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AZkDESCHIDEREA OFICIALA
DE A RECLĂDI TOTUL!

La Vlădeni

Șl SPORTIVII

Semințe noi în părmntul smuls apelor. Bătălia recoltei trebuie cîștigată !

CURCUBEUL...
STAU STAVILĂ

Soarele, fierbinte ca o 
azimă abia ieșită dintr-un 
uriaș cuptor, încălzește pă- 
mînt și ape. Mașina stră
bate cu Viteză distanța care 
ne desparte 
s-a ridicat 
de sportivi 
câți, acum câteva zile, 
pună umărul la 
digului din zona 
Vlădeni.

Trecem prin, satele aflate 
pe'malul apei. Cele două 
ipostaze ale sale sînt omni
prezente. De o parte a șose
lei, acolo, unde nivelul Du
nării a crescut în pro
porții catastrofale, se văd 
inundate mari suprafețe de 
teren agricol, plantații pomi
cole și viticole, case. De cea
laltă parte, acolo unde fu
ria stihiei nu a ajuns, mo- 
topompe și aspersoare arun
că culturilor o ploaie bine
făcătoare.

Ajunși la Vlădeni, nune-a 
fost greu să aflăm „adresa 
exactă" 
niseră deja cunoscuți, 
erau numai de două 
datorită — cum aveam 
dăm seama mai k tîrziu — 
ajutorului pe oare-1 dau la 
consolidarea digului.

Sîntem la sediul întreprin
derii agricole Vlădeni. Din 
camera dispecerului străbat 

^continuu fragmente de dis
cuții: „Alo, ferma 8, aici 
Vlădeni centru, recepție !...

de locul unde 
tabăra celor 75 
bucureșteni pie

să 
înălțarea 
comunei

a sportivilor. Deve- 
deși 
zile, 

să ne

Emanuel FÂNTÂNEANU

_ a
noastre, dar in loc să ne înspăimînte, ne fortifică și 
mult ! In mijlocul oarbelor stihii vedem cum mii de 

perfor- 
laolaltâ

rama își arată urmările pe geografia violentată țării---------- .... .................... . ....
mal _ _ ____ _________ _
campioni ai spiritului de sacrificiu, nenumărați 

meri anonimi și uriașe recorduri neomologate aștern 
o pagină de glorie in suferință a poporului rontân.

Calamitățile sint neînchipuite, dar s-a înțeles dintr-o dată, por- 
nindu-se de Ia exemplul de dirzenie al Conducătorului, că n-ar 
putea să existe pentru un popor o calamitate mal mare declt 
lipsa de încredere in propriile sale forțe.

S-a înțeles că destinul nostru este lupta noastră.
S-a Înțeles că forța factorilor externi slăbește atunci cind a- 

runcăm în luptă întreaga putere a libertății noastre interioare, 
târla noastră ca indivizi și popor, voința unanimă a unei colec
tivități naționale care și-a găsit sensul unic al mersului ei in 
Istorie.

S-a spus, cu drept cuvint, că inteligența nimicește fatalitatea. 
Omul este liber în măsura in care gîndește. Dar el devine pu
ternic, In măsura in care acționează.

In aceste tragice clipe am dovedit — și o vom mai dovedi — 
cit de puternici și de liberi sîntem !

Posteritatea nu judecă societățile omenești printr-o prismă 
sentimentală sau idealizantă, ci siudiază și cintârește totul, etapă 
cu etapa.

Unitatea de sentiment, de gindire șl acțiune alcătuiesc, prin 
definiție clasică, noțiunea de conștiință socială a unui popor.

Vicisitudinile, avalanșele, rostogolirile de valuri și de necazuri 
nu pot să ne facă vreun rău mai mare de acum înainte, fiindcă 
’ț'ara a devenit o baterie enormă care se încarcă neîntrerupt cu 
electricitatea dragostei șl puterii de Jertfă a Întregului popor.

In ceasurile acestea grele, șl parcă fără de sfîrșit, s-a produs 
sudura definitivă a conștiințelor noastre.

Este digul nostru, este zidul viu, pe care l-am ridicat In fața 
forțelor iresponsabile ale naturii.

Ii vom opune, nedreptei naturi, un zid de legitima apărare, ca 
In fața oricărei invazii, pindind din crenelurile ludirjiril noastre, 
dusmănoasele-i mișcări și intenții, spre a nu mai îngădui nicio
dată primejdiei să-și urce atit de sus nlmicitoarca-i cutezanță.

Sub cerul imens al frăniintărilor acestui veac, privim eu toții. 
Intr-o deplină unitate de simțire, cum se Înalță, peste ape șl 
peste timp, curcubeul destinului românesc.

A. EFTIMIE

A

A C. M. DE FOTBAL
Șl PRIMUL MECI: U.R.S.S.-MEXIC

în sala Floreasca a început* 
ieri meciul dintre echipele 
reprezentative de gimnastică 
masculină ale României și 
Ungariei. După prima zi, în 
care au fost programate

_xercițiile impuse, gimnaștii 
'români se află în avans : Ro
mânia Ungaria

e-
(Continuare in pag. a 2 a)
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Acum, lumea de vis a fie
cărui- amator de fotbal, indii 
ferent dacă locuiește la Lon
dra, Stockholm, Moscova, 
București sau intr-o altă me
tropolă, .înfr-un sat pierdut 
din Anzi, într-o așezare din 
mijlocul Africii sau în su
dul îndepărtat și rece, îți 
risipește treptat vraja sub 
asaltul imperios al realită
ților. Această lume, mai bine 
zis atmosfera specifică din . 
preajma marilor competiții 
fotbalistice internaționa
le, compusă din vești contra
dictorii, din comentarii îndrăz
nețe, din „șotiile" computere
lor, din pronosticuri și spe-

ranțe cedează locul orelor de 
certitudini.

începe, deci, perioada re
zultatelor seci, a formațiilor 
sigure, aliniate pe gazon, a 

. clasamentelor cu cifrele lor. 
Aceste ore înseamnă la Ciu
dad de Mexico, la Guadala
jara, la Toluca și Ia Leon — 
orașele ce vor găzdui primele 
partide — o activitate febri
lă la centrele de presă și, 

■ situată la polul opus, o liniș
te din- ce în, ce mai deplină 
in ‘ tabăra celor 8 formații 
care vor da prima din ; as
prele bătălii sportive ce le 
anunță această a IX-a ediție

a campionatului mondial de 
fotbal.

Lesne de bănuit .că accen
tele febrile sau cele de calm 
total sînt mai acute la Ciudad 
de Mexico, uriașă metropolă 
Ce va găzdui azi, pe stadio
nul. „Azteca", partida inaugu
rală a campionatului. cea 
dintre selecționatele Mexicu
lui și Uniunii Sovietice. In 
celelalte grupe, jocurile de 
debut ale întrecerii se vor 
disputa abia marți, astfel că 
atenția tuturor este îndrepta
tă. în mod firesc, spre capi
tala mexicană, unde antre
norii Gavril Kacialin și Râul 
Cardenas au fost pur și sim-

plu asaltați de gazetarii care 
n-au reușit să frîngă cerbicia 
paznicilor de la „Centro de 
Capacitation", situat la 500 m 
de tribunele stadionului „Az
teca", unde sînt cazați fotba
liștii mexicani sau a celor de 
la hotelul „L’Escargot", aflat 
la intersecția străzilor Fila- 
delfia și Omaha, în partea 
de vest a capitalei, unde își 
au reședința elevii lui Ka
cialin. Ambii tehnicieni au 
fost conciși la acest rendez-

România
44.60 ; cai cu 

44.95, Ung. 
Rom. 45,60, 
promițătoare

£71,40 p. La primele trei a- 
parate. echipa română a fost 
evident mai bună, prezentînd 
exercițiile cu o mai mare 
siguranță și amplitudine, cu 
mai multă precizie. Iată re
zultatele : sol :
45,80, Ungaria 
minere : Rom.
44,65 ; inele : 
Ung. 44,70. O
reintrare a avut campionul 
nostru absolut, Petre Mi- 
haiuc. Păcat însă de ratarea 
exercițiului Ia inele. La ur
mătoarele trei aparate s-au 
înregistrat rezultate: sări
turi : Rom. .45,35, Ung. -45,2(1; 
paralele: Rom. 45,95, Ung.
46.35 ; bară: Rom. 44,95, 
Ung. 45,90. La individual 
compus conduce Mircea 
Gheorghiu, cu 54,75, urmat 
de Petre, Mihaiuc (54,55) si 
Vasile Cosariu (54,45) toți 
din echipa României

La Budapesta, după execu
tarea impuselor, echipa Un
gariei conduce cu 181,85 —
180.35 p. La individual com
pus pe primul loc se află 
Elena Ceampelea cu 36,80 p.

