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Evocare
Vom face acolada de aur spre Pindar 
la ceasul robustefii, cu umeri largi. Obolul 
solar, cu mîna dreapta l-aruncă discobolul, 
musculatura cîntă-n armonios tipar.

Spartani la obiceiuri, nuntim frumos simbolul 
odraslelor voinice, -n soroc bimilenar, 
aici, la noi acasă, portret familiar 
menit să umple vremii capriciul și golul.

Ce repede, ca gîndul ni-e vindecată rana 
Cînd, murmurăm, latinici, zicala cu „mens sana~ 
și înflorim atletici în somptuos alai.

Ostașii, voievozii, cei păstrători de țară, 
Au fost atleți eroici atunci cînd se luptară.
Să-i ducem deci pe frunte înscriși de Unu Mai.

Muncă
închis în trup de sbucium ca, între țărmuri, marea, 
scandez mîndria muncii, păstrată din bătrîni.
Nu m-am visat cu steaguri și nici cu steme-n mîini, 
dar mi-a fost $rri<;n-n sînriA hnn.tAamn rlefilnrao

Căci sîngele în mine tot defilează. Piini 
dacă dospesc, e seva ce leagă germinarea, 
îmi defilează versul împăunînd cîntarea 
și-mi defilează anii pe stirpea lor stăpîni.

Cristalul meu extatic dacă lumini aruncă 
e că o mînă luptă, iar alta arde-n muncă, 
cînd globul jubilează-n Armindeni, retopit.

Ca un bolid ce cade din soare pe țărînă, 
se metamorfozează — doar munca să rămînă 
ecuatorul unic, sever și neclintit.

Armonie
Gimnastică urcare a mîinii spre departe, 
ritm suplu și-aplecare cu fruntea spre pămînt, 
ca la o sărutare cu brazda. Corp vibrînd 
la sănătatea care ni s-a prescris în carte.

Deci „in corpore sano" — cu strămoșesc avînt, 
nimic de bucuria mișcării nu-ți desparte 
ființa, om al lumii și om al tău, aparte. 
Ci laudă-ti mișcarea-n elasticul cuvînt !

la sulița, ia sfera (ca un pămînt) ce saltă, 
caiacul tău să cînte prin nuferii din baltă 
și spada ta să scrie victoria-ndelungă !

Statuie vie care împodobești alaiul, 
al alfa care-l scrie în Calendare Maiul, 
reține : orice laur încheie munca muncă !

ZiUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE 
A CELOR CE MUNCESC!
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SALVADOR - ROMÂNIA B 2-2 (1-2)
SAN SALVADOR 29 (Agerpres). — Selecționata de fotbal a statului San Salvador, care se pregătește 

!n vederea turneului final al campionatului mondial, a susținut marți un meci de verificare in compania 
echipei secunde a României. Jocul a fost urmârit cu un mare interes mai ales că fotbaliștii români se 
comportaseră bine in cele două meciuri susținute cu echipa Mexicului. întîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 2—2, la pauză tabela de marcaj indicind 2—1 în favoarea fotbaliștilor români. Scorul 
a fost deschis In minutul 14 de Martinez care a transformat o lovitură de la 11 m. Un minut mai 
tirziu Vigu a profitat de o greșeală a apărării gazdelor, înscriind din apropierea porții. Fotbaliștii echipei se
cunde a României au dominat și clteva minute mai tîrziu an marcat din nou prin Grozea. După pauză, 
gazdele au atacat in trombă. Ei au egalat în minutul 87 prin Martinez.

Sîmbătă seara, pe Stadionul Republicii

flNAlÂ CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE
• CAMPIONI CONTINENTALI, BALCANICI SI NAȚIONALI PE AFIȘ
• STRATEGIA ALCĂTUIRII FORMAȚIILOR VĂ DECIDE REZULTATUL

Sîmbătă seara, începînd de 
Ja ora 19, în potcoava stadio
nului Republicii, se pune 
capăt maratonului pugilistic 
care a angrenat în competiție, 
cu două luni în urmă, 8 
formații de Divizia A.

Finala se va disputa între 
eternii rivali, pugiliștii de 
la Dinamo și Steaua.

Cu această ocazie iubitorii 
boxului vor putea să-și veri
fice pronosticurile, s.sistînd 
la o întrecere dîrză între 
două echipe alcătuite din 
prime nume ale clasamentu
lui intern, balcanic și conti
nental. La sfîrșitul galei, u.ia 
din ele va primi — pentru 
un an — sceptrul supremației 
naționale.

Dincolo de totala discreție

pe care cei doi antrenori — 
C. Dumitrescu (Dinamo) și I. 
Chiriac (Steaua) — sînt hola- 
rîți s-o păstreze pînă la ot a 
cîntarului oficial, afișul în
trecerii- de sîmbătă seara ne 
anunță — cu totul informa
tiv — că vor urca' treptele 
ringului următoarele perechi 
(în ordinea categoriilor, primii 
fiind pugiliștii de la Steaua) : 
M. Lumezeanu — Șt. Boboc, 
C. Ciucă — V. Ivan, A. Dumi
trescu — Șt. Sandu, N. Giju 
— Gh. Drugă, Gh. Pușcaș — 
P. Dobrescu, N. Paraschiv — 
C. Cuțov, A. Popa — C. Ghi- 
ță, V. Silberman — .. Covaci, 
Gh. Chivăr — I. Olteanu, A. 
Năstac — I. Monea, D. Zelin- 
ca — I. Alexe.

întrecerea se anunță extrem 
de disputată. După toate 
probabilitățile — dat fiind

echilibrul aproape perfect 
intre cele două formații — 
victoria va reveni celei mai 
bine alcătuite echipe din 
punct de vedere strategic, 
Sînt așteptate surprize în 
alcătuirea formațiilor, mai 
ales la categoriile de mijloc, 
care — după cum se crede 
— vOr decide soarta întîl- 
nirii. Calculul antrenorilor îl 
vom cunoaște, însă, mai 
exact, abia sîmbătă seara. 
Oricum, vor evolua cu sigu
ranță în ring : 4 campioni
europeni, 2 vicecampioni 
europeni, un campion balca
nic și un fost campion euro
pean.

Chiar dacă buletinul me
teorologic anunță timp ne
favorabil, nu vă întoarceți 
din drum : gala se va ține 
în orice condiții I (g. i.).

FLORI i
de MAI\

de Aurel BARANGA
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înresc, asrrei, ae pri • 
ile copilăriei petre- I 
într-o uliță strimtă, •

I

înt sclavul pșopriei 
memorii. N-am uitat 
din tot ce am văzut și trăit. 
Mi-amintesc, astfel, ele pri 
măveri' 
cute

sufocată de noroaie, între niște mai
dane vaste pe care îsi svirleau tabacii 
scoarța, și unde, după ierni istovitoare, 
si nesfîrșite, căutam avid prima rază de 
soare mîngîietor. Pe aceste maidane 
ne petreceam noi, copiii cartierului, zi
lele de vacanță și tot acolo încercam 
primele voluptăți ale... „sportului".

Privesc zilele de primăvară ale co
piilor noștri și o nesfîrșită fericire îmi 
cuprinde inima emoționată.

N-am să evoc acum, aici, într-un 
de specialitate, infinit mai bine informat 
decîl mine, stadioanele, piscinele, să
lile de gimnastică, complexele sportive 
ce stau, generoase, la dispoziția tine
retului nostru. Sînt fapte, cofe, cifre, 
cunoscute amplu și îndrituit comentate 
Altceva aș încerca să subliniez. Și 
anume că, într-o iară unde pînă acum 
un sfert de veac nu avea acces la 
bucuria sporturilor decît o minoritate 
de privilegiați, se împărtășește astăzi, ș' 
cu satisfacții infinit superioare, o ma
joritate, adică milioane de oameni, ca 
să mă exprim concret și statistic

Din lux și expresie a unui snobism 
importat, sportul a devenit mai mulr 
decît un divertisment, a ajuns o nece
sitate. Nemaipomenită metamorfoză 
spirituală, nesperată acum douăzeci și 
cinci de ani, posibilă doar într-un uni
vers care excluzînd pecinginea exploa
tării omului de către semenul său, și a 
umilirii sale, a redat condiției umane 
dimensiunea demnității ce nu se poate 
concepe decît intr-o relație dialectică 
obligatorie : o inimă liberă și tînără, 
o minte 
trup de

Scriu 
infinită 
în Piața _________
coloanele sportivilor.

Văd în <_______
noștință adus zilei de 1 Mai, Partidului 
nostru, clasei muncitoare, fără de care 
tinerețea lor de astăzi ar fi fost um
brită de melancoliile copilăriei mele 
urgisite.

mele 
nimic

ziar

ageră și iscoditoare, într-un 
o sănătate biruitoare, 
rîndurile mele 
emoție .- peste
Aviatorilor vor

cuprins de o 
citeva ceasuri, 
intra triumfale

sportivilor.
defilarea lor actul de recu-
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Marin Dâdiii căpitan 
al echipei României pentru 

„Cupa Davis“
In ultima sa ședință, biroul federație 

noastre de tenis a numit în funcția d< 
căpitan al echipei României pentri 
„Cupa Davis" pe Marin Bădin.

AZI, LA FLOREASCA, AL 49-LEA DERBY BASCHETBALISTE

DINĂMO — STEAUA
Tradiționalul derby Dinamo — 

Steaua, aflat In acest an la a 
49-a ediție, se dispută astăzi In 
sala Floreasca, în cadrul psnyl- 
tlmel etape a returului diviziei 
A, Ca de fiecare dată, întllntrea 
are o mare importanță pentru 
stabilirea campioanei țării la 
baschet masculin. Amintim că in 
tur victoria a revenit sportivilor 
de Ia Steaua cu 86—84, iar în 
momentul de față situația aces
tor două formații în clasament 
este următoarea.

1. Dinamo 21 19 2 1783-1416 40
2. Steaua 20 17 3 1592-1322 37
De menționat că partida de as

tăzi este decisivă și in ceea ce 
privește „Cupa Sportul“ : în

caz de victorie, Dlnamo va pri
mi trofeul, altminteri cîștigâtoa- 
rea va fl cunoscută duminica, 
după Întîlnirea Steaua—„U“ Cluj. 
Meciul de azi începe la ora 
18,30.

Arbitrii t Gh. Chlraleu și G. 
Dutka.

Foimațlile : DINAMO (antrenor 
Dan Niculescu) : Albu, Dtacones- 
cu, Dragomirescu, Novac (folosi
rea lui este incertă), Cernea, 
Giurgiu, Vissner, Săuca, Chivu- 
lescu, Haneș, Mazilu, Bradu : 
STEAUA (antrenor Vaslle Po
pescu) : Dimancea, Nosievici (fo
losirea lui este incertă), Savu. 
Tarău, Gheorghe: Czmor, Molin, 
Nicolescu, Popa, Oțelac, Irimie. 
Pașca, Magoș.

PENICILINA IAȘI Șl STEAUA

NOILE CAMPIOANE ALE VOLEIULUI
Campionatul de volei s-a în

cheiat. Cele patru echipe fe
minine și masculine, care și-au 
disputat tricourile de campioni 
la București și Timișoara, au 
terminat aseară... ostilitățile. 
STEAUA a scăpat de emoții 
devenind campioana ediției 
1970 cu o zi mai înainte. I a 
fete, însă, numai ultimul meci 
putea să decidă pe deținătoa
rea titlului.

PENICILINA a fost, pină la 
urmă, încununată cu laurii 
victoriei. Tradiția a fost flintă.

Titlul a luat drumul lașulu 
Și cum aceste fete ciștigă per 
tru prima oară titlul suprei 
se cuvine să le amintim 
numele : AURELIA CAUNE 
FLORENTINA ITU, VIORIC 
B1NCHECI, CAROLINA NAI 
ANA CHIRIȚESCU, LUCI 
DOBRESCU, ANA ZABAR, 
MARILENA CIRTAN, DOIN 
APOSTU, CATINCA FAR1M 
antrenor : NICOLAE ROIBEI 
CU.

(Citiți amănunte in pag. a 4-d!I!!llll1lll|lîl!IIi!lll!IIIimi!!ll!EIIIÎÎI!îl!l!l!!HI!llîl!îll!!n!!llimillllllinill!l,!’:i'lil[::!i!Hi!’
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SEZON TURISTIC
TURISMUL - PLIMBARE CONFORTABILA ?

NU! IN PRIMUL RIND, MIȘCARE IN AER LIBER
•— ne declară dl. A. Haulot, fost președinte al Uniunii Internaționale a Organismelor Oficiale

de Turism (U.I.O.O.T.)

CÎND ÎNFLORESC NARCISELE
Filele unui carnet de dru

meție mă poartă cu ani 
în urmă, pe plaiurile 

țării, prin locuri pe unde oa
menii, părtași la solemnele 
manifestări ale naturii, au 
statornicit de veacuri tradiții 
închinate primăverii, florilor, 
bucuriilor vieții.

Retrăiesc cu ■ emoție ziua 
cînd m-am așezat pe iarba 
crudă, la umbra stejarilor din 
pădurea Staule lingă Poiana 
Sibiului, spre a cinsti un 
,.maial", alături de bacii din 
Jma și din Poiana unde, in 
jurul focului de vreascuri ;e 
care se rumeneau miei tineri, 
au prins a se depăna versuri 
de balade bătrlnești și a se 
doini din fluier; tot în tovă
rășia ciobanilor și a țărani
lor imbrăcați în portul bu
nilor și străbunilor lor, am 
luat parte, Intr-o duminică 
de început de mai, la o „sim- 
bră“ pe dealurile Certezelor, 
în legendara Țară a Oașului. 
Zilele de mai m-au minat 
apoi, către necuprinsa pădure 
de liliac, din Ponoarele Gor- 
jului, pe locurile unde odi
nioară se porneau strașnice 
petreceri haiducești, sau, mai 
recent, către frumoasa pajiște 
de narcise de la poalele Fă- 
gărașilor.

E locul să amintim aici 
că natura ne-a înzes
trat cu mai multe po

ieni de narcise care, fiind 
situate la altitudini diferite, 
începînd din zona de cîmpie, 
pină pe înălțimile munților, 
înfloresc succesiv. începînd cu 
primele zile de mai, pînă 
către mijlocul lunii iunie. 
Cine n-a apucat să ajungă 
la timp în Dumbrava Vadu
lui. mai poate apu. a ;n săp- 
tămînile următoare manifes
tările legate de înflorirea 
narciselor la Intregalde sau 
pe muntele Negrileasa.

In rîndurile care urmează, 
vom face o prezentare apro
ximativ cronologică — în 
funcție de perioadele de în
florire — a celor mai cunos
cute poieni cu narcise din 
tara noastră.

Cele dintîi. care au și în
florit. de altfel, sînt NARCI
SELE DE LA NEGRAȘI, o 
comună situată la sud est de 
Pitești, pe malul rîului Dîm- 
bovnic, nu departe de Cos- 
tești. Narcisele galbene din 
specia Narcissus-Stellaris, al

cătuiesc aici un covor floral 
de aproape un hectar.

