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dată cu titlul de campion universitar, Dezideriu Szilaghy (Pol. Buc.) a obținut 
bună performanță a anului la ar uncarea suliței.

CITEVA PERFORMANTE BUNE, DAR Șl ABSENTE NEMOTIVATE

întrecerile continuă astăzi, pe stadionul Tineretului
Vremea — o zi ca de toam

nă, cu un vînt. nehotărît, dar 
tăios — nu a oferit campio
natelor universitare de atletism 
cadrul cel mai potrivit. In 
plus, citeva absențe nejustifi
cate — este chiar de neînțeles 
cum unii dintre fruntașii atle
tismului studențesc ca Ion Șer- 
ban, Gh. Cefain și Emil Botez 
au renunțat să fie alături de 
'colegi la această sărbătoare a 
lor — au luat din strălucirea 
întrecerii.

r In cadrul familiar al sta
dionului Tinerelului, campio
natele «-au bucurat totuși de 
un interes care ne face să 
credem că ele pot deveni ușor 
una din competițiile de tra
diție ale atletismului nostru. 
Citeva rezultate deosebite au 
marcat după-amiaza da ieri, 
■In primul rind, trebuie men
ționată aruncarea de 74,74 m 
a lui Dezideriu Szilaghy, care

rezul- 
probă 
lăuda

DE GIMNASTICĂ

Penultima etapă a Turului Fran
ței s-a disputat ieri pe distanța 
Tours-Versailles (238,5 km), locul 
I revenlndu-1 francezului Jean 
Pierre Danguillaume, cronome
trat în 6 h 43:13. In același timp 
cu învingătorul a sosit un pluton 
cu următoarea ordine : Janssen 
(Olanda), Pietro Guerra (Italia), 
Marino Basso (Italia), Guimard 
(Franța), Wagtmans (Olanda).

In clasamentul general, Eddy 
Merckx continuă să păstreze tri
coul galben, cu care va porni, azi, 
In ultima etapă a „Marii Bucle”, 
care se va disputa contracrono- 
metru individual pe distanța Ver
sailles-Paris (54 km).

reprezintă cel mai bun 
tat al anului la această 
în care nu ne putem 
că stăm prea bine. Rezultatele 
de la săritura în înălțime bă
ieți și săritura în lungime fete 
(multe recorduri personale) au 
depășit așteptările, mai ales 
dacă ținem seama de starea 
vremii. O plăcută surpriză a 
furnizat-o viitoarea studentă 
Carmen Ionescu. a cărei arun- ® 
care de 50,02 m, nou record 
național de junioare la disc, 
este o frumoasă promisiune.

REZULTATE TEHNICE 
FETE : 100 m plat : ALEX. 
ANGHELESCU (IEFS) 12,1, 
Ana Vitaiioș (Pol. Buc.) 12,5, 
R. Marinescu („U’J Buc.) 12,8 ; 
săritura tn lungime: LIVIA 
TODEA (IEFS) 5,61 m 
Gheorghleș (I. P. Oradea) 
m, Edith Schall (IEFS) 
m : aruncarea discului : 
VASILESCU (IEFS) 45,10

Popescu (A.S.E.) 
m, El. Gaclu („U“ Cluj) 38,16 
m. H. C. CARMEN IONESCU 
(S.S.E.) 50,02 m : 400 m plat : 
VIORICA GABOR (IEFS) 59,3, 
F. Bulzan (I. P. Oradea) 60,2,

E. Bariu (IEFS) 61,1 ; BĂIEȚI:
100 m plat : A. MUNTEANU 
(Construcții Buc.) 10,8, Rizon 
Constantin (IEFS) 10,8, T. Pe
trescu (IEFS) 11,0 ; 110 m g.
ST. SATMARI (Pol. Cluj) 14,6,

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe agenda competițională a 
gimnasticii se înscrie pentru 
săptămîna viitoare un eve

niment major: a doua ediție a 
■campionatelor balcanice, în
trecere inaugurată acum un an 
in capitala Bulgariei. Interesul 
pentru această competiție este 
sporit in acest an de faptul 
că, alături de gimnastica spor
tivă, va fi prezentă și gimnas
tica modernă. Cinstea de a 
găzdui a doua ediție a Cam
pionatelor balcanice de gim
nastică a fost acordată de fe
derația noastră de specialitate 
orașului Timișoara, ale cărui 
foruri sportive și-au dovedit 
nu o dată competența in orga
nizarea unor manifestații spor
tive de anvergură.

Așadar, la finele săptămînii 
viitoare orașul de pe Bega va 
reuni pe cei mai buni gimnaști 
din Bulgaria, Iugoslavia, Ro
mânia (la sportivă), în timp 
ce la întrecerile de gimnastică 
modernă și-au anunțat parti
ciparea sportive din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
La conferința balcanică, pro
gramată vineri dimineața, și-au 
anunțat prezența și reprezen
tanți ai federației de gimnas
tică din Grecia.

Programul a fost 
astfel: VINERI t- c 
tivitatea de deschidere și exer
cițiile impuse (feminin și mas
culin) ; SÎMBĂTA — ora 17 
exerciții liber alese (feminin 
și masculin); DUMINICA — 
ora 10 concursul primilor șase 
clasați pe aparate ; ora 16 — 
concursul de gimnastică mo
dernă.

În cursul zilei de stmbătă 
dimineața este programată o 
consfătuire metodică cu tema: 
„Studiu asupra procedeelor fo
losite în pregătirea fizică a 

gimnaștilor de performanță".

_ț stabilit 
ora 17 fes-

Sabina Șerbănescu, în plină afirmare sportivă, va fi 
una dintre concurentele ce vor apăra culorile țării 

noastre în concursul de gimnastică modernă 
Foto : N. DRAGOȘ
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AZI, ULTIMA ETAPĂ

In „marea buclă

Competiția internațională

de schif juniori a doua Încercare
Concursul Prietenia

NOII ANTRENORI Al UNOR

LOTURI

FOTBALDE

NAȚIONALE
Și în această probă, de 4 f.c., schifiștii juniori din R.D. 

Germană s-au dovedit imbatabili.
Și în această probă, de 4 f.c., schifiștii juniori din R.D. 

Germană s-au dovedit imbatabili.
ședință, Biroul fe-In ultima sa . 

deral a hotărft numirea antreno
rilor care vor răspunde de unele 
loturi naționale de fotbal. Au fost 
numiți : V. STANESCU (lotul o- 
Iimpic), GH. OLA (lotul de tine
ret) șl C. ARDELEANU (Juniori).

Foto; A. NEAGU CAMPIONATUL DE REGULARITATE Șl REZISTENTĂ

MIHNEA GHEORGHIU

Taurului 
în eve- 
restituit
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A XI-a EDIȚIE
A DINAMOVIADEI DE BOX

, La 26 iulie var sosi primii 
oaspeți partiaLpanți la tradi
ționala confruntare pngilis- 
tică „DlnamovLada*. Com
petiția, ajunsă la cea de * 
XI-a ediție, eete așteptată 
cu mare interes, tntrucîț 1» 
întreceri vor participa.

două ringuri, în caz de timp 
nefavorabil galele urntind »ă 
M desfășoare in sala 
Ștefan cel Mare.

Iată lotul ddnamoviștiliar 
noștri : Șt. Boboc, V. Ivan, 
A. Morarn, E Gorea, 
Fftpălău, Gh. Drugă, C. Cu- 
•țov, P. Dobrescu, Gh. Ene, 
I. Oyărfffl, I. Covaci, I. Ol- 
teanu. M. Comtantlnescu și 
I. Alexe. Ziarul «Sportul” va 
oeferi o cupft celui mal tehnic 
boxer al turneului

din

N.

S-a răcorit bine la Snagov. 
Ploaia din ajun a spălat ce
rul, limpezind zorile, răco
rind lacul care fierbea parcă 
sub pojarul lui Cuptor, ©u 
toate acestea, ziua de ieri nu 
s-a anunțat favorabilă pen
tru juniorii canotori, partici
pant! la competiția interna
țională „CONCURSUL PRIE
TENIA”. Un vînt puternic, în 
rafale, a întrerupt de mai 
multe ori cursele, obligînd 
organizatorii să amîne con
cursul pentru după-amlază. A 
fost ziua a doua a întrece
rilor, a recalificărilor, a ul
timei șanse de a intra în fi
nale.

Programul a fost același ca 
șl în serii, cuprinztod cursele 
de 4+1, 2 te, simplu, 2+1,4 
f.c., 2 vtakL» și 8+1. S-au pre
zentat la startul recalificări
lor. luptind pentru întiietata, 
tinerii canotori din Cehoslo
vacia. UR.SS, Polonia, Bul
garia, Ungaria și România. 
Ău absentat de la această a 
doua încercare de a concura în

feminin de șah a con- 
cu partidele celei de 
runde. Numai două» 

■ ele au fost decise: li- 
clasamentului, Alexan-

TURNEUL DE ȘAH DE LA SINAIA

NICOLAU ÎȘI MĂREȘTE DISTANTA

finală, doar sportivii din R.D. 
Germană. Motivați, se înțele
ge, deoarece erau -calificați 
încă de vineri în toate cele 
șapte probe clasice 
cursului.

Debutul în aceste 
l-au făcut schifiștil 
liști în proba de 4+1. Lupta 
pentru ocuparea lacurilor 
fruntașe s-a dat — încă de 
la plecare — pe tot par
cursul celor 1500 m. A câști
gat, la finiș, cu o diferență, 
de numai o secundă, echi
pajul juniorilor din R. P. 
Ungară, urmați de sportivii 
cehoslovaci. Ceia două schi
turi românești au ocupat 
locurile 3 fi 4, necallfictodu- 
*e, ded, tai finali. La proba 
de 2 te, disputa « fost la f*l 
de etrtneâ, dar numai pe pri
ma jumătate a cursei, în fi
nal detMÎndu-se canotorii po
lonezi, câștigătorii întrecerii. 
Echipajul noetru nr. 2 par
tid pant la această probă a 
ocupat locul secund, pierztnd

V. TF.

ale con-

întreceri 
specia-

(Continuare tn pag. a 4-a)

M0BRA“ ȘI „CARPAT11
IN CURSA UUNOA

C.-LUNG MUSCEL, 18 
(prin telefon, de la trimi
sul nostru). Cea mal lungă 
cursă a motoretelor ro
mânești „Mobra“ șl „Car- 
patl“ a început vineri di
mineață din orașul Cim
pulung Muscel, In aplau
zele a numeroși specta
tori. „Mobra” cu numărul 
de concurs 32, pilotată de 
Al. Oprea (Metrom Bra
șov) a deschis ediția Inau
gurală a campionatului 
național da regularitate șl 
rezistența. Apoi, alțl 33 
de alergători din Bucu
rești, Brașov, Curtea de 
Argeș, Biblu, Timișoara, 
cîmplna, Morenl, Ploiești, 
Tg. Jiu șl Zămeștl au 
giaeat din minut tn minut 

i prima etapă < Cimpu
lung Muaeel — Curtea de 
Arga* — Fltwtt și retur 
OT7 km) eu puncte de 
eontrol orar la Căpățlnerd

(km.(km. 65) și Pitești 
126).

Doar cinci concurenți au 
fost penalizați, doi au a- 
bandonat și 23 au termi
nat etapa I cu zero punc
te penalizare.

Cu etapa a doua, des
fășurată sîmbătă intre 
Clmpulung — Tîrgoviște — 
Sinaia — RIșnov și retur 
(242 km) se poate spune 
că au început dificultăți
le deosebite ale campiona
tului. Cel care reușesc să 
rămînă și după etapa 
duminică : c-lung — 
teștt șl retur (relativ 
șoară) cu zero puncte 
naUzare, vor participa 
un <' ' ‘ ‘

da
Pl- 
u-

P«- 
tare, vor participa la 
circuit de viteza tn 

centrul orașului de reșe
dință a competiției — Ctm- 
pulung Muscel — menit 
«â-i departajeze pe con
curent.

Tr. IOANIȚESCU

ION GYGRFFI

meroși medaliați ai ultime
lor campionate europene, de
ținători ai centurilor națio
nale din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Mongolia, U.R.S.S. șl Româ
nia. Oaspeții var fi cazați 
la Institutul Agronomic „Ni- 
colae Bălcescu" unde, în ziua 
de 27 iulie, va avea ioc și 
.tragerea la sorți. Pe stadio
nul Dinamo vor îi montate
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nul acesta, zodia 
a fost generoasă 
nimente care au 
sportivității oamenilor mul
te din cununile de lauri 
pe care polis-ul modern,

dornic de cîștig, le-a pierdut treptat, 
o dată cu noblețea duhului său.

Trofeul internațional „Pierre de Cou
bertin" pentru fair-play a fost decer
nat astă-primăvară de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, Știin
ță și Cultură lui Pedro Zaballa, un 
fotbalist spaniol care s-a abținut să 
tragă în poarta goală a adversarului 
accidentat, cu toate că rezultatul de 
pînă atunci (0—0, în minutul 52) 
fi tentat s-o facă. Am putut afla, 
pă aceea, c.u cîtă strictețe au fost 
nalizate la campionatele mondiale 
Mexic loviturile neloiale.