ULTIMELE NOUTĂȚI
DIN MEXIC

• La Centrul prieteniei in
ternaționale din Guadalajara 
a avut loc o ceremonie, 
cadrul căreia echipelor 
gliei, României, Braziliei 
Cehoslovaciei li s-au inmiuai 
„cheile" capitalei statului Ja
lisco. Au fost înălțate drape
lele de stat ale celor patru e- 
chipe și s-au lansat porumbei.
• Alberto Onofre, jucătorul 

mexican grav accidentat la 
un antrenament, va fi totuși 
înlocuit pe lista celor „22“ in 
urma unei hotărîri speciale a 
F.I.F.A. înlocuitorul său este 
Marcos Rivas. Făcîndu-se 
ceastă derogare de la 
lament, s-a anunțat că și alte 
echipe vor beneficia de aceas-

in
An

s'

a-
regu-

LOTUL BOXERILOR AMERICANI

PENTRU MECIUL
După cum se știe, la 4 

iulie se va disputa la Bucu
rești meciul de box dintre 
selecționatele României și 
S.U.A. Recent, col. Donald 
Hull, de la Amateur Athletic 
Union, a trimis federației 
noastre lista delegației spor
tive americane ce va sosi în 
Capitală : E. Cooper, E. San
tiago, R. Mullins, R. Lunny,

Un strălucit succes al sportului românesc la Bolzano

*

• Elena Trandafir pe locul II, Cristu Vinătoru pe locul III

• Bilanț: 3 MEDALII DE AUR, 2 MEDALII DE ARGINT, 1 DE BRONZ

(amănunte în pag. a 2-a)
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RiMET IX...
ra fotbalului I Se va lăsȘ3 
la noi înserarea cînd, as
tăzi, în plină strălucire a 
soarelui, la 15 000 de ki
lometri de Bucureștiul scăl
dat în lumini de neon, pe 

stadionul Azteca din capitala mexjcanâ 
se va consuma primul act al '' 
Jules Rimei" — 1“?, ..........
acum în istoria și legenda fotbalului.

1135 de marinari vor trece prin fața 
tribunelor purtînd drapelele federațiilor 
naționale afiliate la F.I.F.A. Printre a- 

cestea, drapelul nostru, prezent și altă 
dată la festivitățile inaugurale, dar 
acum, după mai bine de trei decenii, 
consemnînd nu numai o prezență 
simbol, ci și o realitate care revarsă 
bucurie și legitimă mîndrie : echipa Ro
mâniei se află la Guadalajara și se 
numără printre cele 16 finaliste ale 
ediției care marchează împlinirea a 40 
de ani de la dispufareâ primului cam
pionat al lumii.

începînd de astăzi, sute de mii de 
spectatori din Ciudad de Mexico, 
Puebla, Toluca, Guadalajara și Leon 
(toate locurile stadioanelor au fost re
ținute cu multe săptămîni înainte), dar 
si amatorii de fotbal din toate cele
lalte țări ale lumii — numai cifra te- 

1 estimată la peste 
vor participa, direct 

sau indirect, la cea mai pasionantă și,- 
'le unor specialiști de re- 

. ........... ...J grea întrecere pentru
cucerirea titlului și a trofeului mondial.

Î Interesul față de actualul turneu final 
al C.M. este — se știe — enorm, fie
care meci fiind așteptat, pe toate me- 

nele, ca un mare eveniment spor-

I „Cupei
1970, intrată de pe

Ilespectatorilor este
600 000000 (!) — ț 
s.—

Idupă previziunii 
nume, cea mai

1
I
I
I
I
I
I
I
I

th decizie a F.I.F.A. In această 
situație se află echipele Uru
guay uliii și Bulgariei, care,au 
cite un jucător accidentat.
• Iu lotul Italiei continuă 

disensiunile in jurul cazului 
Rivera. După cum se știe, el 
nu figurează in formația care 
va intilni la 3 iunie echipa 
Suediei. Antrenorul Valcareggi 
l-a preferat pe Mazzola. In
tr-o declarație făcută unui zia
rist mexican, Rivera a încer
cat să arate că motivele aces
tei decizii nu sînt de natură 
pur sportivă.

• Fotbaliștii suedezi sint cei 
mai greu accesibili, ba chiar 
de negăsit. Aproape nimeni 
n-a putqt asista la antrena
mentele lor, iar hotelul unde

sînt cazați se află la Toluca 
pe „strada fără nume".

• După scurta sa „detențiu
ne" la Bogota, căpitanul e- 
chipei engleze ele fotbal Bobby 
Moore s-a reîntors Ia Guada
lajara unde a fost primit cu 
mare bucurie de coechipierii 
săi. Bobby Moore, care și in 
cele cîteva zile petrecute la 
Bogota n-a încetat să se an
treneze (pregătindu-se cu e- 
chipa „Milionarios"), a decla
rat că deocamdată nu inten
ționează să deschidă un pro
ces de calomnie împotriva a- 
cuzatorilor săi și că dorește 
în această perioadă să se o- 
cupe numai de fotbal.
• Calculatorul electronic a,

stabilit cîștigătoarea finalei 
Anglia — ~ ~ '

totuși, explicabil prin atîlea și 
lurile și privirile tu- 

„matorilor de sport din țara 
noastră se îndreaptă, în primul rînd, 

I spre orașul florilor, Guadalajara. Ajunși 
aici prin muncă și talent, prin remarca
bila dăruire care i-a ajutat să obțină 
calificarea, în dauna Portugaliei, Elve
ției și Greciei, tricolorii români, intrați 
merituos în elita „celor 16", se află a- 
cuni în preajma celui mai sever examen 
din istoria fotbalului nostru.

Onorantei perfomanje a calificării 
îi urmează, deci, misiunea de răspun
dere, obligația unei comportări cît mai 
bune, la nivelul valoric real și al aș
teptărilor lucide.

■ Știm, puțini sînt cei care acordă șanse 
echipei noastre în grupa de la Gua
dalajara, în compania unor formații 
care, în cea mai mare măsură îndrep- 

Ițătit, se consideră de pe acum anga
jate în lupta pentru titlul mondial! Ni
meni, de aceea, nu așteaptă minuni, 

Idor toți doresc ca la Guadalajara echi
pa României să-și onoreze cartea de 
vizită a ultimilor ani, locul cîștigat în 

Irîndul finalistelor. Și aceasta este po
sibil. Poate, chiar mai mull...

Dan GÂRLESTEANU

Iatîtea motive, gînd 
furor amatorilor d

I 
I
I
I
I
I

DE LA BUCUREȘTI
P. Parks, R. Donato, D. Min
ce, D. Hull, L. Baker, J. Wal- 
des, J. Mangum, N. Jackson, 
R. Lyle, E. Urvec, W. Cum
mings, T. Mange, 3. Giachetti. 
Dintre aceștia, Mince (cat. se- 
mimuscă), Santiago (muscă) ; și 
Waldes (mijlocie mică) au . e- 
voluat în luna februarie la 
Moscova, cu prilejul meciului. 
U.R.S.S. — S.U.A.

• Reprezentativa de box 
Ghanei va sosi la 9 iunie 
București. Oaspeții vor. sus-

a
la
ține în țara noastră două ■ în- 
tîlniri, cu naționala Româ
niei i 11 iunie la București și 
14 iunie la Constanța. .

i
I

I
1
I

i
i

i
I

i

Idar toti dorei 
pa României

■ ■ I 4 I rx

I
I
I
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CONGRESUL 
A. E. B. A.

Aseară au plecat la Mosco
va, pentru a participa la Con
gresul. A.E.B.A., președintele 
Federației române de box, 
GHEORGHE GURIEV, și se
cretarul general al F. R. Box, 
CB ISTE A PEȚROȘENEANU. 
Pe ordinea de zi, figurează 
printre alte probleme : apro
barea'statutului A.E.B.A., pro
iectul aparținînd federației de 
specialitate din România ; ale
gerea președintelui, a celor 3 
Vicepreședinți și a 17 membri 
din Comitetul executiv ; con
stituirea comisiilor de arbitri- 
judecători, tehnică, financiară, 
medicală..Lă simpozionul me
dical ia parte dr. IONEL STÂ- 
NESCU.

