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„OLIMPICII"
VOR EVOLUA
IN AUSTRALIA

cu
răși și prieteni, 
Republicii Socialiste

eva minute Inche- 
1 an, bogat în eve- 
pte și împliniri ale 
oman în construirea

tul cel mai remăr
itai ai-, cu profunde 
•supra viitorului pa- 
!, a fost Congresul 

Partidului Comu- 
i, care a elaborat 
dc perspectivă al 
țăiii, <’ ’ntărire 

bazei tehnico-mate- 
onnduirii, ne per- 
rc.ațiilor tie pro- 
în*regîi organizări 

n vederea făuririi 
sialiste ml bilateral

a fost, totodată, 
irii ,.nui sfert de 
liberarea țării, care 
trecerea în revistă 
irilor radicale pe- 
strlictura societății 
o modul de viață 
, în existența na
re socialiste ; el 
bileul perioadei in 
1 român, liber și 
dinele sale, a înăl- 
il edificiu al so-

n. munca enluzias- 
capacitate de crea- 
noastre muncitoa- 
nii și intelectuali- 
jăsit întruchiparea 
iri pe tărîmul pro- 
unuri materiale și 

■ ii îndeplinirea cu 
revederilor planului 

eșterea av iției na- 
iidul și guvernul 
i o intensă activi- 
îmbun'ltă-.irea or- 
nomiei și sporirea 
stela, pentru va- 

?t mai largă a ma- 
e ale orînduirîi 
•liste. S-a i înălțat, 
apr nsul rării, noi 
sine, scol» și așe- 
sănătate. lăcașuri 
locuințe. Pe baza 

bținute îi dezvol- 
miei, s-au putut 

măsuri pentru 
udului de trai al 
ntre care un loc 
v -ocuțuiL majorarea 

principalele cate- 
triați. Pentru toate 
se de 

eroică 
P it^ici

“amă, pen- 
eonsacrată 
socialiste, 

d i agi compatrioți, 
Iile felicitări.

.. tăm acum cu toții 
pre anul 1970. în 

stă datoria dc a 
jare la un nivel și 
lotențialul material
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și uman al societății, de a 
munci și mai intens pentru a 
duce mai departe opera de 
construcție socialistă — în in
teresul creșterii bunăstării po
porului, al înfloririi multila
terale a patriei. Mersul nos
tru înainte pe drumul progre
sului și civilizației cere efor
turi mari din partea fiecărui 
cetățean. Este însă mai presus 
de orice îndoială că eroica 
noastră clasă muncitoare, țără
nimea cooperatistă, intelectua
litatea, toți oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
animați de un profund patrio
tism, de devotament hețărmu- 
rit pentru cauza socialismului, 
vor cuceri noi victorii în mă
reața operă pe care o între
prind sub conducerea partidu
lui, vor îndeplini și depăși 
planul pe 1970 — ultimul an 
al cincinalului — creînd ast
fel condițiile pentru transpu
nerea în viață a programului 
trasat de Congresul al X-lea. 
în primele rînduri ale acestei 
clocotitoare activități, acolo 
unde este mai greu, unde se 
cerc mai mult efort și mai 
multă răspundere, se vor afla, 
desigur, puternicul nostru ac
tiv de partid și de stat, cei 
aproape două milioane de co
muniști din patria noastră.

Stimați tovarăși.
în acest an, partidul și sta

tul nostru au desfășurat o in
tensă activitate internațională, 
adueîndu-și contribuția la efor
tul general pentru destindere 
și pace. A sporit și mai mult 
numărul prietenilor României 
socialiste pe toate meridianele 
globului, prestigiul ei pe are
na mondială.

In viata internațională a con
tinuat să se dezvolte cursul po
zitiv7, spre înțelegere și colabo
rare ; realitatea a confirmat 
încă o dată justețea politicii 
externe a țării noastre îndrep
tată spre crearea unui climat 
de încredere și cooperare în
tre popoare. în pofida încer
cărilor cercurilor imperialiste 
de a opri procesul progresist 
al evoluției societății contem
porane, popoarele își aiirmă 
tot mai imperios voința de a 
se dezvolta libere și stăpîne 
pe soarta lor. de a irăi in 
parc și înțelegere, pe haza. de-, 
plinei egalități în drepturi ; 
opinia publică înaintaiă se ri
dică tot mai hoiărît împotriva 
politicii de forță și dominație, 
a dictatului și agresiunii. Pe 
continentul nostru s-a accen
tuat curentul favorabil înfăp
tuirii securității europene ; 
masele populare, numeroși oa
meni politici — inclusiv cercuri 
guvernante — se pronunță 
pentru o consfătuire consacra
tă realizării acestui deziderat

major al popoarelor europene, 
de o însemnătate deosebită pen
tru înfăptuirea

Desigur, în 
mai există încă 
cordare ca, de 
din Vietnam și 
Orientul Apropiat, Aceasta im
pune fiecărei țări — mari sau 
mici — datoria de a milita 
neobosit pentru stingerea tu
turor focarelor de război, pen
tru instaurarea păcii pe toate 
continentele.

Ca țară socialistă, România 
va continua să pună in centrul 
politicii sale externe raportu
rile multilaterale cu celelalte 
state socialiste, va acționa con
secvent pentru unitatea siste
mului socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești mon
diale. a tuturor forțelor anti- 
imperialiste. Țara noastră va, 
continua, totodată, să-și ampli
fice legăturile eu toate statele, 
fără deosebire de orînduire so- 
cial-politică, sporindu-și parti
ciparea Ia schimbul internațio
nal de valori, Ia dezvoltarea 
colaborării și cooperării mon
diale, pe baza principiilor su
veranității și independenței 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului re
ciproc, a respectului față de 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

Avem 
șim cu 
in noul 
ii sint 
spective 
dc progres și prosperitate. Ne 
exprimăm, de asemenea, con
vingerea că forțele progresului 
de pretutindeni, uriașul front 
antiimperialist mondial vor do- 
bîndi noi victorii în lupta gran
dioasă pentru realizarea aspi
rațiilor înaintate ale omenirii, 
pentru împlinirea idealurilor 
de bunăstare și pace ale po
poarelor. Desfășurarea eveni
mentelor creează premise ca 
anul 1970 să 
făptuiri pe 
a securității 
lume.

în aceste 
tradiționalei 
Nou. tirez, din toată inima, în 
numele conducerii partidului și 
statului, al meu personal, tu
turor cetățenilor patriei noas
tre — muncitori, țărani, oameni 
de știință și cultură, femei și 
bărbați, tineri și vîrstnici, ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități — viață lun
gă, sănătate și fericire. împli
nirea dorințelor, cit mai multe 
satisfacții personale, mari suc
cese în munca închinată înflo
ririi patriei, făuririi mărețului 
ei viitor comunist !

La multi ani, tovarăși și 
prieteni !

păcii generale, 
lumea actuală 
puncte de in- 
pildă. războiul 
conflictul din

pă-toate temeiurile să 
încredere și optimism 
an. Poporului român 

deschise mărețe per- 
de muncă și creație.

Desfășurarea 
creează 

marcheze noi in- 
calea destinderii, 
în Europa și în

clipe solemne ale 
sărbători de Anul

ffllIAIIȘIII AU OFERIT UN SPECTACOL IMPRESIONANT
NTEA CLASAMENTELOR — CENTRE CU 
> FLORIN CHIRIAC PE URMELE

TRADIȚIE, DAR SI UNELE SURPRIZE
LUI ANDREI FOLBERT? •' POEZII SI DESENE 
PREMIATE
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Avancronică sportivă
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1970

SCHIORII, BOBERII
ȘI BIATLONIȘTII,

PRIMII LA START

Pe pirtia Clăbucetul Tau
rului, de la Predeal, iarna 
și-a arătat cu dărnicie fru
musețile — totul lăsind im
presia unui colț de basm

Foto: V. SECAREANU
Săcele

„Consecvența cu care zia
riștii urmăresc pregătirile lo
tului olimpic mă bucură la 
fel de mult ca și punctualita
tea cu care toți componenții 
lotului au răspuns 
Azi dimineață (n.r. 
lotul a fost prezent 
plexul „23 August" 
declarat antrenorul 
dărescu. Și pentru că am vor
bit de lot, să-l reamintim ci
titorilor noștri : Adamache, 
Oprea, Rămureanu — portari ; 
Ivăncescu, Antonescu, Bădin, 
Crîngașu, Popovici — fundași ; 
Angelescu, Pescaru, Anca, Mo- 
raru 
Cocis, 
Kallo, 
înaintași.

După cum s-a mai anunțat, 
lotul olimpic, sub conducerea 
antrenorilor V. Mărdărescu și 
G. Nuțescu, va efectua un tur
neu în Israel, unde va întîlni 
la 14 ianuarie, la Tel Aviv, 
și la 19 ianuarie, la Haifa, 
echipa Israelului, calificată la 
turneul final al C M. din 
Mexic. Elementul inedit care 
a intervenit în aceste zile de 
început de an îl constituie so
licitarea echipei noastre olim
pice în Australia. Astfel in
cit fotbaliștii români vor evo
lua, în continuarea turneului 
din Israel, în tpînd de la 25 
ianuarie, și pe continentul 
australian.

chemării, 
ieri) tot 
la Com-
— ne-a 
V. Măr-

mijlocași ; Grozea, 
Tufan, Oblemenco, 

Tăfaru II, Turcu —

snortive
1969 cu ce 

Ne-ar fi, de- 
să acordăm
unui snort

fost 
urL 

al 
Fie-

Dacă ar fi să ne amin
tim de cele mai semnifi
cative victorii 
românești în 
am începe ? 
sigur, greu 
fără ezitare
sau unui sportiv întîieta- 
tea pentru ce au realizat 
în anul de care abia 
ne-am despărțit. Fiecare 
victorie în parte a 
un semn de hotar în 
cușul spre înălțimi 
sportului românesc,
care succes a însemnat 
încă o cărămidă la edi
ficiul de prestigiu si glo
rie pornit în urmă cu un 
sfert de veac.

Dar 1969 s-a stins. Fla
căra lui s-a consumat, nu 
înainte, însă, de a fi trans
mis noului an, 1970. me
sajul _său luminos de
rante și certitudini. Si 
pentru că Ia ștafeta ani
lor poporul nostru are 
frumoasa datină a urări
lor, nu se cuvine ca toc
mai noi să o încălcăm.

Dorim sporturilor iernii, 
crimele care ies La luptă 
De arenele de zăoadă si 
gheată, revelația biruin
ței. Bobul românesc, re
prezentat cu cinste în

nlneața 
ultimele 
ajorita- 
e decl- 
ta pen- 
locuri. 
ocupa- 

ațll re
de cen- 
tradiție. 

lipsit 
le plă- 
lînt, de 
•ealizate 
din Su- 
n Cim- 
loldove- 
basche- 
ns de 
e), care 
printre 

. rwn lațe.
"Spre seară, pe po- 

' sălii Flo- 
transformat 

vastă scenâ. 
loc mult aș- 

Festival al 
A

: o manifestație 
►reslonantă.

Stelian Gheorghiu, ctitorul tnl- 
nibaschetului românesc : „Ți se 
umple sufletul <ie bucurie văzind 
entuziasmul acestor copii care, 
la o vîrstă atît de fragedă, ma
nifestă o deosebită pasiune pen
tru sport".