Vreau să cred — împreună cu 
rectorul general al UNESCO — că a- 
ceste practici, menite să popularizeze 
fair-play-ul între spectatori la propor
ții numerice încă necuprinse de civili
zația cu care ne tot lăudăm, merită 
să se înscrie în programele (și suc
cesele) Anului Internațional al Educa
ției, 1970.

Dar există o doză pronunțată de 
sportivitate în toate „comportamente
le" noastre sociale, ori ar trebui să 
existe. Laică sau religioasă, de-a lun
gul mileniilor, etica omenirii propaga
tă de moraliștii sinceri a apărat fair- 
play-ul.

Educația morală a omului a fost, și 
este încă, o operație grea și plină de 
riscuri, fiindcă moștenim de la stră
moșii noștri miriapozi o serie de tră
sături care ni se urcă din picioarele 
încălțate la capul gol cu o eficacita
te „imparabilă". Cunosc, în viața so
cială și politică a epocii noastre, ca
zuri de acestea, în care nici lupul în 
haitic și nici furnica, cîtu-i ea de „li
ghioană mititică" n-ar putea concura în 
neomenie cu furia succesului (personal, 
egoist și amoral) a] multor persoane 
bipede care pășesc peste cadavrele 
speței, blindate în principii gol-răsu- 
nătoare.

E un spectacol pe care orice morală 
cinstită îl respinge, dar nu-i, din pă
cate, un spectacol rar și nici unul lip
sit de o anumită „artă"...

Nu, nu voi acuma să facem anatomia 
„progresului* profesional sau politic al 
acestor cazuri pe care tineretul nos
tru cinstit le observă cu dezaprobare 
și dispreț, oriunde s-ar fi „plasat” ele, 
profitînd de indiferența vinovată a 
arbitrilor de margine, ori de la cen
trul terenului, de joc.

Vreau să pledez aici pentru mobili
zarea milioanelor noștri de „stimat! 
spectatori și telespectatori" întru res
pectarea regulilor jocului, și atunci 
cînd miza lui nu este doar scorul de 
pe tabla de marcaj, ci graficul mul
tiplelor noastre activități creatoare și 
productive, crescînd pînă la dimensiu
nile realizării planului de stat și mai 
departe.

Tn această cursă-contra-cronometru, 
plătită adesea cu mari eforturi fizice 
și nervoase, de la om la națiune, e 
absolut necesar să veghem cu toată 
pasiunea la eliminarea de pe teren 
a celor ce jignesc simțul dreptății și 
onoarea întrecerii noastre. (Unii socio
logi internaționali, juriști și politologi, 
își extind avertismentele, de la mici
le comunități speciale sau locale, la 
marile întinderi ale civilizației con
tinentale și universale).

Dar eu nu vreau să mă Îndepărtez 
de la subiectul meu (sportul ca spec
tacol educativ), încredințat că tair- 
play-ul, adică în termeni curenți : res
pectul reciproc, concretizează armonia 
ideală dintre forță și justiție și de a- 
ceea, fie pe teren, fie „privitor ca la 
teatru" (meditînd și la „Glossa* emi
nesciană), să respingem din discipline
le noastre filozofia resemnării dinain
tea succesului forței inculte, a arivis
mului obraznic și a chiverniselii ne
rușinate (ori de unde-ar trage dînșii 
cu piciorul și sub orice tricou le-ar 
bate inima de piatră) căci de-acum, 
spectatorul»,

di-

„Joace unul ți pe patru 
Totuși tu ghici-vei chipu-i*.I

ITn concluzie, mă declar de acord 
cu părerea celor de la UNESCO dei- 
pre folosirea «portului în educația per-
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Imanenții, dar ilnt sigur că șportivita- j 
tea e una din atitudinile, mai mult, I 
unul din principiile, moralei noastre 

^socialiste.

AZI, ÎN DIVIZIA NAȚIONALĂ ALA FOTBAL

La Sinaia, turneul interna
țional 
tinuat 
a 9-a 
dintre 
dera i 
<lra Nicolau, a acumulat încă 
un punct, dispunînd de Ve- 
turia Simu, iar a doua cla
sată de pînă acum, Kristine 
Holzlein (R.D.G.), a fost o- 
prită, prin înfrîngerea sufe
rită în fața olandezei Rie 
Timmer. Celelalte întîlniri

ale rundei s-au terminat re
mize: Rubțova-Teodorescu,
Litmanowicz—Makai, Erens- 
ka—Baumstark și Kalchbren- 
ner—Vokralova.

In urma acestor rezultate, 
distanța dintre fruntașă și 
celelalte concurente s-a mă
rit. Nieolau are 7*/s p. fiind 
urmată acum de Teodorescu 
și Holzlein cu cîte 4‘/a p (și 
o partidă mai puțin), Rub- 
țova și Litmanowicz 4*/a P> 
Baumstark 4 p.

FINALELE
MUȘCHETARILOR

De la 24 la 26 iulie, Bucureștiul va 
găzdui finalele campionatelor 
naționale de scrimă seniori, pro
be individuale. Două săptămîni 
mai tîrziu, tot în Capitală, este 
programată ultima etapă a di
viziei naționale A, echipe.

în ambele cazuri, același loc 
de desfășurare — sala Progresul.

Finalele mușchetarilor români 
reprezintă ultimele repetiții în 
vederea C.M. din Turcia (septem
brie, 13—27).

Un nou lider în „Cupa Steaua“: I. Cosma (Dinamo)
Vîntul de-a dreptul năpras

nic (favorabil 
„ucigător” la 
transformat cei 
tri ai etapei a 
Steaua” — desfășurată 
contratimp individual pe șos. 
Olteniței — lntr-o întrecere 
foarte dură. Potrivit așteptă
rilor, a câștigat autoritar di- 
namovistul Emil Rusu (care 
pierduse în ajun, pe șos. A- 
îexandriei, 23 de minute pe o 
sută de kilometri), a cărui 
Specialitate — se știe — sînt 
cursele solitare. Timpul Învin
gătorului : 36 mln. 40 s. Pe

la ducere și 
înapoiere) a 

25 de kilome- 
II-a din „Cupa 

ieri

următoare : Puterity 
— un alt specialist 

de probe
(D) 37,34,

locurile 
(Steaua) 
in astfel 
Ciumeti
(St.) 37,36, Tudoran 
Cosma (D) 38,08, 
(Met. Plopeni) 38,10,
(D) 38,21, Suditu (St.)
C. Tănase (St.) 38,57, Ene (St.) 
39,14, C. Ciocan (D) 39,15.

După cum se poate desprin
de lesne din cifrele de mai 
sus, Cosma l-a întrecut pe li
der, mai vîrstnicul său coleg C. 
Ciocan (de care-1 separau ieri 
15 s), cu mai bine de un mi
nut și astfel el a preluat șe-.

! — 37,10, 
Nemțeanu 
(St.) 37,52, 

Rîndașu 
V. Teodor 

38,24,

fia clasamentului. Este urmat 
de Ciocan (deci, schimb de 
locuri... în familie) la 58 s. 
Suditu la 1,36, Ciumeti la 1,44. 
Ene la 2,28, Sofronie, Zaroschi 
etc. Etapa de mîine, ultima, 
pe șos. Ploiești (120 km), 
poate aduce și ea răsturnări 
de clasamente dacă va 6ufla 
din nou vîntul și, totodată, 
fruntașii cursei nu se vor mul
țumi (așa cum se întîmplă de
seori) cu situația existentă. 
Plecarea la ora 9 de la km 
7 (Băneasa),

IM. 1

în ceea ce privește situația 
primului loc, cit și pentru lo
cul 15 al clasamentului, 
toate că în frunte 
U.T.A.,

15 al 
că în 

caic evoluează

Campionatul diviziei națio
nale A la fotbal își consumă 
azi penultimul său act. Me
ciurile etapei a XXIX-a pre
zintă un interes deosebit atit

Duel aerian — Neagu—Stoica — în careul formației con- 
stănțene. Fază din meciul Rapid—Farul, disputat în turul 
campionatului și fncheiat cu victoria fotbaliștilor feroviari. 

• ............. Fotoj X, BAGEAC

renul propriu, feroviarii bucu- 
reștenl au încă speranțe ca 
miercuri seara să ocupe pri- 
mul loc. Pentru a-și vedea vi
sul împlinit, giuleștenii vor 
trebui să învingă astăzi pe 
Parul, echipă care a arătat in 
ultima ei evoluție o formă 
foarte bună. Dar, cum balo
nul este... rotund, n-ar li ex
clus să asistăm la o nouă 
surpriză!

Pe de altă parte, se pare că 
întîlnirile de astăzi pot aduce 
clarificări substanțiale în pri
vința numelui celei de a doua 
echipe ce va activa in toam
nă in divizia secundă.

Iată programul complet al 
etapei :

BACAU ; Dinamo Bacău — 
Steaua :

ORADEA : Crișul — Jiul ! 
CONSTANȚA : Farul —

Rapid ;
CRAIOVA : Universitatea — 

C.F.R. Cluj:
PLOIEȘTI: Petrolul

Argeș :
ARAD |: U.T.A. — 

roșu :
BUCUREȘTI: Dinamo Bucu

rești — Politehnica.
Toate meciurile vor începe 

la ora 17,30 (inclusiv cel de la 
Constanța, programat inițial in 
nocturnă).

★
Finala campionatului repn- 

blican al juniorilor și școlari
lor, Metalul București — 
C.F.R. Timișoara, se va dis
puta pe stadionul Dinamo, de 
1* ora 16,

F.C.

Steagul
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SATUL DE VACANTA DE LA SNAGOV
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Di Ia • vreme, mal tn fle
care an turismul nostru se îm
bogățește eu cite un termen 
tehnic, desemnînd un nou gen 
de bază turistică. A Intrat de
finitiv in obișnuință campin
gul, deși uneori se mal acordă 
acest nume și terenurilor în 
care nu al loc pentru întins 
cortul cu care vii in cîrcăj 
sînt tot mai numeroase popa
surile turistice, pe ici pe colo 
cu căsuțe coborîte parcă din 
cărțile de povești; se înmul
țesc hanurile reînviind tradiția 
zăbavelor la răscrucile drumu
rilor lungi; au apărut și satele 
de vacanță, mai lntîi pe lito
ral pentru toți închinătorii 
moderni ai anticului Ra, dar 
— de curînd — ți unul pentru 
automobiliști.

Realizat la Snagov-sat, în 
imediata vecinătate a comple
xului turistic care tot crește 
încerctnd să facă față onora
bil năvalei duminicale, satul 
de vacanță poartă firma Au
tomobil Clubului Român, care 
prin această acțiune demarea
ză pe un nou drum.

De altfel, trebuie să subli
niem eforturile pe care A.C.R. 
le face anul acesta în scopul 
asigurării tot mai multor ser
vicii membrilor săi, dornici și 
ei — ca și clubul — să-și 
strîngă rîndurile, să formeze o 
colectivitate. In așteptarea 
doritului club al automobiliști- 
lor, care va da orizont și e- 
ficacitate cabinetelor înfiin-

Una din
țate (tehnic, juridic și turis
tic) și va oferi prilejul unor 
reuniuni măcar săptămînale, 
satul de vacanță de la Sna- 
gov este binevenit și nu ne

PE POTECI NEMARCATE

VALEA PRAHOVEI-NECUNOSCUTA
0 excursie in munții Baiului, de la Poiana Țapului la Azuga

■ Valea Prahovei, necunoscu
tă ? Această vale care cu
noaște cele mai mari fluxuri 
turistice; din Carpații noștri? 
Și totuși, așa este. Pentru că 
aceste fluxuri se îndreaptă 
în cvasi-totalitatea lor spre 
Bucegi, deci în dreapta văii 
în timp ce munții din stânga 
— ai Baiului 
zitați doar 
lor nordică, 
,pe faimosul 
rului; ceva
Sinaia (scurta ascensiune la 
Piscul Cîinelui), iar în rest... 
...în rest, așteaptă să-i des-

sînt mai vi
la extremitatea 
lîngă Predeal, 

Clăbucet al Tau- 
mai puțin la

lână unde potecile se rami
fică. Urmăm spre est un hă- 
țaș de oi, direct pe creastă, 
care duce prin pădure apoi 
pe plai la vîrful cu baliză 
Zamura Mică (1 523 m), în 
cca. 15—20 -min. Dacă încon
jurăm acest pieptiș pe poteca 
mare, ajungem la cantonul 
pastoral Zamura, unde pu
tem cere adăpost pe vreme 
rea. Timp de mers pînă aici : 
2 ore.

De ia canton, pe lîngă gar
dul pajiștei cu finețe, urcăm 
spre culmea Zamura de unde 
se deschide larg priveliștea

In munții Baiului

la

spre

mers

din 
Tra- 
apoi

Muchia pe care ne 
îndreaptă domol 
Traversăm o mică 
începem un urcuș

coperlți pornind pe poteci 
««marcate de pe care veți 
avea, cînd ieșiți la creastă, 
o largă vedere .panoramică 
spre Bucegi. Așadar, 
drum !...

