabricii unde lucrează 
în prezent.

Cu aceasta, sperăm că am 
pus punct „cazului Moroiu", 
că lucrurile vor intra pe fă
gașul normal. Nu putem în
cheia aceste rînduri. însă, fă
ră a-i aminti lui Ștefan Mo
roiu (și altora care mai cred 
și procedează ca el) că indi
ferent unde va pleca cineva 
fără să-și achite datoriile — 
mai ales cele bănești — sînt 
organe competente care să-i 
dea de urmă.

Deci, aviz amatorilor.
Constantin ALEXE

...și ia Timișoara
Pe stadionul „1 Mai“ din 

Timișoara a avut lac un cu
plaj fotbalistic organizat în 
scopul strîngerii de fonduri 
pentru cei loviți de calami
tăți. în primul joc, Poli
tehnica Timișoara a întrecut 
cu 5—0 (2—0) pe Ceramica 
Jimbolia, iar în cel de al 
doilea, C.F.R. Timișoara a 
cedat cu 1—0 (0—0) în fața 
divizionarei C, Vulturii Tex
tila Lugoj.

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

— VA REUȘI BRAZILIA RECUCERIREA SUPRE
MAȚIEI MONDIALE?

TELEVIZORUL

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

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

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

Azi, ultima zi 
la Pronosport 

giana — Atalanta; XIII. Va
rese — Monza.

O După cum am mai anun
țat, cu prilejul Campionatu
lui mondial de fotbal din 
Mexic, A. S. Loto-Pronosport 
organizează un interesant con
curs suplimentar Pronosport, 
care cuprinde cele mai atrac
tive meciuri din această com
petiție.

La acest concurs se atribuie 
din fond special, prin tragere 
ta sorți, pe bază de cupoane 
numerotate : autoturisme, fri
gidere, televizoare, magneto

foane, aparate de radio, pic- 
kup-uri, aparate foto și premii 
în bani.

Depunerea buletinelor pen
tru acest concurs se face pînă 
joi 4 iunie 1970.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 29 MAI 1970
EXTRAGEREA I : 85 26 53

68 41 55 83 39 30
Fond de premii : 445.937 let
EXTRAGEREA a II-a : 59 3 

O 43 5 99 95
Fond de premii : 403.470 lei 
Plata premiilor pentru a- 

ceastă tragere se va face ast
fel :

— In Capitală începînd de 
sîmbătă 6 iunie pînă la 13 
iulie 1970 inclusiv ;

— In țară începînd de marți 
9 iunie pînă la 13 iulie 1970 
inclusiv.



PE URMELEBASCHETUL După 4 zile -2 medalii de aur

Întreruperi cauzate de ploaie la Roland Garros
& Țiriac s-a calificat în rindul primilor 16 .0 Victorii nete ale lui

Richey, Franulovici și Orantes

MAMAIA, 29 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Se poa
te spune că diriguitorii bas
chetului, indiferent de intere
sele fiecărei federații în parte, 
depun eforturi pentru a ne 
oferi un campionat continen
tal cvasi perfect. în ședința 
de vineri a comisiei perma
nente am fost martori, ora 
întregi, a unor discuții ce se 
doreau cit mai originale, dar 
care într-un fel, se învîrteau 
interminabil în jurul acelu
iași punct fix : modificarea 
unei formule total depășite.

Rezumînd opiniile confrun
tate ne vom afla în fața a 
două propuneri : prima (apar- 
ținînd comisiei de organizări 
internaționale, prezidată de 
Raimundo Saporta 
proiect alcătuit de 
liams Jones) prin 
inițiază împărțirea 
în 5 grupe (cu jocuri tur-re- 
tur) și organizarea turneului 
final cu 12 formații (celor 
10 calificate li s-ar adăoga 
■țara gazdă și deținătoarea 
titlului) și o a doua (după un 
proiect scandinav, susținut de 
danezi) încearcă o divizare a 
tuturor formațiilor în 3 grupe 
mari (după sistemul hocheiu
lui) cu promovările și retro
gradările respective.