Așteptăm cu nerăbdare viltoa- 
ediție a „Cupei itederației

D. STANCULESCU

iSpre,-
jaumui 
sreasca, 
•intr-o
a avut 
teptatul 
pițnlbaschetului. 
fost 
inwresionant; 
p^ențf.- fcâ 
le spectatorii, 
vut . ” ‘ 
aprecieze 
tatea
— cei 
nici“

lunga sa istorie, are drep
tul, în aceste zile de ma
ximă concentrare. cînd 
se bate pentru metalele 
prețioase cu care sînt răs
plătiți învingătorii, la în
crederea noastră. Boberii 
sînt oamenii faptelor, nu 
ai vorbelor meșteșugite. 
Cînd spun simplu si mo
dest că-si vor face dato
ria. trebuie să avem în
credere în ei. Le dorim 
ca la sfîrșitul luptei să-și 
poată așeza pe frunte cu
nuna de lauri.

Biatloniștilor — mărșălu
itori dc nădejde ai pîrti- 
ilor și vînători de tinte 
în poligoane — le urăm 
ca întreaga^ grădină de 
speranțe din care este al
cătuită echipa să intre în 
rod. Au pus prea multă
muncă și grijă. .si_m§todă . .r.eștrînse nu se Dot risipi 
în ceea ce au făcut pen
tru ca să nu merite pri
mele fructe. Vlăstarii ti
neri. plini de vigoare .și 
sănătate, au fost altoiti 
cu precizia, experiența și 
meșteșugul vîrstnicilor.

Pentru biatlon, iarna 1970 
ar putea să însemne ano
timpul ■ culesului.

Schiului alpin îi dorim 
maturitate. După o ado-

Citiți în pag. a 4-a

CONDIȚIILE DIFICILE AU DETERMINAT 
AMiNAREA CU 0 ZI

A CAMPIONATELOR EUROPENE DE BOB
® O corespondența

TUL" de la Cortina d’Ampezzo, transmisa 
de prof. PETRE FOCȘENEANU

® A fost trasă la sorți ordinea intrărilor în 
concurs.

specială pentru „SPOR-

lescentă plină de promi
siuni, încărcată uneori de 
bucurii si prea adeseori 
de amărăciuni, a venit 
vremea ca schiul alpin 
să-și definească traiecto
ria. Si dacă forțele sale

I
I
I

pe toate cele trei fron
turi — coborîre, slalom 
uriaș, slalom special — 
oamenii acestui sport s-ar 
putea concentra pentru 
una sau două discipline, 
transplantînd o experien
ță pe care nordul scan-

Mihai BÎRA

(Continuare in pag. a 4-a)
\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PORȚILE DE FIER

(Continuare in pag. a 4-a)

Foto i A. NEAGU

pînă de curînd, realitatea 
unei 

care, azi, 
clar și 

bătrînului 
treacă, a-

Porțile de Fier ! Un nume 
care, “ " \
vibra depărtat, în ecoul 
metafore. Un nume în 
realitatea se reflectă 
ferm, pentru că apele 
fluviu au început să 
cum, prin porțile de fier ale e-

cluzei. O dată cu ele, convoaie 
de nave care vor marca ptilsul 
unei navigații din ce în ce mai 
intense.

Intr-o zi, șantierul își va în
cheia activitatea. Constructorii 
care-au înălțat această uriașă cti
torie a socialismului vor porni 
spre alte colțuri de țară, unde-i

TRICOLORII 
DIN NOU LA 

ANTRENAMENTE

I
I
I
I
I
I
I

SUBSTANJĂ 
Șl MA TERIE

„AVEM TOATE TEMEIURILE SA 
PĂȘIM CU ÎNCREDERE ȘI OPTI
MISM IN NOUL AN. POPORULUI 
ROMAN H SINT DESCHISE MĂREȚE 
PERSPECTIVE DE MUNCA SI CREA
ȚIE. DE PROGRES ȘI PROSPERITA
TE".

(Din mesajul adresat na
țiunii de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
prilejul Anului Nou).

I
I
I
I
I
I
I

prilejul 
virtuozi- 

prichlndeilor 
mai „vîrst- 
nu depășeau 

12 ani (limita ma
ximă pentru mini- 
baschet) — care au 
demonstrat cum se 
pasează, cum se fa
ce un dribling, cum 
se aruncă la coș, 
ba chiar și cum se 
execută anumite te
me tactice. Vedeta 
serii a fost, fără 
doar și poate, micu
țul gălățean Florin 
Chiriac (10 ani), 
la scenă deschisă, la 
drei Folbert în zilele 
rie. Dar nici coechipierii săi și 
nici minibaschetbaliștii din Su
ceava, care au susținut demon
strația, nu s-au lăsat mai pre
jos. Talentul, șlefuit cu migală 
și perseverență de antrenori, s-a 
manifestat din plin, dîndu-ne 
certitudinea unei frumoase per
spective. Bineînțeles, cu con
diția menținerii seriozității, a 
dragostei pentru baschet, de că
tre actualele speranțe, din rîn-

Coșgetcrii „Cupei federației", ctștigători 
trofeelor oferite de ziarul „Sportul", 
stingă spre dreapta : Lucia Motolan, 
Chiriac, Maria Palagioi și Vasile Bușcă

După o scurtă pauză, prile
juită de sărbătorirea Anului 
Nou, componenții lotului nos
tru reprezentativ s-au reintll- 
nit pentru a-și relua pregăti
rile. Ieri dimineață, la apelul 
efectuat de antrenorul Angelo 
Niculescu răspundeau prezent, 
printre alții : Răducanu, Săt- 
măreanu, Dan, Gliergheli, 
Dinu, Lucescu și Dumitrache.

Selecționabilii se vor antre
na la Centrul sportiv „23 Au
gust” pînă la 20 ianuarie, cînd 
este prevăzută plecarea în A- 
merica de Sud.

nevoie de pricepe
rea și hărnicia lor.

Porțile de Fier 
vor cunoaște, atunci, 
o nouă etapă a 
desăvârșirii lor, eta
pa rostuirii cu 
cele trebuincioase 
cunoașterii frumu
seților sale, cele 
dăruite de natură, 
ea și cele adăugate 
de mina omului.

Pentru 
vele de 
turistică 
chici atît 
acestui 
(ară, specialiștii 
mâni au 
studiile de 
ce vor fi corelate cu 
cele realizate de 
confrații lor Iugo
slavi, deoarece ma
rea operă de va
lorificare a resur
selor Dunării, în
treprinsă în comun, 
continuă să se des
fășoare tot într-o 
strinsă și plină de 
roade colaborare.

Sîntem în măsură 
să oferim, 
cititorilor 
(in pag. a 
principalele 
de reper care 
urma să fie i 
In vedere 
cînd se va păși la 
realizarea unei zo
ne turistice moder
ne în preajma Por
ților de Fier.

perspecti- 
dezvoltare 

ce se des- 
de generos 

colț de 
ro- 

întocmit 
rigoare

astăzi, 
noștri 
Il-a) 

puncte 
t ar 
avute 

atunci

aplaudat 
fel ca An- 
lui de glo-

per-

I
I
I

I
I
I
I
i
!
I
I
I
I

S
-au stins ecourile salvelor de 
artificii ; s-a risipit aroma 
dulce c cupelor de șampanie. 
După zilele și nopțile închi
nate sărbătorii ne reluăm 
locurile în marele angrenaj 

profesional, revedem planurile, nici
odată uitate, pornim din nou la drum 
cu hotărîrsa fermă de a da substanță 
și materie urărilor noastre de bine.

1970 începe sub auspicii luminoase, 
dătătoare de speranțe. Din primele lui 
ceasuri n-au lipsit însemnele tradițio
nale' ale hătniciei acestui popor, decis 
ca prin brațele și mintea sa, să-și facă 
viața mai bună, mai frumoasă, mai îm
belșugată, așa cum merită și cum i se 
cuvine.

Pornim, deci, din nou la drum, cu 
hotărîrea fermă de a da substanță și 
materie urărilor noastre de bine. Reve
dem planurile, niciodată uitate. Făcîn- 
du-și bilanțul, apreciindu-i înălțimile, 
dar avînd bărbăția și curajul de a nu 
ignora unele altitudini încă neîmplinite, 
mișcarea sportivă românească își tra
sează cu luciditate drumurile și urcu
șurile noi, determină obstacolele care 
i-au stat în cale. Fiindcă doar așa, 
privindu-le în fată, atacîndu-le pieptiș, 
ele vor putea fi înlăturate.

1970 ridică în fața slujitorilor stadio
nului responsabilități mari. Din piimele 
lui zile se află angajați în luptă, pe 
piste de gheață, piloții temerari ai 
bobului. Evoluțiile lor au toate temeiu
rile să capete în acest an strălucirea 
așteptată a aurului. Hocheiștii vor juca 
în București, sub privirile suporterilor 
lor, vor simți căldura unor inimi care 
au bătut totdeauna pentru ei. Cum 
putea să le dezamăgească I

Fotbalul românesc este chemat 
susțină un examen aspru, așteptat 
dorit de 32 de ani I Participarea

ar

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dul cărora îi așteptăm pe 
formeril de miine.

Legătura cu baschetul s-a 
nifestat, însă, nu numai 
evoluția pur sportivă. Numeroa
sele poezii și desene prezentate 
de micuții sportivi, majoritatea 
vădind reale aptitudini, au fost 
și ele la înălțime, cele mai bune 
fiind răsplătite cu frumoase pre
mii.

La Floreasca, Festivalul mlni- 
baschetului a constituit cu ade
vărat o sărbătoare a celor mici. 
Pe bună dreptate spunea prof.

ma- 
prin

Campionatele europene de hochei

Au luat sfîrșit campionatele europene de hochei pentru 
juniori (grupa B) din Austria. Clasată pe locul II in seria 
preliminară (după Italia), echipa noastră a disputat locurile 
3—1 cu formația Poloniei. Pierzînd cu 7—1 (0—1, 2—0, 5—0), 
reprezentativa română s-a clasat pe locul IV. Pentru locurile 
1—2, Norvegia a învins Italia cu 8—0 (1—0, 1—0. 6—0). Ur
mează : 5. Austria, 6. Iugoslavia, 7. Ungaria.

★
In grupa A s-au înregistrat rezultatele : Finlanda — Il.l’.G. 

6—0. Suedia — Elveția 21»—0 (!), Cehoslovacia — R.F.G. 5—2, 
R.F.G. — Elveția 7—3, V.R.S.S. — Elveția 11—1, Cehoslova
cia — Suedia 3—2.
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Noaptea de Revelion in casa 

jucătorului de tenis Sever 
Dron. Participă colegi de la 
Dinamo, prieteni. Atmosfera 
este veselă, plină de însufle
țire.

Ora 0. Gazda ridică primul 
pahar : „LA MULȚI ANI. 
PRIETENI ! FIE CA 1970 SA

NE ADUCA NOI ȘI NOI SUC
CESE !“

— Voi tenismanii să fiți ia
răși finaliști în „Cupa Davis !“ 
— îi urează Mircea Lucescu. 
Ce zici, este posibil ?“

Dron soarbe din pahar. Ezi-
o
o

tă puțin : „Gheața, oricum, 
fost spartă. Ne-am calificat

dată. Abia 
s-ar spune, 
performanțe.
răm..."

