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la campionatele europene
de bob

R. F. a Germaniei I (pilot Zimmerer)
campioană a Europei

în prima confruntare „EL MUNDIAL 70u

cel mai obiectiv arbitru zeița Fortuna- (to

CORTINA tt’AMPEZZO, 10 
(prin telefon). Așa cum era 
de așteptat, lupta pentru 
titlul de campioni ai Europei 
la bob 4 persoane a fost ex
trem de disputată. După două 
manșe, desfășurate pe o nin
soare care a început de di
mineață, pilotul vest-german 
Zimmerer (campion mondial 
Ia Lake Placid, în 1969), îm
preună cu 
Steinbauer, 
Utzschneider, 
mai bun
(1:20,56 — 1:21,81), Pe locul 
secund s-a clasat revelația 
europenelor, spaniolul Batu-

echipierii săi 
Geisereiter și 
a obținut cel 

timp : 2:42,37

rone (coechipieri Satore, Be- 
rezvega, Rosal), cronometrat 
cu 2:42,86 (1:21,02 — 1:21,84).

Reprezentanții României, 
Ion Panțuru, Ion Zangor, 
Dumitru Pascu și Nicu’ae 
Neagoe, în evidentă revenire 
de formă fată de evoluțiile 
anterioare, au cucerit meda
lia de bronz, realizînd 2:43,18 
(în prima manșă 1:21,04, iar 
în cea de a doua 1:22,14). în 
urma lor s-au clasat echipa
jele pilotate de vestiții Gas
pari (Italia I) și Floth 
(R.F.G. II). Au luat startul 
15 echipaje.

u decis componența grupelor

Mica „revoltă" a codașelor clasamentului 
continuă in campionatul feminin 

de handbal
Cea de a doua etapă a turneului campionatului feminin 

de handbal, care are loc la București în sala Floreasca, a 
confirmat primele impresii după etapa de vineri. Mica „re
voltă" a echipelor codașe a continuat .și ieri, victimă căzînd 
de data aceasta Confecția. Dar iată amănunte :

CONSTRUCTO
RUL
RA
11—7
ciul
două clasate nu a 
prilejuit, așa 
cum era de aș
teptat, un spec
tacol de calitate. 
'Au cîștigat pe 
merit timișoren- 
cele care, 
ceptînd 
le 20

TIMIȘOA- 
- RAPID 
(5—3). Me- 

ultirnelor

ex-
prime- 

de mi
nute au avut ini
țiativa. Ca și în 
prima etapă fe
roviarele au în
ceput jocul în vi
teză și după 9 
minute condu
ceau cu 2—1.
Treptat, bucureș- 
tencele au acțio
nat din ce în ce 
mai slab, pier
zând avantajul 
(min. 22: 3—3). 
Repriza secundă 
a aparținut în în
tregime handba
listelor de la Con
structorul care 
s-au detașat ca 
urmare a unui 
joc mai bun. A.u 
înscris: Franz
(5), Oprea (3), 
Pavel (2), Gavri
lov — Construe-

Neghina Timișoara),
acțiunile el la semicerc, înscrie spectaculos.

Foto : N. DRAGOȘ

Mlioane de iubitori ai 
fotbalului au urmărit 
aseară, prin intermediul 

televiziunii, unul dintre mari
le evenimente sportive ale a- 
nului: tragerea la sorți pen 
tru alcătuirea celor 4 grupe 
ale turneului final al cam
pionatului mondial. Acum, 
după ce a fost stabilită com
ponența celor 4 grupe precum 
și jocurile din optimi vor înce
pe, desigur, comentariile și 
pronosticurile, care vor dura 
pină la 11 iunie, cînd vor fi 
cunoscute' echipele calificate 
în sferturi de finală.

Dar, înainte de a vă reda 
componenta celor 4 grupe să 
intrăm în atmosfera luxosului 
hotel ,.Maria Isabel", rnai 
exact în fastuoasa sală de la 
etajul al treilea, Independencia, 
unde oficialitățile F.I.F.A. au 
procedat la tragerea la sorți. 
Timp de cinci zile pe culoare
le și tn foaierele hotelului a 
fost un du-te-vino neobișnuit. 
Explicația ? 200 de ziariști. 70 
de fotoreporteri, și 40 le'e-o- 
peratori, plus alți zeci de ar, 
trenori și reprezentanți ai fe
derațiilor de specialitate din 
cele 16 țări purtau discuții 
interminabile, așteptînd cn ' 
nerăbdare ziua de W ianuo 
Tie, ora 15 (n.r. ora Mexicu
lui), cind era programat in 
ceputul tragerilor la sorți.

Sala Independencia a fost 
pregătită in mod feștiv., Pe 
pereți se aflau picturi valo
roase, pe podea au fost așter
nute covoare persane,
Herul a fost schimbat. Chel
tuielile necesitate de împodo
birea sălii au depășit sumo 
de 12 000 de dolari!

Pe masa juriului se 
depusă Cupa „Jules Rimet" 
spre care se îndreptau privi
rile celor aproape 1 000 de 
personalități aflate în sală. 
Pentru că „zeița de aur" a 
trecut prin multe peripeții lo 
ultima 
zatorii 
ționale 
Cupa a fost adusă cu o 
șina blindată de cîțiva 
(iști înarmați și la un

ROMÂNIA VA JUCA ÎN GRUPA C
LA GUADALAJARA

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

ediție a C.M., orgam- 
au luat măsuri excep- 
pentru securitatea ei.

mo- 
poli- 
sfert

Drumul calificării.»

Grupa A Grupa C Grupa D
(Ciudad de Mexico) (Toluca și Puebla) (Guadalajara) (Leon)

ROMANIAU.R.S.S. PERUURUGUAY

BULGARIAMEXIC ITALIA

SUEDIA MAROCBELGIA

ISRAEL R. F. A GERMANIEIEL SALVADOR

mobt-

Grupa B

ANGLIA

CEHOSLOVACIA

BRAZILIA

Ide al-

MECIURILOR IECHIPEI I

sS fie 
Băncii

Nostalgia i

te ca o fantă prin compa- S 
roganta blocurilor. Zăpada I

I
I

ierniiP R OGR A MIU L

Marea scenă a finalei; stadionul AZTECA pe care doresc să ajungă.... toate 
cele 16 participante la „Mundial— ’70'

ROMÂNIA (grupa I) ANGLIA (grupa a IX-a)

Portugalia — România 
România — Elveția 
Grecia — România 
Elveția — România 
România — Portugalia 
România — Grecia

3—0
2—0
2—2

0—1
1—0
1—1

(2-0)
(0—0)

(0-0)

(0-1)

(1-0)
(1-0)

Calificată din 
ca deținătoare a titlului 

mondială

oficiu
de campioană

CEHOSLOVACIA (grupa
Danemarca — Cehoslovacia 
Cehoslovacia — Danemarca 
Irlanda — Cehoslovacia 
Ungaria — Cehoslovacia 
Cehoslovacia — Ungaria 
Cehoslovacia — Irlanda 
Cehoslovacia — Ungaria 

(baraj, Marsilia)

a
0—3
1—0
1—2

2—0
3—3
3—0

4—1 (1-0)

BRAZILIA (grupa a Xl-a)

Citiți
in numărul
de mîine:

Columbia — Brazilia 
Venezuela — Brazilia 
Paraguay — Brazilia 
Brazilia — Columbia 
Brazilia — Venezuela 
Brazilia — Paraguay

(0-2)

(0—0)
(0-0)
(2-1)
(5—0)
(1-0)

de oră după terminarea tra
gerii la sorți urmează 
depusă intr-un seif al 
Naționale Mexicane.

Cu cîteva ore înainte
cătuirea grupelor cîțiva zia
riști au făcut o tragere ficti 
vă care l-a amuzat pe Sir 
Stanley Rous. In grupa 1, 
Mexicul era împreună cu Ro
mânia, Belgia și Peru. „O a- 
semenea grupă este ideală 
pentru noi“ — a spus Guil
lermo Canedo — președintele 
comitetului de organizare. 
Zîmbind, Sir Stanley Rous, a 
replicat: „Cred că v-ar con 
veni o asemenea grupă, dar 
e greu de crezut că va fi 
așa...“.

Și iată, în fine, momentul 
solemn. După un scurt salut 
de deschidere rostit de Guil 
lermo Canedo, președintele 
Comitetului de organizare a 
Campionatului mondial de 
fotbal și președintele Federa 
ției mexicane de fotbal, a 
luat cuvîntul Sir Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A.

Apoi, Monica Maria Canedo, 
în vîrstă de 12 ani, a tras, 
în ordine, echipele din cele 
patru grupe.

ROMÂNIEI
2

6

IUNIE

ROMÂNIA. ANGLIA
IUNIE

ROMANIA . CEHOSLOVACIA
10 IUNIE

ROMÂNIA - BRAZILIA
= Celelalte meciuri din grupă se vor disputa
§ astfel ; |

3 iunie ; Cehoslovacia — Brazilia
Ș 7 iunie : Anglia — Brazilia
= 11 iunie : Anglia — Cehoslovacia
- Programul a fost alcătuit după regulamentul F.I.F.A. Jr

PRIMELE ECOURI

Un amplu reportaj amorașul in care 
va evolua reprezentativa țarii noastre

Părerile jucătorilor români, după tragerea la sorți

A

după tragerea 
la sorți

La ora tîrzie cînd zaru
rile au fost aruncate, re
dactorul nostru Paul Slă- 
vescu, aflat în mijlocul 
tricolorilor, a cules pri
mele impresii. lată-le :

Răducanu : „De mult 
voiam să joc contra lui 
Pele. Prilejul s-a ivit ! 
Totuși, fetița aia putea să 
aibă altă mină..."

Dumitrache : „Nu ne cu
noaștem adversarii, decit 
actuala campioană mon
dială. Dar și reciproca e 
valabilă. Deci, posibilitatea 
utfei surprize nu este ex-

aldusă. Grupa este însă 
dracului de grea !“

Radu Nunweiller : „Ceva 
mai prost nici că se pu
tea ! N-am fost •niciodată 
un pesimist și cu atit mai 
puțin acum, cînd avem o 
șansă unică. Nu mă pot 
împiedica insă să nu aso
ciez zeița lui Lafleur cu 
zeița Fortuna 1“

Dinu : „Știam că o să că
dem cu echipa Angliei! 
Ați văzut doar că în a- 
ceastă seară am purtat tri
coul lui Hurst."

Dan : „La mulți ani!“

n orașul modern iorna este dis- I 
trusă sistematic, lată jertfa pe I 
care ne-o cer automobilele (și 
nu e singura), viața noastră 
construită pe necesitatea vitezei 
de deplasare, despicătura stră

zilor, înguste ca o fantă ~ ' 
rație cu ar „ T 11 
care înnobilează fotul cu albul și pu
ritatea ei înghețată este pîndită și de
cimată în orașe cu infanteria lopetilor, 
cu mașini de forme monstruoase și cu 
arma chimică a clorurii de sodiu. în- 
tîmpinală cu atîta ostilitate, zăpada 
se îmbolnăvește și degenerează. E că
rată cîf se poate de repede ca o ce
nușă radioactivă sau stivuită și lăsată 
să zacă la marginea drumului, ca o 
ființă nedorilâ și spuzită cu noroi. Aici 
se face totul ca să urîm zăpada.

Iarna e singurul anotimp ireconci
liabil cu urbanismul, singurul în esența 
sa, izgonit din orașe.

Imaginea ocelei urbe mici și puțin 
populate, albă, înghețată și curată prin 
crusta ei de zăpadă, pe străzile căreia 
alunecau, ca niște gînduri vesele, sănii 
multicolore și multisonote, mai per
sistă doar în amintire. Civilizația a ex
comunicat-o.

Ar fi stupid să deplîngem această 
interdicție, hotărîrile progresului fiind 
întotdeauna inatacabile.

Ar fi însă tot atît de condamnabil 
dacă n-am căuta iarna în altă parte, 

Ipe spinările munților, în catedralele 
lor de piatră, cu turlele acoperite de 
solzii brazilor.

Avem nevoie de tăria iernii. 
De puritatea și de albul zăpezii, de 

jocul ei cu brazi și cu acoperișurile 
înclinate. Avem nevoie de tăcerile ei, 
de miracolul prin care face să dis
pară toate ridurile de pe obrazul pâ- 
mîntului.

Avem nevoie de jocul ei cu soarele. 
De sfiala și de bucuria zborului ei 
spre pămînt, deși coborîtoare 
stele fiind, nu ie-ai mira să 
tristă sau sfidătoare.

Avem nevoie de spații 
pînă la nemărginire, pe 
proiectăm.

Avem nevoie să strivim 
tălpi, avertisment că putem călca în 
picioare ceea ce este imaculat.

în orașe nu mai găsim nimic din 
această înșiruire. Regatul iernii adevă
rate s-a micșorat, păstrînd pentru el 
numai înălțimile. Nemaifiind zilnic 
în ochii noștri, există riscul să uităm 
de el, ca de un regat bănuit cîndva și 
undeva. De unde se poate înțelege 
că și cele mai seducătoare realități 
pot fi uzurpate de uitare.
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dinspre 
o vezi

albe 
care

întinse 
să ne
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Romulus BALABAN
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„NE TREBUIE PROFESORI 
BINE PREGĂTIȚI"
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• Cassius Clay joacă intr-un 
teatru de pe Broadway, în „Big 
Time Buck White", o comedie 
muzicală interpretată de negri 
și consacrată problemei negri
lor. Cassius, care apare pe afiș 
cu numele său musulman, Mo
hammed Aii, cîntă trei cîntece : 
„Noi n-am venit cu lanțuri', 
„Balonul negru" și „Acesta e 
sfîrșitul, supraomule alb".