Argumentele pro și contra 
fiecărei formule discutate me
rită să fie reținute. Primul 
sistem ar permite desfășura
rea întrecerilor preliminare 
într-un mare număr de țări, 
partidele tur-retur stîrnind cel 
mai mare interes pentru spec
tatori, televiziune etc. Chiar 
și din punct de vedere finan
ciar (o echipă ar urma să în
treprindă deplasări jucînd cîte 
două partide în decurs de 
3—4 zile și ar primi vizita tu
turor adversarelor) participan-

după un 
dl. Wil- 

care se 
echipelor

tele nu ar avea decît de cîș
tigat. Dar, R. Busnel (Franța), 
C. Cocia (Italia), subliniind e- 
chitatea unei asemenea for
mule, au atras atenția asupra 
imposibilității desfășurării tu
turor celor 6 sau 8 partide în- 
tr-o singură lună prin difi
cultățile de strîngere a rindu- 
rilor unei echipe naționale 
pentru o perioadă atît de 
lungă.

A doua idee, reluînd un sis
tem al hocheiștilor, a stîrnit 
în mod curios cele mai multe 
adeziuni. Desigur, cu unele 
amendamente, printre care cel 
mai important ar fi împăr
țirea echipelor în numai 
două divizii, cea secundă la 
rindul ei cuprinzînd două se
rii. O asemenea formulă ar 
permite organizarea întrece
rilor în numai 3 țări.

Indiferent de hotărîrea ce 
va fi luată sîmbătă, trebuie 
subliniate toate aceste efor
turi în dorința de a oferi ce
lei mai importante competi
ții continentale cadrul cores
punzător.

Un alt punct marcat de 
conducătorii baschetului se

referă la introducerea unui 
turneu feminin la J.O., din 
1976. încercările de a de
vansa această hotărîre chiar 
pentru ediția din 1972 s-au 
lovit de opoziția C.I.O. Astfel 
că, la Miinchen vom avea 
un turneu masculin cu 16 
echipe, iar la Montreal o în
trecere masculină cu 12 echi
pe și una feminină cu 6 for
mații.

în același timp, discuțiile 
de culise converg spre una 
și aceeași problemă : grupele 
campionatului european femi
nin ce se va desfășura în 
septembrie în Olanda, cele de 
calificare pentru turneul final 
masculin din R.F. a Germa
niei (1971). Francezii nu vor 
să joace într-o serie cu Ceho
slovacia, Ungaria evită echipa 
României într-o eventuală 
confruntare în Polonia, iar 
Austria socotește prea lung 
drumul pînă la Tel Aviv. Lu
crările prelungindu-se la o 
oră înaintată, hotărîrile defi
nitive urmează să fie luate 
sîmbătă, în ultima reuniune 
a conferinței.

Adrian VASILIU

și 1 de argint
(Urmare din pag. 1)

Așadar, să ne oprim puțin 
asupra celei mai agitate și 
palpitante probe din con
curs, cea de dublu, încheiată 
joi, seara cu victoria și... în- 
fringerea popicarilor noștri. 
Astfel, Cornelia Petrușcă și 
Elena Trandafir, 
unor 
(446 și, respectiv, 418 p.d.) 
au stat liniștite în fruntea 
clasamentului pînă cînd au 
intrat pe arenă Gertrude 
Engelman și Astride Wloka 
(R.D.G.), care s-au apropiat

autoarele
performanțe ridicate

TURUL ITALIEI

DANCELLI A CÎSTIGAT
ETAPA A Xl-A

a 11-a etapă aîn cea de
Turului ciclist al Italiei, dis
putată intre Rivisondoli și 
Francavilla al Mare (170 km), 
gazdele au atacat cu insistență. 
Primul a trecut linia de so
sire rutierul italian Michele 
Dancelli, cronometrat în 5 h 
13 :49. El a fost urmat de 
compatriotul său Vito Taccone 
la 1 :22 și apoi de un pluton 
condus de Marino Basso, la 
1 :25, în care se afla și pur
tătorul tricoului roz, belgianul 
Eddy Merckx. Clasamentul 
general nu a suferit modificări 
deosebite. Azi se aleargă etapa 
a 12-a (Francavilla-Loreto, 
175 km).

„GIGANȚII 
SPECTACOLUL

DISTRUG
ÎN BASCHET

afirmă Robert Busnel, președintele
Cu spiritul său inovator, 

veșnic în căutarea unei for
mule, a unei metode originale 
pentru continua înfrumusețare 
a baschetului, Robert Busnel, 
actualul președinte al Fede
rației franceze, continuă să 
lupte împotriva tuturor ten
dințelor de conservatorism care 
închid drumul spre progres.

— Ca un veritabil tehnician 
cum puteți să ne 
întrecerile de la

— Sint două as
pecte : unul 
vind partea 
nico-tactică, 
ne-a oferit 
satisfacții, < 
legat de arbitraj.