— Măcar de-ați ajunge și 
voi, fotbaliștii, să vă disputați 
in direct „Cupa Jules Rimet" 
— încearcă să insinueze Va
sile Mariuțan.

am prins, cum 
gustul marilor 
Deci, să spe-

Aproape simul-

tan, Radu Nunweiller și Mir
cea Lucescu se pregătesc să-i 
răspundă. Radu renunță însă, 
lăsîndu-i căpitanului echipei 
naționale această obligație :

— N-aș vrea să spun vorbă 
mare. Să așteptăm mai bine 
tragerea la sorți. Dacă prin
dem o serie convenabilă...

Florea Dumitrache. al treilea 
fotbalist din grup (șl din re
prezentativă 1) urmărește — 
ca și ceilalți invitați de altfel 
— cu atenție dialogul. Suspen- 
sul ÎI îndeamnă să intervină : 
„Eu nu vreau să spun decît 
atît : vom căuta să se uite de
finitiv cel de al doilea meci 
cu Grecia. De acord, băieți ?...“ 

Un DA plin de convingere 
este rostit de toată lumea.

Fotoreporterul nostru Aurel 
Neagu a surprins acest mo
ment vesel — de la stin
gă la dreapta : Mircea 
Lucescu (cu soția), Mihai Ma
riuțan (cu soția), Florea Du
mitrache (cu prietena), Sever 
Dron (cu soția), balerinul Vic
tor Vlase (cu soția) și KaddM 
Nunweiller cu jucăloar^g 
tie tents Manana CiogolcaJr

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

so 
și 

------ 1° turneul final al campionatului mondial 
este, indiscutabil, evenimentul sporti» 
cel mai de seamă al acestui an.

Polițe scumpe au iscălit în 1969 
luptătorii, scrimerii, boxerii, |ucătorii de 
tenis sau de handbal. Și iată, încet-în- 
cet, vor veni pentru fiecare zilele sca
dențelor.

Se așteaptă, deopotrivă, cuvîntul altor 
discipline care au vorbit timid pînă 
pcum : nafația, gimnastica, halierele, 
voleiul și baschetul — activități de 
mare răspîndire geografică interriațio 
nală cu indentitate olimpică.

Acestui scop, OLIMPIC, se cere a-i 
fi subordonate toate eforturile unui 
an de cumpănă, care va trebui să 
marcheze pasul hotărîtor de la idee la 
faptă, de la angajament la împlinire.

Pentru aceasta, insă, se cer foarte 
multe lucruri : c largă răspîndire a 
activităților fizice în mediul școlar și 
universitar, cel mai propice și întîiui 
chemat de a fi Ogorul mănos ai ma
rilor performanțe. Se cere proliferarea 
persistentă și temeinică a ideii de sport 
în conștiința maselor, a întregului popor, 
care să determine un salt 
mentalitate, mai întîi.

De bună seamă un an 
scurt pentru a se putea face totul. 
Dar, cele 365 de zile ale sale sînt de 
ajuns spre a se face foarte multe. Cu 
condiția ca nici una dintre ele să nu 
fie irosită I

decisiv în

este prea

Valeriu CHIOSE

I
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I
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fost

til

îl

SPECTACULOASA VALE 
A CERNEI

FIER

sportul

iscă, urmărindu-se punerea mai deplină în valoare a

condițiilor naturale favorabile de care beneficiază

ÎN

lung al acestora

cote...

PRIMUL RÎND, 
DUNAREA...

„TAINIȚELE" TOPOLNIȚEI

PORȚILE DE
PREZENT ȘI VIITOR TURISTIC IN TONA

rt
O largă dezvoltare va cunoaște activitatea turis

tara noastră.
NICOLAE CEAUȘESC'U

(Din „Raportul la Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist

Nu cu mult timp în urmă, 
președintele colegiului O.N.T., 
conf. univ. ALECSANDRU 
SOBARU, arăta într-un in
terviu că România și Iugo
slavia studiază, în comun, 
modalitățile de punere 
valoare a unei întinse 
turistice pe Dunăre, la 
țile de Fier.

Această informație a 
primită cu deosebită bucu
rie de toți cei care, drume- 
tind prin această parte a 
țării, i-au cunoscut multiple
le și valoroasele atracții 
ristice.

în 
zone 
Por-

Șirul
începe Dunărea, al cărei de-

fileu dintre Baziaș și Turnu 
Severin constituie pentru tu
riști cel mai atrăgător ’ drum 
de pătrundere în țara noas
tră. Punctele de interes ma
xim se găsesc la Cazanele 
Dunării. Aici masivul Ciu
carul Mare înghesuie apele 
fluviului înspre abruptul 
mal iugoslav, formînd Ca
zanele Mari ; apoi apele sca
pă puțin la larg în dreptul 
comunei Dubova pentru ca 
masivul Ciucarul Mic să Ie 
împingă — din nou — în
tr-o strîmtoare, Cazanele 
Mici. în peretele acestora, 
pe malul drept, se cunosc 
și acum, după aproape două 
mii de ani, urmele drumu' 
lui săpat în stîncă de le
giunile romane, mersul

TUDOR GEORGE

CASTANII

Sub arcuri de triumf, pe sub arcade 
De trupeși arbori, petrecîndu-mi anii 
Mă-ntîmpinau în șarje-ncolonate, 
Nimbîndu-mă cu cerul lor castanii...

Pășeam sub irizate curcubee
(Cînd vîntu-animă ramura-nsorită...) 
Spre stadion, pe vechea mea alee, 
La braț cu mingea mea, ca o iubită.

Mâ strâjuiau, apoi, privind de-o parte, 
Castanii-mbrdtișîndu-mi stadionul : 
Rugbystul trupeș a-nvâtat sâ poarte, 
De mic copil, sub ochiul lor, balonul.

Copilăria-ntreagă mi-amintiră
Acești castani, ce frunzele-și înțeasă 
Și-n adierea serii le prefiră
Ca degetele palmei dînd o pasă...

O, draga mea, să trecem împreună 
Pe-aleea aceasta, iar, în toiul florfi, 
Sub vastele trofee ce-ncunună 
Azurul cer cu torțe de victorii I...

Or, poafe-n toamna fructelor stelare, 
în amintirea tinereții mele, —
Dînd cîte-un șut, din joacă, vr-unui soare

Lingă Orșova, Dunărea 
primește un afluent, rîul 
Cerna, a cărui vale este 
una dintre cele mai specta
culoase din Europa. Acum, 
toate frumusețile îngrămădi
te de natură cu o dărnicie 
incomparabilă
cestei văi se află la înde- 
mîna turiștilor, care nu mai 
sînt siliți „să-și încarce tar- 
hatul pe tarnițele cailor", 
ca Ernilian Iliescu acum 30 
de ani, cînd pornea la drum 
ca să descrie această vale, 
căci ei pot străbate cu ma
șina cei peste 50 km de drum 
forestier pînă la Cheile Bal- 
mezului. oprindu-se în cele 
mai atrăgătoare puncte și în 
special la cheile Corcoaia, 
pe care, parcă, o mînă de 
uriaș le-a ferestruit în pia
tră.

Drumul forestier din lun
gul văii Cernei ocolește, 
printr-o variantă. Băile Her
culane, spre a nu tulbura li
niștea acestei stațiuni cu 
trecut aproape de două ori 
milenar și cu o reputație 
europeană, datorită calități
lor curative deosebite

Căile de comunicație din zona „Porțile de Fier" au urcat 
la noi

lor spre Dacia și tot aici a 
fost încrustată în 
defileului celebra 
Traiana".

Coborînd pe firul 
ajungem la „Porțile 
denumire care, după marele 
geograf român George Vâl- 
san „reprezintă bariera în
gustă de stînci peste care 
Dunărea este silită să trea- 

.. că în dreptul Vîrciorovei; 
prin extensiune, invățații au 
dat această denumire între
gului defileu de-a curmezi
șul Carpaților — de la ieși
rea din Cîmpia Panonică la 
intrarea în Cîmpia Română". 
Bariera de stînci de la Vîr- 
ciorova va dispare — ca și 
pitoreasca insulă Ada Ka- 
leh, cu atmosfera ei unică — 
o dată cu terminarea 
rilor barajului de la 
Văii, dar turiștii vor 
de văzut aici două noi 
ții : barajul, care se înscrie 
printre cele mai importante 
lucrări hidroenergetice din 
lume și muzeul în aer liber 
ce se amenajează pe insula 
Simian, în aval de Turnu 
Severin, 
parțială a fortificațiilor din 
insula Ada Kaleh și a unor 
vechi case țărănești 
veta viitorului lac 
mulare.

în aval de baraj 
municipiul Turnu 
care prezintă și el 
res turistic ridicat, 
numeroaselor vestigii ale ci
vilizațiilor trecute, pe prim 
plan situîndu-se -ruinele din 
epoca în care castrul roman 
Drobeta asigura paza podu
lui construit de Traian peste 
Dunăre.

peretele 
..Tabula

Dunării, 
de Fier",

lucră- 
Gura 
avea 

atrac-

prin. reconstruirea

din cu- 
de acu-

se află 
Severin, 

un inte- 
datorită

apelor sale și pitorescului 
așezării.

Un alt afluent al Dunării, 
Topolnița, cu obîrșia în 
munții Mehedinți, își înscrie 
numele pe harta turistică a 
României prin tainițele pe 
care le-a săpat sub pămînt, 
croind una din cele mai fru
mos împodobite' peșteri clin 
țară. Mergînd în continuare 

' '"spre Baia de Aramă, turis
tul trece peste podul natu
ral de la Ponoare, curiozi
tate provenită din surparea 
unei peșteri, 
la cele două lacuri tempo
rare Zătonul Mare și Zăto- 
nul Mic și spre pădurile de 
liliac care atrag în 
an, în luna mai, 
meni din 
diționala 
cu lui.

Vechea

se abate apoi

mii 
toată țara, 
sărbătoare

biserică de
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ECHITAȚIE

fiecare 
de oa
la tra- 

a liiia-

la Bre- 
bina, mănăstirea Tismana, 
peștera de la Cloșani, și alte 
obiective pitorești încheie lista

c u toate precauțiile 
luate, cu toată 
știința lui (am 
omis pin-acum să 
spun că in arma
tă am fost un 
brav sergent-in-

firmier), nea Teniță s-a îm
bolnăvit de gripă. L-am găsit 
înfofolit in plapumă, cu o com
presă de spirt cald pusă pe 
creștetul capului, cu limba de-o 
frumoasă culoare indigo din 
pricina albastrului de metilen, 
îmbufnat și teribil de agitat.

— Mare belea, și încă de 
sărbători. Nici gustul tobei 
și-al sarmalelor nu l-am sim
țit. Nu-i vorbă că nici n-am 
putut minca mai nimic... da’ 
tocmai pe mine să mă pic- 
nească scirba asta, domnule ?

— Eh, gripa n-alege.
— Putea s-aleagă, m-a mus

trat din priviri. Puteau și mi
crobii să se orienteze, că aveau 
spațiu. slavă-domnului. Nu 
c-aș dori și. altora ce am eu, 
dar dacă tot e sezonul bolilor, 
baremi subsemnatul putea fi 
ocolit.

A-nghițit un 
mai luat alte < 
mici, a 
sticlă de ceai 
tat adine.

- Puteam fi ocolit, fiindcă 
abia terminasem scenariul.

— Ce scenariu ?
— Scenariul cti sport, de care 

ți-am vorbit. M-am gindit că 
totuși e mai bine să-l fac cu 
fotbal. E pe-nțelesul tuturor, 
vine și campionatul mondial, 
pregătesc cum s-ar spune te
renul. Te-nhami sau nu te-n- 
hami la treabă ?

