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CU TOT ELANUL, PENTRU 
GRABNICA REFACERE

A BAZELOR SPORTIVE 
LOVITE DE CALAMITĂȚI!

Dezlănțuirea fără seamăn a 
Țnaturii din această primă
vară a provocat pagube imen- 
.se industriei, agriculturii și 
[bunurilor personale ale oame
nilor. Nici bazele sportive nu 
‘au putut fi ferite de stihiile 
apelor. Zeci de stadioane, săli 
de sport, terenuri, bazine au 
'căzut1 victime hainelor pu* 
iihoaie. Multe din ele se mai 
află încă sub ape sau sînt 
'acoperite cu un strat de mii. 
jpin această cauză sînt foarte 
'■greu de evaluat, cu precizie, 
pierderile provocate.

După un prim calcul esti
mativ, numai bazele sportive 
din județul Arad au suferit 
pagube în valoare de peste 
562 000 de lei. 'Cel mai mult 
au avut de suferit, printre 
altele, stadioanele din Lipova, 
Pecica, care au fost complet 

: acoperite de ape. Dar, imediat 
‘ce Mureșul și-a retras apele 
iîn matca-1 seculară, sportivii 
au și început marea bătălie a 
(reconstrucției. Toate asocia- 
'țiile sportive din acest județ,

care au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor și-au ela
borat planuri de acțiune pen
tru repunerea cit mai grab
nică în funcțiune a tuturor 
bazelor sportive.

In Maramureș, un județ 
care a avut mai puțin de su
ferit de pe urma calamități
lor, pagubele totale pricinuite 
bazelor sportive se ridică to
tuși la suma de 360 000 de lei. 
dintre care numai la stadionul 
din Vișeu — distrus complet 
— 300 000 de lei. Pentru re
facerea acestui frumos sta
dion și a celorlalte baze spor
tive s-a hotărît ca pînă la 
sfîrșitul anului, 20 la sută din 
încasările realizate la toate 
competițiile să fie folosite 
pentru reconstrucția bazelor 
distruse.

In județul Satu Mare, pier
derile sînt imense șl nu pot 
fi încă evaluate. Doar la sta
dionul Olimpia, din reședința 
de județ, pierderile depășesc 
ou mult suma, de 350 000 de 
lei.

Și aici, ca pretutindeni în 
regiunile sinistrate, campania 
reconstrucției a început. Și 
chiar dacă pînă în prezent 
nu a fost redată în funcțiune 
nici o bază sportivă, elanul 
maselor — în fruntea cărora 
se situează, spre cinstea lor, 
sportivii — constituie o ga
ranție că nu peste mult timp 
activitatea sportivă își va re
lua cursul normal și în acest 
județ.

O primă evaluare a pagu
belor în orașul Mediaș de
monstrează elocvent amploa
rea dezastrului. Baza materia
lă a acestui oraș a suferit 
pierderi în valoare de. peste 
1.500.000 lei, la care se adaugă 
distrugerea echipamentului și 
a materialelor sportive (165 000 
de lei). La Dumbrăveni, altă 
localitate a județului Sibiu, 
pierderile provocate bazei

Dan VLAD

(Continuare în pag. a 2-a)

SE SEIA „CUPA ORAȘELOR"
LA CICLISM

Atractiva competiție ciclistă 
deschisă juniorilor și tinere
tului — „Cupa orașelor" — 
va fi reluată în curînd, cu 
etapa de la Brașov, progra
mată pentru 13 și 14 iunie, 
în prima zi : 20 km contra
timp echipe juniori mici și 
50 km contratimp echipe ju
niori mari -ț- tineret ; în ziua 
a doua : 30 km bloc juniori 
mici și 70 km juniori mari + 
tineret. Următoarea etapă a 
„Cupei orașelor" a fost fixată 
pentru 27—28 luni®, la 
Ploiești.

La handbal feminin

PROGRESUL BUCUREȘTI 
A RETROGRADAT ÎN DIVIZIA B

Ieri după amiază, pe tere
nul din str. dr. Staicovici, 
s-au jucat ultimele 3 miri. și 
20 s din meciul feminin de 
handbal — restanță a divi
ziei A — Progresul Bucu
rești—Voința Odorhei, între
rupt Joi din cauza ploii. Deși 
confruntarea â durat doar 
200 b, eiibitrii întîlnirii, 
C. Căpățînă și T. Ene (Bu

INTERNAȚIONALELE DE TIR 
AEE ROMÂNIEI

Campioana lumii la proba de armă standard 3x20 f, Margaret Murdock 
—Thompson (S.U.A.) va evolua pe standurile de la Tunari. lat-o In 

cadrul antrenamentului efectuat ieri.

zău), care au condus bine 
ambele „manșe" ale meciu
lui, au avut totuși de furcă. 
Ei au dictat două eliminări 
(Micloș—Voința și Constanti- 
nescu—Progresul) și o lovi
tură de la 7 m. Partida a 
luat sfîrșit cu victoria Vo
inței Odorhei care, la avan
tajul inițial de un gol (1G—9 
la întrerupere), a mai adăugat 
încă unul : Teglaș a marcat 
din lovitură de la 7 m. Așa
dar, scor final Progresul—Vo
ința Odorhei 9—11 (8—4). 
Progresul este una dintre cele 
două formații care retrogra
dează în divizia B. (—h.n.—),

MllNE, CONCURS 

DE DIRT-TRACK,

PE „DINAMO"
Mîine, la oră 10 dimineața, 

pe „Dinamo", va începe un 
atractiv program motociclist, 
care cuprinde un concurs de 
obstacole și altul de dirt- 
track, ambele deosebit de 
spectaculoase.

Toate încasările vor fi în 
folosul sinistraților.

\
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AZI, PE STADIOANELE LUI „EL MUNDIAL**

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
r SAU PENTRU AMBELE ECHIPE

MEC,lJL *JLTIMEL0R SPERANȚE
ww • Va apela, oare, Kacialin la \ care la București, c<

■ WisSr SS&B JLJk se vor pregăti să
1 , miezul nopții, sub

- -- „hăf.rînul“ Iasin? S Pedro Rocha„bătrînul44 Iașin? • Pedro Rocha
indisponibil în meciul cu Italia

• ••

ROMANIA

0
__z

• Va fi Peru Maroc un joc

fără istoric ?

ADAMACHE
SATMAREANU

DEMBROVSCHI

JOKL

DOBIAS

LUPESCU DINU MOCANU
DUMITRU

DUMITRACHE
NUNWEILLER

NEAGU LUCESCU

Arbitri : Diego De Leo (Mexic) — la centru ;
Loraux (Belgia) și Emzberger (Ungaria) — la linie

VESELY PETRAS JURKANIN
KVASNIAK
MIGAS

KUNA
HORVATH HAGARA

VIKTOR
CEHOSLOVACIA

„___ _ ________ o oră la
care la București, ceasurile 
__ __ „__ să bată
miezul nopții, sub sulițele 

de foc ale soarelui tropical, pe 
„Jalisco Monumental" din Guada
lajara, se vor alinia la centrul 
terenului, reprezentativele Româ
niei și Cehoslovaciei, aflate, fie
care, în fața celui de al doilea 
meci al „El Mundlaiului" ’70.

înainte de a vă furniza citeva 
amănunte, de ultimă oră. din cele 
două tabere — procedind totodată 
și la o scurtă „trecere în revistă" 
a celorlalte partide programate 
sîmbătă — permitețl-ne să afir
măm, cu toată reticența pe care 
o manifestăm în fața unor ter
meni similari, meniți, poate, să 
complexeze deopotrivă pe jucă
tori cit și pe spectatori, că me
ciul România — Cehoslovacia este 
DECISIV, atit pentru elevii lui 
Angelo Niculescu, cit șl pentru 
cei ai iul Josef Marko.

Argumentul este mai mult decît 
simplu : echipa care va părăsi 
gazonul astăzi învinsă, va fi de
finitiv eliminată din cursa califi
cării, rezultatul el din ultima 
etapă a grupei nemaiprezenttnd 
interes decît pentru... statisticieni.

Și acum, citeva vești proaspete 
de la „Gran Hotel" și de la ho
telul „Malibu", din taberele ro
mână și cehoslovacă care pregă
tesc la ora cînd transmitem aceste 
rindurl — vineri după-amlază la 
București — planurile de bătaie 
ale celei de a opta partide direc
te din istoria fotbalului lor (fa
cem aici o scurtă paranteză pen
tru a aminti că palmaresul este 
net favorabil adversarilor noștri; 
creditați cu 6 victorii) cea care 
este, probabil, șl cea mal impor
tantă...

Joi după-amlază, tricolorii s-au 
deplasat din nou la stadionul clu-

(Continuare în pag. a 3-a)

Gol marcat de Van Moer (Belgia) în poarta lui Magan (El Salvador)
Telefoto: A. P. — AGERPRES

COMENTARIUL ZILEI

Secfie școlara 

de haltere 

și culturism
Pe lîngă asociația sportivă 

a Liceului nr. 39 (cartierul 
Balta Albă), a luat ființă, 
recent, prima secție școlară 
de haltere și culturism. Cu 
acest prilej, antrenorul eme
rit Ștefîan Petrescu a prezen
tat în fața ft 500 de elevi 
cîteva exerciții specifice. A 
urmat 6 demonstrație de 
haltere șl culturism făcută 
de sportivi din lotul repre
zentativ, Inițiativa s-a bucu
rat, din start, de un remar
cabil succes.
P. DUMITRESCU — coresp.

Foto 1 AUBEL NEAGU

• Primele antrenamente de 
acomodare • Majoritatea 
coneurenților au sosit • Pre
mii numeroase acordate de 
federajia română de speciali
tate • Azi, ședința tehnică.

Citiți amănunte în pagina 
a 4-a

PETROLUL 
ÎN „C.C.E."

Azi la Zagreb (Iugoslavia) 
se dispută prima etapă a gru
pei I a Cupei campionilor eu
ropeni, ediția 1970, la popice. 
La întreceri participă cam
pioanele Iugoslaviei — Med- 
vesceak Zagreb, Ungariei — 
Ozdi Kohâsz și României — 
Petrolul Ploiești. Formația 
română este compusă din C. 
Vînătoru, D. Dumitru, Gh.

IN NOAPTEA ACEASTA:

MECIUL DE FOTBAL 
DOMÂNIA-CEHOSLOVACIA 

LA TELEVIZIUNE!
Sîntem în măsură să adu

cem la cunoștința iubitorilor 
de fotbal din țara noastră o 
știre care-i va satisface în 
cel mai înalt grad : supli- 
mentînd programul anunțat 
anterior, postul nostru de te
leviziune va transmite în a- 
ceastă noapte, începînd de la 
ora 1,50 meciul de fotbal Ro
mânia — Cehoslovacia, ce se 
dispută la Guadalajara, în

cadrul grupei a lll-a a cam
pionatului mondial. Programul 
sportiv de la C. M. începe în 
jurul orei 23.

Să sperăm că, în noaptea 
aceasta, sutele de mii de tele
spectatori vor avea prilejul 
să asiste la un joc bun al 
echipei noastre și, mai ales, 
soldat cu un rezultat favo
rabil,

PE BICICLETE, 
LA BUFTEA

aComisia de cicloturism 
municipiului București, în co
laborare cu asociația sportivă 
I.S.P.E., organizează mîine o 
excursie cicloturistică la lacul 
și pădurea Buftea, cu -vizita
rea studioului cinematografic. 
Adunarea celor amatori va 
avea loc mîine, la ora 8,00, 
în fața stadionului Dinamo.

PLOIEȘTI - 
LA POPICE

Silvestru, V. Niculescu, V. 
Stancu, T. Nițulescu și V. 
Ivan. Etapa a II-a a compe
tiției, cu participarea acelorași 
echipe, va avea loc la Ploiești, 
în zilele de 19—20 iunie.

O dată cu disputarea 
meciurilor din 3 iunie, 
toate cele 16 echipe califi
cate și-au făcut debutul 
în turneul final al C. M. 
Deși nu întotdeauna debu
turile sînt complet edifi
catoare, mai ales într-o 
asemenea competiție, în 
care intervin tot felul de 
neprevăzute, se pot trage, 
totuși, unele concluzii asu
pra potențialului de joc 
deținut de echipele finalis
te, ca și în privința șanse
lor lor de promovare în 
etapele superioare ale com
petiției.

Prima constatare ar fi 
aceea că, pînă acum, nu 
s-a înregistrat nici o sur-

priză, deși cîteva erau pe 
cale de a se produce ta
vern în vedere îndeosebi 
partidele R.F.G. — Maroc, 
în care prima echipă a 
fost condusă cu 1—0 timp 
de mai mult de jumătate 
din meci. Peru — Bulga
ria, în care sud-americanii 
au remontat admirabil 
handicapul critic existent 
la un moment dat, forțînd 
o victorie ce părea pier
dută, și chiar meciul An
glia — România, în care 
campionii mondiali au tre
cut prin suficiente emoții 
pînă a obține avantajul 
dorit).

Faptul că toate meciuri
le disputate au avut dez-
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nodăminte previzibile este 
de natură a sublinia că 
echipele de valoare reu
șesc să se impună în orice 
condiții ar fi obligate să 
joace, deci și în cele des
tul de dificile existente a- 
cum în Mexic, iar unele 
din ele, cum ar fi aceea a 
Angliei, să înfrunte și să 
treacă peste dezagremen
tele pe care le implică os
tilitatea ce o întîlnește aici 
la tot pasul, manifestată în 
felurite forme.

Este adevărat însă că și 
echipele mai slabe, sau 
considerate aprioric ca a- 
tare, fac totul pentru a de
veni cît mai incomode ad
versarelor lor, ceea ce a 
conferit disputelor de pînă 
acum un destul de pro
nunțat echilibru. Face, de
sigur, excepție meciul Bel
gia — El Salvador, în care 
s-a înregistrat un scor mai 
net (3—0) și despre care 
ziarul mexican ,.EZ Uni
versal" scria joi dimineață 
că „numai erorile belgie
nilor au evitat o „goleadă" 
istorică de goluri pentru

i FESTIVITATEA* 
iDE PREMIEREI i ii i i
i

Grupa A (Mexico): U.R.S.S. — Belgia
Grupa B (Puebla): Uruguay — Italia
Grupa C (Guadalajara) : ROMÂNIA — CEHO

SLOVACIA
Grupa D (Ledn): Peru — Maroc
• Toate meciurile încep la ora 16 (ora lo

cală), 24 (ora României).
• Partida ROMÂNIA — 

fi transmisă în direct (cu 
23,50) de posturile noastre

CEHOSLOVACIA va 
începere de ia ora 
de radio.

