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• Pele: „împotriva Angliei

mexicane, Pena, convins de

®’ R.F.G.,

AVANCRONICĂ DUMINICALĂ

vom juca cu

marea șansă

cu Seeler și

• ••

totul altfel decît am făcut-o cu Cehoslovacia!“ Căpitanul echipei

a... gazdelor! ®

Muller, dar fără

Un meci decisiv pentru doctorul Boșkov și elevii săi

Hottges • Ramsey tace chitic!

â. W

dintre
brului

marile vedete braziliene,
Wilson Simonal. Pel6 pare fericit, 

oare, și astă-searâ.

.regele" Pele și vicleanul Jairzinho (jos) primesc vizita celc- 
Pelâ ride, la citeva ore după meciul cu Cehoslovacia... 

după lnttlnirea cu „jandarmul" Stiles 7!

GUADALAJARA
IUNIE

sosit la Guadalajara 
noi impresii culese 
drum. Văzusem zeci

1

Două 
elntărcț-pop, 
Va ride,

în cea de a patra zi „plină" 
a sa — dacă nu punem la so
coteală vernisajul U.R.S.S — 
Mexic — El Mundialul găzdu
iește astăzi alte patru partide, 
mai mult sau mai puțin deci
sive, dar în orice caz dominate 
de întilnirea-titan — cum o 
numesc ziarele mexicane — 
dintre reprezentativele. Angliei 
și Braziliei, spectacol pe care 
întregul univers 
așteaptă, credem, 
cată impaciență.

★
La Ciudad de 

drawul de debut, 
nesc formația Ei 
într-un meci în care — practic 
— elevii lui Raul Cardenas au 
toate șansele să-și apropie vic
toria.

După toate probabilitățile, 
antrenorul mexican va proceda 
la două modificări, menite să 
impulsioneze linia de atac, 
prin introducerea „veteranilor" 
Borja și Padilla.

Și pentru că toț sîntem la 
mexicani, permiteți-ne să ci
tăm declarația căpitanului echi-

fotbalistic îl 
cu o justifi-

Mexico, după 
gazdele întîl- 
Salvadorului,

GRUPA A (Mexico) : Mexic
— EI Salvador (ora 12 — ora 
locală, 20 — ora României).

GRUPA B (Toluca) : Israel
— Suedia (ora 12 — ora loca
lă. 20 — ora României).

GRUPA C (Guadalajara) : 
Anglia — Brazilia (ora 12, ora 
locală, 20 — ora României).

GRUPA D (Leon) : Bulga
ria — R.F.G. (ora 12 — ora 

■ locală, 20 — ora României).

cîștiga Cupa „ Jules Rimet"!“.
Ne îndoim că gazdele vot 

reuși această performanță, dar

Cînd am 
purtam cu 
fugitiv din 
de fotografii multicolore, repro
duse in reviste și în prospec
tele turistice, ascultasem în a- 
vioane sau prin holurile mari
lor aeropoarte ore întregi, fără 
să ne plictisim, încîntătoarele 
melodii mexicane, pe care cele
brii „mariachis" știu să le in
terpreteze cu atîta artă. Eram 
— cel puțin așa credeam — a- 
comodați cu această atmosferă, 
tipică platourilor aztece unde 
totul inseamnă parcă ritm și 
culoare. Ne-am înșelat, însă...

Viața trepidantă a acestui 
mare oraș, cu contrastele ei 
izbitoare, cu o activitate tumul
tuoase ale cărei ore de vîrf nu 
țin seama de zi sau de noapte, 
amplificată pînă la proporții 
neobișnuite de „El Mundial ’70“ 
ne-a răvășit pur și simplu. Ori
ce european sosit, pe aceste 
meleaguri, în zilele premergă
toare primelor meciuri, a sim
țit acest șoc. Pentru a vă face 
o imagine despre ceea ce în
seamnă fotbal aci la Guadala
jara și ce limite a atins pasiu
nea pentru dansul pe gazon al 
balonului pestriț este suficient 
să spunem că, la fel ca peste 
tot în Mexic, și în statul Ja
lisco campania electorală ca
pătă accente tot mai vii de
oarece ziua scrutinului (5 iulie) 
se apropie vertiginos. în ciuda 
acestui lucru, „El Mundial" a 
captat întreaga atenție a opiniei 
publice, cîștigînd detașat in
fernala cursă a publicității. Pe 
toate străzile principale, în ma
rile piețe ale orașului, pe clădi
rile publice ce-și, înalță silueta 
zveltă spre cerul albastru, în

CIOCALTEA alături DE SPASSKI

FISCHER, LARSEN, NAJDORF etc
IN TURNEUL DE

pentru a aduna în competiție 
elita mondială □ șahului. Au 
fost invitați : campionul lumii, 
Boris Spasski, Bobby Fischer, 
Bent Larsen, Miguel Najdorf, 
Lajos Portisch, J. Donner, Al- 
beric O'Kelly, copilul minune 
al șahului brazilian, Mecking 
și alții.

70!
.

■

o
vitrinele marilor (dar și mici
lor...) magazine sînt expuse 
drapelele țărilor participante 
la turneul final, mesaje de sa
lut și încurajări la adresa a- 
cestora. O cantitate impresio
nantă de bunuri de larg con
sum și de alte produse confec
ționate special în acest scop 
poartă emblema campionatului

(Continuare în pag a 3 a)

Corespondente prin telex de 
Io trimișii noștri speciali 

Constantin FIRANESCU

Gheorghe NICOLAESCU

Vintilă (in stingă) in asaltul cu italianul Monlano
Foto : V. BAGEAC

Patrulaterul de sabie de la Floreasca

ROMÂNIA A PE LOCULI!
într-o mare măsură, opti

mismul prof. N. Nicolau, an
trenorul coordonator al lo 
tului național de sabie a fost 
îndreptățit. Echipa 
României a luat un 
celent la concursul 
ter de la Floreasca. 
ea a întrecut destul 
formația secundă a 
scorul de 10—6.

După acest meci de încăl
zire România A a tras in 
compania redutabilei echipe 
a Poloniei, aspirantă la locul 
2 în competiție. A fost un 
meci mare, de înaltă factură 
tehnică, cu multe situații in
certe in prima și ultima 
manșă și, încheiat cu o fru
moasă și meritată victorie a 
tricolorilor la 7 tușe diferen
ță. După cum am subliniat, 
manșa I a fost extrem de e- 
chilibrată (2—2), ambele e- 
chipe rezumîndu-se la asal
turi de studiu.

primă a 
start ex- 
patrula-

Mai întîi 
de lejer 
tării cu

Manșa a II-a au deschis-o 
Irimiciuc și Czernicki. Sa- 
brerul nostru, impetuos cum 
îl știm, a avut permanent 
inițiativa. Dar, prea sigur de 
succes, s-a lăsat deseori des
coperit, astfel că avea să 
cîștige doar la limită. în 
continuare C. Nicolae s-a în- 
tîlnit cu Zakrzewski. Sur
prinzător. reprezentantul nos
tru nu și-a găsit în nici o 
clipă ritmul, scorul ajungînd 
la un moment dat 0—4. 
părea că 
printr-un 
nu ! C.
extremis 
pentru a 
uzele generale 
cîștiga acest dramatic asalt.

S" 
totul se va sfîrși 

eșec categoric. Da, 
Nicolae a avut in 
resursele necesare 
egala si — în apla- 

pentru a

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

LA CARACAS

pei, Pena, declarație care 
stîrnlt o veritabilă senzație 
aici, în cercurile gazetarilor: 
„Am încredere că Mexicul va

' AWX'W- - ww"

(Continuare în pag. a 3-a)

VIORICA VISCOPOLEANU

MARIANA GOTH

oesEia
NU EXISTA

MARIANA GOTH

in divizia de atletism, un nou record republican, pe 100

I
I
I
i

După cum am anunțat, între 
19 iunie și 8 iulie se va des
fășura la Caracas, în Venezu
ela, un mare turneu interna
țional de șah, la care va lua 
paria și reprezentantul nostru, 
maestrul internațional Victor 
Ciocâltea.

Organizatorii fac eforturi
iHiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiiniini

FINALA DE AEROMODELE CAPTIVE, LA 16-19 IULIE
Federația română de modelism a aminat desfășurarea fazei finale 

a campionatului național de aeromodele captive, pentru data de 16—19 
iulie 19,0. întrecerea va avea loc la București.

Confirmînd forma bună a- 
rătată in concursurile de 
început de sezon, Mariana 
Goth a stabilit ieri un nou 
record republican la 100 m 
alergînd 11,5 s in condițiile

unui vînt favorabil de 1 m/s. 
Un rezultat valoros a obți
nut și Viorica Viscopoleanu 
la săritura în lungime. In 
continuă ascensiune de formă, 
recordmana mondială a pro
bei a realizat ieri 6,44 m.

După prima 
ceri, rezultatele 
pe echipe sînt 
Metalul-Brașov

25—17) ; Metalul-Rapid 41—60 
(f 20—20) ; Rapid-Brașov 62—

zi de între- 
în tntîfnirile 
următoarele : 
50—75 (f

59 (t 24—16) ; Steaua-S.S.A. 
73—56 (f 16—23) ; Steaua- 
Cluj 59—62 (f 12—24) ; S.S.A.- 
Cluj 70—70 (f 20—23).

Vladimir MORARU
(Continuare în pag. a 4-a)
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Azi, start in internaționalele de tir ale României

CEA MAI MARE COMPETIȚIE PREMONDIALĂ
& TRĂGĂTORI CELEBRI PE STANDURI • ROMĂNII PRINTRE FAVO 

RIȚI • LA TUNARI SÎNT PREZENTE Șl PERSONALITĂȚI

DIN LUMEA TIRULUI

O dată puse la punct ul
timele amănunte organizato
rice și cu sosirea tuturor 
concurenților de peste hotare, 
competițiile internaționale de 
la Tunari pot să înceapă. In
discutabil, este vorba de cele 
mai inportante întreceri de 
tir care s-au disputat vreo
dată la noi, testul de cea

mai mare însemnătate în a- 
cest an al mondialelor (la 
toate probele) și europenelor 
(la talere și skeet). Nicicînd

PROGRAMUL 
ZILEI INAUGURALE

festivitatea de

ÎN GIULEȘTI

UN MECI ATRACTIV, 
RAPID- STEAUA «

Azi, pe stadionul Giu- 
lești, de la ora 10,15, are 
loc un meci amical deose
bit de atractiv, Rapid — 
Steaua. în deschidere (ora 
8,30) se vor întîlni forma
țiile de tineret.

ORA 8.30 : 
deschidere.

ORA 9.30 : armă liberă cali
bru redus 60 f culcat bărbați 
și pistol viteză 60 f (ambele 
manșe) — internaționale și 
„Cupa țărilor latine și Gre
ciei" ; armă cu aer comprimat 
60 t picioare, femei — interna
ționale.

ORA 12 : armă cu aer com
primat 6o f picioare, bărbați, 
— internaționale.

un concurs internațional de 
tir nu s-a bucurat de aseme
nea participare numeroasă și 
valoroasă : 400 de trăgători 
din 19 țări, pe lista de în
scrieri figurînd nume sonore 
din lumea tirului mondial.

în susținerea afirmației 
este suficient să aruncăm o 
privire pe tabelele probelor

zilei inaugurale, cea de 
tăzi.

La armă liberă calibru 
dus 60 f culcat bărbați, 
trecerile sînt omorâte de pre
zenta campionului și record
manului olimpic, cehoslc 
cui Jan Kurka, de campio
nul european și corecordman 
olimpic, Peter Gorewski 
(R. D. Germană), de românul 
Nicolae Rotaru (locul 4 la 
J.O.), Francois Lafortune 
(Belgia) — locul 10 la J.O. 
Si campionatele mondiale. 
Tamaș, Caban, Vasilescu — 
oomponenți împreună cu Ro
taru ai reprezentativei țării, 
deținătoare a recordului lu
mii.

Si una dintre cele mai 
spectaculoase probe, pistolul 
viteză, reunește la start nume 
celebre ; campionul și re
cordmanul mondial, Virgi] 
Atanasiu, medaliatul cu ar
gint de la J.O. și europene,

m văzut filmul francez și 
m citit recent carlea co- 
leșitoare a lui Maurice 
erzog „Cucerirea Anna- 

purnei" (8057 m). Am par
curs, cu emoție și respect, 

paginile aventurii adevărate a lui Chris 
Chicester, acest exemplu bizar și splen
did de temeritate vîrstnică și solitară 
L-am însoțit, la plecare, pe nebunul în
țelept Thor Heyerdahl, la a treia lui 
cutezanță, cu pluta de papirus RA II, 
în Atlantic. Am petrecut clipe frămînta- 
te și am' urmărit, cu bătăi în plus de 
inimă, întoarcerea de pe traiectoria Lu
nii a astronauților americani. De fie
care dată, totul părea imposibil, dar 
inteligența și voința omenească au fă
cut posibil ceea ce păreo de neînvins.

Ultimele recorduri mondiale la hal
tere, depășirea granițelor psihologice 
și fiziologice care ieri păreau de netre
cut (600 kg la cele trei stiluri) ne-au de
monstrat încă o dată (pentru a cita 
oară?) că nu există limite care nu pot 
fi, omenește, depășite.

întrebată de ziariști la Budapesta cît 
crede că se va sări în viitor la săritu
ra în înălfime femei, recordmana lumii 
lolanda Balaș a răspuns fără să ezile 
„2 metri l" si a indicat patru, cinci e- 
ventuale performere.

A fost posibil — deși eu nu cred — 
ca Bobby Moore să fure o brăjară de 
aur; cu diamante, în Columbia, chiar 
în ajunul începerii corridelor fotbalistice 
ale campionatului mondial. Dar cile în
că nu qu fost și nu sînt posibile.Rali- 
uri de 26 000 de km, prin 25 de fâri, la 
plecare cu peste 90 de echipaje și nu
mai 20 la sosire (raliul automobilistic 
Londra — Mexic) 1 Victorii consecutive 
ale echipei noastre feminine de volei. 
Iugoslavia, eternă pretendentă, în sfîr- 
șit campioană mondială de baschet. 
3—1 la tenis, chiar dacă a fost amical, 
cu cîșligătorii Cupei Davis, pe zgură, 
la București. Un 5,05 românesc la pră
jină (peste o mie de puncte după tabe
la internațională) și un 10,3 la suta de 
metri bărbați, deocamdată cu ceva vînt 
din spate. Și aproape 2 000 de concu- 
renți la maratonul de la Boston I Cum 
a fost posibil recitalul mondial (8.417 
puncte) al decatlonistului profesor de is
torie și engleză Bill Toomey ? Dar ce 
nu este posibil pe acest vast pămînt al 
planetei noastre, în spațiile interplane
tare și, încă, în necunoscutele galaxii.

