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Saneev la București
La întrecerile ediției a II-a a „internaționalelor" României 

pe teren acoperit vor lua parte o serie de atleți din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria și, bineînțeles, din țara noastră.

Capul de afiș îl constituie prezența la București a record
manului mondial și oampio țiului olimpic VIKTOR SANEEV 
(17,39 m la triplu). Din dele gația sovietică vor mai face parte : 
Brințeva (1,78 m la înălțime), Hanafin (5,15 m la prăjină), 
Sinițin (13,7 s pe 110 mg), Bariban (7,87 m la lungime și 
16,20 m la triplu), Bîcikovă (6,27 m la lungime).

CONFERINȚA A. G. V. P. S.
J

si a Încheiat lucrările
9

Sîmbătă la amiază au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a doua 
conferințe a Asociației generale 
a Vînătorilor și Pescarilor Spor
tivi din Republica Socialistă 
România.

La discuțiile pe marginea ra
poartelor au luat cuvîntul nu
meroși delegați, care au scos 
în evidență succesele obținute 
în ultimii ani în domeniul dez
voltării vînătoarei și pescuitu
lui în țara noastră. în același 
timp, ei au făcut propuneri me
nite să contribuie la sporirea 
efectivului de vînat și continua
rea într-un ritm mai susținut a 
colonizării diferitelor specii.

în domeniul pescuitului spor
tiv, vorbitorii au relevat grija 
care trebuie «-o acorde, în vl-

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID
AU PLECAT LA TIRANA
După incertitudini și aștep

tări, cauzate de vremea nefavo
rabilă, ieri dimineață avionul 
pentru Tirana a decolat, în 
sfîrșit, avînd la bord echipa fe
minină de 
rești, care 
în capitala 
din cadrul
tori“ Tirana.

volei Rapid Bucu- 
urmează să susțină 
Albaniei primul joc 
C.C.E. cu „17 Nen-

itor, asociația lărgirii bazei ma
teriale piscicole, mai ales in 
jurul marilor orașe, în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
practicarea acestui sport.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tovară
șul Mihal Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, care a subli
niat importanța pe care trebuie 
s-o acorde Consiliul A.G.V.P.S. 
planificării de perspectivă a 
activităților de vînătoare și pes
cuit, precum și dezvoltării unor 
acțiuni cu caracter economic 
specifice acestui sector.

Delegații la conferință au a- 
probat în unanimitate noul sta
tut al asociației. A fost adop
tată, apoi, hotărîrea celei de a 
2-a conferințe a A.G.V.P.S. pri
vind măsurile pentru dezvolta
rea în viitor a vînătoarei și pes
cuitului sportiv. Conferința a 
ales noul consiliu al A.G.V.P.S. 
din România.

în încheierea lucrărilor, in
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire, delegații la cea de a 
doua conferință a A.G.V.P.S. au 
adresat o telegramă Coenttetu.— 
Central al Partidului 
Român, 
Nicolae Ceaușescu.

Comunist
personal tovarășului

Astăzi in țară
meciuri de fotbal

In pofida timpului nefa
vorabil, echipele de fotbal 
își continuă pregătirile în 
vederea returului, susținînd 
la sfîrșit de săptămină jocuri 
cu caracter de verificare. 
Așa, de pildă, astăzi, în țară, 
sînt programate mai multe 
partide. Printre cele mai in
teresante menționăm : Cra
iova : UNIVERSITATEA — 
DINAMO BUCUREȘTI, Plo
iești: PETROLUL — POLI
TEHNICA IAȘI, Brașov: 
STEAGUL ROȘU — A.S.A. 
TG. MUREȘ, P. Neamț: DI
NAMO BACAU — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI.

Aseară, 
țional de 
învins pe 
cu 84-80(39-42), iar I-1 
întrecut pe Farul Constanța 
cu 76-47(28-23). Citiți în nu
mărul nostru de mline amă
nunte asupra acestor do-ă 
partide.

can:
baschet, IEES. a 
Dinamo București 

C.H.F. a

50 DE

BASCHETBALISTII 
DE LA STEAUA 

S-AU ÎNTORS 
TN CAPITALĂ

Baschetbaliștii de la Steaua 
s-au întors ieri după-amiază 
de la Neapole. Ei vor juca 
partida cu Politehnica Bucu
rești astăzi, de la ora 17, în 
sala Floreasca.

RÎȘNOV. 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru — După 
un calcul estimativ. responsa
bilul cabanei-hotel din Riș- 
nov a dat dispoziție ca 
mime dimineațăln. n. — as
tăzi) să fie prezente i 
de sosire 50 de cești < 
fierbinte fi aromai. O 
pentru Marcela, alta 
Vlăduț — mi rog — 
toți copiii care se vor 
duminică pe pirtia 
Se spune că această licca-e a~ 
avea efecte miraculoase in 
stingerea pojarului din obra.'i, 
a flăcărilor ce se vor aprinde 
in timpul cursei din creme
nea ambiției și amnarul viu 
al disputei. Fiindcă, întrece
rea va fi — într-adevăr

Ia luda 
cu ceai 

» ceașcă 
pentru 
pentru 
întrece 

.Cetății*.

Șerban loan —2,16 m la înălțime rejuaii
o ucu-

(cu 4 cm mai sus decit in aer liber I)
de ten din sa. 
da la .23 Augur
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V
reme de cîteva săptămîni, în
tr-o atmosferă de intensă efer
vescență politică și puternic 
elan patriotic, s-au desfășu
rat, pe întreg cuprinsul țării 
— în mari întreprinderi in

dustriale, în unități socialiste din agri
cultură, în instituții și cartiere — întru
niri electorale. Expresie elocventă a 
profundului democratism a! orînduirii 
socialiste, aceste întruniri au constituit, 
totodată, materializări sugestive ale uni
tății indestructibile a maselor populare 
în jurul partidului, manifestări de pu
ternică încredere în politica sa internă 
și externă, de adeziune deplină la plat
forma Frontului Unității Socialiste.

În cadrul acestor adunări electorale, 
care au prilejuit dezbateri de înaltă 
responsabilitate asupra destinelor țării, 
potențînd interesul și mareînd compe
tența cu care oamenii muncii participă 
la gospodărirea obștească a orașelor 
și satelor patriei, au fost desemnați 
candidații Frontului Unității Socialiste 
în alegerile de la 2 martie, atit pentru 
Maree Adunare Națională, cît și pen
tru Consiliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale.

Cu conștiința faptului că participă la 
una dintre cele mai semnificative afir
mări a drepturilor lor fundamentale 
înscrise în Constituție, cetățenii țării 
noastre — indiferent de profesie și na
ționalitate 
maturității 
sociale în _
apropiatul sufragiu 
cei investiți cu girul concetățenilor se 
află exponenți de frunte ai vieții poli
tice, științifice și culturale, muncitori, 
țărani cooperatori, ingineri, economiști, 
profesori, medici, militari, pensionari — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați și femei — care 
au probat pe deplin conștiința lor ci
vică, evidențiindu-se nu numai prin hăr
nicia si competența lor în exercitarea 
profesiunii, dar care, de asemenea, 
s-au făcut remarcați și pe tărîm ob
ștesc, relevîndu-și în procesul vastei ac
tivități de edificare socialistă a țării 
talentele și sîrguința de gospodari ai 
treburilor publice, de slujitori devotați 
ai intereselor celor ce muncesc la ora
șe și sate.

Cu satisfacție, ba chiar cu un sen
timent de mîndrie, am constatat că în 
rîndurile candidaților Frontului Unității 
Socialiste propuși pentru alegerile de 
la 2 martie se află și numeroși iubitori 
ai educației fizice și sportului, vrednici 
reprezentanți ai mișcării sportive din 
țara noastră. Foști sau actuali perfor
meri ai arenelor, antrenori și tehni
cieni, profesori de specialitate, activiști 
salariați și obștești din asociații, clu
buri, consilii locale pentru educație fi
zică și sport sau federații — ei au pri
mit învestitura de candidați în alegeri 
nu numai în virtutea prestigiului cîști- 
gat pentru ceea ce au reușit să reali
zeze în acest domeniu al vieții sociale, 
pentru contribuția adusă la creșterea 
patrimoniului sportiv al țării, ci mai 
ales — și am putea spune în primul 
rînd — din considerentul că prin în
treaga lor conduită au dovedit atașa
ment deplin cauzei socialismului și de
votament intereselor colectivității. Ase
menea tuturor celorlalți exponenți ai 
masei de alegători, candidații provenit! 
din această lume a stadioanelor s-au 
făcut remarcați prin simțul datoriei 
exemplare în activitatea cotidiană, prin 
sentimentul lor de responsabilitate ci
vică, prin atitudinea militantă pentru 
interesele generale ale obștei, prin spi
ritul lor întreprinzător, prin competența 
și însușirile lor moral-politice.

O parte dintre ei se află la prima 
lor candidatură. Ceilalți, însă, mai mulți 
la număr, sînt propuși pentru realegere, 
dovadă a prețuirii modului în care și-au 
exercitat mandatul (sau mandatele) an
terior (anterioare), a felului cum, din
colo de ocupațiile lor curente, au știut 
și reușit să răspundă îndatoririlor obș
tești. Și unii și ceilalți, însă, se bucură 
de aceeași încredere din partea celor 
ce i-au propus. Așa cum, foarte preg
nant, au dovedit-o recentele întruniri 
electorale, în cursul cărora dialogul 
dintre candidați și concetățenii lor care 
le-au acordat girul a luat aspectul unui 
dialog al răspunderii sociale, a nobilei 
răspunderi pentru viitorul patriei, pen
tru prosperitatea și fericirea poporului 
român.

Nu ne îndoim că cei ce au devenit 
astăzi candidații noștri în alegeri — și 
cărora le vom da cu nădejde voturile 
la 2 martie — vor ști să se ridice la 
înălțimea acestei răspunderi.
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Ci-.eva rezultate : FEMEI: S* m 
M. Gotft (Mea) 6.S — rec. egala: 
A- Petrescu (Steaua) 6.6. Ec. Nou 
rescu (Met.) 6,6, V. Enescu (Ra 
p:d) 6.6. K. Marinescu (Din.) 6.7 
lungime : El. Vlntilă (Din.) 5.M 
AL Popescu (Steaua) 5.S2. C. Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 5,81, Fl. Boca

CEȘTI CU CEAI
»

mult disputată. Este vorba 
doar de primul campionat 
național de schi-fond — pen
tru copii.

Simbăti, cum era șl nor
mal. minifondiștii au făcut a- 
eomoda-ea cu pirtia dantelată 
sărbătorește cu sute de stegu- 
lețe. Au venit din Rișnov, spre 
Valea Cetății, alunecind aprig 
pe schiuri zboare, proaspăt ce- 
ruite. Me-geau ariniat, unii 
mai repede decit alții, nerăb
dători de a cunoaște traseul, 
dornici de a-fi demonstra cu
noștințele de fondiști rutina;:, 
care numai din pricina virstei 
nu pot concura decit la-, ca
tegoriile 10—11 ani și 12—13 
ani. Pirtia i~a primit cu mult 
soare fi dupd o oră de „aco-

modare" toată 
cerut 
dare.