★
. Drumul începe chiar 
gara Poiana Țapului, 
versăm calea ferată, 
Prahova șl urcăm pe șoseaua 
locală, la dreapta. Urcăm pe 
firul unul vîlcel și ajungem ' 
La o șosea forestieră pe care 
mergem spre stînga cca 200 
m, pînă la un izvor. De aici, 
iurcăm prin pădure pe pote- 
țdle care duc la creastă. După 
cca. o oră de la începutul 
drumului (cca. 20 min. din 
șosea) ajungem pe muchie 
unde intersectăm un drum 
de căruțe puțin umblat. Ceva 
mai sus și în dreapta, po
teca ciobănească intră pe 
flancul sudic al muntelui 
traversînd o zonă cu izvora- 
șe. După cca. 600 m răzba
tem iar pe muchie într-o po-

asupra Bucegilor «1 a văii 
Prahovei.
aflăm se 
spre est. 
șa, apoi 
pe Lîngă vlrfulețele acoperite 
cu iarbă. Mal sus, poteca 
se pleTde în fire șterse. Noi 
traversăm poteca principală 
de culme ce duce de la nord 
la sud. Urcușul final, puțin 
mai obositor, se termină pe 
vîrful prelung al Zamurei 
(1 834 m). Timp de mers to
tal : 3—3 i/2 ore.
. Continuarea acestui itine
rar, de pe Zamura spre Azu
ga se face în direcția nord. 
Poteca ciobănească ne va 
duce pe culmea golașă, tre- 
cînd mai mult pe sub linia 
de maximă înălțime. Pe tot 
parcursul, priveliștea 
Caraiman șl Coștila 
magnifică.
■ După cca. 25 min. de
(de La vf. Zamurei) urcăm 
puțin într-o mică șa care 
separă vf. Duțca (1718 m)

la vest și vf. Cazacul (1 757 
m) la est. Culmea principală 
a Baiului se îndreaptă spre 
răsărit peste m. Cazacul, dar 
noi ne vom abate spre nord- 
est, pe lingă vf. Duțca și vf. 
Urechia. Dincolo de vf. Ure- 
chia, pe o proeminență ier
boasă, culmea se ramifică 
iarăși Poteca noastră evită 
piciorul nordic al vf. Ure
chia și continuă să ne că
lăuzească spre nord-est, de 
această dată pe plaiul cobo- 
ritor al m. gorica. La cota 
1 506 m, lăsăm, în stingă, o 
culme secundată și coborfm 
pe plai, a,pol prin poienițe, 
pînă la poalele muntelui (tot 
în direcția nord-est). Ajun
gem, astfel, în Azuga unde 
ia sfîrșit excursia noastră. 
Durata totală : 5 >/2 — 6 ore.

N. POPESCU-PALTIN
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Cu un gest scurt rucsacurile au 
fost potrivite din mers. Coar
da Împletită colac era fixa
tă de la umăr pînă la șold, 

înșirați monom, urcau încet sprl- 
jinindu-se de piolet, Intr-o ordine 
de el știută.

Străbăteau pădurea, tăcuți; cu 
un sentiment de pietate. De fie
care dată se întîmpla la fel. Ul
tima partidă din sezonul alpin de 
iarnă o făceau în Făgăraș, apoi se 
Îndreptau spre casă. Dar ca un 
făcut : cînd trenul se apropia de 
Sinaia îl cuprindea o neliniște ciu
dată. Deodată unul dintre el îșl 
lua lucrurile și ieșea pe culoar. 
Era un obicei de a-1 urma. Un 
trebuie Imperios îi îndemna să 
Boposească măcar o noapte in 

ucegi. Și așa, fără o vorbă, se 
pomeneau toți trei parteneri ce 
coardă ureînd pe platou.

Respirau adine, călcînd ușor; 
cu pas întins ; aceeași deschidere 
ritmată și monotonă. Arome răși- 
noase îi amețeau, iar pajiștile de 
curînd înverzite îmbiau la odih
nă. Nu aveau ce să-și spună sau 
aveau prea multe. Zilele de mă
reție de pe creasta înzăpezită a 
Făgărașului nu puteau fi comen
tate .Nimeni n-ar îndrăzni să 
descrie clipele de pericol, de mare 
Intensitate și frumusețe glacială. 
Trebuie ceva mai presus de com
parativul obișnuit.

Totuși, după flecare etapă grea 
simțeau nevoia unei odihne. Și 
lată-i gustînd beția primăverii. 
Un tril ca un clopoțel de argint 
se auzi în apropiere. Cu gîturile 
întinse, arse de soare, așteptau 
răspunsul care n-a întîrziat să 
vină, de undeva, de-aiurea. Atunci, 
pentru prima oară, s-au privit 
zîmbltori.

Poteca se cățăra necruțătoare, 
dar nimeni nu se temea. Cu pași 
rari, sacadați, ca niște marionete 
puse în mișcare de un resort 
lăuntric, înaintau tăcuți.

Proptiți în piolete se odihneau 
sus pe platou privind peisajul 
ce-1 înconjura.

— Orlcîte creste vel parcurgei

oriunde mergi, nu poți, nu trebuie 
să-ți închei excursia fără o raită 
pe aid.

— Intr-adevăr, e odihnitor. Plim
bare de plăcere.

După clipe de tăcere, cu privi
rea pierdută-n zare, al treilea 
șopti într-o doară :

— Spatzier, spatzier, dar uneori 
periculos I...

Șl din nou Ia drum. Flecare 
avea gîndul său. Nu obișnuiau 
să vorbească prea mult. Se în
țelegeau din priviri șl erau prle-

căsuțele satului de vacanță — 
îndoim că va fi apreciat așa 
cum se cuvine.

în fond ce este șl ce în
seamnă acest sat ?

Prin lăstărișul bătrînului 
codru de stejar al Gruiului 
se ramifică alei asfaltate de-a 
lungul cărora s-au amplasat 
45 de căsuțe (a două locuri). 
Înecate de verdeață și liniște 
ele sînt adevărate oaze de ră
coare. Deci minunate locuri 
de popas la sfîrșitul unei zile 
sau săptămîni în care urcușul 
termometrelor din București 

ne-a făcut să ne gîndim me
reu la o evadare spre apă și 
umbră.

Amplasarea satului este deci 
fericită, iar apropierea de Ca
pitală va face desigur ca el 
să nu aibă oaspeți numai sîm- 
bătă seară. Prioritatea pe care 
automobiliștii — membri ai 
A.C.R. — o au la reținerea 
locurilor (prin filiala Bucu
rești) și scutirea de taxele de 
intrare în cadrul complexului 
și de taxe de parcare sînt a- 
vantaje care, de asemenea, 
vor fi apreciate.

în primele zile de funcțio
nare, cîteva mici amănunte au 
lăsat de dorit (au lipsit co
șurile pentru gunoaie la fie
care căsuță, condiție esențială 
pentru menținerea curățeniei), 
dar sîntem siguri că gospo
darii LH.R. Ambasador (pro
prietarii bazei) nu vor întîrzia 
să le tnlăture.

Satul de vacanță este Insă 
In ansamblu o reușită și primii 
Iul oaspeți au fost îneîntați.

Acest fapt ne îndeamnă să 
sugerăm A.Q.R. să Inițieze alte 
asemenea sate și In locurile de 
obicei frecventate de turiști, 
dar mai ales In locuri prin 
care automobiliștii nu prea a-

Snagov
jung, fie că nu Ie cunosc, fie 
că nu au siguranța unui po
pas agreabil. Nu ne gîndim !a 
investiții speciale, ci doar la 
o legătură cu organele ' locale 
care, pe alocuri, au început 
să încropească ceva, dar în 
zonele fără tradiție turistică 
ezită să pornească la fapte. Ne 
gîndim, de exemplu, la Cheile 
Sohodolului din preajma Tg. 
Jiului, sau la Cascadele Putnei 
din Vrancea, la Cheile Polo- 
vraciului sau la Cetățuia lui 
Negru Vodă de pe Valea su
perioară a Dîmboviței, la Chei
le Postăvarului, sau la Valea 
Cerbului (spre Gura Dihamu- 
lui). Desigur lista ar putea 
fi lungită pentru a oferi și 
automobiliștilor din Cluj, Baia 
Mare, Suceava etc. satul lor 
de vacanță. Ne oprim însă 
aici, pentru a lăsa loc fapte
lor, fiind siguri că A.C.R., 
după acest început promiță
tor, va găsi modalități să mear
gă mai departe.

Gh. EPURAN
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AVALANȘĂ
LUI MIRCEA 1VANBSCU

Ce veseli domnî, ce doamne moi
Stăteau la mesele-așezate
Unde venea ca un vulpoi
Aleea muntelui, din spate.

Cum nu vedeau, departe, sus,
Cum vedeam eu, pitit deoparte, 
Un punct ce cobora, redus, 
Către localul cu pancarte.

Tn ceața palidă : albuș
Cu viclenii de verde moale, 
Venea în jetul lui de pluș. 
Sufletul muntelui, la vale.

Tnchis-am ochii, să nu știu 
Cînd a sosit, imens, la mese. 
Plutea un zîmbet străveziu 
Pe fefe-ntoarse, de prințese.

Leonid DIMOV 
(„România literară')

DE LA VÎNĂTOARE
Cînd am pus arma să ochesc, deodată, 
Un pui de căprioară rătăcit,
In loc să fugă, fără nici o teamă, 
în goană către mine a venit.

Lătrau tn urmă-i alergîndu-l clinii,
Dar el fugind de glasul lor flămînd, 
Mi-a alergat în brațele deschise 
Ca un copil, cu ochii lăcrămînd.

Am pus de-o parte arma ucigașe 
Și-am stat apoi asemeni ca doi frați. 
Ningea încet, trozneau departe arme. 
Și seara ne-a găsit îmbrățișați.

Virgil CARIANOPOL 
(„România literară')
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Cu același pas ușor *1 măsurat 
continuau coborlrea. O cornișă 
lucioasă le tăia drumul. Fără a se 
adresa nimănui, dneva a șoptit 
ca pentru sine :

— In flecare an muntele tșl la 
prada I

S-au privit In ochi cinstit așa 
cum numai el știau.

— Superstiții.
— Roate 1
Șl tăcerea se așternu 
Călcau ușor, cu toate 

ascuțite, ca niște păsări
din nou. 
simțurile 
ce lntu-

răbdare șl precizie. După ctțlva 
pași, opriți brusc ca unul singur, 
cu urechile la ptndă, stăteau gata 
să prindă orice zgomot. Un susur 
abia perceptibil, dar continuu, se 
auzea. Se scrutau bănuitori. Nu 
înțelegeau. Să fie un lzvoraș sub 
zăpadă 7 Sau... Ascultau încor
dați gata să se frîngă. Păreau sta
tul înălțate Intre stînd. Susurul 
continua. Deodată, In tainlca_ tă
cere, un tunet rupse liniștea, 
vrere au ridicat ochii spre 
ocean liniștit. De sus, din

Fără 
cer ; 
vîrf.

O

LOGODIȚI CU ÎNALTUL
4

tenl. Se înnoptase de-a blnelea. 
Ca un far uriaș, luna arunca 
unde de lumină rece. Licuricii ce
rului seînteiau risipiți pe bolta 
necuprinsului. Feeria nopții înce
pea. între jnepenii ce se tîrau 
ca niște șerpi uriași bănuiau ca
bana. Au trecut pe lingă ea fără 
să se oprească. 11 prinse o dorință 
de a merge fără țintă. Singurăta
tea nemărginită le dădea imbold. 
Tirziu se odihneau în pragul ca
banei. Babele, ciuperci uriașe, 
aruncau umbre piezișe.

— Mllne, o zi de Inclntare.
— Coborlm 7
— Da t
— Pe Bucșolu 7
— Ihlm I
Nici nu apucase să se lumineze 

și cil trei erau gata de drum. A- 
celași gest scurt a potrivit rucsacu
rile în spate. Cu pioletul in mină, 
înșiruiți pe potecă, urcau tn for
mația veche. Aerul t.are și rece le 
biciuia fețele. Soarele ișl arunca 
razele călduroase pretutindeni. 
Zăpada sclipea orbitor. Lă O'mUl 
au schimbat primele cuvinte cu 
cel de acolo.

— încep avalanșele. Soarele ar
de ; pămîntul se încălzește ; e 
timpul prudenței.

iese primejdia. Cel care mergea 
mereu în frunte lî opri șl pe cei
lalți. Clipe de încordare. Nimic ! 
Era gata s-o pornească din nou. 
Dar, nu 1 Cu-n gest scurt șl-a des
făcut coarda. Fără să-șl miște pl- 
ciuirele, cu trupul răsucit, întinse 
frlnghia celor doi. S-au legat in 
coardă. Nimeni n-a protestat. Ni
meni n-a făcut o glumă. îșl po
triveau pasul în urma lăsată de 
cel din față. Nu vorbeau. Nu res
pirau decit in adîncul ființei lor. 
Soarele ardea necruțător. Vîntul 
se aninase undeva în perdeaua 
verde a brazilor. Nici păsările nu 
colindau hăurile. Tăcerea era 
zdrobitoare. Ceva trebuia să se 
petreacă. încremenirea orbitoare 
a stîncilor înzăpezite te Înflora. 
Numai nervii bine struniți puteau 
rezista Ispitei de a țipa, de a dez- 
lănțui totul.

Cei trei făceau coborlrea cu 
multă grijă. Știau că nu-1 o baga
telă. O clipă de neatenție ar fi 
adus catastrofa. Din nou tăcere ; 
zăpădă și pași mari fixați cu hO- 
tărire. Se apropiau. Vîrfurile bra
zilor se zăreau ca o mare de ca
targe. Pădurea. Acolo erau în si
guranță. Bocancii grei călcau a- 
ceeașl urmă, mereu aceeași, cu

delunecau lin, blocuri uriașe 1 
zăpadă.