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Corespondențe prin telex 
de la trimișii noștri spe
ciali la Guadalajara
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Rapidului pentru

★
intll-

★

I
Viorel Suciu, unul dintre protago niștii intilnirii de astăzi

atlețil cei mai 
divizia B, compo- 
loturilcr republi- 

vederea verificării 
de pregătire.

In cadrul* acestei etape 
vor participa, în afara con
cursului, 
buni din 
nenți ai 
cane, In 
stadiului

La Ploiești are loc 
nlrea-derby dintre frunta
șa clasamentului, C.A.U. 
București și Dinamo Bucu
rești.

zultat depinde — teoretic 
— retrogradarea.

• întilnire derby la Ploiești • Meci decisiv al 

evitarea retrogradării

Sîmbătă sl duminică se 
va desfășura, la București 
șl Ploiești, etapa a ni-a 
a diviziei A de atletism. 
Intllnlrlle se anunță deo
sebit de spectaculoase, da
torită mizei mari puse In 
joc? Pe stadionul Repu
blicii, echipa Steaua va 
forța nota pentru a trece 
In fruntea clasamentului. 
Meciurile cu S.S.A. și Cluj 
sînt hotărîtoare pentru 
formația militară. Pe de 
altă parte, Rapidul are un 
meci decisiv (cu formația 
Metalul); de al cărui re-

I 
I
I 
I 
I 
I

A
proape zilnic ne parvin 
vești despre disputarea ce
lor mai felurite concursuri 
în toate domeniile activită
ții sociale. Asistăm la sta
bilirea „celui mai bun..."_, 

la decernarea trofeului „pentru cea mai 
reușită...", la primirea laurilor „pentru 
cel mai..." etc, etc.

Este un fel al omului secolului nostru 
— am zice, de acum o a doua fire a 
sa — de a se întrece permanent, de 
a-și disputa întîietatea. Exceptînd con
cursurile pe care le-am numi — fără să 
greșim — „trăznite", celelalte, unde se 
face apel la valorile specific umane, 
organizate pentru a demonstra înde- 
mînarea, strălucirea, vigoarea minții și 
a trupului omenesc, au devenit indispen
sabile vieții noastre cotidiene.
I Dar nu despre întrecerea în sine cu 
«virtuțile și neajunsurile ei vrem să vor
bim, ci despre momentele imediat ur
mătoare, despre clipele cînd învingă
torul este chemat să salute mulțimea de 
la înălțimea podiumului premianților. 
Fără îndoială, momentul este emoțio
nant, el rămînînd întipărit adînc în ini
ma și mintea sportivului.

Terenurile de sport găzduiesc curent 
fel de fel de competiții, de la cele

i
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I

......................    I 

pentru copii, la cele de olds-boys, de I 
la cele de importanță oarecum secun- I 
dară, la cele de primă mînă. Și toate, 
absolut toate, se termină cu festivitatea I 
de premiere..................................................I

Sînt festivități care se fin minte, or- ■ 
ganizatorii știind să le transforme în I 
tot atîtea momente de educație morală ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
I

a sportivilor și a publicului. Sînt și altfel 
de festivități, cînd momentul acela so
lemn este transformat în unul oarecare, 
fără nici o semnificație deosebită, de- 
monetizînd — prin aceasta — valoarea, 
cel mai adesea simbolică, a învingăto
rului.

Efectul stimulator asupra sportivului 
nu mai trebuie demonstrat. Și nici cel 
educativ privind publicul. Le știu pînă 
și copiii, dar se ignoră mutilîndu-se 
astfel chiar sensul competiției. Este in
explicabil de ce, după ce s-au luat 
toate măsurile pentru a se asigura cele 
mai bune condiții de desfășurare a în
trecerii, tocmai ultima trăsătură de con
dei să fie uitată ?

Odinioară în cinstea cîștigătorului se 
compuneau ode, se ridicau opere de 
artă. Nici acum marii campioni nu sînt 
uitați. Dar celorlalți învingători, care 
sînt tratați aproape cu indiferență, ce-i 
drept, poleită cu zîmbete și felicitări, I 
dar de circumstanță, nu trebuie să li ■ 
se acorde atenție ?

I 
I 
I 
I 
I 
I

Emanuel FANTANEANU I
I



A SEMICERC
DINAMO — STEAUA, 

DERBYUL ULTIMEI ETAPE
Au rămas, din 

zilele acelea cum
plite de la mijlo
cul lui mai, niște 
imagini stranii — 
fotografii - docu
ment — la vede
rea cărora, dacă 
noi, martorii ocu
lari ai evenimen
telor continuăm să ne înspăi- 
mîntăm, urmașii tare se vor 
uimi și greu le vor accepta 
autenticitatea.

Și numărul acestor docu
mente, care compun fototeca 
dezastrului, este aici, în Mu
reș, imens, pentru că rîul, 
care a dat numele județului 
a fost teribil de rău și de ne
iertător.

Dar, deși proaspete, insoli
tele imagini prinse acum trei 
săptămîni sînt, din ce în ce 
mai 
cut..

Le

Imagini care pierd
din contururi

mult, împinse spre tre

obligă la aceasta foto-

CU TOT ELANUL
PENTRU GRABNICA

REFACERE
ț BAZELOR SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)

sportive ating suma de 100 000 
lei.

In județul Mureș bazele 
sportive din cinci orașe au 
fost complet acoperite de ape. 
53 de terenuri sportive au fost 
total sau parțial distruse. Nu
mai la clubul „Mureșul" pa
gubele ating suma de 500 000 
lei, iar la asociația Voința 
125 000 lei. Bazele sportive 
școlare, atît de numeroase în 
județul Mureș, au avut și ele 
mult de suferit (peste 300 000 
lei). La Tg. Mureș — 9 tere
nuri de fotbal, 8 de handbal, 
7 de tenis, 6 de volei, 3 ba
zine de înot și 2 popicării au 
fost complet acoperite de ape, 
iar acum zac sub un strat 
gros de mîl. în total, pier
deri de peste 1000 000 iei. 
Au fost redate în funcțiune 
două terenuri de tenis, dar în 
prezent nu există bază spor
tivă unde să nu se lucreze la 
refacere.

Principala problemă care 
se ridică astăzi în fața tu
turor sportivilor noștri este 
participarea ți redarea în ac
tivitate cît mai rapid posibil 
a tuturor bazelor sportive 
afectate de inundații. Nu 
trebuie precupețit nici un e- 
fort pentru ca activitatea 
sportivă să aibă cît mai puțin 
de suferit.

teca nouă, cea a reconstruc
ției — dinamică și tonifiantă 
— le forțează dorința omului 
de a îndepărta din ochi ta
blouri dezolante și voința 
de a uita ceea ce-l doare, 
exclud apoi — trecîndu-le 
memorie sau închizîndu-le 
dosare — imaginile noi 
care le iau locurile, revenirea 
lor la fața de dinainte de ca
taclism.

Iar aici, la Tg. Mureș, loca
litate greu lovită de ape, ima
ginile furate naturii în clipele 
ei de demență nu-și mai gă
sesc aproape nicăieri, cores
pondență în realitate. Fermi
tatea și brațul omului șterg, 
cu fiecare zi ce trece, alte și 
alte răni din numeroasele pe 
care le-au provocat puhoaiele.

„Cu excepția secției de tre- 
filare — lițerie de la fabrica 
care lucrează parțial, toate ca
pacitățile de producție ale în
treprinderilor din Tg. Mureș, 
afectate de calamitate, au fost 
repuse în funcțiune" — suna 
comunicatul de joi al organu
lui județean „Steaua roșie".

In grupul celor 1200 de a- 
partamente (din Aleea Carpați 
și străzile Ady Endre și 1 
Noiembrie) care au fost ata
cate de ape, au intrat echipele 
de recuperare, preconizîndu-se 
ca pînă în toamnă, fiecărui 
locatar să i se redea mini
mum o cameră încălzită și o 
bucătărie; la Chețani (ca și 
în alte comune care au avut 
de suferit) s-au distribuit noi
le loturi pentru locuințe și au 
fost aduse primele 200 000 de 
cărămizi și 15 tone de ci
ment; ogoarele au început să 
primească alte boabe și altă 
rază de soare.

Școlile au intrat în normal, 
copiii se joacă ca mai înainte, 
la teatru se rîde, pe străzi au 
revenit vechile promenade. 
Viața a reintrat în normal. 
Dar trecerea s-a făcut — și se 
face încă — cu un efort ti
tanic, efort care se cheamă 
muncă conștientă și devotată, 
prestată nu în opt ore ci mă
surată în „zi lumină".

Și munca la această înaltă 
tensiune — care sudează ener
gii și voințe — va mai dura 
mult, pentru că apele au 
mușcat crîncen din avuția ju
dețului, provocind pagube ne
închipuit de mari.

N-au iertat în acest joc de
vastator nici avuțiile sportivi
lor, deteriorînd nemilos ba
zele, materialele și echipa
mentul. La stadionul orășe
nesc „23 August", la „Voința", 
la Baza nautică, la Ștrand și 
Școala sportivă din Tg. Mu
reș, în Tirnăveni, la Luduș, la 
Reghin, puhoaiele și-au pur-

lui 
Le 
în 
în 
pe

tat trena lăsînd o amprentă 
adîncă pentru ștergerea că
reia se cer, pe lingă munca 
oamenilor, multe sute de mii 
lei.

— De trei săptămîni — ni 
se spune la sediul C.J.E.FS. 
Mureș — tot activul salariat, 
căruia i s-au alăturat antre
nori, profesori de educație fi
zică și sportivi, n-au lăsat lo
pata din mină, lucrînd in
tens la degajarea terenurilor, 
facilitînd 
activitate 
secții. „Și 
săptămîni 
această unealtă" — completa 
vicepreședintele C.J.E.F.S., tov. 
Kosa Geza, făcîndu-ne să în
țelegem că spațiile 
s-a instalat nămolul 
te mari.

In fața efortului 
presupune refacerea 
strucția nimeni nu se 
însă.

Dominați de dorința 
readuce lucrurile la normal, 
la chipul pe care l-au avut 
înainte de ziua aceea de groa
ză din 13 mai, oamenii lu
crează în „zile

Confruntarea 
celora insolite, 
zul lunii mai, 
curînd, numai 
Pentru că realitatea este, pe 
zi ce trece, alta.

Campionatul național de 
handbal masculin, divizia A, 
programează duminică etapa 
a XXVII-a, ultima. Derbyul, 
partida Dinamo—Steaua, se 
dispută la ora 11,15, pe tere
nul Dinamo, fiind precedat 
de meciul dintre Voința Bucu
rești și Universitatea Cluj 
(ora 10). înaintea acestei etape, 
clasamentul

1. Steaua

Finala ,,Cupei României" la oină

astfel repunerea în 
a cît mai multor 

vor mai trece multe 
pînă vom părăsi

pe care 
sînt foar-

pe fi care-l 
recon" 
plînge,

de a

lumină".
imaginilor a- 

prinse în mie- 
se va face, în 

cu memoria.

Nușa MUSCELEANU
Tg. Mureș, 5 iunie

FAVORITELE SE LUPTA
A>

PRELIMINARII

arată astfel:

26 25 0 I 483:337 50
2. Dinamo Buc.

26 18 2 6 405:332 38
3. Univ. Cluj

25 15 1 9 366:349 31
4. Univ. Buc.

25 14 2 9 347:341 30
5. Polit. Tim.

26 11 4 11 379:347 26
6. Voința Buc.

26 9 3 14 412:475 21
7. Dinamo Bv.

25 9 2 14 385:388 20
8. Dinamo Bc.

25 8 2 15 362:406 18
9. Minerul B.M.

24 5 2 17 345:427 12

8
10. Rafinăria Teleajen

26 3 2 21 357:467
Evident, Steaua este virtuală 

campioană, dar aceasta nu 
scade tensiunea în care este 
așteptat meciul său cu Di
namo. In cele două echipe se 
află majoritatea componenți- 
lor formației campioane a 
lumii, iar rivalitatea dintre 
team-urile conduse de Gruia 
și Samungi este binecunos
cută. In țară se dispută urmă
toarele partide :

Brașov ■ Dinamo — Univer
sitatea București;

Baia Mare : Minerul — Ra
finăria Teleajen ;

Bacău : Dinamo — Poli
tehnica Timișoara.

în afara partidelor ultimei 
etape, mai sînt de jucat res
tanțele : Dinamo Bacău — U-

niversitatea Cluj (9 iunie, la 
Bacău), Dinamo Brașov — Mi
nerul Baia Mare (14 iunie, la 
Brașov) și Minerul Baia Mare 
— Universitatea București (21 
iunie, la Baia Mare).
LA FETE, MECI DECISIV 
PENTRU RETROGRADARE!

RAPID — VOINȚA 
ODORHEI

Duminică la ora 9, pe te
renul din Ciulești, se dispută 
restanța diviziei A dintre Ra
pid și Voința Odorhei. Am
bele formații luptă pentru e- 
vitarea retrogradării, victoria 
în acest meci putînd să asi
gure uneia dintre ele rămî- 
nerea în prima divizie.

FINALELE JUNIORILOR
Intre 16 și 21 iunie se des* 

fășoară la Sibiu finalele cam
pionatelor naționale de ju
niori și junioare. Disputele 
angrenează 6 echipe de băieți 
și 6 de fete.
CONSFĂTUIRE METODICA 

A ANTRENORILOR
în zilele de 8 și 9 iunie, la 

București are loc consfătuirea 
metodică a antrenorilor lotu
rilor naționale și echipelor 
divizionare A (băieți și fete) 
de handbal.
FESTIVAL HANDBALISTIC 

LA BUZĂU
Luni 8 iunie, începînd de 

la ora 17, stadionul din Crîng 
va găzdui un veritabil festi
val handbalistic. Echipele 
Steaua și Dinamo București, 
în componența cărora se află 
virtuozi ai sportului cu min
gea mică, vor face o demon
strație. După evoluția cam
pionilor mondiali, la ora 19, 
în sala „N. Bălcescu" va avea 
loc concursul „Cine știe cîș- 
tigă" cu tema „Laurii hand
balului românesc". Fondurile 
realizate vor fi depuse la 
„Contul 2 000".

