
Astăzi, România socialistă, în care
înalte năzuințe și aspirații ale poporului, se numără printre statele cu cea 
mai avansată orînduire socială și politică, oferă imaginea unei țări în 
pUtl și intens proces de dezvoltare materială și spirituală, se manifestă 
ca forță activă în lupta contemporană pentru progres și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din „România pe drumul desăvîrșlrii construcției socialiste", voi. 

III, pagina 724, al. ultim.
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1970-BILANT 
SI PERSPECTIVĂ 
’ IN SPORTUL 

ROMÂNESC 
de ANGHEL ALEXE '

președintele Consiliuln! Național pentru Educație Fizică și 3port

C
u mult Înainte de săr
bătorirea Anului Nou, 
mari colective de mun
citori. tehnicieni si in
gineri, din industrie și 
agricultură, din cele mai 
diferite domenii de ac

tivitate. raportau Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu. îndeplinirea planu
rilor pe care si le-au stabi
lit, în cadrul grandiosului pro
gram a) Cincinalului, de pros
peritate. de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

1970 se înscrie In Istoria po
porului nostru ca un an al a- 
vîntului și entuziasmului, plin 
de remarcabile înfăptuiri, re
alizate sub conducerea partidu
lui. A fost un an tn care spt-

LA CAMPIONATELE 
MONDIALE DIN ANUL 
1970 REPREZENTANȚII 
ȚARII NOASTRE AU 
CUCERIT 8 MEDALII DE 
AUR, 6 DE ARGINT Șl 
9 DE BRONZ, LA CAM
PIONATELE EUROPENE, 
3 DE AUR, 2 DE AR
GINT Șl 10 DE BRONZ, 
LA CELE BALCANICE 96 
DE AUR, 86 DE ARGINT 
Șl 62 DE BRONZ I

ritul creator, hărnicia, tșlentul 
poporului rumân, și-au găsit o 
deplină exprimare, in «ontex- 
tul politicii înțelepte, clarvăză
toare. pe care partidul comu
niștilor o promovează cu con
secvență. spre binele și feri
cirea patriei. în mod firesc, a- 
cum în pragul sfirșituIiH de 
an. gindurile se îndreaptă cu 
profundă recunoștință spre con
ducerea partidului și statului, 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cărui întreagă 
activitate este o pildă de dă
ruire. abnegație Si patriotism.

1970 prilejuiește un bilanț 
fructuos si i»e tărimul educa
ției fizice și sportului, activi
tăți de interes national, cu im
portante răspunderi sociale. 
Consemnăm astfel, la acest 
ceas al bilanțului, un progres 
multilateral, consistent, dato
rat sprijinului permanent si 
orientării pline de claritate 
date de către partid mișcării 
noastre sportive. Hotărîrilc $• 
indicațiile pirtidului. prevede
rile „Legii Sportului" — de la 
adoptarea căreia se împlinesc 
trei ani — și-au găsit aplica
rea prin numeroase acțiuni și 
activități care au contribuit e- 
ficient la răspîndirea mai lar
gă a exercitiilor fizice Și spor
tului. h îmbunătățirea continuă 
a performantelor.

Cu aceste cinduri privim as
tăzi bilanțul sportiv al anului 
1970. convinși fiind că. încon
jurat de aceeași griiă. sportul 
românesc se află acum nu nu
mai Ia ora unei retrospective 
generatoare de multe satisfac
ții. ci si la aceea a perspecti
vei. a upnr proiecte, mult re- 
dimensionate, posibil de rea
lizat prin munca si pasiunea 
tuturor celor care activează în 
acest domeniu.

0 MAI BUNĂ COLABORARE, ACȚIUNI EFICIENTE 
ÎN SPORTUL DE MASĂ

Principalele eforturi au fost 
Îndreptate. In acest an. in di
recția impulsionării si dez
voltării sportului de masă • — 
sarcină de bază a mișcării 
sportive, obiectiv social a că
rui importantă a fost tn re
petate rinduri subliniată in do
cumentele de partid si de stat, 
în propriile noastre hotărîri.