0 Numărul marilor vedete 
sportive atrase de mirajul cine
matografului crește necontenit. 
Cea mai recentă „achiziție" este 
cunoscutul campion mondial de 
motociclism, italianul Giacomo 
Agostini. El va fi interpretul 
principal în filmul (bineînțeles 
cu subiect sportiv) „Formula I“. 
Partenera lui va fi actrița Olin- 
ka Berova. Pe autodromul 
Monza s-au filmat primele 
vențe.

0 Cu prilejul primului 
tival al cărții de la Nissa, 
a avut ambiția de a fi mai 
decît un. tradițional tîrg al 
ții, s-au organizat zile speciale 
consacrate cite unei teme. Prin
tre acestea au figurat: sportul, 
turismul și natura.

clin 
sec-

Fes- 
care 
mult 
câr-

Sint cărți pe care le scriu 
alții și pe care ai fi dorit să le 
scrii tu. Nu din invidie de
șartă, ci din solidaritate su
fletească. Te regăsești în ele, 
ca și cum nici nu ai fi lipsit 
din angrenajul concepțional.

Cu ani în urmă am scris 
o carte despre Moina, cu pa
siune, pînă la sacrificiul iden
tității autorului. Era prima, 
modestă, de altfel, biografie a 
marelui nostru atlet. Am par
curs cu eroul zeci de ture 
de stadion și cînd n-a mai 
fost de ajuns am recurs la 
ajutorul lui Homer sau al lui 
Montherlant, pentru a zugră
vi zgura încinsă de soare pe 
care atletul o 
lent cu cuiele 
o colorează cu 
lui său zvelt.

'Acum, Moci
sa carte de amintiri 
vidiez că are tăria să 
dească în urmă. La un mare

mortifică vio- 
pantofilor săi, 
umbra trupu-

propria 
și-l in
se gîn-

atlet, confruntarea cu momen
tele sublime ale carierei, a- 
tunci cînd nu mai sînt, lă
sate mult departe — cere 
mindrie bărbătească sau non
șalanță.

„Amintiri de pe stadioane 
ne oferă mai mult decît po
vestea unei vieți aletice, o e- 
pocă întreagă, romantică fără 
îndoială, dar nu lipsită de 
virtuți istorice sau moraliza
toare. Cînd un sportiv cele
bru scrie o carte, trebuie să 
luăm aminte. Nu numai pen
tru că un atlet a pus mîna pe 
condei — ceea ce-1 fericește 
justificat pe prietenul nostru 
Virgil Ludu — ci mai ales 
pentru că autenticitatea re
flecțiilor (cum subliniază pre
fațatorul, Emil Ghibu) între
ce puterea de convingere a 
oricărui breslaș. Invidia mea 
e deci la fel de îndreptăți-

rl

Am alergat
cu Moina...

11
februarie 1883...
...Un tînăr de 19
este numit suplinitor la 
gimnaziul „Vaslle Alec- 
sandrl" din Galați. în 
scurt timp, apreciin-

du-i-se activitatea, el va fl nu
mit profesor și la Școala nor
mală din orașul de pe malul 
Dunării. Era fără îndoială un 
frumos început de drum pentru 
copilul unei văduve sărace. Dar 
cine și-ar fl închipuit pe atunci, 
că tînărul Dumitru Ionescu își va 
lega numele, de-a lungul multor 
decenii, de însăși istoria gimnas
ticii românești 7
.. „O CAUZA CE MI-A FOST 

DRAGA"
în acel timp, „activitatea gim

nastică" din țara noastră era do
minată de personalitatea „deschi
zătorului de noi drumuri" în acest 
domeniu, Gheorghe Moceanu. In
tr-un fel, însuși D. Ionescu 1 se 
considera „discipol", deoarece ii 
avusese profesor pe Simeon Pe
trescu, elev al lui Moceanu, pri
mul clasat la „concursul" (exa
menul) organizat în 1877 de că
tre „Societatea Română de Arme, 
Gimnastică și Dare la Semn" 
pentru numirea profesorilor de 
gimnastică.

Dar cunoștințele obținute de sîr- 
guinciosul elev de la remarcabilul 
său maestru, nu reprezentau pen
tru D. Ionescu decît un punct de 
plecare pe calea însușirii „taine
lor" gimnasticii. Infruntînd cu... 
entuziasm lipsa unor posibilități 
materiale adecvate, Dumitru Io
nescu nu ezită să ia drumul stră
inătății pentru a-și desăvirșl în
vățătura. La sfîrșitul anului 1885 

de 
în

Cuvinte care răsună ca un ade
vărat program de dezvoltare a 
educației fizice. Dar pentru ca 
ele să se concretizeze în fapt. în 
ciuda greutăților inerente acelor 
timpuri, au trebuit depuse înde
lungate eforturi. Pentru Dumitru 
Ionescu, nimic nu a constituit 
însă un motiv pentru a abdica de 
la realizarea scopului pe care și-l 
propusese.

Mai întîi, o tribună scrisă, re
vista „Gimnasticul român", pe 
care o editează începînd din 1892, 
cu bani „din propriul buzunar". 
In nr. 4—5 din iunie-iulie 1893 
publică o scrisoare deschisă adre
sată tuturor profesorilor de gim
nastică din țară, rugîndu-i — in 
numele unul comitet de inițiativă 
— să-și dea adeziunea la înfiin
țarea „societății profesorilor de 
gimnastică' din România", care

marea a numeroși profesori de 
gimnastică în cadrul Societății 
„înainte” (între anii 1912—1924), 
In elaborarea a peste 15 lucrări 
de specialitate (unele constituind 
principala bază documentară pen
tru studierea trecutului gimnasti
cii romanești), în federalizarea so
cietăților de arme, gimnastică și 
dare la semn (care numărau în 
1912 peste 6000 de membri), ca și 
pentru „cele patruzeci și opt de 
generații cizelate de mîna abilă a 
dascălului-ârtist care a dat nea
mului vigori fizice, minți lumina
te. caractere de granit" (Cezar 
Th. Pascu în „Gimnasticul român" 
din 1 mal 1932).
„SA NE 1NTRECEM PENTRU A 

ȘTI CINE E MAI BUN !“

într-o seară de aprilie 1897, Spi- 
ru Haret, ministrul școalelor, a 
invitat la el mal mulți profesori 
de gimnastică, printre care Du-

vățătura. La sfîrșitul anului 
urmează o școală specială 
gimnastică la Roma. întors 
țară, reușește „cu distincție" la 
concursul pentru ocuparea unei 
catedre de specialitate la Galați. 
In 1888 solicită și obține un con
cediu de 4 luni, timp In care stu
diază în Elveția organizarea gim
nasticii în școlile normale de bă
ieți și urmează la Lucerna un 
curs special pentru profesori. La 
1 septembrie 1888 este transferat 
la Liceul „Gheorghe Lazăr" din 
Capitală, iar în 1890 se clasează 
primul la concursul pentru ocu
parea catedrei de gimnastică de 
la Școala normală de institutori 
din București. In vara anului 
1893 este delegat de către Minis
terul Instrucțiunii Publice să stu
dieze în Germania și Anglia apli
carea ,șl practicarea Jocurilor în 
școli, teea ce îi prilejuiește ela
borarea unor Interesante propu
neri concrete, râmase Insă — din 
nefericire — fără rezultat...

Spațiul nu ne permite să con
tinuăm, fie chiar numai statistic, 
înșiruirea îndelungatei activități 
desfășurate de Dumitru Ionescu 
pe linia cunoașterii experienței 
mișcării gimnastice internaționale 
și a încercărilor făcute de el pen
tru aplicarea acesteia la condițiile 
specifice țării noastre, în acea pe
rioadă. Totuși, nu putem trece 
peste numeroasele sale participări 
la diferitele congrese șl serbări 
federale din străinătate (Miln- 
chen — 1889, Dresda și Geneva — 
1896, Louvin — 1907, Frankfurt pe 
Main și Paris 1908, Verviers — 
1909, Bruxelles și St. Quentin —
1910 etc.). Reprezentînd cu cinste 
de fiecare dată țara noastră, Du
mitru Ionescu a fost unanim a- 
preciat peste hotare, fiind ales 
membru de onoare și „asociat" la 
numeroase societăți și uniuni de 
gimnastică din străinătate, iar în
1911 a fost proclamat membru de 
onoare al Comitetului Federației 
internaționale europene.

Dar toate acestea nu reprezinlă 
decît reflectarea pe plan extern 
a laborioasei activități • depuse 
timp de peste o jumătate de se
col de Dumitru Ionescu, pentru 
dezvoltarea gimnasticii românești. 
Pe drept cuvînt, el putea afirma 
în prefața lucrării „Istoria gim
nasticii și educației fizice la noi" 
că „a servit o cauză ce i-a fost 
dragă din fragedă tinerele, 
toată convingerea Șl deci 
toată rîvna de a o fi văzut înăl
țată la dogma de factor de mare 
preț sub raportul unei educațiunl 
morale, sociale, patriotice și na
ționale la țara noastră".

Un vechi

dascăl

de gimnastică

DUMITRU
IONESCU

cu 
cu

devine un fapt împlinit în urma 
consfătuirii din 7—8 noiembrie 
1893, cînd cu „participarea a 23 
de profesori din 35“ (existenți în 
întreaga țară 1) se votează sta
tutul societății. Din „Consiliul de 
administrație" fac parte profeso
rii : C. Constantinlu, ca președin
te, D. Ionescu, vicepreședinte, Ko- 
roșeț, casier, I. Radu, secretar etc; 
din „Comitetul diriginților" : V. 
Negruzzi din Iași, F. Settelin din 
Craiova, I» Bucovineanu din Bo
toșani, R. Corbu din Brăila, Al. 
Copcescu din Focșani. P. Gheor
ghiu din Bîrlad. Sint numele uno
ra din primii dascăli de gimnas
tică din țara noastră care-și pro
puneau să conlucreze pentru 
„dezvoltarea și propagarea educa- 
țiunei fizice în toate straturile so
cietății, sub formă educativă".

Urmează ani de noi eforturi și 
chiar de... dispute, pentru a se 
ajunge la aplicarea celui mal 
bun „sistem de educațiune fizică" 
șl a celor mai corespunzătoare 
metode de predare șl aplicare. 
Spira Haret încurajează eforturile 
„gimnasticilor", particlpînd la pri
ma consfătuire pe țară a profe
sorilor de specialitate (București 
— 1904 sub președinția profesoru
lui universitar ieșean Paul Bujor), 
organizînd în perioada vacanțelor 
din 1909 și 1910 cursuri de perfec
ționare al căror director este nu
mit Dumitru Ionescu. Aceste 
cursuri dau loc la dispute intre 
„școala franceză" al cărei adept 
era D. Ionescu și cea suedeză, re
prezentată în primul rînd de prof. 
I. Bucovineanu, traducătorul pri
mului manual de specialitate. Așa 
cum arată Const. Kirițescu în 
„Palestrica", „discuțiile publice și 
polemiclle pasionate provocate de 
această divergență au reprodus 
în țara noastră imaginea în mic 
a bătăliei sistemelor ce s-a dat 
cu atîta îndîrjire în Germania și 
Franța", terminîndu-se abia după 
primul război mondial, cînd me
toda suedeză a fost integral adop
tată. Deși „învins" in această dis
pută, Dumitru Ionescu își păs
trează neștirbite merite în for

mitra Ionescu, Gheorghe Moceanu, 
Velescu etc.

„Nu mal merge așa, domnilor 1“ 
li s-a adresat ministrul, arătîn- 
du-le că tineretul a uitat .sportu
rile.' naționale și în primul rînd 
oină, a cărei „reînviere" trebuia 
asigurată imediat. Profesorii D. 
Ionescu, R. Corbu (Brăila) și T. 
Berescu (Iași) sint însărcinați cu 
redactarea regulamentului și în 
mal 1899 se desfășoară primul 
concurs interșcolar de oină. în
trecerile se vor desfășura apoi 
anual șl după o primă victorie, a 
echipei Liceului real „N. Bălces- 
cu" din Brăila și o „serie" de 3 
campionate cîștigate de Școala 
normală din Cîmpulung, elevii iui 
D. Ionescu de la Liceul „Gh. La
zăr" îșl vor înscrie și ei numele 
pe lista învingătorilor In această 
competiție care stîmea „rivalități" 
de neuitat.

Dar pentru D. Ionescu întrece
rea nu se limita la oină și nici 
măcar la „cadrul național", spe- 
rînd — în ciuda absenței condiți
ilor necesare — la o cit mai cu- 
rindă afirmare sportivă peste ho
tare. Nu avea să trăiască această 
satisfacție decît decenii mai tîr- 
zlu, dar anul 1911 i-a adus totuși 
bucuria de a putea să se depla
seze cu o echipă de gimnaști Ia 
a 8-a serbare federală italiană și 
al 5-lea concurs internațional de 
gimnastică de la Torino. Era cea 
mai mare competiție internațională 
la care luaseră parte pînă atunci 
sportivii noștri. Dar cite greutăți 
n-au trebuit să fie înfruntate și 
cîte lipsuri n-au fost pînă la sfîr- 
șit acceptate, numai în dorința de 
a reprezenta cu mindrie țara si 
poporul. „Pentru oraș glmnaștii 
noștri erau îmbrăcațl intr-un cos
tum puțin prezentabil" care consti
tuia „o notă puțin recomandabilă 
pentru federațiunea noastră", dru
mul a trebuit să fie străbătut in 
condiții foarte grele, ajungînd după 
65 de ore la Torino, chiar cu cîte- 
va ore înaintea deschiderii oficiale 
a serbărilor. Abia au mai avut 
timp să-și îmbrace costumele na
ționale și iată-i în „cortegiul fes-
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NICOLAE MIMIS, BUCUREȘTI, 

în materie de epigrame, sint pre
ferabile, firește, căile nebătătorite. 
Poanta pe care o folosiți, e arhi
cunoscută. Dar parcă o pregătiți 
altfel :

Unui boxer
E fin ca om, dar are meci 
Și luptă să învingă. Deci, 
Nu poate 
Ca să se

fi dispus acuși 
poarte cu... mănuși.