Poate, chiar să găsim fiinfe raționale 
pe alte planete, pasionați ca și noi de 
sport, cu recorduri și performante ne
gravitaționale, cu spectatori frenetici și 
cu... pronosport.

Imposibilul nu există. Sportul a dove
dit-o de atîtea ori, încît n-avem nici 
un motiv să credem că nu poate fi 
așa...
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C. COMARNISCHI
(Continuare in pag. B 4-a)
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Virgil LUDUPETER GOREWSKI (R.D.G.).
Campion european la 60 focuri, pozifia culcat 

Foto,’ Aurel NEAGU
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V OMUL DE LA GUADALAJARA

„LUMEA E MARE
Șl BUNĂ"!

Mureșul clntat, Mureșul iu
bit.» „Mureș, Mureș, apă lină...*

Cită amărăciune a adu» el, 
In acest an, bătrlnețllor cetății 
'Alba lulia. (SIt de neîndurător 
a învălmășit 162 de case a că
ror tencuială șl cărămidă au 
fost luate ca nimica. Cite efor
turi de propășire a orașului a 
zădărnicit unda Iui hulpavă. 
Acum, după o năpastă pe care 
locuitorii acestei așezări secu
lare nu au mai cunoscut-o, fe
restrele caselor ude pînă la 
brîu (pînă la tavan unele), stau 
deschise larg, dar neprimitor. 
Am intrat în curțile oamenilor 
ca să Ie simt necazul. Dar am 
văzut cum ei zîmbeso încreză
tori, am auzit cuvinte din care 
răzbate hotărîrea de a ajunge 
cit mai repede la situația ante
rioară nenorocirii. Nici o clipă 
deznădejdea nu și-a făcut loc 
in zona de jos a orașului. Este 
și firesc, cînd, la chemarea 
partidului, o țară întreagă și-a 
întins brațele spre cei ijecăjiți. 
Simion Popa, de la Consiliul 
municipal, arăta că ajutorul so
sit din țară este atît de mare 
incit se pot da și cîte 2—3 rln- 
duri de haine sinistraților. „A- 
vem de toate! Iată cuvintele ce- 
tățencei Ana Bucerzan, cuvinte 
care nu mal au nevoie de com
pletări. Putem doar adăuga că 
cei loviți de nenorocire au pri
mit tichete de alimente gratuit, 
corturi sosite din străinătate, 
medicamente. In holul telefoa
nelor — unde scriu aceste rln- 
durl — se aude dintr-o cabină 
o voce de femeie. Emoționată, 
obosită de bătrînețe, dar bucu
roasă. „Am primit dragu’ ma
mei, de toate. Da, și medica
mente gratuit, pentru 
mea veche". Bătrînica 
„De unde or fi știut că 
nevoie de medicamente?
e mare și bună, dragu’ mamei!"

Și ecum clteva vorbe des
pre copîi. îmi erau dragi co
piii, dar acum îmi sînt și mai 
dragi, căci tare multe lucruri 
de ispravă au făcut. Prin ma
gazine, curăță articolele degra
date, spală geamuri și dușu
mele, cară mîlul, și... învață 
ca și înainte. Lopețile, purtate 
pe umerii lor firavi, mi s-au 
părut prea grele, încă nepotri
vite pentru mîinile lor mici. 
Să-i fi văzut ce mîndrl tre
ceau pe străzi, în salopete și 
cizme de cauciuc, cu lopeți șl

cazmalei Ce buni etnt copiii 
noștri I

Despre militari, ce să mal 
vorbim, căci toată suflarea știe 
ce forță uriașă a binelui a fost 
Armata Țării. Sînt tot așa cum 
Ii știm: voioși, glumeți cu fe
tele, viteji și harnici. Peste tot 
au ajutat cu o tragere de ini
mă in fața căreia oricine este 
dator să se plece. El, împreu
nă eu muncitorii, au făcut ca 
o fabrică de încălțăminte „Ar
deleana* șl întreprinderea de 
morărit să-șl 
pentru puțin 
ca, de altfel, 
economice din

Multă lume 
Viorel Bimbea
atelierul de zonă C.F.R. — 
despre un erou. Multă lume 
simțit omenia fără margini a 
cestuia. Oboseala serviciului și
necazul de a fi el însuși sinistrat, 
nu-1 împiedică să ajute pre
tutindeni.

De Ia CJEFS am 
stadionul orașului a 
inundații, popicăria 
făcută, terenul de
parcul orașului este în curs 
de reconstrucție. Sportivii din 
Alba lulia s-au arătat foarte 
buni la treabă.

în încheiere, trebuie spus că 
în scurtă vreme, oamenii ră
mași fără case vor avea apar
tamente la bloc sau case noi 
— după preferință. Toate acestea 
le vor primi gratuit

Intr-adevăr, ce mare și ce 
bună este lumea...

Dragoș UJENIUC

oprească doar 
timp producția, 
toate unitățile 
oraș.
vorbește despre 
— muncitor la 

ca 
a 

a-

aflat că 
scăpat de 

a fost re- 
volei din

boala 
plînge. 
eu am 
Lumea

POLITEHNICA
TIMIȘOARA

PESTE 80000 LEI
Din contribuția clubul- 

lui stuilentesc timișorean 
se vor realiza pînă Ia sfîr- 
șitul anului peste 80 000 
Iei în favoarea populației 
lovite de calamități. Suma 
se va aduna din donațiile 
sportivilor (7 500), salaria- 
tiior clubului (9 500), com
petiții (30 000) etc.

Cu destui ani tn urmi — 
aveam pe vremea aceea 
optsprezece sau nouă
sprezece ani — ne-a 

prins inserarea, pe mine și pe 
un prieten, intr-un mic sat 
de oieri din Vrancea. Parcă 
văd satul șl acum; o uliță 
povirnită, puține case scunde 
de lemn cu coperlșurl de șin
drilă înverzită, o bisericuță 
ruinată sub cerul adine, plm 
de lăstunii pregătiți pentru 
marea lor călătorie spre sud, 
șl coama împădurită a mun
telui. Dintr-o ogradă se au
zeau strigăte și chiuituri. 
Ne-am dus acolo. Un brad sta 
înfipt in poarta cu boltă, îm
podobit cu panglici, mere și 
poleială de staniol. In ogradă 
jucau fete șl băieți, te cinta 
din fluier un om înalt, osos, 
rezemat de unul din pălimarii 
ciopliți cu cuțitul ai cerda
cului. Nimeni nu s-a uitat la 
noi. O masă cu plăcinte, văr- 
zărl, țuică și colaci, era așter
nută pe cerdac. O bătrinică 
ne-a întins fără o vorbă niște 
plăcinte șl un pahar cu țuică.

— Hai să vedem mireasa, 
mt-a spus prietenul meu, azi 
o simplă și aproape ștearsă 
amintire, printre atitea alte 
șterse sau vii amintiri ale sub
semnatului : numele și viata 
lui abla-ncepută le-a risipit 
necruțător războiul. (A căzut 
intr-o noapte pe front, tn li
niile inamice, arzind împreună 
cu avionul cuprins de flăcări).

Am intrat in casă, dar acolo 
n-am găsit nici o mireasă : 
In mijlocul odăii albe, se afla 
un moșneag intins pe o năsă- 
lie. Cîteva bocitoare tn negru 
se legănau cu miinlle la guri, 
la capul mortului. Așezați pe 
scăunelele scobite tn trun
chiuri de copac, alți cițiva bă- 
trlnl, tn straie de sărbătoare, 
stau nemișcațl, eu cușmele 
crețe de miel puse lingă pici
oare. Pe burta mortului, o 
cană de lut, plină cu țuică. 
Bătrlnli-și țineau cănile in 
mlini. Cind, șl cina, ciocneau 
cu cana mortului, sorbeau o 
înghițitură, lăsau apoi cănile 
tot pe burta mortului — răml- 
nlnd nemișcațl, cu mîinile in 
poală, cu ochi tn care nu ci
teai nimic : totul reintra in 
ritualul păgln șl firesc al a- 
cestui neam ce-șl socoate 
morții eliberați de colivia a- 
mărăciunlt trupești, totul ve
nea atita de departe, de atita 
de foarte departe, incit te cu
prindea un indicibil fior.

De asemenea, cu destui ani In 
urmă, in toamna lui ’44, tăiam 
valea Mureșului, în urmărirea 
nemților care se retrăgeau 
dincolo de Arad și Turnu, spre 
pustele Ungariei. Și-n ziua a- 
ceea rlndunelele brăzdau ce
rul, iar toamna iși urma ne- 
păsătoarc legile-i darnice și 
implacabile. Intr-un bordei de 
vie pe jumătate prăbușit, am 
găsit un om care tn mijlocul 
urgiei cinta din cimpoi. Avea 
ochi albaștri și o față liniș
tită, de o liniște sigură și 
odihnitoare.

— De ce al rămas aici 7 Nu 
ți-e frică ?

— Im cc ml-ar fi ? Omu’ nu 
moare decit o dată-n viață, 
domnule sublocotinent. Nici io 
n-o să mor de două ori. Că-i 
azi, că-l mine, e același lucru.

Șl a clntat mai departe din 
cimpoi, prlvlndu-mă cu ochii 
lui limpezi, liniștiți șl albaștri.

Pe valea Ampolulul, am cu
noscut prin *49 sau ’50, un 
moț. Pierduse doi feciori pe 
front, nevasta ii murise pe un 
pat de spital, de înimă-rea. 
Rămăsese singur pe lume, 
doar el cu tristețele și meseria 
lui de ciubărar nomad. Cind 
tți închina un deț de palincă 
fiartă de două ori, zlmbea 
sfios și-ți șoptea :

— Să dea Dumnezeu, dragă 
domnule șl bine.

Intr-o poiană cu margarete 
mari cit un stat de om din 
preajma schitului Pocrov, cale 
de o oră de la tulburătorul să
laș de odihnă moldavă a lui 
Sadoveanu, am stat multe 
nopți de vorbă cu un pădu- 
rean, cuibăriți în finul proas
păt cosit de călugării schitu
lui. In nopțile cu lună, ne ui
tam la căprioarele ce veneau 
să muște din trifoiul pus la 
umblători de prietenul meu cu 
piept și brațe de haiduc. Licu
rici i se prindeau în barbă — 
și foșnetul codrului de stejar, 
pocnetul ghindelor în cădere, 
mugetul stins al sălbăteciuni- 
lor trepădînd in juru-ne, în
cordarea neasemuită a neui
tatului, dragului meu Torni, 
încleștat strins de bot ca să 
nu latre, izul de sudoare și 
păr căpresc al companionului 
meu mă făceau să mă gîndesc 
la o antică veghe în adăsta- 
rea a-tot-cuprinzătorulul și 
burlescului Pan, zeul veșnic 
hlizit și cu picioare de țap, 
solid mincător de fragi, afine 
și zmeură... șl poiana aceea 
mirosea a flori, a frunze șt a 
buruieni, ude, șl stelele cli
peau, și sunau slab în liniște 
buciumele stinelor din preaj
mă. Și totul plutea în legendă, 
în tihnă, in vis.

...Va pluti iară, după ce su
fletul mînlat al apelor va re
intra în liniștea Iul firească, 
după ce zeul naturii va fugi 
tn adîncul pădurilor lui de
vastate de puhoaiele dezlăn
țuite, înfricoșat, el însuși de 
urgia poruncită poate dintr-un 
capriciu, poate dintr-o supă
rare pe care noi, oamenii, n-o 
vom ști niciodată. Și atunci, 
din aburii zvîntăril marelui 
diluviu, peste tot și toate se 
vor arăta din nou chipul se
nin al moșneagului din Vran
cea, al clmpoicșului de pe va
lea Mureșului, al moțului, al 
pădureanului iubitor de căpri
oare, al buciumelor și al flo
rilor, și ne va rămîne veșnic 
în amintire imaginea omului 
scăpat din ape cu o singură 
legătură de ceapă sub braț și 
două cutii de carton în care 
avea două cloște pe ouă, a 
bătrînului ce pleca din casa 
dărîmată, în sin cu singura-i 
avere rămasă : un cățeluș, a 
fetițelor ce veneau la Bucu
rești cu „niște clocolățl, păpu- 
șici și pezmeți Eugenia<(, 
[două). Fiindcă toate acestea 
reprezintă sensurile noastre tn 
miile de ani de răbdare și în
țelegere, în miile de ani de 
urcușuri, coborișuri, bucurii 
șl deznădejdi inerente, în cei 
cinci sute de mii de ani de 
cînd, împreună cu ce ne-ncon- 
joară : munți, ape >■ ct ruri - 
chiar dacă acum sînt s :parate 
pe noi și noi pe ele — ne-am 
ajutat de întiiul silex șt ne-am 
înălțat fruntea la soarele aces
tui pămlnt al nostru.

Al. STRUȚEANU

Cei unsprezece de la Gua
dalajara sînt solii forței și ti
nereții balonului românesc. 
Cum oamenii cresc azi într-un 
ritm mult mai rapid decît cel 
de acum cincizeci de ani, nu 
le lipsește fotbaliștilor noștri 
nici maturitatea care permite 
încrederea în victorie și victo
ria însăși. De asta nu vreau 
să pun la îndoială convinge
rea entuziaștilor sportivi în bi
ruința ce ne-ar putea aștepta. 
Regret doar că n-am aflat Ja 
timp de plecarea L j’L 
spre Mexicul plin în acest a- 
notimp de potopul r_

este povestea biruinței prin 
calm și răbdare. Era ofițer în 
Armata guvernamentală, acum 
multe decenii, dar văzînd a- 
priga oprimare a poporului 
din rîndurile căruia se ridicase, 
și-a părăsit unitatea și uni
forma, alăturîndu-se rebelilor. 
Aceștia i-au spus, cu toată

băieților

notimp de potopul rozelor 
purpurii și de vînturile miro
sind a chiparoasă. Le-aș fi 
spus o poveste cu un om chiar 
de la Guadalajara, din împă
răția Marelui Spirit al răbdă
rii, unde are Ioc acum pasio
nanta întrecere pentru izbînda 
nu doar a picioarelor antre
nate și a bronhiilor rezisten
te, cum își închipuie unii scep
tici, ci a omului total din zi
lele noastre, care 
fiindcă își folosește 
potrivă eficiență 
naturale.