Tot la altitudine joasă se 
află și MICA POIANĂ DE 
LlNGÂ SATUL CIOCÎRLĂU, 
DIN VECINĂTATEA ORA
ȘULUI TÎKGU JIU. în a- 
ceste zile, peste pitoreasca 
așezare gorjană se revarsă 
parfumul îmbătător al narci
selor...

Este apoi rîndul POIENII 
DIN VECINĂTATEA CO
MUNEI FĂGĂRĂȘENE VAD, 
cea mai întinsă și cea mai

cunoscută. Sărbătoarea nar
ciselor organizată aici în a 
doua duminică de mai reu
nește in fiecare an cîteva 
zeci de mii de turiști, venind 
din toate unghiurile țării.

în penultima duminică a 
lunii mai este rîndul arăde
nilor să-și dea întîlnire la o 
sărbătoare a narciselor. Locul 
de desfășurare a petrecerii 
se află LÎNGĂ INEU, PE 
DRUMUL JUDEȚEAN ARAD- 
ȘIRIA-PlNCOTA-INEU.

Spre sfîrșitul lunii mai,

Cârti turistice 
pentru noul sezon

uneori și mai tîrziu, înflo
resc narcisele din POIANA 
DE LA INTREGALDE. Fapt 
explicabil, dacă ținem seama 
de altitudinea acestei pajiști, 
aflată în apropierea comunei 
cu același nume de pe pri
mele ridicături ale Apuseni
lor. Ca întindere (cca 10 ha) 
și ca pitoresc, poiana cu 
narcise de la Intregalde sea
mănă întrucîtva cu surata ei 
mai mare din Dumbrava Va
dului.

în comuna Intregalde pu
tem ajunge pe șosea, fie ve
nind dinspre Teiuș (38 km), 
fie alegînd drumul Aiud- 
Abrud, pînă în apropierea 
comunei Valea Birnei (75 
km), de unde un drum local 
(cea 6 km) urcă pînă în 
comună. Poiana cu narcise 
se află și mai sus, către Pia
tra Cetei, cale de mers cu 
piciorul cam o oră și jumă
tate.

Cea mai înaltă poiană cu 
narcise se întinde însă PE 
VERSANTUL APUSEAN AL 
MUNTELUI NEGRILEASA 
(1366 m), în vecinătatea unui 
alt monument al naturii. De
tunatele Apusenilor. Sînt ul
timele narcise ale acestei pri
măveri, momentul înfloririi 
prilejuind și aici o mare ser
bare populară, care prin am
ploarea și prin pitorescul 
manifestărilor rivalizează cu 
tradiționalul tîrg de pe mun
tele Găina.

’ Drumurile de acces către 
poiana de pe Negrileasa por
nesc din Alba Iulia. Deva și 
Turda. Primul, prin Zlatna, 
pe șoseaua Abrudului, pînă la 
Gura Cerbului, de unde se 

ramifică drumul județean care 
duce la Aiud. 11 urmăm pînă 
pe dealul Mogoșului (în to
tal 81 km), de unde o potecă 
de picior ne scoate într-o oră 
în poiana Negrilesei.

Celelalte două căi de acces 
se întîlnesc cu prima la A- 
brud (Deva-Brad-Abrud, 76 
km) sau Gura Cerbului (Tur- 
da-Cîmpeni-Abrud-Gura Cer
bului, 95 km), contopindu-se 
pînă la capătul traseului nos
tru.

Timp de aproape șase săp- 
tămini, la Negrași sau Co- 
cîrlău, în Dumbrava Vadului 
și Intregalde, lîngă Ineu ori 
pe Negrileasa narcisele sînt 
în floare prilejuind sărbători 
populare cu adinei rezonanțe, 
sărbători care cinstesc sosi
rea primăverii pe meleaguri
le noastre.

Nicolae DOCSANESCU

— Oare tot mai accentuata 
modernizare a turismului nu 
tinde să-1 transforme pe par
ticipantul la excursii intr-un 
„colet*1 pentru că ocolind efor
tul fizic, el devine de fapt un 
sedentar in deplasare ? — l-am 
Întrebat pe domnul ARTHUR 
HAULOT, prestigioasă perso
nalitate a turismului mondial, 
fost președinte al U.I.O.O.T. 
(Union Internationale des Or- 
ganismes Officialles de Tou- 
risme), comisar general al tu
rismului belgian și membru în 
comitetele de conducere ale 
unor organizații turistice in
ternaționale.

— Așa s-ar părea. Observația 
dumneavoastră este justă, dar 
numai pînă la un punct. Avio
nul, autocarul, trenul, vaporul 
sau autoturismul înlătură o 
mare parte din investițiile de 
mișcare ale omului-turist.

Dar lucrurile stau, în fond, 
cu totul altfel. Turismul par
curge acum etapa de familia
rizare a maselor, etapa de a- 
firmare a ideii necesității 
excursiilor. Și strădania noas
tră, a celor care ne-am ocu
pat de aceste probleme și con
tinuăm să rămînem fideli ac
țiunilor in curs, este ca să 
atragem în acest autentic uni
vers al turismului mase cit 
mai largi, mereu mai multi 
oameni și de pe tot mai întin
se arii internaționale. Cei 
ce-au descoperit farmecul tu
rismului sînt cîștigați apoi 

deplin și definitiv.
Cînd această etapă va fi de

pășită. se va putea trece — și 
tranziția se desfășoară de pe 
acum — la formele variate ale 
unui turism conform cu gustul 
fiecăruia, după preferințe, a- 
notimpuri și dimensiuni geo
grafice.

Așadar, încă de pe acum no! 
ne străduim să-f facem pe oa
meni să circule cit mai mulți 
Intre ei, să-i cunoască Ia ei a- 
casă și să descopere lumea in 
dimensiunile ei reale

— Poate că ne vorbiți șl 
despre raportul dintre turism 
și sport...

— ...O, e dintre cele mai fi
rești. dintre cele mai strînse. 
în fond, sportul, în țelurile lui 
esențiale și înalte, apropie oa
menii, îi face să se cunoască 
și să se prețuiască în același

timp, după cum îi păstrează 
pe oameni în legături de iungă 
durată.

Oare turismul nu vizează a- 
celeași obiective ca și suoi i ul 
în ultimă esență ?

Trebuie să vă spun ca noi 
tindem să consacram așa-risul 
„turism de mișcare”, — și for-

ARTHUR HAULOT 
văzut de Neagu Rădulescu

me mai sportive de turism • 
pe bicicletă, pe motocicletă, 
un turism montan practicat n» 
scară largă.

Mijloacele de locomoție evo
luate, vor fi folosite iiumai 
drept moduri auxiliare de la 
reședință către obiectivele fi
nale ce nu vor fi atinse decit 
printr-un notabil efort fizic.

După cum, aparent, tenmca 
evoluată a mijloacelor de tran
sport viciază turismul funda
mentat pe mișcarea fizică ex
clusiv tot astfel turismul de 
azi stă la baza unei evoluții 
spre largi cuprinderi de masă 
și către țeluri care includ 
și formele ideale, dela în curs 
de aplicare : campingurile în 
peisajul natural, care funcțio
nează simultan cu turismul de 
confort, cu hotelurile șl restau
rantele așa zise „high life* din

metropole și stațiuni balneo
climaterice.

Nu vreau să las Întrebarea 
dumneavoastră să se Iroseas
că sau s-o închei prin ceea ce 
v-am spus pînă acum, astfel 
că se cuvine să-i recunosc 
sportului o mare și necontesta
tă contribuție în dezvoltarea 
și promovarea turismului mo
dern ; de n-ar fi decît migra- 
țiunea maselor de spectatori 
internaționali la competițiile 

sportive cu caracter continen
tal sau la cele chiar de an
vergura mondială.

Vreți să vă citez cele mai 
clasice dintre competiții care 
animă turismul mondial ? Ei 
bine, rețineți, vă rog, CUPA 
DAVIS sau JOCURILE OLIM
PICE, acestea atît în edițiile 
lor de iarnă cit și de vară.

Jumătate din tribunele sta
dioanelor respective sint popu
late de turiștii care afirmă 
astfel noua formă de excursii, 
cele în favoarea manifestări
lor sportive.

Fotbalul își are și el turiș
tii Iui fideli și constanți. A- 
ceștia sînt consacrați de specii 
variate, între care, oasionatii îl 
definesc pe „turistul-microbist", 
deopotrivă de dăruit fotbalului, 
de gălăgios și de ireductibil 
pe toate meridianele globului 
pămîntesc.

Dar. hai să vorbim, poate, 
scumpe confrate din România, 
— îmi permit să vă numesc 
astfel pentru că și eu sînt, in 
originele mele profesionale, un 
vechi și neobosit reporter de 
presă, de radio și, recent, de 
televiziune. — hai deci, să 
vorbim despre perspectivele, 
tot mai luminoase și mereu 
amplificate, ale turismului în 
lume.

Indiferent de forma sub care 
se practică, turismul este un 
factor de reciprocă cunoaștere 
a oamenilor, într-un climat al 
găzduirii și al ospeției care se 
dezvoltă pe temeiul curiozității 
reciproce și, în același timp, a' 
sincerității.

Tendința noastră, a celor 
‘care activăm în domeniul tu
rismului, e să facem din fie
care om un turist. ...Șl atunci, 
cind în lume vor exista numai 
turiști, ei bine, să știți că a- 
tunci în lume nu vor rnal fi 
războaie.

V. FIROIU

Acum 75 de ani, de 1 Mai

PETRECERE C1MPENEASCĂ IN GRĂDINA BĂICOIANU

în prag de nou 
sezon turistic em 
făcut un scurt po
pas la editura STA
DION, pentru a a- 
fla ce lucrări va 
pune la tndemina a- 
matorilor de ex
cursii și drumeții, 
în viitorul apro
piat.

9 Cea mal apro
piată apariție o va 
constitui Dicționa
rul turistic „RO
MÂNIA DE LA A 
LA Z". Este vorba 
de o lucrare am
plă (cca 500 pagini) 
care prezintă așe
zări urbane și ru
rale chiar (în ca
zul in care pre
zintă interes turis
tic), stațiuni balneo
climaterice, în ge- 
\neral întreg fondai 
turistic al țării noa- 
stre. Masivul volum 
este completat cu o 
ftartd a obiective- 
Zor prezentate.
• într-o îngrijită 

[prezentare editoria- 
va revedea lu- 

[mina tiparului.

după mai mult da 
patru decenii
„CARTEA MUNȚI1 
LOR" scrisă de con
deiul sensibil și 
pasionat al Bucu- 
rel Dumbravă.

Apreciată de cri
ticul literar Par- 
pessiclus „vede-me- 
cum al drumețului, 
călăuză sfătoasă șl 
cu haz, poemă sa
cră a frumuseților 
naturii, a mirajului 
munților", lucrai ea 
va fi primită cu in
teres de toți cei 
cărora natura ge
neroasă a patriei 
noastre le-a stirnit 
în suflet vibrația 
profundă a emo
ției.

O bogată ilustra
ție fotografică va 
completa această e- 
diție nouă din ,Car 
tea munților**.
• Din ciclul 

„MIC ÎNDREPTAR■ 
vom tntllni, curlnd, 
în librării noua e- 
diție a ghidului 
IAȘI iar, în lunile 
următoare prezentă
rile orașelor RA

DAUȚ1, SUCEAVA 
ca și cea a stațiu
nii SINGEORZ- 
BAI.

O Redacția edi
turii STADION ne-a 
mat informat că are 
In lucru GHIDUL 
CAMPINGURILOR 

DIN ROMANIA, 
două noi prezentări 
de masivi în colec
ția „CALAUZA TU
RISTULUI" : prima 
MUNȚII SEMENI- 
CULUI și ai ANI
NE! iar cea de a 
doua consacrată 
munților CIBINU- 
LUI și LOTRULUI ; 
ediția a IV-a a 
GHIDULUI CA
BANELOR precum 
și un GHID ATLAS 
AL ROMÂNIEI, rea
lizat într-o formu
lă originală.

• Peni • tu- 
automoblliști care 
vor porni la drum 
pe șoselele țării, 
editura a și trimis 
In librării ediția 
1970 a hărții turis
tice a României la 
care a operat îm
bunătățirile șt com
pletările necesare.

SENS
INTERZIS!
Ziarul nostru a semna

lat, în perioada respectiva 
a anului trecut, atitudinea 
cu totul necivilizată a u- 
nor vizitatori ai Poienii 
Narciselor de la Vad (jud. 
Brașov) care au rupt și 
smuls flori în cantități nejus
tificat de mari periclitînd 
existența acestui monument 
al naturii.

Autoritățile județene s-au 
văzut, așadar, nevoite să 
interzică organizarea ex
cursiilor la Vad, pe timp 
de doi ani, pentru a per
mite rezervației floristice 
din această zonă să se re
genereze.

La 15 aprilie 1895, prin 
„Manifestul" publicat în 
ziarul „Lumea nouă", 
Consiliul general al Par

tidului Social Democrat al Mun
citorilor din România, Invita la 
sărbătorirea zilei de 1 Mal — 
„zi scumpă proletariatului", — 
prin petrecerea clmpenească 
din Grădina Băicoianu, care se 
va face duminică 16 aprilie 1895". 

Intrase in tradiția acelor ani 
ca manifestațiile de 1 Mal să 
cuprindă și „petreceri cîmpe- 
nești", găzduite de diferite gră
dini bucureștene : Trocadero,
Puțul cu apă rece, Băicoianu 
etc. Cu acest prilej, numeroși 
muncitori își disputau întîieta- 
tea In concursuri organizate 
ad-hoc, „de iuțeală", „de forță" 
etc.

In 1895, guvernul Lascăr Catar- 
giu luase numeroase măsuri 
pentru împiedicarea sărbătoririi 
Zilei internaționale a celor ce 
muncesc, interzicînd „manifes- 
tațiunea pe străzile Capitalei" ca 
fiind „împotriva Constituției*, 
declanșlnd arestări sub diferite 
pretexte, solicitînd unor patroni 
de întreprinderi să oprească 
plata salariilor lucrătorilor „pen
tru a fi astfel Împiedicați să 
participe a doua zl la manifes
tație" etc. Aceste măsuri sama
volnice n-au putut, Insă, In
fringe voința muncitorimii. „Prin 
organizarea de manifestări deschi
se, In pofida dispozițiilor de in
terdicție a sărbătoririi zilei mun
cii, prin dîrzenia cu care muncito
rimea șl-a apărat dezideratele, 
1 Mal 1895 a fost o experință 
pentru proletariatul român în 
lupta cu forțele reacționare, ex
periență care avea să se contu
reze tot mai puternic în anii 
următori" (O. Matichescu și E. 
Georgescu : „1 Mai în Româ
nia").

La Grădina Băicoianu, frumos 
pavoazată cu drapele roșii și 
pancarte pe care erau scrise lo
zinci revendicative, reprezentan
ții muncitorilor au dat glas 
dreptelor lor deziderate. Apoi, 
a urmat serbarea care mar
chează un moment important 
șl în istoria mișcării sportive 
din țara noastră.