Apreciem că în acest an au 
fost obținute unele realizări 
remarcabile în consolidarea or
ganizatorică a mișcării spor
tive. AUt Consiliul National 
pentru Educație Fizică si 
Sport, cit si toate celelalte 
organe si organizații sportive
— federații, consilii iudețene. 
municipale si orășenești, clu
buri si asociații — si-au exer
citat mai bine atribuțiile, în- 
deplinindu-si sarcinile cu răs
pundere sporită si. implicit, cu 
rezultate superioare celor din 
trecut.

Anul 1970 a evidențiat de 
asemenea, o clarificare de
plină a contribuției ne care 
alte organe si organizații de 
masă si obștești sint chemate
— prin „Legea Sportului" —
să o aducă la progresul ge
neral al activității de educație 
fizică din tara noastră. Asa 
se explică, desigur. îmbună
tățirea colaborării dintre 
C.N.E.F.S.. U.G.S.R.. U.T.C..
C.N.O.P.. Ministerul Sănătății. 
Ministerul Tnvătămîntului. ela
borarea unor planuri comune, o 
serie de initiative valoroase 
în direcția răsnîndirii ideii de 
mișcare in aer liber si de 
practicare a exercitiilor fizice 
si sportului în rîndurile tine
retului a cetățenilor de toate 
vi rs tele.

★
încă de la începutul anului 

pe cale de a se încheia. Ple
nara C.N.E.F.S. a dezbătut si 
aprobat un olan de măsuri cu 
privire la îmbunătățirea edu-

catiei fizice si soortulul de 
masă, plan a cărui îndeplinire 
a fost aooi atent urmărită de 
Biroul și Comitetul Executiv 
al C.N E.F.S.. In strînsă co
laborare cu organele si orga
nizațiile de stat si obștești 
care au atribuții în acest do
meniu A fost constituită o Co
misie centrală nentru proble
mele educației fizice si spor
tului de masă si ulterior — 
comisii similare la nivelul fe
derațiilor. a) C..J E.F.S. pre
cum si ta unele asociații spor
tive. Este îmbucurător faptul 
că in cele mai multe cazuri 
s-a constatat că aceste măsuri 
organizatorice au determinat o 
impulsionare a sportului de ma
să. o abordare mai competentă, 
mai specializată, mai eficientă 
a problemelor complexe spe
cifice acestui domeniu de ac
tivitate. Asemenea acțiuni âu 
fost armonios întregite de or
ganizarea unor cursuri de in
struire initiate de toate orga
nele si oreaniz.atiile centrale 
cu atribuții pe linia dezvoltării 
sportului de masă reusindu-se 
astlel realizarea unei orien
tări unitare privind conținutul 
și formele educației fizice si 
sportului de masă. Se cuvin 
remarcate, printre altele, cursu
rile umanizate de U.G.S.R. la 
Bușteni (cu peste 600 de pre
ședinți si secretar! ai asocia
țiilor sportive din întreprinderi 
si instituții), la București de 
C.C. al U.T.C. (cu activul de 
bază care se ocupă de pro
blemele sportive în iudete si 
municipii) sau la Isvorul Mu
reșului (cu circa 600 de pre
ședinți ai asociațiilor sportive 
din scoli): de Consiliul natio
nal a! pionierilor Ia Constanta, 
de Ministerul Tnvătămîntului 
(consfătuiri cu cadrele didac
tice care predau educație, fi-

Desen montaj de N. CLAUDIU
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cum cînd distan
ța care ne separă 
de Nou] An o 
măsurăm în ore, 
bucuria tradițio
nalei înnoiri se 

împletește firesc în su
fletele noastre cu nos
talgia inerentă orică
rei despărțiri. Pregătin- 
du-ne să așezăm în si
petul de amintiri sem
nificațiile generale rod
nice ale anului 1970, se 
cade să recunoaștem că 
el s-a dovedit deosebit 
de rodnic, de generos și 
pentru sportul româ
nesc. Desigur, nu-i ros
tul acestor rînduri să 
schițeze, fie si numai 
foarte sumor, bilanțul 
plămădit de-a lungul 
celor 12 luni în dimi
nețile și amurgurile are
nelor de pe 
toate 
fac, 
spectivele cuprinse 
celelalte pagini ale nu
mărului de fată.