Povestea asta îsi
ei, dacă ne gînaim că, așa 
cum se practică azi fotbalul, 
este destul de ușor să ajungi 
în stăpînirea mingii, dar e 
mult mai greu să te folosești 
de ea fără calmul și răbda
rea înțelepciunii. Iar povestea 
omului acela de la Guadala
jara, care poate că n-a văzut 
niciodată o minge, deși era 
indian de jumătate și este 
știut că indienii au cunoscut 
din timpuri străvechi jocul 
mingii, făcînd din el chiar un 
ritual al simbolului puterii,

ACȚIUNI ENERGICE
Corespondentul nostru IOAN 

PAUȘ transmite telegrafic din 
;Tg. Mureș:

• Sala de atletism a clu
bului sportiv Mureșul, grav a- 
variată de inundații, a fost 
dată în funcțiune;
• A fost terminată curăți

rea terenurilor de handbal și

este tare 
cu, deo- 

facultățile

are tîlcul

renunțarea lui la gradul avut, 
„el capitan". El a primit ti
tlul de la ai săi ca pe un dar 
și a încercat să fie demn de 
el, luptînd în încercări sînge- 
roase cu asupritorii și băgînd 
spaima în unitățile trupelor 
regulate. Pînă cînd, într-o lup
tă inegală, a căzut în mîinile 
celor pe care îi părăsise din 
lehamitea sa de cruzime. Nu 
era timp de tribunale și nici 
loc pentru închisori, astfel că 
omul nostru din Guadalajara 
a fost osîndit pe loc la împuș
care. Insă mexicanilor le pla
ce jocul de-a cavalerismul, 
moștenit de la conchistadorii, 

cavalerește nu 
sosirea lor în 
că i-au făcut 

hatîrul împlini- 
dorințe.

tari, emoțiile tari. Chiar în 
ceasul de pe urmă I Osînditul 
însă n-a cerut decît îngăduin
ța de a mai fuma, înainte de 
apropiata lui mare călătorie, 
domol și fără nici o pripeală, 
o țigară. Știa el, probabil, ce
va, fiindcă a aprins-o pe în
delete, cu voluptatea celor 
ce-și iau rămas bun de la o 
patimi delectabilă ; a aprin
s-o pe îndelete și a tras pri
mul fum cu încetineala plim
bării unui melc sclerotic; în
tre primul și al doilea fum a 
făcut o pauză atît de lungă, 
îneît călăii săi prezumtivi au 
prins să clipească iritați din 
pleoape ; pauza dintre al doi
lea și al treilea fum a fost cel 
puțin încă o dată așa de lun
gă ca aceea precedentă. Și, 
tot așa, îneît țigara, care nu 
era nici mare, nici mai groasă 
de cum sînt țigările obișnuite, 
a durat o oră, și încă tot nu 
se isprăvise. Adică a durat 
exact atîta cît rebelii să aibă 
răgazul de a se regrupa și 
de a-l elibera pe îndrăgitul lor 
„el capitan* din ananghia Ic. 
care se afla.

Omul de Ia Guadalajara a 
tnvin», astfel,
răbdare. Prin calmul și răbda
rea, care dacă vor funcționa 
cum se cuvine, adăugate nă
valnicei tinereți a alesei noas
tre și jocului ei armonios, sprin
ten, inteligent, vor ridica, pro
babil, valuri de urale în (sînt 
modest din fire) sutele de mii 
de entuziaști ai fotbalului ro
mânesc

George SBARCEA

prin calm și

I. GHIDEI, 
Secretarul Clubului 

Politehnica Timișoara

LA TG. MUREȘ
„23 Au-baschef din parcul 

gust".
• Se poate juca pe șase 

terenuri de tenis;
• Ștrandul Salcîmilor a fost 

eliberat de mîl și se lucrează 
la repararea cabinelor.
• în stadiu avansat sînt lu

crările de restaurare a stadio
nului „23 August".

de tenis;

GOST, REȘIȚA. „In ultimul 
timp, se vorbește tot mai mult 
despre computere, creiere electro
nice și alte inovafii miraculoase

0

ION SOFHONIE. I.C.H. POIA
NA. Așa este : Pircălab a făcut 
primii pași In fotbal la Tinărul 
dinamovist. De aici, el a plecat 
la Arad, la U.T.A., unde a jucat 
in prima formație. Din 1961 
(toamna) a revenit la primul său 
club, Dinamo București.

GABRIEL POP. REȘIȚA. Engle
zilor le place să spună că boxul, 
în forma sa mal nouă, ar fi o 
„invenție" britanică. Cu vuitul 
„box", spun ei, este de origine 
englezească, provenind din ver
bul „to box", care înseamnă „a 
lovi cu pumnul". Boxul s-ar fi 
născut, după englezi, în anul 1719, 
la Londra, unde un anume Tom 
Figg (pe numele lui adevărat Ja
mes Figg) șl-a făcut apariția la 
un circ, provocînd la întrecere pe 
orice spectator dornic să se mă
soare cu el în lupta cu pumnii. 
Tn muzeul sportiv din Roma exis
tă însă unele documente care con
trazic afirmațiile englezilor. Ast-

SERBARE CULTURAL SPORTIVA

care numai 
s-au purtat la 
Americi, Așa 
condamnatului 
rii unei ultime

Cei de la Guadalajara iu
besc culorile tari, alcoolurile

RECENZII

VĂ RECOMANDĂM UN „CAIET“
în domeniul aspru, arid și 

atit de pretențios al cerce
tării științifice dedicate pro
blematicii educației fizice și

adesea ele conțin idd noi, 
interesante, roadele unor cer
cetări minuțioase, 
statistice revelatoare.

La redacție ne-a parvenit 
cu cîtev* zile în urmă un 
„CAIET DOCUMENTAR"
care cuprinde lucrările pre
zentate la Consfătuirea me- 
todioo-științifică organizată, 
anul trecut, la Lugoj, de că
tre C.M.S.D.-Timiș. Sînt re
produse în ea 21 de comuni
cări și referate abordind două 
teme majore în concepția ac
tuală despre educație fizică 
și sport:

1. ORGANIZAREA

concluzii

RE-

CREATIVĂ A TIMPULUI LI
BER ;

2. EDUCAȚIA FIZICA ÎN 
ÎNVĂȚĂMÎNT.

într-un volum de aproape 
200 de pagini, colectivul ti
mișorean, cu colaborarea cîtor- 
va cercetători din țară, oferă 
un material vast și interesant, 
cu mari aplicații practice.

Dar, pentru a fi transpus 
In viață el trebuie studiat. 
Recomandăm cu căldură a- 
cest „Caiet”, nutrind speran
ța că el nu va avea, ca mul
te altele, trista soartă a col
bului...

Valeriu CHIOSE

Cartea sportivă românească, peste hotare

Clubul sportiv Constructo
rul, din Sectorul 5, organi
zează duminică 7 iunie, la 
baza sa din sos. Olteniței nr. 
19, o serbare cultural-sporti- 
vă ale cărei încasări vor fi 
donate pentru ajutorarea 
dețelor sinistrate.

Publicului i se oferă 
program foarte atractiv, 
care spicuim.

— DEMONSTRAȚII

ju-

un 
din

DE

ATLETISM, HANDBAL, VO
LEI, BOX.

— MECIURI DE FOTBAL 
ÎNTRE ECHIPE FEMININE, 
DE OLD-BOYS ȘI COPII.

— JOCURI DISTRACTIVE.
— DANSURI POPULARE, 

SOLIȘTI ȘI ORCHESTRE 
DE MUZICA POPULARA ȘI 
UȘOARĂ.

Serbarea are loc între ore
le 8—20.

ale tehnicii moderne. In ziare, au 
apărut in repetate rinduri uncie 
rezultate comunicate de aceste 
mașini, după ce au pus față in 
față un boxer caro încă se plim
bă pe planeta noastră, cu unul 
care și-a mutat domiciliul, in 
paradis sau in iad. Și, curios, 
mortul îl bate pe cel viu. La fel, 
mașinile n-au mai așteptat ca 
Fele sau Rlva să șuteze la poartă 
și nc-au informat cine va fi cam
pioană mondială la fotbal. Cum 
sînt făcute calculele 7“ Să vă spun 
drept : nu știu ! Presupun că se 
întocmesc fel de fel de fișe, cu 
victorii șl înfrîngerl, cu coeficienți, 
computerele stabilind pe baza lor 
o Ierarhie sau un pronostic. Dai. 
noi știm, din experiență, care c 
soarta pronosticurilor. Mal 
la " ’ ’ ‘

sportului, trebuie consemnată 
din nou contribuția activă și 
creatoare pe care o aduce. 
Centrul metodologic de studii 
și documentare al Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport Timiș.

Cu o perseverență și ri
gurozitate specific bănățeană, 
învâțați din copilărie, de a- 
casă, să ia lucrurile în se
rios, oamenii care s-au an
gajat să piloteze destinele 
Centrului nu fac lucru de 
mîntuială.

Consfătuirile metodico-ști- 
ințifice organizate anual țje 
centrul timișorean au căpătat 
notorietate, se 
putația unor 
înaltă ținută

Principalele 
s-au adus și 
general - 
activitate, 
abstract, pur teoretic, al te
melor abordate, se referă la 
faptul că cercetarea științifică 
ar cobori prea incet scara 
care duce din laborator 
amfiteatru pe stadion, 
club, în asociație, în viață.

Este absolut- real ! Dar, spre 
a respecta integral adevărul, 
trebuie să spunem că foarte 
multi antrenori, profesori, ins
tructori, tehnicieni și activiști 
ai mișcării sportive ignorează 
rezultatele cercetării științifice, 
teoria modernă, nu le stu
diază și — bineînțeles — nu 
Ie cunosc, continuă în activi
tatea lor practici de rutină 
care-i scutesc de efortul atit 
de incomod al gindirii.

Materialele documentare di
fuzate se prăfuiesc între 
scoarțe nedeschlse, deși foarte

bucură de 
reuniuni 
științifică.
critici 

se aduc 
acestei sfere 
privesc caracterul

JJ MEDICINA DE LA CULTURA FISICAu

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 65000 LEI

O surpriză extrem dc plăcută. 
Avem în față un volum elegant, 
un tom de peste 600 de pagini, 
care ne-ar fi atras oricum aten
ția, prin titulatura lui : „MEDI
CINA DE LA CULTURA FISI
CA". Dar privirile ni s-au oprit 
mai mult asupra acestei cărți 
tn limba spaniolă tipărită in 
Mexic, cînd am inttlnlt șl nu-

i
mele coordonatorului operei t 
Dr. Fl. C. Ulmeanu.

Iată, așadar, o nouă dovadă • 
prestigiului pe care și l-a cîști- 
gat peste hotare mișcarea noas
tră sportivă, mulți dintre cel 
care activează în acest domeniu. 
După nenumărate afirmări tn 
arena mondială ale reprezentan
ților României, țn aproape toate 
sporturile, în străinătate a în
ceput să se manifeste tot mai 
mult interes pentru metodele 
folosite de specialiștii români in 
procesul de instruire sportivă, 
pentru vederile lor în acest 
domeniu, pentru tot ceea ce în
treprind aceștia pe drumul rea-

în orașele județului Prahova 
au loc în aceste zile numeroase 
competiții, organizate în folo
sul sinistraților. Pînă acum s-au 
întrecut echipele de fotbal Pe
trolul și Prahova din Ploiești, 
Carpați Sinaia, Petrolistul Bol
dești, Caraimanul Bușteni și 
U.R.A. Cîmpina. Recent, s-a 
desfășurat la Ploiești un inte
resant turneu de handbal, cu 
participarea formațiilor femi
nine Spartac — nou promovată 
în divizia B — și Spicul, pre
cum și a echipelor de băieți

DE LA COMPETIȚII
Spicul și Flacăra. O serie de 
pugiiiștii din Ploiești (C.S. Petro
lul, Rafinorul șl Voința), Cîmpi- 
na (Energia) și Plopeni (Meta
lul) au participat Ia trei reuni
uni. Adeptele balonului rotund 
au susținut și ele un meci Ia 
Buzău : Selecționata Ploiești — 
Selecționata Iași 1—1.

De la aceste competiții s-a 
încasat suma de 65 000 Ici care a 
fost depusă în „Contul 2000".

M. BEDROSIAN-coresp.

AZI, SE VA

„CUPEI
MANGALIA, 6 (prin tele

fon). Cele 4 favorite ale 
„Cupei României", Binuința 
Gherăești, Dinamo București, 
Avîntul Curcani și Avîntul 
Frasin, pe care sorții le-au 
situat în aceeași grupă a 
preliminariilor au confirmat 
pînă acum așteptările. Ele au 
avut comportări ce au de
monstrat o dată în plus fru
musețea oinei.

Turul eliminatoriilor a e 
videntiat, însă, în principal, 
echipa din Gherăești, care, 
bine pregătită și-a fnvins

fotbal !

Uzării unei pregătiri optime a 
vîrf urilor sportive. Și, după ce 
o serie de antrenori din diferite 
sporturi au fost solicitați, pen
tru perioade mal lungi 
scurte, să pregătească 
naționale sau echipele 
din alte țări, a venit 
cărților de specialitate, 
de oameni de știință șl tehni
cieni români, să fie cerute in 
străinătate, ceea ce, firește, nu 
poate constitui pentru noi decit 
un motiv de satisfacție. Și, de 
ce n-am »pune-o, chiar de mîn- 
drie.

„MEDICINA DE LA CULTU
RA FISICA*, apărută în versiu
ne «paniolâ in editura „Pax" 
este ultima mărturie a acestei 
prețuiri. Cum arătam, este un 
volum de mari proporții, care 
înfățișează nu numai experiența 
și ideile dr. Florian C. Ulmea
nu, cl șl pe acelea ale altor oa
meni de știință șl specialiști ro
mâni — academicienii șt. Mllcu, 

I. Țural șl dr. E. Crăciun, 
C. Obrascu, dr. N. Zega, dr. 
Nlcolau, dr. " 
Cherebețlu, dr.

chimistul Gh. Haralambie — dr. 
FI ,C. Ulmeanu fiind prezentat 
ca redactorul responsabil al a- 
cestul volum, coordonatorul lui, 
cel care a strins șl a selectat 
tot ce a fost mai important tn 
concepțiile românești, ale sale șl 
ale altora, despre mc llclna cul
turii fizice.