Tn „Palestrica", Constantin Kl- 
rițescu menționează interesul cu 
care au fost urmărite în ca
drul acestei petreceri cîmpe- 
neștl, „fazele spectaculoasei lup
te dintre universitarul Paul Bu
jor, amator cu bună școală 
sportivă și atleticul lucrător ti
pograf Frangopol". Subliniem că 
această amintire reprezintă una 
dintre primele dovezi că în uî-j 
timul deceniu al secolului trecut,

„pasiunea pentru sportul luptei 
a cucerit și masele populare" 
desigur tocmai datorită asemă
nărilor pe care le avea cu stră
moșeasca trîntă.

In același timp, prezența viito
rului savant Paul Bujor în pro
gramul galei improvizate de la 
Grădina Băicoianu, vine să con
firme preocupările sportive ale 
acestui„biolog progresist și lup
tător pentru dreptate socială" 
(Olga C. Necrasov : „Prof. Paul 
Bujor"). Tot lui i se va datora, 
de altfel, și înființarea. în 1902, 
a „Societății pentru gimnastică 
și muzică din Iași", al cărei 
prim președinte a fost.

Petrecerea cîmpenească organi
zată înt cinstea zilei de 1 Mai 
1895 și în cadrul căreia întreceri
le sportive și-au marcat prezen
ța, a fost urmată, curînd de al
tele asemănătoare. Chiar peste 
alte cîteva zile, aceeași grădină 
ca și terenul „Societății de dare 
la semn — în spatele coloseului 
Oppler", aveau să găzduiască 
alte asemenea „petreceri" orga
nizate de „Societatea internațio
nală a lucrătorilor legători de 
cărți, cartonagie și liniatură din

București", „Societatea industria
șilor mecanici", „Societatea lu
crătorilor tinichigii-Viitorul" etc. 
Programul acestora va anunța și 
„întreceri de popice", „de velo- 
cipediști" etc.

Dar, așa cum afirmă același 
Constantin Kirițescu, manifestă
rile sportive muncitorești aveau 
loc în acei ani, „de obicei, în 
timpul sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
pe care muncitorimea o petreK-a 
în mijlocul naturii, în grădinile 
de la periferia orașelor".

Au trecut, de atunci, mai multe 
decenii. Mișcarea sportivă din 
țara noastră a luat o amploare 
pe care, probabil, sportivii pe
trecerilor cîmpenești de altă dată 
nici nu o visau. Dar acum, cînd 
sportul românesc șl-a făurit un 
solid prestigiu, la baza căruia 
stau titluri olimpice și mondia
le, se cuvine ca gîndul nostru 
să se îndrepte și spre cel care, 
cu decenii în urmă, înfrunțînd 
atitea opreliști, înfiripau mișca
rea sportivă muncitorească.

Dorin ȘTEFLEA

J m evocat în Sportul, cu
ZI alt prilej, un Maial de 

odinioară în pădurea 
și pe vilcelele verzi din Hoia 
clujeană. Mi-am adus amin
te , cu acel prilej, de ritua
lurile și jocurile cu vechi 
tradiții ale brașovenilor, care 
cuprindeau și întreceri, unele 
sportive, altele — ca, bună
oară, golirea pe nerăsuflate 
a halbelor de bere — mai 
puțin sportive. Am vorbit 
pînă și de crîngurile cu con

certe de mierlă în ele, de ca
tifeaua cerului de cobalt, de 
sprinteneala voioasă a tine
retului universitar. Dar n-am 
vorbit despre Maialul mai 
modest, cu toate acestea nu 
mai puțin semnificativ, al 
muncitorilor din orașul co
pilăriei mele, în care fume
gau, de pe atunci, coșurile 
cîtorva fabrici și duduiau, 
din zori pînă-n târziul nopții, 
mai multe ateliere. Pe cei 
ce lucrau intr-însele li cu

noșteam din vedere, fiindcă 
locuiam aproape de gară si 
îi‘ întâlneam zilnic, intorcin- 
du-se pe la casele lor înne
griți de funingine și uleiuri, 
acoperiți de pulberea halelor 
și a drumurilor nepardosite 
ce legau cartierul fabricilor 
de oraș. Le știam veșmintele 
ponosite, soioase, pătrunse de 
mirosul de ulei și chemicale 
ale halelor, fețele supte și 
obrajii cenușii de țepii băr
bii de mai multe zile.

De 1 Mai însă, ca la atin
gerea mîinii unei zîne a pri
măverii, înfățișarea lor se 
schimba cu desăvîrșire. Cre
deam, pe-atunci, că sfiindu-se 
de mulțimea polițiștilor și 
agenților civili care mișunau 
peste tot, se dichiseau cu ceea 
ce aveau mai bun prin șifo
nierele sărace, obrajii lor, cu 
umbre vinete după proaspăta 
intervenție a briciului, stră
luceau și, in ochi, aveau scli
pirile unui foc adine. Nu

știam încă, la virsta nedu
meririlor, ce anume alimen
tează acel foc ascuns, după 
cum nu știam nici rostul for
fotei de polițiști pe la toate 
răscrucile de drum, și în fie
care piafă mai măricică. A- 
genții civili ajungeau chiar 
pînă la oarecare apropiere de 
Dimbul Rotund, năpădit în 
zilele săptăminil de potop de 
vrăbii. De întîi mai insă, 
vrăbiile se mutau în altă 
parte, deoarece cocoașa aceea 
imensă, cu iarbă putină și 
copaci firavi, sub care nici o 
umbră nu-și afla culcuș, era 
năpădită de muncitori.

Muncitorii nu mergeau la 
Hoia, ci acolo unde nu le 
putea nimeni turbura exodul 
pașnic înspre zăvoaiele de ră
chite ale Nădășelului, un pî- 
rîu cu apa domoală, care lăsa 
pe firele de iarbă ale țăr
mului și pe penele cîrdurilor 
de rațe bălane pete vineții 
de grăsimi industriale. A-

TUR DE
• PENTRU noul sezon turistic, 

I.S.C. Predeal a promis amatori
lor de drumeție montană instala
rea a două refugii metalice, cu 
o capacitate de cite 14 locuri, pri
mul pe creasta Pletrii Craiului, 
iar cel de al doilea in munții 
Făgăraș, lingă lacul Urlea.

• ACCESUL în masivul Piatra 
Mare a redevenit mal lesnicios 
datorită faptului că au fost repa
rate scările atît pe poteca ce urcă 
dinspre Dîmbul Morii cit și cele 
aflate pe traseul dinspre cascada 
Tamina.
• A ÎNCEPUT să se învioreze 

din nou activitatea cicloturistică 
la București. După cîteva ieșiri 
programate o dată cu sosirea pri
măverii, C.M.E.F.S.-București în 
colaborare cu Organizația de pio
nieri a municipiului București au 
inițiat două excursii pe biciclete 
pentru purtători de cravate roșii 
tn zilele de 2 șl 3 mal.

Prima, rezervată clcloturiștilor 
avansați are ca obiectiv mina de 
sare de la Slănic-Prahova iar cea-

ORIZONT
laltă, destinată începătorilor se va 
îndrepta spre Căldărușani.

Adunarea participanttlor va 
avea loc în ziua de 2 mal, orele 7 
dimineața, In fața stadionului Di
namo.

• AU FOST terminate lucrările 
de amenajare șl dotare de la ca
banele Gura Rlulul șl valea Slm- 
betll. Lucrări de reparații șl în
frumusețare s-au efectuat, In 
ultima vreme, la cabanele Bran- 
Castel, Plaiul Foii șt Cheia.

• LA CAMPINGUL de la Fin- 
tlnlța haiducului șl la hanul tu
ristic de la Mlercurea-Deal (am
bele tn jud. Sibiu) stnt tn curs 
de executare lucrările pentru mă
rirea spațiului de cazare, ambele 
locuri de popas fiind foarte soli
citate tn trecutul sezon turistic.

• IN STAȚIUNEA climaterică 
șl de sporturi de iarnă Păltiniș va 
tncepe construirea unul telescaun 
care va înlesni accesul pe vtrful 
Onceștl.

genții siguranței nu se încu
metau pînă acolo, o dată ce 
Dimbul Rotund și luncile Nă
dășelului erau, prin tradiție, 
terenul de Maial al munci
torimii. Cred că priveau de 
departe, jucîndu-și a nepu
tință mușchii maxilarelor, 
basmalele roșii ale femeilor 
cravatele roșii ale bărbaților. 
Ar fi dat orice să aibă ure
chile lungi, să poată desluși 
conversația muncitorilor, dar 
asta nu era cu putință. Cu 
putință era doar să contem
ple de la distanță freamătul 
acela calm și puternic, care 
împrumuta un înțeles mal 
adine zilei de primăvară. Ră
sunau cîntece vechi și noi in 
văzduhul clar, de îndată ce 
negura dimineții se risipea 
și Soarele lui Florar aprindea 
inimile. Cîntecele pluteau 
pînă departe în zare, spre 
seninul înalt, cit era ziua de 
lungă. Acolo am auzit întîia 
oară Internaționala, fără să

bănuiesc ce bătăi crunte în
durau de pe urma ei, în a- 
ceeași noapte chiar, unii din
tre fruntașii muncitorimii, 
smulși din așternuturile lor 
de mina stăpînirii.

tn ciuda lor, Maialul mun
citoresc se repeta în fiecare 
an, pe același Dîmb Rotund, 
cu aceleași cintece înflăcărate 
și cu aceeași Internațională 
intonată de mii de glasuri 
sonore. Se repeta, probabil, 
fiindcă ziua aceea de întîi 
Mai era singurul prilej în 
care muncitorii de odinioară 
aflau răgazul de a-și aerisi 
plămînii îmbîcsiți în respi
rația proaspătă a firii renăs
cute. Era unica lor excursie 
din tot anul, ocazie firească 
de a afla în reînvierea frun
zișurilor și a bălăriilor, încu
rajare pentru credința lor în 
apropiata înviere a dreptății 
pentru ei.

George SBARCEA

II. TRATARE

Sînt unii care le știu pe 
toate — și nimic altceva 
in plus. Sînt alții care 
știu mai puține, dar in

tuiesc in schimb o mulțime 
de lucruri: francezul cu care 
cutreierasem munții olteni, 
coborind spre finish-ul călăto
riei noastre (un pic cam gră
bite), făcea parte din această 
ultimă categorie. Era un om 
destul de tăcut și închis în el 
însuși, cintărind precaut fie- 

j care cuvint rostit; un tip sen
sibil, și așa cum am mai spus, 
extrem de intuitiv. Luptase în 
Rezistență, îl cunoștea pe An
dri Malraux. tn Tirgu-Jiu, am 
profitat de un duș bun la ho
tel, l-am dus apoi să con
temple visele hieratice de odi
nioară ale lui Brâncuși. Mai 
tirziu, gustind din eșcalope-ui 
cu ciuperci in smintină, servit 
încurajator într-un restaurant 

j la masa de seară, a strîmbat 
din nas.

— NOS bolets iFtaient 
meilleurs. (Ciupercile NOAS
TRE erau mai bune )

Și am roșit de plăcere a 
doua oară.

Înainte de culcare, m-a che
mat la el in cameră să bem 
un coniac Bisquit-Dubouch^, 

păstrase o sticlă „de buzunar" 
— provision-poche Sabena. Sus 
in munte, nu băusem decît 
ceaiuri și puțin rom. Pe pat 
sta desfăcut pieptarul înflorat 
„de fală mare", cumpărat cu 
incintare pentru nevastă-sa, 
la Cernădia. (Sat cu excepțio
nal de frumoase costume regio
nale, în care-l abătusem inten
ționat.) Inchinîndu-mi paha
rul ,mi-a făcut impresia că 
zimbea malițios.

— ...Mi se pare că dumt- 
tale îți place un anume gen 
de turism... cum să mă ex
prim ; cel în sălbăticie, tu
rismul rudimentar, nerafinat. 
Te-ai supărat cumva ? a adău
gat repede. Aș fi dezolat.

— De ce ? S-ar putea să 
ai dreptate, deși nu întru to
tul. Să mă explic. Fără si 
jignesc pe nimeni, fără să fiu 
răutăcios sau prost Inspirat 
cind îți spun ce-ți spun acuma, 
noi sintem balcanici. Nu-i nici 
o rușine în asta. Balcanici sînt 
și iugoslavii și bulgarii și gre
cii : este o realitate geografică 
și una istorică, așa cum vot, 
francezii, sînteți apuseni, cum 
austriecii fac parte din Ml- 
tteleuropa, sau cum sînt nor
dici norvegienii. Totul se re
zumă însă la altceva : care 
este specificul, acel specific 
autentic, fermecător, meritînd 
a se arăta pentru ca să fim 
înțeleși și deosebiți, în primul 
rînd față de vecinii noștri și-n 
al doilea, față de celelalte 
popoare ? Turism facem cu to
ții. Hoteluri, piscine, moteluri, 
șosele — mai bune sau nuri 
proaste — restaurante avem 
toți; munți, ape, dealuri, peș
teri, mări sau lacuri, așljde- 
rea. Am spus că turismul e 
necesar să fie impulsionat din 
adine spre suprafață, șt nu 
invers. Da, iarăși nu vreau să 
jignesc pe nimeni, dar cred 
că, cel puțin în ceea ce ne 
privește, turismul trebuie ana
lizat cu o seriozitate ceva mai 
plină de tilcuri. Dumitale ti 
s-a arătat o fațetă superficială 
a acestei țări, din păcate se 
arată și altora, șl, hai să zif 
că slnt de acord... cu un a- 
mendament: confortul să pri
meze, confortul și civilitatea, 
în nici un caz însă, la modul, 
(după mine destul de sim
plist,) în care se ridică tot fe
lul de hanuri haiducești, de 
rotiserii de pe timpul voie
vozilor, de cafenele fanariote, 
șure și alte paste făinoase, pro
venind parcă cu toatele din- 
tr-o operetă de foarte io* 
gust. Un han ? Două-trei oale 
smălțuite, opt ștergare, puțin 
stuf — șt chelneri imbrăcați 
in precare costume naționale... 
O cafenea de epocă ? Măsuțe 
joase, perdele de tifon colo
rat — și „turcoaice" în șalvari 
?i papuci brodați, cu un etern 
smile pe buzele artistic far
date... etc., etc. Semănind toa
te astea pe munți, la mare 
sau pe diverse șosele, nu-ți 
arăți nici specificul, nici țar- 
mecul autohton — fiindcă nu 
in așa ceva zace minunea a- 
cestui popor: ci în stânele, li
nele datină din epoca matriar
hatului, sau... de ce nu, din 
epoca bacantelor trace, (ai vă
zut, la stina din Gilort era baci 
o femeie,) tn poenile, potecile 
păstorești, tn casele de vină* 
toare, tn bisericuțele și-n cres
tele scăldate tn soare — șl 
mal ales tn oamenii care se 
mișcă printre acestea, de etnd 
lumea șl pămîntul. Oamenii 
întâlniți șl de dumneata In 
recentul nostru drum, care nu 
știu ce-s alea whisky, pecsi 
sau țigaretele King Sire Luc
ky. Știu însă să pună troițe 
la margine de cărare, pentru 
necunoscuții pieriți între stră
ini, știu să bea cu mulțumire 
o țuică bătrlnească, si suie 
șl să-și coboare turmele la 
date stabilite din moși-stră- 
moși, părăsind această lume 
cu ztmbetul pe buzet cum de 
asemenea au fost tnvățați s-o 
părăsească tot din moși-strd- 
moși. Pornind de la astfel de 
premise, care, (cum spui dum
neata) s-ar putea înscrie tn 
riadul celor nerafinate, per
sonal le prefer hotelurilor de 
lux, prefer bazinului Lido to
rentele de munte, după cum 
prefer bulevardului zgomotos 
al Bucegilor, (unde nu te-am 
dus tocmai din motivul ăsta,) 
pădurile pline de singurătate, 
pădurile eu cerbi, cu veverițe, j 
cu păsări și cu liniște.