La această cumpănă 
dintre ani ni se pare, 
însă, important a sub
linia că succesele ro
mânești obținute 
1970 pe stadioanele lu
mii încarcă de respon
sabilități ștafeta pe 
care-o va prelua tînărul 
1971. Este — după cum 
se știe — anul preolim- 
pic, an hotărîtor pentru 
verificarea și desăvîrși- 
rea pregătirilor în ve
derea participării la 
cea de-a XX-a Olimpia
dă. Gîndurile ne poartă 
de pe acum în am
bianta marilor competi
ții ale anului 1971, unde 
dorim și sperăm ca 
purtătorii ecusonului tri
color să confirme și să 
consolideze prestigiul 
dobîndit, să realizeze a- 
cele acumulări necesa
re bunei comportări pe 
care-o așteptăm de la 
ei în confruntările de- 
cisive de la Sapporo și 
Muncnen, în 1972.

Deopotrivă, dorim ci
titorilor noștri, tuturor 
iubitorilor sportului, de 
la noi, satisfacții și mai 
mari în anul viitor, , le
gate de evoluția trico
lorilor în arena inter
națională.

Avem motive înteme
iate să credem că 1971 
— anul gloriosului ju
bileu al partidului nos
tru comunist — va a- 
duce o contribuție și 
mai prețioasă la conso
lidarea edificiului spor
tului românesc, între
gind astfel tabloul ar
monios al unei târî an
gajate pe drumul auto- 
depășirii permanente.

Spoitul

aproape 
meridianele. O 

în detaliu, retro- 
în

în

LA 2 Șl 3 IANUARIE, LA PREDEAL Șl POIANA BRAȘOV

DESCfflDEREA FESTIVA A SEZONULUI DE IARNĂ
2 ianuarie 1971 —Predealul gazda probelor alpine: demonstrație-concurs

de slalom paralel • 3 ianuarie 1971—in Poiana Brașov probe nordice:

concursuri de fond—sărituri + demonstrație de slalom(Gontinuare în pay. a 2-a)

A devenit o tradiție ca 
primul start oficial pe pîr- 
tiile de zăpadă să îmbrace 
un caracter festiv, simboli- 
zînd sărbătoarea sporturilor 
iernii și deschiderea unui 
sezon de confruntări sporti
ve. Tn această idee, biroul 
F.R.S.B., întrunit într-o con
sfătuire de lucru la Sinaia, 
a hotărît programul acestor 
manifestări pentru Jude
țele Prahova și Brașov, 
manifestări ce vor avea loc 
la Predea] și Poiana Brașov 
în zilele de 2 și 3 ianuarie 
1971. Pentru celelalte Județe 
ale țării, unde practica 
schiului este posibilă și aco

lo unde condițiile de zăpa
dă permit, F.R.S.B. recoman
dă consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport și 
comisiilor județene de schi 
organizarea în zilele de 3 
sau 10 ianuarie a unor com
petiții Județene de schi (fond, 
alpine, sărituri, săniuțe) în- 
tr-un cadru sărbătoresc, prin 
care să se sublinieze deschi
derea oficială a sezonului de 
iarnă și de întreceri sportive.

In ziua de 2 ianuarie 1971. 
ora 18, Predealul va fi gazda 
unui concurs demonstrativ 
de slalom paralel (formulă 
adoptată de F.I.S. în 1965 cu 
ocazia congresului de la Ma-

maia) la care vor lua parte 
ca invitați cei mai cunoscuți 
schiori — băieți și fete — 
ai țării. Tot ei, în continua
rea probei de slalom, vor în
cerca să prezinte publicului, 
individual sau în grup, di
ferite figuri acrobatice, sau 
elemente de înaltă virtuozi
tate și măiestrie din tehnica 
schiului. Programul va fi 
completat și de evoluția u- 
nor formații alpine de vînă- 
tori de munte care vor pre
zenta mișcări de grup sau 
teme aplicative legate de 
practica schiului în specific 
militar. O coborîre în grup 
masiv, a unui bloc de peste 
100 de schiori, cu torțe a- 
prinse în mîini și sub jocul 
feeric al artificiilor va în
cheia o festivitate cu valoa
re simbolică de demonstra
ție și propagandă pentru 
practica schiului.