De fapt, este vorba de ediția a 
II-a a acestui volum, solicitat de 
editura respectivă, ca urmare a 
interesului de care s-a bucurat 
prima ediție șl, așa cum arată 
dr. Florian C. Ulmeanu fn pre
față, (tn „prolog") pentru a re
flecta „los progresos realizados 
en este intervalo de tlempo en 
nuestro pal» y en el extranjero".

1 B.

sau mal 
loturile 

de club 
rîndul 
scrise

v. Iliescu, dr. 
A. Chavezi,

N-ați vrea să venlțl dv. in Bucu
rești și să mă mut eu la Murfa- 
tlar 7 Măcar pentru o săptămină ! 
Pinâ atunci, să vă dau datele ce
rute despre cel doi tenismani al 
noștri, Uie Năstase și Ion 'J'lriac. 
Primul, are 24 de ani. Cel de al 
doilea — 31 de ani.

CUNOAȘTE CIȘTIGATOAREA
ROMÂNIEI" LA OINĂ

fel, unul dintre aceste documente 
arată că, tn anul 1425, a avut Ioc 
la Veneția un turneu de box al 
gondolierilor, iar un alt manu
scris vechi, datînd din anul 1650, 
vorbește despre regulile luptei cu 
pumnii, din acele vremuri.

DOREL ROMAN, TIMIȘOARA. 
„Sînt un înflăcărat suporter al 
Politehnicii Timișoara și aș dori 
să-mi spuneți rezultatele urmă
toarelor partide : 21 oct. 1956 : 
Știința Timișoara — Energia Fla
căra Ploiești; 24 noiembrie 1951 : 
știința Timișoara — Energia 
Steagul roșu Brașov". Nu știm 
ce să credem I Vă amintiți datele 
cînd s-au disputat meciurile res
pective (poate că ne puteți spu
ne, cu precizie șl ora la care au 
Început !), dar ați uitat rezultatul. 
Oricum, vă satisfac rugămintea : 
știința Timișoara — Energia Fla
căra Ploiești : 0—0 ; Știința Timi
șoara — Energia Steagul roșu 
Brașov (la debutul echipei bra
șovene în divizia A) : 2—3.

IONEL STANCIU, CALARAȘI. 
Titus Ozon a jucat de 22 de ori 
In echipa națională. Să vă spun 
șl în ce perioadă : 1952—1937.

GHEORGHE BATGROS, GIUR
GIU. Vreți să știți ce timbre tre
buie puse pe o scrisoare adresata 
lui Pele, la Rio de Janeiro 7 La 
această întrebare putea să vă răs
pundă orice coleg de-al meu de 
la... P.T.T.R. Dacă vreți să trimi
teți scrisoarea, cu avionul, 2,40 
lei.

PASCU 
STANȚA, 
o lovitură 
cu 35 de 
Rlpensiei,

^joam&ioană mondială
■ LA FOTBAL? A

F

Lupta pentru titlul mondial 
este în plină defășurare.

Meciurile pe care le va 
susjine echipa României și 
multe alte interesante întîlniri, 
transmise în direct sau din în
registrări, le pute)! viziona 
la dv. acasă, prin intermediul 
televizorului VENUS.

Astfel ve|i putea urmflri :

— Duminică 7 iunie, 
16.30 — România — 
slovacia, înregistrare;

— Duminică 7 iunie, 
19.50 — Anglia — I 
în direct;

la ora 
Ceho

, la ora 
Brazilia.

— Joi 11 iunie, la ora 16.50 
— România — Brazilia, 
registrars ;

în-

toti adversarii reușind 
compania dinamoviștilor 
mai echilibrat meci: 14— 
în retur formația antrenoru
lui Ion Popescu-Buftea, Di
namo București, jucînd ex
cepțional, a învins succesiv 
Pe Avîntul Curcani cu 25—7, 
Biruința Gherăești cu 20—11 
și Avîntul Frasin cu 19—11.

în cealaltă serie, pentru 
CJ’.B. meciurile au avut mai 
mult un caracter de pregăti
re, fapt ce a permis antreno
rului Alex. Rafailescu să în
grop mai 4»

în 
cel 
•13.

echipă.
CLASAMENTELE PRELI

MINARIILOR : seri» 1: 1. 
Dinamo 10 p, 2. Biruința 
Gherăești 10 p — punctaj 
mai slab — 3. Avîntul Fra
sin 4 p, 4. Avîntul Curcani 
0 p. Seria a II-a; 1. CP.B. 
15 p, 
12 
5
P.

2. Viata nouă Olteni
3. Drum nou Boureni

4. Torpedo Zărnești 4 
Tricolorul Baia Mare

D,
P.
5.

4 p.
Turneul final se va încheia 

duminică dimineața.
Ir. IQĂNllKGU

MARINESCU, CON- 
Și portarii pot executa 
de la 11 metri (in urmă 
ani, Zomborl, portarul 

, era un adevărat maes
tru in executarea loviturilor de 
pedeapsă). Este recomandabil însă 
ca înaintașii să nu se biruie pe 
portari și in aceste ocazii, c! să 
se descurce singuri 1

VLAD VOIȘTEANU, BUCU
REȘTI. Aveți dreptate : acel difi
cil 2—1 cu care R.F. a Germaniei 
a învins Marocul nu se înscrie 
in rîndurile marilor su-prize, fot
balul marocan marcind o crește
re evidentă. Noi am și pierdut în 
fața Marocului, cu 3—1, intr-un 
meci disputat la Casablanca, in 
care am aliniat echipa : Volneseu 
— Popa, Ivan — Petru Emil, Nun- 
weiller UI, Koszka — Pircăiab, 
Constantin, Manolache, Ghergheli. 
Tătaru. (Au mai jucat : Sfeteu, 
Ion Ionescu și Selimesy).

Iiuatra|ii> N. CLAUDIU

— Duminică 14 iunie, 
ara 19.50 — un meci din 
drul sferturilor de finală, 
direct;

la 
co

in

Răspunsul la această
întrebare pe ecranul

televizorului

VENUS
și audiție excelente.

— Miercuri 17 iunie, la 
23.50 - .........
directț

, oro
prima semifinală, în

— Joi 18 iunie, la ora 16.50
— a doua semifinală, înregis
trare ;

23.50
3-4,

19.50 
rect.

SîmbătS 20 iunla, la ora 
— meciul pentru locul 
în direct;

Duminica 21 iunie, la ora 
— meciul final, în di-

Prețul 3400 lei. Șe poate cumpăra și cu plata in 12 
p.'nă la 18 rate lunarei, cu un aconto intre 510-680 lei.
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GUADALAJARA

Baschet-dlvertlsment pentru 
Și dacă Dumitrache reușește sil 
diet, dc ce n-ar reuși s-o facă 
său ușa, să sperăm...

Dumltrache, Sătmăreanu și Dumitru... 
trimită mingea tn micuțul coș de baa- 

‘ in... poarta Iul Viktor ? să sperăm,

(Urmare din pag. I)

mondial ți sînt oferite la tot 
pasul. în cîteva minute, de 
pildă, te poți îmbrăca... „El 
Mundial", arborînd o pălărie 
tipic mexicană (nu sombrero!), 
o cămașă sau un veston, toate 
purtînd o emblemă, un ecuson 
sau altceva care amintește des
pre marea confruntare fotba
listică, ce a cotropit pur și sim
plu viața acestui oraș, înecat 
într-o luxuriantă vegetație.

O notă de atracție, în plus, 
o conferă Guadalajarei, în aceste 
zile calde, marele aflux de tu
riști. Aceștia au venit să vadă 
fotbal șl nu trăiesc decît pen
tru fotbal. Mai ales brazilienii. 
Ei formează grupul cel mai 
numeros (după cele mal auto
rizate surse, peste 10.000!) șl au 
adus cu el maniera de compor
tare a celebrilor suporteri „ca
riocas". încurajați șl de sim
patia pe care le-o manifestă 
mexicanii, suporterii sosiți din 
Rio de Panelro, Sao Paulo sau 
Belo Horizonte sînt în perma
nență un spectacol antrenant 
și, mai ales, zgomotos. El au 
închiriat mașini, cu care par
curg largile „paseo" ale Guada
lajarei. Pe aceste mașini au 
înălțat drapelul brazilian, 
steagurile diferitelor echipe de 
club din marile orașe, pancarte, 
alcătuind un cortegiu carnava
lesc atunci cînd străbat străzile 
pină noaptea tirziu folosind cu 
\ ---------------------

CERTIFICATE

„ALBE“

LA CONTROLUL

ANTIDOPING
După cum m știe, 10 ju

cători au fost supuși, pînă 
acum printr-o alegere întîm- 
plătoare, rigorilor controlului 
antidoping.

Socotind că nld unul din
tre fotbaliștii testați nu a 
folosit substanțe stimulatorii, 
comisia medicală F.I.F.A. a 
eliberat 10 certificate „albe", 
iar secretarul general al co
misiei, dr. Helmuth Kaeser, 
a declarat: „Jucătorii Mexi
cului, U.R.S.S., Angliei, Ro
mâniei, Uruguayului, Israelu
lui, Perului si Bulgariei n-au 
fotaslt, cu certitudine, nici 
un fel de stimulente 1“

TT»

»>

Its

BERGMARK

tînărul 
Suediei,

defini- 
Jules

IUNIE 70! WiK ifectoXgl

exagerare claxoanele sau strl- 
gînd mereu ore întregi: „Brasill 
Braslir Este un spectacol ui
mitor care atinge punctele 
culminante In zilele de joc, 
cînd tribunele stadionului „Mo
numental Jalisco" par un vul
can infernal, în plină erupție. 
Mai puțin numeroși, dar și mal 
sobri, „fans’-ll englezi sînt ușor 
de recunoscut, după tradițio
nalele lor jobene, pe care sînt 
pictate culorile naționale brita
nice. în oraș comportarea lor 
este și ea... britanică. în schimb 
în tribunele stadionului „acti
vitatea" celor 4—5 000 de en
glezi roșcovani sau blonzi se 
face din plin... auzită. Ei au, 
din acest punct de vedere, o 
perseverență sau, ca să rămî- 
nem la termeni pur sportivi, o 
rezistență la efort demnă de 
toată lauda 1

Acest duel permanent dă un 
farmec cu totul aparte... monu
mentalului stadion „Monumen
tal Jalisco". Am simțit nevoia, 
ca orice adevărați iubitori ai 
fotbalului, să vizităm o dată 
măcar acest „templu" al fotba
lului fără „machiaj", într-una 
din zilele de repaus. Este o a- 
devarătă bijuterie arhitectonică 
fiind, fără exagerare, unul din 
cele mai frumoase stadioane 
din toate cele cite am văzut 
pînă în prezent. Dotat cu cele 
mai moderne utilaje, stadionul 
are sub tribunele sale, acope
rite de „cozorocul" copertine
lor, un veritabil oraș sportiv în 
miniatură. Vestiare, cabinete 
medicale, săli de conferințe, 
săli de masaj, birourile clubu
rilor din Guadalajara, sediul 
comisiilor provinciale de fotbal, 
un club al ziariștilor etc. O 
mică, cum spuneam, metropolă. 
Uimitor este faptul că prin in
geniozitatea constructorilor ac
cesul în imensele tribune ale 
acestui stadion ca și evacuarea 
lor se fac într-un interval de 
timp record. Cit fumezi o ți
gară, ovalul de beton rămîne 
pustiu etalîndu-și trist „rănile" 
pe care le lasă, în mod obișnuit, 
miile de spectatori: sticle goale 
mii de pahare de plastic (căl
dura, ce vreți...), pălării de car
ton turtite (ele plătesc ponoa
sele ratărilor!). Imediat, însă, 
începe o febrilă activitate. Sute 
de îngrijitori muncesc cu în- 
demînare și în cîteva ore sta
dionul zîmbește din nou, gata 
să primească alți oaspeți, gata 
să fie martorul unor aprige 
dueluri de galerii, gata să su
porte stoic capriciile fără li
mită ale acestui personaj ex
ploziv caro ost? înfocatul su
porter, european, dar îndeosebi 
sud-american.

O categorie aparte printre 
vizitatorii de azi al Guadala- 
jarei sînt ziariștii, comentato
rii de radio și televiziune, foto
reporterii. Mereu grăbiți, aler- 
gînd de Ia un hotel la altul, 
orbi la frumusețile pitorescu-

lui peisaj sau surzi la ademe
nitoarele melodii pe care le 
revarsă difuzoarele din fața lo
calurilor de zi și de... noapte, 
ei sînt numai ochi și urechi la 
fotbal. Locul de întîlnire este 
hotelul „Fenix", unde se află 
instalat centrul de presă și 
unde domnește, în permanență, 
o febrilă activitate. Știrile 
zboară din gură în gură, co
mentariile își schimbă rapid 
sensul cînd se află ceva de 
ultimă oră- Pîndind la_ ușile 
hotelurilor unde sînt găzduite 
cele patru formații, gazetarii 
prind din zbor o vorbă, citeva 
cuvinte, în timp ce fotorepor
terii, unii peste alții, ca în
tr-o grămadă deschisă la rugby, 
de lansează blitz-urile, ful- 
gerînd pentru o fracțiune de 
secundă chipurile vedetelor. 
Apoi începe agitația. Cuvintele 
sînt interpretate, răstălmăcite, 
analizate, stoarse de tot ce ar 
fi putut ascunde. Spectacolul 
oferit de această armată de 
„periodistas" mi este cu nimic 
mai prejos decît cel oferit de 
exuberanta galerie braziliana 
sau de cohorta de amatori de 
autografe, vlnzători ambulanți 
de amintiri, tineri curioși, a- 
vizi de senzațional, gata sa 
rupă o bucățică din pantalonii 
lui Pele sau să obțină imposi
bilul adică, eventual, un fir de 
păr de la Bobby Charlton!...

Aceasta este Guadalajara în 
zilele lui „El Mundial '70“. 
Pentru 560 de minute de fotbal, 
cît însumează cele 6 partide 
programate în grupa C, orașul 
trăiește intens 12 zile cu ore 
de carnaval, cu ore de muncă, 
cu minute de groază sau de 
bucurie, cu vizite și recepții, 
ce se înlănțuiesc într-un ritm 
trepidant. La „Grăn Hotel", 
delegația României a primit vi
zita guvernatorului provinciei 
Jalisco, același care joi seara 
a oferit o recepție ziariștilor. 
Reprezentanții presei au făcut 
vineri, de asemenea, o vizită 
la una din celebrele distilerii 
de „tequila" din apropierea 
Guadalajarei care a lăsat amin
tiri neplăcute doar celor... sufe
rinzi de stomac.