(Va urma)

Al. STRL1ȚEANU
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Nu obține nimeni viza 

despărțirii de tine
rețe I Prea e vrăji

tă tinerețea, prea o pier
dem fără leac pentru a 

fconșimți noi înșine în a o 
expatria din locul de baș
tină al biografiei noastre. 

.Cerul tinereții ne 
ză, sau ne așteaptă, 
Un cîine erei" 
odjssei i.._ 
că l-am părăsit, 

• recunoaște, 
de rănile |

Șlefuim 
permanent 
mintirilor 
mațe ale

urmea- 
.ca 

credincios , și, după, 
îndelungi, uitînd 

ne va 
«, mîngîindu-ne 
pribegiei, 
mereu, printr-un 

reflux al a- 
tărîmurilor pri- 
existenței noas- 

. tre și migrafia sufletului 
nostru într-acolo nu o poa
te împiedica nici 
o barieră. Poate----- -----
pentru că, întoc- 

, mai ca — ~ ~ 
muletă, 
cu noi 
cestui teritoriu de 
care nu ne lăsăm 
frustrați pină la 
ultima suflare, cea 
i-o reînapoiem.

Călătoriile noastre spre 
zona vulcanică a vieții sînt 
mult mai numeroase decit 
presupunem și contabili
zăm. Și nu folosim exclusiv 
vehiculul nostalgiei. Ne re
întoarcem 
identifica, 
pentru a

pe o a- 
purlăm 

tărîna a-

ciuda toamnelor — 
frunze căzâtoare și 
iarnă ne-ar bîntui, 
pe veci ancorați în 

' j al t‘—

De Mircea
SIMifflbreanu

pe car©

pentru a ne 
pur și simplu, 
ne reîntîlni cu 

noi înșine. „Et in Arcadia 
ego", poate spune oricine. 
Și o spune, de fapt, pen
tru că tinerețea este unul 
din învelișurile planetei — 
ca apa sau aerul. Ea este 
pretutindenj, 
mai puternic, cu 
mulți afluenți, 
nicicînd secătuită, 
treține în lume 
gingășia, elanul, 
xigenul arderilor 
puntea cu 
posteritatea și 
prezentul ne ispitește 
modul cel mai acut.

Pendulăm — orice 
spune — spre tinerețe. Ca 
spre un anotimp perma
nent al sufletului nostru. 
Ne aflăm într-o continuă 
fraternitate și camarade
rie cu ea, nu avem 
nimic necunoscut. Am fost 
și noi în această lume- 
grădină. Mugurii ei — în

fluviul cel 
cei mai 
minunea 

Ea în- 
basmul, 

este o- 
noastre, 
tentăm 

cu care 
în

care

am

aici

nu dau 
oricîtă 
sîntem 
marele 

solstițiu al tinereții. E 
vîrsta nervilor descoperiți, 
unde fiecare clipă fuge ca 
un arcuș pe corzile su
fletului, generînd o me
lodie unică și captivantă 
tocmai prin accidenții săi 
nerepetabili.

Rămînem tineri exact în 
ceea ce ne umanizează 
mai mult și ne desenează 
mai bine ca oameni. îi 
vedem pe tineri și ne în
țelegem mai bine datoria. 
Frăgezimea trebuie prote
jată I Fiecare finăr este 
un manifest al bucuriei de 

a trăi, al răspun
derii solidare 
pentru cel mai 
frumos dar al 
vieții, un memen
to pe cît de pu
ternic pe atît de 
subtil adresat ma
turității noastre.

Vedem sute de tineri, 
zilnic, si fiecare ne vor
bește despre răspunderea 
noastră. îi observăm cum 
se metamorfozează, cum 
prind puteri, îndrăzneală, 
sens și fiecare pătrunde ca 
o rază de laser prin blin
dajul blazării și al obiș
nuinței, impune dinamului 
nostru lăuntric grăuntele de 
omenie fără de care toată 
forța noastră s-ar preface 
într-o agitație stearpă.

Sînt, toti acești tineri, 
COPIII NOȘTRI! Le urăm 
să trăiască și ei trăiesc 
perpetuînd umanitatea din 
seva căreia s-au hrănit 
înainte de a-i îmbogăți 
sursele.

Vedem tineri și știm 
ne vedem, de fapt, pe 
înșine, în anticamera 
ții, în ceea ce avem

re-

că 
noi 

vie- 
... -------    mai

bun și mai frumos, bună- 
ta!e și frumusețe, pe care 
— fără cultul a tot ce este 
tînăr — riscăm, aproape 
sigur, să le uităm și, cu 
aceasta, să le pierdem.

Tocmai de aceea nu ob
ține nimeni viza despărți
rii de tinerețe. Dar nici 
n-o cere nimeni. Condiția 
umană slăvește în tinerețe 
propria ei virstă. Și cea 
mai adecvată !...

DE NERECUNOSCUT IA REIMS
De la trimisul nostru special Ch< NICOLAESCU

PARIS, 29 (prin 
I,a aproape un an 
tilnirea de la Paris (30 a- 
prilie, 1—0) fotbaliștii fran
cezi au repurtat acum, la 
Reims, o nouă victorie asupra 
fotbaliștilor români. Un sta
dion plin venit nu numai 
pentru echipa favorită, ci șt 
peptru a vedea la lucru pe 
fotbaliștii români, acreditați 
cu o bună carte de vizită, a 
asistat la o victorie netă a 
echipei Franței și la o evolu
ție foarte slabă a echipei 
oaspe. Cel puțin în repriza I, 
a fost greu de descifrat în 
jocul fotbaliștilor români 
vreo idee clară, orientarea 
lor în teren. Ei au acționat 
precipitat, nervos, cu nenu
mărate greșeli de ordin teh
nic și tactic. Apărarea ime
diată a evoluat defectuos.

Răducanu a greșit la pri
mul gol, NEREUȘIND SA 

REȚINĂ MINGEA ȘUTATA 
DE REVELLI, DIN AFARĂ 
CAREULUI DE 16 m, respin- 
gind lateral, dreapta, la mar
ginea careului, în apropierea 
liniei de corner, de unde Lou- 
bet a reușit să înscrie din- 
tr-un unghi foarte dificil. 
Portarul echipei noastre a ua- 
fat grav și la faza premergă
toare celui de al doilea gol. 
comițînd inutil un fault m 
careu asupra lui Revelli. 
Michel l-a lansat pe Revelli, 
Răducanu i-a ieșit acestuia 
in întîmpinare, a ajuns o dată 

. cu el la balon, dar in loc 
să încerce prinderea sau de
vierea balonului, l-a lovit cu 
piciorul pe atacantul francez. 
Penalty clar. în minutul 40, 
dar și pină atunci apărarea 
echipei române evoluase ne
inspirat, cu un marcaj foarte 
aproximativ, care a convenit 
de minune jucătorilor fran
cezi, ele au practicat un joc 
vivace. Compartimentul me
dian n-a reușit să-și facă sim
țită prezența, iar Dumitru, 
căruia i s-a încredințat rolul 
de „umbră" a lui Michel — 
coordonatorul echipei fran
ceze — n-a izbutit de loc să 
se achite de această misiune, 
iar atunci cînd a pornit la 
atac a greșit numeroase pase.

Atacul echipei noastre a-a

telefon), 
după în-

reușit în prima repriză să 
țină mingea, singur Dumi- 
trache, în evidentă revenire 
de formă, constituind un pe
ricol pentru poarta apărată 
de Carnus.

SCHIMBĂRILE EFECTUA
TE ÎN REPRIZA SECUNDA 
S-AU REPERCUTAT POZI
TIV IN JOCUL ECHIPEI 
ROMANE, care a evoluat a- 
cum mult mai aproape de 
posibilitățile ei. în spe: iai 
introducerea lui Dobrin a lat 
claritate acțiunilor. Astfel, 
am putut asista la o repriză 
echilibrată și, am putea spu
ne, chiar 
rioritate 
române.

Firesc, 
căzii de 
am notat-o cu două minute 
înainte de final cînd Lucescu 
demarcat pe aripa dreaptă, a 
centrat la marginea careului 
mic, pe partea opusă a tere
nului, acolo unde se afla Dn- 
mitrache care a trimis min
gea cu capul, printr-un plon
jon spectaculos, Ungă bară, 
jos. Numai reflexul extraor
dinar al portarului Carnus, 
care a respins mingea cu pi
ciorul de pe linia porții, a 
salvat echipa cocoșului galic 
de gol.

Echipa reprezentativă a 
României a evoluat la Reims 
într-o manieră total diferită 
celei de la Stuttgart, unde 
întîlnise un adversar mai di
ficil. De aceea înclinăm să 
opinăm că ea a avut, o com
portare de nerecunoscut in 
seara meciului de la Reims, 
cea mai slabă din perioada 
premexicană.

Cil 
a

o tentă de supe- 
reprezentativei

fost și cîteva o-au
gol. Cea mai mare

COMENTARIILE 
PRESEI FRANCEZE

unui

Șl APELE SE DESFĂCURĂ
y» m pătruns 

strimta vale
« m pătruns în

strimta vale a
Lotrului din șosea

ua Sibiului, spre stingă. 
Asfaltul neted, liniile 

electrice și de telefon — 
. ghizi conștiincioși — 

ne arată că, dacă pină 
mai ieri, nu intilneai de
cit căsuțe pitorești aco
perite cu olane înnegri
te de vrenie, rămase 
parcă din vremuri da
cice, și turme de oi 
aninate pe povârnișuri
le munților, acum a pă
truns și aici civilizația 
modernă. După 32 de 
km. am făcut cunoștin
ța vechii așezări Voi
neasa, sediul general al 
primului Șantier Natio
nal al Tineretului — Hi
drocentrala de pe Lotru.

„Sta viator!“ —
preste călătorule !

Vechea formulă 
’ tină ne-a oprit și 

noi, acum, după secole, 
nu la odihnă, cl la a 
privi mai îndeaproape 
viața constructorilor.

tate tineri — sînt hotărîți și 
nu e de mirare, ca, înainte 
de termen, prima turbină, in 
care se vor repezi 8 metri 
cubi de apă, să-și înceapă 
viața și primii kilowați să ia 
lungile drumuri de sîrmă.

Am așteptat, așadar, «îm
băta, cind, scăpați oarecum de 
sub impresia covîrșitoare a 
muncii de fiecare zi, să ple
căm în vizita pe care ne-am 
propus-o și să-i găsim pe 
eventualii îndrăgostiți de sport.

se

O MINGE 
COLT ȘI

DERE :

I „PUSA” PE 
O NEÎNCRE- 

INFIRMATA

oprit scurt la

O-

ta
pe

LA ÎNCEPUT AU FQST 
OAMENII...

Se cunoșteau din alte 
lpcuri, mulți luminaseră 
împreună abrupții Bis
triței sau trecătorile Argeșu

lui.
Au venit și 

superioară a 
smulgă apelor 
gheliile de cai 
strunească prin 
limetri pătrați ai rețelelor .. _ 
locurile unde țara are nevoie 
de ele.

Apoi, au atacat piatra mile
nară, s-o destupe cu galerii, 
și au 
munte întreg, din 
de veci. în calea apelor 
căpăținate ale Lotrului, 
menea anticului erou plin, 
risimă încercare, căci, fără a- 

«jutorul betonului, barajul se 
năște numai din depuneri de 
arocamente și argilă. S-a vă
zut apoi, la străpungerea ga
leriei de deviere a Lotrului, 
înclinată la 32 de grade (de 
asemenea lucrare de pionie
rat) — după bucuria acestor 
oameni aspri și încercați, cît 
suflet pun în munca lor 
găzile lotrene ale tinerilor 
structori.

Acum, sint atacate, în 
lași ritm, — ție, spectator 
trus” în acest furnicar, îți 
greu să realizezi această 
bucnire aproape furioasă 
entuziasm — nu mai puțin 
22 de obiective.

La baraj, la castelul de 
chilibru, sau la centrala sub
terană situată la 140 m sub 
nivelul rîului Latorița. toți 
acești oameni — în majori-

aici, pe ’ 
Lotrului, 

sălbatice 
putere și 
cei cîțiva

valea 
să 

her- 
să-1 

i mi- 
spre

cu galerii, 
început să mute 

locul
un 

sâu 
în- 

ase- 
Ra-

bri- 
con-

O-

Mașina a
locul primului nostru popas : 
clubul secției auto de la Capra 
Foii.

Ne intîmpinâ, încă din ușă, 
țăcănitul regulat al unei mingi 
de ping-pong.

înconjurați de suporteri o- 
cazionali, doi tineri își dispută 
finala unui concurs „ad-hoc”. 
Ultimele mingi, un schimb 
scurt de lovituri puternice, un 
„colț șters” de masă și elec
tromecanicul Dan Iepure a 
ciștigat... sticla de bere !

Ne-am apropiat de proaspă
tul victorios care-șl ștergea 
cu batista fruntea transpirată.

— Am lucrat și prin alte 
părți. Dar, știți, eu sint chiar 
de aici, din Voineasa. Vă dați 
seama cit de repede m-arn în
tors. Cum s-ar spune, lucrez 
la mine acasă... Iar acum, 
fiindcă nu am meci de fotbal, 
îmi satisfac a doua pasiune 
sportivă.

Intre timp, la masă, alți 
doi eoncurenți, începuseră pri
mul tur al unui nou concurs 
„open”...