— Se vorbește 
de un evident

— Natural.
nică c 
luat într-un ...........__
și, după părerea mea, 
avut primul cuvint 
disputa titanilor, r____
cătorii primelor cinci clasate, 
baschetul nu mai are secrete, 
iar deosebirea dintre ele tre
buie pusă doar pe seama unui 
plus de viteză sau de fante
zie. Am constatat, în același 
timp, că tactica jocului a deve
nit extrem de simplă. Nici nu 
trebuie să vă mire. Cînd dis
pui de veritabili artiști, jon
gleri ai balonului în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, nu 
mai ai nevoie de scheme com
plicate pentru a contracara o 
eventuală superioritate adver
să. Cîteva pase rapide, o a- 
runcare, o recuperare-două și

caracterizați 
Ljubljana ?

Federației franceze
este atins cu ușurință.

“i tot
scopul ( '

— Giganții aglomerează 
mai mult spațiul de pedeapsă. 
Nu credeți că spectacolul are 
de suferit din această cauză ?

— Iată marea rană a bas
chetului, o adevărată catastro
fă. In primul rînd că sînt țări 

ele- 
nici-

Crista Szdcs a avut o bună 
comportare in proba pe echipe

care 
t mari 
celălalt

INTERVIUL ZILEI

foarte mult 
progres...

Pregătirea teh- 
a. noilor echipe a evo- 

,..i ritm neașteptat 
ea a 

greu în 
Pentru ju-

care, neavînd asemenea 
mente, nu vor ajunge __
odată in primul eșalon, apoi 
pentru că (așa cum am remar
cat de multe ori în sala Ti

voli) a devenit o 
adevărată impo
sibilitate de a șu
ta de la 3—4 m, 
zonă in care „pes
cuitorii" de baloa- 

orice traiectorie ae- 
acesta este sensul

ne deviază 
riană. Nu 
real al baschetului.

— Ați amintit în discuție și 
de cavalerii fluierului...

— Arbitrii au constituit par
tea cea mai dezagreabilă a 
întregii competiții. Valoarea 
individuală a sportivilor a 
crescut simțitor, depășind po
sibilitățile de apreciere ale 
conducătorilor de joc. Pe de o 
parte. Pe de alta, nu înțeleg 
de ce in asemenea ocazii nu 
se apelează la tot ce are mai 
bun corpul de arbitri. Pentru 
cupele europene se fac cele 
mai mari eforturi, asigurin- 
du-se condiții superioare de 
joc, in timp ce la un cam
pionat mondial întîlnești și 
arbitri de mina a doua. Iată 
o altă suferință a baschetului.

A. V.

Ion Micoroiu candidează 
titlul individual

Desene de Al. CLENCIU

la

la numai un punct de lidere. în 
proba masculină, însă, bucu
ria tinerilor Ilie Băiaș și 
sif Tismănaru, care cu 
și, respectiv. 884 p.d. se 
stalaseră în frunte, încă
prima zi, a fost tulburată 
complet de faimosul cuplu 
E. Luther — H. Brautingam 
(R.D.G.), învingător însă cu 
un singur băț ! Titlul suprem 
a stat în mîna scundului

Io-
904 
in- 
din

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Acești motocrosișli sovietici — pe care-i vedem, în fotografie, pe traseul de ia Kirovograd — 
colegi de întrecere, în a 6-a cursă din cadrul 

Foto : TASS
vor primi duminică vizita unor redutabili 
campionatului mondial (clasa 250 cmc)

Ora marelui 
Mîine,

în C.M. de motocidism

G. AGOSTINI
PRIMUL SI LA OPATIJA

J

italianului Giacomo 
a realizat o me- 
148,400 km. Pe 
s-a clasat com-

Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Opatija (Iugosla
via) concursul internațional de 
motociclism dotat cu „Marele 
premiu al Adriaticei" contînd 
pentru campionatul mondial.

în cea mai disputată cursă, 
la clasa 500 cmc, victoria a 
revenit
Agostini, care 
die orară de 
locul secund 
patriotul său Angelo Vorga- 
menti (pe „Aermacchi"). Unul 
dintre favoriții întrecerii, en
glezul Dave Simonds (pe „Ka
wasaki"), a ocupat locul șase.