Toată lumea a primit aci 
oaspeții cu căldură, cu multă 
ospitalitate. Cel mai mult sim
țim acest lucru, aceia dintre 
noi, care nefiind cazați la ho
tel, din lipsă de locuri, sîntem 
găzduiți pe la diferite familii, 
în sinul cărora ne simțim ca 
acasă.

ÎN FAȚA DILEMEI: 
ITALIA SAU NU ’

Ovar Bergmark, 
antrenor al echipei 
declara înaintea meciului e- 
empei sale cu Italia: „Cred 
că noi avem posibilitatea de 
a ne califica, fără a fi însă 
categoric în această privință. 
Pentru noi stilul echipei U- 
ruguayului va fi dificil de 
contracarat, tocmai pentru că 
și noi 
analog, 
„echipa 
grupa, 
eșua în 
Italia 
cît o singură dată... la 1 iu-

evoluăm într-un stil 
După părerea mea 
celestă" va cîștiga 

Cred că italienii vor 
fața Suediei. De fapt, 

n-a bătut Suedia de-

Iie 19121“ Iată, însă că ita
lienii cu Riva în formație 
(„Riva este un jucător excep
țional" — a declarat același 
Bergmark) a reușit ceea ce 
nu credea antrenorul suedez : 
victoria (1—0). Intuind, to
tuși, că o asemenea alterna 
tivă ar putea interveni, O- 
var Bergmark și-a lăsat o 
portiță de scăpare „Dacă ita
lienii reușesc să-și asigure 
calificarea în sferturile de fi
nală, ei pot să intre 
tiv în posesia Cupei 
Rimet".

Să recunoaștem 
mark dă niște 
„ă la Pithia"...

că
pronosticuri

Berg- Două din vedetele lotului suedez : Ove Kindvall (stingă) și 
antrenorul Ovar Bergmark

La 23 iunie,

MECI IN BENEFICIUL
CALAMIÎAIILOR

DIN PERU
In urma unei cereri, 

înaintată — pe cale ofi
cială — de Federația me
xicană de fotbal, sir Stan
ley Rous examinează, în 
prezent, posibilitatea pro
gramării unui joc de ma
re atracție, la 23 iunie, 
în beneficiul victimelor 
calamităților naturale din 
Peru.

Ideea respectivă a fost 
primită cu multă căldură 
de oficialitățile și ziariștii 
„El Mundial ului", dar
pînă Ia această oră datele 
definitive ale întîlnirii a- 
mintite — vor juca echipr 
naționale sau o reprezen
tativă 
noilor

„mozaic" împotriva 
campioni ai lumii? 
au fost încă stabi-

H. H. ȘI TOM 
DOCHERTY

DESPRE ECHIPA 
ROMÂNIEI

După ce refuzul acreditării 
lui Helenio Hererra ca zia
rist la campionatul mondial 
din Mexic a avut un larg e- 
cou, dar și o undă de scan
dal, celebrul antrenor al lui 
A.S. " ' '
la fața locului, 
renunța de fel la intențiile 
sale inițiale, cu hotărîrea 
care îl caracterizează, „ma
gul" italian a devenit comen
tatorul cotidianului „El Occi
dental", unde deține o rubri
că permanentă pe durata su
premei competiții a fotbalu
lui mondial

în această calitate, 
obligă să aibă în vizor 
numai Squadra Azzurra 
conducerea căreia nu s-a 
tut afla Ia această nouă 
cercare de a intra în- pose
sia definitivă a Cupei ,,Jules 
Rimet“), ci toate principa
lele favorite ale ediției mexi
cane. H. H. a fost prezent în 
tribuna stadionului Jalisco 
din Guadalajara, la partida 
inaugurală a grupei C, din
tre Ân-glia și România. Și a- 
precierea sa pe marginea 
comportării echipei noastre 
este foarte severă : „România, 
spre deosebire de Cehoslova
cia (nu știm dacă H. H. a

Roma a ajuns, totuși,
Și fără a

care-1 
nu 
(la 

pu- 
în-

vizionat și partida Cehoslova
cia — Brazilia, sau a optat 
pentru Italia — Suedia de la 
Toluca... — n.n.) a decepțio
nat. A jucat la fel ca și 
cluburile mici atunci cind a- 
cestea se știu învinse dina
inte, adică, cu toți jucătorii 
în liniile dinapoi, mai puțin 
Dumitrache care este un ju
cător foarte bun, dar un tip 
fragil, 
reținut, 
balonul 
înapoi, 
dențial 
torie obținută pe contraatac. 
Cred că echipa României nu 
va ajunge departe Ia actua
la ediție a 
mondial, cu țoale că se 
întîmpla o minune, asa 
aceasta poate veni din 
tea oricui. Dar într-un 
pionat mondial nu se 
juca astfel".

în schimb, britanicul 
Docherty, un- alt antrenor 
celebru și nu mai puțin dis
cutat decit confratele său ita
lian, acum conducător teh
nic al reprezentativei Portu
galiei, deci tot un „neutru", 
are o părere mai nuanțată i 
„Victoria englezilor este me
ritată fiindcă au jucat mai 
ofensiv. Echipa României pe 
care o văd acum pentru 
prima dată, a evoluat într-o 
manieră 
dit că 
lor, dar 
necesar 
tide cu 
unei echipe cu carte de vi
zită superioară, cum este cea 
a campionilor mondiali en

Fotbaliștii români au 
majoritatea timpului, 
cu pase 
așteptînd 
meci nul.

laterale și 
un provi- 
sau o vic-

campionatului 
poate 
cum 
par- 

cam- 
poate

Tom

colectivă, a dove- 
posedă știința pase- 
n-a dovedit curajul 
abordării unei par- 
miză chiar în fata

bucurie In Întreaga braziliei
Sub acest titlu, ziarul 

„El Informador" insereâză, 
în numărul său de vineri 
seara, o spumoasă cores
pondență primită din Rio 
de Janeiro. Reproducem și 
noi cîteva secvențe:

„După meciul cu Ceho
slovacia, cele mai zgomo
toase carnavale braziliene 
păreau un model de liniște 
și ponderațle pe lingă en
tuziasmul popular cu care 
întreaga țară a sărbătorit 
victoria 
clei.

După 
toare, 
dedicat
daJajara, locuitorii din Rio, 
hlos cariocas", au ajuns la 
lucru cu 
căne la 
visul pe 
victoriei,
nimeni nu a dormit, majo
ritatea populației aflindu-se 
pe străzi, in defilări zgomo
toase și pline de culori, cu 
o revărsare de tinerețe ex
traordinară, purtînd ca po-

asupra Cehoslova-

o noapte de sirbă- 
dt super-camaval, 
succesului de la Gua-

tntîrziere, cu cear- 
ochi, dar cu su- 
buze... In noaptea 
la Rio de Janeiro

titre. Cred că atacanții echi
pei României nu s-au anga
jat direct spre poarta lui 
Banks chiar atunci cind ar fi 
putut, și ar fi trebuit 
facă, 
tură. Dumitrache, i 
piu în acest sens, 
jucător de clasă dar 
angajează direct spre 
tă. preferind excesul 
dribling în Ioc să-și 
șutul decisiv". ■

s-o 
cu decizie și dezinvol- 

un exem- 
, este un 

nu se 
poar

ele 
asume

COCTAIL LA
GRAN HOTEL"

Dermendjiev deschide scorul în meciul cu Peru și — paradoxal — drama Bulgariei începe • 
la Leon, elevii lui Boșkov aruncă în luptă ultimele speranțe. Totul depinde de „răspunsul" lui Uwe 

compania...

mită ale acestui 
pioziv caro este

(Urmare din pag. 1)

salvado-

„CI Informador

au rămas in ca- 
participat, vrînd- 
imensul festival, 
dormi la Rio în

doabă steagurile tuturor clu
burilor locale. Automobilele 
au claxonat încontinuu, iar 
oamenii au petrecut noaptea 
cîntînd, dansind și bind.

Cei care 
sele lor au 
nevrînd la 
deoarece a
noaptea amintită presupu
nea pr<' multă voință... 
Vacarmul a început cu ne
numărate petarde care au 
salutat primul gol egaliza
tor. Gălăgia nu s-a termi
nat pînă dimineața, cind 
străzile păreau împodobite 
cu un covor de confeti, lan
sate de la ferestre asupra 
paradei de automobile. La 
ferestre mai atîrnau încă 
drapelele marilor cluburi ale 
fotbalului brazilian..."

Adăugind că scene asemă
nătoare au avut loc în 
toate orașele braziliene, ne 
întrebăm — mai în glumă, 
mai In serios — ce se va 
întîmpla în cazul în care 
brazilienii vor repurta vic
toria finală ? !

sîntem aproape siguri 
cit ne permit pronosticurile s-o 
facem — că ei vor izbîndi în 
partida cu modeștii 
rieni

★
La Toluca, Suedia, 

rul grupei, dominată, 
de Italia și Uruguay, 
să cîștige neapărat întîlnirea 
cu Israelul, ceea ce, recunoaș
tem, n-ar fi decît o confirmare 
a calculelor hîrtiei...

tn ceea ce privește cele 
două formații, trebuie să spu
nem că ele sînt înconjurate de 
o surprinzătoare tăcere, și că 
însuși Ovar Bergmark — tînă
rul și vorbărețul antrenor sue
dez — s-a limitat să declare 
că „echipa mea nu poate pier
de meciul de astăzi".

★
La Leon, în grupa a IV-a un 

meci derby: Bulgaria — R.F.G
Cind scriem derby ne gin- 

dim, înainte de toate, la fap
tul că ziua de astăzi reprezintă 
ultima șansă pentru fotbaliștii 
bulgari, căci pentru Boșkov și 
elevii săi — serios zdruncinați 
de răsturnarea de scor din me
ciul cu Peru — partida cu 
R.F.G. poate însemna, în caz 
de victorie, reluarea luptei 
pentru calificare, în timp ce 
pentru Seeler și compania ar 
mai rămîne — ca ultimă solu
ție — lqțilnirea cu Peru,

outside- 
se pare, 

trebuie

Ultimele vești din cele două 
tabere: Bulgaria nu-1 va pu- 

folosi pe Bonev (ruptură 
mușchi), iar vest-germanii 
juca — după mărturisirile 
Wilfred Gerhardt — cu See

ler și "Muller, ușor contuzionați, 
dar fără Hottges.

Intenționat, am lăsat 
sfîrșit „marele șoc" de la Gua
dalajara, întîlnirea dintre 
fosta și actuala campioană a 
lumii, confruntarea fotbalistică 
dintre două stiluri, două con
tinente, două ambiții.

Aici, speculațiile pe 
nea acestei partide nu 
nesc, în ciuda faptului 
apreciază că rezultatul 
este unul decisiv, ambele e- 
chipe avînd șanse considera
bile să se califice.

Nu ne rămîne altceva de fă
cut decît să cităm, pe de o 
parte, tăcerea (diplomatică) a 
englezilor — sir Alt Ramsey a 
refuzat orice declarație! — și 
părerile fotbaliștilor și antre
norilor brazilieni.

Astfel, dacă Pele declara că 
jocul pe care-1 vor desfășura 
împotriva Angliei va fi cu to
tul altul decît acela realizat 
împotriva Cehoslovaciei, antre
norul Zagalo mărturisea, în „El 
Diario Deporte", că va trimite 
în teren „ll“-le din primul 
meci, accidentarea lui Gerson 
nefiind o problemă deosebită, 
mijlocașul fiind deja apt de 
joc.

®el mai circumspect membru 
al delegației brazi’iene s-a do
vedit fostul antrenor Aimoră 
Moreira: „îmi este greu să in
dic favoritul acestui meci! En
glezii sînt mai „tari" și foarte 
duri în efectuarea marcajului, 
din care cauză brazilienii vor 
trebui să se dovedească foarte 
abili în manevrele tactice de 
atac".

Din tabăra engleză o singură 
veste: cazul Bobby Moore, de
clara Arturo Caparosa, consi
lier al Ambasadei columbiene 
din Mexic, a fost definitiv în
cheiat.

In rest, toată lumea așteaptă 
cu sufletul la gură confrunta
rea dintre imaginația sud-a- 
mericană și „mașina de pase" 
a lui Alf Ramsey.

Vom trăi și vom vedea...

margi- 
conte- 
că se 
ei nu

United Press 
International

TN BRAZILIA, NUMĂR DE 
CERERI RECORD 
TURIȘTI CARE VOR SA 

ASISTE LA O
A ECHIPEI I

victorie

PENTRU

FINALA 
LOR

Formidabila victorie a Brazi
liei asupra Cehoslovaciei, punînd 
capăt, în maniera cea mai netă, 
zvonurilor despre o posibilă de
cădere a sud-americanilor, a 
umplut de bucurie milioanele de 
suporteri ai echipei lui Pele. 
întreaga Brazilie crede acum în 
șansele unui al treilea triumf 
într-un turneu final. Agențiile 
de călătorie din Rio și Sao 
Paulo sînt asaltate de nenumă
rate cereri ale acelorași supor
teri care, cu numai o săptă- 
mînă înainte, nu credeau că este 
cazul să facă o călătorie in 
Mexic. Acum, ei se pregătesc 
să vină să încurajeze echipa 
Braziliei în... finala de pe sta
dionul Azteca. Reprezentanții

rr
Joi seara, la „Cran Hotar, 

delegația română a oferit un 
coctall in cinstea unor perso
nalități ale vieții sportive lin 
Guadalajara. Au fost prezenți. 
între alții, ing. Enrique Ladion 
de Guevara, președintele Co
mitetului de organizare a gru
pei a lll-a a campionatului 
mondial, director al clubului 
„Guadalajara", Felipe Zetter, 
președintele clubului „Atlas" 
șl al cluburilor sportive din 
întregul stat Jalisco, Paco Tor- 
ne, președintele clubului 
„Oro", precum și Carlos Cas
taneda, Aurelio Cortes Diaz ii 
Enrique Aceves — membri ni 
comitetului local de organiza
re al lui „El Mundial".

Oaspeții s-au întreținut, in
tr-o atmosferă prleteneascl 
cu conducătorii delegației ro
mâne, în frunte cu președin
tele federației, Mircea Ange- 
lescu.

tn aceeași seară, la salonul 
ambasadorilor din Palatul gu
vernamental, dl. Francisco 
Medina Ascenslo, guvernato
rul statului Jalisco, i-a invitat 
pe gazetarii acreditați la Gua
dalajara la o scurtă recepție.