Urcăm pe șosea, spre baraj, 
locul unde se lucrează la lu
mina zilei. Tumultul muncii de 
o săptămînă se potolise, mun
ții respirau parcă ușurați în 
acest scurt răgaz, macaralele 
încremeniseră și ele. Grămezi 
uriașe de pietriș, stînci de 
zeci de tone își așteptau imo
bile rindul, pentru a intra 
în trupul barajului... Cu cit- 
va timp în urmă, cineva flu
turase pe aici ideea organiză
rii unor concursuri de șah, că 
ar fi bine să fie mai multe 
jocuri, 
vrea in 
ginerul, 
sionist.
oamenii 
credeți că mai au timp și chef 
de asta S-au adus, însS. 
cîteva cutii noi și oamenii 
și-au găsit și timp și dispo
ziție pentru concursuri de șah, 
mai mult sau mai puțin ofi
ciale. Inginerul se află acum 
printre ei. La început s-a mi
rat. apoi i-a 
joacă.

că poate oamenii ar 
timpul lor liber... In- 
un foarte bun profe- 
s-a întrebat : „Ehei, 
ies obosiți din schimb.

sprijinit, acum

Meciul
Metalul Tirnoviștc

Mctrom Rrașov
se v<i disputa

simbâtă
întilnirea Metalul Tîrgoviș- 

te — Metrom Brașov, din 
campionatul diviziei B — se
ria I, în urma acordului in
tervenit între cele două echi
pe, se va disputa sîmbătă 
la Tîrgoviște.

Meciul va avea loc de la

LANSĂRI
METRI

LA 1185 DE 
ÎNĂLȚIME!

Piscul Fîntînele, gazda Io
tului „Castel”, se înalță po- 
vîrnit și inospitalier, dominînd 
trufaș văile. A trebuit îr.că 
să se închine și să se ofere 
..străinilor” care .
implînte, aici cu prețul celor 
mai mari eforturi, castelul de 
echilibru al hidrocentralei. 
S-au construit barăci, au apă
rut o mulțime de instalații, 
iar zgomotul lor s-a făcut 
stăpin pe liniștea milenară. Și 
iată că, cu toată această foa
me acută de spațiu plat, s-au 
ivit un șef de echipă. Gh. Stoi- 
chin și cîțiva tovarăși ai lui, 
îndrăgostiți de sportul lansă

rii bilelor. Au stat, s-au gîndit. 
și n-au găsit altceva de făcut 
decit să devieze niște izvoare, 
să asaneze locul, să-l nive
leze de bolovani și să con
struiască o popicărie !
mult, și-au dorit o instalație 
electrică care să semnaleze

trebuit însă
au venit să

Mai

popicele doborî te și-ău făcut-o! 
Satisfacerea unei vechi și so
lide pasiuni a fost fericit re
zolvată, cu puțină imaginație 
și mult entuziasm.

CURG APELE...

La 23 august anul trecut, 
s-a sărbătorit, intr-un cadru 
festiv, inaugurarea unui teren 
de fotbal, aproape de centrul 
satului Voineasa, în stingă u- 
nuia dintre numeroșii aftuienți 
ai Lotrului. Nici nu se putea 
ca sportul cel mai popular și 
mai iubit să rămînă nedrep
tățit ! Că a trebuit să se a- 
peleze 
lor, că 
muncă 
pină Ia 
ori, mai cade un colț de stîn- 
că în careul de 16 m.. contea
ză, să zicem, mai puțin. Ce- 
eace este important, apare nu
mai din înverșunarea eu care 
echipele își dispută victoria, 
din plăcerea de a juca și de a 
vedea, din cînd în cînd, pla
sele porților scuturate de un 
aut tras cu sete de praful 
pietrei muncite pe toată întin
derea Văii Lotrului. Terenul 
nu este omologat, dar ce con
tează ! Fotbalul se joacă ori
cum și oriunde ; chiar dacă 
tușa este făcută de o apă 
curgătoare... Valurile spume- 
gînde izbesc încăpățînate bo
lovanii cu zgomotul acela ne
întrerupt care, — acum, aici, 
— nu are nimic supărător in 
el.

De la vînzoleala sclipitoare 
și fără odihnă îți ridici ochii 
in sus, departe, spre crestele 
încă înzăpezite ale masivului 
Paring. Și te gîndești la ama
torii de schi, care nu și-au 
uitat una din distracțiile fa
vorite : inginerii Volf Haneș, 
Cornel Jiosan, Gotz Bartmus...

Și apele curg, mereu, lăsînd 
în urmă piatra șlefuită de ele 
și de trecerea timpului.

Cînd acei, care acum sculp
tează în piatră anii petrecuți 
pe aceste meleaguri lotrene, 
vor pleca, mărturie a recerii 
lor va rămine măreață reali
zare care se cheamă

la ajutorul buldozere- 
echivalentul orelor de 
patriotică s-a ridicat 
192.000 de lei, că, une-

HIDROCENTRALA DE LA 
LOTRU.

Căsuțele cu olane înnegrite, 
pitite printre 
mirate parcă, 
restaurantele, 
concepute intr-o elegantă linie 
arhitectonică care se nasc in 
fața lor, pe panta muntelui. 
Vechea localitate Voineasa iși 
vede, dintr-o dată, schimbată 
condiția de sătuc uitat și pier
dut în creierul munților, în- 
tr-o modernă stațiune turisti
că internațională.

Radu TIMOFTE

copaci, asistă, 
la hotelurile, 

complexele,

A

Presa franceză de azi dimi
neață este unanimă în a sub
linia că partida nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic și spec
tacular așteptat, că victoria 
echipei Franței, meritată, a 
fost obținută în fața
adversar care s-a prezentat 
sub posibilitățile 
Astfel, într-un titlu mare, din 
prima pagină, ziarul „L’Equi- 
pe“ se întreabă : „2—0: în 
sfîrșit, o victorie franceză, 
dar în fața cui ?“ Iar subti
tlurile ce-1 însoțesc detailea
ză această întrebare : „Pe în
treaga perioadă a primei re
prize, echipa română a frint 
jocul și a evoluat dur"; „A- 
pariția lui Dobrin a transfor
mat fericit jocul". Același 
ziar caracterizează pregnant 
partida, prin două titluri e- 
dificatoare; primul, al artico
lului lui J. Ph. Rethackeri 
„Mai mult angajament fizic 
decit precizie în echipa Fran
ței", și celălalt aparținînd pa
ginii de fotbal a aceluiași co
tidian: „Franța se aprinde, 
apoi se stinge în fața unei e- 
chipe a României cu două 
chipuri". Se desprinde clar, 
și din aceste exprimări sinte
tice, că echipa României a 
evoluat diferit în cele două 
reprize și că jocul, în ansam
blul său, n-a atins o cotă va
lorică înaltă.

Ca și Jaques Ferran, în 
editorialul său din „L’Equipe”, 
și Pierre Lagoutte, în ziarul 
„Le Parisien lib6re“, încadrea
ză victoria echipei cocoșului 
galic asupra tricolorilor noș
tri în rindul celor menite să 
ridice 
echipei 
asupra
Pierre Lagoutte — care a ți
nut în șah, la 8 aprilie, echipa 
R. F. a Germaniei este, în 
orice caz, unul din rezultatele 
care ameliorează cota noastră 
internațională". Iar Jacques 
Ferran, după ce arată că

cunoscute.

cota internațională a 
Franței : „Victoria 
României — scrie

Nici un reproș

arbitrului.

Dimpotrivă...
Q e pare că și pe me- 
y leagurile diviziei G 

fair-play-ul a în
ceput să devină o noțiune 
acceptată pe terenurile de 
fotbal. Cel puțin, de către 
conducătorii de 
Este un prim

echipe, 
succes. 

Mai tîrziu, va veni, poate, 
rindul jucătorilor și, mai 
ales, al publicului.

Deocamdată, să consem
năm gestul ; 
secției de fotbal i 
Unirea Dej, Silviu 
care nu numai 
adus tradiționalele 
nutri arbitrajului, 
ce formația din 
pierdut partida cu 
Gherla, dar a socotit că e 
cazul să trimită o telegra
mă către F.R.F., pentru 
a evidenția felul corect 
cum a arbitrat brigada si- 
biană Andrei Tudor, Ioan 
Marian și loan Vințan.

președintelui 
l de la 

Andru, 
că n-a 

fnvi- 
după 

Dej a 
C.l.b.

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele :

Adresa

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califica ‘ ‘ ~

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

primele DOUA CLASATE)?
A..........................................................................
B..........................................................................
C..........................................................................
D..........................................................................

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

timp de 10 ani a urmărit 
în zadar încercările echipei 
Franței de a-și apropia un 
succes internațional, chiar și 
într-un meci amical, con
cluzionează că: „Echipa
Franței s-a impus indiscutabil 
in fața unei echipe române 
dezorientate..."

Atît ziarul „L’Humanite” 
cît și „L’Aurore” relevă fap
tul că meciul a fost de un ni
vel foarte modest Primul ziar 
citat subliniază însă în titlu : 
,.O echipă incandescentă a 
Franței triumfă în fața romă 
nilor lipsiți de punch", înfă- 
țișînd deci una din carențele 
esențiale ale echipei noastre. 
Și, sub acest titlu, J. Claude 
Grivot arată că : ..francezii 
au învins pe români, care ți
nuseră în șah pe fotbaliștii 
vest-germani la Stuttgart, dar 
meciul a fost de un nivel 
foarte modest pentru a fi co
mentat în termeni ditiram
bici. Să nu uităm, deloc, că 
numai datorită unui penalty, 
meritat de altfel, am reușit 
să ne mărim avantajul". 
Iar Georges Pradel arată 
„L’Aurore” : 
Franței 
Reims, în 
echipe a 
pată mai 
sa evoluție mexicană la C. M 
decit de a obține un rezultat 
asupra unui adversar elimi
nat de pe scena lumii fotba
listice, nu s-ar putea spune 
că ea cîștigă în valoare, in 
maturitate".

Echipa României n-a reușit, 
deci, să-și ia revanșa asupra 
purtătorilor tricoului cocoșu-

în 
echipa 
ieri la 

mediocre 
preocu-

„Dacă
a cîștigai 
fala unei 
României, 
mult de apropiata

Săpiâmîna viitoare, îrț ziua de 6 mai, la Tirana, 
Universitatea Craiova va «debuta în actuala ediția a 
„Cupei Balcanica" rezervată echipelor de club. Stu
denții craioveni vor evolua în aceasta partidă în com
pania echipei Partizan Tirana.

In această grupă. Partizan Tirana a întîlniă la Tuzla (Iu
goslavia) formația locală Slobova. Meciul s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate i 1—1 (0—1).

SIMBÂTĂ, ÎN MECI AMICAL

DINAMO STEAUA
în această perioadă de în

trerupere a campionatului 
diviziei naționale A, echipe
le bucureștene își continuă 
pregătirile, susținînd și par-

tide amicale. Astfel, sîrobă- 
tă, pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, Dinamo va în
tâlni echipa Steaua.

Partida va începe la ora 10.

REFLECȚII DUPĂ 0-0 CARE NE-A AVANTAJAT

REZUL TA T NECONCLUDENT
MANIERA TRISTA • ••

prima 
„cade- 
Tăta- 

inlr-un 
pregâ-

in 
a 

lui Cernăianu și 
partidă încadrată 
vast program de 
urmărind Balcaniada (So- 
iunie), program care mai 

toate proba- 
scurt turneu.
Turcia,

Așadar, scor alb 
partidă de încercare 
ților” 
ru, 
mai 
tire 
fia, 
include — dup 
bilitățile — un 
de ..rodare”. ii 
finele lunii mi

Așadar. 0—0. un 
tre acelea cuminți, 
adesea nocritlcabil, 
oricăror atenuări — 
rata cutare”... „dacă 
dădea”... — un scor care, la 
urma urmei, n-ar fi avut da
rul să ne întristeze prea mult 
dacă echipa română nu ne-ar

spre

scor
cel

susceptibil 
„dacă nu 

arbitrul 
care,

din- 
mai

lui galic și nici evoluția 
n-a putut conduce la apre
cieri favorabile în acest pen
ultim test dinaintea depla
sării în Mexic. Să nu absolu
tizăm însă scopul
meci de pregătire și să 
uităm faptul că peste puțin 
timp. Ia 6 mai, tricolorii vor 
evolua, din nou, în fața unui 
adversar puternic, echipa iu
goslaviei.

acestui
nu

fi surprins, NEPLĂCUT, prin 
maniera de a aborda partida, 
dacă rezultatul final n-ar fi 
fost mai degrabă avantajos 
pentru gazde decit pentru oas
peți...

în fața unui team care, din
colo de unele certe virtuți de 
ordin tehnic, 
nici de nume 
de o experiență competițio- 
nală bogată — sau cel puțin 
la fel de bogată ca a adver-

nu se prevala 
sonore și nici

Fotoreporterul nostru Theo MACARSCHI prezent la un atac 
al tinerilor fotbaliști români: mingi pe sus, învălmășeală, cile 

5 jucători pe metru pătrat...

OLIMPIA SATU MARE-TATABANYAI 
BANYASZ 1-2 (1-1)

de spectatori 
meciul amical 

marți

Peste 5 000 
au asistat la 
internațional disputat 
la Satu Mare între echipa lo
cală Olimpia și formația ma
ghiară Tatabanyai Banyasz. 
Jocul a fost plăcut și a luat 
sfîrșit cu victoria oaspeților, 
cu scorul de 2—1 (1—1). Lo
calnicii au început bine par-

tida și 
Barota
re, oaspeții au forțat și 
restabilit egalitatea (Szabo — 
min. 23) și, după pauză, au 
înscris golul victoriei (Herna- 
di — min. 85). A arbitrat 
foarte bine O. Anderco — 
Satu Mare.

A. VERBA

au deschis scorul prin 
(min. 18). In continua- 

au

sarului, prezent in teren cu 
12 jucători de DIVIZIA A — 
fotbaliștii români au practicat 
un fotbal cel mai adesea con
fuz, lipsit de orizont, de ori
entare tactică, de luciditate, 
nemulțumind profund tribu
nele și pe specialiștii asistent) 
la meci.

Se va aduce ca argument 
in sprijinul minusurilor — și 
noi vom fi gata să-l accep- 
!ăm. convinși de justețea lui
— tinerețea echipei, cu 6 ju
cători (Cringașu, Broșovschi, 
Beideanu, Caniaro, Ștefănescu, 
Petreanu) prezenți anul trecut 
la turneul U.E.F.A. destinat 
juniorilor dar — sîntem fermi 
intr-o asemenea afirmație — 
ASEMENEA CIRCUMSTANȚE 
ATENUANTE NU POT SCUZA 
PE DE-A ÎNTREGUL JOCUL 
SLAB PRACTICAT MARȚI DE 
TOATE COMPARTIMENTELE
— FĂRĂ EXCEPȚIE ! — ALE 
ECHIPEI.

Să ne explicăm : 
fund — cu o notă 
pentru un Broșovschi 
pare că și-a pierdut, 
cabil. cadența — a 
nesigură, surprinzător 
țin omogenă, fundașii 
lăsindu-se „păcăliți” 
ori. decisiv 
teau fi 
lui Oprea : 
încredințată, 
tinerilor 
Beideanu 
ment sub așteptări, componen- 
ții ei — altfel volitivi, hotă- 
rîți să „are” toată suprafața 
terenului — fie purtind balo
nul prea mult de-a lungul si 
de-a latul terenului, fie tri- 
mițind atacanților pase dintre 
cela mai riscante, „căutate”, 
greu de interceptat.

In sfirșit, atacul — cu scuza 
unei amintite penurii de mingi 
servite — a fost trei sferturi 
din timp fantomatic, abia in
troducerea lui Bălan pălind 
să-l mai impulsioneze, avansîn- 
du-1 mai amenințător spre bu
turile lui Rigoni.