A doua zi, 3 ianuarie 1971,

Poiana Brașov va fi gazda 
unor manifestări asemănă
toare pentru probele nordi
ce — fond Ș> sărituri. Sint 
prevăzute curse de alergare 
pe schiuri — de 3,5 și 8 km — 
pentru junioare, juniori, se
nioare și seniori cu start în 
bloc, cu puncte de plecare 
și sosire în poiana din fața 
hotelului SPORT. Tn conti
nuare, o probă demonstrati
vă de slalom pe pîrtia din 
Poiana și un concurs de să
rituri cu schiurile de la 
trambulină. Participarea ca 
invitați a celor mai buni spe
cialiști ai probelor și carac
terul de demonstrație și în
trecere au toate șansele să 
ofere publicului un spectacol 
reușit, o prezentare agreabi
lă, estetică și sportivă a dis
ciplinelor nordice.

Mihai B1RA

ULTIMA PAGINĂ
DE FOTBAL
A ANULUI

• Reportaje • Portrete • Ancheta 
internațională : Care vor fi câștigă
toarele grupelor în preliminariile 
Campionatului european ?

(pag. a 4-a)

LAUREAȚII 
ANULUI SPORTIV ’70

(pag. ,a. 3-a)

Umor ★ UMOR ★ Umor
Răvașe ★ Caricaturi

(pag. a ,7-a)

Organizatorii ne vorbesc despre

Jocurile Olimpice 

din 1972
Interviuri în exclusivitate 

pentru ziarul SPORTUL
(pag. a 8-a)
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zică în diferite verigi ale în- 
vățămîntului) și — în colabo
rare cu C.N.E.F.S. — cursuri 
pentru perfecționarea cadrelor 
didactice fără calificare etc.

;> ' O.

REPORTAJ DE IARNA LA PĂLTINIȘ
ITINERAR DE VACANȚĂ

• TABERE ALE ELEVILOR ȘCOLILOR 
SPORTIVE ȘI LICEELOR CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ. SCHIORII Ia t 
Gîrbova (35), Paring (30), Se.menic (20), Va
tra Dornei (130), Izvoarele-Maramureș (108), 
ATLEȚH la : Olănești (130), Tg. Secuiesc 
(120), Sinaia (65). Lacul Roșu (110). HAND- 
BALIȘTII. VOLEIBALIȘTII, BASCHET- 
BALIȘTII și ceilalți în diferite stațiuni. La 
Păltiniș funcționează o tabără pentru toate 
specialitățile cu 400 de elevi-sportivi. în 
total 1826 de participant.

® SEPARAT SE ORGANIZEAZĂ TABE
RE PENTRU ELEVII ȘCOLILOR SPORTI
VE PROFESIONALE. Specialitatea lor : Atle
tism, lupte, box, haltere, judo, schi. Numă
rul partic-ipanților : 350.

O 5000 DE STUDENȚI vor petrece o par
te a vacantei în taberele alpine de învățare 
a schiului, în toți masivii Carpaților.

ffl 3500 DE STUDENȚI vor lua parte la 
taberele de recreare.

• IATĂ LOCALITĂȚILE, STAȚIUNILE 
ȘI CABANELE care vor răsuna de voioșia 
miller de elevi și studenți prezenți .în ta
berele organizate pentru ei : Brașov, Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Paring, BorSec, Izvoarele, 
Vatra Dcrnei, Lacul Roșu, Păltiniș, Siănic, 
Sovata, Govora, Pîrîul Rece, Semenic ș.a.