— Pădurea, repede, pădurea t
Dar fără să clintească, priveau 

nedumeriți un punct negru ce 
sălta într-o fugă disperată. O 
ciulă I

Sprintenă, tșl azvîrlea picioarele 
suple înainte; cu gttul '■■■ - 
adulmeca primejdia. Gonea 
o umbră pe albul zăpezii, 
acel moment, ei nu-și mai 
deau seama de pericol. Erau fas
cinați. Ftiga In zig-zag a silue
tei delicate era magnifică. Părea 
o vignetă In tuș conturată pe 
marea de nea. Totul a durat o 
fracțiune de secundă. Mase de ză
pada se dislocau aiunecind eu 
viteză amețitoare. Un zgomot a- 
surzitor Umplea valea. Trosnete 
ți bubuituri. Zeci de cascade u- 
nlte într-un concert nefast.

— Haldem !... și-au sărit de-o parte.
Unul singur a rămas pe lac. 

O vedea mică, o naiadă prinsă 
ta capcană. Alerga speriată ro- 
tlndu-se in cerc. Nemairăbdînd, 
s-a aruncat în clocotul rece al 
furtunii. A prins-o. Acoperită cu 
trupul său, o simțea aproape, cal-

întins 
i ca 

în 
dă-

tn timp ce căldura ex
cesivă topea asfaltul la 
București, la Piatra Neamț 
în respirația parfumată a 
munților apropiați și a co
linelor coafate cu vegeta
ție bogată, se odihneau o 
mulțime de sportivi. Unii 
în hotelul ,,Ceahlăul", de 
o mare frumusețe și mo
dernitate, cu ascensoare 
fotoelectrice, mozaicuri im
presionante și sălcii ple
toase în curtea interioară, 
alții în niște cămine ae
rate, cu crengi verzi in- 
trind aproape pe ferestrele 
deschise. La hotel erau 
voleibalistele din diverse 
cluburi ale țării, prin că
mine se aflau elevii iubi
tori de fotbal, musafiri ai 
Clubului sportiv nemțeau. 
Orașul, care are parcuri 
și grădini minunate, se 
dovedea o gazdă de voio
șie familială, unde oaspe
ții se simțeau reconfortați 
de peisajul natural și de 
arhitectura nouă a blocu
rilor înscrise cu gust in 
reperele turlelor și ziduri
lor cu caligrafie gotico-bi- 
zantină. Pe sub 
de crengi, cu 
clarobscur, pe care edilii 
orașului străvechi, traves
tit cu gust și pricepere în 
veșmîntul geometriilor uti
litare, le protejează, și 
bine fac, sînt locuri des
tule pentru destindere și 
răcoare, prielnice medita
ției.

Fiindcă, în vacanță, 
Sportivii au răgaz de a 
medita, prelucrînd fără 
grabă experiențele dobîn- 
dite peste an, pe teren și 
în viața de toate zilele. 
Le-am văzut pe voleibalis
tele voinice si înalte, dar 
articulate intr-o grațioasă 
anatomie, toreîndu-și gin- 
durile, ca niște uriașe pi
sici blonde, în sunetele 
fonotecii lui Aii, cafegiul 
meloman transplantat cu 
arta filigenelor lui și cu 
pasiunea-i muzicală cu

boltirile 
efecte de

tot din fostul Adakaleh 
tn Piatra Neamț, l-am vă
zut și pe micii fotbaliști în 
sala de spectacole a Con
siliului județean al sindi
catelor, urmărind concer
tele festivalului de mu
zică ușoară „Florile Ceah
lăului". Și i-arn văzut, pe 
unii ca și pe alții, plecînd 
uneori în excursii către 
munții dominați de Ceah
lău, către Lacul Roșu și 
Bicaz, prin de fileuri ae 
ozon, răcoare și pitoresc 
măreț. Le-am admirat pa
sul vioi și buna dispoziție 
contagioasă, tnțelegînd ce 
valoare are vacanța, schim
barea decorului, detașarea 
de preocupările cotidiene 
pentru noi toți.

Nu știam unde dispar, 
în cete, zi de ' ' 
de dimineață, 
țișam orașul 
țimea etajului 
lui hotel nou 
tricica. Nu știam de un
de se înapoiază după 
vreo două ceasuri, îmbu
jorați și înrourați de ti
nerețe. Am aflat, curînd, 
că ei se antrenează zilnic, 
chiar în vacanță fiind, pen
tru a nu-și primejdui pri
vilegiile de agerime și 
sprinteneală cucerite, care 
se degradează lesne prin 
inactivitate.

Mi-a plăcut acest fel de 
vacanță activă a sportivi
lor poposiți la Piatra 
Neamț, fiindcă a te recrea 
și a-ți reîncărca rezer
voarele de energie în con
cediu nu înseamnă cîtuși 
de puțin a abandona inte
gral tot ceea ce urmărești 
peste an, de-a lungul unei 
vieți. Înseamnă doar a 
reduce intensitatea preo
cupărilor noastre și de a 
le asimila pe îndelete, cu 
încetinitorul, pentru ca tot 
ceea ce săvîrșim în lunile 
de muncă și efort să fie, 
în fine, mai bine înțeles.

NOUĂ CĂLĂUZĂ TURISTICĂ

„MUNȚII CIBIN
Din marea grupă de munți 

care îșl ramifică înălțimile 
între Jiu și Olt, vastă zonă 
de drumeție încă puțin cu
noscută 
ei, doar 
Lotrului 
detaliat.
. Golul 
una din 
părute în colecția

fată de frumusețile 
munții Cibinului și 
nu aveau un ghid

a fost împlinit cu 
ultimele lucrări a- 

,____ ' ' ■/ 1 „Călăuza
turistului" a editurii Stadion.

Autorii ei N. și C. Mujici- 
cov au respectat tradiția co
lecției. după o prezentare 
generală a masivilor (sub 
toate aspectele) descriind 
cele 26 de trasee marcate ce 
străbat munții Lotrului și 
Cibinului, iar în final adău
gind și cîteva poteci nemar
cate.

Descrierea traseelor este 
concisă și precisă, fiind lua-

țe ca repere elemente carac
teristice ușor de recunoscut 
în teren, chiar de cei care 
debutează în drumeție. Schi
țele panoramice completează 
util textul.

Acest mod de descriere 
este; de altfel, principală ca
litate a ghidului, care tră
dează pe de o parte expe
riența de drumeți a autori
lor, iar pe de altă parte 
minuțiozitatea cu care au 
lucrat.

Remarcăm ultimul capitol 
(Posibilități pentru o circu
lație auto și cicloturism) 
care astăzi, datorită bogatei 
rețele de drumuri forestiere, 
a devenit obligatoriu pentru

O ILUSTRATA
DIN PLOVDIV

Septuagenarul Nicolae Cli- 
ba merită cu prisosință epi
tetul de „neobosit". După 
Turul României efectuat a- 
nul trecut, pe bicicletă, a 
pornit acum o lună într-o 
nouă expediție solitară (Și 
temerară), tot pe bicicletă, 
avînd ca obiectiv Bulgaria.

Poșta ne-a adus, mai în- 
tîi, o ilustrată policromă din 
Plovdiv în care ciclo-turis- 
tul din București ne anunța 
lapidar ; „După 700 de kilo
metri mă simt bine și... calul 
meu la fel". Apoi, a sosit, 
din Burgas, o scrisoare mai 
amplă, în care N. Cliba ne 
vorbește admirativ despre 
frumusețile, realizările și 
multele dovezi de ospitali
tate întîlnite în țara vecină.

dă, palpltînd de emoție, 
du-se de el. Apoi o durere 
țită șl nimic. întinderea 
ghiei l-a oprit pe cel doi. 
zărit numai o clipă. Nori 
berațl în văzduh adumbreau ne
cuprinsul. Erau Îngroziți. Aștep
tau tăcuți. Aceeași tăcere care-1 
însoțea pretutindeni era acum 
mohorîtă. Șl din nou liniște. Coar
da întinsă, acest fir al Arladnel, 
era o călăuză sigură pînă la el. 
Cu capul numai omăt, zîmbea 
fericit.

— E cu mine !... Trofeu gingaș, 
tremurind ca o trestie cu ochii-n- 
rourați.

Emoția Ie-a tăiat graiul. Au 
vrut să-l ridice. In pulpa stingă 
lîngă șold era înfipt pioletul. Cu 
dibăcie l-au scos. Singele țîșnea 
cu putere.; o dată piciorul legat 
cu curele, a încetat. El nu sim
țea nimic. O privea fascinat așa 
cum vibra pe ----- - '
Nu se temea.
trecut 7 Poate

Acum erau .
deplină a naturii. Clipe 
măsurau tăria. încet r-au ridicat. 
Plecau. Solitară, căta spre ei cu 
ochi umezi pătrunzători. Trupul 
li era străbătut de fiori. Cu tre
săriri ușoare își întindea lujerul 
firav al gltului într-un duios ră
mas bun.

Așezat pe brațe îl coborau re
pede în pădure. Nimeni nu vor
bea. La ultima cotitură s-au o- 
prit. Simțeau că el voia s-o mal 
vadă. Era acolo. Vlgnetă în tuș 
pe marea Înspumată. încremeni
tă, cu rouă în priviri, statuie 
fragilă, semn al recunoștinței și 
melancoliei.

— Te voi revedea curînd I...
Șl toți știau că așa va fi.
Tîrzlu, In miezul toamnei, pe 

cărările Bucegilor, urcau tn cău
tarea ei, trei prieteni logodiți cu 
depărtarea șl Înaltul.

Ilpin- 
ascu- 
frîn- 
L-au 
spul-

plcioarele-i subțiri. 
Știa ea ce 
că da I 
patru ta

s-a pe-

liniștea 
duse ie

Aurelia GHEORGHIU

zi, la ceasul 
cînd îmbră- 
de la înăl- 
11 al mare- 
de sub Pie

George SBARCEA

L 0 TRU"
toate ghidurile de munte șt 
pe care autorii l-au prezen
tat foarte bine, însoțindu-1 
și cu o schiță-hartă proprie.

Cartografia (N. Mujicicov 
— V. Marinache); în gene
ral, reușită, face de data a- 
ceasta apel la tente de 
culoare pentru prezentarea 
relitefulul. Aspectul general 
al hărților cîștigă, dar cul
mile sînt greu de ghicit, ti
parul nereușind să redea su
ficient de clar nuanțele de; 
sepia. Cu această rezervă, 
socotim ghidul „Munții Ci- 
bin—Lotru" o nouă reușită 
a editurii Stadion, cate com
pletează fericit colecția „Că
lăuza turistului". (GH. E.).

ClȘTIGĂTORII PREMIILOR CONCURSULUI

J»EL MUNDIAL ’70u

Iată., In continuarea listei 
începută în numărul de ieri, 
numele celorlalți cîștigători ai 
premiilor oferite de ziarul nos
tru și A. S. Loto-Pronosport 
la concursul „El Mundial ’70”.

CITE UN SERVICIU DE 
CAFEA : Ioan Augustin Păcu
rar, din localitatea Mocrea, 
județul Arad, Octavian Pușcaș, 
din Ocna Mureș, județul Alba, 
Liviu Lupu din Timișoara, 
b-dul Lenin 9 A, Iosef Moșci 
din Cîmpia Turzii, str. Duzi
lor 1, și Pălită Bena din Pia
tra Neamț, b-dul 1 Mai 5.

CITE UN APARAT DE 
FOTO „CENTIMA" ȘI 10 FIL
ME : Costel Berescu din Bucu
rești, str. Blstra 16, blocul F3, 
Constantin Nasie din Iași, str. 
Dr. Savini 7, bloc R 1, Nico
lae M. Ioniță, din Slobozia — 
Ialomița, str. Matei Basarab 
29, Gh. D. Stroe din comuna 
Leordeni, județul Argeș, 
Anei Nistor, din Galați, 
tierul Mazepa, blocul G 2 
123.

CITE UN ABONAMENT 
ZIARUL „SPORTUL" PE TIMP 
DE 1 AN : Constantin Bizin- 
chi din București, Magistrala 
Nord-Sud 18, Anatol Prisăca- 
ru din București, str. Hrisovu
lui, vila nr. 5, Paul Tăcu din 
București, str. Vigonîi — bloc 
10 sc. 1 apt. 23, Leopold Cer- 
vinschl din Bocșa-Română, 
str. Victoriei 25, și Iieatla Băr
bat din comuna Cîrța, județul 
Sibiu.

CITE O SCRUMIERA ȘI 
UN PORTVIZIT : Die Spălnă- 
can din Turda, Aleea Liber
tății 8, Vasile Grăjdeanu din 
Pitești, str. Ercmia Grigorescu 
38, Gavril Lungu din comuna 
Poieni,' județul Cluj, Vasile 

Ilea din București, str. Fău- 
rel 1, blocul P 11, Mihai Koteles 
din Oradea, str. Stadionului 9, 
Petre Nicu din Feldioara, str.

Și 
car- 
ap.