Există și aici un argument 
apărător : sistemul 
defensivei franceze, 
Ia om, protejată de 
deosebit de mobil, 
care — recunoștea 
profesorul Cernăianu 
cătorii 
(?!) să-l contracareze !

tnsușindu-ni-1 și pe acesta, 
ne este foarte greu să aflăm 
o explicație — cit de cit plau
zibilă — în virtutea căreia 
Ștefănescu, Kun II sau Ca
niaro (nota bene : ultimul pro
pus nu de mult pentru lotul 
A !) au avut o evoluție foarte 
modestă, nefăcînd pe gazon 
decit... act de prezență, ne- 
periclitînd NICI O DATĂ 
poarta franceză.

Știm, meciul cu Franța — 
neoficial — n-a fost decit o 
verigă a unui lanț pregătitor ; 
știm, intr-un asemenea caz nu 
rezultatul este lucrul cel mai 
important de pe lume ; știm, 
la 
va 
va 
cu 
pe

linia de 
specială 
care se 
inexpli- 
evoluat 
de pu- 
centrali 

de cîteva 
in faze care pu- 

fatale pentru poarta 
linia mediană — 

temerar, foarte 
Dudu Georgescu și 
— a dat un randa-

de joc al 
strictă, om 
un „libero” 
sistem pe 

însuși 
- ju- 

români nu știu încă

coresp.

JOI Șl SIMDATA IN DIVIZIA t
In urma acordului Intervenit 

între unele echipe, Federația ro
mână de fotbal a aprobat ca mal

multe partide din etapa de dumi
nică a campionatului diviziei C 
să se dispute astfel :
• Joi, 30 aprilie :

S A ÎNCHEIAT 
CAMPIONATUL 

NATIONAL DE ȘAH 
PE ECHIPE

TG. MUREȘ (prin tele
fon). Marți a avut loc ul
tima rundă a campiona
tului de șah pe echipe. 
Iată rezultatele : Construc
torul — Universitatea 
41/2—2V2, Medicina Timi
șoara — Medicina Iași 
4—3, Petrolul Ploiești — 
C.P.M. București 3‘/2—3‘/>, 
Electronica București — 
Mureșul Tg. Mureș 4—3, 
C.S.M. Cluj — Crișul O- 
radea 5—2.

CLASAMENTUL PE E- 
CIIIPE MIXTE. 1. Con
structorul București 18 p 
(din 18 posibile), 2. Elec
tronica București 14 p, 

3. C.P.M. București 12 p 
(40','2), i- C.S.M. Cluj 12 p 
(35’/2>> 5. Medicina Timi
șoara 11 p. 6. Universita
tea București 7 p, 7. Pe- 
Iroiul Ploiești 6 p, 8. Mu
reșul Tg. Mureș 4 p, !). 
Medicina Iași 3 p (24), 10. 
Crișul Oradea 3 p (21’/2).

CLASAMENTUL MAS
CULIN 1. C.P.M. Bucu
rești 30 p, 2. Constructo
rul București 26V2 P> 
C.S.M. Cluj 26 p.

CLASAMENTUL FEMI
NIN : 1. Constructorul
București 15V2 P. 2. Elec
tronica București 12 p, 3. 
C.P.M. București IOV2

ION PAUȘ. 
coresp. principal

— Chimistul Baia Mare — Con
structorul Baia Mare ;
• sîmbătă, 2 mai :
— Electromotor Timișoara — 

U.M. Timișoara ;
— Progresul Corabia — Carai- 

manul Bușteni ;
— Carpați Sinaia — Dacia Pi

tești ;
— Mașini unelte București — 

Voința București.
★

Partida Minerul Ghelar — Inde
pendența Sibiu, din etapa de du
minică a campionatului diviziei C, 
nu se va disputa deoarece echipa 
Minerul este suspendată.

Balcaniadă echipa de marți 
putea confij și pe alți cîți- 
jucători aflați în prezent 
selecționata B în Mexic, 
Tătaru, pe Dincuță...

Cu toate acestea — între
băm — cine ne va putea con
vinge eă o asemenea echipă, 
reclamată in chiar meciurilo 
disputate pe teren propriu, in 
fa|a unui public binevoitor, 
echipă lipsită de înzestrări și 
crezuri deosebite va realiza 
„saltul" așteptat (dar puțin pre
văzut...) tocmai în iunie, reu
șind să ne reprezinte onora
bil într-o competiție de an
vergura șl regularitatea Jocu
rilor Balcanice ?

Și ar mai fi ceva. Ne în
trebăm. oare nu există nici 
o legătură — fie și tangen
țială — între jocul slab prac
ticat marți de reprezentativa 
de tineret și schimbările in
tervenite nu de mult în struc
tura și conducerea unei echi
pe care nu se plîncca nici de 
joc. nici de rezultate ?

Să nu uităm că, din păca
te, in fotbal — ce adevăr nou! 
— nu contează intențiile sau 
scuzele postume, ci numai go
lurile marcate in poarta ad
versarului...

Atunci ?...
Ovidiu IOANIȚOAIA

Loto-Pronosport
AUTOTURISME, EXCURSII LA 
ISTANBUL, ROMA ȘI FLOREN
ȚA, PREMII ÎN BANI LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEX

PRES DIN 6 MAI 1970

p.

Miercuri 6 mal a.c. va avea loc 
la București tragerea concursului 
special Pronoexpres care oferă 
particlpanților o bogată listă de 
premii în frunte cu autoturisme
le.

La acest concurs puteți cîștiga 
în număr NELIMITAT : Autotu
risme DACIA 1300, DACIA. 1100. 
MOSKVICI 408, SKODA 1000 MB 
și TRABANT 601 ; excursii la 
ROMA și FLORENȚA (cu avionul) 
și ISTANBUL ; premii 
în numerar de valoare 
șl premii fixe în bani.

Se efectuează în total 
gerl == 34 de numere.

Șl cu 3 lei puteți cîștiga, un 
autoturism, o excursie sau un pre
miu în numerar.

Cu 15 lei se poate participa la 
toate cele 5 extrageri. Jucînd 
mai multe bilete de 15 lei aveți 
mal multe șanse de clștig.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 18 DIN 29 APRILIE 

1970

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
24 APRILIE 1971)

EXTRAGEREA I : Cat. I : 0.25 
variante a 95 085 lei ; cat. a II-a : 
1,50 a 63 391 lei ; cat. a IlI-a : 17 
a 5 593 lei ; cat. a IV-a : 16.45 a 

,5 780 lei ; cat. a V-a : 166,45 a 571 
lei. cat. a VI : 255.35 a 372 lei

EXTRAGEREA A 
B : 0,25 a 100 ooo lei 
a 18 399 lei ; cat. D 
lei ; cat. E : 40,30 a 
F : 48,05 a 1 383 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. Zt 
1 186.95 a 100 lei.

Premiile mari au fost obținute 
de următorii : 100 000 lei : Vlzirea- 
nu Stan — Brăila ; 95 085 lei : Io- 
nescu Dan-MIhai — Ploiești șl 
63 391 lei : Dinu Dumitru din Bucu
rești.

ii-a : cat. 
; cat. C : 5.40 
: 23,50 a 2 828 
1 649 lei ; cat.

obișnuite 
variabilă

5 extra-

Extragerea I : 31 34 29 19 4 8 
Fond de premii : 434 539 lei.
Extragerea a II-a : 17 10 30 26 

2 24 23 45
Fond de premii : 389 010 lei.

Numărul viitor al zia
rului „SPORTUL" va a- 
părea duminică 3 mai 
la orelei obișnuite. Co 
respondenții noștri sînt 
rugați să ne telefoneze 
sîmbătă după ora 10 
iar duminică de Ic 
ora 15.



PENICILINA Șl STEAUA 
CAMPIOANE LA VOLEI
EPILOG

Un uriaș semn de întrebare se 
protila peste acest final al 
turneului de pe Bega, dar 
s-a șters, cu o z,i înainte, provo- 

cînd un final consumat în note 
discrete și încheiat cu aceeași 
campioană. Steaua, cu un Dinamo 
abătut, după peripețiile debutului, 
dar cu mîngîierea celor trei vic
torii finale, cu un Rapid pe care 
renașterea dinamovistă l-a înde
părtat de prima treaptă a podiu
mului, spre tristețea atîtor supor
teri, cu o echipă gălățeană invo- 
cind neputincioasă numele fostu
lui său antrenor Florin Balaiș. Un 
epilog în care tensiunea s-a risi
pit pe nesimțite, lăsînd cale liberă 
doar voleiului pur, nealterat de 
nimeni.

încet-lncet. ^Olimpia" s-a golit 
pentru ultima oată la turneul 
final. Din locurile pe care le-au 
ocupat seară de seară a coborlt 
„veteranul" Alecu Mușat, nume 
cu rezonanță în volei, au coborlt 
soții Koin, a căror inimă a bătut 
necontenit pentru cei cîțiva dintre 
băieții pe care ei i-au lansat spre 
culmi șl, în special, pentru Dră-* 
gan. Poate pentru că Aurică le 
rămăsese cel mai drag și mai 
apropiat, poate pentru că îl înțe
legeau mai bine pe — acum — 
antrenorul tînărului Rapid. Au 
coborît de la locurile lor și fetele 
școlii sportive timișorene, care au 
consemnat în carnetele lor fază 
cu fază întregul turneu final. 
Profesorul bucureștean Paul Bra- 
șoveanu șl-a luat aparatul 
filmat șl a plecat și el...

Luminile s-au stins și sala 
rămas pustie, tăcută, în mijlocul 
unui peisaj Coticellian, peste care 
au fost răspîndite, parcă din gre
șeală, melancolice nuanțe baco- 
viene. Undeva în apropiere niște 
întirziați murmură fără chef o 
melodie. Cineva din grup o între
rupe : „știți că Tică Tunase a 
plins marți seara ? Ca niciodată.-"

Seara tîrziu. ecourile victoriei 
ieșencelor în fața dinamovistelor 
a ajuns și aici pe malurile Begăl. 
Simțim de la depărtare euforia 
noilor campioane. Să le oferim 
în dar un buchet de lăcrămioare.

Aurelian BREBEANU

de
a

TIMIȘOARA: Aplauze pentru învingători
S-a Încheiat, așadar, șl cea de 

a 21-a ediție a „naționalelor” de 
volei masculin. Sala „Olimpia" din 
Timișoara a cunoscut, timp de 
șase zile, freamătul marilor În
treceri sportive. Titlul suprem a 
fost ciștigat .pentru a patra oară 
consecutiv, de Steaua, care adau
gă, astfel, cel de al 8-lea trofeu 
în vitrina clubului. Nici acum, 
însă, în ultima zl a turneului, sur
prizele nu au lipsit.

POLITEHNICA GALAȚI — DI
NAMO BUCUREȘTI 3—2 (10, 10,
—9, —14, 13). Dinamo, care — după 
ce în tur adăugase zestrei sale 
doar o victorie — a început re
turul cu speranțe, învingînd pe 
rînd Steaua și Rapid, a capotat 
— cine ar fi crezut ? — în fața 
Politehnicii. Aruncînd în joc toa
te cunoștințele șl resursele de 
care dispun, studenții gălățenl 
(mal puțin Udișteanu) au reușit 
să-și surprindă adversarul. Așa 
se explică cîștigarea primelor 
două seturi. Dinamoviștli, văzin- 
du-și periclitat locul doi. se mo
bilizează. joacă mai atent la fileu, 
și cîștigă setul trei. In setul ur
mător, gălățenil conduc in per
manență. au setbol la 14—12 și 
14—13, sînt apoi egalați șl pierd 
la 14—16. Setul decisiv are o e- 
voluțle interesantă (3—0, 3—6,
9—11, 11—13... 15—13), fiind clștigat

și pierd

de gălățeni, mai proaspeți, mai 
deciși în finalizare.

A arbitrat, inegal, C. Mușat 
(Constanța), secondat de G. Bor- 
ghlda (Timișoara).

STEAUA — RAPID 3—0 (M, 12,
11). Campionii și-au onorat tiilul 
cîștigat, făcînd un joc spectaculos, 
cu prețul unei mari risipe de e- 
nergie, în fața rapldlștilor. Cu o 
formație omogenă, militarii au 
cîștigat fără drept de apel.

Cuplul bucureștean de arbitri 
I. Niculescu și I. Covaci a con
dus bine.

CLASAMENT FINAL
Steaua
Dinamo 
Rapid 
Politehnica

După disputarea ultimului 
a avut loc festivitatea de 
miere, in cadrul căreia au 
oferite, formației Steaua, , 
de cristal", tricourile și 
tele de campioni.

Din partea C.J E.F.S. și a Co
misiei de volei Timiș, au fost în- 
minate trofee și diplome următo
rilor jucători : Aurel Drăgan (cel 
mai complet jucător al turneului). 
I. Bartha (cel mai bun trăgător) 
și M. Stamate (cel mai. bun ridi
cător).

1.
2.
3.
4.

52
50
49
43

28 24 4 76:25
28 22 6 74:33
28 21 7 70:31
28 17 11 63:52

i joc, 
pre
test 

„Cupa 
plache-

P. ARCAN

BUCUREȘTI: 0 finala dramatică
în aplauzele unei 

proape pline, s-a tras 
peste ultima secvență a

Gală internațională 
de box la Oltenița

In cinstea zilei de 1 Mal, marți 
s-a disputat Ia Oltenița un meci 
de box între echipele S.N.O. șt 
Dobrudja Tolbuhin (Bulgaria), 
urmărit cu viu interes de aproape 
1 000 de spectatori. Avind în for
mație cîțiva pugiliști de real ta
lent (Meianov, Gheorghiev), oas
peții au cîștigat cu 18—14. C. Gu
riță și S. Viorel s-au dovedit cei 
mai buni boxeri ai echipei gazdă, 
acțiunile lor purtind amprenta 
combativității și a tehnicii, 
l-au învins, detașat, pe lani 
zakov șl, respectiv, Costov 
nov.

Celelalte rezultate tehnice :
Meianov b.p. I. Petre ; L. Derviș 
(T) b.p. Gh. Flleață; V. Vellcov 
b. dese. 3. M. Nicolae; S. Colev 
b.ab. 1 Gh. Florea; șt. Florea 
b. dese. 1 șt. Dimitrov; R. Gheor
ghiev b.p. M. Dlcu.

Ei
Ca-

Iva-

IW.

săli a- 
cortina 

...... .. turneu
lui final al campionatului fe
minin de volei. Pe parcursul 
celor șase zile de întreceri, am 
asistat la o luptă epuizantă, 
fiecare echipă și, în special, 
cele două virfuri — Dinamo și 
Penicilina — căutînd să-și va
lorifice, la nivelul maxim, po
tentele tehnico-tactice. FAP
TUL CA echilibrul aproape 
perfect — ne referim la pri
mele două formații, departa
jate doar la setaveraj — a 
planat pină la ultima minge, 
pentru a stabili campioana, 
ÎNTĂREȘTE AFIRMAȚIA 
NOASTRĂ ANTERIOARA, CA 
EDIȚIA 1969/70 A CAMPIO
NATULUI FEMININ DE VO
LEI A FOST CEA MAI DRA
MATICĂ DIN ULTIMII ANI. 