COCU. CIMPIA TUR-

M1HAI MARIN, ALBA IUL1A. 
»,Se poate înlîmpla, în 
unei partide de fotbal, 
portar să fie

cursul 
ca un 

solicitat foarte

ASILE
. 1. Nu există nici o contra

dicție între informația apărută în 
ziarul nostru și aceea dată de 
revista „Fotbal", privitoare la 
Răducanu. 2. Stadionul „23 Au- 

Capitală are 63 523 
Republicii 

Giulești

gust" 
locuri 
27 800, 
15 800.

din
numerotate, î

Dinamo 18155,

RĂSPUNDE
puțin. De loc, uneori. In aceste 
condiții, el nu obține nici o nota 
din partea cronicarului „Sportu
lui". Eu consider acest lucru o 
nedreptate. De ee spun asta 7 
Fiindcă această notă contează în 
clasamentul constanței, pe care 
îl alcătuiește ziarul „Sportul". In 
asemenea condiții, este avan
tajat fotbalistul care a jucat 
prost, dar a primit, să zicem, no
ta 4, în timp ce portarul de 
vizavi, fără să fi făcut nici o 
greșeală, este pus in situația de 
a pierde teren în clasamentul 
constanței". N-aș putea spune 
că n-aveți dreptate 1 Va trebui, 
deci, să căutăm o soluție echi
tabilă în această problemă. Ceea 
ce propuneți dv. — acordarea 
unei note „de mijloc" portarului 
care n-a fost pus la încercare — 
înseamnă. In fapt, un compro
mis. Pînă la reluarea campio
natului. avem timp să ne mal 
gîndlm 1

TRICA TOMESCU, PLOIEȘTI. 
„Ca un cunoscător al fotbalului, 
de peste 40 de ani, am făcut un 
pariu cu un vecin, care pretinde 
că el știe și mai mult fotbal 
decît mine". Și v-ați supărat 
pentru asta 7 Eu unul n-am in- 
tîlnit pînă acum nici un om 
care să nu se priceapă la fotbal. 
Si. întotdeauna, bine decît

tiv". „Emoțiunea ce simțim (...) 
șl uralele cu care sîntem primiți, 
de «Eviva Ia Romania 1» sint greu 
de descris prin cuvinte. In ase
menea momente trebuie să fii de 
față șl părtaș spre a împărtăși 
zguduirea sufletească ce te stăpî- 
nește și noi eram dintre acești 
muritori fericiți 1”.

D. Ionescu este ales membru 
al comitetului tehnic internațional 
și al juriului examinator, îndepli- 
nindu-și cu cinste îndatoririle. Cit 
despre gimnaștil noștri, ei nu 
reușesc să se claseze mai bine 
decît la „concursul popular cum 
e aruncarea greutății, suirea pe 
l'rînghie șl alergarea, unde sec
țiunea noastră deși cea mal tînără 
a întrecut în puncte unele sec
țiuni străine ca cea belgiană și 
italiană".

De-a lungul anilor, Dumitru lo- 
nescu a mai condus multe „sec
țiuni" de gimnastică (inclusiv fe
minine) la diferite concursuri in
ternaționale. Dar amintirea ace
luia de la Torino — 1911 l-a ră
mas întotdeauna dragă pentru că 
a însemnat prima prezență ofi
cială a gimnaștilor noștri peste 
hotare.

ÎNTOTDEAUNA PREZENT.»

Ani de-a rîndul am alergat 
cu Moina, sau mai bine zis 
în urma lui, pe stadioanele 
țării și ale Europei.

Și acum, alerg din nou cu 
Moina în cartea amintirilor, 
ale lui și ale noastre, ale 
generației pe care 
numit-o generația 
romantici.

Nu, simt că nu 
scrie o rec&nzie. E prea mult 
în această carte din ce a fost 
tinerețea noastră sportivă, ca 
să pot face cronologie, statis
tică, comentariu.

Desigur, dv. cititorii aces
tor rîndiuri doriți totuși o pre
zentare a cărții și a autoru
lui. dar vedeți tocmai acest lu
cru îmi este de data aceasta 
greu să-l fac, căci „et in Arca-

cineva a 
ultimilor

noi putea

dia ego...“ Și totuși am să vă 
spun cîte ceva.

Este ca o poveste, lungă și 
de demult, d]e acum treizeci 
de ani. Așa ca în Dumas, dar 
altfel: înainte cu 30 de ani! 
Și n-am greșit spunînd Du
mas. Pe atunci, făceam atle
tism fiindcă aveam talent, iu
beam infinit mișcarea și cre
deam orbește în ceilalți.
' Pe. atunci n-aveam antre
nori emeriți, materiale de im
port, piste de tartan, și de
plasări pe tot globul. Așa 
era pe atunci, așa cum 
altfel va fi mîine și așa 
mereu, mereu altfel, căci a- 
ceasta-i legea vieții.

Dar aveam în noi un afu
risit dor de joacă și întrecere 
și un al șaselea simț: priete
nia. Toate acestea și încă 
multe altele se desprind fi

resc, cald, nos
talgic din pagi
nile cărții 
Moina.

Cred că despre 
puțini sportivi, 
de ieri și de azi, 
s-a scris atît de 
mult și de fru
mos ca despre 
Moina. Nu-i așa 
dragă 

Bănciulescu ? căci tu, 
scris o carte despre 
o știi cel mai bine.

Dar ciudat, gloria 
europeană a lui Moina-Owens 
balcanic, Săgeata Carpaților, 
Gazela Clujului — nu l-a mo
lipsit pe eroul atîtor catego
rice victorii. Și nu era la în- 
demina oricui să alerge pe 
atunci 10,4... 21,3... 48,8.

A rămas cuminte, modest, 
iubit d.e prieteni și mai ales 
de adversari. Și acest lucru 
nu-i ușor, cînd mergi din suc
ces în succes, copleșit de ti
tluri și recorduri. Dar e mi
nunat. Desigur, l-am prețuit 
pe Moina pentru 10,4, pentru 
picioarele lui repezi și suc
cesele lui și ale naționalei. 
Dar de iubit, l-am iubit nu-

lui

Victor 
care ai 
Moina,

aceasta

mai pentru inima lui, nu de 
alergător, ci de om, de prieten.

S-a întimplat ceva curios, 
citind „Amintiri de pe sta
dioane". Cartea mi s-a părut 
cumplit de 
toare, ca un 
de metri.

Explicația 
dv. cititori 
și aproba. Erau în mine toate 
acele pagini și apoi, să știți 
că nu exagerez, cartea e scri
să vioi, colorat, cu zeci de 
înt'mplări și momente vesele, 
colegiale, inedite.

Am regăsit cu emoție și 
bucurie Predealul cursei re
cord pe 100 m, deplasările e- 
chipei noastre naționale, pa
siunea neîmplinită a lui Mod 
pentru fotbal, prietenia lui 
sinceră cu Eugen Lupșa, sin
gurul lui învingător, glumele 
noastre inofensive, dar nu 
lipsite uneori de înțelepciune.

Moina ar fi putut fi mai 
grav, mai profesoral, mai 10,4. 
Dar n-a vrut sau n-a putut 
să fie. Și a fost mai bine că 
s-a întimplat așa.

Totul — copilăria, anii stu
denției, concursurile, recordu
rile, călătoriile, totul — invită 
darnic la sfat, la confesiune, 
la întoarcerea în timp. Cine 
a dorit aceasta și o poate fa
ce, va găsi cartea lui Moina 
minunată, cine nu, îi va găsi 
cusururi, așa cum găsim noi 
oamenii pînă și soarelui, care 
se știe, are și pete.

Deși, și de data aceasta, 
Moina mi-a luat-o înainte, ca 
pe stadion, publicînd cartea 
vieții lui („Oameni și atle
tism" e prevăzută să apară 
în 1970), îl felicit prietenește 
și îl sărut după linia de so
sire.

Fiecare izbîndă atletică,' pe 
culoare sau în librării, a U- 
nuia dintre noi, cei 
sau de mîine, este o 
a tuturor, o victorie 
tismului.

scurtă, fulgeră- 
sprint, ca o sută

este firească și 
mă veți înțelege

de ieri 
izbîndă 
a atle-

Virgil LUDU
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După 48 de ani de profesorat, 
„fatala lege a pensiilor" îl obligă 
pe Dumitru Ionescu să părăsească 
pentru totdeauna catedra, dar nu 
și activitatea dedicată gimnasticii.

Societatea „înainte", pe care o 
înființase încă din 1905, îl va avea 
mereu prezent în rîndurile ei. Este 
societatea despre care Const. Ki- 
rițescu arată în „Palestrica" faptul 
că i se cuvine „o deosebită men
țiune" deoarece „a cucerit în scurt 
timp un loc de frunte printre so
cietățile de gimnastică și a acti
vat la federalizarea lor".

Anii trec fără ca activitatea 
veșnic tînărului „gimnastic" să 
sufere vreo întrerupere. în timpul 
celui de al doilea război mondial 
este însă obligat să asiste îndu
rerat la ocuparea localului socie
tății de către germani, la distru
gerea mobilierului aparatelor de 
gimnastică, a arhivei și bibliotecii. 
Cîți ani de muncă și cite efor
turi reprezentau acestea...

După 23 August 1944 pornește 
din nou la drum, Ia peste 80 de 
ani, dar cu nestăvilit entuziasm; 
grupînd în jurul său pe toți cei 
dornici să contribuie 1 prin muncă' 
voluntară la reamenajarea tere
nului de sport al societății „în
ainte". Eliberarea patriei a adus 
noi și mari posibilități de dezvol
tare mișcării sportive. Dumitru 
Ionescu înțelege că visurile lui 
de altădată, prind in noile vremi 
conturul realității. Ar vrea să 
contribuie și acum cu ceva. Do
nase toate documentele pe cara 
le avea cu privire la istoria spor
tului în țara noastră și biblioteca 
sa de peste 2500 de volume Aca
demiei Naționale de Educație Fi
zică. La 17 octombrie 1949, cu 
autorizația comitetului societății 
„înainte", pune la dispoziția Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport terenul și localul acesteia.

Era un ultim salut adresat miș
cării sportive din țara noastră, 
de un veteran al ei, care pără
sind curînd scena vieții, avea să 
rămînă prezent pentru totdeauna 
în istoria gimnasticii românești

Dorin ȘTEFLEA

•— Cum te-al despărțit de ul
tima zi a anului, nea Teniță ?

— Ceac-pac. Noroc că m-a lă. 
sat gripa, altfel tot in pat stăm.. 
și, nu știu, cînd in noaptea de 
reveion ești singur șl bolnav, 
clnd îți mai curge și nasul și te 
dor creierii, cînd mai auzi pe a- 
fară șl pocnitori si strigăte, și 
cînd radioul îți urează cu frene
zie profesională : la mulți ani — 
bănuiesc că te apucă pofta subi
tă să muști sau să zgirii pereții. 
Mă întrebi unde am fost ? La 
niște nepoți, că de așa ceva nu 
ducem lipsă. Casă bunicică, mag
netofon, televizor, bucătărie o- 
nestă, băutură comsi-comsa. A 
venit un profesor și cu doi iepuri 
(face naveta la o școală pc Bă
răgan, pin-la trenu’ de întors 
trage cu pușca prin împrejurimi
le haltei), unul a adus niște te
lemea, altul un tort rămas de la 
botezul fle-si, și ne-arn distrat, 
nu spun ci nu ne-am distrat. 
Spre dimineață eu nu prea m-am 
mai distrat... da’ treacă die la 
mine.

— De ce nu te-ai mal distrat î
— Iți spun, și odată cu spuse

le te rog să-ți cam pui lacăt la 
gura asta a dumitale nespus de 
spartă. Oare orice confidență, ori
ce destăinuire, orice părere tre
buie neapărat ejectate în cele 
patru colțuri ale vinfului ? Poațe 
mă supăr odată șl odată, și nu-ți" 
mal spun nimic...

— Mă nenorocești !
— Am glumit... să-ți fie o lec- 

(te de discreție pentru viitor. 
Te-ntreb insă și eu pe dumnea
ta : de ce a făcut atitea fasoane 
băiatul ăla?