La clasa 250 cmc, primul a 
sosit concurentul spaniol Her
rero Ruiz Sânt (pe ,,Ossa“) cu 
o medie orară de 143,400 km. 
Campionul mondial Kell Car
ruthers (Australia) a abando
nat în ultimul tur din cauza 
unor defecțiuni mecanice.

start se apro
pie. Miine, cind va fi seară 
în orașul nostru, iar în Me
xic.— prînzul, cortina El Mun- 
dialului se va ridica cu mare 
fast, dînd semnalul de înce
pere in suprema competiție 
fotbalistică. Strădanii și 
dejdi, risipite timp de 4 
între cele două porți ale 
renurilor cu covor verde, 
așteaptă acum împlinirea, 
echipe — laureate ale preli
minariilor C.M. — și cei 352 
de jucători sînt gata pentru 
întrecerile decisive. Iar pre
tutindeni în lume, iubitorii de 
sport abia își pot astîmpăra 
nerăbdarea de a vedea pe 
micile ecrane goana balonu
lui rotund, condus spre țintă 
de cele mai mari vedete ale 
sportului-rege.

Da, fotbalul pune definitiv 
stăpînire pe preferințele iu
bitorilor de 
mai poate 
ceste zile, 
sau Bobby 
fruntă
Toate celelalte competiții pă
lesc în fața strălucirilor „zei
ței de aur" și chiar așa, ca
lendarul sportiv pare a fi lă
sat, cu premeditare, mult loc 
liber în filele săptămînii care 
urmează.

Totuși publicul se va adu
na ciorchine și la porțile de 
intrare ale altor stadioane. 
Așa va fi la bătrînul Roland 
Garros din Paris, unde a doua

nă- 
ani 
te- 
iși
16

sport și cu greu 
fi concurat, în a- 
cînd Riva, Tostao 

Charlton se în- . 
pentru marea Cupă.

săptămînă a 
ternaționale 
trebui să ne 
supra supremației 
roșie între așii rachetei. 'Așa 
va fi, de pildă, în fața hi
podromului 
gios, de la Epsom, în Ânglia, 
unde — miercuri — se alear
gă tradiționalul Derby al pur- 
sîngilor, cu cei mai buni joc- 
kei în șa. Cu două zile mai 
tîrziu, pe frumosul velodrom 
din Leningrad, pistarzii repre
zentativelor Uniunii Sovietice 
și R. F. a Germaniei se în- 
tîlnesc intr-un meci internațio
nal al vitezelor pe două roți.

campionatelor in- 
ale Franței va 
dea răspuns a- 

pe zgură

cu nume presti-

Mai sint și alte campionate 
mondiale demne de luat în 
seamă. Motocrosiștii și-au pus 
la punct mașinile și rezisten
ta fizică pentru un nou start 
bifurcat : specialiștii clasei de 
250 cmc sînt reuniți în Marele 
Premiu al U.R.S.S., iar cei 
care conduc motocicletele de 
500 cmc pleacă în Suedia, 
pentru a 6-a cursă din pro
gramul C.M. Motoarele mai 
puternice ale bolizilor de for
mula 2 sînt puse la încercare 
pentru cursa de la Rouen 
(Franța), probă înscrisă în 
campionatul Europei. Așa cum 
în campionatul mărcilor de 
automobile este de urmărit, 
tot în Franța, raliul Lorenei. 
Duminica aceasta, capul de a- 
fiș in sporturile cu motor îl 
deține însă faimoasa cursă 
de 500 de mile de la India
napolis, iar dincoace de Ocean 
o oarecare concurență îi face 
cei 1000 
gring.

La 4 
un meci 
pe acum 
fiilor de 
pugiliști 
ai carierei, 
grul american Emile Griffith, 
fost adversar redutabil al lui 
Benvenuti în meciurile pentru 
titlul mondial al mijlociilor, 
încearcă să-și reînnoiască ve
chea cunoștință cu succesul. 
De cealaltă, Tom Bogs, dane
zul de 25 de ani despre care 
se vorbește atît de mult în 
culisele ringului. El este cam
pionul european al categoriei, 
după victoria obținută anul 
trecut, în toamnă, asupra fos
tului deținător al centurii, i- 
talianul Carlo Duran. Acum, 
în orașul „micii sirene", nici 
un titlu nu este pus în joc. 
Dar meciul poate să-l pro
moveze pe Bogs, în caz de 
decizie favorabilă, drept viitor 
challenger al lui Benvenutti. 
Ceea ce este, desigur, 
de interes.