Mă aflam într-o situație cam 
delicată. Se pare că mi-a ghi
cit stînjeneala.

— Aha, s-a ridicat dintre 
perine și și-a potrivit mai bine 
compresa pe vîrful capului. 
Aha! Probabil că-ți spui că 
sînt un ageamiu și-un prost, 
incapabil să duc firul unei ac
țiuni, s-o dramatizez și s-o-n- 
chei printr-un happy-end muzi
cal de final și circumstanță.

— Vai, nea Teniță...
— Află maestre (aici a tușit 

semnificativ), află că scenariul 
l-am scris, l-am iscălit, și aș
tept să te oferi să-l citești și 
să-l corectezi. Nu la ortografie, 
că la atîta lucru mă pricep și 
eu; să-l corectezi la stil. Stilul 
meu e un pic domol, bătrînesc, 
trebuie înviorat, adus la zi. În
țelegi ?

— Nu prea, ca să fiu sincer.
— Scenariul meu e povestea 

de dragoste dintre doi tineri.
— Pin-aici totu-i perfect, cum 

a spus-o și__
— Nu umbla cu citate străi

ne cum ai obiceiul, m-a-ntre-

meu, nu se mănin- 
de dovleac, nu se 
echipele cu tălăngi 
la executarea unui 

In

ras

bulin alb. a 
două verzi mai 
o gură dintr-o 
de tei, și a of-

rupt. Da, e vorba despre o po
veste de dragoste... dar ce fel 
de poveste de dragoste ? El e 
extremă, ea aruncătoare de su
liță. Serile, 
se uită la 
tremură în unda apei; ascul
tă greierii
mlnă-n mină, fericiți că sînt 
singuri și se iubesc. Nu locuiesc 
în blocuri noi albastre, ci în
tr-un cartier ca al meu, într-un 
city retras, liniștii și plin de 
verdeață. Nu urmăresc „Reflec
torul" și nici „Răzbunătorii": 
n-au televizor. Numai el are 
un mic frigider. Care de fapt 
e șî stricat, ai 'f din sce
nariu cum s-o ser
vească pe fati, . .si de la 
gheață. locmoS. If: frigide
rul era s(ricar'._ știa ni
meni să i-l repafe. Pe stadio
nul unde evoluează subiectul

se plimbă la lacuri, 
lună, la sălciile ce

$i foșnetul ierbii,

principalelor atracții, grupate 
în mod natural într-o unitate 
de exploatare turistică for- 
mînd zona turistică „Porțile 
de Fier"

CE PREVĂD STUDIILE 
SPECIALIȘTILOR

Această zonă turistică poa
te fi asemuită unui diamant 
brut, lipsit de strălucire, dar 
căruia arta șlefuitorului îi 
poate crea nenumărate fa
țete sclipitoare. Studiile ela
borate prefigurează viitoarea 
strălucire a acestui colț de 
țară. Ele arată că trebuie în
ceput cu drumurile și, în 
primul rind, cu circuitul Tur- 
nu-Severin — Marga — Baia 
de Aramă — Godeanu — 
Valea Cernei — Băile Her
culane — Orșova — Turnu- 
Severin, căci amplasarea na
turală a punctelor de interes 
turistic în teritoriu impune 
ideea circulației pe un tra
seu inelar, din care se des
prind derivații dus-întors la 
Cazanele Dunării, insula Si
mian, peștera Topolnița, 
cheile Corcoaia, barajul de 
la Valea lui Ivan ș.a.

Parcurgerea traseului
vizitare a zonei va necesita, 
după modernizarea inelului 
principal de circulație și a 
derivațiilor, cel puțin două 
zile, timp în care se cuprin
de circulația propriu-zisă, vi
zitarea punctelor de interes 
turistic și, firește, popasurile 
pentru masă și odihnă. Ac
cesul la punctele de interes 
turistic este condiționat de 
realizarea unor investiții cu 
caracter specific printre care, 
pe primul plan, se situează 
lucrările pentru calea de ac
ces și pentru electrificarea 
neșterii Topolnița, care se 
preconizează a fi realizată 
pe baza concepției moderne 
de amenajare a unei peșteri, 
aplicată pentru prima dată 
Ia noi în țară

Turnu Severin, Orșova, valea 
Jidoștiței, Baia de Aramă, 
Cerna Sat și altele vor com
pleta seria investițiilor ne
cesare pentru o modernă do
tare turistică.

Căile de acces sînt nume
roase și lesnicioase, astfel că 
vor putea asigura un flux 
turistic important. Cei ce 
călătoresc cu vasele în lun
gul Dunării vor putea intra 
în această zonă prin Turnu 
Severin sau Orșova. Turiștii 
automobiliști venind dinspre 
București vor intra prin Tur
nu Severin, cei dinspre Tg. 
Jiu prin Baia de Aramă, din
spre Timișoara prin Băile 
Herculane și, într-un viitor 
mai îndepărtat, chiar și din
spre Petroșani.

UN DEZIDERAT : 
UNUI VAST PARC

CREAREA 
NATURAL

accesulstrăinătate,
cel mai ușor va fi cel

de

Din 
rutier 
efectuat direct peste bara
jul de la Gura Văii, dar cel 
mai spectaculos va fi în 
lungul Dunării, cînd se va 
reconstrui drumul actual la 
o cotă superioară nivelului 
lacului de acumulare.

Pentru ca turiștii să 
poată bucura din plin de fru
musețile peisajului va fi ne
cesar ca șantierele pentru 
construirea hidrocentralei, a 
căilor feTate și a drumului 
să-și îndeplinească cu scrupu- 
lozitate obligația ce le re
vine de a readuce teritoriul, 
după terminarea lucrărilor 
respective, în starea existen
tă înainte de 
șantierelor, 
pentru . a se 
acțiunii de protejare a ca
drului natural existent un 
instrument eficace prin care 
să se exercite un control ri
guros al exploatărilor fores
tiere și al construcțiilor, se 
impune organizarea unui 
vast parc natural, incluzînd 
în el întreg teritoriul zonei 
turistice.

în

se

deschiderea 
De asemenea, 

putea asigura

CIND VOM PRIVI DUNAREA 
DIN TELESCAUN

de la 
a fi 
pentru 
pe tu

și un telescaun pe 
Mare, de unde des- 
Cazanelor Mici pre- 
imagine de neuitat, 

realizarea u-

m 
va 
ce 
cit

La Dubova, în golful ce 
se va forma între Cazanele 
Mari și Cazanele Mici, după 
terminarea barajului 
Gura Văii, urmează 
creat un debarcader 
vasele ce vor plimbă
riști prin Cazane (unde vor 
putea vedea și „Tabula Tra- 
iana“, mutată cu 25 m mai 
sus), cît 
Ciucarul 
picătura 
zintă o
De asemenea, 
nui teleferic pe m. Domo- 
gled, care domină cu 1 000 
stațiunea Băile Herculane, 
constitui atit pentru cei 
fac tratament în stațiune
și pentru turiștii în trecere 
un plăcut mijloc de acces. 
Dn telescaun pe înălțimile 
de lîngă Gura Văii va pre
zenta panorama grandioasei 
hidrocentrale și a oglindei 
de apă ce se va întinde de
parte în amonte. Dotări pen
tru sport șt distracții, uni
tăți de alimentații publică 
cu specific, cofetării, unități 
pentru comerțul caracteristic 
turismului etc., precum și o 
serie de baze de cazare la

Momentul retragerii

scenariului 
că semințe 
încurajează 
și hirîitori, 
11 metri nu se ciripește,
ceea ce-i privește pe eroi, el 
nu e inginer și ea nu e...

— Stop. Ești pornit cu stin- 
gul. N-ai șanse. Nici măcar 
zero virgulă zero unu la sută 
șanse.

— De ce ?
— Fiindcă tot eșafodajul du- 

mitale e fals. Un film sportiv 
fără performeri ? Un film spor
tiv în care eroii se uită la ste
le, la apă și iarbă ? Nu beau 
în localuri și n-au admiratori ? 
Un film sportiv cu un stadion 
care nu vuiește de vacarm și 
tumult 1 In care nu se mănîn- 
că bomboane agricole ? Nu se 
aude trompeta lui Tudorică ? 
Așa ceva nu se poate, nea Te
niță. Dac-ai fi rămas la ce 
mi-ai spus: hochei, balet pe 
zăpadă, Poiana-Brașov, popice, 
bowling, mare etc., orice regi
zor iți făcea filmul cu ochii- 
nchiși. Ca profesionist, te po
vățuiesc să revii la primul su
biect cu hochei sau popice. La 
subiectul ăla cu zăpadă de naf
talină și popice electrice, cu 
fete frumoase, cu Aurelian Am- 
dreescu sau Dan Spătaru, în 
pulovere norvegiene și bocanci 
albi, cîntînd cu zimbetul pe 
buze la cota 1 400, sau cu tor
surile bronzate pe plaja de la 
Tataia, în timp ce autocarele 
O.N.T. roiesc ca furnicile, iar 
turiștii străini dansează samba 
pe terasele hotelurilor... pen
tru prietenia noastră te rog 
să revii la primul subiect cu 
hochei și popice !

A rămas inflexibil. Ce-o să 
spună însă Studioul, asta-i în
trebarea : ce-o să spună ? Mai 
ales că se știe că nea Teniță 
mi-e prieten, și toți or să crea
dă că l-am învățat eu să-și 
scrie subiectul ăsta total rupt 
de viață. In mare încurcătură 
o să fiu vîrît, vă rog să mă 

^credeți. Tțț, tțț. tțț.

Al. STRUȚEANU

In prezența a numeroși sportivi, antrenori și activiști 
ai clubului Dinamo, a avut loc de curînd festivitatea 
prilejuită de retragerea din activitatea competițională 
a unui număr de 25 sportivi dinamoviști. Printre aceștia 
se numără boxerii Vasile Mariuțan și Mihai Dumi
trescu,' atleții Valeriu Jurcă, Andrei Barabaș, Vamoș 
Zoltan, ciclistul Walter Ziegler, voleibalista Elisabeta 
Nodea, călărețul Vasile Pinciu, rugbystul Dumitru ZIO.- 
toianu, precum și luptătorul Cornel Turturea. Cu acest 
prilej, sportivilor respectivi li s-au fnmînat diplome 
și fanioane.

Din solemnul ieftin și pa
rada zgomotoasă, pe care vie- 
nezii le-au îndrăgit mai mult 
de două secole, n-au rămas 
prea multe amintiri pg bule
vardul circular, ce-și spune 
Ring, adică inel, al orașului 
lui Strauss. In tinerețe am 
mai văzut acolo alaiuri vesele, 
cu fanfară asurzitoare in frun
te, cu cete de oameni purtînd 
steaguri, pelerine și diverse 
insigne in panglica pălăriilor 
cu stufoase pămătufuri de 
bursuc. In acest decembrie, 
cu zăpada seînteind deopotri
vă pe străzi și acoperișuri, 
nimic nu se mai vede din 
toate acestea. Frig, soare veș
ted, aburi violeți ridicați din 
undele Dunării și un oraș 
calm, grav, muncitor, ale că
rui culori de odinioară s-au 
refugiat în vitrinele de pe 
Kârtnerstrasse, Graben, Ma- 
ria-Hilfer. Stăruie peste tot 
melancolia aceea schubertia- 
nă, care răzbate cu deosebită 
pregnanță in „Călătoria de 
iarnă", unul din cele mai fru
moase cicluri ale liedurilor lui 
Franzl, ' .......
îl mai 
muzică 
zicii.

