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® Discuție despre 
„El Mundial“ cu 
Nereo Rocco, pe 
ruta Paris *-> Hous
ton — Ciudad de 
Mexico ® Căldura
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IUNIE,

excesivă, un nou 
adversar pentru 
jucătorii români ® 
Dumitrache—com-

I*r
plet restabilit ■
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STADIONUL AZTECA, 
ora 11. Stadionul este 
arhiplin, 110.000 de 

fericiți posesori de bilete, 
printre care cîteva zeci de 
mii de turiști, și-au ocupat 
locurile în tribune.

Începe festivitatea. Două 
fanfare deschid defilarea 
In acordurile unui marș, 
135 de marinari purtînd 
drapelele federațiilor națio
nale ale țărilor afiliate la 
F.I.F.A. trec prin fața tri
bunelor.

Urmează cele 16 echipe 
finaliste, în ordine alfa
betică (și a denumirii țări
lor în limba spaniolă), re
prezentate simbolic de for
mații de copii mexicani. A- 
cestea se aliniază pe gazon 
în fața tribunei oficiale. A- 
poi, pe teren își fac apari
ția echipele U.R.S.S. și 
Mexicului care vor susține 
meciul inaugural.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Guillermo J. 
Canedo președintele comi
tetului de organizare și al 
federației mexicane, care 
subliniază faptul că speră 
ca întrecerile ce vor urma 
să se desfășoare intr-o de
plină sportivitate, în spi
ritul prieteniei ițțțre po
poare, după care urează 
succes finalistelor. In con
tinuare iau cuvîntul Stan
ley Rous, președintele 
F.I.F.A. și Gustavo Diaz 
Ordaz, președintele Mexi
cului, care declară deschi
să cea de a 9-a ediție a 
campionatului mondial de 
fotbal dotat cu Cupa Jules 
Rimet.

In aclamațiile zecilor de 
mii de spectatori sînt lan
sate baloane multicolore. 
Fanfara intonează imnul de 
stat al Mexicului și al 
Uniunii Sovietice.

La terminarea festivității, 
celor trei personalități care 
au coborît pe terenul de 
joc, le-au fost prezentați 
antrenorii, jucătorii și ar
bitrii partidei de debut.
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Marele stadion Azteca 
solemnității de inaugurare a
GUADALAJARA, 31 (prin 

telefon). — Aglomerarea fi
rească existentă astăzi pe toa
te liniile aeriene ce fac legă
tura cu capitala Mexicului sau 
cu alte orașe din această țară, 
gazdă a celei de a IX-a ediții 
a Campionatului mondial de 
fotbal, mi-a produs primele 
necazuri încă de la sosirea la 
Paris, unde — in ciuda ne
răbdării — a trebuit să mă 
așez... cuminte la coadă și să 
aștept. In cele din urmă, a- 
mabilitatea funcționarilor com
paniei „AIR FRANCE" mi-a 
oferit posibilitatea de a prin
de totuși „ora H“ — ora des
chiderii acestei atit mult co
mentate ediții a „Cupei Jules 
Rimet", folosind însă o rută 
ocolită (prin Houston — cele
brul centru spațial) și oferin- 
du-mi nesperata posibilitate 
de a avea alături într-unul 
din fotoliile elegantului „Boe
ing 707“ pe Nereo Rocco, cu
noscutul antrenor al și mai 
cunoscutei echipe italiene A.C. 
Milan.

Timpul a trecut, veți înțe
lege, mult mai repede. Repu
tatul tehnician italian mi-a 
mărturisit, printre altele, că 
după opinia lui selecționata 
României nu este lipsită de 
șansă în această grupă a... 
„blestemului" — cum se ex-

..OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI
N-AU PRODUS NICI 0 SURPRIZĂ

8 echipe de divizia A s-au calificat în ,,sferturi"
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dejin darul miraculos de a 
mai zăvorite și de 
zîmbetul 
avînturi

și naivi- 
nebânuite

■TOTUL PENTRU
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e fapt, sărbătoarea de astăzi 
are o semnificație strict sim
bolică, pentru că fiecare clipă 
din viața noastră este dedi
cată copiilor. Trăim pentru ei 
și prin ei. Dorim ca urmașii 

să fie mai buni, mai destoinici și mai 
fericiți decît noi. Să învețe din greută
țile și din greșelile noastre, ca să nu le 
mai repete ; să afle izbînzile pe care 
le-am avut, spre a le face mai mari 
și mai ferme.

Copiii
deschide inimile cele 
a aduce acolo, cu 
tatea lor, energii și 
sau necunoscute.

La noi, cuvintele
COPII au depășit de mult frontierele 
unei lozinci, devenind un act de con
duită și de politică. Mai exact, un text 
de lege I O lege, care chiar dacă n-ar 
fi fost înscrisă în litera „Codului fami- .
liei", ar fi guvernat, oricum, pentru că I 
socialismul — printre nenumăratele sale 
virtuți — o deține și pe aceea de a I 
socoti mersul său înainte peren și ■
imperturbabil. Tn acest fel există certi
tudinea că ștafeta predată va fi pur
tată înainte, mereu măi repede. Pentru 
aceasta nici un efort nu este precupețit.

Universul moral și material al copi
ilor s-a îmbogățit și se îmbogățește 
necontenit. Fluturii sufletelor noastre 
poposesc în grădini anume sădite pen
tru ei. Supușilor lui Liliput le-au fost 
zidite palate uriașe, pentru a le trezi 
de timpuriu sentimentul 
„Șorțurile albastre" 
și terenuri de sport 
miște, să alerge și 
că soaiele a fost
Aici, în ambianța spartană a stadionu
lui, conștiințele fragede primesc bote
zul de trăinicie, al cinstei, devotamen
tului, al spiritului de echipă și de sacri
ficiu, fără de care conștiința lor n-ar 
putea fi integrală.

Probabil că niciodată pînă acum, 
simbolica sărbătoare de astăzi n-a pur
tat o încărcătură emoțională atît de 
uriașă ca în aceste zile 
și nemeritate, traversate 
român. Bătălia pe viață 
cu stihia, întrecînd în 
ceea ce istoria noastră a
dată, s-a dus — în primul rînd — 
pentru salvarea copiilor. Există multe 
exemple cunoscute de eroism, dar, fără 
îndoială, imens este numărul celor ano
nime.

Apoi, țara întreagă a primit la piep
tul ei cald miile de copii ale familiilor 
cu avuțiile răpite de ape.

Tn acest context, semnificația zilei de 
IUNIE, TNTTI, sporește la dimensiuni de 
epopee.
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înaintea

Telefoto : A. P. AGERPRES
din Ciudad de Mexico și-a deschis ieri porțile. In imagine, un aspect al exteriorului stadionului, cu cîțeva ore 
celei de a 9-a ediții a campionatului

prima chiar el. In ceea ce pri
vește șansele de a cuceri „zei
ța de aur", Rocco îmi spunea 
că el crede că principalele fa
vorite sînt Italia, cu preciza
rea că pronosticul nu porneș
te din inimă, ci din aprecie
rea lucidă a valorii reprezen
tativei „azzurra", Brazilia și 
R. F. a. Germaniei. Ajunsă pe 
panta aceasta, a șanselor di
feritelor echipe, discuția noas
tră a consumat multe din cele 
22 de ore la capătul cărora 
avionul a aterizat sîmbătă 
seara pe pista aeroportului 
din Ciudad de Mexico.

Aci — surpriză ! Mii și mii 
de locuitori ai Capitalei stă
teau pe aeroport, așteptînd la 
fiecare avion 
Europa să. 
cîteva clipe 
chip celebru, 
sau pur! și simplu pentru a 
asista la spectacolul sosirii a 
sute și sute de turiști, ziariști, 
antrenori. La trecerea călă
torilor, ospitalierii mexicani 
le urează bun venit, le strigă 
„Ole !“ și uneori le oferă zia
re sau insigne. M-am trezit 
în mină cu ultima ediție a 
ziarului „NOVEDADES“, care 
avea pe toată pagina I un 
titlu cu litere de o șchioapă : 
„Tn sfîrșit — marea zi a so
sit !“.

După o noapte petrecută la 
,. Ciudad de Mexico, duminică 

dimineața am pornit spre 
Guadalajara, împreună cu Ion 
Balaș, vicepreședintele F.R.F., 
cu Angelo Niculescu și cu 
dr. Gabriel Cherebețiu, care 
sîmbătă după amiază fusese
ră eonvocați de președintele 
F.I.F.A., sir Stanley Rous 
pentru o ultimă ședință de 
lucru, prilej cu care președin
tele forului internațional a 
vorbit despre maniera de ar
bitraj, solicitînd conducători
lor celor 16 formații finaliste 
să ceară jucătorilor un per
fect spirit de sportivitate. în 
timpul scurtei călătorii pînă 
la Guadalajara, discuția s-a 
polarizat, însă, în jurul me
ciului pe care echipa română 
îl va susține marți cu repre
zentativa Angliei. în acest 
sens, antrenorul Angelo Nicu
lescu îmi mărturisea cji ina
micul nr. 1 al fotbaliștilor 
români a fost căldura, care 
a afectat serios pe unii din
tre componenții lotului. în 
general, antrenorul român a- 
precia că selecționata noastră, 
deși se află în evidentă reve-

ce venea din 
zărească pentru 

trecerea unui 
a unei vedete

(Continuare în pag. a 3-a)
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\^^^^

Gh. Florescu — locul VI

mondial.
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Duel Voinea — Ion Vasile cîștigat de jucătorul de la Steaua 
care a deschis scorul. (Fază din partida Steaua — Sportul 

studențesc).
Foto ; M. THEO

Spre deosebire de alți ani, ac
tuala ediție a Cupei României 
n-a înregistrat în optimile de fi
nală nici o surpriză autentică. 
Toate echipele de categorie infe
rioară au trebuit să părăsească 
terenurile învinse, o mențiune 
specială cuvenlndu-i-se formației 
din Gherla, C.I.L., autoarea eli
minării Rapidului, care a fost 
învinsă de către Jiul abia după 
prelungiri. Deosebit de disputate

MIINE, TRAGEREA LA SORȚI A SFERTURILOR

Federația română de fotbal a stabilit ca tragerea la sorți 
a sferturilor de finală ale „Cupei României" să aibă loc mîine, 
de la ora 18, la sediul federației.

au fost meciurile în care s-au în- 
tîlnit divizionarele A, U.T.A. — 
A.S.A. Tg. Mureș, Steagul roșu — 
„U“ și Petrolul — Dinamo Bacău, 
în care primele formației au ob
ținut victoria după eforturi deo
sebite.

Iată cele 8 echipe calificate în 
sferturile de finală ale „competi
ției K.O.“ : Steaua, F. C. Argeș, 
U.T.A., Petrolul, Dinamo Bucu
rești, Farul, Jiul și Steagul roșu.

„CUPEI ROMÂNIEI"

După festivitatea de deschi
dere, minutele care au mai 
rămas pînă la fluierul de în
cepere a meciului se scurg 
extrem de încet. în acest timp 
echipele U.R.S.S. și Mexicului 
își fac încălzirea, după care 
exact la ora anunțată (12 ora 
locală) arbitrul vest-german 
Kurt Tschenscher ajutat la 
linie de Taylor (Anglia) și 
Dustan (Bermude) dă semna
lul de începere.

In ciuda căldurii mari (30 
de grade Ia umbră !) jocul are 
o alură deosebit de vioaie.

încurajată frenetic de su
porteri, echipa țării gazdă

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

■ este în atac, dar nu reușește 
să deschidă scorul. Jucătorii 
sovietici se apără cu mult 
calm, trecind la contraatacuri 
surprinzătoare, rămase însă 
fără rezultat. In min. 28 Val
divia reia balonul spectaculos 
cu capul prin plonjon, dar 
portarul sovietic reține Ia col
țul barei. In viitoarea ' ’
se înregistrează cîteva 
dentări. Valdivia este 
de Logofet, apoi Serebriani- 
kov este accidentat și ca ur
mare după pauză nu mal re
intră, fiind înlocuit de Puzacl.

După pauză inițiativa apar-

luptei 
accl- 

faultat

ține fotbaliștilor sovietici. Din 
min. 60 pină în min. 80 mexi
canii sînt mai mult in atac, 
iar in final jocul se menține 
egal. Astfel, primul joc 
C.M. se încheie cu un 
alb : Mexic — U.R.S.S.

Au jucat formațiile: U.R.S.S.: 
Kavazașvili — Kaplicinîi, Lov- 
cev, Logofet, Sesternev, Asa- 
tiani, Muntean, Serebrianikov 
(Puzaci). Bîșevet. Evriujihin, 
Nodiâ (Hmelnițki). MEXIC : 
Calderon — Pena. Perez, Her
nandez, Vantorla, Guzman, 
Pulido, Velarde. Lopez (Mun- 
guja), Valdivia, Fragoso.

al 
scor 
0—0.

al Europei"
întrecerile internaționale de 

talere desfășurate la Wiesba
den (R.F. a Germaniei) și 
dotate cu „Marele Premiu al 
Europei", s-au încheiat cu 
victoria americanului Stafford 
cu 196 t (din 200 t), urmat 
de Renard (Belgia) 195 t, 
Krapf (S.U.A.) 194 t (după
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imensității, 
au locuri de joacă 
unde învață să se 

capătă certitudinea 
zămislit pentru ți.
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GIMNAȘTILOR I
IROMANI I
I
IValeriu CHIOSE

grele, tragice 
de poporul 

și pe moarte 
amploare tot 
cunoscut vreo-

I
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LOCUL IROMANIA
IN CLASAMENTUL

MEDALIILOR CUCERITE

SUCCES AL

• Petre Mihaiuc — primul 
la individual compus

• Echipa română — 
vingătoare netă

• Oaspeții mai buni de- 
cît gazdele la paralele 
și bară

Un important test de verifi
care a potențialului echipei 
masculine de gimnastică a 
României a fost încheiat cu 
succes. în întîlnirea amicală 
cu reprezentativa R. P. Un
gare, desfășurată sîmbătă și 
duminică în sala Floreasca 
din Capitală, gimnaștii români 
au obținut un dublu succes : 
la individual și pe 
Dacă în ce privește 
între cele două formații 
vantajul a fost de Ia început 
pînă la sfîrșit de partea echi
pei gazdă, învingătoare meri
tuoasă chiar la diferența se
veră consemnată în foile de 
concurs, întrecerea pentru 
primul loc la individual com
pus a. fost foarte echilibrată, 
nu mai puțin de patru gim- 
naști români concurînd cu 
șanse apreciabil egale pentru

echipe, 
disputa 

a-

(c. m.)