REZULTATE DIN OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Republicii 
întîlnit e- 
studențesc

Ieri, pe stadionul 
din Capitală, s-au 
chipele- Sportul 
București și Steaua. Partida 
a luat sfîrșit. cu rezultatul de 
4—1 (2—0) în favoarea echi
pei Steaua.

La-Sibiu, tot în cadrul op- 
„Cupei României", a 

loc meciul dintre „U" 
și Steagul roșu Brașov, 
s-a încheiat cu scorul de 
(1-2).

timilor 
avut 

, Cluj
Jocul
1-2

R.F.G. 2—1.



Pag. a 2-a

(Urmare din pag. 1)

Alo, Vlădeni centru, sînt fer
ma 8, vă ascult... Alo, fermă 
5... . ferma 10...“. Prin eter, 
de la o fermă la alta, se în
crucișează’ indicații, rapoarte 
asupra situațiilor de pe te
ren. Prin amabilitate^ gaz
delor noastre de cîteva clipe, 
ne putem continua călătoria.

Trecem peste brațul Bor
tea cu bacul. Drumul conti
nuă apoi de-a lungul digu
lui care se întinde pe o lun
gime de peste 30 km.

— De fapt, ceea ce vedeți 
nu *‘i*‘ a,lîi ’

’ îmi 
află 
este 
prin 
menilor, cetățbiiii satului, mi
litări acum, si sportivii, spre 
care mergeți dv. Strașnici 
băieți...

Privesc digul. Se înălță dea
supra apei cu peste un 
tru. Saci de polietilenă 
pluti cu pămînt sau cu 
stau potrivă apelor. în 
tele 
mint.

Și-n spatele tuturor, 
vilă vie: OAMENII.

Oameni minunați, cb 
puri bătute de ploi, de 
și de soare, cu palmele aspre, 
dar firi neclintite în dorința 
lor de a salva avuția țării, a 
noastră, a tuturor, îngropată 
fn humă pentru a rodi în bu
catele întinse pe albe șter
gare.

în apropiere de ferma 10, 
forfota este mai mare. Aici 
se lucrează intens. Descope
rim repede tricourile spor
tivilor. Ne apropiem. Chipu
rile ne sînt cunoscute. Cine 
nu-i cunoaște pe Vasile Za- 

voda, pe Dumitru Pîrvulescu. 
Pe Paul Ciobănel, pe Gheor- 
ghe Corbeanu, pe Virgil Bâr- 
buceăntl — Câ să nu amintim 
decît de cîțiva, care ne-au 
venit primii m rhinte — âțxât- 
tivi ce au făcitt că fiurriele 
țării să fie curioscut pînă de
parte.

...Pămîntul se pune în saci. 
Sacii în remorcile tractoare
lor și în mașini. De aici, 
dig. unde se Stivuiesc 
ătentie.

Un sac... doi... trei...
Nirheni nu are timp 

vorbă. Fiecare minut e 
țios. Trebuie înălțat digul cît 
rhai sus, cît mai trainic.

Un Sac... doi... trei...
Paul Ciobănel, într-o clipă 

de răgaz, ștergîndu-și Sudoa
rea, îmi spune laconic : 
„Pentru noi toți cei de aici, 
fiecare sac de păthint pus pe

este digul adevărat — 
spune șoferul. Acela se 
de mult sub ape. Ce 
deasupra s-a construit 
munca neobosită a oa-

lor, alt baraj de

me- 
um- 

nisip 
Spa- 
pă-

sta-

chi- 
vînt

pe 
cu

de 
pre-

dig. inseâtnnă un sac de po- 
nniib îh harfibare..."

Privesc gîffigUl. în spatele 
bafajulîii îfiălțat de oameni 
se află imense întinderi cul
tivate — peste 12 000 de hec
tare. Din cele 100 000 ha, 
aflate sub amenințarea șu
voaielor, cele mai periclitate 
sînt Cele diri zona Vlădfehilbr.

Un sac... doi... trei...
Pe umerii halterofililor sacii 

par jucării. Dar nici ceilalți 
nu se lasă mai prejos. Se 
lucrează din zori și pînă în 

amurg. Cu dîrzenie. Fără oste
neală. Cotă apeidi' â Stins ni
velul cel mai ridicat de pînă 

acum : 714 crri. Fiecare centi
metru îri plUs înseamiiă viața.

Moment de răgaz. Ne apro
piem de Corheliu Răduț, di
rectorul adjunct al Centrului 
de cercetări științifice „23 
August" :

— De ce am venit aici ? 
Pentru că în aceste mornente 
de grea cumpănă, nu puteam 
fi în altă parte. Era de da
toria noastră să dovedim că 
sportivii știu sa Urce pe po- 
diutii și în altfel ‘ ......... .

Munca continuă, 
doi... trei...

Trebuie umpluți 
de om. Se realizează 150! Cu 

o zi înainte de vizita' noastră 
echipa Sportivilor îneărcâse 
4 000 de săci.

L-arh întîlnit pe dig pe to
varășul conf. Univ. Marin Bîr 

jega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care a ținut să 
vină în mijlocul sportivilor, 
să se intereseze de întreaga 
lor activitate.

— încerc un sentiment de 
satisfacții deosebită văzihd că 
oamenii stadionului, care ih 
atitea întreceri au apărat cu 
succes culorile țării, luptă din 
răsputeri - pentru a-i apăra a- 
vtițiiie. Este o victorie cred 
inai mare clecît aceea obți
nută pe terenul de sport. E-< 
forturile activiștilor sportivi 
și ale sportivilor, în aceas
tă zonă a primejdiei, se în
scriu în efortul general al tu
turor oamenilor de a țmh'e 
Sttibîiă apelor și de a rbfăce 
ceea ce s-a distrus.

•k
E seară de-acum. Soarele a 

apus de mult. E liniște. Som
nul, poate, a prins deja în 
mrejele sale pe apărătorii gi-î- 
nelor. Nu însă pe toți. 

Unii au rămas de veghe pen
tru a da glas, în caz de răz
vrătire a apelor.

La ceas de noapte trecem 
din nou cu bactil peste Săl- 
tava. Aici, la Vlădeni, în ma
rele fi-ont .al țării, sportivii 
ei de frunte își dovhdesc In- 
tf-eaga lor capacitate de dă
ruire.

de bătălii.
Un sac...

ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL
SINISTRAȚILOR

Inițiativa activiști
lor sportivi din 

Vaslui

• în .sprijinul 
populației din ju
dețele, 
âctiyul 
Vaslui a luat ini
țiativa să acorde 
o zi din salariu 
— pînă Ia sfîrși- 
ttil anului, acțiu
ne din care va re
zulta suma de 
10 000 lei. De ase
menea va fi acor
dată suma de 
16 000 lei din bu
getul C.J.E.F.S.

★
Asociația spor

tivă Olimpia Ora
dea acordă sporti
vilor din locali
tățile calamitate, 
material și echi
pament sportiv in 
valoare de 3 000 
lei. De asemenea, 
din încasările ob
ținute la competi
țiile sportive se va 
depune la „Con-

, .. ■; ' I......................

tul 2 000“, suma 
de lei 5 000. Tot 
la „Contul 2 000“, 
colegiul județean 
Bihor al arbitri- 
ipr de fotbal
depus suma de 
3 000 lei.

Ilie Gliișa.. 
coresp. principal

a
sinistrate, 
C.J.E.F.S.

Lotul de polo :
5 400 lei

In afara sume
lor și a obiectelor 
donate la locurile 
lor de muncă, 
membrii lotului 
republican de polo 
au hotărît să de
pună în „Contul 
2 000“,, suma de 
5 400 lei din ve
niturile jaersonale.

Clubul sportiv 
C.F.R. Timișoara 
și-a propus să 
sprijine populația 
din județele lovi
te
cu sumă de 80 000 
lei

de calamități

rezultată din

AZI, PE CIRCUITUL

DIN STR. CIMPINEI • • (2

încasările de la 
competițiile de fot
bal. box etc.