— Care băiat ?
— Ei, așa-zisul sportiv din 

noaptea de reveion... nu-ți spun 
numele (șl asta nu ca să 
fierb), ci așa, că n-are rost să-l 
spun. Domnule, s-a-ncruntat, pî
nă pe la vreo 1, am mtncat, am 
băut, p-ormă s-au servit bacla
valele și plăcintele. In plăcinte, 
a apărut EL, întirziat. II chemase 
nepotu-meu, îl cunoștea bine : 
voia să pigmenteze oarecum 
ambianța. Ii făcuse printre invi
tați o reclamă teribilă, că-i așa 
șl pe dincolo, că-i simpatic 
voinic. Toți abia 
cunoască. Băiatul 
scurt din pragul ușii: 
tutti (ca Alberto 
ăla italian căruia i-am 
tlul), s-a așezat obosit 
șl și-a aprins o țigară

filtru. A refuzat curcan, a refu
zat piftie, a refuzat baclava. Dar 
plăcinta a acceptat-o, și numai 
coaja, pe care a ronțăit-o cu 
mutra unuia care vrea să se o- 
trăvească morțiș. A scos în total 
zece sau cincisprezece vorbe, mai 
mult monosllabe. Părea scîrbit, 
se uita mereu la ceas, un Timex 
electric de toată frumusețea. 
(Cred că d-aia se și tot uita la 
ci. să i-l vedem noi, ceilalți mu
ritori de rlnd). A pozat ca o ve
detă o jumătate de oră, apoi s-a 
sculat în picioare, s-a intins, a 
căscat. S-a uitat ta discurile și 
benzile nepoatei mele și l-a zis 
politicos :

— P-astea de unde le-ați des
humat, miladi 7

Miladi... cui ? Margaretei : două-

te

pi-

?i 
așteptau Să-l 

a venit, a spus 
Saluți a 

in filmul 
uitat ii- 
la masă 

lungă cu

Sordi

zeci de primăveri, anul ill chimie 
industrială, ochi violeți ă la Liz 
Taglor — și cuminte, domnule, 
cuminte ceva de speriat. Apoi a 
spus iar din pragul ușii: Saluți, 
și a pieces, mormăitul că afară e 
o vreme dură și bate un elizeu 
împuțit, iar el trebuie neapărat 
s-ajungă la alt reveion, un reve
ion mișto, și mai trebuie în plus 
să cumpere pentru fetele de aco
lo niscai elastic de rumegat. (Pe 
limba lui, probabil, asta însemna 
gumă de mestecat.) Acușica te-n- 
treb din n'U pe dumneata, da- 
că-mi dai voie : adică de ce așa 7 
Nu-l ținea nimteni legat la reve- 
ionul nostru — dar pe vremea 
mea nu te duceai la mai multe 
reveioane 
duceai la 
cere, sau 
re.
de pînă 
pte la unul și altul, 
de distracție mișto 7 Și de ce s<i

nu te

in aceeași seară. Te 
ăla la care-ți făcea plă- 
dacă nu-ți făcea plăce- 
duceal nicăieri. De un- 
unde plimbările astea 

" t, in căutare

o vorbd,vii ultimul, să nu scoți 
iar cina vorbești, să vorbești cum 
vorbești, să faci pe obositul, să-ți 
arăți ceasul, bricheta cu gaz, 
ciorapii cu baghetă — și să nu-ți 
arăți știința conversației, hazul 
sau seriozitatea, ideile? Hai să 
zicem că băiatul era supărat, ti
vea un necaz, o greutate pe su
flet, dar ca să respecte o con
veniență, totuși a venit. Perfect: 
sta tot ' ’’ ’’
ca, cu 
am fi 
oricui, 
i-aș fi 
dus la __
muștaru’, e bun sărit. l-aș 
făcut un program clasa unu.

— De ce nu i-ai făcut ? Aveai 
tot dreptul.

In ochi i s-a aprins o schitele 
de maliție șl triumf, reprimată 
imediat.

— Ah, am vorbit la optativ ? 
Am greșit... l-am făcut progra
mul, domnule, l l-am făcut acolo 
in pragul ușii, de-au zăngănit 
geamurile și la vecini.

Ml-a întins mîna șl m-a privit 
drept In ochi cu seriozitate.

— Apropo, poți fi liniștit: n-am 
dat scenariul. M-am înttlnlt cu 
cineva de meserie, ml l-a prezen
tat un prieten, și cînd i-am spus 
ce vreau să fac (sau mal bine 
zis ce-am făcut), așa s-a bucurat, 
așa mi-a spus să mă grăbesc 
să-i aduc scenariul, așa m-a asi
gurat că vor fi înaintați să pri
mească un lucru proaspăt, ne
schematic, dc la un om proaspăt 

neschematic, așa mi-a vorbit 
de dorința de a începe în sfîrșlt 
să qe lucreze cu necunoscuțl, nli 
numai cu nume consacrate, așa 
s-a veselit și mi-a garantat 
că la rlndu-le se vor veseli cu 
toții la ideea facerii umil film 
sportiv (de cînd îl așteaptă !) In
cit am rupt In bucăți scenariul 
și l-am aruncat pe foc. Pentru 
că, înțelegi, conținutul iul șl con
ținutul acestui recent saluți se 
băteau cap în cap. Șl am nevo
ie de o perioadă 
tare in domeniu.
ca să vorbesc și 
amicului meu ?

— Am priclpit, nea Tenlță. Am 
priclpit bine de tot.

o jumătate de oră și ple- 
scuzele de rigoare. Toți 
spus : se poate întlmpla 
este ? Ce miladi, ce saluți 
dat eu... mă știi că m»-s 
biserică, și dacă-mi sare 
................................... 11

de rehnbărbă- 
Ai priclpit, 

eu pe limbajul

Al. STRUȚEANU

toți ceilalți,! Și acum, să pun 
capăt litigiului care s-a ivit în
tre dv. : Forests Fălticeni juca 
în divizia... C, în 1967, cînd a 
ajuns în finala Cupei României, 
față în față cu Steaua. Pentru 
a-și face loc pînă aici, bineînțe
les că a... dat de o parte și 
echipe din divizia A. Informații 
suplimentare ați putea cere, de 
pildă, la Rapid, actualul 
al campionatului nostru 
fotbal !

TUDOR MANTA, BUCUREȘTI.
N-am înțeles ce vreți să spuneți 
in poezia „Aruncătorul" : „pămîn- 
tul din adîncul / De oameni răs
colit / învins și-a dat fărîma / 
Din carnea lui bătrînă". Primind 
asemenea versuri, sint gata să 
mă fac șl 
poezii !

NICOLAE
TEȘTI. In .... ..
Cehoslovacia, disputat în 1965 in 
București, și încheiat cu scorul 
de 1—0, golul a fost realizat de 
Mateianu, care a reluat, de la 
.14 m. mingea trimisă de Sasu. 
Strolff, renumitul portar ceho
slovac, a oprit pentru o clipă ba
lonul care i-a scăpat însă apoi, 
printre mîlni, in poartă.

eu aruncător. De...

MOCANU, BALO- 
meciul România. —

NICOLAE SIMIONCA TG. MU
REȘ. în palmaresul nostru fi
gurează trei întilniri. Ia fotbal, 
cu U.R.S.S., cu următoarele re
zultate : 1—1, 2—0 și 0—0. Cel
mai bun rezultat este, desigur, 
cel din 1957, acel 1—1 obținut la 
Moscova m fața primei repre
zentativi : Uniunii Sovietice. Noi 
am și condus cu 1—0. prin golul 
înscris de Ene I.

Ilustrații; N, CLAUDIU

I

Stravinski
Scenă din baletul „Olimpice", pe muzică de 
Toshiro Mayazumi, interpretat de compania 
Robert Joffrey în 1966, în premieră, la New 
York City Center, pe Broadway.

și baletul sportiv
Cu prilejul Jocurilor Olim

pice din 1924, de la Paris, 
concursurile artistice — poate 
cele mai strălucite din scurta 
lor istorie — au cunoscut, 
prin rezonanța numelor înscri
se, impresionante liste de ju
rii pe specialități. Ne referim 
de astădată la juriul con
cursului de muzică, în care — 
cu plăcută surprindere — a- 
flăm și numele lui George E- 
nescu. Este adevărat însă că 
acest juriu (probabil foarte 
exigent, ceea ce nu miră, ți- 
nînd cont de celebritatea și 
valoarea membrilor) nu a a- 
cordat nici un premiu !

în juriu figurau nu mai pu
țin de 19 muzicieni pe care

Larousse-ul îi celebrează, po- 
menindu-i, și azi. Printre ei: 
Bela Bartok, Nadia Boulenger, 
Paul Dukas, Manuel de Fal
la, Gabriel Faure, Arthur 
Honneger, Vicent d’lndy, 
Maurice Ravel și — la urmă, 
dar nu ultimul, cum spun 
englezii — Igor Stravinski.

De acest din urmă compo
zitor, elev 
sakov, ne 
durile ce 
dintre cei 
secolului nostru, Igor Stravin
ski a parcurs etape cu totul 
originale în creația sa, de ia 
prelucrări de folclor pînă la 
jazz și serialism. Capodope
rele sale, prezente constantin

al lui Rimski-Kor- 
vom ocupa în rîn- 
urmează. Muzician 
mai de seamă ai

repertoriile instituțiilor muzi
cale, rămîn însă baletele, 
printre care : „Pasărea de foc" 
(1910), „Petrușka" (1911), „A- 
polo musagetul" (1928).

Igor Stravinski a reintrat 
în actualitatea domeniului de 
care ne ocupăm, anul trecut, 
cînd, în celebra sală londo
neză Covent Garden, s-a pre
zentat ultima sa creație, ba
letul „Jocurile Olimpice", ca
re s-a bucurat de o extraordi
nară primire. Alegerea titlu
lui lucrării să fi fost — la 
compozitorul în vîrstă de 87 
de ani — o tîrzie rememora- 
13 a epocii juriului olimpic 
din 1924 ?

Fără J^doiiilă c mai mult

decît atît. Stravinski a ma
nifestat un interes continuu 
față de dinamismul fizic, ac
tul sportiv ca reprezentare 
artistică. încă în 1957, el a 
compus baletul „Agon“ (între
cerea) care amintește de pa
lestrele grecești. Și mai re
cent a avut loc la Lincoln 
Center premiera baletului său 
„Simfonia în do major", pe 
care a pus-o în scenă com
pania New York City Ballet, 
condusă de vestitul coregraf 
George Balanchine. Potrivit 
cronicarilor de specialitate a- 
ceastă lucrare a lui Stravin
ski, în concepția coregrafică 
a lui Balanchine, constituie 
o prețioasă contribuție pe li
nia modernizării baletului, 
introduce o febrilitate deli
rantă și tinerească, însoțită 
de mișcări mai degrabă de 
factură sportivă.

fată, dacă mai era nevoie, 
încă o contribuție la serialul 
celei de a 8-a arte a priete
nului nostru Virgil Ludu !

B, VICTOR
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nul 1970 marches 
ză intrarea ciclis
mului în cel de al 
doilea secol de ac
tivitate. Firește de

la inventarea și perfecțio- 
narea bicicletei s-â scurs 
mai multa Vreme. z De la 
semnarea „actului de naș
tere" a ciclismului ca sport 
au trecut iiumai 100 de 
ani, acesta fiind ce! de al 
101-lea.
considera ca debut corn' 
petijional
Rouen, desfășurata în mai 
1869 și cîștigată de engle
zul James Moore. Ciclis
mul este bătrîn ? Nicide
cum I El este mai tînăr, 
mai frumos și mai util ca 
oricînd I

Lumea ciclistă

cursa Paris

E-n amurg. Pe o terasă dintr-o vilă înflorită 
O fecioară-n elegantă rochie neagră de atlaz 
Răsfoiește-ncet o carte ; și în gînduri adîncită 
Pare-o lebădă în doliu, pe un lac fără talaz.

Și de farmecul citire! e atîta de robită 
C-a uitat
Ce mirat
Porcar fi

de 
cd 
un

ce

BLAC — frumosul mox cu ochi ca de topaz 
nu-l mîngîie, eleganta și-o agită.
paj ce-și soarbe castelana în extaz.

sublimă poezie de iubire
> ridice din al vieții lung banal ?

Cine știe
A putut să o ridice din al vieții lung banal ? 
Ce maestru o-nfioarâ cu profunda lui gîndire ?

Poate e înduioșată povestire-a unei fete 
Ce-a murit în așteptarea unui mire ideal ? 
Nici de cum...
E «catalogul illustrat de bicyclette".

Inițiată și organizată de zia
rul „Sportul", sărbătorirea ve
teranului ciclismului românesc 
Nicolae Ion Țapu a stirniț 
multiple reacții. Printre ele și 
aceea a lui Emil Iencec și Gh. 
Ștefănescu, reporteri sportivi 
cu vechi state de serviciu, care 
și-au pus în gînd și au îm
plinit o carte („Tot pe drum, 
pe drum, pe drum... cu Nico
lae Ion Țapu") despre ispră
vile pe două roți ale sărbăto
ritului. Este, fără îndoială, o 
filă din istoria sportului cu 
pedale, un volum de amintiri 
din ciclism care, chiar dacă-1 
are în centrul atenției pe N. I. 
Țapu, se adresează unei ge-

nerații entuziaste, acelei ge
nerații care a pus și ea o pia
tră la temelia acestui sport, 
Numărind vedete autentice, 
performeri de talie internațio
nală, generația lui N. I. Țapu, 
Nicolae Frize, Virgil Mormo- 
cca et comp, are multe lucruri 
interesante de povestit. Ele 
păstrează — ca și în cartea pe 
care o recenzăm — parfumul 
acelor vremi de început, redă 
frust entuziasmul pionierilor 
ciclismului românesc, desfășoa
ră firul întîmplărilor cu și fără 
haz ce nu se mai pot repeta, 
atestă existența ciclismului ca 
sport cu priză la mulțimi încă 
de acum multe decenii.

Amintirile, pe care vremea 
le transformă în legende, nu 
pot fi acuzate de imprecizia 
datelor. Ele au păstrat ceea ce 
a fost mai frumos, au combinat 
lucruri petrecute într-o zi cu 
altele dintr-alta. au adus eroii 
mai multor întreceri pe un 
singur plan și, uneori, (oameni 
sintem !) au picurat miere de 
mai acolo, în tainița unde fu
sese puțin venin. Din proprie 
experiență știu că de cite ori 
văd lumina tiparului amintiri, 
povestitorul este atacat — cu 
vehemență uneori — de cei
lalți participant! la întâmplare. 
Dar și mărturiile lor sînt tot 
.. .amintiri. Așa incit nu m-ar 
mira ca și pe marginea acestui 
volum de povestiri cicliste — 
ce și-a făcut apariția in li
brării — să se nască contro
verse. Dar și acestea au far
mecul lor și poate ar trebui. .. 
povestite.

Alertă, cu episoade palpitan
te, cartea va stîrni cu sigu
ranță interesul iubitorilor spor
tului cu j ' '

împăratul
șl plăcerile
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Spovedania unui biciclist
1. INTRODUCERE

Au trecut pe Ungă mine, unul Ungă 
altul, alunecind ușor pe biciclete, •— 
băiat și o fată. El avtea capul gol, 
părul lung pe spate. Nepăsător la 
tea spectacole ale orașului, am întors 
capul după el șl l-am privit cu o u- 
șoară Invidie. Apoi, aducîndu-ml amin
te de mine tnsuml ml-am spus, în 
timp ce mă cucerea lumina unul zîm- 

ca el, 
și co-

alunecind ușor pe biciclete, un 
.’ * * " :. . ■ _ ', ea
lung pe spate. Nepăsător la atî-

bet lăuntric : — Șl eu am fost 
și eu am cunoscut această mare 
pllărească fericire.