(Continuare în pag. a 4-a)

la talere
24—25), Columbo 

194 t (după baraj : 
Pape (R. F. a Ger- 
194 t (după baraj :

LA CM DE POPICE
(Amănunte în pag. a 4-a)
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ORICE LOC
VIRAN

UN TEREN
DE JOACĂ!

baraj :
(S.U.A.)
24—22), 
maniei)
23), Fiorescu (România) 193 t.

Competiția feminină a re
venit țintașei vest-germane 
Graefin von Soden cu 141 t 
(din totalul de 150 t).

O Întrebare, căreia, la prima 
vedere nu am fi tentați _să-i a- 
cordăm importanța cuvenită : ce 
este joaca, ce rol are ea ? în pri
mul rînd. ea constituie forma 
fundamentală de activitate a co
pilului, prelungită alățuri de 
cea școlară pînă în perioada a- 
dolescentină. Importantă prin 
perspectivele pe care le deschide Mingea — o permanentă atracție și pentru copiii din car

tierul Ferentari, care își desfășoară activitatea pe terenul 
special amenajat între blocuri.

UNIVERSITATEA TIMISOARA A CUCERIT DIN NOU
1

TITLUL DE CAMPIOANA A ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ
• Lupta pentru evitarea retrogradării continuă !

Disputa pentru supremație 
s-a încheiat in campionatul na
țional de handbal feminin. Ieri, 
pe terenul din parcul sportiv 
Dinamo, UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA a fost încununată,

din nou, cu titlul de campioană 
a țării. Elevele prof. CON
STANTIN LACHE — Elisabeta 
Simo, Iolanda Benko, Adriana 
Carban, Jolan Rigo, Georgeta 
Bratie, Cristina Metzenrath,

Tereza Szekely, Lucia Topâr- 
ceanu, Emilia Neghină, Hilda 
Hrivniak, Elena Onofraș și

(Continuare in pag. a 2 a)

Foto : THEO MACARSCHI

dezvoltării armonioase ulterioare, 
ea constituie, apoi, o primă 
treaptă în consolidarea sănătății 
omului major. Inutil de amintit 
cite avantaje are un antrenor 
în fața căruia se prezintă un co
pil acomodat cu spațiul, înde- 
mînatic în mișcări și obișnuit 
cu efortul fizic elementar.

★
București, Consiliul popular al 

sectorului 6. Tovarășul CON-

Citiți 
în pag. a 4-a

NĂSTASE CONTINUA 
SERIA SUCCESELOR 
LA ROLAND GARROS

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2 a)

ELENA CEAMPELEA 
VICTORIOASĂ 

LA BUDAPESTA



AMENII VEGHEAZĂ
Șl RECLĂDESC

E?

LA GALAȚI

PE BARICADELE DIGURILOR...
GALAȚI, 31 (prin telefon). 

)e cîteva zile, de cînd „robi- 
hetele" cerului s-au închis, iar 
[oarele strălucește, pe „bari
cadele" gălăjene domnește 
palmul.

Un calm, totuși, aparent, 
plin de încordare. Apele sînt 
așteptate în primele zile ale 
lunii. Dar oamenii nu stau cu 
brațele încrucișate. Ei au ve
gheat, au muncit fără întreru
pere, ria'icînd obstacole trai
nice din 
si tablă, 
au fost

piatră, pămînt, lemn 
La digul de la Prut 

prezenji duminică

pesle 5 000 de cetățeni, zeci 
de buldozere și excavatoare, 
sute de autobasculante. O im
presionantă concentrare de 
forțe, pentru a pune stavilă 
infiltrațiilor care amenințau 
digul în dreptul cantonului 8. 
Și, omul a învins. După multe 
ore de muncă titanică primej
dia a fost înlăturată. Pe malul 
Dunării, digul de 8 km a fost 
supraînălțat cu încă 50—70 cm. 
Pe toate fronturile deschise 
împotriva stihiilor, lupta con
tinuă;

T. SIRIOPOL-coresp.

PENTRU CONTUL 2000

FESTIVAL SPORTIV LA „GH. LAZAR il

irmiCi
ORICE LOC
VIRAN

UN TEREN

JOACA-
0 ACTIVITATE 
FORMATIVĂ

Frumoasă și demnă de toa
tă lauda inițiativa consiliului 
asociației sportive a elevilor 
de la Liceul „Gh. Lazăr" din 
Capitală ! Cu gîndul și cu 
itoate simțămintele alături de 
colegii lor din județele lovite 
Ide inundații, ei au organizat, 
duminică, un reușit spectacol 
sportiv. Suma încasată a fost 
virată în Contul 2 000.

Președintele de onoare al 
consiliului asociației sportive, 
prof. Victor Iliescu, directorul 
liceului, a adresat mulțumiri 
elevilor și profesorilor care au 
[contribuit la reușita spectaco
lului, precum și comitetului 
de părinți. Au fost, apoi, pre
miate echipele cîștigătoare din 
cadrul concursului de jocuri 
sportive inter-clasb. La volei

fete a cîștigat echipa clasei a 
XI-a, iar ia băieți, echipa clasei 
a XI-a E. Titlul de campioană 
a liceului la baschet (băieți) 
a revenit echipei clasei a XI-a 
D. Numărul mare de specta
tori prezenți îri curtea școlii 
au urmărit demonstrații de 
gimnastică modernă (executate 
de elevele clasei a XI-a A), 
gimnastică cu exerciții libere 
(clasa a IX-a E). Deosebit de 
apreciată a fost demonstrația 
de exerciții 'la sol a elevei 
Bella Zaharica, din clasa a 
X-a C.

La reușita acestei acțiuni au 
contribuit organizația U.T.C. 
din școală, precum și profeso
rii Elvira Simionescu, Virgi
nia Comodzinschi, Ecaterina 
Ghimbra, C. Mihăiță și Gh. 

Alitra.

— Care este situația
li a spațiilor verzi șl de Joa
că, avînd în vedere densita
tea demografică șl edilitară 
apreciabilă a sectorului 7

— Suprafața spațiilor verzi 
create in sectorul nostru se ri
dică pînă la aproximativ 120 de 
hectare, ponderea cea mai mare 
avînd-o parcurile („Dr. Petru 
Groza", Ferentari. Țăcăliei și pe
luza Ghencea). Am căutat. de 
asemenea, ca orice loc viran să 
fie transformat iu teren de joa
că, părculeț sau solar. Datorită 
celor 4S de asemenea locuri, a- 
menajate în ultimul timp. in 
fiecare cartier există două sau 
chiar trei spații in care copiii sa 
se simtă în largul lor : vara — 
pe nisip sau peluze de iarbă, iar
na — pe micile patinoare impro
vizate aici. Intre blocurile car
tierului Ferentari există un ba
zin cu apă, loc permanent a- 
tractiv pentru copii.

(Urmare din pag. 1)

STANTIN PIRVU, vicepreședin
te al Consiliului popular, a avut 
amabilitatea de a elucida 
aspecte practice legate de 
tă problemă.

DE JOACA!

actua-

clteva 
aceas-

— S-ar mai putea construi 
asemenea bazine de indiscu
tabilă utilitate 

celei mai tinere
la îndemîna 
generații 1

ta Panduri,— Bineînțeles ! Și
tn Amurgului, în Piața Rahovei. 
Ne propunem să realizăm ase
menea bazine tn viitor.

— Fiindcă ați vorbit da vii
tor...

Intr-o lecție practică de circulație la Școala generală nr. 124 București, pioniera 
Gabriela Culea din cl. a Vl-a dirijează traversarea colegelor mai mici.

Foto i Theo MACARSCHI

MICROUNIVERSURI VARIATE

ln timpul festivității de deschidere a manifestației sportive.

— ...va fl terminată anul aces
ta, Ia Ghencea, o bază sportivă, 
împrejmuită, Insumtnd terenuri 
de volei, de bandbal, de fotbal 
pe o suprafață de 27 001 mp. De 
asemenea, tn str. serg. Nuțu Ion 
o altă bază, care, pe lingă tere
nurile de jocuri, va avea și o 
pistă de atletism și o groapă de 
sărituri. Se va reamenaja și baza 
de pe strada Veseliei, adăugtn- 
du-I-se vestiare șt o instalație de 
apă. Vor avea acces aici, pe lin
gă amatorii de sport șl mișcare 
mai tn etate, și copiii de diferite 
vlrste.

— Cu ce 
construi toate

mijloace se vor
aceste obiective 7

rînd, din bugetul 
gospodărirea co- 
destinate și ton-

— în primul 
alocat pentru 
munală vor fi 
duri necesare pentru utilarea cu
diferite aparate (balansoare, 
scări suspendate, leagăne etc.) a 
locurilor de joacă

LA TURNU MĂGURELE

pentru cel 
mici. însă baza o constituie, in 
continuare, munca patriotică a 

cetățenilor din sector, îndemnați 
la activitate nu numai de orga
nizațiile U.T.C., de femei, de car
tier sau de către sindicate, ci și 
de propriul lor interes.

SENS INTERZIS

IN CALEA APELOR

mal

Am găsit-o pe arhitecta 
ANGELA PAVELESCU la ca
tedra de Urbanistică a Insti
tutului de arhitectură „Ion 
Mincu“. Discuția asupra pro
blemei care ne preocupă — mo
dalitățile în care se pot asi
gura spații special amenajate 
pentru joaca celor 
orașe 
ne-a 
foarte 
utile.
cutoarea noastră, o preocupare 
permanentă, un interes 
sebit, demne de respect, 
care le-am dori cît 
pîndite la 
tr-un fel 
gați prin 
creșterea

mici în 
și cartiere aglomerate 
dezvăluit cîteva lucruri 
interesante și, mai ales, 
Am găsit, la interlo-

în căderea lor puternică, 
cadența maiurilor mînuite 
de sute de tineri, avertizează 
Dunărea că în portul Turnu 
Măgurele e sens interzis pen
tru apele ei crescute. Anun
țul sonor, energic și catego
ric este repetat clipă de cli
pă, concretizat prin două di
guri ridicate în ultimele zile 
spre apărarea portului, al 
marelui combinat de îngră
șăminte chimice. în înălțarea 
ei — pricinuită și de viitura 
Oltului care, obosit, își culcă 
apele nu prea departe de 
Turnu — Dunărea privește 
furnicarul portului, pe cei 
peste 15 000 de oameni me
reu la datorie. în tempoul 
febril al mașinilor, muncito
rul, inginerul, tînărul spor
tiv de la Grupul școlar Chi
mia, își umple grăbit sacul 
cu pămînt, predă prețioasa 
povară gărzilor patriotice, 
care izbește, fixează cu mii 
și mii de pari, digul protec
tor.

La această oră, bănuim că 
și ultimele lucrări de finisa
re ale celor două brățări me
nite să închidă calea apelor 
în port, sînt gata. Au lucrat 
la ridicarea lor, alături 
cei mari, în vîrstă, mii 
tineri. Printre ei — fără 
cepție — toți cei 2100
membri ai asociației sporti
ve Chimia. Pe judokani, bu
năoară, i-am văzut pe digul 
de incintă. Dîrzi, tăcuți, dis
ciplinați ca la orientalele lor 
antrenamente. Și, desigur, în 
formă : Ion Pușcaciu — lu
cru neîntrerupt pe dig de la

de
de

ex-
de

6 dimineața la 10 seara. O 
paranteză: Pușcaciu e cam
pionul județului la cat. 70 
kg. Antrenor secund îi este 
un .alt tînăr distins în aceas
tă deosebită acțiune, A.M.C.- 
istul Ion Gancea (Aparate 
de măsură și control). Și a- 
cum antrenorul principal al 
acestei secții de judo, pre
zentă mereu pe șantierul di
gului : Flanca Rotaru, cen
tură neagră, ingineră stagia
ră la centrala electrică si de 
termoficare a combinatului, 

Aiiniați perfect, sub co
manda președintelui asocia
ției sportive Chimia, Alexan
dru Cazacu (comandant ad
junct al gărzilor patriotice 
din combinat), fotbaliști, vo
leibaliști, zeci de 
de 
de 
de
ca
mai uri 
vul cu nr.
— viitorul 
Varză. Ceva 
digul, din față șlepurile care 
evacuează miile de tone de 
lemne aflate în port, „atleti
ca grea" a Chimiei. Apoi, 
boxerii, atleții etc.

Și efortul ca Dunărea 
nu treacă, continuă fără în
trerupere. în oraș, tractoare
le, basculantele, toate forțele 
mecanizate care lucrează sub 
însemnul „Dig", au priorita
te. Sens interzis la intrarea 
în port, în combinat, o au 
doar apele. E sensul major 
al acestor zile 1

— C« alte posibilități 
întrevedeți 7

— întreprinderile din sector ne 
pun, uneori, Ia dispoziție, pe 
timp limitat bineînțeles, după-a- 
mlaza sau duminica, diferite uti
laje, mașini șl personal calificat. 
Ne-am gindlt însă și la eficiența 
pe care ar avea-o alcătuirea unor 
colective de locatari în cartierele 
cu blocuri, care să contribuie, cu 
mijloace proprii, la realizarea 
acțiunilor cu caracter sportiv pen
tru copii. Un asemenea comitet 
există in cartierul Ferentari și 
activitatea lui are oarecarl rezul
tate, pe care nu le-am analizat 
insă suficient. Vom căuta să ex
tindem asemenea inițiative și in 
alte cartiere.