METALUL TÎRGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)
Partida restanță din cam

pionatul diviziei B, seria I, 
dintre Metalul Tîrgoviște și 
Sportul studențesc București a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 
1—0 (1—0) în favoarea primei 
echipe. Unicul gol al meciului

a fost realizat de Turcu, în 
min. 23. A arbitrat bine I. 
Chilibar — Pitești,

AZI, IN flVIZIA B

REPROGRAMAREA

UNOR JOCURI
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a F.R.F. R 
reprogramat meciurile din 
campionatul diviziei B — se
ria a Il-a, nedisputate datorită 
calamităților din unele județe. 
Iată datele stabilite 1

<• miercuri 10' iunie i Olim
pia Satu Mare — Chimia Rm. 
Vîlcea și Metalul Tr. Severin 
— Gaz metan Mediaș ;

miercuri 17 iunie : Mine
rul Baia Mare — Olimpia 
Satu Mare și C.F.R. Arad — 
Gaz metan Mediaș ;

• duminică 21 iunie : Olim
pia Satu Mare — C.F.R. Arad 
și Gaz metan Mediaș — Poli
tehnica Timișoara ;

© miercuri 24 iunie j Meta
lurgistul Cugir — Gaz metan 
Mediaș.

Meciurile Politehnica Galați 
— Portul Constanța și Olim
pia Oradea — Olimpia Satu 
Mare, din campionatul divi
ziei B, se vor disputa azi 
după-amiază.

Ambele partide vor începe 
ta ora 17,30.

RESTANTE IN DIVIZIA C
C.F.R, PAȘCANI — TEXTILA 

BOTOȘĂNI 5—0 (2—0). Ceferiștii, 
deși au avut în față o echipă care 
s-a apărat supranumerlo și a con
traatacat periculos, au dominat 
net partida. Au marcat: Clupa 
(2), Domintej Cozma și Tomiță 
(autogol), A arbitrat foarte bine 
N. Rainea (Birlad). <C. ENEA — 
coresp.).

AVINTUL REGHIN — TRACTO
RUL BRAȘOV 0—2 (0—2). Frunta
șa seriei a VIII-a, Tractorul, a 
clștigat destul de ușor și pe merit 
prin golurile înscrise de Budal și 
Humelnicu. (C. TINCA — coresp.).

MECIURI AMÎNATE

nCUPA PROGRESUL1*
LA OLD-BOYS

• Fetele au realizat o performanță de prestigiu: 3 medalii 
de aur © Cei mai tineri dintre băieți

• Veteranul I. Micoroiu a decepționat
eel mai buni

Cuplajul programat pe stadio
nul din str. dr. Stalcovld a 
atras — din păcate —, un nu
măr mic de spectatori. Combi
națiile reușite de fotbaliștii 
lor patru echipe, fantezia 
etalarea cunoștințelor tehnice 
unor jucători au atras — in 
petate rînduri —, aplauze, 
plăcut în mod deosebit N. Geor
gescu, T. Ozon, Onlsie, Anghel 
Vasil e.

Meciul Dinamo—Progresul s-a 
terminat nedecls : 2—2 (1—1)
prin golurile înscrise de Con- 
stantinescu (min. 5. autogol), Dl- 
nulescu (min. 39) pentru Progre
sul, Anghel Florian (min. 35), 
Anghel Vaslle (min. 62 din 11 m) 
pentru Dinamo. Partida a fost 
întreruptă cu 12 minute înainte 
de fluierul final datorită ploii to
rențiale. In deschidere. Steaua a 
întrecut pe Rapid cu scorul de 
3—1 (1—0). Golurile au fost rea
lizate de P. Moldoveanu (min. 
20 și 65), Fr. Zavoda (min. 53), 
respectiv O. Kne (min. 21).

ce-
Și 

ale 
re- 
Au

Federația română de fotbal 
a stabilit ca toate meciurile 
din cadrul etapei din 21 iunie 
a campionatului diviziei B, 
seria a II-a. să se dispute In 
ziua de 28 iunie. Federația a 
amînat partidele Metalurgistul 
Cugir — Gaz metan Medi£\j 
(divizia B) și Furnirul Deta—' 
Dunărea Calafat. Data la care 
vor avea loc aceste întîlniri 
se' va stabili ulterior.

TURNEUL ECHIPEI
T.

C. MORARU

SPARTAK PLEVEN
Mîine își începe turneul în 

țara noastră echipa Spartak 
Pleven. Fotbaliștii bulgari vor 
susține primul meci Ia Bra
șov, pe stadionul Tineretului, 
in companie formației Steagul 
roșu. In deschidere, de la ora 
10, va avea loc o partidă a- 
micală între foștii jucători 
ai echipelor Steagul roșu Bra
șov și Petrolul Ploiești.

C. GRUIA, 
coresp. principal

valoros popicar ploieștean, 
și-a confirmat din nou valoa
rea internațională, cucerind 
locul III la proba individuală. 
Restul jucătorilor au evoluat 
însă sub așteptări, și în pri
mul rînd veteranul popicarilor 
noștri fruntași, Ion Micoroiu 
(locul 15 la proba individuală). 
Dar, despre comportarea băie
ților la C.M. vom reveni cu 
alt prilej. Reproducem aici 
doar critica adresată lui Mico
roiu de către tov. Gheorghe

MANGALIA, 5 (prin tele
fon de Ia trimisul nostru). — 
După o ploaie torențială în 
ajun, cerul Mangaliei s-a în
seninat vineri și astfel între
cerile finale ale „CUPEI
ROMÂNIEI" la oină au în
ceput pe un timp 
Terenurile de joc 
un corp de arbitri 
state de activitate, 
și un număr corespunzător 
de oficiali au asigurat o bună 
desfășurare partidelor din 
prima reuniune.

Din nou sorții n-au ținut 
cu echipele care candidează 
la Invidiatul trofeu. Astfel, 
bilețelele trase au stabilit că 
una din grupele preliminare 
să fie formată numai din fa
vorite ale competiției. Biru
ința Gherăiești (jud. Neamț), 
Avîntui Frasin (Suceava), 
Dinamo București și Avîntui 
Curcani (Ilfov) au abordat cu 
teamă, una de alta. întrece
rea pentru primele două 
locuri care vor obține drep-

splendid, 
excelente, 
cu. vechi 

precum

tul de participare în turneul 
final, spre deosebire de cea
laltă serie, unde Combinatul 
poligrafic București, Viața 
nouă Olteni (Teleorman) au 
mari șanse de calificare. 
Așadar, atenția spectatorilor 
a fost polarizată de jocurile 
grupei I, unde cele patru 
fruntașe au oferit dispute 
interesante, de bună calitate. 
Iată cîteva din 
primei reuniuni
Dinamo București — 
Gherăiești 13—14, 
Curcani — Dinamo 
Biruința — Avîntui
17—11, Avîntui Curcani — 
Avîntui Frasin 8—10. GR.II : 
Combinatul poligrafic Bucu
rești — Torpedo Zărneștl 
13—4, Tricolorul Baia Maro 
— Drum nou Boureni (Dolj) 
13—6, Viață nouă Olteni — 
Tricolorul 16—7.

întrecerile preliminare se 
încheie sîmbătă la prînz.

rezultatele
GR. I 5 
Biruința 
Avîntui 
11—19, 
Frasin

Tr. IOANIȚESCU

De mulți ani se vorbește în 
termeni elogioși despre spor
tul popicelor din țara noas
tră, în mod special, după mon
dialele din 1966 și 1968, cînd 
reprezentanții noștri au cuce
rit supremația la cîteva probe. 
Acum, insă, după încheierea 
campionatelor mondiale, ediția 
1970, care a avut loc săptă- 
mîna trecută la Bolzano, in 
Italia, se poate afirma că Ro
mânia se află pd primul loc 
în ierarhia mondială a aces
tui sport. Ocuparea locului I Bălan, președintele Federației 
în clasamentul pe națiuni la 
Bolzano (6 medalii, din care 3 
de aur, 2 de argint și 1 de 
bronz) a mărit considerabil 
prestigiul acestui sport din 
România.

Meritul principal în obține
rea acestor galoane de aur în 
sportul popicelor îl au, în pri
mul rînd, fetele noastre, care 
au întrecut chiar și cele mai 
optimiste așteptări, devenind 
campioane mondiale absolute. 
Româncele au cîștigat toate 
cele trei titluri puse în joc la 
probele feminine— pe echipe, 
la perechi și individual — 
stabilind astfel o performanță 
unică. In fruntea concurente
lor românce se situează, fără 
îndoială, CORNELIA PE- 
TRUȘCÂ-MOLDOVEANU. tri
plă campionă mondială. Ea a 
făcut parte din echipă și, îm
preună cu ELENA TRANDA
FIR, a cucerit supremația 
mondială la perechi și a fost 
laureată cu medalia de aur 
la turneul individual. Un sin
cer bravo se cuvine și celor
lalte jucătoare — Ana Marcu, 
Crista Szocs, Margareta Sze- 
manyi și Elena Cernat, com
ponente ale reprezentativei 
feminine, campioană mondia
lă pentru a treia oară conse
cutiv (antrenor Alexandru 
Andrei).

La probele masculine, con- 
curenții români au cîștigat o 
medalie de argint la perechi, 
prin cei mai tineri jucători — 
reșițenii ILIE BAIAȘ și IOSIF 
TISMANARU, iar CRISTU 
VÎNATORU, acest talentat și

române de popice, la ședința 
de analiză care a avut loc a 
doua zi după întoarcerea dele
gației noastre de la Bolzano. 
„I. Micoroiu — spunea preșe
dintele F.R.P. — s-a cam în- 
gîmfat în ultimul timp, con- 
siderîndu-se de neînlocuit în 
lot. El a privit cu multă ușu
rință chiar și întrecerile de la 
C.M. Pentru concursul indivi
dual, de pildă, unde cu un 
rezultat bun putea să-și ame
lioreze situația în clasamentul 
general, el nu s-a pregătit a- 
proape do loc. A venit la a- 
renă în ultimul moment, obo
sit. în Ioc să asiste la între
cerile colegilor săi, apoi să 
facă o încălzire temeinică, a 
preferat o plimbare de 2—3 
ore în oraș de unul singur, 
desconsiderind astfel colecti
vul. De altfel, comportarea 
lui I. Micoroiu și a altor corn-

ponenți ai lotului masculin 
care n-au dat randamentul 
așteptat va fi analizată in bi
roul federației, care va lua 
măsurile ce se impun".

Succesele repurtate de spor
tivii români la aceste ultime 
întreceri ale mondialelor de 
popice se datoresc, în primul 
rînd, muncii intense pe care 
o depun sportivii la orele de 
antrenament, mai ales fetele, 
și cei medaliați din lotul mas
culin. Federația de speciali
tate, biroul ei (secretar gene
ral Ladislau Szocs) lucrează 
cu mult simț de răspundere 
atît pentru menținerea în for
mă a actualilor fruntași ai a- 
cestui sport, cît și pentru pre
gătirea elementelor tinere. La 
toate acestea trebuie să adău
găm și buna organizare a sis
temului competițional (cam
pionat divizionar la care par
ticipă 24 formații feminine și 
masculine; campionat de cali
ficare pentru divizia A cu a- 
proape 100 de echipe în fazele 
finale, deci cu o serioasă și 
solidă bază de masă). Pentru 
echipele fruntașe se asigură, 
an de an, un calendar inter
național consistent, deosebit 
de stimulator 
unei bogate 
concurs.

în cîștiigarea 
experiențe de

T. RABȘAN

UNDE MERGEM
AZI

BOX : Sala Dinamo, ora 18.30 : 
gală organizată de cluburile Me
talul, Dinamo și Steaua.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
ora 16.30 : România — Ungaria 
(juniori).

FOTBAL : Stadionul Progresul, 
ora 17.30 : Progresul Buc. — F.C. 
Argeș (meci amical).

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de la 
ora 17.00; „Cupa de vară".

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 17 : S.S.A. — 
Steaua — Cluj, Metalul — Rapid 
— Brașov (div. A).

CICLISM : Velodromul Dinamo, 
de la ora 16.30 : etapa a II-a a 
„Cupei Olimpia".

MlINE
CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 

ora 9 : România — Ungaria (ju
niori).

FOTBAL: Stadionul Politehnica, 
ora 11 : Sportul studențesc — 
Flacăra Morenl (divizia B); Te
renul Laromet, ora 9.30 : Laromet 
Buc.-I.T. Constanța (juniori), ora 
11 : Laromet — I.T. Constanța 
(div. C); Terenul Gloria, ora 9.30: 
Mașini unelte Buc. — Electrica 
Constanța (juniori), ora 11 : Ma
șini unelte — S.N. Oltenița (div. 
C); Terenul Sportul muncitoresc, 
ora 11 : Sportul muncitoresc — 
Unirea Cîmpulung (div. C); Tere-

nul Constructorii!, ora 11 : Flacă
ra roșie Buc. — Carpați Sinaia 
(div. C) : Terenul Electronica, 
ora 10 : Electronica — Farul Con
stanța (juniori); Stadionul Di
namo, ora 13 : Dipamo Buc. — 
I.R.A. Cîmpina (juniori); Terenul 
Sirena, ora 13 : Sirena — Carpați 
Sinaia (junlprl); Terenul Olim
pia, ora 10 : Flacăra roșie — 
Sportul studențesc (juniori); Sta
dionul Metalul, ora 13 : Metalul
— Petrolul Ploiești (juniori); Sta
dionul 23 August (terenul II), ora 
13 : Șc. sp. Energia — Olimpia 
Giurgiu (juniori); Terenul Voința 
ora 13 ț Voința — Unirea Drăgă- 
șanl (juniori); Stadionul Giulești» 
ora 13 : Rapid — Chimia Tr. Mă
gurele (juniori).

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de ia 
ora 10.00 : „Cupa de vară".

RUGBY : Stadionul Tineretului, 
de la ora 9.30 : Constructorul — 
Cimentul Medgidia, Rapid — Elec- 
troputere Craiova (meciuri de ba
raj pentru divizia A). v

ATLETISM. Stadionul Reput<- 
cii, de la ora 10 : S.S.A. — Steaua
— Cluj, Metalul — Rapid — Bra
șov (dlv. A).

TIR. Poligonul Tunari, de ta 
ora 8.30 : Campionatele interna
ționale ale României șl „Cupa 
țărilor latine șl Greciei" la armole 
cu glonț.

CICLISM, str. Maior Coravu, 
de la ora 9.00 : competiție pe cir
cuit — „Cupa Voința".