LA

Brașovului 1, Ion Nedclcu din 
Sinaia, str. Cumpătul 
Gheorghe Minculeți din 
iești, Str. Romană 13, 
P. Damian din comuna 
turu, județul Vrancea, 
vian Ginghină din 
Calea Griviței 467, 
Toma din Constanța, str. Mir
cea 121, Ștefan D. Popescu din 
Brăila, str. Roșiori 58, Aurel 
Vasilică din comuna Fulga de 
Jos, județul Prahova, Antoa- 
neta Weber din Timișoara, 
b-dul Republicii 14, Ion C. Na
rare din Roman, str. Anton 
Pann 7, blocul 14, Aurel Se- 
tu din București, str. Urhhus 
136, Victor Balteș din Ocna 
Sibiului, str. Pîriul Sărai 16, 
Codruț Iordache Darie din 
București, _ str. Emancipării 15, 
Gh. Ghica din Vălenii de 
Munte, str. Anton Pann 3, și 
Paul Tăcu din București, str. 
Vigonîi 8.

CITE UN PIX CU PASTA : 
Vlad Ciulei din Oradea, Piața 
Victoriei 8, Ștefan Kelemcn 
din Cluj, str. Prislop 4, Anton 
Slamate din București, str. 
Matei Ambrozie 5—7, blocul 
D2 A, Gheorghe Parteca din 
Constanța, b-dul Lenin 39 bis, 
și Vasile Ilea din București, 
str. Făurei 1, blocul P 11.

Cîștigă torli din București 
sînt invitați la redacția ziaru
lui nostru, pentru a-și ridica 
personal premiile, începînd de 
luni 20 iulie, in 
Conta 16, etajul 4,

Cîștigătorilor din 
premiile le vor ti 
adresele indicate.

Abonamentele la ziar vo' fi 
făcute începînd cu 'trimodrul 
IV.1970 sau trimestrul 1.1971 
(ciștigătorii acestora sînt ru
gați să ne comunice, în cel 
mai scurt timp, care le • este 
preferința).

24,
Plo- 

Radu 
Vul- 

Octa- 
Bucureștl, 

Nicalae

str. Vasile 
camera 88.

provincie, 
trimise la



împărăteasa Farah
la bowling

sale. Elena

oaspeți, pu- 
Vasilt Banu

Gloria" de altădată
1 tennarie 1913, ziarul 

^Românul" dfn Arad publica 
Un artdeoi adresat >,tuturor stu
denților, tinerilor, doritorilor 
da sănătate, cugetărilor spor
tiv» și tuturor claselor socia
la*, in care era schițat un 
program de dezvoltare spor
tivă, avînd ca prim obiectiv : 
„constituirea echipei de fot
bal, care sport combinativ tre
buie lămurit la închegarea vie
ții noastre sociale". Societatea 
studenților români „Petru 
Maior" din Budapesta sprijină 
inițiativa arădeană. La 22 iu
nie 1913 este lansat un apel 
intitulat : ,,Să (se) înființeze 
Societatea sportivă româneas
că”, iar la 27 iunie 1913 toate 
aceste acțiuni își găsesc con
cretizarea în constituirea „Clu
bului Sportiv al Tinerimii Ro
mâne".

După ce s-a antrenat zilnic 
pa dmpla din cartierul 
Pîrneava, tînăra formație ară
deană a înfruntat la 7 sep
tembrie 1913 in „prima măsu
rare publică" echipa societă
ții „Petru Maior". în ziua 
meciului, ziarul „Românul" 
publică un articol intitulat : 
„Ce este jocul de fotbal ?“, 
în care se explică printre al- 

că scopul acestui sport 
ca jucătorul să aducă cît 
de multe ori cu picioa- 

capul și corpul, cotea
(n.n. : mingea) în poarta ri
valului”.

Meciul a început la „sem
nalul dat de juriu" și încă 
din primele minute oaspeții 
,,au dovedit că sînt 6tăpîni pe
combinațiuni repezi ; de ace
ea, toate atacurile arădenilor 
pentru o vreme au rămas fără 
rezultat (...) După pauză ară
denii au înoeput un atac ve
hement, cu combinații rafi
nate" dar porterul advers dă 
„dovadă de o Istețime rară 
apărîndu-și poarta de Cele mai 
aspre pușcăturl”. în final însă, 
gazdele reușesc să-și impună 
jocul „agil și vehement" și 
au „pușcat cotea" de trei ori 
în plasa oaspeților. O victo
rie care făcea pe cronicarul 
meciului să spere că „în viitor 
aceste măsurări vot lua pro
porții de grandioase serbări 
naționale".

Studenții îșl vor lua revan
șa (cu 3—2) în anul următor, 
cu prilejul „prestației spor
tive" desfășurate la 11 mai 
1914, pe cîmpul din Ofăștie, 
acolo unde zburase Aurel 
Vlaicu...

Cititorll noțM tm urmărit eu viu interes 
recenta vizită tn România a Maiestăților lor 
Imperiale țahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr ți împărăteasa Farah, care 
au răspuns Invitației președintelui Conslliu-

lui de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ți a soției 
Ceaușescu.

Urmărind biografiile tnalților 
blicate in ziare, cititorul nostru
din Ploiești a constatat cu plăcere eă împă
răteasa Farah Pahlavi manifestă un interes 
deosebit, printre alte activități, pentru sport.

Amintindu-și că posedă o fotografie inte
resantă, reprezentindu-o pe împărăteasa Farah 
fucind popice cu o deosebită ardoare, citito
rul nostru ne-a trimis documentul spre pu
blicare, ceea ce facem cu plăcere.

Aflăm, de asemenea, că In timpul studiilor 
universitare, efectuate la Școala de Arhitec
tură din Paris, împărăteasa Farah a fost o 
excelentă jucătoare de volei.

EchtP» arâdwnl, termită 
cunoscută sub denumirea „Glo
ria" avea să aducă multe sa
tisfacții numeroșflOT săi su
porteri. Războiul mondial îî va 
întrerupe activitatea, dar a- 
ceasta va fi reluată Intr-un 
cadru festiv la 16 mai 1920 
cu ocazia meciului susținut 
cu „Universitatea” Cluj. Sur
prinzător, clujenii cîștigă cu 
3—1. La 4 iunie 1920, va fi 
rindul „Gloriei" să termine 
învingătoare în deplasare: 2—0. 
La un moment dat, gazdele 
au beneficiat de un 11 m, dâr 
„împușcătura nu reușește"...

Doi ani mai tîrziu, „Gloria” 
fuzionează cu >,C.F.R.“ Arad, 
întarinriu-și formația șl încă 
de la primul meci obține o 
victorie în fața „Chinezului" : 
1—0. Pină in 1932 cînd își 
începe participarea în cam
pionatul divizionar, „Gloria 
C.F.R." cîștigă de 6 ori cam
pionatul orășenesc și se cali
fică o dată în finala celui na
țional (1929—1930 : 0—3 cu
„Juventus" București ; pe a- 
iunci, arădenii, erau antrenați 
de Virgil Economu I).

în campionatul divizionar al 
primei categorii, „Gloria CFR" 
s-a menținut pină în 1929'1940, 
fără a urca vreodată mai sus 
de locul 3. Numeroși jucători 
care i-au apărat însă culorile, 
s-au situat adeseori pe primul 
toc în aprecierile și simpatia 
iubitorilor de fotbal : Albii — 
acel decan al fundașilor noș
tri, Barbu I și II, Dobra. Cue- 
dan, Bătrîn, Igna, Șiclovan. 
Lupaș, Mlădiii, Braun, Hus- 
tik, Hehegar și mulți alții...

IOSIF SIRBUT Arad

Dtatr-Ctn document care 
ne-a fost pus la dispoziție 
pita bunăvoința colonelului 
tn Terervă Gh. Florescu, se 
poete constata, că în luna mai 
191L deci acum aproape 60 

; de ani, România participa la 
primul concurs Internațional 
de călărie.

Este vorba de concursul 
militar Internațional organi
zat la Roma între 2 și 12 
mai 1911 și la care călăria 
română a fost reprezentată 
de căpitanul Dinu Suțu și de 
locotenentul Bălăiaș, amîndol 
participînd lă cea mai grea 
probă a concursului, campio
natul calului de ofițer, pro
bă care a întrunit 128 de 
concur en ți din: Italia, Franța, 
Scania, România etc.

Campionatul acesta — se
mănând cu proba completă 
de azi — avea trei probe, 
toate punînd la grea încer- 

măiestria Călărețului, 
șl rezistența

constă în- 
50 km în ți- 

parours

care
antrenamentul 
calului.

Prima probă 
tr-uji marș de
nută de campanie; 
ce tfebttie efectuat în 3 ore 
și 30 de minute. Primii 40 
km erau parcurși pe șosea, 
iar ultimii 10 km peste cîm- 
pii presărate cu obstacole.

A doua probă era un parcurs 
de 3 km cu 22 de obstacole, 
concurentul avînd la dispozi
ție 5 minute.

A treia probă, cea mal in-

teresantă șl lin care se cali
ficau primii S3 clasați din 
cele două probe anterioare, 
consta într-un parcurs de 
23 km indicat cu fanioane 
peste un dmp In care erau 
presărate multe șl încurcate 
obstacole. De două ori în 
timpul parcursului, concu
rent ii erau obligați să des- 
calece șl să meargă cu calul 
la mină distanță de un km. 
Parcursul trecea peste văi 
și dealuri cu urcușuri și co- 
borîșVri rapide.

Pnmul clasificat în acest 
campionat a fost francezul 
d’Orgeix, cu un cal de rasă 
anglo-arabă, care a efectuat 
parcursul în 44 mln și 51 sec.

Concurentul român cpt. D, 
Suțu a avut o comportare o- 
norabilă, terminînd proba în 
lh 05 min 4 sec. Al doilea 
concurent român, lt. Bălăiaș 
a abandonat după proba a 
doua, fiind bolnav.

Interesant de subliniat este 
faptul că un documentat ra
port întocmit de către con
ducătorul delegației române 
la această manifestație, înfă
țișează întreaga desfășurare a 
concursului cu o serie de ob
servații de ordin tehnic și 
organizatoric care dovedesc 
interesul ce se arăta sportu
lui călârlei și primei noastre 
participări internaționale.

prof. Cornii MORȚUN

BASEBALL INDOOR

SPORTUL MIINE, ÎN ANUL 2000ECHILIBRU PERSOANEI UMANE
i.Anul 2000" este 9 noțiune 

convențional A care, din fe
ricire, are un caracter mai 
optimist deojt aceea de „rrfir- 
țitul secolului nostru” sau 
„începutul eeoolulul XXI", ex
presie a temerilor supersti
țioase ori numai a necunos 
cutuluL

Este o noțiune așezată în
tre utopie șl „scienoe-flction", 
fiindcă îmbină generozitatea 
speranței, caracteristică celei 
dlntîi, cu <? serie de elemen
te științifice ale celei din ur
mă, pe care însă discipline 
și tehnici mal noi, ca „fu- 
turodogia", „conjectura”, „pros
pectiva" încearcă să le com
bine și să le sistematizeze,' 
conturi nd astfel, 
Viitorul.

Spre deosebire 
șl de povestirile 
privire la viitor, 
prevederii, practicată în unele 
țări de către grupuri presti
gioase de specialiști din di
verse domenii, nu se mărgi
nește însă să deducă ceea ce 
va fi din ceea ce este. Dim
potrivă, ea se străduiește fă 
deslușească ceea ce este de 
dorit să se realizeze într-un 
anumit timp, ceea ce se poate 
re.aliza cu mijloacele existen
te și cu mijloacele care vor 
fi create în acest scop, în 
sfîrșit cum, cînd, prin ce șl 
în ce fel trebuie schimbat pre
zentul, pentru ca viitorul să 
devină realitate la termenul 
scontat.

Concret, «stăzL '„anul 2000“ 
înseamnă o încercare de pre
viziune, care M Întinde pe 
trei decenM. Cine Încearcă, 
deci, să facă prognosticuri și, 
în funcție de ele, recomandări 
asupra dezvoltării, formelor, 
conținutului și organizării 
sportului în următoarele trei 
decenii, întilnește, ca prim as
pect, dificultatea de a rezolva 
problema singura

In societățile contemporane; 
sportul a devenit o Instituție 
cu un aspect profesional, și u- 
nul lucrativ, grație unei anu
mite dezvoltări a lui, care, la 
rindul ei, ține de unele tră
sături ale muncii, profesionale 
și ale posibilităților de destin
dere din lumea modernă. A- 
ceste condiții au făcut din 
spectacolul sportiv o distrac
ție preferată, iar din practica 
sportului, o exigență fiziolo
gică și psihică. La un anumit 
grad de dezvoltare, la un a- 
nurnit conținut și la anu
mite forme, dictate de func
ția pe care o joacă in socie
tate, sportul a necesitat, 
o anumită organizare.

Toate aceste aspecte 
sesizabile numai în 
pentru sportiv, a cărui preve
dere urmează să fie comple
tată cu ajutorul altor specia
liști, printre care cel al so
ciologului.

Pentru acesta, dezvoltarea în 
următoarele trei decenii în
seamnă o anumită creștere po
sibilă de ordin economic, ști-

Irrțiflc, tehnic, bază pentru e- 
voiuțla dezirabilă a individu
lui și colectivității umane. în 
conjecturarea viitorului, fixa
rea scopurilor este esențială, 
iar in fixarea scopurilor, pre
zența valorii OM constituie ra
țiunea fundamentală.