Dar, chiar cei mai 
fotbaliști” dintre noi să 
facă iluzii. De mîine - 
12, ora Mexic — toate pasiu
nile sportive converg către 
stadionul Azteca și cele în
gemănate lui.

km de la Niirbur-
iunie, la Copenhaga, 
de box, prezent de 
în telegramele agen- 
presă, va opune doi 
aflați la polii opuși 

De o parte, ne-

demn

Radu VOIA

într-un concurs atletic desfășurat 
la Moscova, Elena Korableva a 
cîștigat proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 17.30 m. 
Nadejda Besfamilnaia a alergat 
200 m în 24,7.

In concursul atletic I 
Barcelona, Liesel 
(R.F.G.) a terminat 
în două probe : disc 
și greutate — 13,95 m. Alte 
zultate : 800 m — E. Tittel (R.F.G.) 
2:08,3 ; 100 mg. — M. Sanchez 
(Spania) 14,8 ; 400 m — C. Leins 
(R.F.G.) 56,1 ; suliță — M. Fer
nandez (Spania) 52,36 m.

feminin la
Westermann 
învingătoare 

: — C2,02 m,
re-

Prima probă specială a Raliului 
Acropole a fost cîștigată de auto
mobilistul suedez Waldegaard pe 
„Porsche 911". El conduce în cla-

Brautingam, care la ultima 
bilă, cînd în lăcașul popice
lor îi rămăsese o figură di
ficilă la „izolate", a doborît 
patru popice, exact cît îi 
trebuia pentru succes. Dacă 
ar fi doborît doar trei, me
dalia de aur ar fi revenit 
românilor, care aveau pro
centaje mai bune în manșele 
„izolate".

în întrecerile pe echipe, fe- 
telâ au dat dovadă de mult 
simț al orientării, 
genitate 
schimb, băieții, au traversat 
grele momente de criză, pro
duse . de neputința de a găsi 
particularitățile arenei și de 
a stăpîni bila venită pe ca
nal unsă cu parafina de pe 
pistele de joc. Se pare că ei 
au început să se acomodeze 
cu sala, în proba de dublu, 
majoritatea popicarilor evo- 
luînd aproape de valoarea 
lor reală.

Dar cum și atunci cînd se 
joacă pe echipe, succesul 
sau insuccesul depinde de 
însuși jucătorul aflat pe a- 
renă, popicele rămîn prin ex
celență un sport individual. 
Iată de ce este așteptat cu 
nerăbdare turneul de simplu 
(programat a începe astăzi) 
în care elita mondială își va 
demonstra încă o dată forța de 
joc. Toți reprezentanții noș
tri s-au calificat în finala 
probei individuale, la care 
vor participa sportivii aflați 
în prima jumătate a clasa
mentului alcătuit prin adi- 
țiunea rezultatelor din între
cerile pe echipe și perechi. 
In acest clasament 
Cornelia Petrușcă cu 
urmată de Gertrude 
man (R.D.G.) cu 834 
la băieți D. Zieher 
cu 1810 p.d. Față de lideri, 
Elena Trandafir se află la o 
diferență de 37 p.d., Ion Mi
coroiu la 31 p.d. iar Petre 
Purje, Ilie Băiaș și Cristu 
Vinătoru la mai puțin de 50 
de puncte.

PARIS, 29. — Prima săptămînă 
a campionatelor Internaționale de 
tenis ale Franței, care se desfă
șoară pe terenurile de la Roland 
Garros, s-a apropiat de sfîrșit 
fără ea întreg programul de în
treceri să poată fi consumat. De 
vină este ploaia intermitentă, care 
s-a abătut asupra Parisului, în a- 
ceste zile, amehințînd să mai facă 
și de aci încolo greutăți tenlsma- 
nilor angajați în tradiționalele în
treceri.

Vineri, în cadrul primelor me
ciuri ale 16-imilor de finală (tu
rul iii) ale turneului de simplu 
masculin, fostul campion român 
Ion Țiriac a scos din luptă pe 
ultimul concurent britanic rămas 
pe tablou, Gerald Battrick. Ro
mânul a cîștigat în trei seturi : 
------- ■ ■ • petre

5—7, 
Geor-

6—2, 9—7, 6—3. In schimb, 
Mărmureanu a pierdut cu 
6—8, 3—6 In fața francezului 
ges Goven.