Dar 
care c _______ ,
început de iarnă zgribulită ți 
generoasă în ninsori, vreau să 
scriu în duminica mea nespor- 

ci despre una dintre 
mai spectaculoase pa-

cum l-au răsfățat și 
răsfață iubitorii de 

ai acestui oraș al mu-

nu despre muzica pe 
am ascultat-o, în acest

. tivă, 
cele 
siuni sportive ale vieneziîor, 
și anume echitația. Este in 
Hofburg — fostul palat de 
iarnă al împăraților habsburgi, 
azi reședința cancelariatului 
Austriei și a citorva ministere 
— o celebră școală de călărie 
spaniolă, ale cărei antrena
mente și evoluții ecvestre echi
valează cu cel mai splendid 
spectacol de artă, lntii, fiindcă 
manejul însuși este un minu
nat salon baroc, în care roco- 
coul specific locului a interve
nit treptat cu stucaturile-i gra
țioase, cu simpatia lui pentru 
spumă, dantelă, culoare. Apoi,

Privesc fotografiile întinse 
pe masă. închid ochii și re
văd, unul cite unul, toate 
locurile minunate din lungul 
văii Cernei, din strîmtorile 
de piatră ale Dunării, din 
misterioasele hăuri stăpînite 
de prefacerile calcarului. Re
citesc cele scrise și îmi dau 
seama cît de puțin am reu
șit să spun despre cele ce 
se află, astăzi, ascunse sub 
un înveliș zgrunțuros, dar 
care, cind diamantul va fi 
șlefuit, vor situa „Porțile de 
Fier" printre cele mai cău
tate zone turistice din țara 
noastră și chiar din Europa.

ing. Alexandru BORZA 
dir. adj. al Direcției de studii și 
conjunctură al O.N.T., membru in 

biroul F/R.T.A.

LOTO PRONOSPORT
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

26 DECEMBRIE 1969 ;

EXTRAGEREA I : Categoria I :
2.50 variante a 18.747 lei; a Il-a :
3.50 a 18.747 lei; a IlI-a :-----
1.478 lei; a TV-a : 213.90 a 
a V-a : 629,23 a 214 lei.

60,90 a
461 lei;

Catego-EXTRAGEREA a Il-a :
ria A : 0,20 variante a 30.967 lei; 
Categ. C : 5,55 a 22.318 lei; Categ. 
D : 540,40 a 100 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 52 DIN 23 DE

CEMBRIE 1969

CATEGORIA I : (12 rezultate) 
1,50 variante a 43.957 lei.

CATEGORIA a Il-a : (11 rezul
tate) 26,80 variante a 2.952 lei.

CATEGORIA a ni-a : (10 rezul
tate) 261,70' variante a 454 lei.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEX- 

PRES AL REVELIONULUI DIN 
1 IANUARIE 1970

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

42 34 20 17

EXTRAGEREA
7 33 8

EXTRAGEREA
30 23 29

EXTRAGEREA
41 36 44 11 37

I : 18 24 34 42 37 5 
a Ii-a : 15 26 11

a

a

a

ni-a : 16

V-a : 10

5

1

5

11

22

43

FOND DE

NUMERELE 
GEREA

PREMII : 3.533.714 lei.

EXTRASE LA TRA- 
REVELIONULUI LOTO 

DIN 2 IANUARIE 1970 :

EXTRAGEREA a 
61.

EXTRAGEREA' a
11 16 72

IV-a : 60 43

50

78

67

EXTRAGEREA a
83 89 1 74 60.

ne-a adus în ultimul 
cu deosebire înaintea A- 

un stoc masiv de 
Cititori

Eu am auzit (parol !>
Că-1 are... la magazie 1

PAMIR, BUCUREȘTI. Și dv. 
sînteți, probabil, un suporter al 
Stelei, care faceți haz de necaz. 
Aveți cuvîntul :

Cind apune 7
Cînd răsare 7
Nu poți spune. 
Taină mare !

CRUTESTU GEORGE-EMIL, 
BUCUREȘTI. Un mesaj în ver
suri pentru echipa dv. favorită. 
Steaua :

Tu nu ești stea adevărată. 
Să strălucești pe firmament. 
Dar nu te crede obligată
Să n-o faci nici ta clasament.1

V-a : 63 72

FOND DE PREMII : 3.950.374 lei.

unele imagini

goi,

moi.

ȘTEFAN VIDA, SATU MARE. 
Am reținut epigrama adresată 
unui fotbalist-gestionar :

Cică are un control 
La balon, o grozăvie.

Paști lor stat depărtați.
Pașii mei, unde umblați ț 
cum de-am luat
Lanțul ce strtage, 
Lanțul ce fringe 
Ca nlclodat 7

AUREL STATE, PLOIEȘTI. 
î,Nu-mi dau seama dacă epigra
mele pe care vi le trimit sint 
bune sau nu“. Nu vă faceți griji. 
Ne-am dat noi seama !

Ion POSTASU 
ilustrațiia N. CLAUDIU

Poșta 
timp — 
nulul Nou 
poezii și de epigrame, 
de diferite vîrste și profesiuni au 
căzut în... Ispită, aștemind 
hîrtie obișnuitele versuri cu 
am... păcătuit flecare dintre 
Măcar o dată 1

Un proverb spune însă 
„încercarea moarte n-are 1“ 
cititori au reușit, de altfel, 
cîștige dificila bătălie cu 
rul. Exemple ?

MIHAI COMANICI, INGINER, 
ARAD. Poezia dv. ;,Tăria ultimu
lui alergător" are 
frumoase :

Un-doi, un-doi, 
Pași mici, pași 
Un-doi, un-doi, 
Pași grei, pași

GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. Altădată, selecționarea o 
făceați chiar dv. ! Și era mai 
bine. Noi am reținut, totuși o 
epigramă :

Adresa echipei de fotbal U.T.A. 
este strada Poetului nr. 1.

pe 
care

fiindcă gentilomii care călă
resc roibii și murgii poartă 
fracurile roșii, pantalonii albi, 
cizmele negre și caschetele de 
catifea ale călăreților din sce
nele de vînătoare ale pictori
lor secolului al XVIII-lea. 
Drepți, ca niște paltini și tot 
atit de mlădioși, ei intră în 
manej cite doi, înclinindu-și 
caii pentru salut.

Ați văzut vreodată patru, 
șase sau mai multe perechi de 
cai plecînd deodată grumajii 
zvelți, pînă cind botul lor 
atinge fremătind nisipul de 
pe jos, intr-o sincronizare mi
limetrică, așa cum numai ba
lerinii cu tradiție și îndelun
gată muncă izbutesc ? Este în 
această înclinare a roibilor 
puternici ceva mîndru și demn, 
tn același timp o eleganță atit 
de. gingașă, . incit aștepți ca, 
înălțîndu-și capetele cu coa
ma fluturindă, caii să-ți dea 
bună ziua in glumețul dialect 
vienez: Gun’Tog ! Urmează
însă antrenamentul, fiindcă, în 
locul basmelor neverosimile, 
die Spanische Reitschule, așa
dar Școala de echitație spanio
lă, preferă basmele ceva mai 
verosimile ale dresajului. Un 
dresaj conceput nu pentru 
arena circului, ci pentru nevoi
le mai adinei ale armoniei 
perfecte dintre om și vietatea 
pe al cărei trup se mulează, 
o strunește și obține cu ea 
performante de viteză, curaj, 
inteligență, răbdare. Omul 
merge intr-un singur fel, fiind
că mersul a devenit la el un 
automatism; calul insă merge 
în zeci 
frumos 
nunchiul 
cambrat, 
înăuntru , 
piciorul ușor ca o tulpină de 
salcă tînără, domol, în trap, 
în galop, cu crupa în diago
nala axei corpului, cu capul 
în piept sau cu nările înăl
țate, calm sau nervos, jucăuș 
sau solemn, incit înțelegi din- 
tr-odată patima omenească 
pentru cal, legendele care au 
zămislit centaurii, plimbările 
line, în șa, pe sub umbrarele 
de frunziș verde sau goana 
clocotitoare peste tăpșanele în
tomnate.

Un singur regret am avut: 
nacela că, în locul tobelor, pi
culinelor, flautelor, oboaielor 
și trompetelor, acompaniamen
tul muzical al citorva numere 
de dresaj a fost slujit de di
fuzoarele electrice. Dacă erau 
vii, amorafii manejului ar fi 
plîns, 
după 
rate 
cuite

de feluri, unul mai 
decît altul: cu ge- 

ridicat și grumazul 
cu copita îndoită 

și botul in vint, cu

cred, cu lacrimi amare 
sunetele clare și adevă- 
ale instrumentelor înlo- 
prin banda magnetică.

George SBARCEA

Viena, decembrie 1969

Mă gîndesc la ce era
Și aștept (speranță mută) 
Măcar strada sâ-i mai dea 
Inspirația... pierdută !

...Dar, cum spuneam, alții pă
cătuiesc grav. Față de poezie ! De 
pildă :

OCTAVIAN B. NEAGOE. BLAJ. 
Reproducem prima strofă din 
„Rondelul fotballștilor“ : „In inimi 
numai bucurii. / In voi ne-am 
pus toată speranța / Și dacă Gre
cia — a fost balanța / Mexicu- 
nseamnă și mai și “ !

Iml permit să vă dau un sfat : 
lăsați pe alții să facă versuri și 
dv. rezervați-vă dreptul de a le 
aprecia. E mal 'simplu. Și mai 
prudent!



MINIATURI

CAVALERUL

diferența și opt pe banei
(N. DRAGO?)

Miniyimnaslă...
(Rupert LESER)

...fi din spate 
(Erich BAUMANN)

despre arta prețioșilor

Opt la bac.
(F. FENZL - Bavaria)

Din Jafă... 
(Aurel NEAGU)

Genul scurt 
grăitor cit o epopee, 
epică. Reflectă clipa, 
friiînd astfel epicureicul. Cezura irefutabilă 
descriptiv, iuțit de tentația 
de neînlocuit și cind măiestria 
de plăceri estetice. Dinamism 
hîrtiei. Relief unidimensional de 
lent suport de cronică. Etc.

Am putea glosa la nesfîrșit 
noștri colegi. Dar nimic nu este mai convingător decît 
însăți opera lor.

al cronicii sportive. Instantaneu adesea 
Și totuți lirică, mai curînd decît 

unică, inimitabilă și nerepetabilă, 
galopului 

fanteziei. Document istoric 
e prezentă — producător 
condensat în imobilismul 
la peisaj la portret. Exce-

ninibaschetbalistă
(N. AUREL)

Hib i|

; ,<x. ;,v,': ,•Si
Urcă satul pe vtrsoabe...