Rubrica 
Radu

realizată de 
TIMOFTE

rnai 
care, 

sînt le- 
lor de 

tinere.
— In cartierele noi, ampla

sarea și suprafața terenurilor 
de joacă trebuie stabilite in 
funcție de „beneficiarii" lor — 
este de părere interlocutoa
rea noastră. Pentru cei mici, 
care au reacții psihologice Va
riate, neașteptate și un ori
zont mic, spațiile trebuie con
cepute la dimensiuni reduse, 
in apropierea locuințelor, în 
așa fel incit copiii să nu 
poată scăpa de sub suprave
gherea părinților. ~ 
creșterea vîrstei, 
schimbă și apare 
cului colectiv. De ____ __
nul trebuie să fie mai mare, 
mai îndepărtat de locuință, 
preferabil în zonele verzi. In 
optica economică aceste tere
nuri trebuie concepute in așa 
fel incit să poată fi folosite 
și de școlile apropiate.

— Deci accentuați asupra 
gradării spațiilor în funcție de 
dimensiunile psihologice și de 
vîrstă ale copilului...

— ... și în același timp sus
țin șl ideea unei plantări a- 
decvate, 
alterneze 
protejare și izolarea terenului 
respectiv.

— Ce părere aveți 
vința echipamentului 
al acestor terenuri de

— De obicei, el este 
făcător. Dacă s-a 
leagăn, un 
un tobogan, 
problema a

toți cei 
sau altul, 
activitatea 
generației

Z3 < •

O dată cu 
gusturile se 
tentația jo- 
aceea tere-

in care soarele să 
cu umbra pentru

în pri- 
tehnic 

joacă ? 
neSatis-

montat un 
spalier sau chiar 
nu înseamnă că 
fost rezolvată.

sportivi 
la „Chimia" tasează digul 
exterior. Alături, anul III 
la Grupul școlar, 
extremă

un

avînd 
a coloanei de 
handbalist, ele- 
de matricol 448 
lăcătuș Florea 
mai departe, pe

să

Vasile TOFAN

Spațiu de joc pentru trei grupe de vîrstă 
pune una sau mai multe terasări, pentru a se 
țională).

1. Spațiu de joc pentru cel mici (B = bac)
2. Teren cu suprastructură elastică pentru jocuri la aparate.

*= tobogan L = leagăn S = spalier P = prefabricate din beton 
armat pentru sărit și stat.

3. Jocuri diverse (cu mingea)
4. Odihnă.
5. Perete pentru jocul cu

(zonitlcarea poate presu- 
accentua separarea func-

T

mingea șl desenat.

AER, SOARE, LUMINĂ, 
SPAȚIU• ••

Interlocutorul nostru este, de astă dată, un medic pediatru— 
Dr. CLARA NEMȚEANU de la Policlinica Izvor. Abordăm dis
cuția despre nevoia de joacă 
de vedere.

a copilului din acest nou unghi

Concepția trebuie să ducă la 
construirea unor microuniver- 
suri in care structura fizică 
și psihică a copilului să se 
dezvolte optim. Din beton pre
fabricat se pot construi tune
te, diferite reliefuri care să 
poată fi escaladate, construcții 
din material ușor, demontabi- 
le, caroserii de mașini uzate 
— de ce nu chiar șalupe ? — 
orice de acest gen. Toate ar 
concura, in mare măsură, la 
dezvoltarea imaginației, a cu
rajului și ar stimula activi
tatea fizică...

— ... fără să necesite chel
tuieli exagerate. Vă imaginați 
cum ar arăta un asemenea 
loc ideal și... realizabil ?

— Profesia mea presupune 
în mare măsură imaginație! 
In loc ca acesta să fie trans
portat in altă parte, cu pă-

mîntut rezultat de la con
strucția noilor cartiere s-ar 
putea modela terenul. Culorile 
vii și echilibrate ar fi nea
părat necesare în aceste su
prafețe destinate jocului. Voi 
încerca să schițez un aseme
nea teren, pentru ca lucrurile 
să fie mai clare. Desigur, te
renul nu poate fi 
o rețetă, ci numai 
care răspunde doar 
principiilor expuse.

— E posibilă \ punerea 
practică a unui astfel de plan?

■ Cu destul de puține fon- 
dar, neapărat, cu mult 

și interes I
mulțumit interlocutoa- 

noastre pentru amabilita- 
și interesul cu care a tra- 
problemele puse In dlscu-

La prima vedere, sînt mal 
greu de depistat inter
ferențele dintre secto

rul airculației rutiere șl pro
blema posibilităților de joacă 
ale copiilor din localitățile Și 
cartierele aglomerate.

Pentru lămurirea acestor le
gături, stăm, de astă dată, de 
vorbă cu tovarășul căpitan 
CONSTANTIN CONSTANTI- 
NESCU din Inspectoratul Ge
neral al Miliției—București.

— Aceste probleme nu tre
buie abordate unilateral, ci 
dintr-o perspectivă de ansam
blu, conjugată în primul rînd 
cu aceea a forurilor edilitare. 
Trebuie să ținem seama de 
complexitatea Împrejurărilor 
în care trăim. Datele proble
mei sînt clare: explozia can
titativă a mijloacelor rutiere 
de diferite profiluri.

Așadar, prin consecințe — 
amenajarea mai multor supra
fețe de parcare, aglomerarea 
circulației și, implicit, mărirea 
coeficientului de probabilitate 
a accidentelor — se ajunge la 
stabilirea tangențelor cu pro
blema

Ca 
goare 
stabili 
pe do 
culației rutiere în 
frecventate de copii, pe de 
alta in ceea ce privește joaca 
și circulația în anumite sec
toare mai aglomerate a celor 
mai mici cetățeni, transfor
mați, din punctul nostru de 
vedere, în pietoni.

— Numai prin asemenea so
luții se poate rezolva această 
situație 7

— Punem un accent deosebit 
mai ales pe mijloacele educa
tive, preventive.

— Acordați, cu alte cuvinte, 
o Importanță deosebită educa
ției „rutiere" a tinerei generații?

— Fără îndoială. Această 
educație devine o necesitate 
stringentă prin prisma viitoru
lui, care va fi, fără nici un 
dubiu, „mașinizat" la maxi
mum. Grefate pe această rea
litate au luat ființă a,șa-zisele 
„patrule școlare de circulație" 
și se predau lecții speciale în 
școli. Principiile învățate, cu 
aceste ocazii, devin deprinderi 
practice, de care copii vor 
ține seama singuri și în acti
vitatea lor de joacă.

— V-ați gîndit cumva la 
o eventuală interdicție de 
circulație pe anumite străzi, 
unde copiii să se poată juca 
in voie ?

— Da, insă această posibili
tate prezintă serioase Impli
cații, printre care dereglarea 
circulației sau perturbarea li
niște! cetățenilor.

Personal, aș vedea o altă 
modalitate de rezolvare a 
problemei spațiului rezervat 
copiilor, conjugată cu ideea 
jocului cvasi-dirijat, a unei ac
tivități utilitare și, prin aceas
ta, educative.

Dacă în fiecare oraș mai 
mare ar lua ființă niște 
parcuri-școală de circulație, 
s-ar rezolva multe lucruri și 
din punctul nostru de vedere.

Pe aceste suprafețe ar exis
ta piste betonate cu intersec
ții și semne de circulație, 
chart-uri, săli teoretice, cu 
piese de motoare, de montaj, 
ar avea Ioc activități și exer
ciții practice, electrice, meca
nice, s-ar putea învăța chiar 
unele elemente de conducere 
etc. Bineînțeles, aceste activi
tăți, care polarizează atenția și 
interesul copiilor, trebuie stra
tificate pe diferite 
vîrstă.

— S-ar realiza 
triplu deziderat :

în discuție.
atare, legislației tn vi
ii revine sarcina de a 
interdicții sau restricții, 
o parte în privința cir- 

Iocurile 
pe

nivele de

considerat 
o soluție 
in parte

în

duri, 
entuziasm

Am 
rei 
tea 
tat 
ție.

astfel un 
pregătirea 

multilaterală a copilului, aco
perirea necesităților de joacă 
și evitarea 
periculoase.

— Există 
ar ajuta la 
obiective, 
organizațiilor de copii și ti
neret : reuniuni, tombole,
concursuri de biciclete 
taxă, muncă voluntară.

Cel mai bun exemplu 
al orașului Constanța, 
s-a construit un asemenea 
ren cu mijloace proprii.

Acest fapt pledează în 
voarea posibilității reale 
punere în practică a unei ; 
menea inițiative.

eventualelor medii

șl mijloace care 
construcția acestor 

aflate la îndemîna

cu

este 
unde 

ie

fa
de 

ase-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
(Urmare din pag li

— Ce înseamnă joaca 7 Este ea 
In primul rînd rezultatul prezen
ței copilului în cadrul a patru 
elemente naturale : aer, soare, 
lumină, spațiu. A asigura aceste 
condiții înseamnă a rezolva in 
mare măsură problema dezvoltă
rii armonioase a celor mai mici 
cetățeni. De aceea, în calitate de 
medic pediatru am îndrumat per
manent părinții să asigure co
piilor lor cît mai mult timp de 
joacă în parcurile mari sau, în 
măsura posibilităților, i-am În
drumat spre împrejurimile ora
șului. Acestea sint locurile mai 
îndepărtate de atmosfera polua
tă și zgomotele care se imprimă, 
cu urmări nefaste, în conștiința 
copilului. Ele prezintă un context 
natural mai variat și un orizont 
mult lărgit.

— Deci, asigurarea acestor con
diții dă cheia rezolvării întregii 
probleme ?
~ Desigur. Mai mult, In acest 

fel este evitată și apropierea de 
căile rutiere urbane, periculoase 
prin probabilitatea mărită a ac
cidentelor. Am avut asemenea 
cazuri și muiți copii suferă ur
mările lor o viață întreagă. Mă 
Întreb dacă n-ar fl bine ca in

Viorica Manciu — au primit 
medaliile de aur și tricourile 
de campioane ale României. 
Medaliile de argint au reve
nit echipierelor Universității 
București, iar cele de bronz 
handbalistelor de ia Confecția 
București.

Deși campioana a fost 
semnată, campionatul 
handbal feminin continuă 
disputarea unor restanțe, 
ta pentru evitarea 
dării

de- 
de 
cu 

Lup- 
retrogra- 

mai dîrză ca oricînd 
— angajează un mare număr 
de echipe. O deosebită impor
tanță au meciurile pe care 
Voința Odorhei le va disputa „ ... -> • -■—) șjIa București cu Rapid (joi) 
Progresul (duminică).

un element comun, un 
conducător de care 

se țină seama perma- 
lungul copilăriei 7

0 COMPETIȚIE AUTOMOBILISTICĂ ÎN FOLOSUL SINISTRAȚILOR
Un circuit de viteză, un 

spectacol de îndemînare și 
curaj ; sub aceste auspicii s-a 
desfășurat concursul automo
bilistic de duminică de pe 
bulevardul Leontin Sălăjan.

Sportivii, însuflețiți de do
rința de a veni în sprijinul 
celor sinistrați din județul 
Mureș, pentru cei care, la a- 
ceeași dată, ar fi putut admi
ra măiestria ------------- —
pe meleagurile 
cadrul celei de 
a campionatului 
raliuri, pentru 
sumele încasate

automobiliștilor 
Mureșului, în 
a treia etape 
național de 
aceștia 
duminică

toți,
vor

fi trimise filialei A.C.R. din 
Tg. Mureș de către Automobil 
Clubul Român.

Competiția, începută cu o 
frumoasă demonstrație de în
demînare și viteză a motoci- 
cliștilor, s-a încheiat cu o 
splendidă evoluție a Iui Puiu 
Aurel pe Gordini 8, care a 
și realizat, de altfel, cel mai 
bun timp al zilei în afară de 
concurs, de 1 :11,3.

Și acum cite ceva despre 
cîștigătorii primei întreceri 
rezervate începătorilor ; 12
concurenți aiiniați la start, 
plecînd cite doi, prin elimi
nare, contracronometru, de-

semnează, din rîndul lor, 
drept cîștigător pe Mircea 
Ceapă, un tînăr cu reale cali
tăți de 
Borcea 
Sperăm 
bun.

După cum era și firesc în
cepătorilor Ie urmează consa- 
crații. Desemnarea cîștigăto- 
rilor pe clase este următoa
rea : cl. I pînă la 1 000 cmc 
— 1. M. Dumitrescu 1 :18,1 ; 
2. E. Ionescu Cristea 1 :19,9 ; 
cl. II — 1. M. Dumitrescu
1 :12,7 ; 2. Horst Graef 1 :15,6.

Ileana ILIESCU

automobilist, 
ocupă locul 
să fie un

luliu 
șecund. 
început

cartierele supraaglomerate edili
tar să se interzică pe anumite 
străzi circulația, in așa fel incit 
copiii să fie asigurați din acest 
punct de vedere.

— Aceste lucruri fac parte dln- 
tr-o experiență proprie...

— Intr-adevăr, dar nu numai 
din cea profesională, ci și din cea 
de părinte. Am asistat, in aceas
tă ultimă calitate, la întreaga 
suită de virste parcurse de copiii 
mei, cu ceea ce au ele specific.