LOTO PRONOSPORT

AMERICA SPORTIVA
(Fragmente dintr»un jurnal)

INDY cursa

CUPA OLIMPIA"
EXAMEN

A doua competiție de pistă a 
sezonului, „Cupa Olimpia", și-a 
consumat prima etapă pe velo
dromul Dinamo. Cei peste 70 de 
alergători și timpii remarcabili au 
concurat la reușita reuniunii. In 
proba de viteză a seniorilor a 
clștigat șt. Laibner (Dinamo), 
care a înregistrat 12,5 (in sfer
turi de finală : 12,1). El a fost 
urmat de trei reprezentanți al 
clubului Steaua : Florian Negoes- 
cu, Petre Soare și Petre Dolofan. 
Pe cel 4000 m al urmăririi indl-

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOSPORT!

REUȘIT

Cursa automobilistică de la 
Indianapolis — răsfățată aici 
prin prescurtarea „Indy" a 
izbutit și In acest an să mo
nopolizeze atenția tuturor po
sesorilor de mașini, așadar, 
ia urma urmei, a tuturor 
americanilor, estompînd pen
tru o săptămînă doar, ce-l 
drept, bătăliile basseballului. 
Lista participanților era, pînă 
zilele trecute, incertă ; acum 
se știe cine va veni la Indy. 
Jack Brabham, ----
mut dintre așii străini nu-șt 
primise mașina 
uneia din acele greve ale do
cherilor, marinarilor sau con
ducătorilor de 
care blochează 
resc, aproape 
Statelor Unite, 
ploaie europeană 
ioasă oprește trecătorii 
streșinile caselor; _ 
aseară la orele 21,30 G.d T. 
binecunoscutul campion a fost 
Informat că automobilul său 
este O. K. Antrenamentele 
pentru calificări au început 
și, o dată cu ele, cele din
ții surprize : nu destul de 
necunoscut pînă-acum, John
ny Rutherford, din Fort 
Worth, a „spart" timpii la 
pregătiri, propulsîndu-se prin
tre „outsideri". Va fi Johnny, 
revelația Iul Indy 1970 ? Poate.

cel mai te-

din cauza

autocamioane 
cotidian, fi- 

banal viața 
așa cum o 

mai bătă- 
sub 

gata, insă,

Oricum, trebuie să văd 
la televizor.

— Imposibil, ml se 
punde. Organizatorii nu 
Înțeles (sau așa ceva) 
stațiile T.V., drept care 
trecerile vor fi transmise 
circuit închis.

Aici, la Los Angeles, 
pildă, patru sau cinci cine
matografe au cumpărat drep
turile de transmisie directă 
și, contra sumei de 5 dolari, 
amatorii Intră în sală, ca la 
un western cu John Waine 
sau „Hello Dolly", consumă 
înghețată tip Banana-Spllt, 
cartofi prăjiți ori alune, fi
rește, americane, șl urmăresc 
marele meci al bolizilor. Mo
dalitatea — și aceasta — de 
a preschimba toate activită
țile în spectacol, „showul" 
automobilistic, mă împinge 
să gîndesc cum ar fi ca, în- 
tr-o duminică bucureșteană 
cu Un Rapid—Dinamo pe „23 
August", să te duci, nemal- 
fiind bilete șl nici T.V.-ul 
de acasă, la Capitul șl să-1 
vezi pe Dan Coe pe ecran lat 
în culori stopînd intrările lui 
Nunweiller VI.
SINGURĂTATEA ALERGĂ

TORULUI DE FOND
Ce face un călător la. San 

Francisco (sau eventual un 
localnic) dacă, singur fiind, 
vrea să petreacă o seară de 
natură a-1 anula singurăta-

răs- 
s-au 

cu 
in- 
ț>e

de

tea? Coboară-n holul hotelu
lui, la de pe-o masă revista 
„Where ?“ (Unde ?) șl acolo, 
(paralel cu o sută de restau
rante, teatre sau „grupuri" 
de muzică pop, întîlnește in
vitații la baruri cu „topless". 
E vorba de dansatoare care 
nu-șl maschează partea su
perioară (ca să zic așa) a 
corpului. Dar ce face un că
lător la San Francisco dacă 
dorește mai mult decît posi
bilitatea indicată în rîndurile 
anterioare ? Răsfoiește mal 
departe „Where ?“ și notează 
citeva localuri cu „botom- 
less". E vorba de dansatoare 
care nu-și maschează partea 
inferioară (ca să zii așa) a 
corpului. Dar ce face un că
lător la San Francisco dacă 
dorește ceva 
potriva
mai departe cu lectura și no
tează telefonul firmei 
Arnold" (member chamber of 
Commerce) care anunță : 
„De ce să fii un străin? Fii 
musafirul meu. Pășește în 
ritmul vesel al fermecătoru
lui și sofisticatului San Fran
cisco, împreună cu o „gla
morous" lady, americană sau 
europeană..." Bun. Dar ce 
face un sportiv la San Fran
cisco dacă singurătatea 11 
macină excesiv? Deschide ru
brica de specialitate din 
„Examiner" ori „S. F. Chro
nicle" șl între clasamentul la 
zi al ligii de baschet și re
portajul despre campionatul 
mondial de surf din Austra
lia va afla că persoanele în 
situația sa trebuie să telefo
neze la 665-0600. Număr unde 
mesajele sînt înregistrate pe 
bandă de magnetofon și ur
mate de răspuns.

PLECAREA BATRINULUI 
GAZETAR

Abe Kemp, 77 de ani, s-a 
*** gazetărie,

.Examiner". Și 
această lume 

i este 
va fl

mai mult îm- 
solitudlnll 1 Merga

.Elinor

retras astăzi din gazetărie, 
după 60 de ani de cronică 
sportivă la „~ 
pentru că, în ______
solidaritatea de breaslă 
reală, „the old Abe" 
sărbătorit deschis șl fără cal
cule de protocol. ^Băieții"

colegi au hotărit să-i ofere o 
masă șl să ciocnească un 
pahar de șampanie pe stadio
nul „Golden Gate". In re
dacții se organizează cadou
rile, micile sau marile cuvin- 
tărl Șl, firește, farsele de cu
viință. Colegii își amintesc 
cu nostalgie anecdote din via
ța acestui crîncen gazetar 
pentru care o anecdotă bine 
plasată-ntr-un articol prețu
iește mai mult decît o sută 
de fraze teoretice. Nu e Abe 
Kemp omul care, constatînd 
că nu stă foarte bine cu vo
cabularul limbii engleze șl-a 
cumpărat un dicționar ' 
ter" și a pornit să 
cîte cinci cuvinte 1 
noapte, am n-am ____
vreme de 30 de ani, ajungînd 
să rivalizeze întru cr.LjL 
cu cel mal de seamă lingviști

• „webs- 
învețe 

noi ,ne 
treabă, 

j 
erudiție 

al Amerlcli ? Șl, cînd Abe' a 
fost sărbătorit acum vreo 20 
de ani de către niște turfiști 
pentru povestirile sale din 
viața hipodromurilor, n-a in
trat Johnny Longden, ma
rele Johnny Longden în per
soană, călare, în sala aurie 
de bal a hotelului Fairmont? 
Dar, după cîte mi-am dat 
seama, numele lui Abe a 
răzbit In istorie mal cu sea
mă din pricina unei întîm- 
plări din tinerețe. Pe vre
mea primului război mon
dial. Abe își făcea ucenicia 
la fostul „San Francisco Bul
letin". Intr-o noapte, pe cînd 
Abe se afla singur în re
dacție, telefonul sună Insis
tent.

— Allo, Abe ? (la telefon 
era unul din redactorii zia
rului). „Lusitania" •) a fost 
scufundată de nemți. Anun- 
ță-I urgent pe băieți să pre
gătească o ediție specială.

Abe răspunse :
— Acuma sînt ocupat, că 

pun la punct clasamentul la 
basseball. 
tîrziu.

Cheamă-mă mai

1) Vasul 
sitania", a ____ __________
de către germanii a provocat 
Intrarea S.U.A. în război.

de ipasageri „Lu- 
cărui scufundare

AL PISTARZILOR
viduale s-a impus cu autoritate 
Theodor Puterity (Steaua) care a 
marcat șl un rezultat foarte bun: 
6:09,7. Celelalte locuri fruntașe 
ale clasamentului au fost ocupate 
de E. Rusu (Dinamo) 5.-11,1, M. 
Ioniță (Dinamo) 5:12,5, C. Gonțea 
(Steaua) 5:13,4 și r. z.
(Steaua) 5:16,4. In prima probă a 
juniorilor mari, cursa i:_:i_jl, 
cvintetul clubului Steaua (P. Do
lofan, P. Cirueanu, M. lonescu, I. 
Gavrilă, M. Ferfelea) favoritul în
trecerii a învins clar, fiind cro
nometrat cu 2:20,0. Pe locurile 
următoare : Olimpia (M. Ghîngu- 
leac, G. Racoviță, I. Cernea, M. 
Gherghinescu, M. Popescu) 2:23,6 
și Școala sportivă nr. 3 (P. Ghe- 
rasim, p. Cimpoieru, N. Volcan, 
R. Mușetescu, v. Murineanu) 
2:26,9. In fine, adițiunea de punc
te (30 ture), la aceeași categorie, 
a dat loc ia o dispută foarte 
echilibrată, trei dintre competi
tori împărțindu-șl sprinturile. A 
cîștigat Anton Neagoe (Dinamo), 
la egalitate de puncte (20) cu Pe
tre Cîmeanu (Steaua) clasat al 
doilea. Ion Gavrllă (Steaua) s-a 
situat pe locul 3, doar la un punct 
diferență.

p. Dolofan
italiană,

Astă seară se închide vîn- 
zarea pentru concursul Prono
sport de mîine 7 iunie a-c. sis
tem la care se aplică măsura 
ca pârtiei panții să-și aleagă 
premii, în autoturisme sau 
bani.

Publicăm mau jos, progra
mul concursului Pronosport 
nr. 24 etapa din 14 iunie 1970.

I. Metalul Tîrgoviște — Ști
ința Bacău ; II. Gloria Birlad
— Ceahlăul P. Neamț; III. 
C.F.R. Timișoara — Electro- 
putere Craiova ; IV. Arezzo — 
Cesena ; V. Catanzaro — Reg- 
giana ; VI. Como —Perugia ; 
VII. Foggia — Livorno ; VIII. 
Genoa — Pisa ; IX. Mantova
— Atalanta ; X. Monza — Ta
ranto ; XI. Piacenza — Vare
se ; XII. Reggina — Catania ; 
XIII. Ternana — Modena.

• Pentru a contribui la ac
țiunile de ajutorare a celor 
sinistrați, ca urmare a cala
mităților naturale care s-au 
abătut asupra unor județe ale 
țării, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează 
la 21 iunie a.c., TRAGEREA

SPECIALĂ PENTRU AJUTO
RAREA SINISTRAȚILOR.

Participanților la această 
tragere li se atribuie premii 
în autoturisme și bani în va
loare totală de 7.500.000 lei.

Premiile care se atribuie 
sînt următoarele: 10 autotu
risme Dacia 1300, 30 autotu
risme Dacia 1100, 40 autotu
risme Skoda 100 S, 100 premii 
a 10.00 lei, 1.000 premii a 1.000 
lei și 10.000 premii a 100 lei.

Prețul unui bilet este de 5 
lei. Tragerea se va face pe 
numere și terminații.

Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 IUNIE

EXTRAGEREA I : 45 54 
49 83 43 13. Fond de
405 130 lei.

EXTRAGEREA A II-A î 
66 3 77 78. Fond de 
364 196 lei.

Plata premiilor de Ia 
tragere se va face astfel

In Capitală de Ia 13 iunie pînă 
la 20 iulie 1970 inclusiv

In țară de la 16 iunie pînă la 
20 iulie 1970 Inclusiv.

32 14 5»
premii

82 36 65 
premii :

această

O ÎNCĂLȚĂMINTE COMODA CA CEA FABRICATA DE FLACĂRA ROȘIE", „PAR
TIZANUL", „DÎMBOVIȚA", „BANATUL" — PANTOFI FEȚE DIN PIELE BOX, TAL
PA DUROFLEX, MODELE REALIZATE PE CALAPOADE LATE LA VÎRF, ROTUNJITE 

MAI MULT LA VIRF
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RENDEZ-VOUS CU PELE
Miercuri, 3 iunie... Zi de 

meci în „optimi*. La Guada
lajara animație pe toate stră
zile, adevărate rîuri de oa
meni ce se întilnesc apoi în
tr-un fluviu imens, o avenida 
cu albie largă ce duce spre 
stadionul Jalisco. Cu multe 
ore înainte de începerea me
ciului, cocheta arenă ce re
produce la scară mai redusă 
celebra „Azteca" și-a primit 
oaspeții din toate colțurile lu
mii. Cel mai masiv grup de 
suporteri, în afara localnici
lor, este alcătuit de miile de 
spectatori cariocas, sosiți din 
Țara cafelei și a sambei pen
tru a se contopi, aici, trup și 
suflet, cu Pele et comp, pre
gătiți, în marele lor fanatism, 
să-și sacrifice ființa pe alta
rul bucuriei sau al tristeții, 
pentru ei tot una în materie 
de supremă trăire fotbalis
tică.

Emoții puternice ne încear
că și pe noi acum cînd au 
mai rămas puține secunde 
pînă la revederea cu Pele, a- 
cest „rege al fotbalului* des
pre cere se spune, pe bună 
dreptate, că posedă tot ceea 
ce-și poate dori cineva: glo
rie, bani, sănătate și dragoste 
(din partea copilului și so
ției) într-un cuvînt — feri
cire. Dar este Pele pe deplin 
fericit ? Să fi uitat el, byre, 
cît de mult a pătimit aproa
pe la fiecare ediție a campio
natului mondial?

...Ultima oară îl văzusem 
cu patru ani în urmă la Li
verpool, cînd portughezul Mo- 
rais îl trimisese printr-un 
fault brutal în brațele docto
rului. A reintrat după un 
timp în teren bandajat la pi
cior, șchiopătînd și chinuin- 
du-se, literalmente, să rămî- 
nă în poziție verticală pînă 
la ultimul fluier al arbitrului. 
,.O perlă a încetat să mai 
strălucească" — s-au grăbit șă 
scrie ziarele, o alta, Eusebio, 
perla din Moazmbic, i-a și luat 
locul în prețioasa cutie de 
bijuterii a fotbalului de pe 
mapamond. „La următoarea 
ediție a campionatului mon
dial a declarat Pele a doua 
zi după meciul cu Portugalia, 
voi fi absent".