(Ștefan CIOTLOȘ)

$i si. nu iii superstițios ? 
(Paul ROMOȘAN)



La Cortina d'Ampezzo,

CIIWIIIIIl DIFICILI AU PROVOCAT AM INARFA
Cil 0 /I A CAMPIONATELOR EUROPENE DE GOD
• Doar 6 eoborîri de antrenament oficial! • Emoții în 
rândurile spectatorilor • Numerele de start ale echipaje

lor române • Ion Panțuru printre favoriți
CORTINA D'AMPEZZO, 3

(prin telefon). De mult timp 
boberii din Europa nu s-au 
prezentat la startul unei com
petiții oficiale cu o pregătire 
atit de sumară pe pirtia de 
gheață. CELE 25 DE ECHI
PAJE DIN 9 ȚĂRI au efec
tuat în ultimele 7 zile de an
trenament DOAR 6 COBORÎRI 
ȘI ACESTEA PE O PÎRTIE 
FRAGILĂ, CU MULTE SPĂR
TURI, ceea ce a provocat în
treruperea repetată a antrena
mentelor. Eforturile organiza
torilor (Bob-Club Cortina) au 
fost deosebite, dar lipsa zăpe
zii și a apei, precum și pre
zența. .. gripei (care a redus 
simțitor numărul muncitorilor) 
au dus,/în final, LA OBȚINE
REA UNEI PÎRTII CU GHEA
ȚĂ SUBȚIRE, SUB FORMA 
DE CRUSTA, ceea ce a dat 
permanent bătaie de cap con- 
curenților și juriului. In fe
lul acesta, A CRESCUT ȘI 
GRADUL DE DIFICULTATE 
A PÎRTIEI.

Sutele de spectatori, pre- 
zenți în fiecare seară, pînă 
spre miezul nopții, au trecut 
prin destule emoții atunci cînd 
bolizii treceau prin virajele 
Bandion, Antelao, Crîstallo și 
Curba dell’ Arrivo.

Din toate aceste motive, con
sider că participanții la actua
la ediție a campionatelor euro
pene NU SE VOR PUTEA 
PREZENTA LA REALA LOR 
VALOARE, fapt previzibil și 
din timpii relativ mari reali
zați pe distanța de 1 700 m cit 
măsoară pirtia.

La ultimul antrenament, de 
vineri seară, s-a ajuns la 1:21,6 
față de 1:16,0 cît este recor-

C.M. DE HOCHEI (grupa A) 
SUD SEMNUL INTREDĂRII!

MONTREAL, 3 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută agen
țiilor internaționale de presă, 
Ear] Dawson, președintele 
Federației de hochei pe ghea
ță a Canadei, a declarat că 
ÎN CAZUL CA TOTUȘI LI
GA INTERNAȚIONALĂ NU 
VA ACCEPTA INTRODUCE
REA ÎN ECHIPĂ A 9 JU
CĂTORI PROFESIONIȘTI, 
ATUNCI CANADA NU VA 
MAI ORGANIZA APROPIA
TUL CAMPIONAT MON
DIAL (grupa A).

Dawson a făcut această de
clarație în ajunul plecării 
sale Ia Geneva, unde va par
ticipa la lucrările reuniunii

Cu prilejul campionatelor europene de sală

BRUMEL ÎȘI VA FACE
OFICIAL REINTRAREA

Cu prilejul unui interviu 
acordat ziariștilor de sport 
sovietici, atletul Valentin 
Gavrilov a declarat că record
manul mondial Ia săritura 
în înălțime, Valeri Brumei, 
își va face oficial reintrarea 
la campionatele europene pe 
teren acoperit care se vor

în „Cupa 30 Decembrie*4 la tenis»

ADRIANA CĂLIN Șl NICOLAE MIREA 
AU CÎȘTIGAT ÎNTRECERILE JUNIORILOR

In sala Steaua s-au înche- 
lat întrecerile de tenis do
tate cu „Cupa 30 Decembrie", 
deschise juniorilor și juni
oarelor.

La fete, în semifinală, Vir
ginia Ruzici (Dinamo) a pro
dus o surpriză învingînd pe 
favorita nr. 1 Elena Takacs 
(Progresul) cu 6—5, 6—5. A 
doua semifinală a revenit 
Adrianei Călin (Șc. sp. 2), 
care a învins categoric pe 
Elena Cotuna (Șc. sp. 2) cu 
6—2, 6—3.

Finala a fost foarte dispu
tată, dar de un nivel tehnic 
ceva mai scăzut. V. Ruzici, 
după ce a cîstigat primul set 
cu 6—2, a dat semne vădite 
de oboseală și n-a mai putut 
face față atacurilor bine gîn- 
dite întreprinse de Adriana

AVANCRONICA SPORTIVA 1970
(Urmare din pag. I)

dinav a realizat-o cu suc
ces.

Fondului îi dorim să 
reia cadența adevăratei 
oerformante. Mărșăluind 
izolat, taciturn și prea 
modest, pasul său s-a mo
leșit tocmai într-o epocă 
în care vioiciunea si 
sprinteneala constituie rit
mul diurn. Dar știm, 
totuși, că mușchi de cerb 
se ascund în pulpele fon- 
diștilor noștri. Ei așteap
tă să fie puși în valoare.

Săritorilor le urăm să

MINIBASCHETBALIȘTII AU OFERIT
(Urmare din pag. I)

la minfbaschet. dar sperăm că 
vom avea prilejul să vedem și 
alte competiții organizate pentru 
cei mai tineri practicanți ai a- 
cestui sport. Pînă atunci...

...CLASAMENTE FINALE

Băieți cat. I : 1. LICEUL nr. 35 
BUCUREȘTI Up — neînvinsă 
(antrenor : Mircea Rizea ; Ju
cători : Niculae Toma. Glteorgne 
Neculce. Dan Burcă, Eugen Si* 
poș, Anton Netolinschi, Niculae 
Mocanu, Bogdan Stănescu. Va
lentin Gavrilă. Mihai Nicolae, 
Stelian Cornea. Dumitru Pepel, 
Dorin Oprescu). 2. Șc. sp. Pitești 
13 p, 3. C.S.M. Iași 11 p, I. Lie. 
nr. 2 Timișoara 11 p. 5. Șc. sp. 

dul pîrtiei, deținut de Eugenio 
Monti. Cu un plus de pregătire 
specifică, obținută pe pirtia 
artificială de la Hammstadt 
(pregătire începută la 1 decem
brie), se prezintă echipajele 
R.F. a Germaniei și Austriei, 
pilotate de Zimmerer, Floth 
(R.F.G.), Gruber și Delle Karth 
(Austria). Aceștia au și domi
nat în ultimele zile de antre
nament, lor alăturîndu-li-se 
Panțuru și Gaspari, datorită 
mai mult experienței și valorii 
pe care o au.

Pentru a mai putea oferi 
posibilitatea efectuării unor 
eoborîri, COMISIA DE ORGA
NIZARE A ACCEPTAT PRO
PUNEREA JURIULUI DE A 
SE AMINA CONCURSUL 
PENTRU ZILELE DE 3 ȘI 4 
IANUARIE, IAR ZIUA DE 
REPAUS SĂ FIE SUSPEN
DATĂ. (De asemenea, pentru 
a se încerca desfășurarea cam
pionatului în 4 manșe, NUMĂ
RUL ECHIPAJELOR A FOST 
LIMITAT LA DOUĂ DE FIE
CARE NAȚIUNE, astfel că 
astă-seară (n.r. ieri seară), la 
ora 21. VOR LUA STARTUL 
ÎN LUPTA PENTRU TITLUL 
EUROPEAN NUMAI 18 ECHI
PAJE.

La hotelul Royal a avut loc 
vineri după-amiază, tragerea 
la sorti. ECHIPAJUL ROMÂN 
PANȚURU — FOCȘENEANU 
ARE NUMĂRUL DE CON
CURS 5, IAR PANAITESCU - 
PASCU NR. 14.

Care sînt șansele pentru a- 
cest campionat ? Este foarte 
greu de făcut o apreciere exac
tă, dar, după ultimele două 
eoborîri, precum și după co
mentariile apărute în presă,

extraordinare a Comitetului 
director al Ligii internațio
nale de hochei pe gheață, 
care va reexamina problema 
admiterii în echipele națio
nale a jucătorilor profesio
niști. După cum se știe, a- 
ceastă măsură a fost inițial 
aprobată cu titlu experimen
tal, anul trecut, în vară, în 
cadrul congresului de la 
Orans sur Sierre, însă ea a 
fost atacată de unele fede
rații. Mai mult decit atit, 
președintele C.I.O., Avery 
Brundage, NU S-A DECLA
RAT ÎNTRUTOTUL DE 
ACORD CU ACEST LUCRU.

disputa în luna martie. Va
leri Brumei — a spus Ga
vrilov — are șanse mari de 
a ocupa primul loc. După 
cum se știe, Brumei a pără
sit în 1965 arena sportivă în 
urma unui accident de moto
cicletă. El s-a însănătoșit și 
în prezent continuă să se 
antreneze.

Călin — o revelație plăcută. 
Ultimele două seturi i-au 
revenit cu scorul de 6—0, 
6—2.

La băieți, în prima semifina
lă, N. Mirea (Dinamo) a învins 
ușor pe Florin Manea (Di
namo) cu 6—2. 6—2. întîl- 
nirea dintre P. Almăianu 
(Construcții) și A. Roșianu 
(Steaua) ne-a oferit cel mai 
frumos meci al competiției. 
Ambii jucători au demon
strat un joc modern, în for
ță, cu schimburi rapide. A 
învins P. Almăjanu cu 3—6, 
6—3, 6—5. Finala a fost cîș- 
tigată de N. Mirea (Dinamo), 
care, în ultima zi de junio
rat, a dispus de talentatul 
P. Almăjanu cu 6—1, 3—6, 

le crească aripi spre a 
deveni Icari moderni ai 
unui secol de viteză si 
înălțare. Dintre toate dis
ciplinele iernii, credem că 
săriturile de la trambu
lină au nevoie de o ex
plozie care să desprindă 
din inerție si să proiecteze 
pe orbita performantei a- 
cest minunat sport... uitat.

încheind urările în a- 
cest început de sezon do
rim, de fapt, ca întîiul 
schimb de ștafetă spor
tivă să fie dus cu cinste 
si demnitate de primii săi 
purtători.

Oradea 11 p, 6. Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 9 p. 7. Șc. sp. Buzău 8 p, 8. 
Șc. sp. Botoșani 7 p.

Băieți cat. a II-a : 1. POLITEH
NICA GALAȚI 10 p — neînvinsă 
(antrenor : Tralan Vaslliu : ju
cători : Florin Chlrlac, Toacier 
lonlță, Vlorel Belcoanu, Sorin 
Pricop, Viorel Caraman, Dan 
Radu, Ion Mihalache, Marian An
gliei, Ion Neculă, Gheorghe Ba- 
btc, Costică Croitoru, Tiberiu 
Andrei), 2. Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 9 p. 3. Șc. sp. Suceava 8 p,
4. C.S.M. Iași 7 p, 5. Cutezătorii 
București 6 p, 6. Șc. sp. Oradea 
5 P.

Fete cat. I : 1. CRIȘUL ORADEA 
10 p — neînvinsă (antrenor : To
ma Velciov ; Jucătoare : Mtrela 
Caseti. Florina Teț, Lucia Moto- 
lan, lutka Csaki, Cristina Marian, 
Livia Maghiar. ‘ Doina Stefănică, 

favoriții ar fi vest-germanil 
Zimmerer și Floth, italianul 
Gaspari, austriacul Gruber și 
reprezentantul României, mae
strul emerit al sportului Pan
țuru, care, cu tot handicapul 
de pregătire, va lupta din răs
puteri pentru un loc fruntaș 
in ierarhia bobului european. 
Și tinărui pilot Dragoș Panai- 
tescu a avut la antrenamente 
o comportare meritorie, ținind 
seama că se află Ia prima sa 
evoluție intr-o competiție de 
amploare. După dificilele an
trenamente. întregul lot con
tribuie acum la punerea la 
punct a boburilor și așteaptă 
cu încredere întrecerile care 
se vor încheia simbătă către 
miezul nopții. Duminică noap
tea, vom cunoaște pe primii 
campioni ai anului 1970.

prof. Feire FOCȘENEANU
N.R. i Din cauza orei 

foarte Urzii, nu putem pu
blica în numărul de astăzi 
rezultatele primelor două 
manșe, desfășurate în cursul 
nopții.