— Găsiți 
principiu 
trebuie să 
nent de-a

— Cred că da ! Asigurarea li
bertății de acțiune, supraveghea
tă insă de la distanță. Copilul 
pendulează între obligații destul 
de Încărcate, familiale și școlare. 
Părinții trebuie să schițeze co
piilor lor un program, în așa fel 
incit aceștia să aibă la dispozi
ție, cel puțin, două ore pe zi, de „li
bertate totală". Copilul are im
presia că este eliberat de orice 
constrîngere și își manifestă în 
voie personalitatea. Or, nu aceas
ta urmărim ? Să creștem oameni 
solizi psihic, puternici tempera
mental și fizic, cu răspunderea 
propriilor acțiuni 7

— Să ne întoarcem la profesia 
de medic. Din observațiile făcute 
de dumneavoastră care sînt ur
mările lipsei de activitate în aer 
liber la copii 7

— In primul rînd, o slabă dez
voltare fizică și o ținută necores
punzătoare. Lipsa de soare și aer 
duce la anemii din ce în ce mai 
pronunțate, iar — în ultimă in
stanță — chiar la apariția feno
menelor de rahitism. Dar, cele 
mai grave urmări stat cele psi
hice. Multe stări de apatic și 
somnolență sau chiar inadapta
bilitatea la mediul social din pe
rioada tinereții iși au originea 
direct în lipsa, la vîrsta fragedă, 
a contactului cu aiți copii, a jo
cului și a distracțiilor !

Am oprit interesanta noastră 
discuție, deși, poate, mai erau 
multe de spus.

FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—14 (5—6). Deși aflaseră încă
înainte de începerea partidei sur
priza produsă de C.S.M. Sibiu și 
erau practic eliberate de griji și 
emoții, campioanele țării n-au im
presionat totuși prin nimic in 
meciul cu bucureștencele. Condu
se cu 2—0 și 3—1, cu toate că au 
beneficiat de clemența arbitrilor 
care le-au acordat 5 lovituri de 
la 7 m în 24 de minute (din care 
au ratat Szekely — 2 și Metzen- 
rath), jucătoarele de la Universi
tatea Timișoara s-au pus greu pe 
picioare. Doar în finalul reprizei 
au egalat și au luat conducerea 
eu un gol. Ele au știut însă să 
speculeze căderea Confecției de 
la începutul celei de a două părți 
a jocului, mareînd 4 goluri in 4 
minute ! Astfel, în min. 31 tlml- 
șorencele conduceau cu 10—6. Me
ciul era practic jucat. Revenirea 
marcată de Iile șl colegele sale 
— care au ajuns la 12—14 in min. 
43 — a fost Inoperantă, Universi
tatea Timișoara încheind evoluția 
sa în acest campionat cu victorie. 
Au înscris cele mal multe puncte 
Ilie 5, Nedelcu 3 — Confecția ; 
Neghină 5, Szelcely 3 — Universi
tatea. Au arbitrat satisfăcător 
VI. Cojocaru și I. MIhăilescu 
(Craiova).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
9—9 (6—5). Partida a plăcut prin 
dîrzenia cu care cele două for
mații și-au disputat șansele. Echi
librul de forțe, evidențiat șl de 
scorul în permanență strîns (min. 
20 : 4—4 ; min. 27 : 6—6 ; min. 38 : 
8—8), a contribuit, de asemenea, 
la menținerea interesului nume
roșilor spectatori. Constructorul 
Timișoara a condus cu 3—2, 4—3, 
6—4, 8—7, fiind egalată la 8 prln-

tr-un gol marcat în condiții nere
gulamentare de Bogan (călcase 
semicercul). Au marcat cele mai 
multe puncte Oțelea, Constantl- 
nescu, Butan cite 2 pentru Pro
gresul, respectiv Franz și Nemez 
cite 3 pentru constructorul. Au 
arbitrat satisfăcător A. Vasllescu 
și A. Grulanu (Ploiești). H. N.

UNIVERSITATEA bucurești — 
C.S.M. SIBIU 10—13 (4—8). Slblen- 
cele, aflate în „zona periculoasă" a 
clasamentului, s-au arătat încă de 

1 la începutul jocului decise să ob
țină victoria. In min. 8 ele con
duceau deja cu 3—0, studentele 
reușind de-abia în min. 13 să 
egaleze. în continuare, oaspetele 
înscriu gol după gol, conducted 
la pauză cu 8—4 1 Repriza secun
dă aduce o „ploaie" de lovituri 
de la 7 m, care totalizate cu cele 
din prima repriză au ajuns la 12! 
Sibiencele obțin în final o sur
prinzătoare, dar meritată victorie, 
care le mărește considerabil șan
sele de supraviețuire în divizia A. 
Principalele realizatoare : Arghir 
(5), pentru Universitatea șl 
Birthelmer (6) pentru C.S.M. A 
arbitrat, cu multe greșeli, cuplul 
ploieștean Proorocu — Velicu. 
(H. A.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
I.E.F.S. BUCUREȘTI 12—10 (6—7).
Joc deosebit de disputat, încheiat 
cu victoria brașovencelor care au 
insistat în finalul partidei, (V. Po- 
povici-coresp.).

MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

DINAMO BUCUREȘTI 9—10 (5—4).

Deși rezultatul nu mal putea In
fluența pozițiile finale ale echipe
lor în clasament, partida a plă
cut totuși. Timișorenii au jucat 
mal bine în prima parte, dar di- 
namoviștll s-au Impus în re
priza secundă cîștlgînd pe merit. 
(I. Stan-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — MI
NERUL BAIA MARE 23—16 (14—8). 
Partida, modestă ca nivel tehnic 
a plăcut doar datorită faptului că 
s-au înscris multe goluri. (M. 
Radu-coresp.).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
20—15 (8—8). Brașovenii au rezis
tat onorabil timp de 35 de minute, 
reușind să aibă inițiativa. După 
aceea, însă, ei n-au mal putut 
face față recitalului de virtuozi
tate (condus excelent de Gațu) al 
bueureștenllor. Principalii reali
zatori : Gruia (7) — Steaua ; Zay 
(5) pentru Dinamo Brașov. Au 
arbitrat I. MIhăilescu șl V. Cojo- 
caru (Craiova).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— VOINȚA 18—12 (8—6). După ce 
au luat conducerea (min. 9: 5—2), 
handbaliștil de la Voința au cedat 
complet inițiativa studenților care 
s-au detașat. Meciul, calm în an
samblu, a revenit fără echivoc 
studenților, mult mai activi în 
atac. Principalii realizatori: Kicsid 
(4), Voinea (4), Cozma (4) — pen
tru Universitatea ; Popescu (3), 
Nițescu (3) — Voința. Au arbitrat 
corect D. Purică șl V. Erhan 
(Ploiești). G. R.

RAFINĂRIA TELEAJEN — DI
NAMO BACAU 14—14 (8—6)

O REUNIUNE
PLĂCUTĂ

AWemtad probele dintre 
caii mai vîrstnici cu cele ale 
elementelor de mînji, redu- 
cînd numărul alergărilor la 
8 curse, reuniunea de ieri a 
atras în incinta hipodromu
lui o asistență deosebit 
numeroasă. Evident că
factor influent la aceasta a 
fost si vremea frumoasă, iar 
ca o compensație pentru spec
tatori, din punct de vedere 
tehnic spectacolul a &>st 
plăcu*.

de 
un

Rezultate tehnice : 1. Cum- 
părnel (I. Moldoveanu), Lă
caș, Călin, 47,5 ; 2. Mirel (St. 
Teofil), Hedra, Ron 35,2 ; 3. 
Silvin (Ion Nlculae), Nicușotr, 
Habar 32,1 ; 4. Sonda (V. 
Gheorghe), Radar, Renta 43,5; 
5. Jiu (G. Grigore), Simpatia, 
Cuc 30,1 ; 6. Harbuz (G. Sol
can), Delfin, Doinaș 39,2 ■ 7. 
Tipic (T. Marinescu), Nepo
țel, Islaz 29,7 ; 8. Priza (I. 
Moldoveanu), Nordic, Crai 
48,3.

Niddy DUMITRESCU
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La 10 luni» jucăm cu Bra
zilia...

Ce reprezintă, astăzi, echipa 
Braziliei tn fotbalul mon
dial ? Dacă vi s-ar da trei 
secunde de gîndire, sînt sigur 
că ați răspunde: Pele, Stock
holm, „un-doi'-ul... Dacă vi 
s-ar mai da încă trei se
cunde, ați adăuga: 
4—2—4". Și dacă metrono
mul ar mai bate de vreo pa
tru ori, ați sintetiza: bucuria 
jocului.

Să presupunem, însă, că 
metronomul nu mai bate, și 
gîndurile nu mai sînt con
strinse de avertismente so
nore. Atunci, fără îndoială, 
lucrurile se schimbă.

Pele se conjugă cu un verb 
la timpul trecut. După 12 ani

„Sistemul

sportul

3. BRAZILIA
de eforturi aproape inumane, 
Pele are mult mai mult de- 
cît cei 30 de ani pe care îi 
notează biografii.

Stockholmul aparține, de 
asemenea, trecutului, legen
dei. Cronicarii susțin că a- 
tunci, la Stockholm, Brazilia 
a dat lumii definiția ECHI
PEI. Dar cum totul e foarte 
relativ în această împărăție 
a fotbalului, unde albul de
vine negru într-o fracțiune 
de secundă, sub puterea ilu
ziei optice a balonului roti
tor, mulți alții au susținut 
că Brazila 1958 a fost- Gar- 
rincha.

Poate că brazilienii duc 
dorul unui Nilton sau D fai
ma Santos. Poate... Pcate...

Pe deasupra oricăror incer
titudini, însă, Brazilia, a- 
ceastă legendă a fotbalului, 
poate să dezlănțuie bucuria 
jocului tocmai în acest înce-

Cit privește sistemul 
4—2—4, el și-a dat de mult 
obștescul sfîrșit, fiind o sim
plă cursă în care a căzut, ■ put de iunie. Și alunei, pen- 
acum 12 ani, Europa.

Și atunci ? Ce mai rămîne 
din echipa Braziliei ?

Rămîne, totuși, foarte mult.
Rămîne, 
tul, și 
bucuria

Poate 
mai e fotbalistul care aleargă 
ca flacăra atrasă de dina
mită.

Poate că astăzi lupta pen
tru succesiune Pele — Tostao 
minează forțele Braziliei.

in primul rînd, mi- 
rămîne, mai ales, 

jocului. ■
că astăzi Pele nu

tru că jocul Braziliei e (une
ori) ,,mai verosimil decît a- 
devărul... (fiind)... cîteodată 
un vis", forțele terestre își 
pierd reperele, indiferent 
dacă punctele de forță se 
numesc Bobby Charlton, 
Kvasniak sau Nunweiller VI;

La 6 iunie, jucăm ca Bra
zilia.

Cu alte cuvinte, oscilăm in
tre adevăr și vis...

loan CHIRILA

IERI, ÎN DIVIZIA B
Seria I : Progresul București 

va activa în toamnă in „Au
PROGRESUL BUCUREȘTI 

— POLITEHNICA GALAȚI 
2—0 (1—0). în min. 9, la o 
centrare a lui R. Ionescu, D. 
Georgescu, cu o detentă im
presionantă, a deschis scorul i 
1—0 pentru Progresul. în 
continuare, jocul s-a menți
nut în partea de teren a gă- 
Iățenilor, care s-au apărat cu 
disperare. După pauză, în 
min. 60, Beldeanu (Progre
sul) a irosit o bună ocazie de 
a majora scorul, ceea ce nu 
s-a întîmplat în min. 71, cînd 
jV, Popescu, „urcat" în ajuto
rul atacului, a marcat cu 
capul. Bun arbitrajul lui C. 
Ridvan — Constanța. (C. Mo
rarii).

METROM BRAȘOV —OȚE
LUL GALAȚI 1—0 (1—0). Joc 
Ia discreția gazdelor, care 
însă au manifestat multe ca
rențe în finalizare. Unicul gol 
a fost înscris de Ferenț (min. 
18). A arbitrat satisfăcător 
C. Manușaride — București. 
(E. Bogdan, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — GLO
RIA BIRLAD 2—0 (1—0).
Punctele puse în joc necesare 
ambelor formații și-au pus 
amprenta pe evoluția jucăto
rilor. Pînă la urmă, cele două 
puncte au revenit studenților, 
prin golurile înscrise de Pe- 
lea (min. 4) 
(min. 47). A condus bine G. 
Ghemigean — București. 
Iancu, coresp. principal).

dunărea giurgiu 
POIANA CÎMPINA 1—0 (1—0). 
Scorul de 1—0 nu oglindește 
superioritatea din teren a

Seria a Il-a :
Ia Anina

gazdelor care au dominat 
majoritatea timpului. Golul 
a fost înscris de Lungu (min. 
37). De menționat că Opăn- 
schi (Poiana) min. 70 a ratat 
un 11 m. Arbitrul C. Nicules
cu (București) a condus exce
lent. (Tr. Barbăîată-coresp.).

PROGRESUL BRAILA — 
FLACARA MORENI 3—1 
(0—0). In prima parte, gaz
dele au practicat un joc în- 
cîlcit. Abia în repriza a doua 
Ciupitu (min. 52 și 60) și Ian- 
cu (min. 65) au înscris pentru 
localnici. Punctul Flăcării a 
fost realizat de Frățilă (min. 
82). A condus bine S. Nicolau. 
(N. Costin-coresp.)

CHIMIA SUCEAVA — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
2—0 (0—0). Jocul a fost dîrz 
disputat, cu faze spectaculoa
se la poartă. Gazdele au do
minat majoritatea timpului. 
Au înscris prin Borcău (min. 
65) și Danileț (min. 84). Exce
lent arbitrajul lui Vasile 
Popa — Iași. (Romeo Muntea- 
nu-coresp.).

CLASAMENTUL

1. Prog. Buc.
2. Metalul 

Ttrgovlște
3. Portul C-ța
4. Prog. Brăila
5. Metalul Buc.