Bazele economice șl tehnice 
sînt definitorii pentru o civi
lizație. Presupunem că proiec
tul 2000 Include 
șl cibemetizarea 
producție, o dată 
„rețelei" urbane

automatizarea 
proceselor de 
cu extinderea 
și a „țesu-

de muncă și dormitor), vor 
începe să proiecteze orașe cu 
posibilități de mișcare liberă 
șl de manifestații sau Jocuri 
sportive colective.

Dezvoltarea tehnicii și teh
nicilor Științifice ar fi lipsită 
de rațiune, dar nu și de 
riscuri, dacă, In loc să ducă 
la împlinirea personalității, ar 
avea ca urmare depersonali
zarea.

Personalitatea creatoare nu 
se va mulțumi niciodată cu 
consumul de bunuri, de dis
tracții șl de sport. în schimb, 
ea va găsi totdeauna in acti
vitățile sportive exercițiul de 
voință, de autostăpinire, pauza 
de respirație șl de contractare, 
satisfacția Cavalerească a vic
toriei ea șl a înfrângerii, Sti
mulente de care va avea atlta 
nevoie șl de care va avea atît

aproximativ,

de visurile 
fantastice cu 
noua artă a

deci,

sînt 
parte

Cine devine
„Allstar" ?
Aflînd de apropiatul tur

neu al unei echipe americane 
de baschet, intitulată cînd 
„Allstar", cînd selecționata 
universitară, cititorul Ion Si- 
minic din Brașov ne cere u- 
nele lămuriri.

Titlul de onoare „Allstar" 
— corespunzător în Europa 
celui de „jucător internațio
nal" — se acordă în S.U.A. 
numai practicanților sportu
rilor de echipă. Dar cum cele 
patru principale sporturi co
lective: baseball, football,
baschet și hochei pe gheață, 
cunosc mai ales o activitate 
profesionistă» lipsită înde
obște de întâlniri Internatio
nale, înseamnă că jucători 
sub culorile naționale nu e-

BASEBALL INDOOR

urban. în ultimă «na- 
aceasta va însemna o

tulul" 
liză, 
viață profesională și citadină 
în care ochiul, creierul șl ner
vii vor fi, în primul rînd, so
licitați. Dacă șî confortul se 
va dezvolta, cum e probabil, 
în aceeași măsură, toată func
ționalitatea ființei umane va 
risca să se dezechilibreze, din 
cauza subsolicitării 
organe și simțuri. In 
samblu, distracțiile 
dar zgomotoase,
descarcă nervii, fără să odih
nească și să regenereze.

In atare împrejurări, activi
tățile sportive, Individuale și 
de grup, vor avea, probabil, 
de îndeplinit un rol esențial 
de supleație, în timp ce spec
tacolul sportiv va continua să 
se numere printre principalele 
distra cțli-consum 
descărcare.

Cred că toate 
țe vor modifica
sură șl concepțiile arhltecților, 
constructorilor șl sistematiza
torilor, care, în locul orașului 
pur și simplu funcțional (loc

anumitor 
acest an- 
sedentare, 
explozive

șl distracții-

aceste cerin- 
în mare mă-

xistă. Iată de ce s-a creat 
sistemul jocurilor „Allstars". 
în sporturile numite (cu ex
cepția hocheiului), Campio
natul național se dispută în 
cadrul a două ligi la fel de 
puternice. La sfîrșitul sezo
nului, cîștigătorii de grupe 
iau parte la disputa finală 
pentru titlul național. Ime
diat după aceea urmează jo
cul — „Allstars" care opun 
selecționatele celor două ligi. 
Rezultatele acestor meciuri se 
uită curînd nu însă și numele 
jucătorilor care au avut o- 
noarea de a-și reprezenta li
gile ca „Allstars".

Altă șansă de a deveni 
„Allstar" constă în referen
dumul anual al ziariștilor 
care formează în cele patru 
sparturi „echipa anului".

De asemenea, o selecție si
milară, la football și baschet 
se face și în colegii, studenții 
străduindu-se să devină 
„stela".

beneficieze, in

Începutul vea- 
se întrevede,

și con- 
care și 
pentru

Prin personalitate împlinită 
înțeleg, de fapt, o personali
tate pusă In situația de a fi 
liberă, adică de a desfășura 
activități lucrative și nelucra
tive, de a fi conștientă 
vinsă de scopurile pe 
le alege și de a crea, 
sine și pentru ceilalți.

O astfel de personalitate va 
putea crește și se va putea 
dezvolta, dacă în spațiile ae
risite ale viitorului, după sa
tisfacerea cerințelor elemen
tare și după preluarea munci
lor de volum de către mașina 
adaptată la om, va avea po
sibilitatea să fie mulțumită, să 
viseze și să se joace, dacă 
se va putea emula într-o com
petiție leală și într-un antre
nament ludic, după modelul 
jocului antrenamentului
sportiv.

timp liber să 
anul 2000.

Sportul de la 
cuiul următor
deci, ca unul din principalele 
mijloace chemate să asigure 
echilibrul și dezvoltarea per
soanei umane, ca și a civili
zației tehnice-lndustriale, ba
zate pe electronică și pe fi- 
siunea-fuziunea atomului.

Datorită sportului, devenit 
cerință a oricărui om civili
zat, energia umană, liberată de 
servituti cu ajutorul energiilor 
odinioară latente, dar acum 
declanșate ale materiei, va 
putea fi dedicată, In sfîrșit, 
omului, adică satisfacțiilor, de- 
săvîrșirii, visurilor și jocu
rilor lui senine, într-un cu- 
vînt dezvoltării lui plenare.

Vladimir KRASNASESCHI

Cititorul 
chin Bobu 
resti, care 
meciul de 
mânia—S.U.A.

Damas- 
din Bucu- 
a văzut 

tenis Ro-
... ne

cere lămuriri asupra 
rachetelor metalice 
pe care le foloseau 
jucătorii Ashe 
Passarell.

Și

'Al. Mirodan a descris re
cent în linii mari una din 
mîndrlile sportului american: 
„AstTodomuV din Houston 
(Texas). Mai mulți cititori 
ne-au cerut amănunte.

'Acesta este probabil cel 
mai mare și mai modem pa
lat sportiv din lume. In cele 
66 000 de fotolii ale Stadio
nului ar putea lua loc toată 
populația orașului Botoșani, 
de pildă. Construcția, din o- 
țel, beton și sticlă, are o înăl
țime de 63 m și un diametru 
de 217 m;
cuprinde 
Coliseul 
tica hală 
muri în 
becuri 
totuși 
joace

ar putea, deci, 
la interior chiar și 
din Roma, 
posedă 4600 
cupolă șî

în iluminația 
care permite 
zi și noapte

— pentru prima oară sub 
acoperiș — pe pajiștea verde 
din interior.

Gigan- 
de gea- 
2000 de 
discretă 

să se 
baseball

RACHETA
METALICĂ

Cu nu prea mulți 
ani în urmă, cam 
prin 1966, această ra
chetă foarte contro
versată a apărut 
pentru prima oară 
la Forest Hills, fără 
a fi o invenție ame
ricană. A conceput-o 
vechiul mușchetar 
francez Rene Lacoste, 
care a îmbogățit 
astfel lumea tenisu
lui nu numai cu per
formanțele sale din 
„Cupa Davis“ și nici 
numai cu celebrele 
bluze purtînd un 
crocodil drept bla
zon, ci și cu aceste 
rachete, a 
i-a venit 
crosele de 
golf.

Cadrul
metalice, format din 
țeavă cromată și sîr- 
mă izolată, este con-

mai durabil 
rezistent de- 
tradițional de 
Corzile sînt 

cele

căror idee 
studiind 

oțel de la

rachetei

siderat 
șl mai 
cît cel 
lemn, 
convenționale,
de nylon sau de maț. 
Inovația majoră a ra
chetei constă, însă, 
probabil în „gîtul 
gol“, ceea ce elimi
nă orice rezistență la 
aer în timpul miș
cării. Rezultă de aci, 
teoretic, lovituri mult 
mai puternice, mai 
rapide, pe care unii 
s-au încumetat să le 
asemuie cu loviturile 
de bici sau de furtu
nă.

Dificultatea stă 
numai în obișnuirea 
cu noua rachetă. 
Printre primii care 
au adoptat-o, încă de 
la apariție, au fost 
Billie Jean King, 
Rosemary Casals, 
Clark Graebner și 
soția sa Carole.

PETRICA STOICA, VtLCANEȘTT, 
PRAHOVA. Cum se numește ju- 
cătorul care l-a accidentat pe ido
lul dv. Pele, $n meciul Brazilia — 
Portugalia, din cadrul C.M. din 
1966 ? Morais. Pele, sînt sigur, 
l-a iertat. Dv. nu ?

DIDI DUMITRACHE, GALAȚI, 
„îmi place foarte mult fotbalul. 
Intr-un an, am stricat 3 perechi 
de bascheți, jucînd fotbal pe

noștrl. sînt destul de judicioase. 
Ml-este greu șl mie să mă Orien
tez printre multele aspecte con
tradictorii ale ^cazului Dobrin", 
dar parcă m-aș alătura părerii 
dv. (și a altora I) că Dobrin ar 
fi trebuit să joace. Măcar în me
ciul cu Brazilia.

MANDY BOCEANU, BOTOȘANI. 
La „11 metri", legea ofsaidului sa 
aplică la fel ca la alte lovituri li
bere. Singurul jucător care este 
exceptat este cel ce exccqtă lo
vitura. Dacă Insă acesta trimită 
mingea în bară, de unde ea ri
coșează lateral, la un coechipier 
care, avind în față doar portarul, 
trage și înscrie, arbitrul va sanc
ționa poziția de ofsaid a acestuia 
din urmă.

VASILE PROCA, BUCUREȘTI. 
1971, rugbyul va sărbători 100 
ani de la nașterea sa. El este 
sport de origine engleză. Să 
spun și cum a fost s,desco-

trișul din curtea școlii 
asfaltul tare al străzii**. Presu
pun că i-ați făcut o mare bucu
rie tatălui dv. ! Referitor la ru
gămintea dv., tot ceea ce pot 
face, este să-i comunic lui Flo- 
rea Dumitrache adresa dv. : Ga
lați, strada Războieni nr. 164. Fiind 
tiz cu el, s-ar putea să aveți mai 
multe șanse să vă trimită o fo
tografie cu autograf. Eu vă urez 
succes !

IOSIF ION MIEICAN, COMU
NA LAICAI-ARGEȘ. „Dacă o să 
căutați cu atenție printre cupoanele 
concursului „El Mundial", o să vă 
dați seama că mă pricep în fotbal. 
Spun aceasta, deoarece am tri
mis un singur cupon, nu sute, 
ca alții care s-au gindit la toate 
soluțiile posibile, indicind atît 
cele 3 echipe participante la sfer
turile de finală, cit și formația 
cîștigătoare a C.M. — Brazilia".

pe cuvînt. De altfel,Vă cred _____  _ . .
fi și dificil, întrucîtva, să caut 
cuponul dv. în maldărul de a- 
proape 4 milioane de cupoane 
primite la acest concurs ! In ge
neral, aprecierile pe care le fa
ceți în legătură cu campionatul 
mondial din Mexic, cu jucătorii

peril" ; în timpul unul meci de 
fotbal, disputat in orașul RUGBY, 
unul dintre1 jucători, Webb Ellis, 
exasperat de faptul că nu se 
înscrisese nici un gol, a luat min
gea în mină și a intrat cu 
în poartă. In felul acesta, a 
părut ldeea unui nou joc.

ar

ea 
a- 

____  ___ _________ in 
care să se întrebuințeze atlt pi
ciorul, cît șl mina — rugbyul. și 
atunci : cum să nu fie Invidioși 
fotbaliștii pe rugbyștl ?

TON MITRU, BUCUREȘTI. O 
parodie, după „Nunta Zamfirii", 
dedicată echipei de fotbal Rapid. 
Nici ideile din poezia dv. șl cu 
atît mal puțin modalitățile de ex
primare, nu constituie argumente 
în favoarea publicării ei. E și 
dificil de realizat o parodie, după 
un model attt de strălucit.

MATEI GRIGORESCU, BUCU
REȘTI. Cu prilejul unul meci de 
fotbal disputat in urmă cu două 
săptămîni. Intre două echipe de 
juniori, ați văzut executîndu-se o 
lovitură liberă de la 10... 8 me
tri. Evident, era vorba de o lo
vitură liberă INDIRECTA, din 
care nu se poate Înscrie un gol 
direct. Dacă portarul, Insă, în- 
cercind să oprească șutul, scapă 
mingea în plasă, este gol. Deci, 
în astfel de situații trebuie să 
lase să Intre mingea în poartă, 
fără să intervină. Numai să nu 
uite șl să facă același lucru și 
la loviturile libere directe I

ilustrații: N, CLAUDIU



La Rcșifa, ploaie
dar nu de recorduri la inot

REȘIȚA. 18 (prin telefon). 
Ploaia a continuat șl în ziua 
*. doua a concursului repu
blican de înot al școlilor 
sportive, influențînd negativ 
obținerea unor performanțe 
deosebite. Totuși, 
sportivi au realizat 
timpi remarcabili, 
care amintim : 1:06,2 
Movanu — 100 m spate ju
niori), 1:14,2 (Camelia Vîjeu 
— 100 m delfin junioare), 
Rodica Petruică 1:18,4 (100 
m spate junioare).
. Rezultate : 400 m liber fete 
13—14 ani: 1. Rodica Lungu 
.(Șc. sp. 1) 5:31,3 ; 2. Dagmar 
Hluzln (Reșița) 5:31,9 ; 3. J.

tinerii 
cîțiva 
dintre

(M.