Petru Arcan, 
cofesp. principal

★

Școala sportivă 
Șoimii din Sibiu 
a depus la „Con
tul 2 000“ în spri
jinul sinistraților, 
suma de lei 10 000. 
în organizarea 
C.J.E.F.S., a Co
mitetului jude
țean U.T.C. și a 
Inspectoratului ju
dețean școlar este 
în curs de organi
zare o serbare 
sportivă cu parti
ciparea reprezen
tanților tuturor 
cluburilor’ și aso
ciațiilor din loca
litate. Fondurile 
ce vor rezulta vor 
fi deptise lă „Con
tul 2 000".

Ilie lonescu, 
coresp. principal

O nouă competiție de ciclism 
pe circuit — de data aceasta pe 
cunoscutul traseu de pe strada 
Cîmpinei (1 100 m) — este progra
mată pentru astăzi dimineață, de 
la ora 9.00 : etapa a doua a „Cu
pei municipiului București" (se
niori și juniori).

PE BICICLETE, LA SNAGOV
Clubul sportiv Cutezătorii (al 

Palatului pionierilor) și școala 
generală nr. 42, Jn colaborare cu 
comisia de cicloturism a Consi- 
liuiui municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport, organi
zează duminică, în cinstea Zilei 
internaționale a copilului, o 
excursie pe biciclete la Snagov. 
Adunarea participanților va avea 
I09 îi) fața stadionului Dinamo 
(ora 8).

SERBARE SPORTIVĂ
LA LICEUL „GH. LAZÂR“ 

DIN CAPITALĂ
Asociația sportivă a Liceului 

„Gheorghe Lâzăr" din Capitală 
organizează duriiinică 31 mai, în- 
cepînd de la ora io.30, o serbare 
sportivă, cu prilejul încheierii 
activității pe anul școlar 13fci)/ 
1970.

Serbarea, care va avea Ioc pe 
terenurile de sport ale liceu
lui, cuprinde întreceri de atletism, 
gimnastică, volei, baschet și 
handbal.

Fondurile ce se vor realiza vor 
fi virate în contul C.E.C, — 2 000.

»»

Mr. 918 (6352)

SALBA DE MEDALII PENTRU POPICARII ROMANI

CORNELIA PETRUȘCA - 
cîhd de șase Ori pe podiumul 
laiireăților. O performanță pen
tru care rnerită toate felici
tările, atît realizatorii ei cît și 
cei doi antrenori 
Aridrei (f) 
peseu (ni).

Și acufh 
au decurs 
Cqnfirmînd ___ _ _______  ...
Câte se află, Cordelia Petriișeă 
a tras cu aceeași precizie care 
l-a âdtis îri fieCâte reiiriiime 
ropote de aplauze. Ea a do- 
borît din 100 bile mixte 439 
popice, cîștigînd net titlul mon
dial. O comportare remarca
bilă ă avut și colega ei de la

(prin telefon).BOLZANO, 30
— Campionatele moridiăle s-hti 
încheiat sîmbătă 
strălucit succes
tivii români. Astfel, din cele 
șase medalii puse în joc in pro
bele individuale, trei aii re
venit popicarilor noștri : COR
NELIA PETRUȘCA — aur. 
ELENA TRANDAFIR — argint 
și CRISTU VÎNĂTORU - 
bronz. Dacă mai adătigătri lo
cul îritîi la echipe și la dublii 
femei ca și medalia de argint 
în proba masculină pe perechi, 
se poate afirma, fără teama 
de a greși, că românii au sta
bilit lin adevărat record,

seara cu un 
pentru spor-

Alexandru
și Ferdinand Po-

iată, pe scurt, cum 
ultimele întreceri, 
forma excelentă în

Pregătii in portul francez Trinită-suf-Mer, pentru punerea la 
punct a iahtului „France", care urmează să ia parte la apro
piatele întreceri pentru „Cupă Americii“, la Newport (S.U.A.),

Teiefoto : A P.-AGERPRES

dublu, cu care a cucerit primul 
loc, Elena Trandafir. Aflată pe 
poziția a IV-a în clasamentul 
sportivilor calificați în turneul 
filial de simplu, El. Trandafir 
a devenit vicecâmpioană a lu
mii cu 430 p. d. Șiragul suc
ceselor fornâhe.ști în ultima zi 
a C.M. a fost întregit 
Cristu Vînătoru, care, la 
moment dat, cu cele 954 p.d., 
preluase conducerea.

CLASAMENTELE FINALE : 
feminin — 1. Cornelia Petrușcă 
1320 p.d. (439) rezultatul total 
al evoluțiilor din probele pe 
echipe, perechi Și individual, 
iar în paranteză cifta înregis
trată în ultima, reuniune. 2. 
Elena Trandafir 1277 p.d. (430), 
3. Siegrid Lidner (R.D.G.) 1261 
p.d. (426), 4. Gertrude Ehgel- 
man (R.D.G.) 1255 p.d. (405), 5. 
Kalrnarie NacîaȘ (Ungaria) 1246 
p.d. (422), 6. Irene Kăldcsai
(Iugoslavia) 1240 p.d. (403)... 11 
Crista Szcics 1225 p.d. (421)... 14. 
Ana March 1211 p.d. (382)' 
mastiiiin — 1. D. Zieher
(R.F.G.) 2728 p.d. (901), 2. F 
Luther (R.D.G.) 2726 (943), 3 
C. VÎNĂTORU 2714 (954), 4
I. Rakos (Ungaria) 2711 p.d 
(900), 5. M. Sterjai (Iugoslavia) 
2689 p.d. (889), 6. I. BlajOvici

de 
un

(Iugoslavia) 2679 p.d. (893)... 14 
I. Bălăș 2647 p.d. (895), 15. 1.
Mi oroiu 2645 p.d. (866)... 20 
I. Tiărhănaru 2612 p.d. (893).. 
24, P. Purjc 2517 p.d. (831)... 27. 
Gn. Silvestru 2515 p.d. (828).

Popicarii români sosfesc marți 
dimineața cu acceleratul de 
Belgrad.

LA SOFIA:

VOLEIBALISTELE
ROMANCE

ÎNVINGĂTOARE
Reprezentativele 

nine . de volei ale Ro
mâniei și Bulgariei 
susținut, la Sofia, 
două partide 
Intilnirea de 
eheiată seara 
luat sfîrșit 
meritată a ___ - _
rornânce. Scorul de 3—2
(-11, ' 
reflectă 
dîrzenia 
echipe 
șansele, 
rofriână 
prin apărarea în 
doua care L __
foarte dificile, în timp c-r 
voleibalistele bulgare s-a 
remarcat prin bloca.k 
eficace.

Aseară, cele două re
prezentative s-au întîlnit 
din nou. Victoria a revenit 
echipei României, cu 
Scorul de 3—0 (5, 12, 7).

Toma HRISTOV

femi-

au 
ălte 

amicale, 
vineri, în- 
tîrziu, a 

cu victoria 
jucătoarelor

13, 13)
măsură

10, —11,
în bună ___

. tu care ambeh» 
Și-au i

Reprezentativa 
a fost superioară 

’i liniă 
a scos mingi

disputat

DECIZII IMPORTANTE ÎN ULTIMA ZI A CONFERINȚEI F.I.B.A
MAMAIA, 30 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Ifeii, în sa
loanele Hotelului Internațional, a 
fost ziua deciziilor.

Pentru deciderea noii formule 
a C.E. masculin s-au pierdut 
mai bine de 20 de ore. Șfe pă
rea că, proiectul scandinav (cu 
cele 3 divizii), cel inai corect 
după părerea noăstră, avea să 
izbîndească.

Spre’ stupefacția generală, însă, 
lucrările de ieri au debutat ,cu 
o veritabilă bombă : autorii pro
iectului, atît de înverșunați pînă 
atunci, au renunțat subit lă lup
tă. bl. Hansen., delegatul Dane
marcei, părăsind (din motive, o- 
biecțțve. ni. s-a spus) ședință la 
amiăză ! Astfel că — anunța dl. 
W. Jones în competiție*; mai 
rămăseseră două .alternative : 
cea propusă de dl. Saporta (că
reia ulterior i s-a adus o „îmbu- 
nătățire“ prin crearea, la finele 
calificărilor, o grupă A și . una 
B) și formulă existentă lă a- 
ceastă oră.