VOLEIUL MASCULIN 
BULGAR ÎN PROGRES 

Interviu cu Valerian ARHIRE, arbitru internațional
Arbitrul internațional Vale

rian .Arhire a fost, recent, 
invitatul Federației bulgare 
de volei pentru a conduce 
— ca arbitru neutru — cîte- 
va jocuri în cadrul turneu
lui final al primei divizii 
masculine bulgare, desfășu
rat la Sofia.

La întoarcere, arbitrul bra
șovean ne-a furnizat unele 
amănunte referitoare la va
loarea voleiului masculin din 
țara care va găzdui campio
natele mondiale, precum și 
cîteva date în legătură cu 
pregătirile ce se fac în ve
derea importantului eveni
ment voleibalistic al anului 
1970.

— Știam că în Bulgaria 
abia s-a încheiat prima 
parte a campionatului. Des
pre ce turneu final e.ste 
vorba'?
— Intr-adevăr, campionatul 

masculin a ajuns doar la ju
mătate, dar bulgarii au un 
alt sistem competițional. La 
masculin, se joacă patru tu
ruri cu 16 echipe împărțite 
în două serii de cite 8. După 
campionat, primele două din 
seria a ll-a promovează în 
seria I, luînd locul ultimelor 
două clasate în această serie. 
Sistemul cu patru tururi (mai 
avantajos, după părerea mea, 
prin îndelungata angrenare 
competițională a echipelor di
viziei A și prin aceea că se 
face acomodarea cu sistemul 
marilor turnee internaționa
le) . cuprinde jocuri tur ca și 
la noi. urmate de un turneu 
final, in cadrul căruia fiecare 
din cele 8 echipe joacă cu 
toate celelalte.

Apoi se desfășoară (după 
vacanță, bineînțeles) returul 
campionatului, urmat de alt 
turneu final.

— Ce puteți spune despre 
jocurile primelor 8 echipe 
pe care le-ați arbitrat — 
după cite am auzit — de 
o manieră ce v-a adus 
elogii ?
— Sincer să fiu, meciurile 

se ridică deasupra celor pe 
care ni le oferă campionatul 
nostru. Echipele clasate după 
aceste două tururi pe primele 
patru locuri (Ț.S.K.A.. J.S.K.A. 
Slavia, Spartak-Levski și A- 
kademik Sofia) sînt mai va
loroase decit Steaua, Dinamo, 
Politehnica Calați sau Rapid, 
ceea ce mă face să cred că

FEERIE ÎN NOCTURNĂ 
PE ZĂPADĂ, LA PREDEAL

PREDEAL, 3 (prin telefon). 
Sezonul competițional dfe 
schi 1970 a debutat sîmbătă 
seara la Predeal, pe pîrtia 
Clăbucet, într-o splendidă 
demonstrație, la care au 
participat formații de vînă- 
tori de munte si vîrfurile 
schiului alpin român.

S-a desfășurat un concurs 
demonstrativ de slalom spe
cial paralel în care au luat 
startul 16 concurenti, gru
pați pe 8 perechi. Cîștigător 
merituos s-a dovedit Mircea 
Ene (Dinamo Brasov) care 
în finală l-a depășit pe Do
rin Munteanu (A.S.A. Bra
șov). A urmat, apoi, o .de
monstrație a schiorilor de 
performanță, în care au fost 
prezentate eoborîri în șir in
dian, cu făclii în mînă, vi
raje și cristianii pe un sin
gur picior, șerpuiri ritmice 
în grup, sărituri cu schiurile 
peste ștachete etc.

Demonstrația s-a încheiat 
cu o reușită temă aplicativă

UN SPECTACOL
Magdalena Kiss, Ecaterina Bak- 
man, Magdalena Cozma, Leontina 
Cojocaru), 2. Lie. nr. 35 București 
9 p. 3. Șc. sp. Brașov 7 p, 4. Șc. 
sp. Galați 7 p, 5. Șc. sp. nr. 2 
București 6 p, 6. Șc. sp. Constan
ta 5 p.

Fete cat. a II-a : 1. OLIMPIA II 
BUCUREȘTI 14 p — neînvinsă 
(antrenor : Gheorghe Lăzărescu : 
jucătoare : Mariana Stoian. Doina 
Crețu, Angela Borș, Daniela Ște
fan, Simona Revenco, Florentina 
Șchlopu, Vasilica Mihai, Cătălina 
Sipot, Anca Boboc, Anca Văcăiie, 
Doina Ene, Emilia Sucitu), 2 Li
ceul „Dragoș Vodă" Cîntpulung 
Moldovenesc 13 p, 3. Șc. sp. nr. 2 
București 11 p, 4. Șc. sp. Brașov 
11 p, 5. Șc. sp. Gheorghieni 10 p, 
6. Șc. sp. Oradea 10 p, 7. Șe. sp. 
Sibiu 9 p. 8. Olimpia I București 
7 p.

Șahiști români in turnee 
de anvergură

' URZICĂ 
PRINTRE PRIMII 
LA GRONINGEN

Șahiștii români sînt repre- 
zentați, în aceste zile, în eîte- 
va mari competiții. Astfel, la 
Tbilisi conduce Gurghenidze 
(U.R.S.S.) cu 7(/2 P. urmat de 
Tal și Gorpo (U.R.S.S.) — 7 p, 
Gufeld (U.R.S.S.) și Ciocâltea 
(România) cu cite 6 p. în run
da a 10-a Ciocâltea a remizat 
cu sovieticul Suetin. La Bas
tings, lider este maghiarul 
Portisch cu 3% p, urmat de 
Smislov (U.R.S.S.) — 3 p, Me
dina (Spania) — 2‘/2 p, Gli- 
gorici (Iugoslavia) — 2 p etc. 
Drimer (România) are 1 p.

In sfîrșit, în turneul re
zervat juniorilor care are 
Ioc la Groningen, clasamen
tul are in frunte 4 jucă
tori : Adorjan (Ungaria), 
URZICA (România), Bellon 
(Spania) și Beliavski 
(U.R.S.S.) — toți cu cile 
5 p.

nu-i exclus ca bulgarii să 
producă o mare surpriză la 
C.M. Pregătirea și valoarea 
arătate de jucători atestă un 
mare progres, care-i îndrep
tățește să aspire chiar la ti
tlul suprem. Dintre voleiba
liști mi-au plăcut internațio
nalii Karov, Zlatanov 
(Ț.S.K.A.), Krîcimarov (Aka- 
demik), Stoianov (J.S.K.A.) și 
Srindev (Spartak-Levski).

— Ce ați aflat despre 
organizarea C.M. din sep
tembrie 1970 ?
— Turneul final masculin 

se va desfășura în sala Uni
versiada din Sofia, a cărei 
capacitate (actualmente de 
3 500 locuri) va ajunge la 
5 000 locuri, iar turneul final 
feminin se va disputa în sala 
din Varna (circa 5 000 locuri).

Partidele din serii vor avea 
loe în zece localități, printre 
care Haskovo, Kardjali. Vi- 
din, lambol, Pleven și Loveai, 
care beneficiază de săli cu 
1 200—1 500 locuri.

Înainte de C.M., în Bulga
ria este programat un tur
neu de verificare, la care vor 
participa, între 12 si 18 iu
nie 1970, echipele R. D. Ger
mane, Cehoslovaciei, U.R.S.S., 
României, Ungariei, Poloniei, 
Cubei și — probabil — Iu
goslaviei. Se vor folosi min
gile de fabricație poloneză, 
care au fost, de altfel, accep
tate pentru C.M.

Alin BARBU

MARTINEZ, ÎNVINGĂTOR LA SAO PAULO
Cea de-a 45-a ediție a tra

diționalului cros internațional, 
care se desfășoară în fiecare 
an în nocturnă, Ia 31 decem
brie, pe străzile orașului bra
zilian Sao Paulo, i-a revenit 
atletului mexican Juan Marti
nez, care a stabilit și un nou 
record al traseului, parcurgînd 
cei 8.700 km în 24:02,3. La 
startul probei au fost prezenți 
277 de atleți reprezentînd 20 
de țări.

în prima parte a cursei au 
condus mexicanii Martinez și 
Saldivar, tatonați de japonezul 
Sawaki, marele favorit al pro
bei. Ei au respins de multe ori 
atacurile englezului Tagg. A- 
ceastă situație s-a menținut 
pînă la 30 m de sosire, unde 
Martinez, in mare vervă, a

executată de formațiile vî- 
nătorilor de munte, care au 
coborît pe schiuri în echi
pament de luptă, cu masca 
de gaze, simulînd un trans
port de răniți și alte exer 
ciții.

Focurile de artificii si 
coborîrea în bloc a unui ma
siv grup de schiori cu torte 
au dat demonstrației o notă 
de pitoresc și feerie.

Intrată în tradiție, deschi
derea festivă si oficială a 
sezonului de schi înseamnă 
o pagină de propagandă 
pentru sportul zăpezii, care 
cucerește zilnic mase din ce 
în ce mai mari de admiratori 
si este în același timp un 
semn de bun augur pentru 
sportivii noștri de perfor
mantă.

Organizarea reușită, fluidă, 
fără întreruDeri a completat 
fericit armonia concursului 
nocturn, desfășurat într-un 
cadru splendid dc iarnă.

B. MIHAI

IMPRESIONANT
TROFEELE „SPORTUL”...

...oferite de redacția ziarului 
nostru coșgeterilor au fost cuce
rite de ; V. Bușcă — 190 p la bă
ieți cat. I ;

FI. Chiriac 95 p la băieți cat. a 
II-a ;

Lucia Motolan - 95 p la fete 
eat. I;

Maria Palagiol — 99 p la fete 
cat. a n-a.

PREMIILE PENTRU CELE MAI 
BUNE POEZII ȘI DESENE...

...oferite de Federația română 
de baschet și de Loto-Pronosport 
au fost cîștigate de :

Anton Netolinschi — poezia 
„Pentru cei mari“.

Cristina Moldovan — desen.

ÎN CADRUL PREGĂTI
RILOR PENTRU PARTI
CIPAREA la cea de-a 
Xî-a ediție a Jocurilor 
Americii Centrale și Ca
raibilor, care vor fi găz
duite de Panama, la Ha
vana a avut Ioc meciul 
amical de box Cuba—Pa
nama. Iată în fotografie 
o fază din partida dintre 
semigreii Orlando Stable 
(Cuba) și Noel Barret 
(Panama), pugilistul cuba
nez învingînd prin k.o. în 
rundul 1. De remarcat că 
victoria le-a revenit gaz
delor cu 11—0. opt partide 
fiind cîștigate de sportivii 
cubanezi prin k.o.!
Foto : PRENSA LATINA

ROMÂNIA
Comentînd marile competi

ții ale anului 1970, redacția 
de specialitate a agenției 
„France Presse" subliniază că 
un mare interes îl prezintă 
campionatul mondial mascu
lin de handbal care va avea 
loc în Franța.