Capii de serie Intrați în

de omo-
și coeziune. în

luptă 
au trecut cu succes de adversarii 
lor. Astfel, americanul de culoare 
Arthur Ashe a dispus de vetera
nul italian N. Pietrangell cu 8—6, 
6—4, 6—4, Iar Cliff Richey (S.U.A.) 
l-a învins pe chilianul P. Rodrl- 
guez cu 6—2, 6—2. 6—0. Cu multă 
dezinvoltură, campionul iugoslav 
Z. Franulovici l-a Întrecut pe me-

xlcanul Loyo Majo : 6—1; 6—2i 
6—3. In schimb, compatriotul pri
mului, Nikola Spear, a cedat lui 
Dick Crcaly (Australia) cu 4—6» 
6—1, 1—6, 1—6.

Greu s-a impus A. Metrevell 
(U.R.S.S.) în fața lui Fr. Pala 
(Cehoslovacia), la capătul a cinci 
seturi : 6—4, 6—2, 7—9, 4—6, 6—1. 
Alt jucător cehoslovac, J. Zednik, 
a trebuit să abandoneze în fața 
Italianului Panatta (cind era con
dus cu 2—1 la seturi) din cauza 
unei ruperi de ligamente. O im
presie deosebită a lăsat tînărul te- 
nisman spaniol Manuel Orantes ca
re s-a impus net în fața australia
nului Allan Stone : 6—3, 6—3, 6—0. 
Manuel Santana l-a eliminat pe 
maghiarul Barany, cu 2—6, 6—3, 
6—4, 6—3, iar Mulligan (Italia) l-a 
învins cu 11—9, 6—3, 1—6, 6—0 pe 
australianul Ruffels.

Iată șl cîteva rezultate din în
trecerile feminine : Virginia Wade 
(Anglia) — Helga Schulze (R.F.G.) 
9—7, 10—8; Gail Chan Creau (Fran
ța) — Lita Liem (India) 7—5, 6—2: 
Billie Jean King (S.U.A.) — Gill 
Cooper (Anglia) 6—3, 6—2; Mar
garet Court (Australia) — Olga 
Morozova (U.R.S.S.) 3—6, 8—6, 
6—1; Rosemary Casals (S.U.A.) 
— Pat Walkden (R.S.A.) 6—4, 6—2.

A.

conduc 
841 p.d.
Engel- 

p.d. iar 
(R.F.G.)

După 26 000 de kilometri ai unui traseu plin de surprize șt 
greutăți, Hannu Mikkola și Gunnar Palm au ajuns să guste 

plăcutele clipe ale victoriei

Și totuși, în Mexic au ajuns mai multe mașini...

FINALUL UNEI MARI ÎNTRECERI
„Cea mal marc ai/entută auto

mobilistică a secolului", cum pe 
bună dreptate a lost numit ra
liul care a legat simbolic orașul 
ultimului campionat mondial de 
fotbal — Londra — de cel în care 
va începe mîine „Cupa Jules Ri- 
met ’70“ — Ciudad de Mexico — 
a luat sfîrșit. Pilotul finlandez 
Hannu Mikkola, împreună cu coe
chipierul său, suedezul Gunnar 
Palm sînt cei care, in ziua des
chiderii, vor avea cinstea să ducă 
pe stadionul Azteca mult rîvnita 
„zeiță de aur".

Victoria acestor piloți, care s-au 
instalat în fruntea clasamentului 
chiar din prima etapă sud-ameri- 
canâ șl și-au sporit tot timpul 
avantajul, nu a surprins pe ni
meni. Doi piloți de mare clasă, 
pe o . mașină pregătită cu multă 
grijă și beneficiind de o asisten
ță calificată drept „formidabilă", 
nu puteau fi învinși decît de o 
întîmplare deosebită. Această nu 
s-a produs insă șl Mikkola—Palm 
au cucerit pe drept laurii victo
riei. In urma lor clasamentul a 
.suferit. însă mereu. p.erturbăd..căci 
atît ultimele etape din America 
de Sud, cît și cele din America 
Centrală au fost departe de a 
constitui o simplă plimbare. Deo
sebit de dificile au rost ceie 
două , probe speciale din Peru, 
dintre care una a măsurat 908 
km. La Lima, unde au ajuns 
28 de mașini din cele 33 plecate 
de la La Paz, era clar că asaltul 
echipajului Aaltonen—Liddon (tot 
pe Ford Escort) nu-1 mai poate 
incomoda pe Mikkola, iar aban
donul celui mai bine clasat echi
paj Citroen (Varrier—Murac) în
depărta un alt periculos preten
dent. De altfel, această ultimă 
parte a lungului traseu a produs 
un adevărat dezastru în rân
durile echipei Citroen, ale cărei 
mașini nu au mai rezistat. Ul
tima surpriză a constituit-o în- 
tîrzierea, din cauza unei pene me
canice. a echipajului feminin 
Claudine Trautmann — Colette 
Perrier care la Lima avea un 
avantaj de aproape 4 ore față de 
Rosemary Smith—Alice Watson— 
Ginette Derolland șl care la Me
xic a sosit cu 21 minute in urma 
acestuia, ocuptnd doar locul al 
3-lea în „Cupa doamnelor". O sur
priză de ultimul moment a con
stituit-o echipajul B.L.M.C. Cui- 
chet — Syer care a terminat, pină 
la urmă, pe locul al doilea, în- 
trecînd pe Aaltonen — Liddon 
(Ford-Escort) care conducea cu 
18 minute la Buenaventura, deci 
cînd nu mai rămăseseră decît