Intervenția hotărîtă a antreno
rului federal român Alex. Po
pescu, susiinînd în continuare 
ideea scandinavă, a întors, pen-

tru moment, SQarta „bătăliei**. 
Cind participanții s-au prezentat 
îri fața urnei de vot, s-a ajuns 
la o soluție de compromis : ale
gerea uneia din cele două alter
native, iar în cazul că nici una 
nu avea să întrunească majori
tatea, s-ar fi apelat din nou la 
cea existentă. Cumulînd 17 .vo
turi din 31. „proiectul Saporta** 
a fost omologat pentru ediția 
din 1973.

Campionatul 
niori, (Atena, 
1970), rfeunește 
țite în două grupe : A — U.R.S.S., 
Italia, Turcia (in locul Ungariei, 
care a forfâitat), Bulgaria, Bel
gia, Cehoslovacia ; B — Iugo
slavia, Grecia. Spania. R. F. a 
Germaniei, Polonia, ROMANIA.

Cel de-al XII-lea C. E. femi
nin» programat între 11 și 19 
septembrie 1^70,' în Olanda, va 
aduce la start tot 12 formații 
împărțite astfel : GRUPA A 
(Rotterdam) — U.R.S.S.. Polo
nia. Franța. Olanda, Italia, . Un
garia : GRUPA B (Leuwerden) 
— Iugoslavia, Bulgaria, ROMA
NIA, Cehoslovacia, Belgia, Aus
tria.

european de ju-
5 și 13 august
12 echipe împăr-

A — U.R.S.S.,

Pentru prima oară la această 
competiție, se va face controlul 
sexului !

Au luat o înfățișare definitivă 
și grupele de calificare pentru 
C. E. masculin (10—19 septem
brie 1971, în R.F. a Germaniei) : 
A — TURCIA, Iugoslaviâ, .Fin
landa, Austria, R.A.U. ; B — 
FRANȚA. Cehoslovacia. Grecia, 
Elveția, Scoția : C — POLONIA, 
Ungaria, România, Danemarca, 
Țara Galilor ; D — ISRAEL, 
Spania, Suedia, Olanda și E — 
ITALIA. Bulgaria, Belgia, Anglia, 
Albania (țările subliniate cu ma
juscule sînt organizatoare).

în sfîrșit,. al IV-lea C.E. pen
tru junioare va avea loc în 
1971 la Subotița (U.R.S.S., Polo
nia. Italia, Iferael, Scoția,, fielgia) 
și Bacskă Topola (Bulgaria, Un
garia. Iugoslavia, Olanda, Ceho
slovacia. Elveția).

Finalul conferinței ce avea să 
desemneze viitoarele gazde ale 
«ompfetițiilor continentale a fost 
nu mâi puțin interesant. Iugo
slavia (a V-a ediție la juniori); 
Bulgaria (a XIII-a ediție la se
nioare) în 1972 și Scoția (a V-a 
ediție la junioare) în 1973. NU 
au avut. contracandidate. în 
schimb, pentru ătît de mult 
discutatul campionat masculin 
din 1973 au concurat- Poloniă, 
Iugoslavia, Franța și Spania.

După multe suspensuri la nu
mărătoarea orală a voturilor, de
legația iberică a învins cu 18 
la 11.

(Urinar» din pag. I)

[LIE NĂSTASE CALIFICAT ÎN TURUL IV
e TIRIAC ÎNVINS LA MARE LUPTĂ DE KODES

PARIS, 30. — IHe Năslase 
s-a calificat în optimile tie 
finală (turul IV) ale canipio- 
nătelbr interhațidnale de te
nis ale Franței, învihgind in 
trei seturi pe francezul M. 
Leclei-cq : G—2, 6—1, 6—4.

Poloiștii români 
pe locul 2

tn turul IV, într-o partidă 
excepțională ca nivel teh
nic — menționează comenta
torul agenției France Presse 
— cehoslovacul Jan Kodcs 
l-a eliminat pe Ion Tiriac cu 
4—6, 7—5, 4—6, 6—2, 6—2. 
Același comcntaiifr remarcă 
faptul că arbitrajul l-a dez
avantajat pe Țiriac. !n tu
rul in, Hoad (Australia) — 
Kouyet Franța 6—4, 7—5, 
6—4.

LVOV, 30 (Agerpreș). —
Turneul internațional de polo 
pe apă (tineret) a fost cîști- 
gat de selecționata U.R.S.S., 
urmată de echipele României, 
Ungariei și K D. Germane.

Echipa României a întrecut 
cu 6—4 formația ft. D. Ger
mane, cu 6—5 pe cfea a Un
gariei și a pierdut cu 2—1 
în fața reprezentativei U.R.S.S.

Turnee feminine
de șah

După 10 runde, in turneul 
de Ia Piotrokov Trybunalsky 
(Polonia), continuă să condu
că românca Eleonora Gogî- 
lea cu 6i/2 p. în runda a 10-a, 
Gogîlea a remizat cu Kiovan 
(U.R.S.S.).

Spectacole excelente
in
bas- 
des- 

aseară

*

derbyurile de baschet
Derbyurile 

chetbalistice 
fășurate 
în kala Dinamo 
în scopul strîn- 
gerii de fonduri 
pentru ajutora
rea sinistraților 
au oferit specta
cole excelente și 
dispute pasio
nante. În prima 
partidă, rapidiS- 
tele au -început 
jocul cu inult 
aplomb și au 
condus pînă în 
min. 14 (23—22), 
după care. în
să baschetbaliste
le de la Politeh
nica au luât ini
țiativa și, dato
rită unor contra- 
atacurl reușite, 
au âjiins să aibă 
un avantaj de 
șapte puncte 
(min. 16 : 30—23). 
în ' continuare, 
impulsionate de 
Eva Ferencz Și 
cu Ileana Cliira- 
leu în mare zi de coș, echipa 
Rapid și-a revehit și, pînă la 
urmă, a obținut victoria cu 
scobul de 77—71 (30—36).

La băieți, Steaua a folosit 
permanent cîțivâ tineri și tă- 
lentați jucători care, alături 
de echipierii de bază, au fă
cut „zile grele" dinamoviști-

? '

• ;

:w

10

In dribling Ileana Clilraleu, ieri principala 
realizatoare a echipei Rapid.

lor. Steaua a condus multă 
vreme, dar experiența cam
pionilor, din rîndul cărora 
s-a detașat Albu, a determi
nat în final Un rezultat de 
egalitate : 85—85, după ce la 
pauză steliștii conduceau cu 
45—41.

In runda a 6-a a turneului 
de la Balaton, Zatulovskaia a 
cîștigat la 
â învins.o 
darova a 
rubszki. 
printre care Tompa 
cher și Todorova — Teodores- 
cu, s-au întrerupt. Copduce 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) cu 
5*/2 p, urmată de Veroczi (Un
garia) — 4 p.

Finta, iar Veroczi 
pe Vujnovici. Hoj- 
remizat cu Po- 

Celelalte partide, 
Hei-

vous profesional cu ziariștii. 
Orele premergătoare marilor 
dispute nu predispun la... vor
bă. Tehnicianul sovietic, după 
ce a comunicat că nu s-a de
cis încă asupra celor 11 fot
baliști cu care va începe par
tida, a precizat că pentru 
echipa să locul II în gtupă 
ar fi mulțurmtor. El a adău
gat : „Speranțele noastre se 
bazează pe soliditatea apărării 
și pe luciditatea lui Muntian 
la mijlocul terenului. Sînt 
convins că despre Muntian s# 
va vorbi 
mondial !
cred că 
cel mai
Raul Cardenas a fost 
măi volubil. El a amintit făp
tui că, îri lumina ultimelor 
rezultate, deloc convingătoa
re, obținute de echipa mexi
cană, majoritatea comentato
rilor socotesc această repre
zentativă de „mina a doua“ 
în concernul valoric al com
petiției. Dar, fostul .mijlocaș 
al echipei „Cruz Azul“ și ac
tualul antrenor ai selecționa
tei mexicane are alte ambiții. 
De cînd a preluat conducerea 
tehnică de la Ignacio Trel- 
les, muncește neodihnit pen
tru omogenizarea și discipli
narea tactică a formației. 
Scopul lui? Afirmarea . fotba
lului mexican. De altfel,. Car
denas declara ziariștilor : 
„Vom dovedi că nu sîntem 
o echipă de mina a dolia. Și 
asta chiar <le la primul joc, 
pe care cred că îl vom cîș- 
tiga !“. Optimismul lui Râul 
Cardenas pare justificat dacă 
ținem seama de valoarea por
tarului Calderon (care a de
butat la C.M. din 1966, în- 
locuindu-1 pe celebriii Carba
jal), a excelenților atacanți

Borja, Padilla și Basaguren, 
de clasa unor apărători ca 
Pdna și Hernandez. Acest op
timism nu mai pare însă jus
tificat dacă avem în vedere 
că cel mai talentat fotbalist 
mexican, mijlocașul Onofre a 
fost accidentat. Dar... se mai. 
fac încă pronosticuri !