Șl eu am pedalat, în capul gol, 
de o fată al cărui păr flutura 
meri. Oră după oră am pedalat,____
tind imperceptibilul foșnje» al spițelor 
în foșnetul mai vast al arborilor pe 
sub care, precis șl totuși ca Intr-un vis, 
amîndoi aluneoam. Sau alte ori, plecat 
pentru o lungă călătorie — cum a fost 
aceea în care m-am făcut, de la înce
put pînă la sfîrșlt, toată viața lui, to
varăș al Oltului — pedalam singur, din 
zori șl pînă în amurg, lăsînd în urma 
mea, într-o Imensă horă, atitea chipuri 
ale lumii, sate, păduri, livezi, flecare 
altfel luminate de soare, pînă ce în
tinderea nesfîrșltă a cîmpiel se tulbura, 
transformîndu-se în cele din urmă în 
măreția munților., Șl printre el pedalam, 
prinzlndju-le pe ‘retină, în vaste pano
ramice, întreaga frumusețe, cetățile albe 
de calcar, domoala arcuire a plaiurilor, 
extrema gingășie — pe care nici o notă 
de pian n-ar putea-o reda — a mes
tecenilor presărați In uriașul ocean al 
pădurilor de brad. Șl printre el peda
lam, aspirind mireasma frustă a Băutul, .. 
potollndu-mi setea cu apa izvoarelor, 
pînă ce il lăsam In urmă șl începea din 
nou rfmpia, cu altfel de așezări, cu alt
fel de turle de biserici, cu altfel de 
bărbați și de femei. Cu toți intram în 
vorbă și toți mă pofteau, dacă era vre
mea, la prinzul sau la cina lor, uneori 
lîngă griul abia secerat, și-i ascultam 
vorbind, puțin amețit, după hora pri
veliștilor, die hora Imensă a întîmplărl- 

uriașul 
Iar pe- 
pe sub
se ro

alături 
pe u- 
ascul-

lor dintr-o viață omenească, de 
foșnet al acestor păminturi. Șl 
dalam, pe lingă șiruri de plopi, 
melancolia sălciilor, lăsînd să 
tească in jurul meu sate și turle de bi
serici șl troițe șl fîntlnl, treclnd din 
lumina soarelui In umbra pădurilor, șl 
iar ieșind în lumină, ptnă ce alțl munți 
se Iveau In zare. Am fost poate cel 
mal bogat, cel mal fericit și cel mal în
țelept printre mulțl din generația mea.

Iar bicicleta nici nu era a mea, era 
0 bicicletă de fată, bicicleta lui Bunty.

și-a exercitat influența so- 
cial-igienică în tot timpul 
carierei marelui Rik, împă
rat al sprinterilor și al staye- 
rilor, cu o extraordinară lon
gevitate pe șosele și mai ales 
pe pistele velodromurilor, dar 
a cedat, a abandonat, o dată 
cu trecerea eroului în „ci- 
vilie".

Lecția e amară, dar nu 
lipsită de virtuți moraliza
toare. Mai ales pentru că, 
de data aceasta, „cazul Rik“ 
este o ciudată excepție. Cită 
vreme s-a supus rigorilor 
vieții sportive, marele ciclist 
a fost un model de condui
tă ; cum a pus bicicleta de
finitiv in rastel, a început să 
calce în străchini. Particula
ritatea cazului provine din 
comparația cu alte cazuri, ce 
ne sînt mai apropiate, deci 
mai cunoscute și în care su
biecții nici măcar nu au răb
dare să aștepte încheierea 
carierei, ci chiar în timpul 
ci amalgamează intr-un mod 
straniu ascetismul sportiv cu 
hedonismul vieții de toate 
zilele.

Ne-am fi așteptat. Ia Rik, 
ca trena sănătoasă să fi dus 
Ia obișnuință și în epoca 
pensionării. Dar nu a fost 
așa. De unde se vede că 
dedatul Ia plăceri futile (cînd 
nu char Ia josnicii) este dău
nător, vătămător, și in tim
pul creării palmaresului, ca 
și după trecerea lui in albu
mul cu amintiri ! (vib.)

Ori de cile ori publicațiile 
nesportive prezintă vești din 
domeniul nostru, ne bucurăm 
îndeobște, fie de apropierea 
sportului de artă sau litera
tură. fie de imixtiunea știin
ței in aria sportivă, fie — 
pur și simplu (dar nu fără 
orgoliu) — de prezența cu- 
vîntului spoit în cercuri în 
care a fost multă vreme — 
și pe nedrept — disprețuit.

Iată însă și o 
cută, aruneînd o 
tă asupra unui 
care, firește, nici 
crezut cu 
dar căruia 
ric, valori

Vestea.
unei publicații bucureștene, 
sună precum urmează. Cam
pion de ciclism, înnobilat de 
regele Belgiei cu titlul de 
„cavaler" pentru meritele 
sale în sport, cel care deve
nise cunoscut și omagiat ca 
„împăratul Rik", Henrik van 
Steenbergen. ducea <o viață 
de sportiv-model. Pină cînd, 
după 40 de victorii, în 134 
de „curse de șase zile' 
după un total de 
succese cicliste, a 
nat sportul și s-a retras în... 
mondenitate. De aici băutu
ra, femeile și mai ales tra
ficul de stupefiante l-au adus 
pe „împăratul Rik" 
justiției.

Verdictul nici nu 
resează. Ceea ce ne 
totuși este faptul că sportul

veste neplă- 
lumină trls- 
domeniU pe 
noi nu l-ani 

neprihănit,totul
îi acordam, aprio- 
salubritare.
în interpretarea

și
1 644 de 
a band o-

în fața

Ceo BOGZA ne inte- 
frapează

Iencec, Gh. Ștefănescu : 
drum, pe drum, pe

Hristache NA'JM

Demostene BOTEZ

cărți, 
flutur.
trece, 
răstoarne;

» Emil 
„Tot pe 
drum.. . cu Nicolae Ion Țapu”, 
Editura Consiliului Național pen
tru Educație Fizică Sport, 
196 p. 6 lei.

2. TEMEIURI
Din tot ceea ce a născocit omul, bicicleta singură îți îngăduie să străbați dis

tanțe Înzecite decît cu piciorul, fără să te rupă o singură clipă de natură. Ea 
este instrumentul Ideal pentru a străbate și cunoaște lumea, lăsindu-te tot timpul 
In contact cu ea, iăsindu-ți răgazul să devii fericit și înțelept. Cu mai puțin decît 
ea, omul este prizonierul propriilor sale limite. Cu mai mult decît ea, iese afară 
din natură șl se pierde de sine însuși.

Am mers mult pe jos, cu bicicleta și cu automobilul. Mersul pe jos pune 
ființa noastră in contact direct cu diversitatea lumii, prilejulndu-i observații și 
fericiri fundamentale. Bicicleta vine să le înmulțească, fără a scădea nimic din 
altă parte.

Cu piciorul, greu Iți poți îngădui, mal ales dacă se apropie seara — un ocol 
larg, pînă Ia pilcul de arbori, ia casa singuratică sau Ia ruinele din zare, ivite 
Pe neașteptate In altă parte a lumii decît aceea spre care te duceai. Bicicleta îți 
îngăduie să-l faci, ea iți îngăduie să pendulezi intre orizonturi, să te îndrepți în
cotro te atrag privirile, să cunoști un întreg ținut, fără să te frustreze de nici 
o priveliște și fără să-ți dea sentimentul — cum se intimpiă cînd ești pieton — 
al timpului care presează. Ea este instrumentul ideal pentru a străbate și cu
noaște lumea.

Este adevărat că pentru cei ce străbat lumea în automobil bicicliștii pot părea 
desueți sau chiar ridicoli. Ce vă pot spune ? Că niciodată această comparație nu 
trebuie făcută, că așa cum o gazdă nu-și are locul lingă un tigru — iar bici
cleta este verișoara metalică a gazelei — niciodată fragilul velociped nu tre
buie pus alături de un automobil, pe aceeași șosea.

Dar, în căutarea fericirii, intr-un orizont lăuntric, acolo unde se confruntă 
concepțiile de viață și filozofiile, bicicleta poate fi, opusă automobilului.

Automobilul — cine ar cuteza să o nege ? — are o frumusețe a sa, dintre cele 
mai desăvlrșite pe care le-a produs era industrială. Și îți îngăduie să admiri la 
prinz un fluviu sau o catedrală de care. In zori, te aflai Ia sute de kilometri. 
Dar cu ce tribut ! Viteza 11 rupe pe om de natură și il înstrăinează de sine în
suși. încapsullndu-1 Intr-o singură senzație, în scurgerea vertiginoasă a kilome
trilor. Lansat în lungul șoselei, automobilul mănîncă pămîntul, desființind lumea 
și desființîndu-și și stăpinul. Dintre oamenii unidimensionali, automobilistul este 
cel mai unidimensional.

Am străbătut cîndva o țară tropicală, de la un capăt la altui, într-o singură 
zi. cu un automobil a cărui viteză atingea nebunia. In afară de acest sentiment, 
plăcut ctlteva clipe, nu m-am ales cu nimic. Mult mat de folos mi-ar fi fost, mult 
mai mult m-aș fi simțit in acea parte a lumii și aș fi cucerit-o, dacă aș fi stat 
un singur oca ; stib-un palmier, șan de vorbă cu un pescar pe țărmul mării, cum 

"aș fi dorit, dar rtif s-a putut.
De cite ori, In țări și continente străine, am fost prizonierul automobilelor 

lansate între două orașe, am binecuvînțat clipa cînd 11 se spărgea cauciucul sau 
Ii se înfunda carburatorul. Atunci porneam înainte pe jos și fiecare pas pe 
care il făceam în lungul șoselei, printre case, oameni și arbori, putindu-i privi 
In voie și aborda, era un bun ciștigat. Din lungi și prestigioase călătorii. In forul 
meu intim doar cu atît m-am ales : cu cit am călcat singur cu piciorul.

Desigur rămin piramidele, catedralele, templele milenare. Dar a ajunge in 
fața lor cu automobilul și a pleca din fata lor, după o jumătate de oră. cu auto
mobilul, înseamnă o cunoaștere a lumii pe bandă rulantă. Cei care se duc să 
admire, in cursul unei zile, cu o sută de kilometri pe oră, un oraș sau un munte
îndepărtat, sînt mai puțin bogați sufletește, mai puțin fericiți și mai puțin
înțelepți decît cei care, în aceeași zi, au ajuns cu bicicleta pe poteci înguste, 
printre lanuri de grîu sau căpițe de fin, pînă la un mie riu sau într-o pădure.

Omenirea se află Intr-o fază a istoriei sale, caracterizată print.r-o grăbită acu
mulare de bunuri, care ici și colo îi precipită pulsul si o desfigurează. Dar cînd,
în cele din urmă, se va sătura, cînd nu va mai fi atît de ahtiată de valori ma
teriale. cind nu o va mai propulsa simțul parvenirii, se va întoarce fără îndoială 
spre tot ceea ce îl va putea aduce adevărata fericire. Atunci, marea desfătare o 
va da bicicleta, Iar nu automobilul, cel care a putut să dezumanizeze atîția oa
meni și chiar să-i bestializeze,

Sint sigur că va veni o lume, scăpată de tristețea sărăciei, scăpată de obse
sia îmbogățirii. In care oamenii. In sflr.șit înțelepți, vor lăsa în garaj, de cite ori 
vor voi să-și ofere o mare bucurie, tigrii de oțel ai automobilelor, de dragul celor 
«oua roți subțiri care le pot prelungi ființa fizică și spirituală. Marele drum al 
omului spre sine însuși, marele drum în urma căruia va descoperi cit poate fi 
de fericit, așa va fi făcut.

Sint sigur că o astfel de lume va veni și sînt bucuros că, in anii mei cei mai 
buni, am prefigurat-o.

(„Contemporanul”)
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• „GRINDA CANAL 

PREFABRICATA DIN 
BETON PRECOMPRl- 
MAT PENTRU HALE 
INDUSTRIALE" se in
titulează invenția breve
tată cu nr. 45 067. Ce 
legătură are ea cu spor
tul ? Una foarte direc
tă : realizatorii ei — 
ing. Dan Mărăcine șt 
teh. proiectant Octavian 
Amza — sînt pasionați 
ai sportului. Ing. Dan 
Mărăcine, fost jucător 
de fotbal, 
continuată 
pentru sport de copiii 
săi, campioni de juniori 
la yachting și schi. Pe 
Octavian Amza aproa
pe că nici nu mai este 
nevoie să-l prez,entăm.

, Fost ciclist de 
pluton, actual- 

membru al bi- 
F.R. Ciclism și 
al Uniunii In-

ți-a văzut 
pasiunea

Totuși.., 
primul 
mente 
roului 
arbitru 
ternaționale de Ciclism, 
el este unul dintre ve
ritabilii pivoți ai spor
tului nostru cu pedale. 
Invenția celor doi teh
nicieni a fost pusă în 
practică cu succes în ța
ra noastră și a fost bre
vetată in Italia și Fran
ța. Cu puțin timp în 
urmă, la Niimberg (R.F. 
a Germaniei), în cadrul 
Expoziției Internaționa
le de Invenții, lucrarea 
lui Dan Mărăcine și 
Octavian Amza a fost 
pne-miată cu medalia de 
argint. Le dorim — pe 
ambele tărîmuri (pro
ducție și sport) suc
cese la fel de mari și 
în noul an!

« „O SA MA UIȚI, 
CĂCI ȘI UITAREA E 
SCRISA-N LEGILE O- 
MENEȘTI..." Ne-am a- 
mintit de versurile ce
lebrei romanțe zilele 
trecute cînd am aflat 
că doamna Simpson, vă
duva regretatului ciclist 
Tom Simpson, s-a căsă
torit cu rutierul englez 
Barry Hoban.