Dar anii au trecut, parcă 
pe nesimțite. Și un adevărat 
vacarm, declanșat deodată în 
imensul inel de beton ne tre
zește din amintiri. Da. din 
partea opusă a tribunei în

la 
de
la

După ce incertitudinile au 
plutit în jurul taberei brazi
liene — Pele și Tostao vor 
juca ? tactica lui Zagallo va 
reaminti ceva din stilul ele
gant al campionilor mondi
ali ? _ debutul spectaculos 
al fotbaliștilor cariocas a 
constituit, prin el însuși, un 
răspuns. Numai că acesta este 
departe de a satisface p® de
plin curiozitatea zecilor _ da 
ziariști aflati în preajma 
grupei de la Guadalajara.

Și ieșind în întîmpinarea 
acestora, joi dimineața, de
legația braziliană a organi
zat o conferință de presă U 
care au luat parte 100 

\ corespondenți acreditați 
* campionatul mondial.

ZAGALLO : „VICTORIA 
CONSECINȚA UNEI FOAR

TE BUNE PREGĂTIRI !“
Evident, unul dintre primii 

interpelați a fost Zagallo, 
revenit acum la o ediție a 
C.M. în calitate de antrenor, 
după ce contribuise, cu ani 
în urmă, la victoria finală a 
echipei Braziliei. El a decla
rat că victoria formației sale 
este consecința pregătirii 
foarte bune făcute în preaj
ma acestui campionat mon
dial, subliniind, totodată, că 
echipa cehoslovacă n-a con
stituit de loc o 
așa cum poate 
zut înainte de 
timpul reprizei 
pă părerea sa, 
jucători brazilieni
Rivelino si Clodoaldo, extrem 
de utili în tactica preconiza
tă de el.

PELE : „NU MI-A FOST 
TEAMĂ!"

înconjurat de un mare nu
măr de gazetari, „perla nea
gră" a precizat, pentru în
ceput, că si el a fost surprins 
cît de bine a putut juca în 
meciul de debut la actuala 
ediție a C.M. întrebat dacă 
s-a temut de eventuale du
rități din partea adversari
lor, Pele a răspuns: „Nu

pradă ușoară, 
unii au cre- 
meci, sau în 
secunde. Du- 
cei mai buni 

au fost

Ieri, echipa noastră națio
nală a făcut o excursie în lo
calitatea Barros, la 15 km de 
Guadalajara, localitate unde 
se găsește un vechi castel șt 
o mare cascadă. Evident, 
excursia tricolorilor înaintea 
Importantei partide cu Ceho
slovacia, a Intenționat să-i de
conecteze pe cei ce încearcă 
sîmbătă să reintre în lupta 
pentru calificarea în sferturile 
de finală.
•
In clasamentul golgeterllor 

conduc Jairzinho (Brazilia). 
Van Moer (Belgia), cu cite 2 
goluri, urmați de Semmeling 
(Belgia), Dermendjiev, Bonev 
(ambii Bulgaria), Manelro, 
Mutica (ambii Uruguay), Gal
lardo, Churopltaz, Cubillas 
(toți din Peru), 'Hurst (An
glia), Domcnghlnl (Italia), Pa
tras (Cehoslovacia). Rivelino, 
Pele (ambii Brazilia), Seeler. 
Mliller (ambii R.F. a Germa
niei), Houman (Maroc) — toți 
cu ctte un gol.

Cuplul mult discutat Uw» 
Seeler — Gerd Mliller, despre 
care se spunea că nu va fi 
introdus în formație, și-a găsit 
rezolvarea cea mal bună. 
Ambii au jucat în prima par
tidă ou Maroc și tot ei au 
fost autorii golurilor. Helmut 
Schdn a căutat să rezolve pro
blema printr-o speculație di
plomatică. Cel doi tunari au 
fost repartizați în aceeași ca
meră șl au devenit foarte 
buni prieteni.

•
Cea mal mare dificultate a 

lotului englez o constituie că
lătoria cu autocarul pe stră
zile Guadalajarei. Motivul ? 
Șoferul autobuzului este en- 

care ne aflăm, de undeva de 
la vestiare și-a făcut apari
ția echipa Braziliei. In frunte. 
Torres Carlos Alberto, căpi
tanul formației, ni-l ascunde 
privirii pe Pele cu trupul său 
masiv.

...Și jocul începe. Sîntem cu 
ochii pe Pele, fotbalistul des
pre care cu puține zile in ur
mă, antrenorul cehoslovac 
Josef Marko spunea că se află 
la sfîrșit de carieră, că in 
ultima vreme mai joacă doar 
datorită injecțiilor, motiv pen
tru care el a și cerut să i se 
facă lui Pele un sever control 
antidoping. Sintem cu ochii 
pe Pele. Ce gînduri ascunse 
ii vor fi împins din nou in 
arena campionatului mondial? 
Minutul 4: Pele apare deo
dată, ca din pâmînt, undeva 
la marginea careului mic, 
prezent la o centrare efec
tuată de pe aripa stingă, spe
riat parcă de ușurința cu care 
a ajuns singur in fața porții 
lui Viktor. Se pripește și tri
mite peste bară. Minutul 6: 
Pele se eschivează ușor și 
lasă balonul să curgă pînă la 
Tostao, păcălindu-și astfel ad
versarul care se și repezise 
să-l deposedeze. Minutul 9: 
Pele fentează, se dezechili
brează puțin, dar, din cădere 
reușește să trimită balonul cu 
ristul exterior, lui Clodoaldo 
care se infiltrase amenințător 
pe un culoar, în coasta apără
torilor cehoslovaci. Minutul 
24: Pele efectuează, cu fentă, 
un stop pe piept, derutîndu-și 
un adversar care se vede ast
fel ușor depășit în interiorul 
careului mare. In același mi
nut Pele se lansează irezis
tibil, din nou spre buturile lui 
Viktor, dar e faultat la 18 
metri de poarta acestuia. De 
aici a plecat golul cu care a 
egalat Brazilia prin Rivelino. 
„Festivalul Pele" continuă, 
perla neagră reușind să elec
trizeze tribunele. Este magni
fic in tot ceea ce face, dar 
nici o clipă nu alunecă pe 
panta facilului, a spectacolu
lui gratuit, jucînd numai și 
numai pentru echipă. Ne a- 
propiem de sfîrșitul reprizei, 
majoritatea baloanelor îl cau
tă insistent pe maestru. Mi
nutul 36: Pele efectuează un 
sprint prelungit, în spate cu 
un adversar mai tînăr decît 
el și, ajuns aproape de careul 
de 16 m, mai are resurse pentru 
a trimite o pasă decisivă lui 
Tostao. Minutul 42: punct cul

fost teamă. Fotbalul 
normal, un joc bărbă- 
dar limitele sale nu tre- 
în nici un caz, depășite, 
s-a întimplat la ediția

mi-a 
este, 
țese, 
buie,
cum __ , T,-,
trecută a campionatului m< 
dial, tie la Londra." Pele și-a 
exprimat convingerea că la 
acest turneu final arbitrii 
vor veghea ca regulamentul 
de joc să nu fie încălcat în 
nici un fel. întrebat dacă va 
juca în toate celelalte me
ciuri ale echipei Braziliei 
tot așa de bine ca în par
tida de debut, Pele a răs
puns că aceasta va depind"' 
în primul rînd de propria-i 
condiție fizică, subliniind, că 
echipa este în formă, deoa
rece a avut posibilitatea să 
se pregătească intens și în 
liniște, deci în condiții mult 
mai buna decît cele pe care 
jucătorii le au la cluburile 
lor. Răspunzînd celor care 
au evocat una din cele mai 
spectaculoase faze ale meciu
lui, Pele a spus că ar fi fost 
fericit să înscrie în partida 
cu Cehoslovacia acel gol de 
Ia centrul terenului, cînd re
marcase că portarul Viktor 
ieșise prea mult dintre bu
turi. A lipsit foarte puțin ca 
intenția să se materializeze.
CARLOS ALBERTO. DESPRE 
SLĂBICIUNILE PROPRIEI 

APĂRĂRI
Carlos Alberto a declarat 

ziariștilor că in prima re
priză apărarea formației sala 
a fost mai slabă pe partea 
stingă. „în cabine însă, la 
pauză, a spus Alberto, an
trenorul Zagallo ne-a vorbit 
numai despre aceasta și do
vada că lucrurile s-au îndrep
tat a constituit-o jocul din 
repriza secundă, cînd succe
sul ne-a revenit".

întrebat fiind cum privește 
meciul Anglia 
Carlos Alberto 
dacă meciul va 
dru normal de desfășurare, 
atunci numai o singură e- 
chipă poate să învingă și a- 
ceea nu va fi, de fel, Anglia.

— Brazilia, 
a spus că 
avea un ca-

glez și cum circulația în An
glia e pe stingă. în Mexic, ca 
In aproape toate țările lumii, 
ea este pe... dreapta.

Pînă în prezent singurii ju
cători care suportă In cele

«

mai bune condițiunl căldura 
sînt marocanii. El nu sînt de 
loc speriați de căldură, ba se 
arată șl nemulțumiți 1 în fle
care zi, timp de aproape o 
oră, echipa marocană este su
pusă unor băi de abur !•

Primul fotbalist care a pă
răsit Mexicul încă înainte de 
startul C. M. este fotbalistul 
sovietic Evgheni Rudakov, 
După cum s-a mai anunțat, 
el a suferit o întindere de li
gamente într-un meci de an
trenament susținut de forma-

Telefoto :

COMENTARIUL ZILEI
(Urmare din pag. 1)

majoritatea

brazilienilor

grupa 1, un răspuns mat 
îi vom primi de-abia

Lorenz
A. P.—Agerpres

Ah, ce greu a fost! Uwe. Seeler — încadrat de Gerd Muller (stingă) și Max 
de efort, după meciul cu Maroc (R.F.G. — Maroc 2—1) .

minant al reprizei în festiva
lul Pele: primind o minge în 
jumătatea de teren a echipei 
sale, chiar pe semicercul de 
la centrul terenului, îl vede pe 
Viktor ieșit mult din poartă 
și șutează cu boltă peste goal- 
keeper-ul advers reîntors inu
til să salveze ceva. Viktor va 
răsufla ușurat abia în clipa 
în care balonul va ocoli 
foarte puțin poarta. Cît 
puțin a lipsit ca acest 
magnific al lui Pele să 
mină in istoria marilor 
lurî înscrise la campionatele 
mondiale!

Pele nu și-a întrerupt reci
talul decît în finalul partidei, 
cînd adăugase la activul re
prizei un gol magistral, acela 
cu care și-a pus echipa în a- . 
vans, precum și o pasă idea
lă de transformat, ceea ce 
Jairzinho a și îndeplinit. Ce 
s-ar fi întimplat, ne între
bam, dacă timpul, cei patru 
ani scurși de la World-Cup — 
n-a.r fi vindecat complet ră
nile de pe trupul lui Pele, 
făcîndu-l să-și calce cuvintul? 
Am fi lipsiți de rendez- 
vous-ul cu regele fotbalului: 
un rendez-vous tonic pentru 
noi, slujitori cu condeiul ai 
sportului nr. 1, pentru publi
cul generos, de aici și de pre
tutindeni, pentru adevăratul 
spirit al jocului cu balonul 
rotund, atît de ultragiat în 
ultima vreme.

Cine spunea că regele a mu
rit ?

Gheorghe NICOLAESCU

AZI, LA „EL MUNDIAL
(Urmare din pag. 1)

bului Guadalajara, unde au efec
tuat un antrenament de 60 de mi
nute. Ședința de pregătire a cu
prins trei părți — fizică, tehnică 
și tactică — după care jucătorii 
care nu au participat la meciul 
cu Anglia au susținut un joc la 
două porți, pe distanța a 50 de 
minute, în compania echipei de 
tineret a gazdelor.

In ciuda înfrîngerll severe din 
meciul cu Brazilia, la hotelul 
„Malibu" atmosfera este calmă. 
Antrenorul Marko s-a declarat 
mulțumit de jocul echipei sale, 
dar l-a fost foarte greu să ne 
indice, cu certitudine, numele ju
cătorilor care vor fi trimiși astăzi 
pe teren. Se dau ca sigure — in 
cercurile ziariștilor de aici — în
ceperea partidei cu Kvasniak (ca
re va împlini cu această ocazie 10 
ani de la primul meci contra Ro
mâniei) și indisponibilitatea fun
dașului Hagara.

La Ciudad de Mexico, un alt joc 
de mare miză : U.R.S.S. — Belgia, 
de al cărui rezultat va depinde, 
probabil, decisiv, soarta califică
rii. Se anunță o întrecere pasio
nantă, între rafinamentul tehnic 
al belgienilor — cu un Van Moer, 
se pare, în formă excepțională — 
și regularitatea jocului sovietic.

Noutăți înaintea acestei partide 
care — amintim — în caz de vic
torie ar asigura „diavolilor roșii" 
calificarea, indiferent de rezulta
tele celorlalte meciuri ale grupei: 
se discută introducerea lui Lev 
Iașin între buturile sovietice și
— surpriză — lăsarea pe banca 
rezervelor a celebrului Van Himst, 
care acuză o ușoară întindere.

Cine afirma că ziua de 6 iunie 
este cea a întîlnlrllor decisive, 
nu era departe de adevăr ! Iată, 
la Puebla, un alt derby: Uruguay
— Italia, meci deschis oricărui 
rezultat, confruntare între două 
stiluri de joc relativ asemănătoa
re șl în același timp... diferite. 
Inventivitatea și explozia sud- 
americană față-n față cu surprin- 

ția U.R.S.S. în Columbia, după 
care a fost schimbat cu Iașin 
pe lista celor M22“.

•
Agențiile de presă fac o 

rectificare importantă. Pele nu 
a susținut pînă acum 101 me
ciuri internaționale ci doar 98. 
Dacă va juca în partida cu 
Anglia, jubileul ,.100“ va fi 
sărbătorit cu prilejul meciu
lui cu România, bineînțeles 
dacă „Perla neagră14 va apare 
și în această întîlnire.