28

26
26
27
27

16

12
13
12
10

7

5
2
3
7

5

și Mihalache

(I-

6. FI. Morenl 27 11 5 11 35—34 27
7. Poli. Galați 27 11 5 11 30-38 27
8. Chimia Sv. 27 11 4 12 26—29 26
9. Oțelul Gl. 27 9 8 10 29—32 26

10. Metrom 27 10 6 11 27—31 26
11. Dunărea 27 10 6 11 30—42 26
12. Sp. studen. 26 9 7 10 40—37 25
13. Poiana 27 10 5 12 29—36 25
14. Ceahlăul 27 11 3 13 29—42 25
15. știința 27 9 6 12 26—28 24
16. Gloria 27 8 7 12 36—45 23

Scoruri mari
și la Sibiu

Antrenorii Angelo Niculescu și Alf
Ramsey s-au decis asupra formațiilor

(Urmare din pag. I)

MINERUL BAIA MARE — 
METALUL HUNEDOARA 1-0 
(1—0). Joc echilibrat, în care 
oaspeții au dat o replică ne
așteptată. Atacul băimărean 
nu s-a descurcat în fața apă
rării aglomerate a hunedore- 
nilor. Unicul gol a fost mar
cat de Trifu (min. 6). A con
dus foarte bine Z. Szecheli — 
Tg. Mureș. (T. Tohătan. co
resp. principal).

MINERUL ANINA — 
OLIMPIA ORADEA 7—2 
(4—0). Localnicii fiind în ver
vă, jocul a fost la discreția 
lor. Au marcat i Munteanu 
(min. 4), Silaghl (min. 5), Lang 
(min. 21, 26, 57, 79), Bîdea 
(min. 85), respectiv Benzi g 
(min. 52) și Petrică (min. 65). 
A arbitrat foarte bine C. Pop 
(Hunedoara). (Gh. Crăciunel- 
icoresp.). „

C.S.M. SIBIU — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 5—1 
(2—0). Peste 7000 de specta
tori au aplaudat victoria e- 
chipei gazdă care a făcut cel 
mai bun joc din retur. Si-

IUI BĂDIN I S-A SCOS
GHIPSUL

Joi, la spitalul Boldescu din 
Ploiești, medicul I. Grigore, că
ruia clubul Petrolul îi mulțu
mește pentru interesul mani
festat în tratarea și îngrijirea 
acordată lui D. Bădin, i-a soos 
acestuia ghipsul de la picio
rul. fracturat. Ploieșteanul a și 
început să facă ușoare plim
bări. Peste o săptămînă, Bă
din va pleca la mare, unde va 
urma un tratament balneo
logie, după care va începe să 
efectueze ușoare exerciții fi
zice.

LOTO

42—36
37—34
42—36
37—33

53—15

nire, nu și-a găsit totuși for
ma manifestată înaintea ple
cării, în meciul de la Bucu
rești cu Iugoslavia. Influența 
excesivei temperaturi a de
terminat o scădere a poten
țialului fizic, a capacității 
nervoase a jucătorilor, a fe
lului în care ei reacționează 
în joc. Angelo Niculescu își 
manifestă, însă, speranța, ba
zată pe ameliorările din ulti
mele zile, că pînă la meciul 
cu Anglia, dacă nu tot Iotul, 
cel puțin cei 11 vizați pentru 
această întîlnire (ADAMA- 
CHE — SATMAREANU, LU- 
PESCU, DINU, MOCANU — 
DUMITRU, NUNWEILLER — 
DEMBROVSCHI, TATARU, 
DUMITRACHE, LUCESCU) 
se vor găsi în plenitudinea 
forțelor lor. în ceea ce-1 pri
vește pe Dumitrache, după 
cum mi-a declarat chiar el 
acum cîteva clipe pe culoa
rele Iui „Gran Hotel" se 
simte foarte bine și la antre
namentul de sîmbătă seara 
s-a mișcat cu poftă, fără să 
mai resimtă vreo durere Ia 
glezna piciorului stîng.

mă văd în situația de a vă 
relata pe scurt ultimele in
formații pe care le-am cules 
în puținul timp scurs de la 
primul contact cu acest fru
mos oraș.

Toți cel 22 de fotbaliști 
români sînt bine, sănătoși șl 
așteaptă vești din țară. Ei 
privesc cu calm apropierea 
partidei cu Anglia, fiind în 
general optimiști. Echipa a 
lucrat cu multă poftă sîmbă
tă seara la antrenamentul de 
pe stadionul „Monumental 
Jalisco", același care va găz
dui întîlnirea de debut. A 
fost un antrenament mai 
scurt, dar foarte intens, com
pus din 20 de minute încăl
zire, 30 de minute baschet pe 
gazon și apoi exerciții cu ba
lonul în mare viteză.

Cu mai mult interes a fost 
urmărit aci Ia 
antrenamentul 
Angliei. Aceasta 
sir Alf Ramsey
un joc de verificare 
prima garnitură — preconiza
tă a fi folosită împotriva 
echipei noastre — și forma
ția secundă a lotului englez. 
Meciul a fost interesant și 

surprinderea generală
s-a încheiat cu victoria se
cunzilor i 3—2 (3—1) I Este 
adevărat că — după cum îmi 
confirmă cei ce au asistat la

spre
La nici o oră după sosirea 

la Guadalajara, duminică di
mineața, mi-a și fost dată le
gătura cu Bucureștiul. Deci,

BOI
STEAUA-SPORTUL STUDENȚESC 4-1 (2-0)

Guadalajara 
selecționatei 
pentru că 
a prevăzut 

între

joc și după cum apreciază 
chiar unele ziare din Guada
lajara — echipa I nu a prea 
forțat. Iată și alcătuirea ei I 
BANKS — NEWTON, LĂ- 
BONE, MOORE, COOPER, 
MULLERY, BOBBY CHARL
TON, BALL, PETERS, LEE, 
HURST. Pentru titulari 
înscris Lee și Peters, iar 
tru rezerve Oșgood (2) și 
La sfîrșitul meciului, 
Ramsey a declarat că în 
da înfrîngerii, pentru partida 
cu România va folosi 
ția pe care a aliniat-o. 
foarte calm, precizînd că din 
acel moment (sîmbătă 
nu se va mai gîndi la acest 
joc pînă marți dirflineața !...

Revenind în 
ar mai trebui 
să precizez că 
minică) după 
la televizor 
deschidere și 
— U.R.S.S., fotbaliștii români 
vor efectua un ultim antre
nament, în care se preconi
zează un joc de o durată mai 
scurtă pentru omogenizarea 
formației ce va apărea pe 
teren în partida cu Anglia, 
în general, se pare că antre
norul Angelo Niculescu s-a 
hotărît. El, însă, a făcut pre
cizarea că nu va anunța ofi
cial echipa decît după acest 
ultim antrenament. Deci, nu 
ne rămîne decît să așteptăm 
următoarea convorbire cu 
Bucureștiul...

ÂNIEI

•» 
au 

pen- 
Bell. 
Alf 
ciu-

forma-
E) era

seara)

tabăra noastră-
— In final — 
astăzi (n.r. du
ce vor viziona 
festivitatea de 
meciul Mexic

bienii au jucat în viteză, au 
atacat în permanență. Oaspe
ții au jucat cu multă ambiție, 
mai ales în repriza a 
însă nu au putut 
acțiunile în atac. 
Laufceag (min. 
roiu (min. 43 și 
(min. 52), Rubint (min. 
respectiv Resciuc (min.
A arbitrat foarte bine N. Bar
na (Tîrnăveni). (I. Boțocan-co- 
resp.).

CHIMIA RM. VILCEA — 
C.S.M. REȘIȚA 3—1 (2—0). 
Gazdele au obținut 
meritată. Golurile 
realizate de Petrică 
Preda (mim. 40), 
(min. 70), respectiv 
3). în min. 55, Varga (C.S.M.) 
a fost eliminat pentru inju
rii aduse arbitrului de linie. 
Gh. Limona — București a 
condus competent si autori
tar. (D. Roșianu-corep.)-

VAGONUL ARAD — ME
TALURGISTUL CUGIR 0—1 
(0—0). Pe un teren îmbibat 
cu apă, Vagonul a dominat 
cea mai mare parte a meciu
lui. Metalurgistul s-a apărat 
hotărît ți a acționat pe con
traatac. A marcat 1 Mihăiles- 
CU (min. 79, autogol). A arbi
trat foarte bine C. Szilaghi 
— Baia Mare. (Gh. Nicolăi- 
ță, coresp.).

doua, 
să finalizeze 
Au marcat: 
22), Ungu- 
87), Chiran 

64), 
57).

o victorie 
au fost 
(min. 11), 
Drăgușin 

Jac (min.

24
23
22
20
16

CLASAMENTUL

1. Mln. B.M. 26 13 6 7 25—12 32
2. C.F.R. Tlm. 26 12 7 7 36—19 31
3. C.S.M. Sibiu 26 12 7 7 29—23 31
4. C.S.M. Reșița 27 12 6 9 35—24 30
5. Poli. Tlm. 26 12 5 9 47—30 29
6. Min. Anina 27 13 1 13 48—37 27
7. Olimpia S.M. 24 12 3 9 28—26 27
8. Electroputere 27 11 5 11 28—41 27
!). Vagonul 27 9 8 10 22—23 26

10. Metalurg. 26 11 3 12 26—T9 25
11. Met. Huned. 27 10 4 13 29—23 24

38—47
33—34
25—37
23—35
18—43

12.
Oradea 26 10 4 12

13. C.F.R. Arad 24 9 5 10
14. Chimia 26 9 4 13
15. Gaz metan 24 9 2 13
16. Met. Tr. Sv. 25 7 2 16

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 22 ETAPA DIN SI MAI 1870

I. Chimia Sv.—Ceahlăul P.N. 1 
II. Dunărea—Poiana Cîmplna 1

III. Metrom—Oțelul Galați 1
IV. Prog. Brăila—Flacăra 1
V. CFB Tim.—Met. Tr. Severin 

Anulat
VI. Chim. Rm._V.—CSM Reșița 1

1
x
X
X
1
2

VII. Atalanta—Como
VIII. Taranto—Regglna

IX. Catanzaro—Varese
X. Perugia—Mantova

XI. piancenza—Monza 
XII. Regglana—Genoa 

XIII. Ternana—Foggla
Fond de premii : 155 654................ ,............... Iei.
Meciul V, fiind anulat, conform 

regulamentului, toate variantele 
primesc pronostic exact.

Plata premiilor pentru «cest 
concurs se face astfel :

In capitală, începlnd de la 5 
iunie pînă la 15 iulie 1970.

In provincie, de la 9 iunie pînă 
la 15 iulie 1970.

PREMIILE TRAGERII 
DIN 24 MAI 1970

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
1,45 a 61166 lei; a Il-a: 2,25 a 
39 418 lei; a IlI-a : 11,45 a 7 746 
lei; a iv-a: 29,40 a 3 017 lei; a V-a: 
125,95 a 794 lei; a Vl-a : 233,65 a 
380 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Cate
goria A : 0,25 a 65 114 lei; B : 2,45 
a 26 577 Iei; C : 4,35 a 14 969 lei; 
D : 19,30 a 3 374 lei; E : 26,10 a 
2 495 lei; F : 42,10 a 1 547 lei.

AMBELE EXTRAGERI ; Catego
ria Z : 1 072 a 100 lei.

Premiile de categoria I șl cate
goria A au fost obținute de PO- 
POVICI GHEORGHE și respectiv 
CONSTANTIN MARIN, ambii din 
București.

Disproporție de forțe sîm- 
bătă după amiază, pe stadio
nul Republicii, în întîlnirea 
Steaua — Sportul studențesc. 
Formația din Calea Plevnei a 
evoluat la nivelul ascendent 
din ultima perioadă. Scorul, 
mai ales spre sfîrșitul parti
dei, putea lua proporții și 
mai mari, dacă Ștefănescu și 
colegii lui din cvartetul ofen
siv n-ar fi ratat, cu multă 
dezinvoltură, din situații fa
vorabile. Sîmbătă, studenții 
au fost de nerecunoscut, reu
șind doar în cîteva rînduri 
să producă o veritabilă pani
că în careul advers. Toate 
compartimentele au acționat 
fragmentat, nesusținîndu-se în 
fazele ofensive sau în cele de 
apărare. De altfel, componen- 
ții liniei defensive nu și-au 
sincronizat intervențiile, co- 
mițînd în același timp nume
roase greșeli. în repriza se
cundă, în urma accidentării

lul Motroc, într-un duel ae
rian cu Ștefănescu, studenții 
au avut neșansa să 
în 10 jucători.

Chiar din primele 
jucătorii de la Steaua 
pus un ritm viu jocului și, în 
minutul 12, au deschis sco
rul i în urma urței acțiuni pe 
partea dreaptă, Dumitriu III 
a trimis balonul în careul 
advers și Voinea, pe fază, 
l-a deviat în plasă i 1—0 pen
tru Steaua.

în continuare, echipa Steaua 
a dominat, a avut două bare 
(Pantea — min. 25 și Ștefă
nescu — min. 38) și în min. 
40 și-a mărit avantajul, prin 
Ștefănescu. După pauză, jocul 
este echilibrat pentru o 
scurtă perioadă și studenții 
reușesc să reducă din handi
cap. Autor Duțan (min. 53). 
Dar, în minutul următor, 

Ștefănescu modifică tabela

rămînă

minute, 
au im-

de marcaj i 3—1 1 A urmat 
o dominare tot mai accentua
tă a jucătorilor de la Steaua 
și, în min. 76, Dumitriu III 
a înscris ultimul gol al me
ciului.

A condus foarte bine Aurel 
Bentu — București.

STEAUA: Suciu — Mirău- 
ță, D. Nicolae, Ciugarin, Vigu, 
Voinea (min. 54 Naom), Ne
grea, Pantea, Dumitriu III, 
Ștefănescu, Creiniceanu (min. 
76 Manea).

SPORTUL STUDENȚESC : 
Ion Vasile — Jurcă, Motroc, 
Sîrbu (Ionescu — min. 46), 
Rădulescu, Savu (Sîrbu), Ciu- 
cu (min. 46, Damian), Bujor, 
Duțan, Păiș, Ciornoavă.