Q CUNOSCUTUL CI
CLIST OLANDEZ 
HENK NIJDAM, parti
cipant la „Cursa Păcii", 
fost campion mondial

ROȚI Șl PEDALE

PRIMUL. LA SOSIRE

de urmărire individuală 
(amatori) și cîștigător 
de etapă în „Turul Fran
ței" (la Besangon), ți-a 
anunțat retragerea din 
activitatea competițio- 
nală.

gi JACQUES AN- 
QUETIL. MARELE 
CAMPION. A ABAN
DONAT DEFINITIV CI
CLISMUL. întrebat: 
„Ce veți face în conti
nuare ?“, Jacques a 
răspuns : „Mă voi ocu
pa — în sfîrșit — de 
familie, de fermă, de 
agricultură". Fostul cîș- 
tigător al „Turului 
Franței", al „Turului I- 
taliei" și al atâtor alte 
mari întreceri n-a po
menit nimic despre ci
clism. Nu-și va scrie 
rrtemoriile ? Nu va con
tinua să comenteze în 
ziare „Turul Franței" ? 
Nu va deveni membru 
susținător al unui club 
ciclist ? Deși nu s-a

pronunțat, avem convin
gerea că Jacques An- 
quetil nu va putea sta 
departe 
care l-a 
rat.

• Șl
POLONEZ A SĂRBĂ
TORIT ANUL TRECUT 
100 DE ANI de la 
prima întrecere ciclistă 
organizată pe meleagu
rile Poloniei.

de sportul pe 
iubit cu adevă-

CICLISMUL

O imagine pentru albu
mul de amintiri al fostu
lui rutier Walter Ziegler. 
Este momentul care mar
chează una dintre marile 
sale victorii : cea din /edi
ția a 18-a a „Turului Ro
mâniei". Campion al ța'-ii, 
cîștigător al ..Turului Ro
mâniei", participant la 
campionatele mondiale, la 
„Cursa Păcii", la „Turul 
Angliei" și la alte mari 
întreceri internaționale, 
Walter Ziegler a fost unul 
dintre așii ciclismului nos
tru, un rutier care și-a a- 
dus contribuția la crește
rea prestigiului internațio
nal al sportului nostru cu 
pedale.

Se scutură brusc fanionul 
Cu alb și negru in carouri. 
Țîșni deodată tot plutonul 
Cu biciclițtii în tricouri. 
Mulțimea adunată-n jur. 

In aer, flutură năframe, 
Se-aud urări de bun augur 
Ca intr-un joc de telegrame. 
Se-ndeamnă spițele de roți, — 
Paianjeniș de sîrme fine, 
Și lunecă departe, toți, 
Pe bicicletele vecine.
Acum de-abia se văd din spate. 
Ca niște călăreți-jochei 
Ce călăresc pe două roate, 
Din ce in ce mai mititei.
Alăturea pe trotuare, 
Mulțime multă ii aclamă 
Șt parcă fugăriți de soare. 
Plutonul, iată, se destramă.
Pe un ghidon sclipește-o rază. 
Cu vii reflexe de oglindă. 
Moiceanu, iată-l evadează 
Și parcă ceilalți vor sd-l prindă. 
E maistru-n cursa de ciclism! 
$i parcă-alături orice casă, 
Din fugă, ca-ntr-un cataclism, 

urmă aleargă, sperioasă.
așa, în cele două părți, 
blocurile mari se scutur 
cad ca intr-un joc de 

Moiceanu zboară ca un 
Și i se pare-atunci cînd 
Că-n jur vrea tot să se 
Parcă-i călare pe-un berbece, 
Pe care-l ține strins de coarne. 
Acum e pe șosea, în cîmp. 
Se pleacă tare pe ghidon 
Și, singur, după un răstimp, 
Privește-n urmă la pluton.
Il vede mic, — un cîrd de oi 

poate niște păsări rare, 
iată... mai aproape, doi, 
parcă-ncălecați pe zare.

Și totuși, parcă de-abia mișcă 
Și-s între cer și-acest pămint, 
— „Organizează o morișcă" 
Iși spune-atunci Moiceanu-n gînd.
Cu o sforțare, face-un sprint, 
Și parcă trupul tot și-a supt. 
E-acum pe un pod, — ca de argint 
Sclipește apa dedesupt.
Vin! In al depărtării praf 
Se văd și munții cu omături, 
Și stilpii-nalți de telegraf 
Par gard de-ostrețe pe de lături,
Așa de deși trec in viteză. 
Și sondele se văd din mers, 
Ca-ntr-o estompă japoneză, 
Sau un pastel de vreme șters.
Acum șoseaua-i dreaptă, lină, 
Și-i lucitoare ca o apă.
E-un riu de soare și lumină, 
Sub bicicleta lui sireapă.
Departe înălbește-un pisc... 
Ce seînteie senin, ca luna.
Și spițele, fac toate, una. 
Și parcă-n fugă roata-i disc.
Adie rece vînt de munte, 
Moiceanu 
Sudoarea 
Și merge
Dar iată,
Ii pare drumul tot mai greu, 
începe primul lui urcuș, 
Și drumul urcă tot mereu.
Apar și brazi ca plini de brumă, 
Asfaltul parcă e mai moale, 
Și-l ține parcă-ar fi de gumă, 
Și-l trage-ntruna, tot la vale.
E munte doar, nu-i un pripor. 
Dar mușchii-s tari și încercați. 
Moiceanu-i bun cățărător, 
Și îl cunosc munții Carpați.
Un sprint și înc-un gît de apă, 
Și-n urmă încă o privire...
S-a terminat prima etapă; 
Moiceanu-i primul la sosire I

cu o palmă-ți șterge 
caldă de pe frunte... 
repede... ți merge...

pe traseu, acuș,

P.S. Maestrul Demostene Botez ne-a făcut onoarea de a ne încredința 
publicare poemul său inspirat din lumea ciclismului. Atras de frumusețea 

sportului cu pedale, de aprigele întreceri ale rutierilor, de crîncena lor luptă 
pentru victorie, poetul l-a remarcat pe alergătorul Gabriel Moiceanu, multiplul 
campion al României — aflat astăzi la apusul carierei sportive, pe cel care are 
în palmares peste 100 de victorii în competiții oficiale și a parcurs pe fragilul 
vehicul peste 500 000 de kilometri. Dar, mai presus de orice, poemul este un oma
giu adus ciclismului !

COMBINAȚIE RATATA
9

f documente
Presa vremii a înregistrat 

o întîmplare de la București, 
pe care o rep’oducem din 
ziarul „Universul" (anul 
1898).

la 
la 
la

„James Hetzel, biciclist 
american, care a alergat 
cursele de Duminică de 
Velodrom, se află închis 
poliție.

Iată cauza: biciclistul ame
rican înainte de a alerga 
curse a căutat să facă 
combinație cu d. 
modul următor :

A luat de la d. 
înscris că dînsul 
să ia premiul.

In schimbul acesta, ame
ricanul dădea 100 lei domnu
lui Pucher.

Pucher,

în 
o 

în

unPucher 
va Ii lăsat

pentru un roman polifist)
D. Pucher a făcut acest 

act numai pentru motivul că 
americanul nu voia să aler
ge în cursă în alt mod. în 
cursă însă d. Pucher se am
biționează ; numai ia în con
siderație nimic, și bate.

Americanul a făcut atunci 
un scandal enorm spunînd 
că el n-a auzit clopotul și 
alte multe de astea. în 
din urmă l-a căutat pe 
cher toată noaptea.

Eri de dimineață s-a
la domiciliul lui Pucher unde 
a găsit pe femeia acestuia și 
fără nici o explicație a scos 
un revolver din buzunar 
voind s-o împuște. Atunci un 
lucrător din prăvălie a apu
cat pe american de mină 
și chemînd ajutor, au venit

cele
Pu-

dus

de oraș

că se b*'îf SțivrisAweîwifeș

.........rtî

constatat 
e un fel 
nici un act 

să justifice calitatea 
o are.

cîțiva sergenți 
l-au arestat.

La poliție s-a 
acest american 
vagabond, fără 
care 
care

E regretabil lucru 
petrec asemenea scene în ța
ra noastră, provocate de niște 
streini a căror identitate e 
dubioasă".

*

Făptașul, ; 
Hetzel, s-a 
ra vremii, 
rămas un 
sportului cu 
avînd în paimares cîteva cen
turi de campion național și

americanul James 
pierdut in negu- 
Aiois I’uchcr a 
nume in lumea 

i nodale de la noi.

In cursa lui spre Paris, în 1900, Alois Pucher a făcut 
escală în cîteva orașe din Germania. Iată un document pe 
care-l reproducem : coperta carnetului de membru (fotografia 
din stingă), fotografia lui Alois Pucher împreună cu fila de 
atestare a cooptării sale în clubul ciclist saxon.

titluri «ie recordman, precum 
și cursa ciclistă — de unul 
singur — pe ruta București—

Paris (în anul 1900), realizată 
în 11 zile !

firoiu



Echipa •'< hochei a S.ll.l 
va juca la București 

într-un interviu acordat reprezentanților presei internaționale,THOMAS LOCKHART, pfe» 
ședințele federației americane' de hochei pe gheață, a anunțat oficial că „echipa S.U.A. 4 
refuzat invitația ligii internaționale de specialitate de a înlocui echipa Canadei in grupa A <1 
campionatului mondial, programat în Suedia”. El a spus că „hocheiștii americani vor IUca țrf 
grupa B de la București". Lockhart a motivat acest refuz arâtînd câ echipa a fost pregătită 
în mod special pentru'grupa B și că trebuie să-și respecte angajamentul luat față de orgă* 
nizaiorii acestei grupe de a juca la București. El a arătat că echipd S.U.A. dacă va cîștigd 
primul loc la București atunci va avea dreptul ca la viitoarea ediție să Joace în grupa A. De 
asemenea, echipa americană va putea obține calificarea și pentru turneul olimpic de la 
Sapporo (1972). Se studiază ca In locul echipei S.U.A., în grupa A a campionatului mondial 
de la Stockholm și Goteborg să i°ace formația Poloniei. O hotărîre definitiva va fi lua ă 
cursul următoarelor zile.

CIUDAD DE MEXICO LA TELEFON
«

Ultimele însemnări pe carnetul unui ziarist
hotelul „Maria Isabelprezent la u

JJ

TELEXprivind „trofeul fair-

campionatului 
aplica regula-»

înaintea C.M. echipa de fotbal a U.R.S.S.
— Cu ocazia 

mondial, FIFA va 
montul utilizat în timpul turneu
lui olimpic 
play”.

— Biroul
2.9 mal 1970

— Biroul

In apartamentul președintelui 
FIFA, sir Stanley Rous, s-au luat 
primele hotărîrl ale biroului fo
rului de specialitate. Membrii a- 
cestul for au stat îngrămădiți in 
fața mesei in care Stanley Rous 
prezida o ședință a fotbalului 
mondial. Ca și intr-o ședință sc
enetă, ziariștii n-au avut acces 
fiind obligați să aștepte comuni
catul scris al FIFA. Ziariștii n-au 
reușit să afle rezultatul discuției 
privind problema nr. 1, cea mal 
arzătoare, fixarea celor 4 capi 
ai grupelor. Acest lucru a fost 
comunicat cu numai 3 minute 
înaintea începerii operației de 
alcătuire a grupelor.

In altă ordine de idei, biroul 
FIFA a hotărît menținerea con
trolului antl-doping după vechea 
formulă utilizată in anul J966 ta 
campionatul mondial din Anglia. 
La sfirșitul fiecărui meci, cite 
doi jucători din fiecare echipă 
prin tragere la sorți, se vor su
pune controlului medical de la
borator. Odată afișat acest co
municat și eu ca și alți ziariști 
de peste hotare m-am îndreptat 
către sala de festivități, de la e- 
tajul 3 al hotelului „Maria Isabel" 
tinde am citit punctele publicate.

si 
al 

care

FIFA se va reuni la 
la Ciudad de Mexico 
a primit un amplu 

referat privind facilitățile care 
s-au făcut pentru ca reprezen
tanții presei să-și1 desfășoare mi
siunea în bune condiții.

★
,,Bookmaker ii1' au început 

opereze. Un buletin neoficial 
bookmakerilor din Londra
a sosit aici comentează șansele 
șl cotele care urmează să fie 
plătite... câștigătorilor la pariurile 
sportive. Echipa Braziliei este 
marea favorită a acestor book- 
makeri cu cota de 3—1. Iată ce
lelalte cote : Anglia 6—1, Uruguay 
7—1, R.F. a Germaniei 8—1, Ita
lia, Mexic 
slovacia și 
rla. Suedia

șl Peru 10—1, Ceho- 
U.R.S.S. 14—1, Bulga. 
20—1 etc.

¥
Barassi a declaratOttorino 

reprezentanților presei mexicane 
că Italia este marea favorită a. 
actestei competiții. El a motivat 
spunind : „Echipa italiană este 
redutabilă și bine pusă la punct.

Folbaliștii italieni pot intra de- 
finitiv în posesia cupei. Echipa 
are multe vedete și știe să joa
ce In deplasare. Este poate cea 
mal bună echipă pe care am a- 
hniat-o vreodată la un campio
nat mondial”. Barassi a specificat 
că după echipa Italiei, șanse se
rioase au Anglia șl Mexicul, care 
are mar,ele avantaj de a juca pe 
teren propriu.

ir
O telegramă sosită, la Ciudad 

de Mexico, a supărat profund pe 
delegații federației din R. F. a 
Germaniei. In textul telegramei 
se araăă că din cauza viscolului 
zăpezii și frigului la sfirșitul a- 
cestor săptămini nu s-au putut 
desfășura meciuri din etapa, cam
pionatului de fotbal al R.F. a 
Germaniei. In fața acestei situa
ții neprevăzute antrenorul echi
pei vest-germane Helmut Schon 
se află intr-o dificilă dilemă, de
oarece jucătorii nu pot fi urmă
riți în meciuri oficiale. Schon a 
prevăzut pentru u februarie un 
meci amical 
la Sevilla.