In comentariul său, „Franca 
Presse" subliniază că ECHIPA

ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

SELECȚIONATA MASCULINĂ A BUCURESTIULUI
9 9

PE LOCUL SECUND LA BERLIN
In finala turlieului international 

masculin de handbal de la Berlin, 
s-au întilnit echipele orașelor Ber
lin și Leipzig, care au cîștigat 
grupele respective. Selecționata o- 
rașului București care a jucat în 
grupa B s-a clasat pe locul doi

plasat un atac irezistibil, a 
sprintat prelungit, s-a detașat 
și a trecut primul linia de so
sire. Pină în prezent, recordul 
traseului era deținut de bel
gianul Roelants cu timpul de 
24:31,2.

Clasamentul probei : 1. Juan 
Martinez (Mexic) 24:02,3 ; 2.
Michel Tagg (Anglia) — 
24:08,6 ; 3. Daniek Karika (Iu
goslavia) — 24:09,9 ; 4. Reilly 
Eamon (S.U.A.) — 24:17,6 ; 5. 
Mario Saldivar (Mexic) — 
24:38,8 ; 6. Joachim Liess (R.F. 
a Germaniei) — 25:01,0 ; 7. 
Keisuke Sawaki (Japonia) — 
25:12,0 etc.

Campionul mexican figu
rează de mai mulți ani printre 
specialiștii distanțelor de 5 000 
și S10 000 m. Născut în 1947, 
minicam’pionul* Martinez (1.64 
m, 53 kg 1) deține recordurile 
țării sale pe 5 000 m (13:44 0) 
și 10 000 m (28:57,4) și s-a afir
mat serios pe plan internațio
nal cu prilejul J.O. din 1968, 
cînd a ocupat locul IV în am
bele probe. A fost de două ori

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

UN NOU SCANDAL 
ÎN SPORTUL AMERICAN

9 persoane arestate la Detroit
La Detroit au fost arestate 9 persoane sub acuzația de a fi 

violat legea privind organizarea pariurilor în lumea sportului. 
Cei 9, potrivit comunicatului oficial, „organizaseră o rețea ce 
cuprindea figuri cunoscute din lumea baseball-ului și fotbalului, 
precum și numeroși antrenori și jochei de pe hipodromurile 
din Statele Unite". Un juriu special urmează să înceapă audie
rile martorilor, unii dintre cei mai cunoscuți sportivi și antre
nori americani. Procurorul general al orașului Detroit a decla
rat că la efectuarea arestărilor a fost confiscată suma de 
620 000 dolari, în numerar și cecuri.

• Proba masculină de simplu 
din cadrul turneului de tenis de 
la Valencia i-a revenit spaniolu
lui Santana, care l-a întrecut in 
finală pe compatriotul său Oran- 
tes CU 7—5, 1—6, 4—6, 6—3, 6—3. 
In finala feminină, Coronado 
(Spania) a dispus de Buding 
(K.F. a Germaniei) cu 6—3, 6—3.

• în stațiunea franceză, Megăve. 
seniorii francezi au cîștigat me
ciul cu echipa S.U.A. cu scorul 
de 27—13.

• La Bristol, tn cea de a 16-a 
intilnire a turneului pe care-1 în
treprind in Anglia, rugbyștli sud-

RASKA, LIDER ÎN
Peste 12 000 de spectatori 

au urmărit la Garmisch Par- 
tenkirchen manșa a doua a 
competiției de sărituri cu 
schiurile „Trofeul celor 4 
trambuline". Victoria i-a re
venit campionului olimpic,

Fotbal —
• Penarol Montevideo (Uru
guay) a cîștigat competiția in
ternațională „Super-coupe“ a 
Americii de Sud. în ultimul 
joc, disputat la Buenos Aires, 
Penarol a învins cu 2—1 echi
pa Estudiantes La Plata.

• La Lisabona, în „Cupa 
europeană a tîrgurilor”, Se- 
tubal a terminat la egali
tate, 1—1 (1—1), cu echipa 
vest-germană Hertha B.S.C.

• Echipa iugoslavă Hajduk 
Split și-a continuat turneul în 
Costa Rica, întrecînd la San 
Jose o selecționată a cluburi
lor locale cu 5—1 (2—1).

• In sferturile de finală ale 
„Cupei Italiei" (meciuri tur) 
s-au disputat două partide :

-MARE FAVORITA A
ROMÂNIEI ESTE MAREA FA

VORITA A ACESTEI COMPE
TIȚII.

„Handbaliștii români, se 
scrie în cronică, au încheiat 
cu un bilanț strălucit anul 
care a trecut, impunîndu-se 
chiar și în fața echipei Ceho
slovaciei, campioană mon
dială".

și a Jucat pentru locurile 3—4 ale 
clasamentului final in compania 
echipei orașului Copenhaga. In 
grupa respectivă, handbaliștii ro
mâni au învins cu 8—7 echipa 
Budapestei și au pierdut cu 6—9 Q 
jocul cu Leipzig.

selecționat în reprezentativa 
Americii in meciurile contra 
selecționatei Europei (10 000 m
— locul 2 și 5 000 m — locul 
3 la Montreal în 1967, 10 000 m
— tocul 4 in 1969, la Stutt
gart).

La sfirșitul competiției, Mar
tinez a declarat : „Nu am cre
zut că voi cîștiga această pro
bă. Speram să ocup locul 3 
sau 4. Sînt fericit că mi-am 
făcut un frumos cadou cu oca
zia împlinirii vîrstei de 23 de 
ani".

o ................... ................................
IUH HOCHEIȘTILOR CEHOSLOVACI ft CANADA

Selecționata de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei, afla
tă in turneu in Canada, a 
susținut în ultimele zile cî
teva întilniri cu reprezenta
tiva țării gazdă. La Winni
peg, oaspeții au ciștigal cu

africani au terminat la egalitate: 
3—3 cu o selecționată regională.

s Pugilistul spaniol Joșii Ma
nuel Ibar „Urtain" a obținut al 
24-lea k.o. al carierei sale. învin- 
gîndu-1 in mai puțin de 1 minut 
pe brazilianul Vasco Faustino. In 
aceeași gală, „mijlociul" spaniol 
San Jose l-a învins prin k.o. în 
rundul 8 pe nigerianul Bernard 
Dandu, care, suferind o como- 
țle, a decedat după 24 de ore 
ia spital.

• Concursul de patinaj viteză 
de la Oslo s-a încheiat cu victo
ria norvegianului Dag Fornaess 
cu 174,297 p (rec. norvegian la

„TROFEUL CELOR
cehoslovacul Jiri Raska : 
241,4 p (92,5 și 92 m). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Anatoli Jeglanov (U.R.S.S.) 
— 233,2 p și Vladimir Be
lousov (U.R.S.S.) cu 233,3 p.

meridiane
Cagliari — A.S. Roma 1—0 ; 
Fiorentina — Varese 0—0.

• între 14 și 30 ianuarie va 
avea loc la Santiago de Chile 
un turneu internațional la care 
vor participa echipele maghia
re Ujpest și Vasas, o selecțio
nată a Cehoslovaciei, Universi- 
dad Chile și Colo-Colo (Chile).

• Cunoscutul jucător George 
Best (Manchester United) a 
fost amendat și suspendat pen
tru o perioadă de 28 zile. în 
cursul meciului Manchester 
United — Manchester City, care 
a avut loo la 3 decembrie, 
Best s-a făcut vinovat de ati
tudine nesportivă față de arbi
tru. Suspendarea sa va începe 
la 7 ianuarie.

C.M. DE HANDBAL
Turneul a fost cîștigat de echi

pa orașului Leipzig, care a învins 
în finală cu 10—7 (6—3) ccliipa
Berlinului. Pentru locul 3. selec
ționata Bucurcștiului a întrecut cu 
16—13 (9—6) echipa orașului Co
penhaga. Clasamentul final se 
prezintă astfel : 1. Leipzig; 2. Ber
lin ; 3. București ; 4. Copenhaga;
5. Katowice ; 6. Budapesta.

BERLINUL OCCIDENTAL. 2 (A- 
gerpres). — Selecționata cluburi
lor de handbal din Berlinul oc
cidental a cîștigat turneul inter
național fulger, desfășurat în Pa
latul sporturilor. Echipa Politehni
ca Timișoara s-a clasat pe locul 
doi, urmată de formațiile orașelor 
Amsterdam și Hamburg. Rezultate 
tehnice : Berlinul occidental — 
Amsterdam 8—6; Hamburg — Po
litehnica Timișoara 6—5; Berlinul 
occidental — Hamburg 11—8; Po
litehnica Timișoara — Amsterdam 
8—6; Amsterdam — Hamburg 8—5; 
Berlinul occidental — Politehnica 
Timișoara 6—5 (3—3). Datorită
unui' golaveraj mai hun, Poli
tehnica Timișoara s-a clasat pe 
locul doi.

RUGBYȘT1I 
DE LA FARUL 
ÎNVINGĂTORI 
ÎN FRANȚA
Au continuat turneele unor 

echipe românești de rugby în 
Franța. La Mauleon, Dinamo 
București a fost întrecută de 
selecționata regiunii Bearn cu 
6—3, iar la Bourges, Farul 
Constanța a dispus de U. S. 
Berry cu 14—9 (8—6).

3—2 (0—1, 0—1. 3—0), la
Montreal, sportivii ceho
slovaci au cîștigat din nou, 
cu 4—0 (2—0, 2—0, 0—0), iar 
la London (Ontario) meciul 
s-a terminat la egalitate : 
2—2 (0—0, 2—2, 0—0).

tetratlon), urmat de Schenk (O- 
landa) — 175,875 p și Thomassen 
(Norvegia) — 175,982 p. Rezultate 
tehnice : 1 500 m Ciaesson (Sue
dia) 2:04,2, 10 000 m Schenk 15:37,3; 
1 000 m Bazen (Olanda) 1:23,4 ; 
500 m Holmgren (Suedia) 41,0.

• Competiția internațională de 
hochei pe gheață „Cupa Spengler** 
a luat sfîrșit la Davos cu victoria 
echipei sovietice Lokomotiv Mos
cova, care a învins iu finală cu 
2—1 (0—0, 1—0, 1—1) formația ce
hoslovacă Dukla Jihlava.

• Basil Reay, purtător de 
cuvînt al Federației interna
ționale de tenis, a comunicat 
că tragerea la sorți a meciu
rilor din zona europeană a 
„Cupei Davis“ va avea loc 
probabil la 19 ianuarie, la 
Londra, și nu in țara care de
ține trofeul, spre deosebire de 
trecut.

• La Stockholm, în campionatul 
masculin de handbal al Scandina
vici, Norvegia a învins Danemarca 
cu 16—12 (9—7), iar Suedia a dis
pus cu 14—10 (6—6) de Finlanda.

• Cea de a treia întîlnire de
hochei pe gheață dintre echipa 
R. D. Germane și o selecționată 
canadiană, disputată la Berlin, s-a 
încheiat cu victoria oaspeților : 
5—3 (1—0, 1—3, 3—0). în primul
meci scorul fusese egal (1—1), iar 
într-al doilea cîștigaseră gazdele 
cu 4—3.

• Ciclocrosul internațional dis
putat la Pieterlen (Elveția) a fost 
cîștigat de campionul mondial, 
belgianul Eric de Vlaeminck.

4 TRAMBULINE"
După două manșe, în cla

samentul competiției conduce 
Jiri Raska cu 456,7 p, urmat 
de Matous (Cehoslovacia) — 
450,4 p și Grini (Norvegia) — 
450 p.
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