Au 
în a 
chipa

I
I
I
I
I
I

VESELIE LA PUTEREA

pornit, așadar, din nou 
recunoaște pirtia și e~ 
reprezentativă a jude

țului Suceava (cap de coloană 
fondistul Petre Totoescu, elev 
in clasa a V-a a Școlii gene
rale nr. 1 din Vatra Domei) și 
talentatele formații ale jude
țului Harghita, Prahova. Ma
ramureș etc. Intr-un fel gazde, 
b-așovenii au luat ce’, de al 
JI-lea start ultimii. Echipa lor 
este compusă din schiori de la 
Șirnea și Fundata. M\-cela 
Pelin, bunăoară, a cîftigat a- 
nul trecut, la Bușteni, locul I 
la campionatul republican al 
centrelor de schi. Locul I in- 
semnind o păpușă mare, care 
in vitrina cu trofee a micuței 
schioa-e poa~tă numele de 
Ni neta.
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• 4500 de studenfi in taberele vacanței
ceasul cînd „ca plumb topitLa ____________  .

din soare roșii razele se scurg", 
liniștea patriarhală a Bucegilor a 
tuse tulburată de glasul tinereții, 
izbucnit ca un pîrîu spre lumină.

Dacă ,ar fi fost să însemnăm 
pe hartă liniile care vin de la iz
voare și pină aici la „marea mon
tană a universitarilor", am avea 
imaginea fidelă a pîraielor zglo
bii, grăbite să ajungă la matcă. 
Tabăra studențească de la Pre
deal a adunat studenți și studen
te din toate colțurile țării, fie
care centru universitar simțindu- 
se obligat să onoreze „cartea de 
vizită" a biletului de tabără. Și, 
dacă am utiliza ca etalon al ve
seliei un „student putere", vă pu
teți imagina și dv, stimați cititori, 
la ce grad de intensitate poate a- 
junge această eternă caracteristi
că a tinereții, ridicată la puterea 
1100. Pentru că tabăra de la Pre
deal a primit aproape un sfert 
din numărul total de studenți — 
45G0 — plecați în taberele vacan
ței. Restul poate fi găsit la Buș
teni. Sinaia. Pîrîul Rece, Tușnad. 
„Asii schiului" sînt prezenți în 
taberele alpine găzduite de toate 
cabanele de pe Valea Prahovei.

întâmplarea a făcut ca prima 
cunoștință să fie un grup de stu
dent! (mai bine-zis studente) din 
Cluj, cărora nu am pierdut ocazia 

le solie -ăm un prim gînd de 
vacantă : RODICA MUREȘAN (a- 
aul IV, stomatologie) „Nu este

care vin. 
pasiunea 
ca și în

prima tabără de iarnă in 
Muntele și schiul sint 
mea. Dacă și aici va fi .. ... 
celelalte tabere, înseamnă că mă 
pot declara mulțumită", ~
MICU (anul II, engleză) 
prima tabără in care vin. Sper 
să pot face cit mai multe excursii, 
să văd cît mai multe locuri", 
SERGIU POP (anul IV, științe ju
ridice) „Nu știu să schiez, dar 
sper ca aici să fac primii pași. 
Muntele m-a atras întotdeauna ca 
un magnet", MONICA ROTARU 
(anul IV filologie) „Mă pot consi
dera o veterană a taberelor de 
munte și mai ales de iarnă. Sper 
să-mi pot desăvîrși cunoștințele 
de schi și să fac cît mai multe 
excursii". ALEXANDRA POP la
nul IV farmacie) „Cum văd eu 
această tabără ? Un vis... de iar
nă", MIOARA DUMBRAVA (anul 
II engleză) „De anul trecut și 
pină acum am înregistrat un re
cord de altitudine, de la 0 m 
(Costinești), la înălțimea Bucegi
lor. Vreau să învăț să schiez, să 
patinez și să fac cit mai multe... 
nebunii" și o băimăreancă, DOI
NA DUMITRU (anul II filologie) 
„Să mă bucur de vacanță..."

După cum vedeți dorințele sînt 
unanime, toți vor să se simtă cît 
mai bine. Să vedem însă care vor 
fi „criteriile veseliei" propuse de 
organizatori. Despre aceasta ne 
vorbește tov. TITUS DEAC, di
rectorul taberei : „Am căutat să

CICI 
„Este

luăm toate măsurile pentru a sa
tisface o diversitate de gusturi.

In afara activităților culturale, 
un mare accent am pus pe acti
vitatea sportivă, ca cea mai bună 
formă de relaxare după examene. 
La sala de sport vor avea loc 
competițiile de volei și baschet, 
la Casa de cultură, cele de șah 
și tenis de masă. Pe primul plan 
stă însă schiul și celelalte spor
turi de iarnă. Deși nu avem prea 
mult echipament (doar 40 de să
niuțe și 50 perechi de patine), 
sperăm, completat și de echipa
mentul individual, să oferim cît 
mai multor studente posibilitatea 
să schieze, să patineze... O altă 
latură importantă a activității 
noastre este cea turistică. Ea se 
va desfășura pe două planuri : 
cei al drumețiilor în împrejurimi 
și altul al excursiilor mai lungi 
pe Valea Prahovei. Vrem să cre
dem că eforturile făcute vor fi 
încununate de succes și studenții 
se vor putea întoarce refăcuți 
pentru următorul semestru4*.

într-adevăr, dorința de a fi o 
vacanță la... înălțime, este pre
zentă. Zăpada, care la începutul 
săptămînii începuse să „piardă te- 
ren“ revine puternic ca un con
curent ce nu vrea să se dea bă
tut. Așadar, temerile au dispărut.

Emanuel FÂNTÂNEANU

In cadrul Spartachicidei de iarnă a Ar
matelor din tarile socialiste, ștafeta de 
biatlon a României a obținut un rezultat 
remarcabil, clasîndu-se pe locul III. în ima
gine, schimb între Cimpoia și Carabela.

Citiți amănunte în pagina a IV-a.
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N. Veștea (A.S.A. Brașov), noul campion 
de juniori la biatlon

CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC, 8 (pria telefon). Pri
ma probă a campionatului 
național de biatlon pentru 
juniori (10 km cu 2 trageri 
in poziția culcat) s-a desfă
șurat pe un timp splendid și 
o zăpadă foarte bună. Au 
luat startul 15 tineri practi- 
catîți ai acestui sport, repre- 
zentind A. S. Armata și 
Tractorul Brașov. Clubul 
sportiv Sinaia și Constructo
rul Cîmpulung Moldovenesc.

Teoretic, favorit al pro
bei pornea localnicul Vasile 
Papuc, campion in 1968. că
ruia i se alăturau, cu șanse 
apreciabile, N. Veștea, V. 
Dihoi și Gh. Voicu. După 
prima tură de 2.5 km, ce! 
mai bun timp ii aparținea 
lui Papuc, urmat de Voicu, 
Tîrgovișteanu și Dihoi. Dar 
cei mai preciși în poligon 
s-au dovedit Dihoi, Catrici,

și Voicu li 
schimb, cite

a stat mai

Macovei, Andrei și Babeș, 
care nu au fost penalizați cu 
nici un minut. Favoriților 
Papuc, Veștea 
s-au adăugat, în 
un minut.

Papuc, care
mult în poligon, a recuperat 
pe parcursul turei secunde, 
de 5 km. peste un minut 
față de adversarul său direct 
pe care-1 urmărea, Veștea. 
La a doua tragere, nu mai 
puțin de 7 concurenți au 
trecut prin poligon fără a 
fi penalizați. Printre aceștia, 
Veștea. Dihoi și Voicu. La 
această tragere, însă, 
a fost penalizat cu 2 
care, pină la urmă, 
dovedi hotărîtoare
stabilirea primilor trei cla
sați. în ultima tură de 2,5 
km. majoritatea juniorilor 
s-au avîntat într-o luptă 
pasionantă, realizînd timpi

Papuc 
minute 
se vor 
pentru

40 de ani de hochei 
ia Miercurea Ciuc

MIER CUREA CIUC 8 (prin telefon de 
tru). — Pe terenurile de gheță din această 
tate^ cunoscută și sub numele de „polul frigului- din 
noastră, au început azi (n.r. ieri) și vor continua și duminică 
diferite întreceri și manifestări sportive prilejuite de aniver
sarea a 40 de ani de !a înființarea primei echipe de hochei 
pe gheață. In programul sărbătoririi figurează demonstrații 
de patinaj artistic, jocuri de hochei pentru copii, partide in 
care se vor întîlni vechii, jucători ai formației locale, verni
sajul unei interesante expoziții de fotografii din cei 40 de 
ani de activitate hocheistică, precum și un meci între echi
pele Avîntul M. Ciuc și Agronomia Cluj.

★
Concursul internațional de patinaj viteză dotat cu „Cupa 

Dinamo Brașov", care urma să înceapă azi dimineață pe pista 
bazei sportive Avîntul din localitate, a fost amînat din cauza 
ridicării bruște a temperaturii. După toate probabilitățile, în
trecerea își va muta locul de desfășurare pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad, unde se depun eforturi pentru deszăpe
zire. în cazul cînd această operațiune se va încheia în timp 
util, competiția va începe duminică, paralel cu întrecerile din 
„Cupa României".

Traian IOANI|ESCU

la trimisul ncs- 
pitorească loca 9- 

țara

I
I
I

I
I
I

foarte buni. Titlul de cam
pion i-a revenit lui N. Veș- 
tea.
C. ALEXA, coresp. principal

Rezultate : 1. N. VEȘTEA 
(ASA Brașov) 41:16 (1) — 
campion national; 2. V. Di- 
hoi (ASA) 41:59 (0) ; 3. Gh. 
Voicu (CI. sp. Sinaia) 42:28 
(1) ; 4. V. Papuc (Constructo
rul Cîmpulung) 43:0.2 (3) ; 5. 
Gh. Catrici (Constructorul) 
43:56 (0) ; 6. C. Tîrgovișteanu 
(Tractorul Brașov) 44:11 (2).

I
I
I
I
I

C. FIRÂNESCU

M. Goanfă l-a învins
pe Vasile Antoniu!

(prin telefon). Sala 
localitate a devenit 

neîncăpătoare pentru

CRAIOVA, 8 
sporturilor din 
astă-seară 
miile de amatori ai sportului cu
mănuși, care sperau să vadă o dis
pută interesantă intre cei mai buni 
pugiliști ai țării și reprezentanții 
echipei Electroputere. Din păcate, 
cei prezenți în sală au fost complet 
nemulțumiți datorită absenței a nu 
mai puțin de 5 boxeri dih lot (Gru- 
iescu, Gîju, Simion, Chivăr și 
nea) care dintr-un motiv sau 
nu au urcat scările ringului.

în cel mai atractiv meci al
niunii, craioveanul D. Nicolae l-a 
învins detașat la puncte pe Gh. 
Cristea. O impresie excelentă a lă
sat C. Cuțov (lot), care a făcut din 
plin dovada realelor sale calități, 
cîștigînd detașat la puncte în fața 
lui V. Manea. Deși a fost averti
zat de două ori pentru atacuri cu

Mo- 
altul

reu-

I
1
I
I
I

capul, I. Drăgan (lot) a acumulat 
totuși punctele necesare victoriei, 
adversarul său, E. Lumezeanu fiind 
și numărat în prima repriză, cînd 
a recepționat un puternic upercut 
la ficat. D. Ocică (Electroputere) a 
terfriinat la egalitate cu Gh. Muscă, 
C. Buzuliuc (lot) l-a 
puncte pe I. Streche, 
(lot) l-a obligat pe I. 
bandoneze în repriza
Constantinescu (lot) l-a învins 
puncte pe Gh. Constantinescu, 
Emil Constantinescu (Electropute
re) a obținut decizia, la puncte, în 
fața lui Ion Pițu. în meciul vedetă 
au încrucișat mănușile Vasile An
toniu (lot) și Mihai Goanță. Craio- 
veanul a realizat o mare surpriză, 
reușind să obțină decizia, la puncte, 
cu scorul de 3—2.