Partida inaugurală a cam
pionatului va avea loc azi, la 
ora 12, ora Mexicului (20, ora 
Buciireștiului) pe stadionul 
„Aztecă" și va fi arbitrată de 
Kurt Tschencher (R. F. a 
Germaniei).

Adrian VĂSILIU

REZKOVA * 1,85 m!
Cu ptilejul concursului in

ternațional de atletism cate 
a avut Ioc la Vitkovice (Ce
hoslovacia), Miloslava Rezko- 
va a sărit 185 m (cea mai 
bună performanță mondială 
a sezonului și a treia din toată 
timpurile după Iolanda Bâ- 
las — 1,91 și Rita Schmidt — 
1,87 m).

la acest campionat 
Cit despre rezultat, 
un meci egal este 
lucid pronostic...”.

ceva

C. I. L tift GHERLA

♦

La tViesbăden se destăȘbară, îti prezent, un concurs internațional de tir 
la care participă sportivi diri cinci țări. în proba de armă liberă ca
libru redus, pe primul loc ș-ă clasat vest-germănul Gottfried Kuster- 
mahn cu un total de 580 p, urmat de Boris Melnițki (U.R.S.S.) — 577 p. 
Pe echipe, primul loc. a fost ocupat de formația U.R.S.S. eu 2 231 p. 
secondată de R. F. a Germaniei — 2 278 p și S.U.A. — 2 277 p. Proba — 
pistol standard s-a încheiat cu victoria americanului Mârviri Black 
577 p. Pe locul doi s-p situat sovieticul Renart Suleimanov — 573 p. 
echipe a ciștigăt S.U.A. cu 2 285 p, urmată de U.R.S.S. — 2 277 p.echipe a cîștigât S.U.A. cu 2 285 p;

Competiția cicliști internațional.) 
„Tour de l'Oise“ a debutat cu o 
etapă prolog desfășurată cqntrâ- 
cronometru la Creli. Victoria 8 
revenit belgianului Rosiers, cro- 
norrțetrat pe 2,700 km cu timpul 
de 4:13,8.

de 
cu 
Pe

a
„Cupa Iugoslaviei" la fotbal 
fost . cîștigată. de 7 .
Belgrad. în finala competiției, fot
baliștii de la Steaua Roșie Bel
grad au învins cu scorul de 1—0 
(0—0) echipa Olimpia Ljubljana.

îmi voi lua îndrăzneala 
■ sâ cer redactorului de pa

gină externă adăpostirea u- 
niii articol de politică in
ternă, chiar foarte internă. 
In contextul acestui număr 
al „Sportului" consacrat 
Mundiâlultll, derogărea cred 
că va avea o' semnificație 
transparentă.

Cred că numai dificul
tățile telefonice ne-au îm
piedicat să aflăm la cea
sul potrivit altceva decit 
rezultatul, autorii golurilor 
și minutele respective de 
la acest meci de poveste 
numit iC.I.L. Gherla—Rapid. 
Știm deci că Gherla a con
dus eu 3—1, Rapid a ega
lat Și in minutul 80 și ceva 
un hecuhoscut a redat Ra
pidului farmecul său ine
galabil : plăcerea sadică de 
a pierde la echipele ano
nime, plăcerea de a bucu
ra echipele necunoscute. Că 
rapidist de ocazie — oca
ziile se i 
pe acela 
tea numi 
mare din 
să-și fi adus precum Ra
pidul contribuția — plă
tită cu nervi și blesteme 
de noi, suporterii — la in
trarea în istorie a unor 
formații pierdute prin ju
dețe și eoriitine. Fără Ra
pid, Ari'eșul Turda h-ar fi 
strălucit nici o zi pe fir
mament și din cite știu 
nici n-a mai strălucit, după 

aceea... Fără Rapid, 
Gherla n-ar fi de- 
eroină senzațională.

cunosc —. desfid 
care fni-âr , pu- 

: încă o echipă 
România care

Steaua RoȘle

Etapa ă XII-ă diri tiiriil ciclist ăl Italiei (Francavilla—Loreto, 175 km) a 
foșț cîștigată de spaniolul Miguel Lassa In 41108:57. El a fost urmat la 
8 secunde de. grosul plutonului. Clasamentul general, tn care continua 
să cdridubă Merckx, hu â suferit modificări esențiale.

meazft să se desfășoare pe cir
cuitul de la Nurburgring, cel 
mai bun rezultat a fost obținut 
de echipajul Jo Siffert (Elveția) — 
Erian Redman (Anglia), care pe 
b mașină „Porsche 908“ a rea
lizat o medie orară de 177,440 km.

In cadrul concursului atletic de 
ia Riga, sportivă sovietică Maia 
Saulite a ocupat primul loc in 
probă de aruncare a suliței cu 
50,74 m (a treia performanță mon
dială a anului). țh probă slipilară 
masculină pe primul loc s-â cla
sat V. Feldmanis cu performanța 
de 81,06 m, Ana Dundâre a trecut 
prima lință de sosire în cursă de 
400 m, fiind crohoriletrfetă cu tlm- 
pul^de 55,10.■
In cadrul antrenamentelor pen
tru cursă automobilistica ce ur-

In turneul internațional mascu
lin de volei de la Melice (Polo
nia), repr'czehtătlva Celiosl'ovhciei 
a întrecut cu scorul de 3—0 (15— 5, 
15—10, 15—11) selecționata bulga
riei.

zi ii ii
C.I.L. 
venit . _. __
Mîine, C.l.L.-ul im da pes
te Jiul sau peste nu știu 
care echipă de bărbați re
aliști și cit de cit serioși 
care o . vor 
tare.. Numai copila 
neserioasă, 
P‘d - 
pi hă 
gloria
Atita generozitate va 
răsplătită intr-o bună 
și va veni clipa cină Giu- 
leștiul va ciștiga Cupa și 
campionatul fără să piardă 
un meci, fără să facă vreun 
meci nul, la PÎopeni sau 
polhasca. Dar atunci ni
meni nu va mai înnebuni 
după Rapid, toți ne vom 
uita la el ca la Farul des- 
coperindu-i un milion de 
lipsuri, și Fănuș — dez
gustat de atîtd succes — 
va trece la LF.T.A. Cunosc 
prea bine arta . blazărilor

arunca în ,ui- 
asta 

...... -numită Ra- 
■ se poate sacrifica 
la nebunie pentru 
unor necunoscuți.

fi 
zi

noastre. Noi ținem doar 
cu acei care au Suferința 
pe măsura neseriozității 
lor.

țu ce echipă a jucat Ra- 
pidiil — nu mă interesează. 
Rezervele rezervelor 
Dumitru ar fi trebuit su 
ciștige intr-un picior un 
meci cu Gherla. Dar. cine-i 

Asta e 
măi intere- 

este e-

lui

C.I.L.—Gherla ? 
dbbdâtâ mtîli 
sânt. C.I.L.-tii 
chipa unui orășel aflat —
— in zilele meciului cu
mărirhile 
sub apă. ___ r. .... __
dintr-un orășel năpăstuit 
îngrozitor, Muriseră oa
meni la Gherla, se dărima- 
seră case, o lume plingăa 
printre ape — cină se mai ■ 
putea gîndi la fotbâl, a- 
colo ? Dacă Rapidul i-ar 
fi dat C.I.L.-ului 7 goluri 
cu echipa de juniori, am 
fi avut pudoarea să nu le
găm potopul de goluri cu

' pacostea aceea în fața ‘că
reia orice durere de sta
dion e meschin de nor
mală. Numai că C,i.L.-ul
— sosit dintre dureri și 
lacrimi adevărate — n-a 
primit șapte goluri ci a dai 
trei, a fost egalat de lo
catarii Roniaftei și a mal 
avut puterea ca la 3—3 să 
marcheze încă un gol, al 
triumfului. Atita poftă de 
joc la echipa unui orășel 
di st fus, atita vigoare a vie
ții . la 11 băieți vehiți din 
prăpăd, atita ambiție șl te
nacitate intr-un 
recâre de bupă 
meni care, cu 
înainte, . plîngeat 
cer hethertiic, 
în a refuza disperarea — 
ne scot din domeniul pu
dorii și impudorii și dau 
fotbalului, sportului o di
mensiune umană uimitoa
re.