Un gest umanitar, semni
ficativ : ambele cluburi au 
donat fondurile de la acest 
meci în contul C.E.C. 2000.

„U“ CLUJ : Negru (min. 30 
Moldovan) — Crețu, Pexa 
(min. 46 Fanea), Cîmpeanu, 
Șoptereanu, Mureșan, Oprea,

Uifăleanu, Anca, Adam, Co- 
man.

1. IONESCU - coresp. 
principal

FARUL -C.F.R. PAȘCANI 31 (2-1)
IAȘI, 31 (prin telefon). reduce din handicap, în m'n. 

După 15 minute de dominare ■. 41, prin Ciupa. După pauză, 
pășcăneană, din care Farul a 
știut să iasă, plusul de expe
riență de necontestat al» în
tregii echipe își spune cuvîn- 
tul și înaintarea constănțeni- 
lor speculează cu promptitu
dine 
viare 
pescu 
C nu 
acțiuni periculoase și apăra
rea lor cedează din nou în 
min. 25, Farul înscriind prin 
același D. Popescu. Jocul 
rămîne viu disputat și C.F.R.

greșelile apărării fero- 
și înscriu prin D. Po- 
(min. 17). Divizionarii 
reușesc să construiască

jocul a scăzut în intensitate, 
ceferiștii sînt pe punctul de 
a egala (Fătu, min. 51), dar 
cei care înscriu sînt constăn- 
țenii, min. 
A arbitrat
— Bacău.

FARUL:
(min. 75 Antonescu). Mareș, 
Koszka, Bodea, Antonescu 
(Constan tines cu). Tănase. S. 
Avram, Sasu (Ologu min. 63), 
D. Popescu, Badea.

D. DIACONESCU—coresp. 
principal

73, prin Badea, 
bine C. Buburuz

Popa Stoica

n P. VINTILĂ

DINAMO BUCUREȘTI - TRACTORUL BRAȘOV 3-0 (0-0)
ClMPINA, 31 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — In minutul 
52 al partidei de la Cîmpina, dl- 
nanjoviștii l-au îmbrățișat înde
lung pe Frățilă, care, executînd o 
lovitură liberă de la 18 m, a tri
mis mingea în bară, de unde, 
atinsă șl de portar, a luat drumul 
plasei. Era un moment important 
al meciului, bucureștenii găsind 
în acest gol — adevărata mană 
cerească — nu numai un avantaj 
material, ci șl unul moral, care 
avea să-i poarte apoi spre o con
fortabilă victorie.

Omul de bază al bucureștenilor, 
cel căruia aceștia îl datorează 
victoria de ieri n-a fost nici Fră
țilă, nici Pîrcălab, sau Sălceanu 
care aveau să realizeze acest 
3—0, de Joc sperat. Cel care a des
chis drumul victoriei dinamoviste 
a fost Andrei care în clipele de 
mare încordare ale primei re
prize, atunci cînd Tractorul a 
stăpînlt jocul, a avut intervenții 
decisive, salvîndu-și, practic, e- 
chipa. A fost o repriză în care 
au stat față în față Andrei și în
treaga echipă a Tractorului, dez
lănțuită, atactnd fără răgaz. Dar. 
în ciuda asediului la care a fost 
supusă, cetatea dinamovistă a 
rezistat. Reintrată fără pierderi în 
vestiare, Dinamo a găsit apoi re
sursele necesare pentru a-șl im-

NE VIZITEAZĂ ECHIPA DE
FOTBAL CEHOSLOVACĂ 

F.C. GOTTWALDOV
Echipa F. C. Gottwaldov, 

din prima divizie de fotbal 
a Cehoslovaciei, va întreprin
de, săptămînă viitoare, un 
turneu în (ara noastră.

Primul popas al fotbaliști
lor cehoslovaci va avea loc 
la Cluj, la 4 iunie, cînd vor 
primi replica echipei Univer
sitatea. Următoarele jocuri 
pe care le va susține F. C, 
Gottwaldov, în România, vor 
avea Ioc în zilele de 7 și 10 
iunie, la Arad și Oradea, în 
compania formațiilor U.T.A. 
și respectiv Crișul.

pune jocul în ciuda faptului că-i 
lipseau numeroși titulari, și că, 
din min. 25, suporta un handicap 
neprevăzut, prin eliminarea lui 
Cheran. Repriza a doua a fost a 
bucureștenilor, dacă nu atît sub 
aspect teritorial, sau al ocaziilor 
de gol, In orice caz, prin prisma 
lucidității in joc, a organizării 
lui. Și, în final, victorie meritată, 
consolidată de golurile spectacu
loase înscrise de Pîrcălab (min. 
78) șl Sălceanu (min. 90). M. Va

slllu (Ploiești) a arbitrat bine un 
joe dificil desfășurat în fața unor 
„tribune" pătimașe, care ar fi 
dorit ca toate deciziile să fie tn 
favoarea brașovenilor.

DINAMO : Andrei — Petre Ni
colae, Cheran, Nunwelller IV, 
ștefan, Sălceanu. Haldu, Pîrcă
lab, Moldovan, Frățilă (min. 70 
D. Popescu), Both.

Jack BERARIU

F.C. ARGEȘ-METALUL TR. SEVERIN 3-1 (3-0)
CRAIOVA, 31 (prin telefon). 

Argeșenii au abordat partida 
cu mult aplomb și în minutul 
7' conduceau cu 2—0. Autorii 
golurilor : Roșu (min. 4) și 
Radu (min. 7). Ei au slăbit în 
continuare ritmul și au per
mis adversarilor să se vadă 
mai mult în joc. Totuși, în 
minutul 44, Nuțu transformă 
o lovitură de la 11 m, stabi
lind scorul reprizei. La relua
re, severinenii își organizează

mai bine jocul, domină minu
te în șir și reușesc prin Con
stantin să înscrie în min. 67, 
printr-un șut de la 30 m. Ar
bitrul Hristea Ilie (Alexan
dria) a condus foarte bine.

F. C. ARGEȘ : Niculescu — 
Olteanu, Vlad, Barbu, Ivan II, 
Prepurgel, Ștefănescu, Nuțu, 
Radu, Roșu, Jercan.

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Jocul dintre cele două divi
zionare A a atras pe stadio
nul Tractorul peste 5 000 de 
spectatori, care au avut pri
lejul să vizioneze o partidă 
interesantă, cu numeroase 
faze frumoase. De-a lungul 
celor două reprize cei care au 
avut mai mult inițiativa au 
fost băcăuanii. Ei au încer
cat în dese rîndurj vigilenta 
apărării ploieștene. dar de 
fiecare dată au comis impru
dențe ce au făcut să nu poa
tă înscrie : Daniel Ene în 
min. 15, 16^ 35, 40 n-a reu
șit să fructifice ocaziile clare 
avute ca, de altfel, și Panait 
(min. 20,
30) din

21) sau Bălută (min. 
situație foarte clară.

Jucîndu-se cu ocaziile, dlna- 
moviștii s-au văzut tn cîteva 
rînduri prinși pe contraatac 
de ploieșteni, care reușesc 
în min. 43 prin Iuhasz și a- 
poi, în min. 74 prin Cotigă, 
să înscrie două goluri fru
moase. A condus foarte bine
M. Niță (București),

PETROLUL : M. Ionescu 
— Gruber, Ct'îngașu, Florea,
N. Ionescu, Juhasz, Alexiu, 
Cotigă, Oprișan, Dincuță, 
Ciucu (Vișan min. 67).

DINAMO : Fugaciu — Co- 
mănescu, Nedelcu. Vellcu, 
Maghiar, Vătafu, Duțan, Pru- 
teanu (min. 60 Pană), Panait 
(min. 66 Hrițcu), D. Ene, 
Bălută.
C. GRUIA •— coresp. principal

ST. 
coresp.

GURGUI 
principal

U.T.A.

STEAGUL ROȘU
Cei 7 000 de spectatori pre- 

zenți în tribunele stadionului 
„Metalul" din Sibiu, au fost 
satisfăcuți doar în prima re
priză, cînd au putut vedea 
acțiuni mai clare de gol. în 
partea a doua, ambele echi
pe au practicat un joc dezor
donat, fără acțiuni bine în
chegate, lipsite de clarviziu
ne. Nu trec decît 3 minute de 
la începerea partidei și stu
denții, prin Anca și Adam, 
ratează două ocazii clare ; 
în schimb, stegarii marchea
ză i în min. 5, o combinație 
Gyorfi—Necula, ultimul tri
mite balonul la Balint, care 
înscrie ! 1—0 pentru Steagul. 
Apoi, Uifăleanu, faultat, ob
ține o lovitură liberă de la 
20 de metri, pe care, tot el o

"U" CLUJ 2-1
execută la Adam, pas lui An
ca și... 1—1 1

în min. 26, Necula centrea
ză în careu unde Florescu se 
înalță peste un buchet de ju
cători, pecetluind, cu capul, 
scorul final al meciului. în 
repriza a doua brașovenii au 
o mare ocazie de a marca prin 
Gyorfi, (min. 46) care trage 
de la 5 m pe deasupra porții. 
Studenții ratează și ei prin 
Adam în min. 60, Mureșan 
(min. 64), Uifăleanu (min. 88).

A arbitrat bine Nicolae 
Cursaru — Ploiești.

STEAGUL ROȘU: Drăgă- 
noiu — Petrică, Jenei, Oltea- 
nu, Gîlmeanu, Cadar, Cojo- 
caru, Balint, Necula, Flores
cu, Gyorfi.

CLUJ, _ .........................
Circa 1 000 de spectatori s-au 
aventurat «spre stadionul din 
parcul orașului, biciuit de o 
ploaie măruntă pe întreaga 
durată a partidei. In prima 
repriză am asistat la un joc 
modest, de tatonare, desfășu
rat _ într-un cvasi-anonimat.

Și a început „bătuta pe 
loc" din repriza secundă. 
Apoi, din minutul 55 jocul s-a 
înviorat subit. în minutele 58 
și 69, numai barele l-au sal
vat pe Bătrîna la două șuturi 
expediate de Hajnal și Ciutac. 
în rest, pînă la fluierul final 
al celor 90 de minute, nici 
una din echipe nu reușește 
să înscrie. în minutul 2 al 
prelungirilor (92) după o com
binație de mare frumusețe, în
tre Dumitrescu, Axente și 
Dembrovschi, ultimul, cu un 
șut sec de la 15 m, face inu
til plonjonul portarului So- 
Iyom. După acest gol, jocul 
devine antrenant ambele echi
pe avînd ocazii mari de a în
scrie, dar acestea sînt irosite 
pe rînd. A, arbitrat cu scă
pări Sever' Mureșan (Turda).

U.T.A. : Bătrîna — Birău, 
Lereter, Pojoni, Broșovschi, 
Axente, Petescu, Șchiopu, 
Dobai (Sima min. 54), Dem-

A.S. Armata Tg. Mureș 1-0
31 (prin telefon). brovsehi, Florian Dumitrescu. 

A.S.A. Tg. Mureș : Solyom 
— Sleam, Dondoș, Ispir, 
Czako, Sztillosi, Ciutac, Ca- 
niaro, Fazelcaț, Hajnal (Trăz- 
nea min. 84) și Lucaci.min. 84) șj Lucaci.

VICTOR MOREA 
coresp. principal

Jiul 1-2
TURZIJ, 31 (prin țele- 

inceput în nota de do-
Jiului. In min. 26, Ll-

CIMP1A 
fon).

Jocul a
minare a „juiui. iu. juri. l.i- 
bardi execuți un corner scurt la 
Marinescu, acesta prelungește la 
Naidin care de pe linia de 16 m 
înscrie imparabll. In min. 30 Engi 
(C.I.r..) centrează in careu și Ene 
marchează cu capul. In min. 120 
Ion Constantin profită de o gre
șeală a apărării și introduce min
gea in poartă de ta 3 m. A arbi
trat. bine Gavrilti Popa (Brașov).

JIUL: Stan — Miliăilescn, Geor
gescu, Popescu, Cotormani (min. 
46 Sandu), Dobrescu, Peronescu 
(min, 46 Georgevici), Marinescu, 
Ion Constantin, Libardi și Naidin.

L. DONCIU
TONEA—coresp.

CONCURSUL SUPLIMENTAR PRONOSPORT C. M. 1970 VA OFERĂ POSIBILITATE/ 
DE A ClȘTICA PREMII iN BANI Șl OBIECTE: AUTOTURISME, FRIGIDERE 

TELEVIZOARE, MAGNETOFOANE Ș.A.

DEPUNEREA BULETINELOR SI PRIMIREA CUPOANELOR PENTRU TRAGL 
REA LA SORTI SE FACE PÎNA JOI 4 IUNIE 1970.



IN

Interval nostru

CONTINENTUL AFRICAN
Cu o prezență febrilă în cadrul lucrărilor Conferinței, dl. 

Hassin Harrouch, reprezentant al Tunisiei, demonstrează tutu
ror marile eforturi pe care dînsul, în fruntea unei federații 
extrem de tinere, le face pentru continua dezvoltare a bas
chetului pe continentul african.

— Spuneți-mi vă rog în 
cîtt țări ale Africii se prac
tică fn mod regulat acest 

. joc 2
— La ora actuală există 33 

de federații afiliate la F.I.B.A. 
cu tot atîtea campionate na
ționale. La mare concurență 
cu voleiul și handbalul, bine
înțeles. după fotbal, iarăși 
spartul rege, baschetul prinde 
rădăcinii tot mai adinei. Cam
pionatele continentului, cu o 
largă participare, au ajuns Ia 
cea de-a 5-a ediție — cel 
masculin (clasament: R.A.U., 
Senegal, Tunisia) și la a 3-a 
—cel feminin (locul I Repu
blica Malgașă).

— Ce particularități pre- 
tintă el 2

— în Tunisia, de pildă, des
pre un veritabil sport autoh
ton nu putem vorbi decît în 
ultimii patru ani, mai precis 
de Ia obținerea independenței.