întrecut la 
H. Stumpf 

Matei să 
secundă,

a-
M.

La 
iar

V. POPOVICI - coresp.
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IMOcu secolul, tn

continuu, suav

erau excluse 
de orgoliu ți

m 
ari
pe

pilot militar, el îți 
datoria cu conțtlîu- 
pasiune. udglnd duș- 
să-1 facă plăcere a- 

tl nimicea doar nen-

să tră'ascâ — 
moară — s-s

. u- rețlnut șl 
l-a fost

PRINȚUL

EROI CONTEMPORANI

ANTOINE DE SAINT -EXUPERY
SAU

VĂZDUHULUI
Existența lut a fost o perma

nentă Identificare cu crezul său. 
iar moartea sa a fost demnă, 
mană, de un eroism 
discret, Întocmai cum 
viața.

în efemera lut trăire, 
fapte și de o densitate

i

bogată în 
___ _ _  _______ rară. ș!-a 
slujit convingerile fără Intermi
tență. cu o perseverență si — 
eroism din care 
ce reminiscența 
radă.

Născut o dată _ _ _ ....
(20 Iunie), el piere la vlrsta de 
<4 de ani (1944. SI iulie), cu nu
mai clteva zile înaintea eliberări! 
Parisului. Marele Iul vis. pentru 
care s-a străduit 
și nu e-a sfiit să 
împlinit postum.

Viața l-a fost un .
șl neliniștit zbor. A zburat pe ari
pile fanteziei, copilăriei șl filozo
fiei: A zburat la propriu, de zed 
și sute de ori deasupra albastre 
ape ale Mediteranel. deasupra ne
liniștitului Atlantic, a zburat pev.e 
limpezile zăpezi ale CordlUerlior 
sau peste r.esfirșltele dune ale 
Saharel, gustlnd din deliciile zbo
rului cu netaț, dar consider. 
du-1 întotdeauna nu un facil di
vertisment, ci o chemare, o mi
siune, o meserie.

Desâvlrșit 
îndeplinea 
clozitate șl 
mânui fără 
re«t lucru.

tru că ta el vedea Întunericul, ne
dreptatea. moartea, tirania ți Ira- 
ționaluL Iar el Iubea cu frenezie 
lumina, adevărul, viața, liberta
tea ți rațiunea.

Filozof ți luptător, patrie-, r 
soldat, poet ți scriitor, inginer r 
Inventator, biolog țl pictor, dar 
mal presus de toate cm irteg; - 
el a încercat si îrr.brâțițeze cu 
aviditate viața tn totalitatea e»- 
pec-^lcr ei. per.tru a simt! «â 
este folositor.

A fi om înseamnă a S râsp.n- 
tâtor. spunea Exupâry.

Aceasu responsabilitate care a 
tpâsa umerii cu putere 1-a făcut 
să socotească primejdia ea o um
bră a propriei Iui vieți. Datorită 
r. a pornit cu •erdnâtate b> r-te 
țl rute de ore de zbor șt s efec- 
tuat cu hc.ărire r modestie nenu
mărate incursiuni primejdioase 
Datorită el s-a prăbuși*, de zed 
de ori și a continuat să zbsare. a 
fort rănit și a continuat să lupte, 
a lost reformat țl a revenit ta 
rtndul combatanților, zbădr.du-ie 
mereu să I se ir. credințe re DtN- 
unt grele.

Curajul său nu era brut, tzvo- 
rtt din ref-exe primar* sau pa- 

scmlconștlente. Era 
născută dlntr-o Inal- 
șl statornicită pe o 
viață. Dc fapt, iată

Iul — formulată pe 
„Curajul nu 

din sentimente prea fru- 
puținâ furie, puțină vs- 

multă Ir.căpâțtaare șl o 
sportivă vulgară... Mal

CEL MAI
Da. am asistat la un meci de 

hochei dintre cele mai autenti
ce. Fără nici o exagerare ! Un 
meci susținut într-un tempo vi
jelios, cu 
luptă în 
încordare 
teren, ți

atacuri furibunde, cu 
forță, cu o puternică 
de pasiuni — și pe 

tn „tribună”. Atit că 
meciul acesta s-a disputat nu 
pe patinoarul din parcul So
kolniki, nici pe celebrul stadion 
„Dinamo“ și nici tub cupola 
Palatului sporturilor din Luj- 
nikl. oi în curtea casei de la 
nr. 58 de pe itrada Șcerbakov- 
skala din Moscova.

Coloana de mercur nu voia

POFTA DE JOC
Ce e Sportul ? Sportul ar 

fi următoarea poveste : dumi
nica trecută, dl. J. Simmonș, 
funcționar de bancă din Con
necticut, se întoarce de la 
golf și constată că i s-a furat 
mașina din parking; trec ci- 
tevn minute și dl. Simmons 
află că nevastă-sa și-o dezar
ticulat genunchiul, jucind te
nis ; mai trece un timp și 
vine galop vestea să fiu său, 
jucind baschet, tot in acea zi, 
și-o rupt un mușchi. Omul se 
întoarce acasă și găsește casa 
inundată prin explozia unei 
țevi de canalizare. Atunci, dl. 
Simmons se așează pe scara 
intrării in casă ți murmură : 
„nu-mi rămine decit mașina 
de tăiat iarbă, ca să fac pu-

țină mișcare...". Sportul este 
asta, fără îndoială: după ce 
nenorocirile te atacă concen
tric — căci nenorocirile vin, 
cum spune Shakespeare, gră
madă, înregimentate ca oște
nii in oștiri — tă ai puterea 
de a te mai gindi cum să dai 
din miini pentru a-ți dovedi 
că ești viu. Unui bombarda
ment de vești proaste — să-i 
poți opune antiaeriana unei 
mașini de tăiat iarba in gră
dină. Să înfrunți soarta — 
fără a-ți pierde pofta de joc. 
Ața privind lucrurile, lumea 
S-ar putea să aibă mult 
mulți sportivi decis tș» 
închipui toate federațiile 
bului la un loc.

•nci 
P« 

eio-

POULIDOR
Eu sint poulidorist convins, 

adică susținător al lui Ray
mond Poulidor — omul cu 
ihfrîngerea asigurată in orie* 
Tur al Franței. Cred că sint 
poulidorist de cînd m-am năs
cut., înainte de nașterea lui 
Poupou. De cîtevn zile tre
mur, mi-e teamă. Idolul meu 
a declarat: „Voi fi la start 
și anul acesta, la Roubaix, 
nu pot face altfel, publicul nn 
m-ar înțelege. Dar vise la 
vlrsta mea nu mai am. Or 
să fie Merckx, Janssen, Ci- 
mondi... și atunci eu..." Mi-e 
frică. Vorbele astea vroiam Să 
le aud de o mie de ani. De o

9-
fi-i -ift

re>uie bM-

ră-
fi*

■ie.

mie de ani croiam ea 
dor să plece in Tur 
O t ictorie nu 
odată visată. Ea rrebtae
ținută $i după aceea ti 
șezi. Să visezi io orice — 
și la infringeri. mai e.es 
infringed. ea să b-.-ui maz
parte Dar di» star: ei z.eci 
fără Vise, fără Duzii I IdrDu. 
meu a visat prea *m—î șt ae 
aceea n-a ciftiga: nici m tur 
Acum, mi-e teamă. Nk tea
mă că fără vise anul acesta 
Poulidor ciștici TunD. r roa
tei. Și atunci mi se mal d-^ee 
un idol.

AUTENTIC
tinărul inginer Viaceslav Kon
dratiev.

— De ce vi miră ? ne-a în
trebat Viaceslav. Da, e un ho
chei autentic. Blocul nostru se 
cam pricepe la jocul acesta. Păi 
cum ? Terenul nostru de hochei 
a apărut cu zece ani în urmă, și 
azi ar putea foarte bine să joa
ce aici excelenta noastră repre
zentativă a 
ne titlul de
Numai cu 
încurcat-o. 
am pus la
noastră. La tnceput, Valia, ne-

țării, cea care dețl- 
campioani a lumii, 
vestiarele am cam 
Pentru treaba asta 
dispoziție locuința

HOCHEI!
Fluierat de 
cel mai bă- 
Kondratiev, 
eliminat pe 
marcat pri-

portari ai blocului, 
spectatori, atacantul 
tăios, Andriușa 
fiul lui Viaceslav, e 
două minute... S-a
mul gol în poarta lui Valeri E- 
rohin. In repriza a doua „și-a 
dat drumul", în «fîrșit, 
brul” Nadir Muslimov, 
parat cu Starșinov.

— Ei, ce ziceți ? ne-a 
bat. Viaceslav. Știm si 
hochei... ori ba T

Clod ne-am dus să-l 
tăm pe eroul meciului,

între- 
jucim

talici- 
Nadir

siunl eroice, 
o temeritate 
*â conștiință 
concepție de 
concepția
scurt despre curaj : 
e făcut 
moașe : 
nitate. 
plăcere
ales exaltarea forței fizice, care 
totuși, n-are nimic de-a tace 
aici... Curajul dacă nu-șl are 
rădăcinile tatr-un sentiment al 
răspunderii consimțite, nu este 
altceva decit semnul sârădcl aau 
al prisosului de tinerețe... Nici
odată nu voi admira un om care 
nu este decit curajos—•

Dar poate cg mai presus de 
orice. Exupăry a fost un scriitor. 
Un mare scriitor, un poet al 
Înălțimilor, al zborului, al lup
telor aeriene, al vattelcr «pațu

li

„Ai noștri atacă l‘

Dann ALMA ȘAN

DICȚIONAR AUTO-TURISTIC
Natura=Totalul tota.ur.lor
Soare—Termocer.u-a-a Cos:ta

sului
Cabană s Hotel la L-_l_;us<
Concediu—Timpul în care 

hotărim unde nu mai trerute să 
plecăm ia anul.

co- d uct tor 4»

Oprită PREDA

FOTBAL

i • - r ,
» A

* >» MA 2TA
țt Vă*;

emisiunii, înainte...Ptic prima zi a
eă dv. sumați 

,1 tot. dar abao- 
luz tot cespre tolba'., <ăe la ce! 
r_a helr.irmnat aliniat din re- 
gulamer.t ți pir.â la cele mai rub- 
tfje nuanțe ale Jocului. șl că *ln- 
t.-ț St posesia celor mal complete 

cu amănunte asupra

chip tâ coboare subcu nici un 
zero.

Băieții au telefonat la Insti
tutul central de prognoză 
de-acolo U s-a 
iarna va
drepturile sale și, ca atare.

comunicat
Intra azi-mîina

Șl 
că 
în 
ei

pot să-și amenajeze un teren 
de hochei. După asta, pe poarta 
casei de la nr 58 a apărut un 
afiș: „începe turneul de hochei. 
Ciocolata de aur. Participi co
pii în vintă d* la 10 la 13 ani“.