în „prologul” disputelor de 
ieri au evoluat Rapid și U- 
niversitatea Timișoara, 
distele 
daliile 
răseau 
reușit, 
garnitura timișoreană cu 3—1 
(11, —9, 5, 10), în urma unui • 
meci asupra căruia oboseala 
și-a pus, evident, amprenta, 
în urma acestui joc echipa Ra
pid a ocupat locul III în cla
samentul final, iar Universi
tatea Timișoara locul IV. Au 
arbitrat foarte bine I. Armea* 
nu și M. Albuț.

Rapi- 
nu puteau pierde me
de bronz nici dacă pă- 
învinse terenul. Ele au 

însă, să depășească

să cîștige, dar care ? Ambele 
aveau aceleași șanse, rămînea 
doar ca jocul fiecăreia să în
cline balanța de o parte sau 
de alta. A cîștigat PENICILI
NA, după cinci seturi de ten
siune copleșitoare. Evoluția 
scorului pe seturi ne scutește 
de orice comentarii suplimen
tare. Setul 1 : 0—1, 1 " "
3—3, 3—4, 4—4, 5—4,
7—5, 7—6, 10—6, 10—9, 
12—10, 13—10, 13—13, 
setul II : 0—2, 2—2, 5-
5— 7, 6—7, 6—9, * ‘ 
15—10 ; setul III 
3—5,
6— 15 ;
6— 2, l 
12—6, 
setul ' 
3—5,
7— 13, 
Așadar, scor final 3—2 pentru 
Penicilina, care devine astfel 
campioană națională.

Remarcăm întreaga echipă a 
ieșencelor care au luptat din 
răsputeri pentru victorie. Di- 
narnovisteje s-au arătat demne 
de adversarele 
sport trebuie 
mai bun, ieri 
cilina.

Ne pare rău
tidă a fost umbrită de arbitra
jul total nesatisfăcător al cu
plului V. Arhire (în special) 
Și

NICOLAE NIȚ A arbitru

Senzațională — nu exagerăm 
cu nimic — a fost finala de 
ieri, dintre Dinamo și Penici
lina. Una din echipe trebuia

ARE 2 PUNCTE AVANSLA ZAGREB, FISCHER
Udovcic. Korclnol * 

Kurajița

ECHIPA DE HALTERE STEAUA 
A ÎNVINS CAMPIOANA POLONIEI

5 recorduri naționale îmbunătățite de V. Rusii șl r. Dalaș
Echipa de haltere Steaua, 

" -------1 a sus-campioana României, 
ținut la Varșovia o îniîlnire 
amicala cu formația Legia, 
campioana Poloniei. Haltero
filii bucureșteni au ru*!— ‘

Legia,

obținut 
victoria cu 4—3. Un rezultat 
deosebit de valoros a reali
zat V. Rusu, care a participat 
la categoria cocoș și s-a cla
sat pe primul loc cu 337,5 
kg (record național). El a mai 
îmbunătățit recordul la smuls

(100 kg) și la arunc» 1 (130 
leg). Alte două recorduri a 
realizat F. Balaș (cat. semi- 
mijlocie) : 415 kg la total și 
160 kg la aruncat. Sportivul 
român a ocupat primul loc. 
Celelalte două victorii ale 
echipei Steaua au fost rea
lizate de D. Niculescu (cat. u- 
șoară) cu 357,5 kg și de Ma
rin Cristea (cat. semigrea) cu 
415 kg.

Turneul Internațional de șah 
început la Rovinj (Iugoslavia) 
continuă la Zagreb. Conduce K. 
Fischer (S.U.A.) cu 10 puncte 
din 12 posibile. El este urmat In 
clasament de Gllgorici (Iugo
slavia) și Korclnoi (U.R.S.S.), cu 
cite 8 puncte. Hort (Cehoslovacia) 
și Petrosian (U.R.S.S.) totalizează 
cîte 7‘/s puncte.

in runda a 12-a, Fischer 1-ă 
învins pe 
clștigat la Kovecevlcl, 
a remizat cu Hort. Cu același
rezultat s-a Încheiat partida din
tre fostul campion mondial Pe
trosian șl maestrul român Gtiț- 
țescu.

ale

CONGRESUL A. I. P. S
BELGRAD, 2.9 (Agerpres). — 

In . cadrul lucrărilor congresu
lui Asociației Internaționale a 
Presei Sportive (A.I.P.S.), trofe
ul inițiat pentru organizarea ce
lui mai bun serviciu de presă 
la manifestările sportive de 
anul trecut a fost atribuit o-

racului Atena, pentru modul 
exemplar in care a organizat 
campionatele europene de at
letism. fn anul 1971, 
sul AIPS va avea
Miinchen, iar in 1972 la Flo
rența.

congre- 
loc la.

BASCHETBALIȘTI! IUGOSLAVIEI DORESC 
SĂ TRANSFORME VEȘNICUL ARGINT ÎN AUR 
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de aur, decedat atit do tragic 
anul trecut intr-un accident 
de automobil.

în 25 de ani de activitate 
cei mai buni baschetbaliști iu
goslavi au jucat pe toate con
tinentele (în afară de Austra
lia), susținînd 369 de meciuri 
internaționale. Cel mai mare 
succes al lor a fost obținut 
în 1966, la Santiago de Chile, 
în turneul jubiliar FIBA — 
campionat mondial neoficial_ — 
unde au 
de mai 
ultimilor 
sați pe 
oară, la 
chetbaliștii iugoslavi au pri
mit medaliile olimpice de ar
gint. Și acum ne sînt vii in 
minte descrierea ultimelor mi
nute din întîinirea, decisivă 
pentru locul doi, cu echipa 
U.R.S.S. O încleștare de forțe, 
între doi coloși. Ce nervi a 
avut Ciosici, în ultimul mi
nut, beneficiind de două arun
cări libere... într-o tensiune 
ajunsă la culme, acest mag
nific jucător a înscris ambele 
încercări, aducind victoria e- 
chipel sale.

La campionatele mondiale 
oficiale din 1963 (la Rio de 
Janeiro), la cele din 1967 
(Montevideo), sportivii iugo
slavi au dobîndit de aseme
nea medaliile de argint. Cam
pionatele bătrînukii conti
nent” din 1961 — Belgrad,
1965 — Moscova, 1969 — Nca- 
pole, au însemnat tot atitea 
locuri doi — argint ! S-ar pă
rea că 
destinat 
goslavi.

Poate 
la Ljubljana (10—24, V), 
nicul argint se va transforma 
în aur strălucitor. Nu este im
posibil, deoarece noul val al 
baschetbalului iugoslav nu este 
cu nimic mai prejos de gene
rația din 1961. Ar fl o splen
didă încununare adusă unei 
activități baschetbalistice de 
mare prestigiu.

Pentru succesele deosebite 
obținute de-a lungul anilor, 
pentru propaganda făcută a- 
cestui sport, la cea de a 25-a 
aniversare a Republicii, pre
ședintele Tito a decorat Fede
rația iugoslavă de baschet cu 
înaltul ordin „Merite pentru 
popor”, iar o serie de foști 
și actuali jucători, activiști și 
arbitri au primit medalii co
memorative.

1, 3-1, 
, 5—5,

12—9,
13—15 ; 

•2, 5—5, 
10—10,

3—3,
6—9, 

, 3—2, 
12-4.

8—9, :
: 0—3,

6—8,
3—0,

11—4,

4— 5,
; setul IV :
6—3, 11—3,

13—6, 13—13 !, 15—13 ;
V : 0—1, 1—1, 1—4. 3—4.
5— 5, 6—5, 6—8, 7—8.
10—13, 10—14, 10—15.

4—8,

lor, dar cum în 
să
a

învingă cel 
învins Peni-

că întreaga par-

I. Amărășteanu.
Em. FANTANEANU

CLASAMENTUL 
este următorul : 1,
CILINA, 2, Dinamo. 3. Ra
pid, 4. Universitatea.

FINAL 
PEN'i-

Intre panourile

SCRIMERI ROMÂNI PESTE HOTARE
La sfirșitu! acestei săptămini seri merii români vor evolua în noi competiții interna

ționale. Reprezentativa de floretă a țării, alcătuită din Țiu, Haukler, Falb, Ardeleanti, Habala, 
ia parte la tradiționala întrecere „Cupa Gaudini" care se desfășoară în orașul francez Beziers 
și care mai reunește echipele Franței, Italiei și Ungariei.

La Budapesta, sabrerii clubului „Steaua” (Vintilă, Nicolae, Alexe, Culcea, Bădescu, 
Nilcă) vor primi replica celor mai bune formații de club de pe continent in cadrul 
Dupei campionilor europeni.

CHIPA DE POLO A ROMÂNIEI, LA NEAPOLE
Echipa națională de polo 

lărăsește astăzi Capitala pen- 
ru a întreprinde un turneu 
n Italia și Spania. Primul po- 
>as 
nația României va juca între 
i și 3 mai cu Italia, lugo-

și Spania. Primul pa
la Neapole, unde for-

slavia și Ungaria. In conti
nuare, reprezentanții țării se 
vor deplasa în Spania, pen
tru a susține două întîlniri a- 
micale. Vor face deplasarea : 
Chețan și Huber — portari.

Zamfirescu, Novac, Szabo, 
Țăranu, Popa, Blajec, Culî- 
neac, M. Popescu și Rusu. De
legația este condusă de Va- 
leriu Buzea, vicepreședinte al 
F. R. Notație.

CAMPIONATUL NATIONAL DE (ANOTAJ-EOND 
DESCHIDE OFICIAL SEEONUL Î0

Bega, pista de iarnă și de 
irimăvară a canotajului 
ru, găzduiește 
iuminică, etapa decisivă 
ampionatului național 
ond, competiție care marchea- 
ă, de cîțiva ani, deschiderea 
>ficiaJă a sezonului. Precedate 
le concursuri în centrele nau- 
ice din țară (unele, ca cei de 
>e Herăstrău, promițătoare prin 
lumărul masiv al concuren- 
ilor — 131), întrecerile finale 
le la Timișoara constituie o 
jrimă verificare a potenția
lului secțiilor de specialitate

nos- 
sîmbătă și 

a 
de

frunte cu Dinamo, 
C.N.U.), un control

Steaua 
de în

de baschet, două 
aecZifte

a campiona- 
baschet (mas-

Ediția a VI-a
tului mondial de --------  .
culin) — prima pe continentul 
nostru — se va desfășura in 
luna mai a acestui an in Iu
goslavia. Intîlnirile prelimina
re vor avea loc în orașele 
rajevo, Split 
turneul final 
lă Tivoli din

Cărui fapt 
ceastă cinste 
sportive iugoslave ?

Sa
lar 
sa-

și Karlovac, 
în cunoscuta 
Ljubljana, 
se datorează 
acordată mișcării 

_r_____  1 în ulti
mii 25 de ani, baschetul din

a-

echipe mari, Iugoslavia șt Brazilia, înfrunluuiu-se la ultima 
campionatului mondial

această țară a cunoscut o dez
voltare impetuoasă, concurînd 
cu succes la marile confrun
tări, fie ele balcanice, euro
pene sau mondiale. Numai in 
ultimii doi ani, juniorii iu
goslavi au devenit vicecampi- 
oni europeni, senioarele au 
cucerit în Sicilia medalia de 
argint la europene, iar la se
niori, argintul europenelor, 
mondialelor și J.O. strălucește 
puternic în panoolia reprezen
tativei acestei țări.

Motocrosiști români in întreceri internaționale
Ungaria alergătorii de dirt- 
track Alexandru Datcu și Ion 
Marinescu, pentru a concura 
— în aceeași perioadă — la 
o reuniune internațională.
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• Mărfi au părăsit Capita
la cunoscuții motocrosiști 
Constantin Goran și Aurel 
Ionescu. plecînd în Cehoslo
vacia, uncie vor participa în
tre 1-3 mai la două concursuri 
internaționale. Sportivii ro
mâni sînt însoțiți de antre
norul Cicerone Coman.

» Tot marți au plecat în

De fapt, nu există in lume 
o forță baschetbalistică care 
să nu fi plecat steagul în fala 
reprezentanților Iugoslaviei. 
Pină și echipele S.U.A., URSS, 
Braziliei — reputate ca cele 
mai puternice — au băut din 
cupa înfringerii după întîl
niri cu „copiii de argint" ai 
baschetului iugoslav. I-am nu
mit astfel, 
multe ori el 
cu medaliile 
locurile doi 
competiții.

Cine oare 
măresc acest frumos 
au auzit de celebrii . 
Vilmoș, Daneu, Djurici, Nico- 
lici, Tvetcovici, Cermak, Cio- 
sici, Raznatovici, Plecas, Djer- 
dja, ca' să nu amintim decit 
de cîțiva din ultima pleiadă 
iugoslavă. Sau de celebrul Ra- 
divoj Koraci, cu „stingă" sa.

fiindcă de mai 
au fost răsplătiți 
de argint, pentru 
cucerite în mari
din cei ur- 

nu
care 
joc, 
jucători

PRIMELE LOTURI

cucerit locul I. Dar 
multe ori, în istoria 
ani, ei au. fost cla- 
locul secund. Ultima 
J.O. din Mexic, bas-

acest metal este 
baschetbaliștilor

că peste citeva

pre- 
iu-

zile; 
veș-

Gh. GLISICI

DEFINITIVE PENTRU MEXIC
(în 
Și 
ceput al pregătirii individuale, 
ce-i drept pe distanțe neela- 
sice. Ar fi de dorit, de aceea, 
ca la această intîlnire nautică 
să nu lipsească nici o vislă 
sau ramă cu veleități, chiar 
și din categoria celor mai ti
nere. Cum ar fi de dorit, de 
asemenea, ca departajarea con- 
sacraților (cu valori mai a- 
propiate) să poarte girul unor 
condiții echitabile de concurs 
în ceea ce privește calitatea 
ambarcațiunilor.

Pe parcursul celor două zile 
ale fondului figurează probe 
pentru seniori (7 — fiecare pe 
10 km), senioare (5—5 km), 
juniori 19 ani (4—7.5 km), ju
niori mari (5—5 km) și juni
oare mari (3—3 km). Și-au 
anunțat participarea nume
roși canotori din București, 
Timișoara. Arad, Tg. Mureș, 
Bacău. Satu Mare. Sintem si
guri că atit organizatorii cit 
și inimoșii spectatori timișo
reni vor acorda evenimentu
lui sportiv atenția cuvenită.

ÎNTRECERILE
TENISMANILOR
Incepind de ieri și pină luni, 

tenismanii f 
nou în î»..*--------
primele întîlniri 
campionatului J! 
diția 1970.