cca. 4 000 km și două probe spe
ciale de 350 și 220 km.

Nu trebuie să uităm însă că 
Triumph-urile de 2,5 litri care 
au alcătuit prima echipă a 
B.L.M.C. au fost de-a lungul în
tregului raliu printre echipajele 
fruntașe și că atît valoarea ma
șinilor cît și pregătirea lor în
dreptățea chiar speranța în vic
torie. Echipa Ford-Escort a fost 
însă prea tare ; a știut să pună 
de partea ei toate avantajele care 
puteau să o ajute pentru a în
vinge și a învins nu numai prin 
Mikkola și Palm, ci și prin cla
samentul colectiv, în final 5 e- 
chipaje fiind in primele 8 locuri. 
Dintre ele, cel format din fin
landezul Makinen și belgianul 
Staepelaere a fost fără îndoială 
cel mai rapid și ar fi putut să 
se claseze mai bine dacă nu ar 
fi fost copleșit în Anzi de de
fecțiuni pentru a căror remediere 
a trebuit să piardă multe ore.

Succesul deplin al echipei con
duse de Stuart Turner provoacă 
desigur anumite nedumeriri, ni
meni neașteptîndu-se ca mașinile 
Ford-Escort să reziste atît 
bine unor drumuri dificile. O 
mă explicație este faptul că 
șinile angajate în întrecere 
o foarte mică asemănare cu 
de serie. Grupul motor, avînd ca 
bază motorul Ford-Cortina de 
1 600 cmc, a fost mult modificat, 
capacitatea cilindrică fiind ridi
cată la 1 834 cmc, iar puterea la 
140 C.P. la un regim de 6 000 \J 
min. Mai mult chiar, s-au forjat 
pistoane speciale de oțel. s-a 
montat un ax motor tot din oțel 
forjat și s-au folosit biele Cos- 
wort. Multe modificări s-au adus 
transmisiei și suspensiei, întărite 
și apoi înnoite continuu de e- 
chipa de asistență, exemplar or
ganizată. Pentru a exemplifica 
pînă unde a mers grija față de 
amănunte este suficient dacă 
adăugăm că pe lîngă rezervorul 
suplimentar pentru benzină, în 
interiorul caroseriei a mai fost 
montat un rezervor cu o capaci
tate de 9 litri, cu un „combusti
bil" special pentru piloți : suc de 
portocale !

Dar toate acestea poate nu ar 
fi fost de ajuns. Există încă o 
a doua explicație care lămurește 
totodată și pesimistele prevederi 
asupra numărului mașinilor care 
vor ajunge în Mexic, larg depă
șit pînă la urmă. Drumurile din 
Anzi. care la recunoaștere au fost 
înspăimîntătoare, promițînd să 
rupă și cea mai solidă mașină, 
nu au mai avut același aspect

de 
pri- 
ma- 

au 
cele

în timpul/Vursei. în afară de 
faptul că organizatorii au .evitat 
două sectoare socotite extrem de 
dificile, pretutindeni 
au fost precedați de echipe de 
lucru, cu utilaje, care au nivelat 
gropile și au înlăturat blocurile 
de piatră. In felul acesta ma
șinile au putut rezista într-o pro
porție sporită, iar cele care au 
avut un mai bun raport între 
putere și greutate (cazul Ford- 
Escort-urilor) au avut un avantaj 
pe care piloții de talia lui Mikko
la. Makinen, Aaltonen. Fall șl 
Zasada au știut să-1 valorifice.