Care va să zică meciul e in 
plină desfășurare, liniile de atac 
se schimbă vertiginos 
terii tună: „tra-ge 1 
Totul a ca la un meci 
adevărat. Ascultăm 
vecinului nostru din

vastă-mea, s-a cam împotrivit, 
dar acum s-a obișnuit. E un ho
chei autentic I Da, autentic. 
Trebuie să știți ci cei treizeci 
de băieți din blocul nostru 
joacă azi in echipele de club ale 
asociațiilor sportive. Afi auzit 
de Jenia Zimin ? Desigur, chiar 
el I De la „ Spartak". Azi i ar
bitru aici. Iată-l 
mai mic, Sașa. 
linie de atac... 
mărim jocul !"

Da, nu era vreme de discuții 
Pucul poposea mereu în mănu
șile lui Valeri Erohln șl ale lui 
Alioșa Pronin, cel mal buni

și pe fratele tui 
Joaci tn prima 
Dar hai tă ur

Muallmov, acesta, mușcînd din 
ciocolata primită cu premiu, 
tie-a întrebat:

— Doriți ti vi dau un in
terviu și ne-a spuă din meri 
că 11 bucură începutul izbuti: 
al sezonului, după care ne-a 
vltat, amabil, la meciurile 
următoare.

Mă rog, o să dăm urmare 
vitației tale, Nadir, pentru 
la fel ca tine, iubim și noi
cheiul. Mai cu seamă hocheiul 
autentic, (di» .Aurora» nr 
1969).

in- 
lul

m
ei.
ho-

SI FILATELIE

istoriei acestui aport, de la origi
ne șl plnâ In prezent.

Șl totuși... V-ațl glndlt vreodată 
ci multe din momentele Impor
tam s ale fotbalului românesc mai 
pot fi cunoscute șl urmărind „ba
nalele* mâroi poștale, pe care 
mulți le aplicați zilnic pe cores
pondența trimisă spre toate col
țurile țârii și mal departe f

Prima marcă cu subiect de fot
bal a apărat In 15S1, dnd s-au 
aniversat 25 de ani de la înfiin
țarea Federație! sodetății Sporti
ve Române. Cu această ocazie * 
apărut o serie de opt valori, din
tre care cea de 25*-25 bani. oliv, 
prezenta doi fotbaliști tn dribling. 
Așadar, se poate spune ci în 
acest an s-a semnat actul de naș
tere al timbrului sportiv cu .em
blema* fotbal.

Anul fotbalistic 1939 consemnea
ză in agenda sa două Inttlnirl 
deosebit de importante pentru top 
iubitorii sportului cu balonul ro
tund : meciurile echipei noastre 
naționale cu reprezentativele An
glie! șl Italiei. In lumea filatellș- 
tilor. gustul amar al înfrîngerilor 
suferite a fost înduldt, poate, 
doar de apariția primelor ștam
pile speciale, care consemneu 
evțnlmenniL

Ani! se succed, acțiunile sporti
ve de asemenea. Sportul este în 
permanență prezent ln diversele 
emisiuni filatelice.

Cu prilejul aniversării a 19 ani 
de ia proclamarea RepuoUdli. em-

Radu COSA5U

G. WAGNER, COMUNA SKMLAC 
1) în cazul etnd intervine situ
ația de PAT, partida se consideră 
încheiată cu un rezultat egal, 
fiecărui jucător revenlndu-i cite 
o jumătate de punct. 2) La șah, 
ambiția e mare, astfel că jucă
torii (nu mă refer, bineînțeles, 
la cei care participă la con
cursuri) nu prea țin seama de 
normele de joc. Dacă facem Insă 
apel la regulament, lucrurile sint 
clare : o partidă de șah nu se 
joacă la... infinit, cl la sflrțit 
cu un rezultat de egalitate, atunci 
cind unul din jucători, rămas 
numai cu regele, nu poate fi făcut 
MAT In 50 de mutări (în condi
țiile în care „atacantul" n-are

și specta- 
tra-ge 1“ 

de hochei 
lmpreaille 
.tribuni"

că vreun 
cepe de

HORIA 
VENI. 1) 
dv. — ÎS

N. BOCININ

brul românesc consemnează din 
nou prezența fotbalului. Doi copil 
dlsputîndu-el balonul, aunbollslr.d 
dcri&ța de mișcare fizică, dar șl 
■•narea pspslaittata — c-.r.e mal 
•re îndrăzneala »-o contesta t — 
de care ie bucură fotbalul, apar 
pe marca ia valoare de 12* M. 
roș-

Un alt moment important din 
;---i ' ... stru.

narea ți dstlgarea (o tempore 1) a 
turneului de juniori U.E.r.A. din 
1SM. e«te prezent *1 In... clasoare. 
Turneul a prilejuit apariția pri
melor două emisiuni «pedale — 
un prim pUc prima el a emi
siunii. care marcheaiă Începerea 
turneului, st un al doilea cu o 
ștampilă apectală care veatea tu
turor, încă o dată, auccarut tine
rilor noștri fotbaliști.

Campionatul mondial da fotbal 
— lSSt — Anglia. Este emblema 
• srlel de intreguri poștale de șase 
valori, apăruta cu această ocaxie. 
Valoarea da 55 de bani preslntA 
eterna disputa dintre portar ți 
atacant, șl aid (val I) rezolvată 
de portar.

A face o Istorie • timbrului ro- 
măneao cu tema fotbal eata e 
Încercare dificili. Și pentru că nu 
ne-am propus a epuiza aceaată 
latorlo a mărcii «portlve, caro ol- 
cătulețte una dintre eele mal bo
gate colecții pe această temă la 
lume na oprim aid.

Iosif MICU

și după ciștigarea Turneului 
U.E.F.A.

nici un pion sau nu face nici 
o mișcate a pionilor. Dacă tniș- 

“ “*■ pion, numărătoarea In
ia... Început).
ANDRONIC, TOPOLO- 

Ținînd seama de vlrsta 
ani — pot spune că a- 

vețl oarecare talent la desen. Mai 
trebuie Insă să exersați. 2) „îmi 
pare rău că noi, copiii, nu avem 
o rubrică, măcar săptămlnală, tn 
ziarul „Sportul*, tn care să ne 
•punem părerea tn problemele 
sportive. Gindlți-vă și la noi. Slu
tim miel... dar mulți". Nu știu 
dacă e necesară o rubrică spe
cială, IP afara ceiela pe care o 
cunoașteți : „Copiii răspund pre
zent*. Dar, daci aveți ceva de 
spus, nu ezitați șl puneți mina 
pe condei. Dv. șl alțl copil !

I. BOGDAN, PETROȘENI. Aveți 
de făcut unele completări la anu
arul fotbalului românesc, redac
tat de Petre Gațu, Octav Lu chide 
și Ion MlhăUescu ’ Ele vor fl 
bine primite, desigur, șl de res
pectivii, dacg nu cereți drepturi 
de autor 1 Aveți cuvlntul : „In 
primii ani, etnd divizia B se dispu
ta pe zone geografice, pentru 
desemnarea campioanei acestei 
competiții se desfășura un turneu 
de calificare tntre cele 5 ciștigâ- 
toare de serii (era grea viața In 
divizia B !) Ctștigătoarea acestui 
turneu era declarata campioana 
diviziei B șl susținea, pentru pro
movarea In divizia A, un meci de

baraj cu ultima clasată a primei 
divizii. Prima campioană a divi
ziei B a fost Jiul Petroșeni, iar 
Federația română de fotbal a tn- 
minat fiecărui jucător cite o me
dalie de bronz, In amintirea a- 
cestut succes. Jiul a căzut Insă 
la „examenul* de admitere în di
vizia A, cele două meciuri sus
ținute CU AMEFA, 
toarele rezultate : 
AMEFA—Jiul 2—0. La 
Jiul—AMEFA 0—0*.

IOAN MOLDOVAN, 
handbalist renumit cu 
Mazola sau apropiat 
nume ? Eu unui — nu cunosc.

dind urmă- 
La Arad :

Petroșeni :
AIUD. un 
numele de 

de acest

BUCUREȘTI, 
letrogradat de

BIRCA IONESCU,
Fh-pX! București a i__ „____ _
8 Ort. Gluleștenil au jucat In 41

la fotbal In anil 1952 șl 
fiecare dată, ei au re- 
extrema ușurință In „A“. 

trecut de mal multe
venit
U.T.A. ____  „ ___ ____
ori pe lingă retrogradare, dar a 
scăpat ptnă la urmă cu fața 
curată.

ION P. BOBE, COMUNA CUCU- 
RUZU. „Vă trimit lucrarea „Mo
nologul*. Dacă o veți publica. 
Vă voi trimite țl altele". Acesta 
este lucrul de care ne temem cel 
mal mult I Dar, cum n-o publi
căm, nu mal e, sper, nici un 
pericol !

CONSTANTIN CREȚU, BUCU
REȘTI. Fotbalistul Solomon, de 

• la Universitatea Cluj, este una șl 
aceeași persoană cu cel care a 
jucat la Crlșul. El a fost, la un 
moment dat, o mare promisiune. 
Dar. așa a și rămas 1

PETRE G. MIMAI, COMUNA 
UL1EȘTI. „Recent încheiatul meci 
Anglia—România a făcut din mine 
un poet*, ca sâ nu ne putem 
bucura de rezultatul de pe Wem
bley ?

ilustrații ; N. CLAUDIU (

cu
a...
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Duminicile unui nespor AM FOST
GAUDEAMUS
Fiindcă aflu din ziare că vom asista, în curînd, la pre

miera unui nou film românesc, cu temă sportivă, consacrat 
semicentenarului clubului clujean „U“, m-a cuprins un fsl 
de emoție. Emoția aceasta, amestecată cu teamă, este în
temeiată, deoarece stîtea filme ale noastre de pînă acum 
i-au dezamăgit pe spectatori, dovedindu-se sub exigențele 
medii ale publicului, prin stîngăcii și deficiențe, care țin de 
imperfecțiunea meșteșugului și de absența suflului poetic. 
Acum, pentru că este vorba de Cluj, și anume de Clujul 
universitar, pe care-l cunosc atît de bine. îneît îi retrăiesc, 
în cele mai adînci clipe de solitudine, viața dusă în toate 
amănuntele ei, mă întreb dacă s-a ținut seamă de acel 
timbru particular, pe care îl au viorile și orașele vechi 
deopotrivă. Fără cunoașterea și redarea lui fidelă, e cu 
neputință să evoci ceea ce a fost și așa cum a fost.

Cum a fost, cînd clubul „U“ s-a născut, acum o jumătate 
de secol ? Nu se poate povesti totul nici în zece tomuri 
groase, dar o poezie ar ajunge. Și ajunge un film bun, făcut 
cu un strop de suflet și-un car de pricepere. Cu marea ca
pacitate de retrăire poetică a unor fragmente de viață și 
a unei epoci, ale căror culori s-au stins în parte, dar unele
— cele mai intense — trăiesc mai departe în noi, cei de azi. 
E nevoie pentru asta de o ascuțime a observației și, mai 
cu- seamă, de o vibrație artistică autentică, spre a te putea 
cufunda într-o atmosferă șl a o sugera publicului.