J. THERIER 
ÎNVINGĂTOR 

ÎN RALIUL 

„ACROPOLE"
Raliul automobilistic Internațional 
„Acropole1* a fost cîștigat de 
francezul J. Therier, care a pilo
tat un „Renault Alpine11. O. An
dersson (Suedia), pe „Ford Es
cort11, s-a clasaț pe locul doi, 
urmat de Vlnatler (Franța) ,pe 
„Renault Alpine11.

Pînă atunci baschetul nu era 
practicat decît de europenii na
turalizați în țară, accesul lo
calnicilor (mai ales al femei
lor) pe terenurile de sport 
fiind riguros limitat. Acum, 
însă, avem un campionat na
țional cu 12 formații mascu
line și 10 feminine. Desigur, 
valoarea echipelor reprezenta
tive nu este deosebită, există 
jucători îndemînatici, rapizi, 
dar... cel mai înalt măsoară 
1,98 1 Situația nu diferă prea 
mult nici în celelalte țări, ast
fel că în orice confruntare cu 
titanii baschetului mondial nu 
ne putem propune decît să în
registrăm cît mai mult și să 
aplicăm apoi învățămintele 
la condițiile noastre.

— Cine practică cu ose
bire baschetul în țara dv. 2 

— Avem la ora actuală 1700 
de jucători legitimați, dar în 
Republica Malgașă sau în Se
negal (ca s,ă nu mai vorbim 
de R.A.U.), numărul lor este 
triplu. Majoritatea sînt elevi 
(în ultimii ani) și studenți, 
proveniți din școlile de bas
chet existente în fiecare oraș, 
în ultimii'doi ani am înregis
trat șj apariția unor formații 
militare cu posibilități supe
rioare. Cea mai puternică e- 
chipă se află la Rades (un 
cartier mărginaș al Tunisului), 
meciurile sale adunînd, cu re
gularitate, 5000 de spectatori.

— Ce probleme are bas
chetul african 2

— Suferim, încă, datorită 
unui contact slab cu selec
ționatele europene de o expe
riență competițională cores

punzătoare. Existența jocuri
lor africane șl a celor medi
teraneene contribuie1 la răs- 
pîndirea sportului în toate 
colțurile continentului, dar a- 
cestea sînt, totuși, Insuficiente 
pentru a atinge rezultatele 
atleților sau ale boxerilor 
noștri. Federațiile internațio
nale și mai ales F.I.B.A. ne 
sprijină din toate punctele de 
vedere. însuși faptul că de la 
viitorul campionat african 
(Dakar) se vor califica două 
echipe pentru J.O. constituie 
un punct prețios dobîndit. Ne 
lipsesc, însă, tehnicienii și a- 
paratura necesară practicării 
sportului la cel mai modern 
nivel. Iată de ce ored că îna
inte de 1978 nu se va putea 
vorbi de baschetbaliștii noș
tri ca despre Keino, Bikila 
Abebe sau Gammoudi.

ROMÂNIA - LOCUL I ÎN CLASAMENTUL 
MEDALIILOR CUCERITE LA C.M. DL POPICE

— Sportivii noștri se reîntorc mîine dimineață in Capitală —
Actuala ediție a campionatelor mondiale s-a încheiat cu 

un adevărat triumf al popicarilor români. Superioritatea spor
tivilor noștri a fost concretizată în cele 6 medalii, dintre care 
3 de aur, cucerite în Palazzo del Ghiaccio din Bolzano. Pentru 
a vă face e imagine mai clară asupra succesului înregistrat,

Reprezentanții tării noastre Ia C.M. de Ia Bolzano se reîn
torc marți dimineața în Capitală cu acceleratul de Belgrad.

iată cum arată clasamentul medaliilor cucerite pe națiuni
Aur Argint Bronz

1. România 3 2 1
2. R. F. G. 2 — 2
3. R. D. G. 1 4 1
4. Ungaria — — 1
5. Iugoslavia — — 1

Au participat sportivi din 11 țări.

Dublu succes al gimnaștilor români
(Urmare din pag. 1)

locul Intli. Atît la exercițiile 
impuse, cît și la cele liber a- 
lese gimnaștii din țara vecină 
s-au dovedit mai buni (pre- 
zentind exerciții cu combina
ții originale, corect executa
te, cu o tehnică remarcabilă) 
la paralele și bară fixă. La 
celelalte aparate s-au impus 
sportivii români. In ceea ce 
privește concursul de dumini
că, menționăm constanța deo
sebită dovedită de Gheorghe 
Păunescu, aflat pe ultimul loc 
după impuse, în urma ratării 
de la bară. La liber alese el 
a concurat cu multă dezin
voltură, cu remarcabilă sigu
ranță, refăcind mult din te
renul pierdut sîmbătă. învin
gătorul, campionul absolut al 
României, Petre Mihaiuc, a 
dovedit o surprinzătoare ușu
rință în acomodarea cu con
dițiile de concurs (după pau
za competițională impusă de

un traumatism), evoluînd a- 
proape de nivelul la care 
l-am văzut în toamnă, la Ti
mișoara. O notă bună pentru 
Mircea Gheorghiu, clasat • pe 
locul doi într-o companie atît 
de valoroasă, ca și pentru 
Coșariu și Buh. De la oaspeți, 
ne-a plăcut îndeosebi Kiste- 
leki Antal. Rezultate : pe e- 
chipe : România 553,50, Unga
ria 549,85 ; individual compus : 
Mihaiuc (R) 111,35, Gheorghiu 
(R) 110,90, Kisteleki (U) 110,45, 
Coșariu (R) 109,50, Kovacs (U) 
109,45, Buh (R) 109,40, Pău
nescu (R) 1C9.20, Bordan (U) 
109,05, Mentsik (U) 108,85,
Berczi (U) 108,80, Grecu (R) 
107,80, Molnar (U) 106,30 ; pe 
aparate (liber alese) : sol : 
Rom. 46,30, Ung. 45,45 ; cal : 
Rom. 46,35, Ung. 45,55 ; inele : 
Rom. 46,90, Ung. 45,90 ; sări
turi : Rom. 46,90, Ung. 46,55 J 
paralele : Rom. 47,15, Ung. 
47,25 ! bară : Rom. 47,35. Ung. 
47.75.

A. V.

Iată ce a mat rămas din mașina automobilistului finlandez Hans Laine, care și-a pierdut viața 
într-un accident survenit in timpul antrenamentelor pe pista de la Nurburgring (R. F. a Ger
maniei). Cursa de 1000 km, desfășurată ieri, a revenit echipajului Vic Elford (Anglia) — Kurt 
Ahrens (R.F.G.), pe „Porsche 908“, cu timpul 6h05:20. Telefoto : A. P. Agerpres

DE PE PISTELE DE ATLETISM

NĂSTASE CONTINUĂ SERIA
MltlMIIIII It IIIIIAMI lAIIIIIIS

• TenismanuT român întîlneșt© pe Richey (S.U.A.) îrf 
sferturi de finală • Două victorii ale cuplului Țiriac — 

Năstase • Santana eliminat de Goven,..
PARIS, 31 — Demonstrînd 

aceeași formă bună, primul 
tenisman al României, maes
trul emerit al sportului llie 
Năstase a trecut cu ușurință 
și de cel de-al patrulea adver
sar ce i-a fost opus în proba 
de simplu a campionatelor in
ternaționale ale Franței, care 
continuă pe terenurile de la 
Stade Roland Garros. Jucă
torul român a dispus cu 6—4, 
6—3, 6—4 de australianul Dick 
Crealy. DE LA ÎNCEPUTUL 
TURNEULUI, NASTASE N-A 
PIERDUT NICI UN SET PÎNĂ 
ACUM.

Ultima victorie a tînărului 
tenisman român a produs o 
impresie deosebită. Deși con
dus cu 3—0 în ultimul set, el 
a forțat irezistibil, depășin- 
du-si net adversarul. „NASTA
SE ESTE UN JUCĂTOR CARE 
POATE REFACE ORICE HAN
DICAP !..." — comentează cro
nicarul de specialitate al a- 
genției FRANCE-PRESSE.

Tn turul V (sferturi de fina
lă), llie Năstase îl întîlnește 
pe cunoscutul tenisman ame
rican, Cliff Richey, care l-a 
învins cu 6—4, 8—6, 9—7 pe 
A. Metreveli (U.R.S.S.).

Cu succes continuă să evo
lueze și perechea română Ion 
Țiriac — llie Năstase, care este 
calificată în sferturile de finală 
ale probei de dublu după 
două victorii consecutive : 
6—1, 6—3, 0—6, 7—5, cu chi
lienii Rodriguez-Pinto Bravo și 
6—2, 6—4, 8—6 cu italienii 
Pietrangeli-Mulligan. Tn sfer- 

iri, cuplul român întîlnește pe 
învingătorii din întîlnirea 
Barclay, Contet (Franța)—Măr- 
mureanu (România), Fletcher 
(Australia). Ultimii au eliminat 
pe australienii Alexander-Dent 
la scorul de 7—5, 9—7, 7—9, 
6—2.

Dintre celelalte rezultate, 
este de menționat înfrîngerea 
campionului spaniol Manuel 
Santana în fața tînărului jucă
tor francez Georges Goven : 
6—3, 4—6, 3—6, 6—1, 0—6. 
Iugoslavul Z. Franulovici l-a înr 
trecut în trei seturi pe vete-1 
ranul australian Lew Hoad i
6— 3, 6—3, 6—4.

Tn alte partide i simplu fe
mei : Helga Niessen (R.F.G.) 
— Tiu Kivi (U.R.S.S.) 10—8,
7— 5 ; Christine Sandberg
(Suedia) — Karen Ebbinghaua 
(R.F.G.) 6—3, 6—2 j dublu
bărbați: Keldie, Ruffels (Aus
tralia)—Gulyas (Ungaria), Ka- 
logheropoulos (Grecia) 6—3, 
7—5, 3—6, 1—6, 7—5; Bar
clay, Contet (Franța)—Oran- 
tes, Munoz (Spania) 6—2, 
6—2, 6—4 ; dublu mixt: Ka
ren Krantzke, R. Ruffels 
(Australia)—Jeanine Lieffrig 
(Franța), P. Mărmureanu 
(România) 6—4, 6—0.

O dispută dirză pentru balon intre jucătorii formațiilor Rapid 
și Cimentul Medgidia.

Foto : Theo Macarschl

• Marilyn Neufville 52,0 pe 400 m
• Matson la 3 cm de recordul lumii
„• La Madrid : Italia — Spania 68—38

în concursul internațional 
de atletism desfășurat la Lon
dra. proba de 400 m plat a 
fost cîștigată de Marilyn Neuf
ville, care a realizat timpul 
de 52,0 (nou record al Angli
ei). Pe locul doi s-a clasat Li
lian Board cu 52,1.

★
Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Berkeley 
(S.U.A.), Randy Matson a a- 
runcat greutatea la 21,75 m 
(la 3 cm de recordul mondial 
care-i aparține).

★
Atletul finlandez Pentti 

Kahma a corectat recordul 
țării sale în proba de arun
carea discului : 61,52 m. Ve
chiul său record era de 61,18 
m.

★
La Varșovia, atletul polonez 

Szudrowicz a realizat la să
ritura în lungime 7,96 m. 
Nowosz a cîștigat proba de 
100 m plat în 10,3.

★
După prima zi, In meciul 

atletic internațional dintre e- 
chipele masculine ale Spaniei 
și Italiei, care are loc la Ma
drid scorul este de 68—38 
puncte în favoarea oaspeților, 
în proba de 110 m garduri, 
Sergio Liani a realizat timpul 
de 13,9. Preatoni a alergat 100 
m plat în 10,2 stabilind un 
nou record italian. Un alt re-

MARILYN NEUFVILLE 
cord al Italiei a realizat șl 
Vecchiatto, care a aruncat 
ciocanul la 67,44 m.

„CUPA ZIARULUI 
NARODNA MLADLJ“

IA ATLETISM
SOFIA, 31 (prin telefon). — 

A XVI-a ediție a concursului 
internațional . de atletism do-

după prima zi
tat cu „Cupa ziarului Narod- 
na Mladej" a întrunit, pe sta
dionul Vasil Levski sportivi 
și sportive din 14 țări : Aus
tria, Cehoslovacia, Grecia, 
Iugoslavia, Italia, Polonia, Ro
mânia, R.D.G., R.A.U., Suedia, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria. Tinerii atleți ro
mâni au obținut cîteva rezul
tate valoroase. Merită subli
niată performanța lui Ion 
Zamfir care, realizînd T : 52,2 
la 800 m a ocupat locul 5. La 
aceeași probă, Nicolae Szacacs 
a sosit pe locul 13 cu 1 :55,5. 
La săritura în înălțime Mihai 
Negomireanu a trecut ștache
ta ridicată la 2,03, egalîndu-și 
recordul personal. Ion Burcă 
a ocupat locul secund în pro
ba de 400 m g. cu 52,4. Rezul
tate valoroase au fost obținu
te mai ales în prima zi de 
concurs, cînd au fost îmbună
tățite opt recorduri naționale 
și 11 ale jocurilor. Mențio
năm, în primul rînd, excelen
ta performanță a atletului 
maghiar Kelemen care, la să
ritura în înălțime, a obținut 
rezultatul de 2,18 m. La ace
eași probă Mayor (Ungaria) și 
Mospanov (U.R.S.S.) au sărit 
2,12 m. Alte rezultate : suliță : 
Milenski (Bulgaria) 79,74 m 
(nou rec.) ; ciocan : Supliakov 
(U.R.S.S.) 69,64, urmat de
Mindov (Bulgaria) 66,89 — nou 
record, 3 000 m obstacole : Je- 
lev (U.R.S.S.) 8 : 35,0.