La încheierea acestei extraor
dinare întreceri, se pune o în
trebare firească : ce justificare 
are, în fond, o asemenea între
cere ? După părerea concurenții- 
lor — chiar și a acelora rămași 
pe drum — rallurlle de acest gen,' 
pe drumuri dificile, puțin cu
noscute, sînt întrecerile viitorului. 
Ele vor folosi desigur și ca plat
formă publicitară pentru fabrici, 
dar totdeauna ele vor tria cu 
grijă valorile. Ceea ce a făcut și 
acest raliu Londra — Mexic, cea 
mai mare aventură a automobilu
lui modern.

concurenții

Gh. EPURAN

Amical de volei feminin

Bulgaria
La Sofia s-a disputat, asea

ră, un meci amical de volei 
între reprezentativele femini
ne ale Bulgariei și României. 
Meciul a luat sfîrșit cu re
zultatul de 3—2 pentru Ro
mânia.

România

Turneul de șah de la Balaton

Tatiana Zatulovskaia se distanțează
BUDAPESTA, 29 (Agerpres). 

— în runda a 5-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Balațon, Veroczi a cîști
gat la Szaday, iar Sinka a în
vins-o pe Torripa. Margareta 
Teodorescu a pierdut la Zatu
lovskaia. Rodica Reicher a re
mizat cu Pytel, rezultat con
semnat și în partida Todoro- 
va — Honfi.

în partidele întrerupte din 
runda a 4-a, Reicher a remi
zat cu Honfi, Vujnovici a cîș
tigat la Finta și Pytel la Sin- 
ka. Partida Teodorescu — Po- 
rubszki s-a întrerupt din nou.

In clasament continuă să 
conducă Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 4'/z puncte. Ro- 
dica Reicher (România) totali
zează 3 p, iar Margareta Teo
dorescu (România) are 2 (1) p.

„Cupa Austriei" 
tigată 
care 
1—0

a fost cîș- 
de Wacker Innsbruck 

în finală a întrecut cu 
(0—0) pe ASK Linz.

★
finala „Cupei Olandei" 
întîlnit echipele Ajax

în 
s-au
Amsterdam și PSV Eindhoven. 
Fotbaliștii de la Ajax au ob
ținut victoria cu 2—0 (1—0) 
prin punctele marcate de Kei
zer și Cruyff. Campionatul 
olandez a fost cîștigat tot de 
Ajax Amsterdam, care a tota
lizat 60 p din 34 de meciuri. 
Pe locul doi — Feijenoord cu 
50 p.

Turul ciclist al Angliei a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 
5-a, împărțită în două semiețape. 
Prima (South Shields — Middles-

TELEX. TELEX

lington, 124 km), a fost ctștlgată 
de polonezul Mikola jczyk
2h 59:09. In clasamentul 
conduce Mikolajczyk, urmat 
Tabak (Olanda) la 1:07,- 
(Anglia) la 1:53, Koning 
la 2:24.

în 
general 

de
Edwards 
(Olanda)

sament, fiind urmat de francezul 
Nicolas (pe ■„Renault Alpine") șl 
suedezul Anderson (pe „Ford Es
cort").

borough) a revenit cehoslovacului 
Zeman, cronometrat pe 86 km 
cu timpul de 2h 05,46, iar cea de 
a doua (Milddlesborough — Brid-

In turneul de tenis de
Louis (Missouri, S.U.A.), Andres 
Gimeno l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe Cliff Drysdale. Alte 
zultate : Stolle — Bowrey 
6—1 ; Rosewall — Cox 6—4, 
Emerson — Miller 6—4, 6—1.

la St,

3—6, 
re-

6—4, 
6—2 ;

. ★In etapa a 13-a a campio
natului maghiar de fotbal 1 
grupa A: Diosgyor — MTK 
1—0; Videoton — Komlo 1—1; 
Tatabanya — Gyor 2—1 ; gru
pa B : Honved — Ferencvaros 
3—0; Pecs—Szombathely 2—0; 
Szeged —■ Dunaujvaros 1—4 ; 
Csepel — Salgotarjan 4—1. în 
clasament conduc UjpestiDoz- 
sa cu 23 p (grupa A), respec
tiv Honved și Ferencvaros cu 
cîte 18 p (grupa B).

★
După disputarea a 31 de e- 

tape, în campionatul Greciei, 
conduce Panathinaikos Atena 
cu 87 p, urmată de AEK 81 p.