Nu știu dacă vor apare toți cei care au făcut sport uni
versitar la Cluj, și cîțiva, de neuitat, dintre cei care l-au 
stimulat și sprijinit. Ar fi, firește, o galerie prea lungă, de
pășind cadrele oricărui ecran cinematografic. Mă gîndesc 
însă cel puțin la profesorul Iuliu Hațieganu — despre care 
am măi scris aici — și fără de care activitățile fizice ale 
studențimii din Alma Mater napocensis ar fi fost mai să
race. în unele domenii poate chiar că n-ar fi fost deloc. 
Si. la polul opus, mă gîndesc la Mișu Pușcașu, chitaristul 
noctambul, care cî'nta în parcul Bămuțiu și pe sub ferestrele 
fotbaliștilor, alintîndu-i cu vechile romanțe de studenție 
clujeană, ca „Nu-i viață mai frumoasă, decît de student", 
„Am fost și eu student odată", languroasa „Studentina" și 
romanța, a cărei paternitate literar-muzicală îmi aparține 
chiar mie. avînd azi o vechime de treizeci și cinci de ani: 
„Sînt student, și n-am un pol în buzunar..."

N-aveam, în adevăr, lețcaie prin buzunare, pe vremea a- 
ceea, dar aveam în schimb entuziasmul, cu care s-au făcut 
atîtea lucruri frumoase și durabile, s-au cucerit atîtea trofee 
pentru sportul românesc. Un entuziasm, care cuprinde azi 
mase de sute de mii. fiindcă e mare numărul suporterilor 
din țara noastră, e și mai mare numărul studenților și al 
tinerilor care învață în diferite școli.

Acest entuziasm am vrea să ni-1 comunice filmul Gau- 
deamus al regizorului Eugen Popiță, această poezie transpa
rentă,.de care sportul nu e lipsit acolo unde el se practică 
în contextul culturii mai largi a omului contemporan, ori 
!a Cluj chiar așa s-a practicat. îndeosebi în cadrul activi
tăților de la „U“. Pînă la premieră nu mai e mult și de pe 
acum îmi rezerv o duminică... nesportivă pentru cronica 
sinceră despre filmul pe care îl așteptăm toți cu interes și,
— cel puțin în ce mă privește — cu emoție I

George SBARCEA

Pesta o săptămină, pe pista 
de la Lake Placid, boberii noș
tri vor asalta titlurile supreme, 
in cadrul campionatelor mon
diale. Pentru 
mănesc, Lake 
reîntilnlro.

Au trecut 
tund—

Jocurile Olimpice de iarnă din 
1832 îșl programau întrecerii* 
în împrejurimii* .Lacului li
niștit".

Dar dt de depărtată părea a- 
ceastă .gazdă" americană I

Boberii noștri puteau visa, 
dar... ludzll din Comitetul O- 
Limpic Român nu doreau să se 
hazardeze într-o asemenea 
venturi”.

Și totuși... oritft* .hopuri ma
teriale" va invoca Comitetul O- 
limpic Român, boberii vor ști 
si treat4 peste el*! O vor gi 
face, la duda sfaturilor 
dal* I—

Alexandru Papană, acest 
mirabil polisportiv, veșnic 
drăgostit de viteză (a avionu
lui, a automobilului, a motoci
cletei sau a 
peste noapte 
bal, car* ar* 
litor, în seara silei d* 18 
lembri* 1831. Est* obținută 
fel o part* a fondurilor nect 
participării la întrecerile da la 
Lak* Placid. Pentru rest *• *- 
pelează .past* tot" gi dteva uri 
m deschid binevoitoare, lntln- 
xlnd o mină da ajutor, .ia limi
ta crizei ri * poaibilităților*. 
Completarea rumet se tae* dia 
buzunarul fiedruta..

Marea .aventură aatericeră 
încap* !

Noul coatiaaat primegta 
amabilltat* pe eoiii spcrtaÂM ro-

istoria
Placid

97 d*

bobului ro- 
înseamnă o

ini d« »-

bobului), devin* 
argaalzatonU unul 
loc ta Cercul

CURSA DE 100 KM
loan Baboie este o figură 

binecunoscută « atletismului 
românesc. Pașii săi au măr- 
șăluit pe numeroasa stadioa
ne și șosele, atît în țară, cit 
și peste hotare, încheind nu 
o dată cursele în timpi-re- 
cord sau cu titluri de cam
pion. De altfel, pentru fruc
tuoasa sa activitate atletică, 
desfășurată de-a lungul ulti
melor decenii, i-a fost acor
dată și înalta distincție de 
maestru emerit al sportului.

Posesor al unei bogate ex
periențe competiționale, atle
tul brașovean s-a văzut to
tuși — nu de mult — în pos
tura de .debutant' la... 54 de 
ani. Participînd la cîteva con
cursuri în Elveția. Baboie s-a 
aliniat, împreună cu Dumi
tru Chiose — alt »tînăr“ de
butant trecut de 40 ani — la 
startul unei întreceri de în-

Caligrafii pe gazon

delungatt tradiție (în 1905 a 
avut loc prima ediție; acum 
s-a disputat cea de-a 42-a) i 
cursa de 100 km Olivone — 
Lugano.

Ploaia torențială, ca Și tra
seul extrem de dur, presărat 
cu urcușuri abrupte urmate 
de coborîri amețitoare, au su
pus concurenții unor serioase 
eforturi, constituind un trial 
sever i din cei 34 de teme
rari care porniseră la drum, 
doar 21 au ajuns la capătul 
acestuia. Plecat în cursă di
mineața, la ora 6,30, suedezul 
Stig Lindberg (al cincilea cla
sat la J. O. din Mexic în 
proba de 50 km), a sosit pri
mul în fața barului Fantasio 
din Lugano, pe înserat.

Cu mai puțin de o oră In 
urma 
Baboie 
trecînd 
Anglia, 
Elveția
cui 15). Deși la 12 iunie va 
împlini 55 de ani (N.R. — 
mulți înainte I). vîrstă de bu
nic, telefonistul din Brașov, 
Inimosul și veșnic tînărul Ba
boie se pregătește să parti
cipe la noi competiții.

ofl-

ad- 
ta-

0 DATA LA LAKE PLACID!

Mi
no-
ast-

File din istoria bobului

I

fl

auzi!

După incheie-e: 
români au pleca: 
programeze pen:- 
(proba de 4 ș 
mediul o
se vede Kvste.s

(File din carnetul unui cronicar

amator de fotbal)
I
— Ce frumos driblează acest 

băiat! zise tîndrul gazetar spor
tiv. Parei scrie pe gazon pro
poziții caligrafice cu o peniță 
claps.

— Ața e, ti răspunse bătrinul 
antrenor rătăcit la masa presei. 
Dar nu vi se pare că, totuși, 
„scrisul" lui * prea... citeț pen
tru fundațul advers ? Va trebui, 
deci, si-l învățăm stenografia.

furi U scandează numele 
strigi 1 A-di-o 1 A-di-o I

In vestiarul pustiu, peste cite- 
va minute t

— De ce plingi, bdtrtn» f A 
fost frumos.

— Ai fi rămas f
- NU, 

altfel.

ti

dar aș fi plîng acum

★
★

In fața unei instanțe imagi
ne re : FOTBALUL.

— Domnilor jurați, zise pro
curorul, această sferă de piele 
pe care-o vedeți in boxă se face 
vinovată de trufie. Aplicîn- 
du-și, peste culoarea de bază, 
cîteva petice de altă culoare, 
n-a făcut altceva decit si in
sinueze că, avînd și pete, se 
poate asemui întrutotul cu soa
rele. Ceea ce, domnilor jurați, 
mi se pare prea mult. Acuz, 
deci...

★
— Unde te duci, puștiule t 

gîfîia bătrinul fundaș alergtnd 
după atacantul-debutant, care-l 
depășise cu un dribling scurt j 
unde te duci, stai un pic...

— Scuză-mă, nene, îi aruncă 
puștiul peste umăr, accelerin- 
du-și cursa, am o treabă foarte 
urgentă. La echipa naționali.

★

Festivitate de adio. „Bitrinul*- 
pârăsește activitatea sportivă. 
Fanfară, discursuri, fotografii, 
radioreporteri, camere de luat 
vederi, cadouri, îmbrățișări, a- 
plauze, urale... 30 000 de plep-

înghesuială la poarta 
oaspeților, care conduc, în mi
nutul S0, cu 1—0. Deodată, Tu
nam, atacantul gazdelor, s* ri
dici peste apărători și împinge 
balonul tn plasă. Cu capul T... 
Ba, parc-ar fi fost văzut și 
pumnul, lipit de timpii... Pro
teste la oaspeți, bucurie la gaz
de. Arbitrul, imperturbabil: 
1—1, scor care rămine neschim
bat pini la sfîrșit. După îneci, 
controversele continuă. In tri
bune, pe străzi, la vestiare, în 
cabina arbitrilor, la dușuri, tn 
autobuzul oaspeților... Vor con
tinua și tn presă — subiectul e 
gras — cri puțin două, trei sip- 
timîni.

A doua zi tl chestionez, con
fidențial, pa Tunaru :

— Spune drept — sintem în
tre patru ochi și n-o si afle ni
meni — a fost un gol cu capul 
sau cu mina I

Tunaru se gîndește citeva cli
pe, apoi răspunde candid i

— A fost un gol cu cap.
Rimîn cu totul și cu totul... 

fentat.

..Mart

Petro DRAGU

AUTOMOBILIȘTI!
Tarife reduse cu 10^o pentru reparațiile auto, executate
in lunile februarie-martie in toate unitățile Cooperativei.

„AUTO MEC AN IC A" - BUCUREȘTI

unde au cucerit eventul de argint, booerii 
pentru, a participa la campionatele mondiale 
oraba de 2 persoane) și 22—23 februarie 

iportivii noștri au ținut să trimită, prin inter- 
• i ei Edelweiss unde au fost găzduiți. In spate

.FOTO FWRGGEN Cervini* (Aosta)

învingătorului, loan 
a ocupat locul 7. în- 
sportivj valoroși din 
R.F.G., Cehoslovacia, 

etc. (D. Chiose — lo-

Carol GRUIA

sartul preLminoriilor cro- 
zetrav ii prilej ziarelor sâ 

aparâ ca triluri senzaționale: 
.Rr "zixrr iz: recordul șsirtiei F", 
„Trtbssie si r.e schimbăm pro- 
aostsrarue: românii tint ași di 
vitezei ■” în întrecerile oficiale, 
procnjrieurile eu vor fi insâ 
. -nî rtr.ate. Dar. cu toată dife
rența de valoare a utilajului 
tetaîc, performanțele obținute 
d« boberii noștri vor fi mal 
anul: deci: meritorii. Alexandru 
PaparA ri Dumitru Hubert au 
ocupat locul 4 la bob de 2 per- 
aaoxie (cea mai bună performan
ți oăimpică ptnl ta Grenoble — 
18C iar împreună cu Alexan
dru îonescu și Ulise Petrescu 
lecui â la bob d« 4 persoane.

înaintea Întoarcem ta țară, 
bobul nostru de 4 persoane va 
sta lua startul ta campionate!» 
Statelor Unite ri ta cele ale A- 
meri.r.l de Nord. In ambele 
cMnpedțiț. va ocupa local se- 
eund. preludiu al viitoarelor 
victorii concretizate ta cele două 
tittart 
ținut* 
vestea 
viitor.