GUÎLLERMO CANEDO - CANDIDAT 
LA PREȘEDINȚIA F.I.F.A.!

de ultimă oră : la 
F.I.F.A. care va a- 
Cii’dad de Mexico, 
23 iunie, s-a anun- 
că președintele Fe-

O știre 
Congresul 
veci icc la 
în ziua de 
țat oficial 
doratiei mexicane de fotbal, 
Guillermo Canedo, își va de
pune candidatura la preșe
dinția Federației Internațio
nale de Fotbal Asociație.

Cu toate aceslea, în cercuri
le de presă ale campionatu
lui mondial se dă ca aproape

Vă mal amintiți ? Primul meci 
din turneul final al C.M. din 1966 
s-a terminat exact cu același re
zultat ca meciul de deschidere al 
actualei ediții a Cupei Jules Ri- 
met : 0—0. în 1966 rezultatul a fost 
consemnat in meciul Anglia 
Uruguay. De data aceasta in In- 
tllnirea Mexic — U.R.S.S. In 1966, 
Anglia și-a 
met. Oare in

adjudecat Cupa Rl-
1970, Mexicul... ?

cîntăreț de muzică 
Distel este un vechi

Cunoscutul 
ușoară Sacha 
și bun prieten al iul Bobby Mo
ore. Ei au participat împreună la 
o serie de programe de televiziu
ne șl de atunci s-a statornicit 
între el o frumoasă prietenie. In 
legătură cu straniul episod al fur
tului brățării de aur în care a fost 
Implicat Moore, cîntărețul francez 
a declarat că este ferm convins 
de nevinovăția 
glez.

fotbalistului en-

sînt destul de 
lumea sportului. 

.................. C.M. 
lor o 

supra- 
care

sigură realegerea în funefia 
de președinte F.I.F.A. a lui sir 
Stanley Rous, în virtutea fap
tului că majoritatea organis
melor regionale, ca U.E.F.A. 
(Uniunea europeană de fotbal) 
și CONCACAF (Confedc-ația 
de fotbal a Americii Centrale 
și a Caraibilor) j-au acordat, 
aprioric, credit actualului pre
ședinte, pînă la Congresul 
1974.

conferințe despre jocul dur 
fotbal.

din

In

co*Presa mexicană a Inserat în 
ioanele consacrate Mundialulul o 
știre care 11 privește pe antreno
rul naționalei cehoslovace. Se 
spune că, după terminarea acestei 
competiții, Josef Marko va renun
ța la funcția de antrenor al lotu
lui reprezentativ, s-a și dat nu
mele probabilului său succesor : 
Rudolf Vytlacil, care a dus echi
pa Cehoslovaciei pe locul doi iri 
ediția din 1962 a C.M., la Santiago 
de Chile.

Arbitrii de meciuri internaționa
le nu au alte mijloace de a se 
tace înțeleși de jucători decît flu
ierul și gesturile ? Se pare că nu 
este chiar așa. Din actualul lot 
de arbitri ai jocurilor din Mexic, 
trei se impun in mod deosebit 
prin cunoștințele lor lingvistice : 
egipteanul Aii Kandll care vor
bește araba, franceza, engleza și 
rusa, austriacul Marschall care 
cunoaște germana, maghiara ro
mâna șl franceza. Poliglotul nr. 1 
al cavalerilor fluierului este insă 
Abraham Klein (Israel) care se 
poate exprima in torit (ebraica 
modernă), engleză, franceză, ger
mană șt maghiară...

Franz Beckenbauer a făcut 
fericit un mic „Juanito" care 
vindea gumă de mestecat la 
intrarea unul magazin din 
Leon. Fotbalistul vest-german 
cumpărase in acest magazin 
cîteva bluze și cămăși pentru 
sine și familia sa. Văzînd că
mașa veche și pătată a micu
țului vînzător, Beckenbauer 
l-a dus în magazin și i-a cum
părat o cămașă... Cămașa fe
ricitului" „Juanito".

Poreclele 
frecvente in 
Ziariștii participanți la 
au notat pe carnetele 
serie impresionantă de 
nume date jucătorilor 
evoluează acum pe terenurile 
din Mexic. Juan Fernandez, 
portarul Salvadorului, este nu
mit de suporteri „Caracatița", 
lui Iașm i se spune „Păianje
nul negru", extremei mexica
ne Aaron care posedă, se pa
re, o viteză remarcabilă, i s-a 
dat porecla de „Bicicleta". 
Probabil că indiscreția con
fraților aflați în Mexic nu 
a ajuns pînă la lotul Româ
niei. Ar fi descoperit în el pe 
Tamango, Corsarul ele.

F.I.F.A. a adus în Mexic o echi
pă de operatori care au sarcina 
să filmeze toate greșelile comise 
DE jucătorii englezi și ASUPRA 
jucătorilor englezi. Filmul va con
stitui argumentul vizual al unei

de presa

agențiilor de călătorie din Ciu
dad de Mexico se așteaptă la o 
adevărată maree de suporteri 
brazilieni.

PAUL DENIZE — trimis 
special al agenției 
France Presse

CEL DE AL 23-LEA PARTI
CIPANT LA MECIUL BRA
ZILIA — ANGLIA SE PRE
GĂTEȘTE CU ASIDUITATE

Acum, cind bursa pronosti
curilor cunoaște un record de 
efervescență, cind suporterii își 
pregătesc vocile, iar jucătorii se 
antrenează departe de tumult, 
al 23-lea participant la meciul

Anglia-Brazilia se antrenează cu 
multă rîvnă. Ați ghicit, desigur, 
că este vorba de conducătorul 
de joc, care știe că îl așteaptă 
o sarcină de mare răspundere. 
Abraham 
israelian 
vreodată o partidă atît de im
portantă ca 
urile Braziliei și 
36 de ani, 
conformație 
ți me de 1,76 
tare: este un 
bind limbile 
germană și 
limba franceză.

S-a născut Ia Budapesta, iar de 
de ani locuiește la Haifa.

Klein, primul arbitru 
chemat să conducă

cea dintre team-
Angllei, are 

este blond, are o 
atletică și o înăl- 
m. Detalii suplimen- 
arbitru poliglot, vor- 

maghiară, engleză, 
descurcîndu-se în

Exemplul lui Pele este urmat... 
Se știe că faimosul jucător bra
zilian a promis că va dona bo
cancii săi Muzeului național al 
încălțămintei din Leon. Alți doi 
participant la actuala ediție a 
C.M. au comunicat direcției mu
zeului că vor face același lucru: 
Beckenbauer și Petăr Jekov. ’ 
va mai urma ?...

Cine

sir
pînă

Președintele F.I.F.A. 
Stanley Rous, a vizionat . 
acum patru meciuri tn tribu
na stadioanelor respective; 
Mexic — U.R.S.S., Peru — 
Bulgaria, italia — Suedia șl 
Uruguay — Italia. In zilele ur
mătoare președintele forului 
fotbalistic va fi prezent la in- 
tîlnlrile Brazilia — Anglia 
(Guadalajara. 7 iunie). R. F. a 
Germaniei — Peru (Leon, II) 
Iunie), Belgia — Mexic (Ciu
dad de Mexico, 11 iunie).

France Presse

ASTROLOGII IN DERUTA...

20

Semnele șl conjuncturile as
trale nu erau deloc favorabile 
brazilienilor, cu numai citeva 
zile înainte, cînd diverși astre- 
logi n-au lăsat — în... prez»
cerile lor — decît un minimum dt 
șanse elevilor lui Zagalo.

După surprinzătoarea demon
strație făcută de fotbaliștii bra
zilieni In fața echipei Cehoslo
vaciei — cînd specialiștii înșiși 
au recunoscut că „îngropaseră" 
prea iute pe brazilieni, pe care 
inulți dintre ei nu-i vedeau prin
tre favoriți, — aceiași astrologi, 
care, în funcție de semne ce
rești și conjuncturi astrale pre
ziseseră eșecul echipei brazili
ene, vorbesc acum despre o 
sensibilă modificare a acelorași 
conjuncturi astrale devenite ul
terior mult mai favorabile lui 
Pele și colegilor săi de echipă.

Comentariile agențiilor internaționale de presă ne-au 
fost furnizate de AGERPRES



9 CAMPIONI DE BOX Al S.U.A. LA BUCUREȘTI

SURPRIZE LA ROLAND GARROS

01 U SlUIIM NODES EIMKiA DETAȘATIMINIU

IIIIIMll IONII LUI FRANULOVICIIN FATARemiză intre Margareta
Teodorescu și Rodiră Reichei

iu- 
ale învinsul 

recenta 
— s-a 
de ușor

Nouă din campionii S.U.A. care ne 
Muniz, Ray Lunney III, Robert Mullins, 
Nathaniel Jackson și Ronnie

vor vizita . De
Eduardo

De la campionatele europene 
din 1969, Ilucureștiul n-a mai 
găzduit e confruntare pugilis- 
tică atît de pasionantă cum se 
anunță cea care va avea loc Ia 
4 iulie. E vorba despre meciul 
dintre selecționatele României 
și Statelor Unite ale Americii. 
O premieră de prim rang, care 
va chema între corzile ringu
lui pe unii dintre cei mai repu- 
tați pugiliști ai celor două 
țări. Evenimentul este pregătit 
minuțios de federația noastră 
de specialitate și, asupra lui, 
vom mai reveni.

întîlnirea de la 4 iulie, deși 
amicală, va fi, fără discuție, 
deosebit de atractivă. Boxerii 
români, cotați la ora actuală

Lyle
printre cei mai buni din Eu
ropa, datorită rezultatelor stră
lucite obținute la ultimele cam
pionate continentale, au acum 
un nou prilej de afirmare, în 
compania unor adversari de 
certă clasă. Pregătirile lor silit 
într-un stadiu avansat, ultimul 
test înaintea meciului cu S.U.A. 
constituindu-1 dubla întîlnire — 
de săptămînă viitoare — cu re
prezentativa Ghanei.

Am publicat, recent, lotul 
pugiliștilor americani ce vor 
face deplasarea Ia București. 
Ieri, pe adresa redacției a so
sit un plic expediat de „Ama
teur Athletic Union" din New 
York, care conținea și foto
grafia ce o publicăm alăturat. 
Ea a fost făcută în seara fina

la stingă la dreapta: Jesse Voldez, ArmandG 
Santiago, Elijah. Cooper, John Mangum

lelor campionatelor de amatori 
ale S.U.A., ediția 1970. 9 din 
cei 11 campioni ai Statelor U- 
nite pe acest an vor putea fi 
văzuți pe ringul bucureștean. 
Ei sînt: Jesse Valdez, Armando 
Muniz, Kay Lunney III, Ro
bert Mullins, Eduardo Santiago, 
Elijah Cooper, John Mangum, 
Nathaniel Jackson, Ronnie Lyle.

BUDAPESTA, 6 (Agerpres).
— în penultima rundă a tur
neului internațional feminin 
de șah de la Balaton, Ve- 
roezi a cîștigat la Hojdarova, 
Porubszki la Szaday și Finta 
la Sinka. Partida dintre mae- 
strele românce Margareta 
Teodorescu șl Rodica Reî- 
cher s-a încheiat remiză.

înaintea ultimei runde, în 
clasament continuă să con
ducă Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 9 puncte, ur
mată de Verbezi (Ungaria)
— 8 puncte etc.

„MISTER INDY
SE NUMEȘTE AL.

s

ROMÂNIA A PE LOCUL I!
(Urmare din pag. I)

cel cu

Pentru Vintilă asaltul cu 
Sobczak a constituit o sim
plă formalitate (5—2), dar nu 
și pentru Bădescu, 
Bierkowski, pe care l-a pier
dut : 3—5. Și astfel manșa 
a Il-a s-a încheiat cu scorul 
de 5—3 pentru România A.

Manșa a III-a a debutat cu 
o victorie clară (5—3) a lui 
Irimiciuc la Zakrzewski. După 
aceea, insă, Vintilă a prefe
rat prea mult defensiva (ceea 
ce nu-1 caracterizează !) în 
asaltul cu Czernicki, pierzînd 
la limită. Apoi, C. Nicolae a 
făcut o veritabilă demonstra
ție de scrimă-spectacol dis- 
punînd cu 5—2 de Bierkow
ski. Asaltul care a încheiat 
această manșă a fost cei din
tre Bădescu și Sobezak. De 
nerecunoscut, șabrerul nostru 
a pierdut la 1...

Și ultima manșă. Avea s-o 
deschidă 
moașă — 
torie la 
România, 
avut din 
ciul în mînă. Poate de aceea 
următorii trăgători români 
n-au mai forțat ritmul, ezi- 

. tînd cu regularitate să atace. 
Și astfel, meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 8—8 (62—69 
la tușe pentru România A).

Iată și celelalte rezultate 
de dimineață : R.S.F.S.R. — 
România B 11—5, Italia — 
Polonia 9—7.

Vintilă. cu o fr 
dar dificilă — vic- 
Zakrzewski (5—4).
cu 8 victorii, a 

acest moment me-

In primul meci susținut 
după-amiază, România A a 
făcut o frumoasă demonstra
ție de scrimă în compania e- 
chipei R.S.F.S.R. cu care a 
terminat la egalitate: 8—8. 
Victoria a surîs însă oaspeți
lor, la tușe, cu 58—63. Reali
zatori : Vintilă 3, Irimiciuc și 
C. Nicolae cite 2 și Budahazi, 
respectiv Zemskov 3. Bajenov 
și Komar cite 2 și Golubev. 
A urmat meciul-cheie, cel cu 
Italia. Măci de mare tensiune 
în care reprezentanții țării 
noastre, exceptînd manșa I 
(2—2), au fost 
avantaj : 5—3,
De remarcat 
excepțională a 
(3 v), revenirea lui Bădescu 
(două victorii splendide la 
Montano și Berti cu 5—1), 
tenacitatea lui C. Nicolae 
(2 v) și finețea lui Vintilă 
(2 v), căruia rana de la arti
culația cotului i-a fost re
deschisă... Acest 9—7 cu Ita
lia a asigurat primul loc e- 
chipei României.

Alte rezultate înregistrate 
după-amiază : R.S.F.S.R. — 
Itaiia 8—8 (62—63 !), Polo- • 
nia — România B 11—5. Po
lonia — R.S.F.S.R. 10—6, Ita
lia — România B 1]—5.