Simbătă, . ora 22,20, 
Gara de Nord. Mega- 

. foanele anunțau: „Tre
nul 2005, în direcția 
Ploiești, Cîmpina. Pre
deal, Brașov, Făgăraș, 
Sibiu pleacă peste 5 mi
nute, de la linia 8“. 
Știam că la acest tren 
vor fi atașate citeva va
goane cu care urmau să 
călătorească spre tabăra 
alpină de la Păltiniș

studenții de la Acade
mia de Științe Eco
nomice și de la Institu
tul Politehnic 
București. Dar, din 
mele vagoane ale 
„2005“ răzbătea o 
mă caracteristică 
degrabă copiilor. Intr-a
devăr, aici se aflau ci
teva sute de pionieri și 
școlari ce plecau în ta
bere la Sinaia, Bușteni,

Predeal. De pe peron, 
sfaturile nu mai conte
neau : „Ionii, di grijă 
să nu răcești”. „Maria
na, să nu umbli fără 
fular", „Dane, să nu 
bei apă rece", „Silvia 
să ne scrii imediat", 
„Gigele, să măninci sand
vișurile". Și sfatul uni
versal valabil: ... „copii, 
să ascultați de tovară
șii profesori!“

în dreptul „vagoane
lor studențești” — at
mosferă mai sobră (deo
camdată).

„2005“ 
mișcare. ......... .....
tinuat r.âidul prin, va
goane. In cele rezerva
te școlarilor larma par
că crescuse. Ea stu
denți au apărut chita
rele. Asistenții (cadrele 
didactice însoțitoare) 
ascultau cîntecele și se 
amuzau de glumele ți
nui student din ultimul 
an (care m-a rugat să 
nu-i pomenesc numele, 
deoarece a amintit de 
citeva ori și de rectorul 
său și n-ar vrea să-l 
supere pentru o glumă 
nevinovată).

Sibiu, Studenții

s-a pus în 
Mi-arn coh-

vile, îngreunată de pre
ferințele fiecăruia, s-a 
real^aț, totuși, fără 
nemutțumiri. Lectorul 
Ayret Lupan și asisten
ții Ecatorina Cojan, Cli
na Diceșcu, Cornel 'Ae- 
greanu Nicolfle Ră- 
ducanu dMeăa . {ndica. 
țu: la viRig ZI 
40, A.S.E. li î4 13 șt
20 Institutul yDoiUchnic, 
la 3 și 4 ConS(j2nța ețc

Oboseala drr(muiuț a 
trecut. Au înceyui viitn. 
bările, bătaia ctj egda- 
dă și, 
le pe 
Masa 
rea. lă . . 
molipsitoare. 
jocuri de cabană, 
teci, dans și., păcălțij 
In zilele următoare 
începui concursuri, 
pentru „cel that bti 
schior, dansator, intere 
preț de muzică ușoară 
și populară" etc.

Chiar și în vîrf de 
munte, nu putea să lip
sească.,. mingea de fot
bal. Meciurile disputate 
pe selecționate de insti
tute sint aprige, arbitra
jele fluierate, și învin
gătorul contestat ca în

bineînțeles, curSe. 
schiuri, la \vaie _ 
este bună, 
fel, iar i

caza-

se
din îmbarcă in mașinile orice campionat ce se

ulti- puse la dispoziție de respectă.
lui B.T.T. și direcția... Păi- Reporterul s-a des-

lar- tiniș. Drumul, pihă sui, prins cu greu din a-
mai splendid. ceasta minunată viață

O dată cu studenții 
bucureșteni, au sosit la 
Păltiniș și colegii lor 
din Cluj, Constanța fi 
Pitești. Repartizarea pe

de tabără, dar nu pu
tea să uite că a venit 

’aici cu treburi profe
sionale.

Paul 1OVAN

CAMPIONATE '

>|AL ; > Contai Oteleu, Comei Ptmo, Âlexcndru 
Ghwrgha Grvî«, «oh?rf CrțHofi

Jamd’io Pefmco, Elen» fm____ _
.flJftrgweft, Szemooy, Ana Petrescu, Crwta

Efeha Tmatfafir - peTochi. 
mdividuoU. .

: « Pofto MoxJm șl Aurel Simianov — dubiu

♦ Afășasts 3wM’. 
«AurefVe^s^ >

Olșa tcoterina tfaaoa Orint»
Aftft - Oust ; cehi,';;.

_ Virgrf Afanasw, Urm h^.cs, Wml- Mftțcț», Ion
— pistol viteză behio-.