Eu aș îndrăzni să trans
mit cazul Gherlși — co
misiei UNESCO pentru pre
miile internaționale „Fair
play" pe 1970. Dacă celor 
in drept ideea mea li se 
pare prea nebunească — 
atunci, măcar, să se tri
mită „Sportul", eu știrea 
senzațională, românilor din 
Guadalajara. Și repede — 
pînă în noaptea de_ marți! 
Dan. ’ 
dacă 
lege...

bucureștenE —
C,I.L.-ul venea
Muriseră

meci oa-
la 11 oa-
cîthva ore

u sub un
atita ;forță

Răducanu, Dumitru, 
nu toți, o vor ințe-

Radu COSAȘU
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6 11
Meciurile au loc la Pue

bla și Toluca.
Stadionul „Cuaubtemac" 

din Puebla are 31.603 de 
locuri. Orașul este situat 
la o altitudine de 2140 m 
și are o populație de 100 000 
de locuitori. Se află la ISO 
km de Ciudad de Mexico.

• URUGUAY
(S-a calificat după următoa

rele rezultate : 2—o și 2—0 cu 
Ecuador, 2—o și 0—0 cu Chile).

Echipament : tricouri albas
tre ; chiloți negri.

ITALIA
(S-a calificat după următoa

rele rezultate : cu Țara Ga
lilor 1—0 și 4—1. cu R.D. Ger
mană 2—2 șl 3—0).

CEHOSLOVACIA ROMANIA

Echipament : tricouri albaș- 
tre : chiloți albi.

Portari : Albertosi (1), ZoH 
(12), Vieri (17);

Fundași : Burgnich (2). Fac- 
chetti (3), Niccola (7), Polctti 
(4>, Puia (9), Rosato (8), Cera 
(5), Ferrante (6);

Mijlocași : Bertini (10), De 
Sisti (16), Juliano (18), Domen- 
ghint (13), Mazzola (15), Rive
ra (14):

Luigi Rina 
(Italia)

sEstadio Deportivo3 din 
Toluca are 30 000 de locuri. 
Orașul are o altitudine de 
2 650 m (!). 80 000 de locui
tori și se află la 65 km de 
capitală.

Cu excepția echipei Is
rael. toate celelalte au fast 
participante in turneul fi
nal. Palmaresele cele mai 
valoroase Palia și Uru
guay — de doua ori cam
pioane mondiale.

Portari : Mazurkiewicz (1), 
Santos (12), Corbo (22):

Fundași : Ubinas (4), Anche
ta (2), Matosas (3). Mujica (6), 
Caetano (16), Sandoval (13):

Mijlocași : Rocha (8). Cortez 
(20), Fontez (15), Montero (5), 
Maniera (10);

înaintași 1 Cubilla (7). Ba- 
reno (17), Morales (11), Espar- 
rago (9), Lasada (21). Zubia 
(19), Camera (14). Hector (12).

înaintași : Riva (11), Gori
(19) . Furino (21). Boninsegna
(20) . Prati (22).

(S-a calificat in urma rezul
tatelor : cu Danemarca 3—0 
și 1—0, cu Irlanda 2—1 și 3—0 
cu Ungaria 0—2, 3—3 și 4—1..

Echipament : tricouri albe ; 
chilot! albi.

Portari : Viktor (1), Vencel 
(22), Flesar (13) ;

Fundași : Dobias (2), Pivar- 
nik (12), Horvath (5), Migas 
(3), Hrivnak (14), Hagara (4), 
Zlocha (15) ;

Mijlocași: Hrdlicka (16),
Polak (17). Kvasnak (6). 
Buna (9), Petras (8) :

înaintași : F. Vesely (13)» 
Jurkanin (19), Adamec (10)» 
Capkovlei (21). Albrecht (20), 
Jokl (11), B. Vesely (7).

(S-a calificat 
zultatelor : 2—2 
Grecia. 0—3 
tugalia, 1—0 
tla).

Și
Și

In urma 
și 1-1

1— 0 cu
2— 0 cu

re- 
cu 

Por-
Elve-

Echipament : 
bene ; chilot!

tricouri 
albaștri.

gal-

A- 
(21), Gornea (22) ;

Portari : Răducanu (1), 
damache

: Sătmăreanu (2),
(3)1 Mocanu (4).

Fundași
Lupescu
Dinu (5)» C. Dan (6), Ivăn- 
cescu (12), Deleanu (13)

Mijlocașl 
Nunweiller 
(14), 
(20) ;

Dobrin 
(10), 

Dumitru (15),

(8), Radu 
Ghergheli

Pescaru

înaintași : Neagu 
taru (17)» Tu fan (18), Domide 
(19), Dumltraehe (9), Lucescu 
(11), Dembrovschi (7).

».•<•

GRUPAC
ANTRENORI

n

(18)» Tă-
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Ociav Luehide, unul dintre pionierii fotbalului românesc. împreuna cu aid entuziaști, 
a pus bazele Federației române de fotbal, al cărei secretar genera) avea să lie apoi anii m 
șir? Oe numele lui se leagă și Înființarea competiției care stirnește acum cel mai viu interes 
printre amatorii tie sport din țara noastră : divizia A la fotbal. „-mama

- - - • sluijtor neobosit al fotbalului, Octav Luehide aduce și astazi, in calitatea
aceea de consilier al F.R.F.. un prețios aport la rezolvarea problemelor 

mai eficiente soluții de progres.
De 40 de ani

pe care o deține, 
acestui sport, ia găsirea celor

n
■ ■ eți istoria sportivă «
1 I u^iî?dior 25 de ani esteI > plină de fapte de mare 

răsunet, care au culmi
nat cu prezența sportivilor Ro
mâniei pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumurilor olimpi
ce, mondiale și europene, nu 
exagerez și nu fac dovada 
unui local patriotism pentru 
sportul pe care il slujesc de 
4 decenii, dacă afirm că răci 
un alt eveniment sportiv n-a 
răscolit atlt de mult masele, 
nu le-a oferit acestora atita 
satisfacție ca aceea pe care

le-a prilejuit-o calificarea echi
pei României la turneul final 
al campionatului mondial de 
fotbal. Și aceasta, pentru că 
fotbalul, la noi ca și aproape 
pe tot globul, este sportul cel 
mai iubit, cu cea mai mare 
popularitate, a cărui viață nu 
începe și nu se sf irșește pe sta~ 
dion, ci continuă, cu sporită 
intensitate, in inimile tinerilor 
fi vîrstnlcilor, pe care le poar
tă Intr-o clipă din iad in pa
radis. Și invers, bineînțeles !

In urmă cu 40 de ani, in ca
litate de secretar general al 
Federației române de fotbal, 
insoțeam echipa României in 
marele ei 'drum peste Ocean, 
la primul campionat mondial, 
de la Montevideo. Dar, deși la 
vremea aceea, o asemenea de
plasare reprezenta un adevărat 
eveniment, căruia noutatea 
acestei competiții nu putea 
decît să-i dea o și mai mare 
amploare, nici eu, cu toată 
responsabilitatea care iml re
venea, și cu atît mai puțin 
opinia publică, nu ne-am sim
țit atlt de puternic mobilizați 
ca astăzi.

Sorții ne-au plasat In cea 
mai grea serie, alături de cele

>

mai mari puteri ale fotbalului 
mondial, Anglia și Brazilia, 
alături de Cehoslovacia, de 
două ori finalistă a acestei 
competiții. In asemenea con
diții, a manifesta un optimism 
lansat pinâ la limitele lui ex
tremei echivalează cu a sem
na o poliță fără acoperire. 
Dar, nici nu trebuie sd n& în
clinăm, ca in fața unui destin 
implacabil. In acest spo-t, al 
tuturor posibilităților, este o 
pierdere de vreme să evaluezi 
șansele, să le pui pe un ointar, 
să încerci să vezi dacă ba
lanța înclină intr-o parte sau 
in alta. Dacă ar fi altfel, u- 
nele țări nici nu s-ar mai în
scrie ia campionatul mondial.