Braziliei. Oficialul Uruguayan a 
specificat că dacă echipa sa se 
na inlitnl pe parcursul întîlmrii 
cu formafia Angliei, campioană 
mondială, are șanse de victorie. 
Slinger a declarat textual : „Noi 
am pierdut ultima oară In fata 
Angliei deoarece am prezentat o 
formație incompletă din care 
lipseau 3 din cel mai buni 
cătorl".

va evolua probabil in S. U. A

cu echipa Spaniei

ne 
ju-

★
după tragereaImediat

sorți, cu mașini speciale sau 
trenul, numeroși delegați au 
plecat să viziteze orașele

★ 
federației 

Federico Slinger,
Delegatul 

yene, ” 
organizat aici o conferință 
presă a indicat ca favorită echipa

urugua- 
care a 

d«

la 
cu
Și 

care 
vor găzdui meciurile din grupe. 
Cei interesați vor vizita orașele 
Guadalajara, Pueblo, Toluca, Le- 
on etc. Specialiștii și antrenorii 
sint însoțiți de medicii federații
lor care urmează să aleagă locul 
de cantonament și desigur hrana 
adecvată.

NEW YORK 10 (Agerpres).
— Organizatorii din S.U.A. 
studiază posibilitatea evolu- 

fotbal a 
începerii

tiei echipei de
U.R.S.S. înaintea 
turneului final al campiona
tului mondial. Echipa U.R.S.S.

ar urma să întîinească la 8 
mai la New York echipa 
Real Madrid, iar la 10 mai 
la Toronto (Canada) echipa 
Benfica. Se duc tratative în 
acest sens.

Federația engleză de tenis a 
confirmat oficial că tragerea 
la sorți a meciurilor pentru 
zona europeană a tradiționa
lei competiții de tenis „Cupa 
Davis" va avea loc în ziua 
de 19 ianuarie la Londra.

Herrera împotriva

ALLAN BALL
coafurii ,,hippy"

(Agerpres).

Iată-le :

Ove Kindvall (dreapta) și Axelsson — două dintre vedetele 
echipei Suediei

P. RAMIROS
SANCȚIONAT!

(I

Clasamentele
generale ale

„Cupei
speranțelor"

la patinaj viteză
Azi, o nouă întrecere la Tușnad

După desfășurarea ultime
lor probe ale ediției a IlI-a 
a „ Cupei speranțelor", între
ceri de patinaj viteză rezer
vate juniorilor și copiilor, care 
a avut loc Ia Tușnad, clasa
mentele generale arată astfel:

JUNIORI I — fete : 1. Eca- 
terina Bcrnad (Mureșul Tg. 
Mureș) 190,933 p, 2. Rodica 
Nimereală (Dinamo București) 
192,966 p, 3. Sanda Bărbu- 
lescu (Din Buc.) 193,816 p. 
Băieți : 1. Gh. Varga (Agro
nomia Cluj) 154,315 p, " *
Koroș (Mureșul) 156,226 p, 3. 
L. Schreithofer (C.S.M. Cluj) 
156,783 p. Juniori II

Eva Fokt (Mureșul) 125,350 
Clara Mike (C.S.M.) 
p, 3. Eva Balint (Mu- 

135,400 p. Băieți : 1. E.
(Agronomia) 106,800 p, 
Simion (C.S.M.) 107,600 
Șt. Szabo (Mureșul) 
p. COPII I — fete: 

Salade (C.S.M.)

2. L.

fele :
1. 
P. 2.
131,050 
reșul) 
Imecs
2. St.
p, 3.
114,800
1. Roxana
123,350 p. 2. Eva Sigheti (A- 
vîntul M. Ciuc) 124,150 p, 3. 
Sanda Frum (învățămîntul Si
biu) 124,450 p. Băieți : 1. V. 
Ciolacu (învăț.) 106 p — nou 
record național la biatlon, 2. 
A. Virbănescu (învăț.) 112,300 p,
3. I. Kantor (C.S.M.) 114,100 p. 
COPII II — fele : 1. Carmen 
Dragoman (învăț.) 55 p. 2. 
Anca Virbănescu (învăț.) 
56,700 p, 3. Viorica Săcăliuc 
(Mureșul) 64,400 p. Băieți : 1. 
R. Dordea (învăț.) 52,900 p, 2. 
C. Toth (C.S.M.) 53 p, 3. N. 
Terzeanovici (Constructorul 
București) 53,100 p. PE ECHI
PE : 1. C.S.M. Cluj 81 p, 2. 
Mureșul Tg. Mureș 79 p, 3. 
învățămîntul Sibiu 73 p.

★
în ultima reuniune, în afara 

concursului, Alexandru Spit
zer (Mureșul Tg. Mureș) a re
alizat la proba de 500 
niori 46,1 secunde, ceea 
prezintă un nou record 
tei de pe lacul Ciucaș.

★
Duminică va avea loc, tot la 

Tușnad, ediția I a „Cupei Păl
tiniș", organizată de C.J.E.F.S. 
Sibiu, la care vor participa 
cei mai buni patinatori ju
niori.

m se
ce re
al pis-

Tur de orizont in tabăra
citorva echipe finaliste

BULGARIA : IN MUNȚI ȘI IN... 
AMERICA DE SUD

cîtă putere de convingere are 
Schon ..

10 (Agerpres). — 
englez Alan Ball 
fost suspendat pe 

de 4 săptămini și 
100 lire pentru că 

meciului Everton—

După „escapada" din Maroc, 
unde, după cum se știe, a fost 
învinsă cu 3—0 de Maroc (surprin
zător. chiar dacă a călătorit toată 
noaptea cu autobuzul pe o dis
tanță de 380 km, Tanger — Casa
blanca, ajungînd la destinație .la 
ora 4 dimineața în ziua meciului), 
echipa Bulgariei s-a înapoiat în 
țară. Lotul a fost cantonat pentru 
o lună într-o localitate de munte, 
la o altitudine apropiată de cea 
a Mexicului, tn luna februarie, 
naționala bulgară va întreprinde 
un turneu în America de Sud, iar 
tn aprilie va susține probabil o 

Franța. Ple- 
avea Ioc la

CEHOSLOVACIA : DOUA SAP- 
tAmini la font-romeu

LONDRA 
Fotbalistul 
(Everton) a 
o perioadă 
amendat cu 
în cursul ___
Wolverhampton nu a respectat 
deciziile arbitrului. Suspenda
rea lui Ball va începe de luni. 
El nu va juca miercuri în 
echipa Angliei care va intîlni 
într-o partidă amicală forma
ția Olandei.

ROMA 10
Antrenorul italian de fotbal 
Helenio Herrera a declarat 
ziariștilor că va trece la mă
suri serioase împotriva jucă
torilor care nu duc o viată 
sportivă exemplară și poartă 
coafură gen „hippy". Antre
norul echipei A.S. Roma a 
arătat că din cauza acestei 
coafuri, jucătorii nu pot ur
mări și nici controla bine 
balonul.

La Ankara, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la vo
lei masculin, s-au întîlnit în 
primul lor meci echipele 
Muhafizgucu (Turcia) și O- 
limpiakos (Grecia). Voleiba
liștii turci au obținut victo
ria cu scorul de 3—1. Retu
rul la Atena, la 18 ianua
rie

Boxerul american de cu
loare, George Foreman, cam
pion olimpic al „greilor" la 
Ciudad de Mexico, a repurtat 
al 13-lea succes consecutiv 
ca profesionist. în gala de la 
Houston, el l-a învins prin 
k.o. în rundul 4 pe compa
triotul său Charlie Polițe. 
Foreman este neînvins în 
carieră.

întîlnire amicală cu 
carea în Mexic va 
miilocul lunii mai.
MAROC : UN NOU <

VIDINICI
ANTRENOR.

In planul de pregătire al antre
norului Josef Marko figurează un 
cantonament , de două săptămini 
(cu începere de la 10 februarie) 
în Franța. în localitatea Font-Ro- 
meu. unde s-au antrenat și mulțJ 
„olimpici" (nu numai francezii 
pentru J.O. din 1968. La 15 martie 
este prevăzut un meci amical eu 
Austria. Plecarea în Mexic este 
fixată pentru ziau de io mai. 
campionatul urmînd să se închei-* 
cu 4 zile înainte. Pe drum, lotu1 
cehoslovac urmează să se opreas
că în Columbia și Bolivia, pentru 
cîteva partide amicale la mare 
altitudine.

Albert și-a reluat antrenamentele
10 (Agerpres)
international 

Florian

BUDAPESTA
— Cunoscutul 
de fotbal maghiar
Albert, care a suferit o frac
tură la piciorul drept în 
cursul meciului Ungaria—

an- 
în-

Danemarca, și-a reluat 
treîiamentele. Albert a 
ceput programul de gimnas
tică în sala de sport a clubu
lui în care activează. „Ferenc- 
varos".

Eforturile fizice și psihice depu
se In timpul preliminariilor C.M. 
au avut consecințe nefaste asupra 
antrenorului echipei Marocului. 
Guy Cluseau : el a suferit un in
farct, care l-a scos din activitate 
pentru multă vreme. In această 
situație, federația marocană l-a 
angajat In locul lui Cluseau pe 
iugoslavul Vidinicl, care a și pre
luat echipa și a condus-o în me
ciul amical cu Bulgaria. Vidinlci 
a imprimat echipei un joc bazat 
pe așezarea 4—3—3, mai potrivit, 
după părerea sa, pentru calitățile 
jucătorilor.

SUEDIA : 7 (SAU 4 ?) SEMNE 
DE ÎNTREBARE

ț.F, A GERMANIEI : SCHON 
' ' ARE NECAZURI...

Sint griji piai mult de natură 
organizatorică decit tehnică. Sqc- 
cesorul lui Sepp Herberger întîrh- 
pină mari dificultăți din partea 
cluburilor In ce privește alcătui
rea programului de pregătire a 
lotului reprezentativ. Acestea- nu 
consimt să dea jucătorii pentru 
mal mult de două jocuri, amicale, 
fapt care dăunează planurilor lut 
Schdn. Discuțiile federație-cluburi. 
care continuă, vor dovedi dacă și

Pentru antrenorul Bergmark sr 
pune acum problema menținerii 
formației de bază care a cucerit 
calificarea în preliminarii, iar 9- 
ceastă problemă o ridică jucătorii 
ce activează în străinătate Ia clu
buri profesioniste. De trei est1* 
sigur că-i va putea folosi : Axei* 
son. Tom Nordahl și Turesson 
joacă la cluburi belgiene. Or. Bel
gia fiind și ea calificată. își va 
termina devreme campionatul 
Ceilalți patru însă reprezintă tot 
atîtea semne de întrebare : Mag
nusson joacă în Franța. Grahm în 
Elveția, Kindvall în Olanda si 
Persson în Scoția, țări nee^liJJca- 
te, deci, câre își vor continua cam
pionatele pe perioada cînd suede
zii vor trebui să se pregătească 
pentru Mexic. Vor renunța la ei 
cluburile respective ? iată 
barea care-1 frămîntă pe 
mark. Lotul va pleca în 
la 20 mai, după un joc
cu Ungaria (16 mai). Bergmark 
apreciază ca suficiente 10 zile 
pentru acomodare tn Mexic.

Pe zăpadă
• Concursul internațional 

de schi „Revelstoke Derby" 
a continuat la Whistler 
Mountainen cu desfășurarea 
unei noi probe masculine de 
slalom special. Victoria a re
venit schiorului francez Fa
brice Thomas. Pe locurile 
următoare s-au clasat ameri
canii Paul Rachetto, Wally 
Rathgeb, 
elvețianul Hâitt Mtllier.' '

Whit Sterling și

disputarea probei

și gheață

Campionul european de box 
Ia cat. grea, vest-germanul 
Peter Weiland s-a făcut vi
novat de încălcarea regulilor 
de circulație. Weiland a in
trat în conflict cu reprezen
tanții ordinii publice, deoa
rece a condus mașina în sta
re de ebrietate. Campionul 
european se află 
gătirilor pentru 
re-1 va' susține 
lunii martie la 
potriva șalangerului său ofi
cial. spaniolul Urtain

în toiul pre- 
meciul ca
la începutul 
Madrid îm-

Keller a declarat zia- 
că intenționează să

bruck. 
riștilor 
fie odihnit pentru a evolua 
în optime condiții la cam
pionatele lumii (14—15 fe
bruarie la Oslo).

Intre- 
Berg- 
Mexlo 

amical

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

torul, Gheorghe (4), Țopîrlan, 
Vasilescu, Ștefan — 
Au condus I. Dobre, 
chnner — Brașov.

Rapid. 
I. Bos-

TTMI- 
SIBIU

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — C.S.M. 
16—11 (8—4). In primele 14 
minute de joc timișorencele 
s-au descurcat destul de greu 
în fața ambițioaselor lor ad
versare (scor: 3—4). După 
aceea, cu toate că Universi
tatea a reușit să se detașeze, 
preluînd conducerea la o di
ferență de 3—4 goluri, echi
pa din Sibiu nu a depus ar
mele și a luptat în conti
nuare reușind în repriza se
cundă să fie la un pas de 
egalare (min. 39 scor: 10—9 
pentru Universitatea). în a- 
cest moment a intervenit în
să valoarea unora dintre ju
cătoarele timișorence (Ne
ghină, Secheli, Hrivniak) și 
avantajul echipei campioane 
a crescut repede (5 minute) 
la 5 goluri ! Au marcat: Ne- 
ghin (5), Secheli (5), Hriv
niak (3), Onofraș, Rigo, Met-

zenrath — Universitatea, 
Birthelmer (4), Dragoș (2), 
Walzer (2), Brezaie 
tea — C.S.M. Sibiu, 
dus P. Cîrligeanu, 
pescu — București.