Pînă în prezent, Pele a mar
cat 86 de goluri în meciurile 
susținute în naționala Bra
ziliei. Și ceilalți „carriocas" au 
în picioare numeroase jocuri 
internaționale : Gerson 67, 
Jairzinho 57, Carlos Alberto 51 
etc
•

La Guadalajara a fost inau
gurat? o expoziție de artă in
titulată „Stilul Baroc în Ce
hoslovacia". La inaugurare a 
asistat ambasadorul Cehoslo
vaciei în Mexic, dr. Jesek, și 
întreg lotul cehoslovac.

cu

Meniul cel mai bogat și va
riat este consumat de lotul 
vest-german. iată un exem
plu : micul dejun — cafea c. 
lapte sau ceai, suc de porto
cale, dulceață, miere, unt — 
după preferințe, omletă 
șuncă șl trei sorturi dc Diine; 
dejunul — supă de roșii cu 
orez, carne de vițel cu cono
pidă, cartofi fierți șl crem-ca- 
ramel : după amiază — cafea 
sau ciocolată șl ștrudel vie- 
nez ; seara — rizoto, mușchi 
de vacă șl cartofi prăjiți, sa
lată de fructe, șl după prefe
rințe — un pahar de... vin 
roșu.

— epuizat

Iul Bamous.
*

de la maro» 
probabil, lo- Olsson in meciul Italia — Suedia (1—0)

Telefoto ; A. P.—Agerpres

zătoarea luciditate a Squadrei az- 
zurra care ne lasă impresia că a 
înțeles multe din lecția „Anglla- 
1966“.

O certitudine la uruguayeni : 
dr. Roberto Masliah a declarat că 
Pedro Rocha nu va juca contra 
Italiei, lăsînd locul Iul Cortes, și 
un „zvon" din tabăra Iul Valcca- 
reggi : Rlvera — titular !

La Leon, un meci — Peru — 
Maroc — pe care il bănuiam fără 
istoric pînă la acel 1—2 al elevilor 
lui Vidinic în fața lui Uwe 
Seeler.

Antrenorul Dldl — care va ape
la, se zice, la serviciile Iul Soții, 
jucătorul despre care Radu Nun- 
wclller declara că este excepțio
nal — spunea unul reporter al 
ziarului „Esto" că „echipa Perului 
trebuie neapărat să eîștige cu 
Marocul pentru a putea să... piar
dă în fața R.F.G.". Motivul, stra
tegic : „ocolirea" Braziliei în sfer
turile de finală.

In sfîrșit, o veste 
câni : Faras va lua, 
cui ‘ ~

FOTBALIȘTII ROMANI DESPRE MECIUL CU ANGLIA
După cronicari, după ce am auzit și părerile antrenorilor 

echipei noastre reprezentative, am considerat util să dăm cu- 
vîntul și jucătorilor. Să ascultăm și părerile lor în legătură cu 
partida de debut a reprezentativei naționale, susținută împo
triva selecționatei Angliei. Iată, în mod succint, o stenogramă 
a discuției pe care am avut-o cu fotbaliștii români. Subiectul, 
cum spuneam, partida cu Anglia văzută însă de pe gazon.

LUCESCU: „S-a început 
bine, dar am ratat deschide
rea scorului. Apoi, jocul nu a 
așteptat decît greșeala. Din 
păcate, am făcut-o noi. Cred 
că trebuia să deschidem jocul 
după 1—0. Ar fi timpul să 
avem mai multă încredere în 
posibilitățile noaSre. Marți, 
parcă totul s-a întors împo
triva echipei române. După ce 
timp de trei săptămini ne-am 
pregătit pe căldură, în ziua 
meciului timpul a fost favo
rabil fotbaliștilor englezi".

DINU : „în ciuda rezultatu
lui nefavorabil, consider că e- 
chipa noastră a debutat mul
țumitor, dacă ținem seama și 
de valoarea adversarului. Din 
nefericire, am jucat bine nu
mai pînă în momentul primi
rii golului. Acest gol a avut 
în realizarea sa un mare pro
cent de șansă. Ăm încredere 
în evoluțiile viitoare ale echi
pei, cu toate că meciul cu An
glia ne-a lăsat fiecăruia un 
gust amar".

LUPESCU : „Am jucat de la 
egal la egal cu Anglia. Fără 
greșeala care a dus la înscrie
rea golului am fi plecat din 
start cu un punct de mare 
importanță psihologică. Cred 

0 NOUA „ZEIȚA DE Al’R“ ?
Intr-un comunicat publicat de Federația internațională de 

fotbal se arată: dacă Brazilia, Italia sau Uruguayul vor cu
ceri anul acesta „Cupa Jules Rimet" (statueta de aur 
ce se oferă incepînd din anul 1930), trofeul va aparține defi
nitiv 'uneia din aceste echipe, care l-au mai cîștigat anterior 
de două ori. In acest caz, va fi necesară crearea unui nou 
trofeu. La F.I.F.A. au fost primite în acest sens numeroase 
propuneri. Primele au venit din partea gazdelor actualului 
turneu, care au propus ca noul trofeu să poarte numele de 
„Mexico", " " ■<

salvadprieni". Aparent, un 
dezechilibru de forțe a exis
tat și în meciul Brazilia — 
Cehoslovacia, dar cum am 
subliniat și în comentariul 
de ieri și cum probabil s-a 
remarcat din transmisia la 
televizor a acestei partide, 
superioritatea 
n-a fost atît de netă pe cît 
o lasă să se înțeleagă rezul
tatul de 4—1. Fără a scădea 
din meritele elevilor lui Za- 
gallo, trebuie să spunem că 
numai ratările din poziții 
foarte clare ale înaintașilor 
cehoslovaci și naivitatea sis
temului lor defensiv (Pele n-a 
fost marcat întotdeauna cu 
strictețe) le-a prilejuit brazi
lienilor să facă, cum afirma 
același ziar menționat „mare- 

că înaintașii noștri trebuie să 
acționeze cu mai mult curaj".

SĂTMAREANU : „Am im
presia că eram capabili de 
mai mult, dar am fost lipsiți 
de curaj. Sînt nemulțumit de 
rezultat și, firește, trist".

NUNWEILLER : „Ne trebuia 
mai mult curaj. Marți ne-a 
fost teamă să ieșim la joc și 
nouă, și adversarilor noștri. 
Cred, totuși, că echipa a jucat 
mai bine decît în meciurile de 
verificare. Dacă am fi desfă
șurat și contraatacuri rapide, 
îi prindeam o dată doscoperiți 
pe englezi. Pe cînd așa... Ei 
au avut tot timpul posibili
tatea să se replieze în fața 
porții lui Banks".

DUMITRU: „Golul primit 
n-a fost consecința unei faze 
lucrate. Faima englezilor ne-a 
determinat să jucăm timorați 
în cea mai mare parte din 
timp. Dacă Dembrovschi reu
șea deschiderea scorului, as
tăzi am fi vorbit nltfel despre 
viitorii noștri adversari".

MOCANU: „Toți băieții noș
tri au muncit pentru a obține 
un rezultat cît mai bun. Cu 
mai multă atenție se putea 
evita faza care a dus la în
scrierea unicului punct". 

le pas spre cucerirea Cupei 
Jules Rimet". Așa cum re
marca ieri și Joao Saldanha 
în foiletonul său zilnic, pe 
care i-1 publică simultan cîte- 
va ziare din Guadalajara, de
fensiva braziliană și-a dovedit 
și în jocul cu Cehoslovacia 
slăbiciunile, care o fac vulne
rabilă în fata unor înaintări 
mai decise, cum sînt cele ale 
echipelor Angliei sau Italiei, 
de pildă. De aceea, este mai 
prudent să se aștepte și alte 
confruntări ale brazilienilor și 
în primul rînd cea de dumi
nică, cu Anglia, care stîrnește 
un interes excepțional. Ori
cum, însă, din grupa a III-a, 
după primele jocuri disputa
te, șansele cele mai mari de 
calificare în sferturile de fi
nală le au echipele Braziliei 
și Angliei.

DEMBROVSCHI: „Echipa 
noastră a jucat bine și putea 
obține un meci egal. Regret 
enorm că am ratat deschide
rea scorului. Dacă apreciam 
mai bine direcția mingii cen
trată cu puțin efect de către 
Dumitrache aș fi putut s-o lo
vesc din plin. Și cum veneam 
în viteză de Ia 5—6 metri de 
poartă, ar fi fost dificil de 
ratat".

TĂTARU : „Cu mai mult 
sprijin din partea mijlocașilor, 
atacul nostru ar fi putut trece 
decisiv de apărarea adversă".

NEAGU : „Englezii mi s-au 
părut mai timorați decît noi. 
In prima parte a meciului e- 
chipa noastră a avut o ușoară 
superioritate- Formația Angli
ei a controlat jocul abia du
pă deschiderea scorului. Con
cepția noastră de joc este 
bună pentru situațiile de apă
rare, cînd ne aglomerăm judi
cios, dar este defectuoasă in 
momentele de atac cînd Du
mitrache este lăsat izolat prin
tre fundașii nd verși".

ADAMACHE: „N-am fost 
mai slabi decît adversarii noș
tri. Meritam cel puțin un 
meci nul. Dacă Dembrovschi 
înscria la începutul primei re
prize puteam obține ambele 
puncte. Ah, golul a fost stu
pid, mingea treeîndu-mi prin
tre picioare- Balonul trimis de 
Hurst, dintr-un unghi extrem

TOATE ANALIZELE
Comisia medicală a cam

pionatului mondial de fotbal 
a procedat Ia primele ana
lize în urma controlului an
tidoping efectuat asupra unor 
jucători care au evoluat în 
meciurile Anglia — România, 
Uruguay—Israel și URS.S— 
Mexic. Toate 
fost negative.

Referindu-se 
antidoping de 
tul mondial de fotbal, pre.

analizele au

la controlul 
la campiona-

In 
clar 
după meciul de sîmbătă, care 
va opune echipele Belgiei și 
U.R.S.S. învingătoarea dintre 
ele va însoți,- în mod sigur, 
în sferturi echipa țării gazdă, 
care întrunește 
pronosticurilor în acest sens.

în grupa a Il-a, Italia a 
luat un start bun, depășind 
unul din cele două mari ob
stacole pe care le avea de 
trecut. Este drept însă ca și 
cu concursul portarului sue
dez Hellstrdm. Succesul ita
lienilor. pe deplin meritat to
tuși, după cum cu sportivitate 
a recunoscut imediat după 
meci și antrenorul suedezilor, 
Ovar Bergmark, le-a mărit 
considerabil șansele de cali
ficare în sferturi, dar pentru 
a fi siguri de reușită ei au 
nevoie în meciul de sîmbătă, 
cu echipierii Uruguayuîui, 
care emit, la rîndul lor, pre
tenții justificate, de cel puțin 
un punct.

în sfîrșit, in grupa a IV-a, 
situația pare a fi ceva, mai 
complicată. Judecind numai 
prin prisma rezultatelor, Peru 
și R.F.G. sînt favorite. ; Dar 
după excepționala (fără exa
gerare) evoluție avută în me
ciul cu R.F.G. „ll“-le Maro
cului, al cărui antrenor, iugo
slavul Vidinic. a declarat că 
„numai pregătirea fizică su
perioară a vest-germanilor 
le-a adus acestora victoria", 
pare capabil să încurce multe 
socoteli. După cum și echipa 
Bulgariei nu poate fi consi
derată încă ieșită din cursă.

Reeapitulînd cele spuse, este 
foarte posibil ca din fiecare 
grupă să se califice o echipă 
sud-amerlcană și una euro
peană. Se conturează, deci, un 
interesant duel între forțele 
fotbalistice ale celor 
continente. Și chiar 
din cauza dificultăților 
care le întîmpină aici, 
echipe europene, a atmosfe
rei cam neamicale pe care 
trebuie să o suporte, ele par 
a avea șansa a doua, duelul 
de care aminteam va da to
tuși farmec acestei ediții a 
campionatului mondial. .

două 
dacă, 

pe 
unele

de dificil, m-a prins în pozi
ție de dezechilibru, adică 
exact în momentul în care eu 
făceam primii pași pentru a 
acoperi mai bine poarta".

GHERGHELI: „După păre
rea mea, echipele au fost de 
forțe sensibil egale din punct 
de vedere tehnic și tactic. 
Englezii au fost însă mai de
ciși, au atacat mai direct pe 
poartă. Cred că dacă forțam 
ceva mai mult în atac, pu
team obține o mare victorie 
și, o dală cu ea, calificarea 
în sferturi".

DOBRIN : „Echipa română 
a dat randament în apărare. 
O dovadă elocventă în acest 
sens, este faptul că adversarul 
nu și-a putut crea ocazii de 
gol. Băieții s-au arătat buni 
și Ia mijlocul terenului. De a- 
colo înainte însă, lucrurile 
n-au mai mers cum trebuie. 
Mi-au plăcut din echipa noas
tră : Dumitru, Dembrovschi și 
Ntinweiller".

DELEANU : „S-a .jucat, cred 
eu, destul de bine, dar fără 
curaj. în meciul următor tre
buie să încercăm să cîștigăm 
pentru a arăta, în întregime, 
posibilitățile reale ale echipei. 
Altfel, ne trezim cu trei me
ciuri pierdute cu 0—1. Este 
greșit, după părerea mea, să 
facem din pasă — 
sine cind în 
trebuie să fie

un scop in 
mod normal ca 
doar un mijloc".

AU FOST NEGATIVE
ședințele federației italiene. 
Ărtemio Franchi, a decla
rat că metoda se pare a fi 
inoperantă, deoarece nu se 
precizează în primul riad 
dacă sancțiunile se dau in
dividual jucătorilor sau în
tregii echipe. „Ce se va în- 
tîmpla — se întreabă Fran- 
chi — în cazul cînd Se va 
descoperi că au folosit do
ping jucătorii unei echipe 
calificate în finală T?



Internaționalele de tir ale României

in lume
o

declară dl. Frederick Keifer, conducătorul echipei americane

29 DE ÎNSCRIERI

LA J.O. DE IARNA 1972

Patrulaterul de sabie de la București

PRILEJ DE AFIRMARE 
PENTRU SCRIMERII ROMÂNI

TOKIO, 5 (Agerpres). — 
Pînă în prezent 29 de țări 
au anunțat în mod oficial că 
vor participa la Jocurile 
Olimpice de iarnă din enul 
1972. Printre țările care au 
răspuns afirmativ se numără 
U.R.S.S., S.U.A., România,
Grecia, Olanda, Italia, Un
garia, Elveția, Suedia etc. Se 
prevede un număr de 1390 
pârtiei,panți (la ultima ediție 
a J. O. de iarnă de la Gre-

noble au evoluat 1 293 spor
tivi). 11 țări n-au trimis încă 
răspuns, iar 15 țări au anun
țat că nu vor participa la 
„Olimpiada albă".