■mediata care vor fi ob- 
tn 1S34 fi 1935. Dar po- 
areriora, totr-ua turnir

Dorin ȘTEFLEA

Furați de evenimente com
petiționale, de „capete de 
afiș", — campionate, turnee, 
meciuri decisive, vești despre 
idolii publicului — trecem în
deobște cu ușurință peste cite 
o notiță prizărită în vreun colț 
de pagină, relatind aspecte 
mărunte din activitatea unor 
oameni modești, oameni de 
fapt care-și consacră for
țele, ani și ani in șir, spor
tului cu sau fără majuscule. 
E greu, dacă nu de-a dreptul 
imposibil, să-ți imaginezi, 
iubite cititor, cite dificultăți, 
cile complicații, cită trudă și 
— de ce nu am spune-o — 
cite riscuri implică uneori a- 
ceastă ocupație aparent mîn- 
dră mai ales atunci cînd omul 
in cauză nu-și propune drept 
unic țel al existenței „să-i fie 
bine și tot românul să pros
pere !"

Pentru că, oriclt ne-am mi
nuna ființează încă, ici-colo, 
personaje anacronice
imaginează, in pofida eviden
ței, că o funcție în cadrul 
unei asociații sportive confe
ră dreptul.de a-l trage la răs
pundere, ba chiar de a-l muș- 
trului pe corespondentul local 
cu opinii proprii. Recent, din 
cauza unui atare defect de... 
optică, un cetățean pașnic din 
orașul Turnu Severin, pe 
nume Ch. Manafu, și-a atras 
fulgerele zeilor, reprezentați 
cu energia de rigoare de că-

care-și

tre președintele echipei dună
rene „Energetica". Corespon
dentul a cutezat, auzi dum
neata. să-și informeze redac
ția cum că nu toate lucru
rile merg ca pe roate in sec
ția fotbal a respectivei aso
ciații — drept care președin
tele (tov. Oană, dacă nu mă 
înșelj i-a cerut socoteală, deo
camdată, pe cale telefonică... 
Ba, in plus, vigurosul condu
cător a găsit de cuviință să-l 
amenințe cu interdicția de a 
mai asista la jocurile echi
pei „sale". In treacăt fie zis, 
o asemenea atitudine ar fi 
fost reprobabilă chiar pe vre
mea cind existau, pe aceste 
meleaguri, echipe oarecum 
„particulare" !

Așadar, mai există ici-colo 
persoane încredințate că pot 
tăia și spinzura, ca intr-o 
feudă medievală, în limitele 
sacre ale asociației „lor", pe 
terenul „lor", in fieful „lor"... 
Sau, poate, tovarășul preșe
dinte o fi cumpărat intr-ade
văr echipă de fotbal, cu te
ren. cu sediu — mă rog. cu 
toate acareturile 
de economii
Dacă așa stau lucrurile, 
ne-am mira să 
poimîine, că și-a procurat și 
un corespondent de presă pe 
gustul dumisale...

Auzi, auzi I

pe bază 
personale ? I 

nu 
aflăm, miine-

Dan DEȘLIU

Unii 
gull

sar,

REFLECȚII
Nici un joc fără reguli, 
persistă însă să facă re

diu abateri.

In sport nu există adver- 
ci partener.

La fotbal, se poate lovi
mingea fi cu capul.

• • •

Eu credeam că numai cu 
capul !

• Racheta tenlsmanulul îl 
poate proiecta pînă la cea mal 
mare înălțime, cu 
nu Intre în zona 
derabllitate.

condiția să
de... lmpon-

șahul cind

atlt d* boea gi «• vsasartr, 
.Găti* trăiesia cai «a; trsjnos*. 
ani a| vieți!» Btrniad aaaflrgâeia 
greutăți ale vieții studențești *• 
atunci eu tinerețea șl entaziacaul 
s*u. Cazau ta taste magberats 
dărăpănata de pe .arena «•* 
mic**, fotbaliștii ie gospodărea* 
singuri, putand la bătaie piche
tele cu alimente primite de la pă
rinți, curățtad ei înșiși terenul de 
zApadA, sau mulglnd iap-.ele rarii 
cumpărate special pentru ei de 
președintele de atunci a) clubu
lui, Ion Bâleanu.

Și. pentru c* situația cea mai 
delicat* era atunci pentru «rade* 
ți me plata 
exagerat 
ceput de 
duhul gi 
aeau de 
scriere, 
emoție

taxelor KDlTtn'.tir* 
de ridicate. Intr-un te- 
an universitar, Had aid 
nici jucătorii au dispu- 
sumel* necesare la ta-

Sepi povestește cu multă 
acceptarea da către toți

LA 20 DE ANI

rtad. credem, un exemplu unic. 
Sep. a fost selecționat do ÎS de 
net ta național*. Debutul a roti 
in 1S aprilie 193. contra Turdei, 
la Arad <4—1 pentru noi), cind 
marele Aurel Guga, căpitanul na
ționala* v*zlndu-l emoția la cei 
ăl ani ai i

«Xn-țl I 
tine “

Urmează
Ia Bucur ești *—1 (Sepi un gol, 
Dosar altul) apoi Romania — 
Ungaria amatori, tot la Bucu
rești S—1 (Sepi 4, Bindea 1), cind 
conducătorul echipei maghiare, 
întrebat ea crede despre joc, a 
declarat :

„Dar* Austria are un Slndelar 
blond. lomănla are unul brunet".

La virata de douăzeci de ani, 
Sepi U devine căpitanul echipei 
naționale, prețuind ștafeta celui
lalt universitar. Aurel Guga, in 
jocul eu Bulgaria I—Z (Sept î), 
dup* care selecționerul nostru, 
Octav Luctade, 11 dă 
autograf :

„Căpitan al echipei 
la zc de ani, nu poate 
mar* jucător*.

La acest joc, a fost utilizată

sil, |-a spus : 
fie frică I Stat Ungă

Romania — Iugoslavi*

urm&torul

naționale, 
£1 decit un

CĂPITANUL ECHIPEI NAȚIONALE!
Citeva momente din cariera sportivă a lui Grafton Sepi

reșt) partid* divizionară Venu* — 
„U*. Bucureștenll conduceau la 
un moment dat cu 8—0 și supor
terii venuslștl 11 cereau lronlo 
lui Sepi 
poate.

Și tată
..șepcilor

• Am cunoscut 
eram mic. El nu mă cunoaște 
nici acum, cînd sînt mare.

• Unii pretind că Jlu-jit- 
sul este un sport oltenesc. Tot 
ce se poate.

Alexandru BARBU
să... egaleze

că Întreaga 
roșii", ta

daci mii

preciziei șu-

recent* con- 
noastre fot-c* tn zilele 

irosesc enorm de multe 
de gol din lipsa acelor 
necesare pentru a Iovi 
la timp, ceea ce U face

Dintre cei trei feciori fotbaUștl 
al Învățătorului Valeriu Sept i 
Valcani — Sinnlcolaul Mare, 
mijlociu — Grațian — avea să i 
vină una din marile glorii 
fotbalului românesc. Cel mare 
Silviu — lichidează fotbalul repe
de, ca jucător și arbitru, iar cel 
mic — Valeriu (Sepi III), după o 
activitate meritorie In 
ca fundaș la ,V“, se 
Timișoara.

Grațian Sepi ajunge 
student, adus de la Timișoara 
clubul România (Victoria), 
scurtă vreme, el trece la 
versitatea", unde joacă pe 
de atacant central, de(inut 
tior de Aurel Guga.

In acest Heidelberg românesc,

din 
cel 
de
al*

dlvlzia 
retrage

Ia Cluj

A,
la

ca 
la 

După
„Unl- 

postul 
ante-

jucătorii a propunerii tăcute de 
clubul Unirea Tricolor da a juca 
partida oficiat* divizionar* de la 
Cluj Ia București, pe Obor, unde 
bucureștenll ar fl avut șanse mari 
de clștlg, tn schimbul sumei de 
150 OM lei, cu care se puteau acta 
ta toate taxele universitare.

Jocul are loc 
1? București șl 
dabil, ctștlgtad 
Sepi a marcat
afara careului, pentru a tace Inu
tilă orice eventuală intervenite a 
arbitrului.

Trei, ale vorbit șl despre ele
ganta șl sportivitatea acestui maro 
jucător, care, de-a lungul Întregit 
sale cariere, n-a fost nlclodat* 
eliminat sau chiar avertizat, ol*

ta aceste condiții 
»U* joaca forml 
o partid* tn care 
toate golurile din

Înaintarea clubului C.A.O., plus 
Sepi (Glanzman, Covaci, Sept II, 
Bodola, Coclș), cu care, tn conti
nuare, Români* a clștlgat șapte 
jocuri.

La sflrșltul tnttlnlrii Români* — 
Elveția de la Berna, tachelat* cu 
scorul de Z—1 (Sept 1)4 președin
tele clubului Young-Boys, după 
o Introducere d* rigoare, in caro 
studentul clujean a fost tntrebat 
dac* agreaz* peisajele local* șl 
femeile elvețiene, a șl trecut la 
o ofensivă din cele mal insis
tente, propuntndu-i s* rAmfnă la 
Berna ca centru înaintaș la clubul 
sAu, cu un salariu lunar de șase 
sute franci elvețieni. Grațian Sepi 
a declinat tasA oferta.

In același an, l-a jucat Ia Bucu*

echipft a 
frunte cu 

Sepi, se mobilizează extraordinar, 
rnarclnrt nu mai puțin de șapte 
goluri, unul după altul, tn poarta 
lui I.ăpușneanu. Scor final i 7—S.

Sepi se antrena cu o conștiin
ciozitate remarcabilă, inslsttnd tn 
special asupra loviturilor din voi* 
și din afara careului, obllgtnd cele 
două extreme să-l centreze ba
loane, ptaă cind se lăsa întune
ricul pe arena de pe malul So
meșului.

Stat cunoscute, de asemenea, an
trenamentele de unul singur ce 
le făcea șl acasă la Valcani, ta 
vacanță, pentru menținere* for
mei gi Îmbunătățirea 
tulul.

îmi povestea, tatr-o 
vorbire, 
ballștli 
situații 
reflexe 
balonul
să aibă o 'neînțeleasă gl gravă 
teamă de răspundere.

T*rmlnlndu-gl studiile universi
tare, sepi părăsește Clujul, optimi 
pentru Venus, apoi pentru 
pensia.

Clujenii nu l-au uitat Insă 
clodată, semnificativ fiind un 
sod petrecut In 1950. Se disputa 
partida inter-orașe Cluj — Timi
șoara, cind, ta calitate de con
ducător al timișorenilor, Sepi * 
Intrat pe teren pentru a-l calma 
pe jucătorul Iosif Covaci, acci
dentat. Peluza, avînd impresia că 
fotbalistul timișorean simulează, 
l-a tnttmptaat pe Sept cu obișnui
tei* huiduieli, pentru ca apoi, 
prin aceleași fir* nevăzute, În
tregul stadion să Izbucnească tn 
aplauze, descoperind tn ,,civilul" 
de pe teren pe marele „Gațl", 
Idolul de totdeauna.