Kloke (Timișoara) 5:43,1 ;
400 m liber băieți 13—14 *nl;
1. D. Wettemek (Reșița) 
4:52,8 ; 2. S. Crăciun (Șc. sp.
1) 5:13,0; 
niorl; 1.
4:32,5 ; 2.
2) 4:50,5 ;
13—14 ani : 1. Rodica 
truică (Reșița) 1:18,4; 2.
Sporea (Reșița) 1:20,6, 
m spate junioare :
Hocher (Reșița)

400 m liber ju-
I Miclăuș (Sibiu)
C. Păun (Șc. sp.
100 m spate

CAMPIONATELE NAȚIONALE

PROBELE OE VITEZĂ

fete 
Pe— 
Ana 

100
1. Ruth 

1:19.8; 2
Mădălina Măzgăreanu (Șc. sp 
2) 1:21,2: 100 m spate băieți 
13—14 ani : 1. A. Horvath 
(Șc. sp.l) 1:13,4 ; 2. I Sporea 
(Reșița) 1:15,8 ; 100 m spate 
juniori ; 1. M. Movanu (Șc. sp. 
2) 1:06,2 ; 2. D. Turcanu (Șc. 
sp. 2) 1:09,4 ; 50 m 
fete 11—12 ani : 1. 
Parusch (Timișoara) 
2. Julieta Mereșu
36.9 ; 50 m delfin băieți 
12 ani : 1. D. Grăpșanu 
șița) 34.4 ; 2. L. Sporea 
biu) 36.5 ; 100 m delfin 
13—14 ani : 1 Dagmar
zln (Reșița) 1:17,3 ; 2. Ioana 
Sporea (Reșița) 1:20,5 ; 100 m 
delfin junioare; 1. Camelia 
Vîjeu (Șc. sp. 1) 1:14,3; 2. 
Siegreid Slecin (Reșița) 1:15,4; 
4x100 
ani :
sp. 2

VOLEIBALIȘTII

Iii turneul International 8e

ÎNVINGĂTORI
tele- 
peste 

în
Pe pistele de atletism „WASHINGTON STAR INTERNAȚIONAL'4

La centrul experimental de 
modelism Bănoasa au conti
nuat. ieri, întrecerile din ca
drul campionatelor naționale 
de aeromodele captive. Piloții 
sportivi de la probele de vi
teză și-au început, mai în- 
tîi, dispute la categoria 5 cmc. 
Cîștigătorul acestei probe a 
fost maestrul emerit al spor
tului Ștefan Purice de ia 
Grivița Roșie București, care 
a realizat cu aeromodelul 
său o viteză de 200 kilometri 
la oră. Iată clasamentul a- 
cestei probe: 1. Ștefan Pu
rice 200 km/h — campion 
național, 2. Iosif Mirvald 
(Cetatea Suceava) 173 km'h 
.3. Silvestru Morariu (Cetatea 
Suceava) 165 km/h, 4. Ion 
Mihăilă (Metalul Hunedoara) 
157 km'h.

O întrecere disputată a fost 
și cea rezervată aeromodele- 
lor captive de 10 cmc. Cu o 
evoluție mai bună, modelis- 
tul Dan Gheorghe (Grivița 
Roșie București) a reușit să 
obțină o viteză de 185 km/h, 
cucerind astfel titlul de cam
pion național la această clasă. 
L-a~ urmat suceveanul Iosif 
Mirvald. El a înregistrat, cu 
micul lui aparat, 156 km/h.

Astăzi, în ultima zi a fina
lelor, sînt programate între
ceri de acrobație, curse și 
lupte aeriene.

delfin
Karin
36,9 ; 

(Reșița)
11—
(Re- 
(Si- 
fete

Hlu-

m mixt băieți 13—14
1. Reșița 5:06,8 ; 2. Șc. 
5:07,5.

A. RUDEANU—coresp.

VARȘOVIA, 18 (prin 
fon). în prezența a 
3 000 de spectatori au 
ceput, în incinta patinoaru
lui artificial Torwar, între
cerile turneului internațional 
de volei masculin, la care 
participă echipele Cehoslova
ciei. Poloniei, U.R.S.S., 
gârlei, Poloniei (j) 
a pregăti un lot mai 
jucători 
natelor 
turneu 
secundă
din numeroși tineri. în pri
ma zi a turneului voleiba
liștii români au obținut 
frumos succes învingînd 
prezentativa Cehoslovaciei 
3—1, la capătul unui 
deosebit de spectaculos.

Echipa primă a țării gaz
dă s-a impus fără 
tate, în trei seturi, 
juniorilor.

O partidă deosebit 
librată au oferit 
U.R.S.S. și Ungariei,
seturi, care au durat 
bine de două ore, victoria a 
revenit formației sovietice 
cu 3—2 (10, —12, 6. —14,6).

Un-
Pentru 

larg de 
campio- 

acest
în vederea 
mondiale la 
s-a deplasat echipa 
a României, formată

un 
re- 
cu 

joc

RECORDURI FRANCEZE
La stadionul Colombes din 

Paris au început campiona
tele de atletism ale Franței, 
în concursul feminin au fost 
stabilite două noi recorduri 
naționale: Odette Ducas — 
6,47 m la săritura în lungi
me și Oadette Lambert 46,16 
m la aruncarea suliței (ju
nioare)

DIONISI — 5,35 m 1
în cadrul campionatelor 

de atletism ale Italiei, des
fășurate recent ,pe stadionul 
olimpic din Roma, Renato 
Dionisi a stabilit un nou' re
cord național în proba de 
săritură cu prăjina cu exce
lenta performanță de 5,35 m.

Iată alte rezultate mai im
portante înregistrate în ulti

mele două zile de concurs: 
masculin : 800 m — Del Buo
no 1:48,0 ; 1 500 m — Arese 
3:44,4 ; 400 m plat — Fusi 
47,0 ; suliță — Gramerotti 
79,78 m ; disc — Simeon 
58,54 m ; feminin : 100 m — 
Cecilia Molinari 12,3 ; lungi
me — Mauriella Bauci 5,82; 
400 m — Giumanina Armida 
55,7.
ÎNTRECERI DE JUNIORI
Iată cîteva rezultate înre

gistrate în meciul atletic de 
juniori disputat la Iambol 
între echipele Bulgariei și 
Turciei : lungime — Markov 
(B) 7,17 m; 100 m — Petkov 
(B) 10,8 ; înălțime — Dacev 
(B) 2,00 m ; 1 500 m — Ga- 
nev (B) 3:59,9; 110 m gar
duri — Petcov (B) 15,4.

NĂSTASE Șl TIRIAC
ÎN SEMIFINALE

WASHINGTON 18 (Ager- 
pres). — Tenismanil români 
Iile Năstase și Ion Tiriac con
tinuă seria victoriilor în ma
rele turneu ,,Washington Star 
International". în sferturile de 
finală, Ion Tiriac a produs 
o mare surpriză înv.ingindu-1 
cu 6—3,10—12, 6—2 pe campionul 
american Stan Smith. La rîn- 
dul său, Ilie Năstase a jucat 
excelent și l-a învins cu 5—7, 
6—4, 6—4 pe cunoscutul ju
cător sud-african Bob Hewitt.

în celelalte două sferturi de

finală g Richey — Goven 6—4, 
6—3 ; Ashe—Crealy 6—3, 6—3,'

In semifinale, Năstase va fî 
opus lui Richey» iar Tiriac va 
juca cu Ashe.

Comentînd meciul dintr* 
Năstase și Bob Hewitt, cores
pondentul agenției REUTER 
remarcă puterea de concen
trare șl abilitatea jucătorului 
român, care, după ce pierduse 
primul set, a avut o revenire 
puternică, controlând jocul și 
obținînd victoria cu toată o- 
pozițLa dlrză • adversarului 
său.

dificul- 
tn fata

de echi- 
echipele 
După 5 

mai

A doua încercare
(Urmare din pag. 1)

calificarea, dar trecînd totuși 
linia de sosire înaintea schi- 
fiștilor din Cehoslovacia si 
Ungaria.

Așteptată cu interes, pro
ba de simplu nu a dezamăgit 
în ceea ce privește specta
culozitatea cursei, lupta pen
tru victorie. Participînd la a- 
ceastă „a doua încercare" de

dreptul de a 
în compania 
simpliști pre- 
concurs. Pe 

Peter 
Kon-

Campionatele universitare
de atletism

(Urmare din pag. t)

Andrei Șepci (,,U“ Cluj) 15,0, 
H. Cernescu (IEFS) 15,0 ; 400 
m plat : P.
(IEFS) 
Cluj) ■ 
Timiș) 
time : I 
m, M. 
m. C. 
tn ;
MITREA (IEFS) 13,97 m, 
Jurcă (I.M.F. Cluj) 13,79, 
Bușu (IEFS) 13,69 ; 1500
plat: NIC. ION (IEFS) 4:02,4, 
M. Neamțu (IEFS) 4:03,4, I. 
Tămășan (IEFS) 4:03,8 ; arun
carea suliței : D. SZILAGHY 
(Pol. Buc.) 74,74 m, St. Nagy 
(IEFS) 70,34 m, T. Peca („U“ 
Craiova) 66,88 m; triplusalt: 
IEREMIA ROTARU (Pol. Bra
șov) 15,15 m, M. Niculescu (I. 
P. Oradea) 14,91 m, Crăciun 
Corbu („U“ Buc.) 14,91 m ; 
3000 m obstacole : A. LAU- 
RENȚIU („U” Timișoara) 9:16,0, 
Herman Mathes (IEFS) 9:16,8, 
M. Ionescu (IEFS) 9:25,0 ; 
4X100 m : IEFS 42,2, Pol. Bra
șov 43,8, „U“ Cluj 44,4.

Campionatele continuă astăzi 
de la ora 9 pe stadionul Ti
neretului. Se vor disputa pro-

GHEORGIIIE
49,2, V. Bogdan („U“

49,6, C. Novac (I.M.F.
50,3 ; săritura în înăl-

M. PURICE (IEFS)
. Mitilecis (IEFS) 

Scafes („U“ Buc.) 
aruncarea greutății :

bele de 400 m g., săritura cu 
prăjina, aruncarea ciocanului, 
200 m plat, săritura în lungi
me, aruncarea discului, 800 m 
plat și 4X400 m la băieți; să
ritura în înălțime, aruncarea 
suliței, aruncarea greutății, 200 
m plat, 800 m plat și 4X100 
m fete.

a se califica pentru disputa de 
astăzi, reprezentantul junio
rilor români, Gheorghe Foca, 
s-a mobilizat mai mult, cîș- 
tigînd printr-un finiș irezis
tibil cursa și 
concura astăzi 
celor mai buni 
zenți la acest
locurile următoare, 
Ljoff (U.R.S.S.) și Filip 
dela (Cehoslovacia).

Din cauza timpului nefavo
rabil, cele patru curse amî- 
nate inițial pentru după- 
amiază au fost reprogramate, 
astăzi, cu începere de la 
ora 9.

Rezultatele tehnice înregis
trate în recalificările dispu
tate în recalificări : 4+1 : 1. 
Ungaria 6:34,0, 2. Cehoslova
cia 6:35,1, 3. România II
6:54,3. 4. România I 7:05,0; 
2 f.c. : 1. Polonia 7:28,6, 2. 
România II 7:38,7, 3. Unga
ria 7:42,2, 4. Cehoslovacia
9:20,3 ; simplu: 1. Gheor- 
ghe Foca 7:56,5, 2. Peter Ljoff 
(U.R.S.S.) 7:57,5, 3. Filip Kon- 
dela (Cehoslovacia) 8:24,0.

UN MARE ATLET SPUNE ADIO
Un mare recordman, un 

sportiv în adevăratul sens al 
cuvîntului, își ia rămas bun 
de la activitatea sportivă. 
Numele fondistului australian 
RON CLARKE va rămîne 
însă înscris în cartea de aur 
a sportului, reprezentând un 
simbol al voinței și al pu
terii de muncă. Nu de mult, 
Ron Clarke a răspuns la cî- 
teva întrebări puse de redac
torul sportiv al cotidianului 
polonez „TRYBUNA LUDU". 
, — Socotiți că rezultatele 
obținute reprezintă o culme 
a posibilităților dv ?
, — Desigur, nu voi mai 
reuși să le îmbunătățesc. In 
luna august voi abandona 
activitatea sportivă 
ferma mea hotărîre.

— Din ce cauză ?
, — Sînt mai multe. Antre
namentele intensive nu-mi 
mai lasă timp pentru viața 
de familie. Și aș 
fine, să am și eu 
adevărat. Desigur, 
rău că a trebuit să 
fel de hotărîre; îmi vor lipsi 
întrecerile și atmosfera lor, 
dar pentru fiecare vine mo
mentul să iasă la... pensie.

— Totuși, și după ieșirea 
dv. din arena sportivă, re
cordurile 
bilit vor 
timp...