Clasâment : 1. 
A 6 p (35 v.), 
6 p. (33 v.), 3. 
(36 v.), 4. Italia 
Duminică se va i 
turneu individual.

permanent în 
7—5, 9—7.

comportarea 
lui Irimiciuc

ROMÂNIA
2. R.S.F.S.R. 
Polonia 4 p.
4 p. (35 v.). 

desfășura un

PLOAIA A ÎNTRERUPT ÎNTRECERILE DE SELECȚIE
J

ALL IDIISMAIM LOTULUI REPREZENTATIV
Ieri urmau să ia sfîrșlt, Ia baza 

de tenis din parcul sportiv Di
namo, întrecerile de verificare șl 
selecție a tenismanilor Iotului re
prezentativ, care se pregătesc în 
vederea întîlnlrllor din „Cupa 
Davis" și ale Balcaniadei de la 
Atena. Din cauza timpului nefa
vorabil, însă,
mele jocuri au 
nate.

Este vorba de 
pe viorel Marcu
în care primul — evoluînd la o 
valoare foarte bună — conduce

două dintre ulti- 
rămas neterml-

partida opunlnd 
lui Sever Dron,

cu două seturi la unu : 12—10,
6—3, 3—6. A rămas neîncheiată*și 
partida din prima zi, dintre Vio
rel Marcu șl Sever Mureșan, în
treruptă în momentul cînd Marcu 
beneficia de mecibal.

Ieri după amiază, s-a putut în
cheia o singură întîlnlre, cea 
dintre Constantin Popovld șl 
Sever Mureșan. Ultimul a evoluat 
cu totul sub așteptări, fiind 
învins: 6—0, 6—1, 6—1.

Jocurile rămase neîncheiate 
continua în cursul dimineții 
luni, la Dinamo.

net

vor 
de

CEA MAI MAPE COMPETIȚIE
(Urmare din pag. 1)

Mareel 
Dommrich 
primul pe 
europene, 
șaselea la 
Apoi, Nacovski și 
hoslovacia), situați și ei pe 
poziții fruntașe la J.O. și cam
pionatele continentale. Out
sider! periculoși sînt româ
nii Tripșa și Iuga sau itali
anul Ugo Amicosante.

La ambele probe se înscriu 
cu șanse apreciabile reprezen
tanții S.U.A.

în sfîrșit, la aer compri
mat, printre protagoniști se 
află și campionul Europei la 
armă. Petre Sandor 
nia).

Ce și-ar 
rii acestui 
pentru ca 
fie deplină ? 
bucuria cit mai multor vic
torii românești...

competițiile 
vor asista și 
cunoscute din 
internațional, 

avem ca oaspeți pe 
vicepreședinte al Uniunii In
ternaționale de Tir, Giorgios 
Vichos (Grecia), pe președin
tele federației de specialitate 
din R.D. Germană, Albert 
Fischer si pe dl. Otto Hor- 
ber (Elveția), vicețpreședlnte- 
le Comitetului tehnic a] 
U.I.T.

La sosire, dl. Giorgios Vic- 
chos ne-a declarat i „Sînt în- 
cîntat de noua mea vizită pe 
care o fac în frumoasa dv. 

' capitală, unde am mulți prie-

Roșea, I 
(R.D. 
locul 4 
celălalt
J.O. și

Diiring și 
Germană), 
la J.O. și 
clasat al 
mondiale.

Falta (Ce-

mai dori 
sport de 
satisfacția 

Poate

(Româ-

amaio- 
la noi 
să le 

doar

• La 
Tunari 
nalităti 
tirului

de la 
perso- 
lumea 
Astfel, 
primul

Duminică s-a alergat o nouă ediție a clasicei curse auto- 
,500 mile" de la Indianapolis (S.U.A.). învin- 

va purta timp de un ap, pînă 
„mister 
insolită

mobilistice de „I
gătorul, americanul Al. Unser, 
la viitoarea cursă, porecla de 
clasat pe primul loc în această 
a sportului cu motor.

me- 
Dar 
ra
de

Unser, pilotînd o mașină 
„Colt-Ford", a realizat o 
die orară de 250,654 km. 
în acest concurs cel mai 
pid tur a fost parcurs
Joe Leonard tot pe un „Colt- 
Ford", care a obținut media 
orară de 270,024 km. Al. 
Unser — „mister Indy" — 
este fratele Iui Bobby Unser, 
învingătorul ediției din anul 
1968. Are vîrsta de 31 de ani 
și face parte dintr-o familie 
de automobiliști consacrați. 
La ultimele două ediții Al. 
Unser n-a strălucit. în anul 
1968, el s-a clasat al 19-lea. 
iar anul trecut a ocupat lo
cul al 32-lea în „500 mile". 
Anul acesta, însă, Al. Unser 
a răsturnat toate pronosticu
rile, intrînd în posesia mare
lui premiu.

„Ora Indianapolis" a fost 
urmărită la această ediție de

ERA MAI MULT
Cu cîteva zile In urmă, pe pis

ta <le la Goodwood (Anglia), o 
mașină de formula 1 părăsea tra
iectoria șl făcea explozie in timp 
ce rula cu 
oră. punlnd 
tulul pilot. 
Mc Laren.

Născut la
Auckland (Noua Zeelandi), în fa
milia unui mecanic auto, Mc La
ren avea să facă cunoștință cu 
sportul prin practicarea rugby- 
ului. Accldentîndu-se intr-un 
meci, el renunță, insă, dedlcîn- 
du-se automobilismului. Debutea
ză înainte de a fi impllnit 20 de 
ani șl _ cu o impresionantă re
peziciune — devine campion de 
coastă al țării sale.

Dorind să-l ajute pentru a se 
afirma deplin, federația de spor
turi mecanice a Noii Zeelande 
deschide o listă de subscripție și, 
cu banii adunați. Mc Laren de
barcă în 1958 in Anglia. Acolo, 
grație recomandării lui Jack 
Brabham, tînărul alergător pri
mește o mașină de la constructo
rul John Cooper.

In palmaresul regretatului auto
mobilist sînt înscrise victorii de 
prestigiu : Marele Premiu al 
S.U.A. (1959) M. P. al Argentinei 
(1960), M. P. al Monaco (1962),

Indy", deoarece el s-a 
aventură pe patru roți

250 009 de spectatori.peste 
încasările au depășit orice 
așteptări. Satisfacție ,pentru 
marii fabricanți de automo
bile, care — de altfel — n-au 
trebuit să scoată bani din 
■uzunar pentru a plăti r 
lițe de asigurare, deoarece la 
această ediție sportul cu mo
tor nu a fost, din fericire, 
îndoliat.

Cursa automobilistică de 
la Indianapolis s-a disputat 
pentru prima oară în a 
1909 în organizarea unui 
„boss", pe nume Carl Fi
scher care a făcut una din 
cele mai formidabile afaeeri. 
Văzînd că treburile îi merg 
bine, Fischer organiza mai 
în fiecare săptămînă astfel 
de competiții pe traseul de 
la Indianapolis pe distanțe 
între 5 și 250 miie. Mai întîi, 
pista (un fost teren de fot-

teni. Sînt convins că voi a- 
sista Ia o competiție de ma
re prestigiu. Renumitul dv. 
poligon de la Tunari, parti
ciparea extrem de valoroasă, 
numărul record de concu- 
renți, capacitatea organizato
rică a tehnicienilor dv. con
formată cu atîtea și atîtea o- 
cazii ca și recunoscuta ospi
talitate românească, iată atu- 

uri care toate 
dau dreptul să 
ceste întreceri 
vor însemna o 
nă pentru i 
ne-am dedicat'

împreună îmi 
afirm că a- 

internaționale 
reușită depli- 

sportul căruia

PARIS, 6 — Primele fi
nale ale campionatelor 
ternaționale de tenis 
Franței s-au disputat simbă- 
tă după amiază pe terenul 
central de la Roland Garros. 
Mai întîi, s-au întilnit fina
listele probei de dublu femei. 
Spre satisfacția tribunelor, 
reprezentantele țării gazdă, 
jucătoarele franceze Franțoise 
Durr și Gail Chanfreau, au 
dispus de puternicele lor ad
versare de dincolo de Ocean, 
americancele 
King-Rosemary 
6—1, 3—6, 6—3 
Chanfreau.

Finala de 
opunind pe
hoslovacia) și Zeliko Fra-

Billie Jean
Casals. Scor: 
pentru Durr—

simplu masculin, 
Jan Kodes (C-e-

nulovici (Iugoslavia) a fost 
întrucîtva o decepție. Jucă
torul cehoslovac — 
lui Ilie Năstase în 
finală de la Roma 
distanțat neașteptat 
în fața lui Franuloviei, care 
nu și-a găsit nici un moment 
forma din zilele precedente. 
Kodes eîștigă detașat, în trei 
seturi, cu scorul de 6—2, 
6—4, 6—0.

Sub așteptări, din punctul 
de vedere al disputei s-a 
arătat și ultima partidă de pe 
programul zilei, semifinala 
de dubiu mixt dintre pere
chile Rosemary Casals 
(S.U.A.) — Hie Năstase (Ro
mânia) și Franțoise Durr — 
Jean Claude Barclay (Fran
ța). Și aci gazdele au avut

ciștig de cauză, adversarii 
acestora nereușind să-șî co
ordoneze suficient ritmul, 
„Roșie" a dat numeroase re
tururi greșite, iar Năstase a 
căutat zadarnic să-și supli
nească partenera. Ca rezul
tat, Durr—Barclay eîștigă cu 
6—4, 6—1. Adversarii fran
cezilor în finală vor fi Billie 
Jean King (S.U.A.) și Bob 
Hewitt 
cană).

Pe 
zile 
rcază finala <țe 
femei — King 
Niessen — ca și 
dubiu bărbați 
cuplul român Tiriac—Năs
tase și cel al americanilor 
Ashe—Pasarell.

(Republica Sud-Afri-

programul ultimei 
(n.r. azi) mai figu- 

simplu 
contra 

cea de 
opunind

GALINA

UNSER
bal) a fost pavata cu cără
midă după care în anul 1935
— a fost asfaltată. Cel mai 
bun rezultat avea să fie ob
ținut abia după 10 ani. în 
anul 1919, pilotînd un „Fiat", 
Lewis Strang 
medie orară de 
într-o competiție 
200 mile. Apoi, 
torită noilor tipuri de ma
șini, „Cursa de 500 mile" de

a evoluat, 
italianul Mario 

in anul 
impresionanta medie 
de 250.987 km.

încă din anul 1920, 
bra cursă a devenit o 
bă a americanilor". în 
care se dă între producătorii 
de automobile, pentru obți
nerea unei reclame deosebi
te, constructorii de peste O- 
cean au cîștigat întotdeauna 
„bătălia" cu firmele europe
ne. Celebra cursă a plătit 
însă un greu tribut de vieți 
omenești. Pînă în prezent, 33 
de piloti — conducătorii așa- 
numiților „bolizi ai morții"
— și-nu găsit moartea, zdro
biți sau făcuti pur și simplu 
„cenușă" in goana lor nebună 
pe periculoasa pistă. Pe lun
ga listă a decedaților nu fi
gurează însă numai automo- 
biliștii de dincolo de Ocean, 
întîlnim, de pildă, 
cunoscutului as 
Mike Spence, căruia 
mașina nu i-a mai 
comenzile intrînd într-un pa
rapet. după care a luat foc.

Tribut al vitezei, tribut 
sîngeros al unui sport care 
cere și sacrificii de acest fel.

la Indianapolis 
Astfel, 
dretti realiza

a realizat o 
146,890 km, 

care mus. 
desigur, da-

An-
1969 

orară

Paul OCHIALBI

numele 
britanic 
în 1969 
ascultataproape 300 km pe 

capăt vieții nefenci- 
N urnele lui : Bruce

30 august 1937 în

.v

PE PISTELE
PERFORMANȚE LA RIGA

In concursul Internațional care 
se desfășoară la Riga au fost în
registrate cîteva performanțe tie 
valoare. Igor Ter Ovanesian a 
cîștigat săritura în lungime cu 
7,95 m, Iar compatriotul său Ro
muald Klim a terminat Învingător 
în proba de ciocan cu o aruncare 
de 71,12 m. La săritura In Înălți
me, pe primul loc s-a clasat ce
hoslovacul Baudis cu 2,15 m. In 
proba feminină de 200 m Ludmila 
Samoteseva a fost cronometrată 
cu timpul de 24,5. Alte rezultate : 
disc (f) — Tamara Danilova
(URSS) — 56,00 m; 200 m — Ko
rovin (URSS) — 21,3.

NORDWIG 5,30 
LA PRĂJINĂ

In cadrul unul concurs 
tlsm care a avut loc la __ =__
burg (RDG), campionul european 
Wolfgang Nordwlg a cîștigat pro
ba de săritură cu prăjina cu 5,30 
m. In proba de săritură în înăl
țime, primul s-a clasat Herbert 
Huettl — 2,12 m, Iar aruncarea 
discului a revenit lui Detlef Tho- 
rith — 60,34 m.

M

de atle- 
Magde-

de 
12 
M.

la Le Mans 
Sebring-ului

24 ore de 
ore ale
P. al Belgiei (1968).

Cursa 
(1966), 
(1967),

De cîțiva ani, el era unul dintre 
favoriții curselor Canam (primul 
loc în 1969), desfășurate în Ame
rica de Nord. Pentru aceste curse, 
el construia un foarte reușit auto
mobil, ca și mașini de formula 
1. Anul acesta, în campionatul 
mondial, Mc Laren se afla clin 
nou în plutonul fruntașilor, clasat 
pe locul 5 .

DE ATLETISM
O NOUA VEDETA A SPRIN
TULUI CEHOSLOVAC

Cel mai bun rezultat Înre
gistrat in prima zl a concursu
lui de la Praga a fost obținut 
de sprinterul cehoslovac Boh- 
man, cronometrat pe 100 m cu 
timpul de 10,1. In proba de 
aruncarea greutății, victoria a 
revenit lui Ianusek — 18,85 m, 
iar in cea de suliță, finlande
zului Paama — 73,96 m. O per
formanță bună a obținut șl 
atleta Gubnerova, la săritura 
in înălțime — 1,81 m. Alte re
zultate : MASCULIN : disc — 
Danek 60,92 m; FEMININ: 
lungime : Nygrynova 6,17 m : 
200 m — Weiner (RDG) — 
24,7; greutate: — Friedrich 
(R.D.G.) 16,74 m.

RECORD
LA 5.000

FINLANDEZ 
M

Cu prilejul unei reuniuni atle
tice pe stadionul olimpic din Hel
sinki, sportivul finlandez Leppi- 
lampi a stabilit un nou record 
al țării sale in cursa de 5 000 m 
— 13:42,8. La aruncarea greutății, 
locul I, a revenit lui Seepo Simola 
cu 19,04.