Un concurs atletic atractiv

PIHTTVWVV
După juniorii mici, este a- 

cum rindul celor de 17—19 
mi să-și măsoare forțele in 
:adrul unei competiții atletice 
tradiționale, concursul repu
blican de primăvară. întrece
rile. după cum am mai anun
țat, vor fi găzduite de stadio
nul Republicii din Capitală, 
limbălă — de la ora 13 și 
îuminică — de la ora 
Concursul care reunește

JUNIORILOR MARI

li fruntași sînt din 
intreccrc. Se dispută 

din cadrul 
divizionar, e- 

____ lată programul 
jocurilor, pe terenurile bucu
reștene (primele echipe notate 
sînt gazde) : 29—30 IV Pro
gresul—Politehnica Cluj. Di
namo—Steaua, Construcții — 
Steagul roșu Brașov ; 1—2-V
Steaua—Progresul, Construcții— 
Politehnica, Dinamo—Steagul 
roșu ; 3—4.V Construcții—Pro
gresul, Steaua—Steagul roșu, 
Dinamo—Politehnica Cluj.

BRAZILIA
Delegația Braziliană 

pleca la Guadalajara vineri cu
prinde următorii 22 de jucători : 
Ado, Felix, — portari ; Carlos 
Alberto, Ze Maria, Baldochi, Fon
tana, Marco Antonio, Everaldo, 
Joel, Rio 
Gerson, 
locași ; 
berto, 
Cesar

Antonio,
fundași ; Clodoaldo, 

Piazza, Rivelino — mij- 
Jairzinho, Rogerlo, Ro- 

Dario, Pele, Tostao, Paulo 
șl Edu — înaintași.

ITALIA
și componența lotului Ra
portări : Albertosl (Caglia- 

Vierl (Internazionale), Zoff 
Cera, Nlcco- 
Furino (Ju- 
(Fiorentlna),

BASCHET

9. 
la

start pe cel mai merituoși at- 
lețl juniori este așteptat cu 
interes, scopul lui principal 
fiind verificarea stadiului de 
pregătire a acestora Înaintea 
unui bogat sezon de competi
ții cu caracter intern și in- 

orl- 
re-

ternațional. în ceea ce 
vește selecționarea lotului 
publican pentru mitingul bal
canic de juniori de la Atena 
și campionatele europene de

la Paris, aceasta va avea 
în zilele de 23 ‘ ‘
prilejul concurt______
vară al seniorilor.

Vor lua startul. între alții : 
Maria Llncă-recordmană de 
senioare pe 1500 m, Rafira 
Fi(a, I.eontina Sălăfan, Altna 
Popescu, Mihai Negomireanu, 
Gh. Hidi, Sorin Păsulă, Fran- 
cisc Gedeon, Costel Ionescu.

loe
3 și 24 mal, cu 
■sulul de prlmă-

RUGBYȘTII JUNIORI 
ÎNCEP TURNEUL FINAL

Pentru desemnarea campioanei 
de juniori la rugby, Întrecerile 
din cadrul turneului final al cam
pionatului republican se vor des
fășura incepînd de la 10 mai. Vor 
participa campioanele pe zone sau 
județe și primele 4 echipe din 
campionatul Capitalei.

Iată 
lian : 
ri). 
(Napoli) ; fundași : 
lai (ambii Cagliari), 
ventus), Ferrante
Burgnlch, Facchettl (ambii Inter- 
nazlonale), Rosato (Milan), Po- 
lettl (Torino) ; mijlocași : De Sts- 
tl (Florentina), Lodettl, Rlvera 
(ambii Milan), Juliano (Napoli), 
Pula (Torino) ; atacanți : Do- 
menghlnl, Gori, Riva (toți trei 
Torino), Bertini, Mazzola (ambit 
Internazlonale) șl Anastasl (Ju
ventus).

BELGIA

Doar două meciuri 
duminică in Capi
tală, dintre care 
unul deosebit de 

Steaua—„U"Clu j. 
tur, tn orașul de 
stiliștii vor lup-

interesant : 
învinși, în 
pe Someș, 
ta pentru victorie, absolut ne
cesară, de altfel, pentru reali
zarea aspirațiilor lor la titlul 
de campioni ai țării, 
mul : sala 
ora 
rești 
(m.

9 :

A).

Floreasca. 
„U”— Olimpia 

B), Steaua—„

Progra
de la 
Bucu- 

U“ Cluj

BOX
Steaua și Dinamo, 
echipele cele mai 
reprezentative ale 
boxului românesc, 

disputa simbătă titluliși 
de 
by 
un 
naționali și europeni. O finală 
care, după părerea specialiști
lor, nu va fi uitată curînd. 
Primul sunet de gong : ora 19, 
pe stadionul Republicii.

La numai o săp- 
rAIAr.rANnr tămină de la inau- bHiHU UHituc ffurarea sezOnuiui, 

“ fruntașii acestui 
sport aparținind c. iburilor 
bucureștene se intilnesc sim
bătă dimineața de ia ora 7,30 
— in Întrecerile „Cupei 2 Mai”. 
Concursul se va desfășura pe 
apele lacului Herăstrău, în

vor
campioană a țării. Un der- 
care va reuni între corzi 
mare număr de campioni

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Sfirșit de săpiănună. Ore de destindere sau sacrificate (este un 

fel de a spune) pe aliaiu) pasiunilor personale. Ore, sute de mii 
de amator’ d< spoit abia le așleaptâ, închinate sportului. Și pentru 
ea alegerea uruhi sportului să se tacă cît 
jos o succinta piezentare a programului 
sfirșit de săptămină.

program figurinei probe pentru 
juniori (1 
senioare.

mai repede, oferim mai 
competițional din acest

1PROF1L Rădăuți, C.F.R. Ti
mișoara și C. S. Pitești. Du
minică, în sala clubului Stea
ua 
lupte libere.
forțele echipele Steaua, 
glii roșu 
Lugoj

și 111, seniori și

FOTBAL
Ăniatorli sportului 
cu balonul rotund 
pot asista, sim
bătă. de ia ora 

stadionul Politehnica, 
dintre formațiile 
Sportul

meci hotăritor pentru 
retrogradării : Progre- 

Dumini-

17. pe 
la partida 
bucureștene Sportul studen
țesc și Progresul. Duminică, 
sînt programate meciuri din 
campionatele diviziei C și ju
niori. tn plus, două „amicale’’: 
Dinamo Buc. — Steaua (sîm- 
bătă, stadionul Dinamo, ora 
10) și Rapid—Farul (duminică, 
stadionul

loc un 
evitarea 
sul—Rapid București, 
că programul este următorul: 
teren Voința, ora 10.15 : Voin
ța—Politehnica Timișoara (m 
A) ; teren Tineretului, ora 
16.30 : I.E.F.S.—Voința Odor-
hei (f. A), ora 17,45 : Univer
sitatea—Rafinăria Teleajen
(m A).

de la ora 10 — tot la 
iși vor măsura 

Stea- 
Brașov, A. S„ M. T. 
Progresul Brăila.

Campionatul de 
rugby programea
ză o partidă de 
mare atracție Di

namo—Steaua (teren
Copilului, ora 10.30). 
chidere. Grivila Roșie va pri
mi replica Vulcanului. în rest, 
divizionarele B continuă cursa 
spre...

RUGBY

VOLEI

Și

A.

HANDBAL
Giulești, ora 10).

Simbătă terenul 
Dinamo găzduieș
te un cuplaj din 
campionatul femi- 

care sînt programate 
La

nin, in 
două așteptate derbyuri. 
ora 17,40 se intîlnesc fruntașele 
clasamentului, Confecția și U- 
niversitatea București, iar in 
deschidere, la ora 16.30, are

Simbătă și dumi
nică etapa a IV-a 
a campionatului 
republican de lttp- 

romane și libere pro
gramează in Capitală trei re
uniuni la care participă 
formații. Simbătă — de 
ora 10 — sala Dinamo va | 
dui întrecerile de libere, 
care participă Dinamo 
rosti. Olimpia Satu Mare, Ni
cotină lași si Tomistex Con
stanța, iar după-amiază — de 
la ora 16 — în aceeași sală se 
vor întrece echipele de greco- 
romane Dinamo București,

LUPTE
te greco-:

12
Ia 

;ăz-
Ia 

Bucu-

ipttiuli L tf. .lutulIiidțla”, (tl Biezulsou ■(. 23—25. Bueuceiti

Parcul 
In des-

Campionatul divi
ziei A s-a înche
iat. A rămas „B“- 
ul. Este interesant 
disputa echipelorde urmărit ______ . ___

din cșălonul al doilea care 
tind a pătrunde in rindul eli
tei. Joi, în sala ‘Ciulești (de 
la ora 17) și Duminică, in sala 
Giulești (<fe la ora 8) și Con
structorul (de la ora 8.30) vom 
asista Ia 
gramale

cele opt partide 
in

pro-

ATLETISM
de 

noua

Capitală.
Citeva sute 
atleți, din 
generație, vor evo
lua, simbătă, (ora

13) și duminică (ora 9) in ca
drul c.ohcifrsiilui i'eptiblican de" 
primăvară, de la ștad ionul Re
publicii.

cialist. Este a doua oară 
tn decurs de un an, cînd 
Eusebio recurge la aju-

torul medicilor pentru a-șl 
vindeca pictorul acciden
tat.

apărut cartea intitulată 
„ÎNTOTDEAUNA CU BALONUL" 
scrisă de Helmut SchSn, antre
norul echipei de fotbal a R.F. a 
Germaniei, tn 255 de pagini, 
SchOn evocă cariera sa de fotba
list și de antrenor.

• GILMAR, fostul portar al 
naționalei Braziliei, A ABAN
DONAT FOTBALUL. El este 
in prezent președintele sindi
catului jucătorilor profesioniști 
din statul Sao Paulo. Gilmar 
a declarat ziariștilor că nu va 
deveni antrenor niciodată, de
oarece nu are temperamentul 
necesar acestei meserii.

Telex » Telex • Telex • Telex

fotbal a 
de jucâ- 
Duques- 

Dewal- 
Thlesen, 

, Van 
(mijio- 
Dockx, 

Sam-

Federația belgiană de 
selecționat următorii 20 
tor> : Trappenlers, Plot, 
ne (portari), Bourlet, 
que, Heylens, Martens, 
Vanden Daele (fundași) 
Moor, Jecck, Verheyen 
cași), Carteus, Devrindt, 
Lambert, Polleunls, Puls, 
meling, Vam Hlmst (înaintași).

REZULTATE — ȘTIRI

• Selecționata Perului, care 
se pregătește in vederea tur
neului final al C.M., jucind 
sub titulatura „Cristal Spor
ting", a intilnit la Lima echipa 
braziliană Internazionale Porto 
Alegre. Fotbaliștii brazilieni 
obținut victoria cu scorul 
2—0 (1-0).

au 
de

de 
A 

SEMNAT UN CONTRACT CU OR
GANIZAȚIA INTERNAȚIONALA 
DE RADFOTELEVIZIUNE -----
TRU TRANSMISIUNILE ÎN 
RECT IN “ ’ 
EUROPEI 
CADRUL

Printre 
U.R.S.S.. 
NIA, Bulgaria, Ungaria și Ceho
slovacia.

• Federația internațională 
fotbal (F.I.tr.A.) a anunțat că

PEN- 
Dl- 

ȚAR1LE DIN ESTUL 
ALE JOCURILOR DIN 

C. M. DIN MEXIC.
aceste țări figurează 

R.D. Germană, ROMA-

EUSEBIO VA FI

DIN NOU OPERAT

fotbalist mo-Celebrul 
zambicaq Eusebio Ferreira 
da Siiva, din echipa Ben
fica Țzisșbona, va fl in-
ternat în spital pentru a
Ți supus unei operații 18
genunchi. El a plecat la
Londra pentru a fi con-
sultat de un mare spe-

Proba de obstacole pentrn „Pre
miul Omega" din concursul inter
național de călărie de la Homa a 
revenit Italianului Castelllnl. „Ma
rele premiu al orașului Roma" 
(baraj) s-a Încheiat cu succesul 
cunoscutului călăreț Italian Piero 
d’Inzeo.■
Turul ciclist al Spaniei a conti
nuat ou desfășurarea etapei a 5-a 
(Lorca — Calpe, 209 km). Victoria 
a revenit spaniolului Santamarina, 
cronometrat in 5 h 15:26. In clasa
mentul general individual conti
nuă să conducă olandezul Pijne.i, 
urmat la 4 sec. de spaniolii Ocana 
șl Santamarina.

Campionul mondial de box la cat. 
pană, franco-australlanui Johnnv 
Famechon, iși va pune titlul tn 
joc in fața șalangerului său ofi
cial Vicente Saldivar (Mexic) la 
9 mai, pe ringul arenei „Palazzo 
dello Sport” din Roma.

La San Juan (Argentina) conti
nuă C.M. de hochei pe rotile, Iată 
citeva rezultate : Spania — S.U.A. 
8—4; Italia — Franța 8—0: Brazi
lia — Chile 7—4; Argentina — 
Olanda 5—2. Tn clasament conduc 
Argentina și Spania cu cite 14 p, 
urmate de Portugalia — 13 p și 
Brazilia — 9 p.

In cadrul turneului de tenis de la 
Bournemouth, francezul J. Goven 
a obținut o surprinzătoare victorie 
cu 6—3. 6—2, 3—6, 7—9, 6—1 in 
fața australianului Tony Roche. 
Alte rezultate: Battrick — Barthes 
6—4, 8—6, 7—5; EI Shafel - Stil
well 6—0, 6—3, 9—11, 6—1; Cox — 
W’Godrella 7—5, 6—3, 6—1; Oklter 
— Barrett 6—1, 6—0, 2—6, 6—1.

In campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S. continuă să 
conducă Ț.S.K.A. Moscova cu 79 p 
urmată de Spartak Moscova — " 
p și Himik Vorskresenk — 62

65
P-

In cursul acestei săptămini se 
proiecta pe ecranele unui 
cinematograf din Atena 
documentat „Campionatele 
pene de atletism

va 
mare 

filmul 
euro- 

Atena, 1919’. 
Filmul durează aproximativ două 
ore și aparține regizorului grec 
Angelos Lambrou, fost camoion 
national de sprint în anul 1930.

Competiția internațională de auto
mobilism „Marele Premiu 
S.U.A." va avea loc Ia 4 octom
brie la Watkins Glen in apropiere 
de Buffalo. La competiție pot 
participa numai 24 de echipaje.

La închiderea

01

FINALA CUPEI CUPELOR LA FOTBAL
După ce cu o zi în urmă a fost desemnată cîștigătoarea 

Cupei europene a tîrgurilor (Arsenal Londra) aseară Ia Viena 
s-a desfășurat o altă finală : cea a Cupei cupelor.

Pe „Wiener Stadion” s-au intilnit echipele Manchester 
City și Gornik Zabrze.

Ediția jubiliară (a X-a) a fost cîștîgată de Manchester 
City cu 2—1 (2—0). Pentru învingători au înscris: ”oung 
(min. 12) și Lee (min. 41). Golul polonezilor a fost marcat 
de Oszliszlo (min. 86) printr-un șut de la 18 m.