Aceste două săptdmini ale 
fotbalului, pe care le voi pe
trece și eu in fața televizoru
lui, a aparatului de radio, pină 
la ore tirzii de noapte, repre
zintă pentru mine încă două 
săptămini de tinerețe, de clo
cotitoare speranțe, de vise de 
aur. In ce măsură se vor îm
plini ? Nu știu. Dar e atît de 
bine să te mai simți încă tî- 
năr. Șl, pentru aceasta, tre- 
blne să te mai simți încă ti- 
Și nu numai eu !
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Ea 5 ediții a'e 
C.M. a fost prezent 
doar portarul mexi
can Carbajal (nelip
sit între 1950—1966). 
La patru turnee fi
nale a participat 
brazilianul Djalma 
Santos. Numărul ju
cătorilor la trei edi
ții a ajuns la 24, 
dintre care, intre a- 
nii 1930—1933 au fost 
patru : românul N. 
Covaci, belgianul 
Voorhoof și france
zii Delfour și Mat- 
tler. După 1950, cu 
3 participări se pot 
mîndri Antcnen (El
veția), Didi, Garrin- 
cha, Fele, Gilniar, 
Nilton Santos. (Bra
zilia), Grosics. Ma- 
trai și Sipoș (Unga
ria), Finney Și Billy 
Wriglit (Anglia), la- 
șin (U.R.S.S.), L. 
Novacii, Pluskal 
(Cehoslovacia), Scha
ffer, Sehnellinger, 
Uwe Seeler (R.F. a 
Germaniei), Carde
nas, Del Muro, Re
yes (Mexic).

200 de meciuri ale turneelor 
(1930—66) au fost conduse de

Cele
finale , .
101 arbitri din 30 de țări aie lumii. 
Cele mai multe partide le-au condus 
următorii :
(1930—38),
(1950—58),
66); cite 6
Ellis—Anglia (1950—58),
U.R.S.S. (1958—62). La cite trei ediții 
au condus i Langenus (1930, 34, 38), 
Eklind (1934, 38, 50),. Ellis (50, 54, 58), 
Griffiths (1950, 54, 58), Zsolt — Ungaria 
(1954, 58, 66), Gardeazabal (58, 62,

15

66).

Belgia 
Galilor 
(1958—

cite 7 : Langenus — 
Griffiths—Țara

Gardeazabal—Spania
: Eklind—Suedia (1934—50), 

Latîșev—

RECORDURI

• CARBAJAL — 5 PARTICIPĂRI
• 200 DE JOCURI IN CELE 8 
TURNEE FINALE • SURPRIZE...

• SURPRIZE...

REZULTATELE-SUIIPRIZA 
turneelor finale au fost, în gene
ral, următoarele : 1930 : Iugosla
via — Brazilia 2—1, 1934 : Suedia
— Argentina 3-2, 1933 : Elveția
— Germania 4—2, Polonia — Bra
zilia 5-^6; Cuba — România 3—3 
și 2—1: 1930 : S.U.A. — Anglia 1—0 
(HI), Elveția — Brazilia 2—2 ; U- 
ruguay — Brazilia 1—0; 1054 : 
Elveția — Italia 2—1, 4—1. Anglia
— Belgia 4—4, R.F. a Germaniei
— Ungaria 3—3 și 3—2; 1958 : Ce
hoslovacia — Argentina 6—1, Țara 
Galilor — Ungaria 2—1; 1962 : Co
lumbia — U.R.S.S. 4—4 (II). 1966: 
R.P.D. Coreeană — Italia 1—0 (II).

cele 8 turnee finale s-au 
partide, in

In 
jucat exact 200 de . 
care s-au înscris 756 de goluri 
(în medie 3,78 pe meci). Me
dia cea mai ridicată s-a înre
gistrat in 19.54 (5,38 goluri), iar 
cea mai scăzută la ultimele 
două edilii cu 2,78 goluri la 
fiecare. Scorurile cele mai 
frecvente au fost : 2—1 de 31 
ori, 1—0 si 3—1 de cite 23 de 
ori și 2—0 de 20 de ori. Sco
rurile cu cele mai multe go
luri au fost : 7—5, 8—3, 6—5,
7— 3, 9—0, 7—2. 6—3, 4—4, 7—1.
8— 0 (fiecare cite o singură 
dată).
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23.50 — 1,45 : Prima semifinală (direct)
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Simbătă 20 iunie
23.50 — 1,45 : Locul 3—4 (direct)
Duminică 21 iunie
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12.
Intîlnirile au loc la Leon. 

Stadionul are- o capacitate 
de 30 000 de locuri. Orașul 
este situat lai o altitudine 
de 1B85 m, are o populație 
de 275 000 de locuitori și 
este situat la 450. km de 
Ciudad de Mexico.

• RFaGERMAMIEI

w Fundași : Vogts (7y, Patzke 
(15), Hottges (2), Beckenbauer 

“ (4), Schulz (5), Sieloff (18), 
Weber (6)', Ficbtel (ii); Lo- 
renz (16), Scfanellinger (3) ;

•?
(S-a calificat după următoa-

rele rezultate : CU Austria
2—0 și 1—0. cu Cipru 1—0 și
12—O; cu Scoția 1—1 și 3-2).

Echipament : tricouri albe :
chiloți negri.

Portari : Mayer (1), Man-
glitz (21), Wolter (22)

lakimov
(Bulgaria)

BULGARIA
(S-a calificat în urma rezul

tatelor : cu Olanda 2—0 și 
1—1, cu Polonia 4—1 și 0—3, 
cu Luxemburg 2—1 și 3—1).

Echipament : tricouri albe : 
chiloți verzi.

Portari : Simeonov (1), Fî- 
lipov (22), Marahliev (18) ;

Fundași : Salamanov (2). I. 
Dimitrov (3), Aladjov (4), Da
vidov (5), Gaganelev (15) ;

Mijlocași și înaintași : Pe- 
nev (6), Popov (7), Bonev 
(8), Jekov (9), lakimov (10). 
Dermendjiev (11). Gaidarski 
(12), lordanov (13). Jeeev (14), 
N. Asparubov (16), T. Kolev 
(17), Gheorghi Asparuhov (19)$ 
Mltkov (20), Grigorov (21).

BELGIA
(Ss-a- calificat după^ următoa

rele rezultate;: cu Finlanda 
6—1 și 2—1: cu Spania. 1—1 și 
2—1, cu Iugoslavia 3—0 șl 0«-4).

Echipament : tricouri albe: 
chiloți negri.

EL SALVADOR
(Sr&k calificat după următoa

rele rezultate : cu Surinam 
6—0 și 1—4. cu Antile 1—0 și
2— 1: cu Honduras 0—1. 3—0,
3— 2. cu Haiti 2—1, 0—3 și 1—0).

Echipament : tricouri albas
tre cu revere și manșete albe; 
chiloți albaștri.

Portari : Magana (8), Pineda 
(15), Fernandes (6).

Fundași t Rivas (18), Cas
tro (4). Mariona (10). Vasqtiez 
(21), Osorio (14), Manzano (9), 
Cortez (5).

Mijlocași : Villalta (22),
Quintanilla (17), Flamenco (7), 
Monge (13).

Două echipe participă 
pentru prima oară in tur
neul final . R.F. a Germa
niei a cucerit o dată titlul 
(1954) și a. fost finalistă în 
1966. Bulgaria este pentru 
a treia oară prezentă în 
turneul final.

Mijlocași și înaintași : Gra- 
bowski (20), Libuda (14), Se- 

' eler (9). Miiiler (13). Overath
^712),
w ter

Lohr (17). Held (10), 
Dietrich (19), Haller

Pe-
(8).

Portari : Piot (1), Trappe- 
niers (12), Duquesne (22).

Fundași : Beurlet (13), This
sen (3), Heylens (2), Martens 
(14). Devalque (4), Jeck (5), 
Vandcndaele (15).

Mijlocași : Polleunis (16), 
Verheyen (17), Dockx (6), Van 
Moer (8).

înaintași : Semmeling (7), 
Devrindt (9), Van Himst (10), 
Pnis (11), Peters (20). Lam
bert (18). Janssens (21), Car- 
teus (19).

Înaintași : Sermeno (20), 
Rodriguez (19), Mendez (12), 
Portillo (16). Aparicio (2), 
Martinez (11), Cabrera (3i. 
Acevedo (1).

KFa GERMANIEI
BULGARIA
PERU______
MAROC