Anul acesta, „U" tșl sărbăto
rește semicentenarul, fiind cel mal 
vechi club sportiv din țara noas
tră... De pe acum, Inima lui Gra
tian Sept bata din ce tn ce mal 
tare 1

Ri-

nl- 
epi-

dr. Mihai IUBU

0 NOUA FAMILIE
DE HANDBALISTI

Angela 
echipei

Moșu, componentă, 
campioane Univer-a

sitatea Timișoara și Ioan Hu
ber, portarul echipei de hand
bal Politehnica din același 
oraș, într-o situație nouă. Ei 
au încheiat un legămînt, o 
familie.

dreptul.de
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Ieri, în ziua a doua a com
petiției voleibalistice „Cupa 16 
Februarie", care se desfășoa
ră în sala Giulești, s-au dis
putat două meciuri hotărîtoa- 
re în stabilirea clasamentului 
final.

Progresul a întîlnit pe Ze- 
lesniciar Belgrad, de care a 
dispus, după un joc palpi
tant. de mare luptă, cu 3-2 
(11,-10,-10,8,15). De data a- 
ceasta, elevii antrenorului Ze- 
linschi au jucat cu mai multă 
concentrare și dăruire, reu
șind o victorie meritată.

Meciul cel mai important, 
care a lămurit întrucîtva si
tuația în ceea ce privește cîș- 
tigătoarea competiției, a che
mat în fața fileuluj pe Rapid

„Cupa 16 Februarie"
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H

S.1

V ;,V':
•If- V. 'v '" '’;î .<

și Dinamo care ț-au prezentat
— ambele — cu formații cu- 
prinzînd în majoritatea tine
ri. Partida, plăcută din toate 
punctele de vedere, s-a în
cheiat cu victoria rapidiștilor
— surprinzătoare doar ca scor. 
Aceștia au învins cu 3-0(14,14, 
6) și numai un miracol i-ar 
putea priva de trofeul careva 
fi decernat astăzi, după dis
putarea ultimelor jocuri, pro
gramate la Giulești. de la 
ora 9.

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
RADU VOIA transmite de la C.E. de patinaj artistic

Gaby Seyfert
si-a recucerit titlul!

*a
Ștafeta română

1

Din Leipzig, PETRE ARCAN ne relatează de biatlon pe locul III
la Spindleruv Mlyn

LA EGALITATE
Steaua și Politehnica Timișoara 
au realizat scorurile etapei

a înscris 13

Țîrcu (Bucu-

GALAȚI

dur, oferindu-ne ocazia de a 
consemna 9 eliminări din joc 
(6 — Dinamo, 3 — Rafinăria).

Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de : Papp (6), Samungi 
(4), Dumitru (3) de la Dinamo, 
respectiv Rotam (6), Martini (3).

Confuz, cu multe decizii gre
șite, arbitrajul lui L Luchici 
(Timișoara).

STEAUA — »U“ CLUJ 26-12 
(6—5). în fața unui adversar 
care de-a lungul celor 60 de mi
nute a acționat ca un mecanism 
foarte bine pus la punct, stu
denții clujeni, fără*a renunța la 
luptă, nu i-au putut face față. 
Steaua, în mare vervă de joc, 
și-a depășit partenerul la toate 
capitolele, conducted din pri
mul minut de joc pteă te fina
lul partidei. Ei au obținut faze 
de bun nivel tehnic și specta
cular, cucerind multe aplauze. 
Cei mai eficace: Coasă (6). 
Speck și Gruia (4), de la Steaua. 
Oană (7) și Palko (4) de la „U”. 
A arbitrat bine, un joc care nu 
i-a ridicat multe probleme. An
ton Munteanu (Reșița).

UNIVERSITATEA 
REȘTI — DINAMO 
18—17 (4—7). Studenții
nut victoria te ultimele secun
de. cînd se părea că nimic nu 
mai poate fi schimbat. Partida 
a fost palpitantă, mai ales în re
priza secundă, dted un meri
tat ciștig de cauză formației 
care a știut te final să-și orga
nizeze mai bine defensiva.

Principalii realizatori: Schu
man (8) și Chicic (7). pentru U- 
niversitatea, Cerveică și Horo- 
băț (cîte 5) pentru Dinamo.

Calin ANTONESCU 
Gheorghe RANGU

PROGRAMUL ETAPEI
A 13-A

Scorurile mari și comporta
rea bună a echipelor Politehni
ca Timișoara și Steaua au fost 
caracteristicile principale ale e- 
tapei a 14-a a campionatului 
masculin de handbal.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BRAȘOV 24—8 
(9—4). Dinamoviștii au dezmințit 
aseară aprecierile pozitive făcu
te după etapa precedentă. Pre- 
zentîndu-se lamentabil, ei n-au 
contat în joc decît primele 10 
minute. Studenții au avut în a- 
semenea condiții o sarcină ușoa
ră și au putut să realizeze cea 
mal categorică victorie a lor de 
pînă acum din campionat. Mai 
este de semnalat jociil bun al 
lui Gunesch, care 
goluri.

A arbitrat Petre 
rești).

POLITEHNICA
TIMIȘUL LUGOJ 18—12 (12—7). 
Victorie scontată a gălățenilor, 
dar obținută cu mai multă di
ficultate decît era de așteptat. 
Studenții și-au văzut mai clar 
cele 2 puncte adăugate la firava 
lor zestre abia în repriza se
cundă. S-au evidențiat în efica
citate : Bîrzoi (5), Hornea (4) de 
la ■ Politehnica, Păcurariu (4), 
Sauer (3), ultimul excelînd insă 
și în duritate, de la Timișul. A 
arbitrat cu geșeli Gh. Stoico- 
vici (București).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAFINĂRIA TELEAJEN 21—14 
(10—5). Interesante doar prime
le 15 minute ale acestei întîl- 
niri în care ploieștenii au fost 
adversari demni de valoarea e- 
chipei dinamoviste. In această 
perioadă, scorul s-a menținut 
egal și meciul a plăcut prin ritm 
șl varietatea acțiunilor. Apoi 
totul a reintrat în normal, Di
namo sprintînd sigur spre vic
torie. In general, meciul a fost

BVCU- 
BACÂU 
au obți-

SPINDLERUV MLYN, 8 (prin 
telefon). La Spartaehiada de iar
nă a Armatelor din țările socia
liste, Intr-o companie selectă, 
componențil ștafetei de biatlon a 
României au avut o comportare 
remarcabilă, clasîndu-se pe locul 
III, după echipele U.R.S.S. șl Po
loniei. întrecerea a fost 
tă, in special pentru 
poziției a treia, la cate 
cura șl ștafeta R.D.

In ultimul schimb, însă, 
a mers și a tras excelent, deci- 
zînd astfel rezultatul.

Clasament: 1. U.R.S.S. 2 1125:57 
(1); 2. Polonia 2 h 28:25 (5); 3. Ro
mânia 2 h 29:41 (3); 
mană 2 h 30:03 
2 h42:46
2 b 53:45

3 b 06:42 
Proba

gată 
1:37J). 
s-au 
1:43,3;

încontraatacuri rapide —LEIPZIG (prin telefon). — Cel 
mai frumos și mai dinamic joc 
din cea de a treia etapă a ..Cu
pei orașului Leipzig" a fost a- 
cela in care s-au întilnit for
mațiile Universitatea Timișoara 
și Ferencvaros Budapesta. După 
citeva spectaculoase răsturnări 
de scor, cele două echipe au 
încheiat disputa lor la egali
tate : 10—10 (4-*S). începînd par
tida dezorientate, fără calm și 
siguranță, studentele timișoren- 
ce au comis în primele minute 
greșeală după greșeală. In apă
rare ele au jucat larg, fără for
ță, iar în atac au dat numeroase 
pase neinspirate, ceea ce a ușu
rat sarcina handbalistelor bu- 
dapestane. Acestea au intercep
tat multe mingi șl au declan-

șat 
această direcție a excelat Bog- 
nar — conducted în min. 14 cu 
8—1 ! Nimeni nu mai credea a- 
tunci că echipa română va mai 
putea reface un asemenea han
dicap. Și totuși, în repriza se
cundă studentele au evoluat ex
celent, intr-un ritm sufocant. 
Ele s-au apărat ferm și au reu
șit treptat să echilibreze situa
ția. egalind în min. 39 (9—9) ! Ba 
mai mult. Cu 60 de secunde îna
inte de fluierul final Universi
tatea Timișoara conducea cu 
10—9, fiind egalată atunci cînd 
mai rămăseseră doar cîteva se
cunde de joc.

Celelalte rezultate: A.Z.S. 
Wroclaw-Akademik Sofia 10—7 
(6—3), S. K. Leipzig-S. K. Em- 
por Rostock 13—7 (9—2),

GARMISCH PARTENKIRGHEN, 8 Cprin telefon). — încă o 
surpriză, dacă mai poate fi numită surpriză, s-a produs în ultima 
zi a „europenelor*. Gaby Seyfert recucerește titlul, cedat Masko- 
vei anul trecut la Văsteras, făcînd să dispară handicapul de 
puncte care o separa de primul loc. la startul figurilor libere. 
Au contribuit îrt mod egal, buna evoluție a patinatoarei din 
R. D. Germană în programul de libere, ca si modesta valoare 
arătată de Trai Schuba în această probă. în care nu se simte 
toc atit de bine ca pe cercurile fixe ale figurilor obligatorii. Iar 
în ultimă instanță a intervenit coeficientul ridicat (15) care se 
acordă liberelor și echivalența de procentaj existind acum Intre 
cele două probe, după noul regulament internațional. A fost 
primul efect spectacular al acestor modificări in codul patinaju
lui artistic, fără de care lui Seyfer*. i-ar fi lipsit poate punctele 
ce i-au adus victoria.

Iată clasamentul final al probei feminine individuale după 
disoutarea figurilor libere :

L Gabriele Seyfert (K.D.G.) 2848.3 p.. 2. Hanra Maskova 
(Cehoslovacia) 2759,1 p.. 3. Beatrix Schuba (Austria) 2775Ș p. 
— mai puți_ _ ____ - .'
garia) 26W.4 p.. 5. Elisal 
Sceglova (U/RSS.) 2610 8 p.. Flena Moiș 
2074 p.

Sporul acordat acum figu
rilor libere n-a fost totuși su
ficient pentru a o urca, cit de 
<nt. în clasament și pe repre
zentanta țării noastre. Elena 
Moiș- Deși ea a patinat mult 
mai bine decit in cele două 
zile de figuri obligatorii, evo
luția la fel de bună și a ce
lorlalte concurente clasate îna
intea 
să-și 
locul 
Ceea 
gește

Ca 
sem dansurile pline de antren 
și farmec ale celor 17 perechi 
de balerini pe gheață. Specta
col frumos, chiar dacă uneori 
cade inevitabil în monotonie. 
A fost interesant de urmărit 
o anumită apropiere între cele 
două școli care se înfruntă 
pînă acum în dansul pe ghea
ță. De o parte era linia tra
dițională. reprezentată de pere
chile engleze, pe de alta noile 
tendințe exprimate cu deose
bită pregnanță de reprezentan
ții patinajului sovietic. La Car- 
misch. deosebirile s-au estom
pat oarecum. Nu numai dato
rită aspectelor exterioare (en
glezii au dansat pe melodii 
din folclorul rus), ci maj ales 
pentru că procedeele tehnice 
au dever,

•fț,

ir.e locuri de arbitri —. 4. Zsuzsa Almassy (Un- 
ibeth Nest’er (Austria) 2616,6 p., 6. Elena 

s-a clasat a 23-a cu

făromâncei au făcut-o 
păstreze pînă la urmă 
de la finele plutonului, 
ce. bineînțeles, dezamă- 
multe speranțe.
o seară înainte, urmări

pasionan- 
ocuparea 
mai con- 
Germane. 
, Vilmoș

4. R.D. Ger
ri) ; 5. Bulgaria 
6. Cehoslovacia

7. Mongolia
(12); 

(îs);
(19).
de coborîre a fost cîști-

de polonezul Bachleda cu 
Reprezentanții României 

elasat astfel : 7. Munteanu 
17. Brenci 1:46,4; ÎS. Cris

tea 1:46,6.