CONFECȚIA — 
ODORHEI 8—8 (3—5).
zultatul constituie una dintre 
marile surprize ale acestui 
turneu. Scorul egal este în 
bună măsură echitabil, hand-

(2), 
Au 
Gh

Chi- 
con-
Po-

VOINȚA
Re-

au 
în 

care

Astăzi, in cadrul ulti
mei etape 
sint programate următoa
rele jocuri: 8,30: Univer
sitatea Timișoara — Con
structorul Timișoara ; 
9,40 : Voința Odorhei — 
C.S.M. Sibiu ; 10,50 : Ra
pid — IEFS; 12: Con
fecția — Progresul; 13,10: 
Universitatea București— 
Rulmentul Brașov.

a turneului

șeii de apărare. Intîlnirea— 
extrem de disputată — a 
plăcut prin dinamismul faze
lor și prin evoluția scorului. 
După ce au înscris primul 
gol (Micloș — min. 2) hand
balistele de la Voința 
reușit să-și concretizeze 
continuare ocaziile de
au beneficiat cor.ducînd pînă 
în min. 44 cînd avantajul a 
trecut de partea echipei Con
fecția. Voința a egalat prin 
transformarea unei aruncări 
de la 7 m. Au înscris : Cons- 
tandache (3), Ilie (2), Mata- 
che, Dincă, Nedelcu — Con
fecția, Micloș (3), Teglas (2), 
Balint, Marcos, Vari — Vo
ința. Au arbitrat: C. Căpă- 
țînă, T. Ene—Buzău.

• După 
feminine de coborire din ca
drul concursului internațio
nal de schi de la Grindel- 
wald (Elveția), ciștigată de 
sportiva 
Mir, în 
dual al 
continuă 
Michele Jacot (Franța) cu 121 
de puncte. O urmează în or
dine : Franțoise Macchi
(Franța) — 71 puncte, Bar
bara Cochran (S.U.A.) — 70 
puncte, Judy Nagel (S.U.A.) 
— 50 puncte, Annie Famose 
(Franța) — 48 puncte. Isa
belle Mir (Franța) — 46
puncte etc. In clasamentul 
pe națiuni, primul loc este 
deținut de Franța cu 592 
puncte, urmată de S.U.A. — 
244 puncte, Austria — 224 
puncte, Elveția — 79 puncte 
etc.

franceză Isabelle 
clasamentul îndivi- 
„Cupei Mondiale" 

să conducă detașat

• La Budapesta s-au în
tîlnit intr-un meci interna
țional amical de hochei pe 
gheață selecționatele de ti
neret ale Ungariei și R. D. 
Germane. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 7—3 
(4-0, - - - -
cat : 
Schur, 
pectiv 
Bikar.

Cairo s-a disputat rctu- 
finalei „Cupei campioni- 
Africii" la fotbal 

echipele Ismaili 
Arabă Unită) și 
(Congo-Kinshasa). Fotbaliștii 
egipteni au terminat învingă
tori cu scorul de 3—1 (1—0). 
în urma acestei 
chica Ismaili a 
feul.
'■

La 
rul 
lor între

(Republica 
Engelbert

victorii, e- 
cucerit tro-

0—3, 3—0). Au mar- 
Mucha (3), Mciscl, 
Lcinhos, Mann și res- 
Balint, Galambos și

• Cunoscutul campion ce
hoslovac Jiri Raska a cîști- 
gat concursul internațional 
de sărituri cu schiurile des
fășurat pe trambulina mare 
de la Splinderuv Mlyn. El a 
totalizat 222,6 puncte, cele 
mai, bune două sărituri ale 
sale măsurînd 78 m.

deiugoslavă 
Roșie Belgrad

fotbal 
a jucat 
echipei 
au ob-

Echipa
Steaua
la Lima în compania 
Universitario. Gazdele 
tinut victoria cu scorul de 
3—1 (2—1).

balistele de la Odorhei evo- 
luînd în această partidă ne
sperat de bine. Echipa Con
fecția a jucat slab, fără vla
gă în atac și cu multe gre-

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI - I.E.F.S. 15-11 (8-5). 
A fost fără îndoială cel mai 
frumos și mai disputat meci al 
etapei. La realizarea acestui 
spectacol de calitate me
rite revin ambelor echipe. 
Au înscris : Arghir (5), Șram- 
co (3), Furcoi (3), Dobîrceanu 
(2), Leonte (2) — Universitatea, 
Băicoianu (5). Mohanu (3), Ko- 
manischka (2), Guță — I.E.F.S. 
Au condus V. Sidea, V. Pelen- 
ghian — București.

• Cunoscutul patinator 
vest-german Erhard Keller, 
campion olimpic și record
man mondial în proba de 
500 m, a anunțat că mai 
mult ca sigur nu va parti
cipa la campionatele euro
pene programate în zilele de 
24 și 25 ianuarie la Inrts-

• La Tyhon (Elveția) se 
desfășoară în prezent între
cerile „Cupei Europei" la 
schi alpin rezervate juniori
lor. Proba feminină de sla
lom uriaș a revenit tinerei 
schioare franceze Odiie Chal- 
vin (în vîrstă de 16 ani). Pe 
locul secund s-a clasat Gerti 
Engensteiner (Austria), iar 
locul trei a fost ocupat de 
Elisabeth Mayr (R. F. a 
Germaniei).

Cea de-a 10-a ediție a popu
larei competiții cicliste pen
tru amatori „Tour de rAvenir", 
se va desfășura în acest an 
între 17 și 26 septembrie.' 
Startul se va da din orașul 
Albi, urmînd ca sosirea să 
aibă loc la St. Etienne. Pînă 
în prezent la această compe
tiție și-au anunțat partici
parea de principiu echipe din 
Belgia, Italia, R.F. a Germa
niei, Anglia, România, Olan
da, Spania, Iugoslavia, Polo
nia, Elveția, Cehoslovacia,' 
Luxemburg și U.R.S.S. Fran
ța va fi prezentă la startul 
cursei cu trei formații.

TURNEE DE TENIS

ÎN TURNEUL CELOR CINCI

NAȚIUNI LA RUGBY

FRANJA A ÎNVINS SCOTIA

„Cupa Unirii44 la schi

REPREZENTANȚII A. S A. BRAȘOV
AU DOMINAT ÎNTRECEREA

PROGRESUL BUCUREȘTI
— RULMENTUL BRAȘOV 
19 18 (13—9). Joc de luptă, 
dar mai puțin spectaculos și 
dinamic decît cel precedent. Au 
marcat Oțelea (7), Butan (3), 
Constantinescu. (3), Bogan (3), 
Seceleanu (2), Harghel — Pro
gresul, Răgușitu (6), Nako (5), 
Oancea (3), Drasser (3), Serb
— Rulmentul. Au arbitrat Gh. 
Crîsnic, S. Mileti — Petroșani.

GLASGOW. — Ieri după-a- 
miază, la Edinburg, a fost 
inaugurată noua ediție a tur
neului celor cinci națiuni la 
rugby, ' .
Scoției și Franței, 
meci în care echipa oaspe a 
fost superioară în prima repri
ză, victoria a revenit echipei 
Franței scorul 11—9
(11-6).

între reprezentativele
După un

în campionatele internațio
nale de tenis ale Tasmaniei a 
fost înregistrată o nouă sur
priză : australianul Robert Ca- 
ramichael l-a eliminat în trei 
seturi: 4-6, 6-3, 6-2 pe cunoscu
tul jucător american Arthur 
Ashe. Jim McManus (S.U.A.) 
a dispus cu 11—9, 6—4 de Ro
bert Giitinan (Australia), iar 
Bob Lutz l-a învins cu 6—0, 
7—5 pe Gerald Battrick (An
glia). în sferturile de finală 
ale probei de simplu femei, 
tenismana australiană Judy 
Tegart a învins-o cu 2—6, 9— 
7, 6—4 pe englezoaica Winnie 
Shaw, iar Karen Krantzke 
(Australia) a întrecut-o cu 
6—3, 7—5 pe Christine Sand
berg (Suedia). în proba de 
dublu bărbați, cuplul ameri
can Ashe—McManus a cîști- 
gat cu 6—3, 3—6, 6—3 la pere- 

australiană Giitinan—

Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de te
nis (rezervat juniorilor) de la 
Ciudad de Mexico. în ultima 
finală disputată — cea de du
blu masculin — perechea fran
ceză 
vins în cinci seturi : 6—2, 4—6, 8—6, - - - - - - - - 
vac

Lovera—Negelen a în-

Judy

1—6, 6—3 cuplul cehoslo- 
Pisecki—Jankovski.

★
Turneul internațional de _țe- 

nis de la Bloemfontein 
publica Sud-Africană) a 
tinuat cu desfășurarea 
finalelor. în competiția 
culină, jucătorul englez __
Cox l-a eliminat cu 6—4. 6—3 
pe Andrew Pattison (Repu
blica Sud-Africană), iar Bob 
Hewitt (Republica Sud-Afri
cană) l-a învins cu 6—3, 2—6, 
6—3 pe Graham Stilwell (An
glia). în proba de simplu fe
mei, tenismana engleză Ann 
Jones a dispus cu 6—4, 6—2 
de australianca Helen Gour- 
Iay.

(Re
con- 

semi- 
mas- 
Mark

VATRA DORNEI, 10 (prin tele
fon). — în localitate' au Început 
vineri întrecerile celei de a treia 
ediții a „Cupei Unirii” la schi. 
Spre deosebire de anii trecuți, la 
actuala ediție, in al’ara concuren- 
ților din țara noastră au partici
pat și reprezentanții U.I.S.P. din 
Italia. întrecerile de fond s-au 
desfășurat pe pîrtia din Poieniță, 
iar cele alpine pe masivul Suhard. 
Organizatorii au îr .impinat seri
oase greutăți în buna ueslășurare 
a probelor din cauza lipsei de... 
zăpadă. Cu toate acestea, cursele 
au fost foarte disputate șl. unele, 
de un bun nivel tehnic. Rezultate: 
seniori (eca. 8 km) : 1. Gh. Cercel 
(A.S.A. Brașov) 25,11, 2. Gh. Bă- 
descu (Dinamo Br.) 25,55, 3. St. 
Drăguș (A.S.A. Bv.) 26,50, 4. Dinu 

’ Petre (Dinamo Bv.) 26,57. " " 
Zangor (A.S.A. Bv.) ............
Țeposu (Dinamo Bv.) 27,01. Seni
oare : (cea. 4 km) — 1. Marcela 
Leampă (Dinamo Bv.) 14,54, 2—3. 
Lucia Barabaș (U.G.S.R.I.) șl Vil- 
ma Bâgdzi (Dinamo Bv.) 16,54, 4. 
Maria Peteu (UGSR II) 19,47, 5. 
Hatnal Laezko (UGSR I) 19.57, 6. 
Ita Antal (UGSR II) 20,03. Juniori: 
(cea. 4 km) 1. Iosif Urs (UGSR I) 
12.51, 2. Victor Dihol (ASA Bv.) 
12.58, 3. Iuliu Pața (Suceava) 13,27,
4. Pavel Chiriluș (Suceava) 13,29.
5. Vasile Nan (Dinamo Bv.) 13.38,
6. Ion Tudor (ASA Bv.) 13.41. Ju 
nioare : (cea. 3 km) 1. Elena Bă- 
sea (Dinamo Bv.) 11.58, 2. Rodica

27,00.
5. D. 

(>. T.

Clinei (UGSR 1) 12.50, 3. Elena 
Papuc (UGSR I) 13.17, 4. Iuliana 
Pața (Suceava) 13.47, 5. Marcela 
Bădescu (UGSR I) 13.53, 6. Doi
na Rusu (UGSR I) 14.19.

Slalomul special pentru seniori, 
disputat vineri, pe Suhard a dat 
naștere la o întrecere atractivă, 
plină de neprevăzut în care unii 
concurenți italieni — riscînd prea 
mult — au ratat porțile și au 
abandonat. O comportare bună au 
avut-o reprezentanții A.S.A. Bra
șov, Gheorghe Bălan și Vasile 
Crețoi care s-au clasat pe pri
mele două locuri. Rezultate : 1. 
Gh. Bălan 65,5, 2. V. Crețoi 65,7, 
3. ștefano Giacosa (U.I.S.P. Italia) 
68.0, 4. Nicolae Dăscălescu (UGSR 
II) 68,5, ’5. Constantin Bălan
(UGSR I) 70,7, 6. Piero Aliprandi 
(U.I.S.P. Italia) 71,5.

Simbătă au avut loc întrecerile 
de ștafetă încheiate cu următoa
rele rezultate : seniori : 4xlo km 
— 1. A.S.A. Brașov lh52,25, 2. Di
namo Bv. 11153,59, 3. U.G.S.R. I - 
lh54 53. Senioare 3x5 km 1. Dina
mo Brașov 50.32, 2. U.G.S.R. I 
58.27. 3. U.G.S.R. II 11106.30. Ju
niori 4x5 km — 1. Dinamo Bv. 
58.25. 2. Suceava 59,46, 3. A.S.A. 
Brașov lhin.35. Junioare 3x3 km: 
1. U.G.S.R. I 43,10, 2. Suceava 45,15, 
3.---------- ---------U.G.S.R. II 51,08.

CONSTANTIN ALEXE, 
coresp. principal

Tiparul LF.„IpjomalitT. «u. tiiezoiauu ar. 13~H, Uututeșu

timpul unei curseBOUZ1I PE PATRU ROȚI NU CUNOSC PESTE TOT ODIHNA. Iată, în fotografie, un aspect din 
disputate în S.U.A., pe circuitul de la Sebring (Florida), care a fost ciștigată de David Hobbs, originar din Rugby (Anglia), 
la bordul unui „Surtees Chevrolet". El șt-a adjudecat, astfel, „Marele Premiu L & M“
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