MARIANA GOTH — 11,5!
(Urmare din pag. 1)

Cele mal bune , 
Înregistrate pe toile 
curs : BARBAȚI 100 m : 
Sărucan (Cluj) 10,5, 
flrescu (Steaua) 10,5, 
vaș (Cluj) 10,5 ; 
mlnschj 10,5 ; 400
deon (Cluj) 49,2 ; 
Lupan (Steaua) 
Scheible (Rapid) 

m g. : N. Perja 
3000 m. ob. : Gh. 
șov) 8 :51,8, I. 
8 : 58,2 ;
(Rapid) 1,94 j 

Crețu (Metalul) 14,75, 
Dumbravă “ -----
Hță: l. .............................
4X100 m : Steaua 42,0 ; FEMEI : 
100 m : Mariana Goth (Metalul) 
11,5 — record republican ; V. Bu- 
fanu (Rapid) 11,8 ; 400 m : Ileana 
Silai (Cluj) 55,5 ; Doina Bădescu 
(Rapid) 56,1. Ana Iacob (Cluj) 
56,4 ; lungime : Viorica ylscopo- 
Ieanu (Steaua) 6,44 m ; M. Sala- 
mon (Steaua) 5,91 ; Cornelia Po-

performanțe 
de

INCA DOUA VICTORII
LONDRA, 6 (Agerpres). — 

Campionul italian Giacomo 
Agostini a obținut două vic
torii în primul dintre tradi
ționalele concursuri 
cliste
Insula Man. Concurînd pe o 
mașină „M.V. Augusta", el a 
ocupat
350 cmc (medie orară 
163,340 km), fiind urmat 
australianul Carruthers 
„Benelli". în întrecerea 
zervată motocicletelor de 
clasa 500 cmc, Giacomo 
Agostini a realizat o medie 
orară de 164,400 km,

motoei-
ce se desfășoară pe

prfm-ul loc la clasa 
cmc de 

de 
pe 
re- 
la

întilnirea de caiac-canoe juniori

ROMÂNIA -
UNGARIA

O siluetă grați
oasă și o deplină 
stăpînlre a miș
cărilor...

...CAMPIOANA 
DE GIMNASTICA 
MODERNA
A UNIUNII 
SOVIETICE.

ȘUGUROVA

TELEX • TELEX • TELEX
Penultima etapă (a 19-a, a Turu
lui ciclist al Italiei, cu traversa- 

, rea mai multor vîrfuri din Al pil
Dolomiți, s-a desfășurat între 
Rocca Pictore și Dobbiaco, pe dis
tanța de 120 km. In mod surprin
zător. sosirea s-a făcut în pluton, 
sprintul final fiind cîștigat de 
Franco Bitossi (Italia) în 
3h46:38.
Pozițiile în clasamentul general 
sînt neschimbate. Conduce Merckx, 
înaintea lui Gimondi la 3:20 și 
Vandenbosche la 4:59. Ultima e- 
tapă (Doboiaco-Bolzano, 155 km) 
se dispută azi.

Numeroși spectatori au urmărit Ia 
Alger întilnirea internațională de 
box dintre echipele Algeriei șl 
Italiei, care se pregătește pentru 
meciul cu echipa S.U.A., progra
mat la 28 iunie la Roma. Gazdele 
au obținut o surprinzătoare victo
rie cu scorul de 4—3.

Concursul Internațional de moto- 
cros (oontînd pentru campionatul 
mondial la clasa 500 cmc) de la 
Vaesteras (Suedia) a fost cîștigat 
de sportivul suedez Hammargren.

In primul meci al semifinalei 
„CCE” Ia volei masculin s-au în- 
tîlnit echipa sovietică Burevestnik 
șl formația maghiară Csepel. Vo
leibaliștii sovietici au obținut vic
toria cu 3—0 (4. 8. 12).

In sferturile de finală ale turneu
lui de tenis de Ia Casablanca, John

Newcombe l-a învins cu 6—4, 
6—8, 6—1, 6—3 pe Mark Cox, iar 
Nikola Pillcl a aispus cu 6—1, 
6—0, 6—3 de Marty Riessen.

-uvtu r
Mundialul e o sărbătoare 

nu numai a ochiului, ci 
și a spiritului. Cea mai 
mare desfătare a spiritului este 

— după cum ne învață marii 
filozofi — să trăiască printre 
contradicții. Așa o trăim. După 
ce ne uităm in nopți albe prea
curate la fotbal, citim presa 
și mintea noastră devine minge 
de ping-pong.

Mie, de pildă, minte intir- 
ziată cu 8 ore, brazilienii mi 
s-au părut formidabili, jucînd

Penultima etapă a Turului ciclist 
al Angliei, disputată între South- 
sea și Brighton (170 km), a fost 
cîștigată de olandezul Nleuwkamp 
cronometrat în 4h 17:14. în clasa
mentul general Individual condu
ce Mainus (Cehoslovacia), urmat 
la 1:19 de polonezul Mlkolajzyk.

După prima zi a întîlnirii inter
naționale amicale de tenis, care 
se desfășoară la Stockholm, înn e 
selecționatele Suediei și Spaniei, 
scorul este favorabil oaspeților cu 
2—0. Orantes l-a întrecut cu 7—5,
6— 6—0 pe Holmstroem, iar Mu
noz a dispus cu 2—6, 6—3, 8—6,
7— 5 de Larsen.

Campionatul european de karate 
pe echipe, desfășurat la Hamburg, 
s-a încheiat cu victoria formației 
R.F. a Germaniei. în finală, sp®*- 
tivii vest-germani au întrecut cu

Fran-scorul de 3—1 selecționata 
ței.

In primul meci al turneului 
național de polo pe apă 
Borovo (Iugoslavia),
Spaniei a dispus cu scorul de 6—4 
de reprezentativa Cehoslovaciei.

inter- 
de ia 

selecționata

Și în acest an, titlul de campion 
de gimnastică al iugoslaviei a re
venit cunoscutului sportiv Miro
slav Cerar.

le semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Manchester, 
Bob Lutz (SUA) l-a învins cu 
6—3, 3—6, 6—3 pe MacMillan 
(RSA). Tom Gorman (SUA) a 
cîștigat cu 6—3, 7—5 în fața Iul 
Maud (R.S.A.).

fiu... La Guadalajara, echipa ro
mână a făcut un meci magis
tral"... Magistral ? Nici o a- 
genție de presă, nici un spe
cialist nu a folosit acest ad
jectiv în ceea ce ne privește. 
Nea Jenică Barbu scrie că 
..ziarele au remarcat îndemâ
narea echipei noastre de a 
pierde timpul, și chiar o virtuo
zitate a paselor, dar atît..." 
Vine Mazilu pe de altă parte, 
om și el la fața locului, minte 
lucidă, gîndire rece, neamore-

zată de vorbe 
mari și scrie 
negru pe alb : 
„Ca tehnică
individuală jucă
torii noștri s-au

ceva frumos de 
tot care parcă 
ar semăna a fot
bal dar nu e. 
Am ascultat Pa
risul imediat

Snagovul a găzduit. ieri 
după-amiază, prima „rundă" 
a întrecerii de juniori la 
caiac-canoe dintre reprezen
tativele României și Unga
riei.

Sportivii români au obținut 
trei victorii la canoe dubit 
1000 m. la caiac 4 1000 m 
(băieți) și la caiac dublu 500 
m fete, prima dintre ele fiind 
și cea mai categorică. Iată 
și clasamentele acestor pro
be : C2 1000 m : 1. România 
I (S. Nemeș, G. Nemeș) 4:11,6, 
2. România II (L. Varabiev. 
P. Buhaev) 4:15,2, 3. Ungaria
I (I. Dienef, L. Farkas) 4:17.0, 
4. Ungaria II (G. Hajdu, L. 
Kovaks) 4:24,5 ; K2 (f) 500 
m : 1. România I (Aglaia 
Răutu, Paulina Humă) 2:10,2 
2. Ungaria I (E. Rajnai, M. 
Horvath) 2:12,5, 3. România
II (Maria Ivanov, Ana Siro- 
tenco) 2:14,0, 4. Ungaria I’ 
(J. Krix, A. Zakarias) 2:20,3 : 
K4 1000 m 
(Fr. Franc, 
Lupea, I.
2. Ungaria 
nia II 3:33,0, 4. Ungaria II 
dese. Celelalte patru probe 
au fost cîștigate de juniorii 
maghiari : K1 1000 m (b) — 
Z Bako 4:12,5 ; Cl 1 000 m — 
J. Czoka 4:38,5; K2 1 000 m - 
E. Angyal, M. Miso 4:07,0 — 
la băieți și K1 500 m — J 
Krix 2:13,5 — la fete. Con 
cursul continuă astăzi, de la 
ora 9, cu alte șase probe de 
viteză.

dovedit superiori celor englezi. 
Această concluzie numai antre
norii echipei engleze n-o îm
părtășesc"... Citesc fraza de 10 
ori, ori e o greșeală de tipar, 
ori e o eroare de televizor 
fiindcă eu nu-s antrenor al 
echipei engleze dar tot n-aș 
susține această concluzie. 
Mă întorc la Lucescu, 
care a fost și mai 
aproape de fază, el zice că 
„Anglia rămine una din marile 
pretendente".,. 11 cred sau nu, 
revin la masa presei, aici spi
ritele alese sînt mintoase că 
n-au atacat din cauza lui An
gelo. Mă duc la Angelo cel 
Moțoc și aud că și el e tare 
supărat fiindcă n-am atacat ! 
Se trece atunci la Dobrin. „E- 
chipei noastre i-a lipsit un 
„creier" care în continuare se 
numește Dobrin"... scrie Nea 
Jenică, miercuri. Vineri, omul 
mă trimite în partea ailaltă: 
„am regretat absența lui Do
brin, deși nu știm dacă cu el 
atacul român ar fi fost mai 
agresiv"...

Si uite așa o ținem, într-o 
minunată sărbătoare a spiri
tului, benchetuind printre pă
reri prestigioase care se bat 
în cap, de parcă ne-arn uita 
la un film de dl lui Antonioni. 
De ce să mint ? Mie, unuia, 
jocul ăsta liber de-a opiniile 
îmi place la fel de mult ca 
jocul de fotbal.

după meci și franțuzul aflat 
la fața locului zice că „a văzut 
un fotbal de vis și nici dacă 
i s-ar da un imperiu, n-ar pă
răsi duminică locul său la me
ciul Anglia—Brazilia"... Nea 
Jenică Barbu — care știe fot
bal mai bine decît știe un 
franțuz franceza — că s-o lă
săm mai moale cu entuziasmul 
față de brazilieni. Nu-s așa 
grozavi, sînt cam trecuți, pe 
năsălie, iar Pele e un cîntec 
de sirenă care mai poate in
cinta doar ageamiii in fotbal: 
„...unde e Pele cel tinăr ? “ 
In ping-pongul nostru, eu zic 
că Pele cel tinăr nu mai e, 
dar există Pele cel bătrîn care 
are un fotbal cit zece tineri 
și mai vede poarta de la 50 
de metri. Eu aș vrea să avem 
în naționala noastră un Pele 
chiar în halul ăsta de decre
pitudine. Sau un Jairzinho pe 
dreapta, extremă plămădită 
după alte legi decît cele care 
guvernează viața extremelor. 
Sau măcar un Rivelino. Nu 
strigă Fănuș, in stilul său su
perb, cu patima sa care ar 
înduioșa și zeii, silindu-t să 
ne acorde cupa „Jules Rimet" 
— nu, nu, n-avem nevoie de 
Pele, nici de Gerson, n-avem 
nevoie decît de noroc și no
rocul ăsta ar consta in alun
garea din templu a lui Angelo 
și Vogi: „...avem o echipă 
mare acoperită de nenoroc, ne

pescu (Rapid) 5,76 ; disc : L. Ma- 
noliu (Metalul) 54,60, HC Olimpia 
Cataramă 55,06. întrecerile conti
nuă astăzi de la ora 9 pe sta
dionul Republicii.

★
6 (prin telefon, de 
nostru).
timpului nefavorabil

gb) : 1. Deziderlu Silaghi (C.A.U.) 
62,58 m, 2. victor Iancu (Praho
va) 62,06 m, 3. Șt. Neagu (C.A.U.) 
61,84 m ; lungime (fete) 1. Elena 
Vintilă (Dinamo) 5,93 m, 2. Lu
cia Jlnga (Prahova) 5,81 m ; 
greutate (b) 1. Ad. Gagea (Dina
mo) 17,25 m, ' 
15,32 m, 3. E.
m. întrecerile

con- 
V. 

Zam- 
Dar- 
Vos- 
Ge- 

P.
O

110

Gh. 
Ad.
M.

F. 
1500 m : 
3 : 44,8 ;
3 : 45,0 . 

(Steaua) 14,1 ;
m. ob. : Gh. Cefan (Bra- 

8 :51,8, I. Dima (Steaua) 
înălțime : A. Popescu 

* — greutate : 
----- HC

HC 
m :

c. 
Gh.

ravă (n. 1951) 15,27 ; șu
ti. Szekeiy (Steaua) 64,70 ;

PLOIEȘTI 
la trimisul

Din cauza
(ploaie torențială) programul pri
mei zile a întîlnirii dintre echi
pele Prahova-Dinamo-C.A.U., 
contind pentru etapa a III-a a 
diviziei A, a suferit modificări. 
S-au desfășurat numai cîteva 
probe, celelalte fiind aminate pen
tru duminică dimineața.

Chiar și tn aceste condiții grele 
s-au Înregistrat cîteva rezultate 
bune : Argentina Menis a arun
cat discul la 51,94 m, iar Dezl- 
deriu Silaghi a aruncat sulița la 
62,58 m.

Iată .cîteva dintre rezultatele 
primei zile : 110 m g (b) : 1. Dan 
Hidioșanu (Dinamo) 15,1, 2. Horia 
Cernescu (C.A.U.) 15,4, 3. Florian 
Drăguleț (C.A.U.) 15,7 ; suliță

2. Menis (Dinamo) 
Suha (C.A.U.) 15,10 
continuă.

I. GAVRILESCU
(b) 1. România I 
A. Sidorenco, V 
Gheorghe) 3:23,0 
I 3:24,0, 3. Roonâ-

Tiparul: I. P. .Informația*, dr, Breiolann nr. 2S—2B, București

PROGRESUL
F.C. ARGEȘ 1-1

Ieri a avut 
meciul amical 
tre Progresul 
întîlnirea s-a 
galitate : 1—1

loc în Capitală 
de fotbal din- 
si F.C. Argeș, 
terminat la e- 
(0-1).

noroc cu nume de înger side- Radu COSAȘU

40368