SLALOM CU MULTE ABANDONURI

in meciurile

Lotul cehoslovac

pentru C.M. de hochei

MECI ECHILIBRAT la DUBLIN

cui, Werner 
terminat pe 
ceea$i probă.

U- 
ale 
au

In fotografia de mai sus : 
cîștgătorul probei de slalom, 
elvețianul Andreas Sprecher, 
intre francezul Henry „Dudu* 
Duvillard (stingă) ți austria-

RECORD MONDIAL LA 
PATINAJ VITEZA

MLADOST ZAGREB A 
CÎȘTIGAT „CUPA CAMPIONI

LOR EUROPENI"

Lepeșkin : 39,2 pe 500 m (cu 
4/10 de sec. sub recordul mon
dial oficial).

toare cu 7-3 în prima întîl- 
nire, echipa din Zagreb a 
cîștigat și ediția din acest an 
a „C.C.E." la polo.

gata se 
iar cea 
chier in

Luptătorii

Ford — celor mai 
___ __ s-au părut prea sus 
clasată cea de a doua pereche 
engleză. Jane Sawbridge — 
John Lane, ca și inexplicabil 
de avare notele acordate ce
lor două perechi cehoslovace, 
soților Holan și cea a Milenei 
Tumova cu Josef Pesek. Dan
satorii sovietici, ca totdeauna 
plini de temperament și cu 
o tehnică impecabilă, puteau 
aspira și ei la un loc mai 
sus, în special excelenții Pa
homova și Gorskov.

Aci — într-adevăr — ierar
hia tradițională pare mult prea 
de neclintit. A fost de altfel, 
singura probă în care dețină
torii titlului și l-au putut păs
tra mai departe.

Dansul pe gheață, cea mal 
nouă dintre disciplinele spor
tului pe patine, este poate 
și cea mai pură. Aci aluneca
rea ține exclusiv de corecta 
folosire a muchiei patinei, 
adăugată unui simț muzical 
deosebit. Fundamentul acestei 
specialități este relativ sim
plu și accesibil oricărui pati
nator avansat. Ne-am întrebat, 
din nou, urmărind evoluția ce
lor mai buni patinatori euro- 

de ce dansul pe gheață 
atrodus mai curind 
a țară-
» ecouri și altele Qt 

urma, ediția 1969 a Cao 
p.onatelor europene de pat 
raj trece !
-rmeezâ Colorado

te_e moedia_e

Bernard 
mulți li

■ A

CORTINA D’AMPEZZO, 8 
(Agerpres). — Pe pirtia ce 
la Cortina d'Ampezzo au în
ceput întrecerile tradiționalu
lui concurs internațional de 
schi dotat cu .Cupa Ilio 
Coli i*. Proba mase uliiî ă de 
sla om a revenit schiorului eî- 

Andreas Sprecher cro- 
ometraz in cele ao_â —_ar.se 

Pe locu» 
e s-eu clasa!

Hmbt Duvxlard — 
Werr.er Blei- 
diar.ul Felice 

6.51. francezul 
d — 96,52. el- 

Edmond B._ggmann

A.P.-Agerpres)

■ețiar.

C.C.E. la baschetIa

I

Toma HRISTOV

cu echipele Razgrad-ului Turneul de tenis
de la

PENAROL 1-0!
FESTIVALUL MONDIAL inter-

AL BASCHETULUI

Bleiner care 
locul III, in a-

bucureșteni învingători

(Telefoto!

Tiparul L V. »Iuform»|i»’| fit, Brezoianti O». București 4UJ68

Astăzi. de U orele 83*. ia 
sala Floreasca : Timișul Lu
goj — Dinamo București. Po
litehnica Timișoara — Dina
mo Bacău. .V Cluj — Poli
tehnica Galați. Steaua — V- 
nivcrsitatea București. Rafi
năria Teleajen — Dinamo 
Brașov.

Akademik Sofia—Politehnica București 
81-66 (38-39) în

SAPTAMINA IN IMAGINI

Ca și la Moscova, in campio
natul U.R.S.S., soții Protopopov 
au trebuit să se mulțumească cu 
locul II și în campionatele euro
pene. De data aceasta l-a între
cut cuplul Ulanov-Rodnlna 
fotografie).

Intr-Un joc pentru „Foot
ball Association Cup", e- 
chipa Chelsea a obținut ca
lificarea pentru turul ur
mător, asigurîndu-și victo
ria asupra formației Pres
ton în ultimele două mi
nute. Condusă cu 1—0 pînă 
în min. r. Chelsea a mar
cat, apoi, două goluri, ul
timul fiind opera lui Ch. 
Cooke (in fotografie).

Telefoto: AGERPRES

Cunoscutul ciclist italian 
Felice Gimondi, pe care 
presa din țara sa l-a so
cotit tot atit de bun ca 
Merckx (dar mai puțin 
norocos) și-a început an
trenamentele pe șosea.

doua mare .. surpriză 
de la ,.Arlberg-Kandahar*, 
după eșecul total al fran
cezilor, a fost prezența 
unui schior spaniol. Aure
lio Garcia, pe locul V, 1- 
mediat după grupul aus
triac.

fest c'.'ri- 
Bruggmar.r. in 47,73, 
ce-a doua de Spre- 
47.01.

riatre cei abandonați s-au 
sărat austriecii Heir.i Mes- 

R_ci Sailer. Jose Loidl 
acerai Guy Periilat.

SOFIA 8 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Sala 
Skvnitza din localitate a găz
duit simbătă seara meciul 
retur dintre Akademik Sofia 
si Politehnica București, con
tend pentru grupele semifi
nale .ale „C.C.E." la baschet. 
Gazdele au cîștigat cu scorul 
de 81—66 (38—39) totalizîpd un 
coșaveraj general de 144— 
140, cu care au obținut pri
mele două puncte în clasa
mentul grupei.

Politehnica a fost superi
oară în prima repriză, cînd

a condus în majoritatea tim
pului. Ieșirea din teren a E- 
caterinei Vogel (pentru 5 gre
șeli personale) a slăbit evi
dent formația bucureșteană, 
care după reluare nu a mai 
putut face față atacurilor 
furibunde ale iui Akademik.

Brumen (Iugoslavia) și Ka- 
nati (Turcia) au condus corect 
următoarele formații: AKA
DEMIK : Morova 6, Maniko- 
va 12, Kafalieva 18, Dudeva 
6, Nikolova 29, Penceva 7, 
Gheorghieva 3 ; POLITEHNI
CA : Diaconescu 9, Dumitres
cu 15, Ghiță 4, Demetrescu 2, 
Vogel 4, Taflan 16, Ciocan 16.

re ringul de la Madison, George 
Chuvalo primește o puternică lo
vitură de stingă In figură de Ia 
Buster Mathis. „Chuvalo nu mal 
face față" — au 
șl au cerut să 1 
cesul pe ring.

spus specialiștii 
se Interzică ac-

vederea Campionatelor 
mondiale de hochei, care vor 
avea loc între 15 și 30 martie, 
federația cehoslovacă de spe
cialitate a alcătuit un lot de 24 
jucători din care vor fi selec
ționați, în ultimă instanță, cel 
17 hocheiști care vor face de
plasarea la Stockholm. Alături 
de consacrații Dzurilla, Nadr- 
chal, Suchy, Machac, Sevcik, 
Golonka și Nedomanski, lotul 
cuprinde în rest numai jucători 
tineri.

Pe patinoarul de la Inzell, 
în cadrul unui concurs inter
național, norvegianul Ivar 
Eriksen a parcurs distanța de 
1000 m în 1:20,3, ameliorînd 
cu 2/10 de sec. recordul mon
dial al probei.

Un rezultat excelent a rea
lizat, la Alma Ata. în cadrul 
unui concurs de selecție al 
patinatorilor sovietici, Anatoli

lin b.p. S. Zeinulov (52), 
Cristea învinge prin 
tarea lui M. Basriev 
Coman b.t. min. 5 A. 
(62), P. Poalelungi și 
mov dese. min. 8 (68), 
lă p.p. O. Zecheriev (74), V. Ior- 
ga p. dese. min. 3 R. Rasimov 
(82). Fr. Bolla b. neprezentare 
K. Cidalov (90), A. Balog egal 
R. Ahmedov (100), Șt. Stîngu 
b.t. min. 1 S. Ahmedov (-(-100). 
Rezultat final : 6,5 — 2,5. Selec
ționata cluburilor din Capitală 
— Razgrad : 6,5 — 3,5. Cele mal 
frumoase meciuri le-au realizat 
juniorii P. Ionifă (cat. 48 kg), 
FI. Moț (56), C. Ardeleana (70) 
și S. Zeinulov (52), N. Hasanov 
(60) și K. Cicalov (87).

N. 
acciden
ts?), P. 

Femziev 
A. Ibra- 
I. Chiri-

Federația peruviană de 
baschet s-a oferit să organi
zeze un «Festival mondial ai 
baschetului" cu participarea 
a 9 țări (cîte două din Euro
pa, America Centrală, Ame
rica de Sud, cîte una din A- 
merica de Nord, 
Peru).

In cea de a doua manșă a 
finalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo, disputată ieri 
la Moscova, Mladost Zagreb 
a terminat la egalitate cu Di
namo Moscova : 4-4, după ce 
condusese cu 4-2. Invingă-

Philadelphia
NEW YORK, 8 (Agerpres). 

în turneul internațional „o- 
pen" de tenis de la Phila
delphia, în sferturile de fi
nală, Rosewall l-a învins cu 
6—3. 7—5 pe Gimeno (Spa
nia), Roche a dispus cu 6—3, 
6—3 de Gonzales (S.U.A), La
ver a cîștigat cu 6—1, 6—3 la 
Pasarell (Porto Rico), iar Ok- 
ker l-a întrecut cu 6—3, 6— 
Pe Kodes (Cehoslovacia).

La Montevideo 
SPARTA PRAGA

MONTEVIDEO /Agerpres). 
în cadrul turneului 
național de fotbal de la 
Montevideo, echipa Sparta 
Praga a învins cu 1—0 (0—0) 
formația Penarol (Uruguay), 
în echipa Penarol nu au ju
cat Abbadie, Rocha și Spen
cer, care sînt accidentați. 
Torpedo Moscova a dispus cu 
3—0 (1—0) de Velez Sars- 
field.

Clasamentul turneului : 1.
Sparta Praga 7 p. 2. Nacio- 
nal Montevideo, Velez Sars- 
field. Penarol — 4 p.

In cadrul competiției de 
rugby „Turneul celor 5 na
țiuni", ieri, la Dubiin, în fața 
a 50 000 de spectatori, echipa 
Irlandei a învins ia mate 
luptă se’ecționa.a Ang’iei cu 
17-15 (9-9).
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