SPORTIVELE MAGHIARE
ÎNVINGĂTOARE

LA TENIS
IN

DE
C.C.E;

MASĂ

Pe poligonul Tunari a 
avut loc ieri o adevărată 
canonadă. Pe toate standu
rile, de la pistol viteză, puș
că, skeet, talere și pînă la 
cele de mistreț alergător s-a 
desfășurat o activitate inten
să, focurile răsunînd fără in
termitență. Alături de tră
gătorii români, s-au antrenat 
și primii oaspeți sosiți : țin
tașii americani, bulgari și 
belgieni. Adevărata zi de 

a pregătirilor concuren- 
străini va fi însă astăzi 
vor fi prezenți mpjori- 
invitaților de peste ho- 

din cele 18 țări cărora 
trăgă-

vîrf 
ți lor 
cînd 
tatea 
tar 
li se vor alătura și 
torii noștri.

în mijlocul animației care 
domnea vineri la poligon 
ne-am întîlnit cu dl. Frede
rick Keifer, conducătorul e- 
chipei S.U.A., 
noastră de anul 
ne-a declarat

„Vremea este 
dar competiția va fi fierbinte 
ca și inimile celor care par
ticipă. Instalațiile de la Tu
nari, cadrul natural și orga
nizatoric creează un 
ambiant minunat pe 
frumos poligon unde este o 
plăcere să concurezi. Dc _ a

cunoștința 
trecut. D-sa 

următoarele : 
cam rece.

mediu 
acest

x_____ ___ ____ . De a-
ceea noi ne simțim mai bine 
la Tunari decît pe atitea alte 
poligoane pe care am concu
rat.' Nu este întîmplător că

aici s-au înregistrat nume
roase performanțe de răsu
net. Valoarea ridicată și nu
mărul mare al trăgătorilor 
care se vor întrece în aceste 
zile mă fac să cred că in
ternaționalele României vor 
însemna o reușită deplină 
atît pentru țintașii dv. ca 
și pentru ceilalți. Lupta va 
fi strin^ă și cîștigătorii vor 
fi cunoșcuți la capătul unor 
dispute pasionante".

Intr-adevăr, 
concursurilor care 
minică va solicita 
concurenți. Dar nu 
ei. Astfel de întreceri incum
bă un efort considerabil 
și din partea organizatorilor. 
De aceea, federația de spe
cialitate, cu sprijinul unor 
sectoare din cadrul C.N.E.F.S. 
a luat măsurile necesare pen
tru ca cele patru competiții 
internaționale să se bucure 
de condiții optime de desfă
șurare. Nutrim speranța că 
și din acest punct de vedere, 
competițiile vor fi la înăl
țime.

• Ieri au sosit trăgătorii 
din Cehoslovacia, S.U.A. (ul
timul eșalon de 22 de țintași), 
R.D. Germană, R.F. a Ger

amploarea 
încep du- 
mult pe 
numai pe

TOM BOGS
ÎNVINS NET

DE EMILE GRIFFITH!
COPENHAGA, 5. — Fostul cam

pion mondial de box la catego
riile ușoară și mijlocie, america
nul Emile Griffith, l-a învins la 
puncte in 10 reprize pe danezul 
Tom Bogs (actualul campion eu
ropean la mijlocie) în meciul dis
putat pe stadionul Walby din Co
penhaga.

9000 de spectatori au asistat la 
o victorie relativ facilă a lui 
Griffith, care s-a prezentat la 
greutatea 71,800 kg față de 73.500 
kg cit a cîntărit campionul euro
pean. Acesta din urmă a fost de 
două ori la podea în reprizele a 
6-a și a 10-a. Mai tșlmic. mai ra
pid și cu un mal bun joc de pi
cioare, Griffith a dominat lupta, 
cîștigînd 8 din cele 10 runduri, 
alte două fiind egale.

Meciul a contat ca o semifi
nală (neoficială) în vederea 
desemnării viitorului adversar al 
actualului campion mondial la 
mijlocie, Italianul Nino Benvenutl, 
prezent și el joi seara la meciul 
de la Copenhaga.

Un- 
lotului), 
Elveția,

maniei, Italia, Polonia, 
garia (prima parte a 
Monaco, Spania, 
Grecia și Franța.

• Ceilalți oaspeți 
teptați astăzi. Este vorba de 
țintașii din U.R.S.S., Ungaria 
(al doilea eșalon), Turcia, 
Iugoslavia și Norvegia.

• La proba de armă liberă 
calibru redus 60 focuri cul
cat va fi decernat trofeul 
challenge „Iosif Sîrbu“. Tro
feul instituit pentru prima 
oară la internaționalele de 
anul trecut (cînd învingător 
a fost americanul Bahrman) 
va reveni definitiv trăgăto
rului care îl va adjudeca 
două ori consecutiv sau 
trei ori alternativ.

sînt aș

de 
de

• Federația română de• Federația română de tir 
va acorda numeroase premii 
constînd din cupe, medalii, 
plachete, diferite obiecte și 
diplome.

• Ședința tehnică (și tra
gerea la sorți pentru toate 
probele) a fost stabilită pen
tru azi, la ora 18, în sala 
de festivități a hotelului 
Nord

cea 
dintre 

este 
de

Concursul patrulater de sa
bie România — Italia — Po- . 
Ionia — R.S.F.S.R. va fi inau
gurat astăzi, în sala Floreas- 
ca. Este o întrecere desti
nată să păstreze în actuali
tatea competițională 
mai spectaculoasă 
probele scrimei. Ea
de altfel, într-o suită 
concursuri-test, (de fapt prin
tre ultimele), în vederea £ 
C.M. de la Ankara. W

Ce trăgători vor evolua la 
București? în echipa 
R.S.F.S.R. sînț prezenți Ba
jenov, Golubov, Komar și 
Zeniskov, toți reprezentanți 
ai tinerei generații, dornici 
să facă încă un pas spre por
țile lotului sovietic pentru 
Ankara. Selecționata Poloni
ei cuprinde' pe cunoscuții sa- 
breri Sobczak, Zakrzewski, 
Pisulla și Czernicki (rezervă 
Bierkowski). 
mii trei fac 
tura de aur 
vorbește de 
rea echipei, 
cazul echipei Italiei ; sosirea 
lui S'alvadori. In acest fel, 
„squadra azzurra" va intra 
pe planșă în formula Bredi, 
Montano, Panella și Salva- 
dori. Iată și echipele țării 
noastre : ROMÂNIA A — 
Vintilă, Irimiciuc. Budahazi, 
Bădescu (Popescu) ; ROMÂ-

NIA B — Nicolae, Culoea, 
Nilcă, Creițaru (Alexe).

Programul primei zile: de 
la ora 9 — întrecerile pe e- 
chipe. (ora 11 — România — 
Polonia ; ora 17 — România 
R.S.F.S.R. ; ora 19 — Româ- 

în 
la 

un

nia — Italia. Duminică, 
ziua a H-a, participanții 
patrulater își vor disputa 
turneu individual.

INTER

La Bratislava, în semifi
nala „Cupei Europei Cen
trale" la fotbal, formația lo
cală Inter a invins cu scorul 
de 2—1 (0—1) echipa Hon- 
ved Budapesta.

disputat 
,Cupei cam- 

la tenis de 
feminin dintre echipa 

locală a Institutului de Sta
tistică și formația Start Pra- 
ga. Gazdele au 
toria cu scorul 
vingătoare și în 
nire, sportivele 
cucerit trofeul.

la Budapesta 
returul finalei 
pionilor europeni 
masă

s-a

obținut vic- 
de 5—-1 • în- 
prima întil- 

maghiare au

ii

Faptul că. pri- 
parte din garni- 
a lotului polonez 
la sine de valoa- 
O noutate si în

BOXUL POLONEZ ABORDEAZA
NOI MODALITĂȚI DE REDRESARE

Răzbunarea lui Eddy Merckx

la Opole, unde a 
arbitru la finalele 
individuale de box 

ale Poloniei, arbitrul brașovean 
Ion Boamfă ne-a împărtășit cite- 
va impresii (culese de la compe
tiția recent încheiată), de loc lip
site de importanță, avînd în ve
dere și faptul că de-a lungul 
multor ani — pină la campiona
tele europene de la București — 
școala poloneză s-a impus în în
trecerile pugilistice internaționale. 

După eșecul din primăvara anu
lui trecut, de la București, pro
blema revitalizăril boxului i-a 
preocupat în mod deosebit pe 
specialiștii polonezi, și, după cite 
sîntem informați, federația de 
resort luase o serie de hotărîri, 
vizînd în special creșterea unui 
eșalon tînăr, capabil să readucă 
în scurt timp boxul din această 
țară pe primele trepte ale podiu
mului internațional.

Finalele de la Opole — disputate 
în luna mai — au fost așteptate 
cu deosebit interes, ele constituind 
un criteriu de verificare a eficien
ței măsurilor luate cu un an în 
urmă și reprezentînd testul ideal 
de apreciere a direcției evoluției 
și nivelului valoric al sportului cu

Revenit de 
participat ca 
campionatelor

mănuși din țara prietenă. Din cel 
165 de finaliști care s-au întrecut 
de-a lungul a 8 gale, un singur 
reprezentant al tinerei generații 
— Zacrzewski, la categoria semi- 
mijlocie — a reușit să intre în 
posesia titlului. Dar — după cum 
ne relata interlocutorul nostru — 
el a ieșit victorios, în urma unui 
concurs de împrejurări, favorabil, 
creat prin descalificarea nedreap
tă, în semifinale, a lui Stawski, 
cel mai bun pugilist al categoriei. 
In rest, campionii sint cei una
nim cunoșcuți in arena interna
țională, adjeă tocmai cei care, in 
ultimii doi ani, n-au mai făcut 
față asaltului fruntașilor din cele
lalte țări europene. Iată lista cam
pionilor, în ordinea categoriilor : 
Rozek, Skrzypczak, Kokoszka, 
Radzikowski, Szczepanski, Kulej, 
Zakrzewski, Rudkowski, Stahur- 
ski, Dragan, Treia.

Veteranii polonezi nu au stră
lucit nici la aceste finale. De alt
fel, el au prestat un box sărac 
în procedee tehnice, încîlcit, în 
care obstrucțiile au abundat. Ni
velul finalelor a fost apreciat ca 
fiind mai scăzut față de cel al 
edițiilor din ultimii ani, desele de
cizii prin descalificare șl

peste 80 de avertismente înscrise 
pe buletinele de punctaj reflec- 
tind acest lucru. Faptul că Încă 
nu se întrevede o generație tînă- 
râ capabilă să o înlocuiască pe 
cea cu nume sonore pe care le-a 
avut cu cîțiva ani în urmă, vine 
să arate că boxul polonez n-a de
pășit încă criza in care a intrat.

De aceea, modalitatea de pre
gătire a schimbului de miine a 
suferit serioase modificări, demne 
de toată lauda : cei mai talentafi 
juniori, care sînt elevi, au fost 
adunați Ia o singură școală unde 
iși continuă studiile, in care orele 
de educație fizică sint adevărate 
antrenamente de box. Regimul de 
viață, dc studiu șl de antrena
ment a fost alcătuit în așa fel 
incit să servească exclusiv pregă
tirii școlare și, paralel cu ea, dez
voltării și pregătirii marilor per
formanțe pugilistice.

După cum se poate vedea, foru
rile conducătoare ale boxuluț. po
lonez se străduiesc să' găsească 
cele mai bune mijloace pentru a 
readuce acest sport la nlveltil ri
dicat cu care ne obișnuise pînă 
de curînd.

GINO BARTALI : „Eddy 
va fi stăpîn absolut. Ai noș
tri se tem și n-au cum să-1 
pună în dificultate."

ROBERT SILVA („l’E- 
quipe“-Paris): „Mișcarea anti 
Merckx promite să fie in
transigentă. Rămine să vedem 
cît de bine va fi organizată".

VITTORIO ADORNI: „Nici 
acest Giro cu 30 de procente 
sub valoarea mea. O traheită 
m-a chinuit multă vreme și 
mi-a diminuat forțele".

VITTORIO ADORNI : „Nici 
unul dintre noi nu se poate 
socoti imbatabil. Deci, nici 
Merckx !“

Acestea au fost părerile 
vehiculate înaintea startului 
celui de al 53-lea Giro. Sin
gurii rutieri, creditați cu șan
se în disputa cu Merckx, e- 
rau — după opinia specialiș
tilor — italienii Michele 
Dancelli și Franco Bitossi.

Și Giro, cu cele 20 de etape 
ale sale, însumînd 3 311 km, 
cu cele 26 de urcușuri, a în
ceput la 18 mai, angajînd în 
disputa pentru „tricoul roz" 
130 de alergători din 13 fir
me comerciale. EDDY 
MERCKX a dat prima lovi
tură încă înainte de start, 
împlinind condiții materiale 
costisitoare (nu avarițla, ci 
dorința de „răzbunare" pen
tru acea întunecată afacere 
de dopaj ce i-a fost pusă în

etapă a Turu-
(Arta-Marmo-

tabăra 
Bitossi, 
preluat 
apoi, a

moment bucurie în 
italienilor. Franco 
primul învingător, a 
conducerea pe care, 
deținut-o timp de 6 etape. 
Eddy se afla însă în preajmă. 
El cîștigase etapa a II-a, în
cheiată La Saint Vincent, și 
îi urmărea, fără să se impa
cienteze, pe adversari. De 
altfel, Zilioli, unul dintre așii

etape, de azi și miine, ita
lienii stau cu sufletul la 
gură. Ei speră că Passo Fal- 
zarego — 2 105 m, Passo Tre 
Croci — 1814 m, Passo de 
Zovo — 1 482 m, Passo din 
Monte Croce Conelico — 
1 636 m din etapa Rocca — 
Dobbiaco și Passo di Cam- 
polongo — 1 875 m, Passo
Pordoî (Virful Coppi) —

Adversarul lui Z. Franulovici în finala de simplu a turneului de la Roland Garros este Jan Kodes, primul tenisman al Ceho
slovaciei. Iată-l în plin atac la fileu Telefoto : A. P.—Agerpres

In a 18-a 
lui Italiei 
lata, 180 km), cicliștii au 
luat cu asalt primele vir- 
furi din Alpi. A cîștigat 
italianul Michele Dancelli, 
in 5h 32 :14 — a patra sa 
victorie de etapă. Au ur
mat : Bitossi la 7 s. Van- 
denbosche și Merckx la 
9 s,. Gimondi la 37 s., Zi-' 
lioli la 40 s. G. Petterson 
la 1 :16 și Ritter la 8 :03. 
In clasamentul general, 
Eddy Merckx este urmat 
acum dc Felice Gimondi 
Ia 3 :20 și de Vandcn- 
bosche la 4 :59. Azi, a 
doua etapă alpină și pen
ultima din Giro : Rocca 
Pietore—Dobbiata, 420 km.

spate anul trecut, cînd con
ducea detașaț în Giro — i-a 
generat acest gest), belgianul 
își asigurase de fapt o cifră 
de venituri chiar mai mare 
decît a învingătorului, dacă 
acesta urma 
cît el...