— Mi-e

dori, în 
un cămin 
îmi pare 
iau o ast-

pe care le-ați sta- 
mai dăinui citva

Una din ultimele apariții ale lui Ron Clarke (dreapta) a fost la „Memorialul Kuso- 
cinski" de la Varșovia, în iunie trecut, lată-l pe marele alergător australian, după cîștigarea 
cursei de 5 000 m, împreună cu al treilea clasat , polonezul Edvard Mleczko.

Foto: C.A.F. VARȘOVIA

nunț. Posibilitățile umane 
sînt imense. Actualul record 
pe 5000 m 
îmbunătățit 
iar intr-un 
apropiat —

poate fi curînd 
cu 10 secunde, 
viitor destul de 
chiar cu un mi-

mîne mult timp în amintirea 
compatrioților.
, — Chiar pe vremea mari
lor mele succese (prin 1966), 
în Australia nu prea se vor
bea de mine. Eram cunoscut 
mai bine în orașul meu na
tal, Melbourne, dar și acolo 
numai prin faptul că mă an
trenam in fiecare dimineață, 
alergînd pe străzile orașului. 
In Australia — ca și in Eu
ropa — recordul de popu
laritate îl deține fotbalul.
. — într-adevăr, popularita
tea este un lucru 
Sîntem siguri, însă, 
gata dv. carieră v-a 
mintiri frumoase.
. — Firește. Ca orice spor
tiv, am avut bucurii și tris
teți. Nu am reușit nimic din 
ce îmi propusesem la J. O. 
de la Tokio. Eram fără ex
periență și am greșit colo
sal in finalul cursei de 10 000 
m. In Mexic s-au remar
cat doar africanii și sud-a- 
mericanii, eu nereușind să 
mă împac cu altitudinea. Am 
avut insă și mari satisfacții: 
oricum, am fost 
recordman mondial, 
tigat nenumărate curse 
diferite distanțe. In 
aceasta, nu trebuie 
acțiunea benefică a 
asupra psihicului
este o minunată școală a vo
inței, răbdării și perseveren
ței.
. Cu aceste cuvinte șî-a în
cheiat Interviul Ron Clarke, 
omul care «pune adio apor
tului după ce, în numai câți
va ani, a alergat peste 50.000 
de mile...

FOTBAL
MERIDIANE

2,00

In campionatul european

în orice caz veți ră-greu să mă pro-

la

ROMÂNIA
CEHOSLOVACIA 0-0

proba de ștafetă in „Cupa Munților 
la orientare turistică

CABANA MUNTELE ROȘU 
18 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). Pe o vreme care s-a 
menținut capricioasă (ploaie, 
cer acoperit, soare și da capo) 
concursul internațional de 
orientare turistică „Cupa Mun
ților-Victor Măciucă" a con
tinuat cu proba de ștafetă.

Cea mai omogenă echipă 
s-a dovedit Rulmentul Brașov 
(Ortwin Lexen, Gerhard Le
xen, Aneliese Martin), care a 
avut, însă, un redutabil ad
versar în terțetul norvegian 
Vestheim, clasat pe locul II

ZILIOLI

mai puțin de două minute 
de brașoveni.

Iată clasamentele probei de 
ștafetă. PE ECHIPE : 1. Rul
mentul Brașov 352:49; 2. Vest- 
heim-Norvegia 354:08 ; 3. Lo
komotiv Magdeburg - R. D. 
Germană 357:29. INDIVI
DUAL. Masculin 1: 1. Karl
Heinz Bornstedt (Lok. Magde
burg) 110:00; 2. Geza Vajda 
(M.A.V.-Budapesta) 110:02; 3. 
Jorgen Schjoldager (Vest- 
heim-Norvegia) 114:57 ; Mas
culin II: 1. Harald Frost 
(Vestheim) 90:58; 2. Ortwin 
Lexen (Rulmentul Brașov) 
96:33 ; 3. Zdenek Dub (Lok. 
Sumperk - Cehoslovacia) 
107:23 ; Feminin: 1. Alieta 
Cotițosu (Voința Buc.) 102:58 ; 
3. Georgeta Liță (Voința Buc.) 
103:55 ; 3 Paul* Chiixrlea
(I.T.B.) 106:44.

Hofm ALEXANDRESCU

trecător. 
că bo- 

lăsat a-

multiplu 
am cîș- 

pe 
afară de
să uităm 
sportului 
omului ;

, La Kiev s-a disputat întîl- 
nirea amicală dintre selecțio
natele olimpice ale U.R.S.S. 
și Poloniei. Victoria a reve
nit tinerilor fotbaliști polo
nezi ou scorul de

★
2—1 (1-1).'

localitatea 
intemațio-

, Disputat în 
Kokkola, meciul 
nai de fotbal dintre selecțio
natele de juniori ale Polo
niei și Finlandei' s-a înche
iat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor polo
neza.

★
Un Iot 

japonezi, 
trenori și doi conducători a 
sosit la Budapesta pentru a e- 
fectua pregătiri în comun cu 
jucătorii maghiari. în conti
nuare, lotul japonez va 
pentru două săptămîni 
Cehoslovacia.

de 20 de fotbaliști 
însoțiți de opt an-

★

pleca
în

euro-

Nu mal e nimic de făcut în 
Turul Franței. Nu mal er« ni
mic de făcut de la etapa a 
șaptea — azi turul se Încheie 
după 23 de 
se știa din 
Merckx lua 
Valenciennes 
mal Îndoia 
cursă fără Îndoieli nu mal

etape, dar totul 
ziua a șaptea: 

tricoul galben la 
șl nimeni nu se 

O
e 

o cursă — toată lumea se re
semnase că nu participă la o 
cursă, ci la o demonstrație 
Merckx, demonstrația că nu 
mai are ce demonstra. Pouli- 
dor, cel care a trăit și sub 
domnia lui Anquetil, o spune 
franc : „Mcrckx nu ne-a luat 
prin surprindere. Eram bine 
plasați, atenți cînd a atacat — 
dar am fost incapabili să-1 ur
măm"... „O sută de cicliști 
resemnați" iși intitula și dl. 
Augendre în „Le Monde" co
mentariul din ziua a șaptea : 
„Azi. în Turul Franței, sînt 
o sută de cicliști resemnați, 
chiar umiliți, care se întreabă 
asupra semnificației sportului 
Ciclist și asupra oportunității 
de a-si continua cariera..." 
Aici i-a adus Merckx : să se 
întrebe ce fac cu destinul lor. 
Asta, de obicei, nu cade în 
sarcina campionilor, ci a mor- 
ții. Dar Merckx — în actuala 
conjunctură — nu mai e doar 
un campion. Unii compatrioți 
îl văd prim-ministru. Cel 
mai realiști și mai competenți 
comentatori îl socotesc un dic
tator, cu puteri nelimitate. De 
pildă, înaintea etapei a șap
tea, lider era un coechipier 
al lui Merckx, italianul Zilioli. 
La trecerea prin Cambrai, a- 
cesta sparge și nimeni nu-1 
ajută să repare : omul — căci 
altfel nu-i putem spune — 
rămîne singur pe marginea

ce va urma.

drumului, drage ca a da dres 
Șl di din picioare cum U taie 
capul ai ajungi plutonul. îl 
ajunge — dar la capitul eta
pei, Zilioli dezbracă tricoul 
galben și 1-1 dă lui Merckx. 
Augendre acrie : „Nu-mi amin
tesc ■& fi vămi vreodată un 
tricou galben (fie el ocazio
nal) părăsit de toți coechipie
rii. Condiția do lider îngădu
ie anumite drepturi, dacă nu 
chiar privilegii. Tn cazul lui 
Zilioli, nu s-a schițat nici mă
car un gest formal...” Zilioli — 
figură aparte, zice-se. de spor
tiv, căci omul iubește Kafka, 
îl venerează pe Bach, are sen
timente depresive, coșmaruri 
și chiar complexe intelectuale 
de culpă care ar explica multe 
din ..căderile" sale — a ex
plicat ziariștilor cu superioară 
detașare ironică ce s-a intîm- 
plat. la Cambrai : „Dacă echi
pierii mei nu s-au oprit să 
m-aștepte, e probabil că nu 
m-au văzut"...

Eu nu vă propun să-l com
pătimim pe Zilioli. Dacă-1 ve
nerăm pe Bach, dacă-1 iubim 
pe Kafka, dacă avem și noi 
coșmarurile noastre — per
fect compatibile cu lectura 
zilnică a „Sportului” — nu a- 
vem de ce să-i compătimim 
pe cei care acceptă, chiar cu 
ironie, dictatura — fie ea în 
sport. E mai bine, e mai fer
til să ne întrebăm și noi — 
ca acei o sută de cicliști re
semnați — asupra semnifica
ției actuale a ciclismului. în
trebările — fie ele resemna
te — sînt preferabile oricărei 
compătimiri. Niciodată nu poți 
ști ce poate ieși dintr-o între
bare...

. Secretariatul „Cupei
•pene a tîrgurilor" a anunțat 
că tragerea la sorți a aces
tei competiții va avea loc 
la ÎS august, la Luxemburg, 
cînd se vor desfășura și lu
crările Adunării generale a 
forului organizator.

Radu COSAȘU

universitar de fotbal

Ieri, în cel de-al «doilea joc 
disputat în cadrul campiona
tului european universitar 
(competiție care se desfășoară 
în Iugoslavia), selecționata 
studențească a României a 
întâlnit reprezentativa simi
lară a Cehoslovaciei, cu care 
a terminat la egalitate : 0—0.

Cu cîteva ore înaintea startului în Marele Premiu auto
mobilistic al Angliei, care se desfășoară pe circuitul de la 
Brands Hatch, belgianul Jackie Ickx își pune încă o dată 
la încercare mașina „Ferrari".

Telefoto: A.P.—AGERPRES

TELEX • TELEX ® TELEX © TELEX
tn turneul de șah de la 

Amsterdam, după 4 runde, în 
fruntea clasamentului se e- 
flă Polugaevskl (U.R.S.S.), cu 
3 p, urmat de Gligorici (Iu
goslavia), Spasski (U.R.S.S) 
și Uhlmann (R.D.G.) cu cîte 
27a P. în runda a 4-a, Polu- 
gaevski l-a învins pe olan
dezul Ree, Gligorici a remi
zat cu Gheller, iar Uhlmann 
cu Spasski.

ceasta, măsoară 1 042 km, îm- 
părțiți în 12 etape. La start 
sînt prezenți 110 alergători 
din 8 țări.

După 9 runde, tn turneul 
internațional de șah de la 
Lublin conduc Szmidt (Polo-, 
nia) și Espig (R.D. Germană) 
cu cîte 6V2 p, fiecare urmat 
de Jansa (Cehoslovacia) 6 p.

Tenismanii vest-germani

au luat conducerea
DUSSELDORF. 18. — în 
doua zi a întîlnirii inter-a___ _ .............. ........ .......

naționale de tenis R.F. a 
Germaniei — U.R.S.S.. din ca
drul finalei grupei europene 
B a „Cupei Davis", s-a ju
cat partida de dublu. După 
o dispută acerbă, gazdele au 
reușit să cîștige, refăcînd un 
handicap de două seturi pier
dute la începutul partidei. Re
zultat : Ingo Buding, Chris
tian Kiihnke — Aleksandr

Metreveli, Serghei Lihaciov 
5—7. 1—6, 8—6, 6—4, 7—5.

Echipa vest-germană con
duce cu 2—1 înaintea ultime
lor două partide de simplu, 
învingătorii acestei întîlniri se 
califică pentru semifinala in- 
ter-zone a competiției, ur
mînd să întâlnească echipa 
Indiei, campioana zonei asia
tice.

DOI ANI ÎN JURUL 
PĂMÎNTULUI

Intr-un meci pentru cir
cuitul profesionist de tenis, 
la New York australianul 
Rod Laver l-a învins cu 6—4, 
6—3, 6—3 pe compatriotul
său Ken Rosewall.

, Doi tineri francezi, 
Brejaud — dirijor al 
orchestre de jazz — și 
vador Marazza 
cian —, au plecat la bordul 
unui automobil „Citroen" 
într-un lung circuit al glo
bului pămîntesc, urmînd să 
străbată timp de doi ani 
circa 180 000 de km. Prima 
etapă a acestui temerar raid 
a fost orașul Amsterdam, 
după care cei doi automobi- 
liști au ajuns la Roma, ur
mînd să-și continue drumul 
spre Belgrad și Istanbul.

Jean 
unei 
Sal- 

electri-
Finala de simplu femei 

din turneul de tenis de la 
Hoylake (Anglia) a fost câști
gată de australianca Yvonne 
Goolagong (o 
vîrstă 
vins-o 
Kerry

Concursul internațional de 
golf desfășurat la St. Jean de 
Luz a fost cîștigat de jucăto
rul australian David Graham. 
Pe locul doi s-a clasat fran
cezul Jean Garaialde, iar lo
cul trei a fost ocupat de ar
gentinianul Florentino Moli
na.

aborigenă în 
de 18 ani), care a în- 
cu 2—6, 6—2, 6—1 pe 
Melville.

T tirul ciclist al Poloniei, 
care se va desfășura luna a-

tn sferturile de finală ale 
turneului de tenis de la 
Gstaad (Elveția), olandezul 
Tom OKker l-a învins cu 
6—4. 6—4 pe iugoslavul Pi- 
lici, în vreme ce englezul 
Taylor 1-a elimlnait cu 7—5, 
6—4 pe australianul Philipps 
Moare.