Toma HRISTOV

ELENA CEAMPELEA
VICTORIOASĂ LA BUDAPESTA
• PE ECHIPE AU CÎȘTIGAT GAZDELE

BUDAPESTA, 31 (prin te
lefon ). Programat sîmbătă 
după-amiază (exercițiile im
puse) și duminică dimineață 
(liber alesele), meciul inter
național de gimnastică dintre 
echipele feminine ale Unga
riei și României s-a încheiat 
cu victoria, la individual 
compus, a campioanei noas
tre absolute Elena Ceampe- 
lea și cu succesul gazdelor 
în disputa colectivă. Ni se 
pare demn de remaircat că 
Ceampelea a „făcut" un con
curs bun, impresionînd în
deosebi la sol, probă pe care 
a și cîștigat-o (18,80), pre
cum și la sărituri. în gene
ral, toate componentele echi
pei române au avut o com
portare foarte apropiată de 
posibilitățile lor reale, con
cursul constituind pentru ele 
un excelent prilej de veri
ficare a actualului potențial. 
Succesul, pe echipe, al gim
nastelor maghiare se explică

prin mai marea lor omoge
nitate și prin plusul de si
guranță pe care l-au dove
dit la unele aparate. Mia 
Variu, ușor accidentată la 
încălzirea de la sol de du
minică, nu a putut încheia 
întrecerea. Rezultate : echipe: 
Ungaria 366,75 p, România 
364,25 p ; pe aparate ; sări
turi ; Ungaria 46,20, liber a- 
les 46,25 ; România — 46,50 
și 45,90 ; paralele : Ung. —
46.35 și 46,20 ; Rom. — 45,35
și 46,05 ; bîrnă : Ung. — 44,15 
și 45,45 ; Rom. — 44,10 și
45.35 ; sol : Ung. — 45,15 și 
47,00, Rom. — 44,40 și 46,60; 
individual compus : Ceampe
lea (România) 73,65, Horvath 
(Ungaria) 73,35, Apăteanu 
(R) șl Bekesi (U) 73,30, Go- 
reac (R) și Kelemen (U) 
72,95, Bellak și Horoszi (U) 
72,60, Ștefan (R) 71,90, Tur- 
cu (R) 71,50, Naghi (U) 70,35, 
Variu (R) 61,45 (fără exerci
țiu la sol).

TELEX • TELEX
JURNAL MEXICAN

ARBITRUL sovietic Toflc Bah~ 
ramov care a făcut „tușa44 în 
controversata finală a campiona
tului mondial din 1966, cînd a 
acordat gol valabil echipei An
gliei în prelungirile meciului cu 
R.F. a Germaniei, a sosit la 
Ciudad de Mexico. întrebat de
spre acest gol care a făcut să 
curgă atîta cerneală în paginile 
ziarelor, Bahramov a declarat : 
„Am ochi de vultur caucazian 
și nu am suferit niciodată o in
fecție la ochi. De altfel, FILMUL

ÎN BARAJUL DE CALIFICARE

CIMENTUL A FOST ÎNVINS DE... GALL
Ieri, pe stadionul Tineretu

lui, in prezența a peste 500 de 
spectatori, pe un timp frumos, 
au continuat întrecerile din 
cadrul barajului pentru califi
care în divizia A la rugby. 

RAPID — CIMENTUL MEDGI
DIA 12—3 (3—3).

Realizatori : Gal! (3 l.p.; drop) 
pentru Rapid, respectiv Redin 
(I.P.).

Rapid : Toma, Vlaicu, Mihai — 
Fusu. Pavelescu — Minea, I. 
Ghelțu, Milea — Lanț, A. Ghelțu
— Georgescu, Drăgan, Gali, Dan- 
clu (Deciu) — Marinescu.

Cimentul : ștefan, Săli, Băcioiu
— Păduraru, Gerea — Maslam, 
Cotcuparu, Zaharia — Leuștean, 
Muși — lusein, Ciutacu, Redin, 
Martin — Stoian.

Arbitru : Ștefan Cristea — a 
excelat prin decizii prompte și 
obiective.

Era de așteptat ca rugbyș- 
tii de la Rapid să termine în 
avantaj. Plusul de experiență 
al formației bucureștene, fap
tul că a activat mai mulți ani 
în divizia A și apoi, excelenr 
ta îndrumare de pe margine 
asigurată de Gheorghe Pîrcă- 
lăbescu, iată atuurile care au 
pledat în favoarea Rapidului. 
Numai câ, inițial, speranțele 
într-o victorie au fost mini
me. în prima repriză am a- 
sistat la atacuri succesive ale 
echipei din Medgidia, bine 
concepute și dirijate de neo
bositul Cotcuparu, dar nefi- 
lulizate, mai toate oprindu-se

la linia de 22 m. Apărarea 
fermă a Rapidului, în care s-au 
remarcat Marinescu, Drăgan 
și Danciu, a oprit acțiunile 
oaspeților. După pauză se 
modifică net raportul de for
țe în favoarea echipei bucu
reștene, care preia inițiativa, 
iese permanent la atac, sufo- 
cîndu-și adversarul, care, la 
un moment dat, a dispărut 
din joc.

CONSTRUCTORUL — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 17—5 
(8-0).

Realizatori : Meiu (drop, transf., 
l.p.), Necula (încerc.), Cochia 
(drop), Lăzărescu (drop) pentru 
gazde, respectiv Dorobanțu (în
cerc.), D. Florea (transf.).

Constructorul : Chiosea, Dobre, 
Slave — Popescu, Bogdan — M. 
Hulă, Molseanu, Ileanu — Boian
giu, Meiu — Necula, I. Hulă, Co- 
chia, Stan — Lăzărescu.

Electroputere : Pirvu — Mari
nescu, Vintilă — Arsenie, Pre- 
doaică — Ciubu, Flores'cu, Mari
nescu — Popa, Popescu — Culea, 
D. Florea, Dorobanțu, T. Florea 
— Diaconu.

Arbitru : V. Clșmaș — toarte 
bun.

Partida s-a desfășurat !n 
nota de dominare a rugbyști- 
lor de la Constructorul, care 
și-au impus, încă de la înce
put, maniera de joc, depășin- 
du-și, în final, cu ușurință 
adversarii. Totuși, craiovenii 
s-au apărat cu dîrzenie, blo- 
cînd — datorită atît aglomeră

rii jocului în zona balonului, cît 
și gabaritului fizic al jucători
lor — multe din acțiunile 
bucureștenilor. Dovadă este 
și faptul că formația Con
structorul a înscris cele mai 
multe puncte din lovituri de 
picior — în care a excelat 
Meiu — și nu din acțiuni pe 
înaintare. Slaba orientare tac
tică în unele momente decisi
ve și carențele de tehnică in
dividuală i-au privat pe oas
peți de a realiza un scor ceva 
mai strîns.

Tiberiu STAMA 
Emanuel FANTANEANU

• AGRONOMIA CLUJ — 
POLITEHNICA IAȘI 3—6 
(0—3). A fost un joc spectacu
los, cu multe ratări de o par
te și de alta. Au înscris Cri- 
șan (drop), Gheorghiu (1. p.) 
pentru învingători ; respectiv 
Balint (1. p.). A arbitrat F. 
Tudorache. (M. Radu — 
coresp.).

• C.S.M. SIBIU — GRIVI- 
ȚA ROȘIE 3—25 (0—10). Deși 
au aliniat o garnitură cu 
multe rezerve, grivlțenii și-au 
onorat cu prisosință tricourile 
da campioni, adjudedndu-șl 
o victorie categorică. Sibie- 
nii nu au reușit nici un mo
ment să amenințe buturile ad
verse. (I. Boțocan — coresp.).

MECIULUl A ARATAT CA AM 
AVUT DREPTATE CIND AM A- 
CORDAT GOL“. în ce privește 
sistemul de arbitraj ce va fi a_ 
plicat in Mexic el a spus : „RE

GULAMENTUL ESTE ACELAȘI 
ATÎT PENTRU EUROPA ClT ȘI 
PENTRU AMERICA DE SUD. 
ACEST REGULAMENT ÎL VOM 
APLICA NOI ÎN CURSUL TUR- 
NEULUI".

DIN LEON se anunță că por
tarul echipei Bulgariei, Filipov 
s-a accidentat la piciorul stîng, 
devenind indisponibil pentru 10 
zile. Titularul echipei în acest 
post este Simeonov.

CAMPIONATE... CUPE
PORTUGALIA. — în prima 

semifinală a „Cupei Portugaliei44, 
echipa Benfica Lisabona a sur
clasat cu scorul de 8—0 (4—0)
echipa Leixoes. în cea de a doua 
semifinală se vor întîlnl Sporting 
și Belenenses.

FRANȚA. — în etapa a 31-a a 
campionatului, echipa St. Etienne 
a cîștigat în deplasare cu 3—0 în 
fața formației Valenciennes. Alte 
rezultate : Bastia — Marseille 3—2; 
Angers — Strassbourg 4—1; Bor
deaux — Renhes 1—1; Rouen — 
Ajaccio 2—0; Nîmes — Nantes 
4—2; Lyon — Metz 2—4. Sîmbătă 
alte două meciuri încheiate cu 
următoarele rezultate; sochaux —

COMITETUL de organizare 
a campionatului mondial de 
fotbal a luat o serie de ho- 
tăriri, privind disputarea me
ciurilor : ÎN CAZ DE MECI 
NUL, DUPĂ PRELUNGIRI, 
FINALA CAMPIONATULUI 
VA FI REJUCATA MARTI 

23 IUNIE LA ORA 16,00 (ora 
locală) ; șase comisari ai fe
derației internaționale de fot
bal vor urmări jocurile din 
diferite grupe, în grupa de la 
Guadalajara a fost delegat 
James McGuire (S.U.A.) ; 
trofeul fair-play va fi acor
dat echipei cu cel mal bun 
comportament pe teren de-a 
lungul competiției. Comisia de 
disciplină va desemna forma
ția cîștigătoare în urma unui 
clasament alcătuit pe baza a- 
precierilor făcute de obser
vatori și arbitri.

PREȘEDINTELE federației me
xicane de fotbal Guillermo Ca_ 
nedo a expus în fața ziariștilor 
aspecte ale organizării campio
natului mondial. Numărul bilete
lor vîndute este foarte ridițat 
și succesul financiar al compe
tiției pare a fi de pe acum asi
gurat — a spus Canedo — pro
blemele de transport șl cazare 
au fost realizate în sensul do
rinței echipelor participante, iar 
reprezentanții presei vor benefi
cia și ei de condițiuni optime.

Selecționatele de volei ale U.R.S.S. 
și-au încheiat turneul întreprins 
în Japonia. Jucînd la Tokio, e- 
chipa feminină a U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 3—1 echipa 
Japoniei. Formația masculină ja
poneză a dispus cu 3—1 de cea 
a U.R.S.S.

Angoulfime 1—0; Sedan — Red 
Star 3—0. în clasament conduce 
St. Etienne cu 50 puncte urmată 
de Marsilia cu 40 puncte.

Cea de a doua etapă a compe
tiției cicliste internaționale pen
tru premiul ziarului „l’Huma- 
nită“ disputată între Harfleur șl 
Petit Quevllly (148 km) a fost 
cîștigată de Peschel (R. D. Ger
mană) cu timpul de 3h33:47. în 
clasamentul general individual 
conduce Peschel, urmat la nu
mai 4 sec. de cehoslovacul Ha- 
dlk.

■
Turul ciclist al Angliei a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 
7-a (Skegness—Nottingham, 157 
km). Primul a sosit olandezul 
Nleuwkamp, cronometrat tn 4 h 
02:34. In clasamentul general 
conduce acum polonezul Mlko- 
lajczik, urmat la 1:36,0 de olan
dezul Konlng.

■
Echipa franceză de rugby Ra
cing Club Paris și-a continuat 
turneul în S.U.A., jucînd la Som- 
mervllle cu echipa locală întă
rită cu 5 internaționali englezi. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 12—3 (6—3).

■
In zilele de 5, 6 și 7 iunie va 
avea loc la Belgrad un turneu 
internațional de polo pe apă, la 
care vor participa echipele Ceho
slovaciei, R. F. a Germaniei, 
Spaniei și Iugoslaviei.

■
In localitatea Saint-Nom-la-Bre- 
teche s-a disputat „triunghlula-

Ciclistul Italian Michele Dan- 
celll (în loto) a cucerit o nouă 
victorie de etapă în Turul Italiei, 
sosind primul la Faenza. Pe dis
tanța de 188 km a celei de a 13-a 
etape (Loreto — Faenza) el a fost 
cronometrat tn 4h49:40, împreună 
cu plutonul sosit în același timp. 
In clasamentul general continuă 
să conducă belgianul Eddy 
Merckx, urmat la 1:58 de Ole 
Ritter (Danemarca).

rul11 internațional de golf dintre 
echipele Franței, R. F. a Germa
niei și Suediei. Sportivii francezi 
au învins cu 12—5 echipa R. F. a 
Germaniei și cu același scor 
formația Suediei. Selecționata 
vest-germană a întrecut cu 10,5— 
7,5 (puncte pe cea a Suediei.

■
Campionul european de box Ia 
cat. cocoș, italianul Franco Zurlo, 
ișl va pune titlul în joc în fața 
compatriotului său Enzo Farinelli. 
Meciul se va desfășura la 24 iu
nie la Roma sau Milano.

„Mondialele44 de ciclism 1971 în Elveția
ZURICH, 31 (Agerpres). Du

pă cum s-a mai anunțat, anul 
viitor campionatele mondiale 
de ciclism (fond) vor fi orga
nizate de federația elvețiană 
de specialitate. întrecerile vor

avea Ioc pe un circuit fn 
lungime de 176,800 km (ama
tori) și 272 km (profesioniști). 
Cursa amatorilor va avea loc 
la 4 septembrie, iar cea re
zervată profesioniștilor la 5

septembrie. De asemenea, se 
va disputa o probă feminină 
în lungime de 54,500 km. 
Cursa pe echipe pe distanta 
de 100 km, rezervată amatori
lor, se va disputa Ia 2 sep
tembrie.