Competiția,
Pellegrino, a

să fie altul de-

începută la 
adus în primul

ZATULOVSKAIA

ROLAND GARROS ÎNAINTEA FINALELOR
SE DISTANȚEAZĂ

• Țiriac și Năstase în finala de dublu • Finală Franulovici — Kodes

la simplu bărbați ® Margaret Court iși pregătește o nouă victorie

PARIS, 5. — Campionatele 
Internationale de tenis ale 
Franței își programează sîm- 
bătă și duminică, pe terenu
rile de la Stade Roland Gar
ros, intilnirile decisive pen
tru desemnarea campionilor.

Angajați în semifinalele 
probei de dublu masculin, 
tenismanii români Ion Țiriac 
și Ilie Năstase au învins cu
plul australian Crealy, Stone 
cu 6—4, 5—7, 9—7, 6—4. Cu
plul român va întilni in fi
nală perechea americană 
Ashe, Passarell, care a dispus 
de dublul francez Goven, 
Jauffret cu 6—4, 6—3, 4—6, 
6—2.

Semifinala la dublu mixt 
dintre Rosemary Casals, Ilie 
Năstase cu Francoise Dure, 
J. C. Barday, va avea loc 
simbătă.

A ajuns înaintea finalei și 
turneul de simplu mascujjn. 
Aci, adversar al iugoslavului 
Z. Franulovici, în ultimul 
meci, va fi nr. 1 cehoslovac, 
redutabilul Jan Kodes. Acesta 
a dispus la luptă dc speranța 
franceză Georges Goven, ul
tima în semifinală, cu scorul 
2—6, 6—2, 5—7, 6—2, 6—3. 
Deci, finală „est-curopeană“ 
— cum remarcă corespon
denții agențiilor de presă.

O reprezentantă a Europei

centrale este prezentă, în 
schimb, în finala de simplu 
femei. Hclga Nicsscn, cam
pioana vest-germană, după 
ce a produs marea surpriză 
a probei, eliminînd-o pe a-

mericanca Billie Jean King, 
a cîștigat relativ ușor semi
finala cu Karen Krantzke 
(Australia), de care a dispus 
cu 6—3, 6—1. în cealaltă 
semifinală, puternica austra- 
liancă Margaret Smith Court 

rămine prima favo- 
a scos din luptă pe 

reprezentantă 
Julie Hcldman,

— care 
rită — 
ultima 
S.U.A.,
scorul 6—0, 6—4.

a 
cu

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
— După consumarea a 11 
runde în turneul internațio
nal feminin de șah de la 
Balaton conduce Tatiana Za- 
tulovskaia (U.R.S.S.) cu 9 
puncte, urmată de Verdezi 
(Ungaria) 7 puncte. Marga
reta Teodorescu (România), 
care a remizat cu Sinks, 
ocupă locul 4 cu 6 puncte. 
A doua reprezentantă a Rd- 
mâniei în acest turneu, Ro- 
dica Reicher, a învins-o în 
runda a 11-a pe Todorova 
(Bulgaria).

SELECȚIA TENISMANILOR
i Pentru întilnirea cu 
goslavia sînt cunoșcuți 
dintre titularii reprezentativei 
de tenis a țării noastre : Ilie 
Năstase, Ion Țiriac și Petre 
Mârmureanu. Cel de-al pa
trulea echipier al României, 
care urmează să facă depla
sarea la Maribor, pentru me
ciul de „Cupa Davis", va fi 
desemnat după încheierea 
concursului de verificare și 
selecție început joi după 
amiază pe terenurile din 
parcul sportiv Dinamo.

Se întîlnesc patru jucători : 
Sever Mureșan (Progresul), 
Constantin Popovici (Steaua), 
Sever Dron și Viorel Marcu 
(ambii 
aceste 
drept criteriu de selecție pen
tru apropiatele întreceri bal-

Iu- 
trei

Dinamo). Totodată, 
întreceri contează

canice de tenis, de la Atena, 
în prima zi s-au disputat 

două par' de. S. Dron — în 
accentuată revenire de formă 
— a dispus în trei seturi de 
C. Popovici : 6—1, 9—7, 6—0. 
Apoi, am asistat la o foarte 
spectaculoasă dispută, între V. 
Marcu și S. Mureșan. Primul 
a acumulat puncte prețioase 
care l-au apropiat sensibil de 
victorie. La scorul de 6—4, 
7—5, 3—6, 7—6 (și 40—30) pen
tru Marcu, ploaia a dictat, 
însă, întreruperea jocului, care 
urmează să fie reluat azi. Ieri 
s-au mai înregistrat rezulta
tele : Dron-Mureșan 6—0, 
ii—3 ; Marcu-Popovici
6—3, 6—2, 6—4.

Azi (de la ora 15,30) 
mele jocuri.

6—3,
0—6,

ulti-

Rd. V.

Tiparul: I. P, .Informa(ia’, sir. Brezolanu nr, 23—25. București

c ortina se ridică dea
supra unei săptă- 
mini bogată în im
portante 
sportive, 
nu sînt

stîrnească interes 
celui datorat El 
din Mexic.

In primul rină, 
nat european de 
gă tradiții și speranțe româ
nești. La Berlin, în moderna 
Sport-halle Dynamo, cei mai 
buni luptători de pe continent 
vor da asaltul titlurilor de 
campioni. Prima manșă — cu 
start la 9 iunie — este con
sacrată luptelor libere. Dele
gația țării noastre, cuprinzînd 
luptători tineri, de perspec
tivă, nu are de apărat nici un 
titlu, dar un prestigiu mereu 
reînnoit. Să nu uităm că în
săși la ultima ediție, luptăto
rii noștri au obținut un meri
toriu loc trei pe echipe. Pre
tenții mai mari se ridică, de
sigur, la cel de-al doilea cam
pionat european, cel de la 
greco-romane, acesta urmînd 
însă pe programul întreceri
lor abia de sîmbăta viitoare.

Este și săptămîna unei noi 
runde în „Cupa Davis". Se 
dispută semifinalele europene, 
al treilea tur, mult mai echi
librat decît cele precedente. In

evenimente 
chiar dacă 

capabile să 
asemănător 

Mundialului

un campio- 
care se lea-

PANORAMIC
SPORTIV

partea de sus a tabloului 
(grupa A) stau alături două 
reprezentative care reprezintă 
chintesența tenisului din sud- 
estul Europei: România și Iu
goslavia. Despre întilnirea lor, 
de la Maribor, vom mai avea 
prilejul să vorbim. Deschisă 
oricărui rezultat pare a doua 
semifinală a grupei, opunînd 
Spania și Franța. Cum me
ciul are loc la Paris, misiu
nea lui Santana et comp, nu 
este ușoară. Cu cite va zile în 
urmă „vrăjitorul" Manolo 
pierdea în fața noii stele a 
rachetei franceze, tînărul 
Georges Goven... Două me
ciuri care promit rezultate 
strînse sînt și in grupa B. Aici 
se întîlnesc U.R.S.S.—Ceho
slovacia și R.F. a Germaniei— 
Belgia, adversari de forțe a- 
propiate.

La 10 iunie începe la Atena 
o competiție baschetbalistică 
ce poartă un caracter aparte. 
Este așa numitul Festival 
F.I.B.A., reunind pe campioa
na europeană Ignis Varese, o 
selecționată continentală de 
mari vedete, precum și echi
pa reptezentind pe gazde — 
A.E.K. Numai trei zile de 
baschet, putînd furniza însă 
destule superlative.

Gală automobilistică, pe cir
cuitul de la Spa-Francor- 
champs. Se dispută a patra 
cursă din „serialul" campiona
tului mondial de automobilism 
(formula 1). Veteranul Jack 
Brabham (15 p), talonat de 
„scoțianul zburător" Jackie 

Stewart (13 p), sînt în fruntea 
listei de ași ai volanului care 
intră din nou în luptă. Ur
mează in ordine — Dennis

Tour de
Belgianul Eddy Merckx încearcă în acest an eventul Giro- 

France.

dcQlsmulul profesionist, ii 
era locotenent în formația 
„Faemino", iar cdmpatrioții 
săi (23 la număr) aveau for
ța să strunească plutonul la 
nevoie. încă. înainte de con
tratimpul individual pe 55 
km — Bassano del Grappa 
— Treviso, unde știa precis 
că-i va smulge tricoul roz 
lui Bitossi, Merckx reușește 
să treacă în fruntea clasa
mentului. El cîștigă etapa a 
7-a, Malcesine — Bretonico, 
130 km, și preia șefia. La 
contratimp își consolidează 
poziția.

înaintea ultimelor două

pu
pe 
pe 
si

2 239 m, Passo Sella — 2 237 
m din etapa de încheiere 
a „Turului Italiei", Dobbiaco 
— Bolzano, 155 ktm, vor 
tea aduce în. frunte fie 
Gimondi — aflat acum 
locul doi, fie pe Darcelli, 
tuat pe poziția a 7-a.

Dar, printre „tifosi“ se află 
și oameni... lucizi. Ei știu că 
Giro s-a încheiat de fapt, că 
Merckx a obținut a doua 
strălucită victorie (prima în 
1968) șî că va încerca anul 
.acesta marele event Giro— 
Tour de France.

Hristache NAUM

A FOST CREATĂ SECȚIUNEA EUROPEANĂ A A.I.B.A.
Gh. Guriev ales vicepreședinte al noului for

MOSCOVA, 5 (Agerpres). 
Cu prilejul unei reuniuni 
desfășurate la Moscova a fost 
creată secțiunea europeană 
a Asociației internaționale 
de box amator (AI.BA). Pre
ședinte al secției europene 
de box a fost ales Nikolai 
Nikiforov Denisov (U.R.S.S.),

iar ca vicepreședinți Gheor- 
ghe Guriev (România), Ro
man Lisowski (Polonia) și 
Frederik Warrey (Anglia). La 
lucrări a asistat și președin
tele AIBA, R. Russel.

TRACANELLI,
DIN NOU 5,20 m

unui concurs
St. Maur

Cu prilejul 
desfășurat la 
(Franța), Francois Tracanelli 
a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina cu 5,20 m, per
formanță ce egalează recor
dul european de juniori ca- 
re-î aparține.

Hulme și Jochen Rindt cu 
cite 9 p. Vacant rămine însă 
locul 5 în clasament. A dis
părut Bruce McLaren, victimă 
a vitezelor insolite. Iar traseul 
„Marelui Premiu al Belgiei", 
de duminică, promite medii o- 
rare mari pe această pistă cu 
puține viraje. Pericolele în
conjoară vrăjmașe pe teme
rarii automobiliști.

Tot în domeniul sportului 
cu motor se anunță un nou 
raliu, cel al Scoției. 150 de e- 
chipaje se vor prezenta la 
startul unui itinerar de 2 700 
km. In fine, de menționat o 
săptămînă întreagă de între
ceri pe mica Insulă Man, din
tre Anglia și Irlanda, unde 
motocicliștii asaltează locurile 
fruntașe din campionatul 
mondial (a 4-a cursă) și glo
ria tradițiilor unui „Tourist- 
Trophy" modernizat.

Program non-stop și în lu
mea pedalelor. Giro trece în 
amintire de miine seară, dar 
îi urmează două Tururi ci
cliste în paralel — Elveția și 
Luxemburg. Un „intermezzo" 
doar pînă la marea Buclă 
franceză, care se apropie tot 
mai mult, proba supremă în 
sezonul rutier.

Radu VOIA

ELE
Turui ciclist al Angliei, a progra
mat a 12-a etapă pe ruta Wey
mouth — Southsea (177 km). Vic
toria a fost decisă la sprintul fi
nal. A cîștigat olandezul Nleuw- 
kamp cronometrat în 4h 46:34, in 
fața polonezului Maglera și a ce
hoslovacului Matousek (același 
timp). In clasamentul general in- 

—-• Mainus (Ceho-dividual conduce 
slovacia).

Proba pe echipe 
mlul Națiunilor" __  _____  ___
cursului internațional de călărie 
de la Lucerna a fost cîștigată de 
formația S.U.A. (Kathy Kusner, 
Neal Shapiro, Josef Fargls șl Wil
liam Steinkraus) care a totalizat 
12 puncte penalizare. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
R.F. a Germaniei 16 p.p, și Elve
ției 16,75 p.p.

dotată cu „Pre- 
din cadrul eon-

Cursa ciclistă internațională des
fășurată la Poitiers a fost cîștlga- 
tă de rutierul francez Roger Pin- 
geon, cronometrat pe distanța de 
110 km cu timpul de 2h 48:0.

Turneul Internațional de tenis de 
Ia Casablanca a continuat cu dis
putarea sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. In cel 
mai echilibrat meci. Pierre Bar
thes l-a învins cu 12—10, 8—6, 6—1, 
pe Roger Taylor. Intr-o altă par
tidă, Andres Gimeno a dispus cu 
6—3, 6—5, 6—4 de Ismail el Shafel.

După desfășurarea a patru probe, 
în concursul internațional de 
pentatlon modern de la Budapesta 
conduce maghiarul Peto cu 4 056 
puncte, urmat de compatrloții săi 
Balczo — 3 972 puncte șl Kelemen 

3 934 puncte. Proba de natatie 
(300 m) a revenit lui Horvath 
(Ui^aria) în 3:32,0 (1 184 puncte). 

Competiția internațională ciclistă 
„Midi Libre" a continuat cu des
fășurarea etapei a doua pe ruta 
Ntmes — Beziers (191 km). Vic
toria a revenit olandezului Jans
sen, cronometrat în 4h 58:13. In 
clasame-tul general Individual a 
rămas lider belgianul Dlreckx.

Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit la Atena meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Egaleo 
(Grecia) șl Eskisehir Spor (Tur
cia). Fotbaliștii greci au termi
nat învingători cu scorul de 3—1 
(1-0).