Vh»ăftrrM — mă: vidua’.
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• Bilanțul activității sportive 
de masă poate fi. desigur, ex
primat prin multe cifre si 
statistici, dar experiența ani
lor trecuți ne-a dovedit că 
este de preferat să ne oprim, 
mâi . de grabă, asupra unor ac
țiuni și să subliniem eficientă 
lor actuală ca si posibilitățile 
de îmbunătățire a rezultatelor.

Să ne referim, de exemplu, 
la educația fizică si sportul 
în rîndurile elevilor si stu
denților. obiectiv căruia Ple
nara C.N.E.F.S. din februarie 
1970 i-a acordat un loc de 
frunte în preocupările noastre. 
Se poate face acum aprecie
rea că în această direcție, da
torită eforturilor comune de
puse de C.N.E.F.S.. Ministeru’ 
Invătănțîntului, U. T. C. și 
C.N.O.P.. se manifestă un pro
gres. S-a constatat, astfel, că 
gimnastica de înviorare se 
practică cu mai multă regu
laritate în căminele, interna
tele si taberele scblare si stu
dențești. unele județe cum ar 
fi Iași. Bihor. Botoșani etc., 
mănifeStînd o preocupare lău
dabilă pentru extinderea a- 
cestei eficiente si larg acce
sibile forme de practicare 
exercițiilor fizice.

S-a îmbogăHt considerabil 
calendarul comnetitlonăl al
levîlor și studenților remar- 
cîndu-se contribuția adusă în 
această direcție d? Ministerul 
TnvătămînfplUi C.N.O.P.. U.T.C.. 
U.A.S.R Măsurile initiate de 
C.ne.F.S. în anul I960 pentru 
învățarea înotului de către co
pii au cunoscut o frumn?=ft 
extindere. ac*mriesi. ..Delțin-’ÎO" 
înnheindu-se cu un bilanț caro 
arată că resur«=> mar; există 
încă în răsoîndire.n diforitelrc' 
sporturi' neste 69 009 de eonii 
nu învălat în acest an să 
înoate ! Acțiuni psemonStba-o 
Ari .fost întreprinse si pentru 
învățarea schiului pentru cx ■ 
tinderea turismului si a altor 
art-vităti sportive de masă, o 
rapidă dezvoltare cimOsrind. în- 
deoield. judo si culturismul.

Acțiunile de învățare a îno
tului si schiului au arătat că 
și lectiil? de bducătîe fizică 
pot căpătă o eficiență moi 
m?—' atunci rind. în afara fo- 
Josîri’ lor nohtrii dezvoltarea 
cal:tătilor f’Șten si a rtoprinde- 
7*0?" motrice, se urmărește si 
învățarea unor ramuri sportive.

Tn cadrul preocupărilor Cen
tru răspîndirea 
evn-cltiilor fizice în mod 
dividual se înscriu si măsurii 
adoptate în Ga'ati si mai ales 
București privind 
narea si montarea. în diferite 
cartiere, a numeroase platforme 
bituminîzate puse la dispoziția 
amatorilor de tenis de masă.

Tot în acest an au fost ex
perimentate cu hune rezultate 
si unele sisteme comnetitionale 
specifice satelor finalul aces
tor acțiuni arătînd că în ju
dețele Dîmbovița si Argeș un 
mare număr de tineri au fost 
cunrihsi ne o perioadă de 5 
luni într-o activitate con- 
tintiă. organizată. în cadrul 
competițiilor de fotbal, atle
tism, ciclism, trîntă. handbal, 
volei

pracțicării
in-

confocfin-

ilr
doar cîteva 
anului 1970. 
primul rmd 
mai convin- 
îmb’mntătită

_>
însă. mult inai cuprinzător, 
că el include participarea ți
nui număr sporit de țineri, de 
cetățeni dc diferite vîrstz. la 
diferite alte competiții cen
trale sau locale, la campionate 
școlare, universitare, ale aso
ciațiilor sportive din întreprin
deri și instituții, la '..dumini
cile cultural-sportive" si In 
multe alte asemenea întreceri 
devenite traditional?

★
Ora bilanțului sportiv

reamintește că nu toate gîndu- 
rile. toate dorințele și-au aflat 
împlinirea în cursul acestui an. 
Ne bucură succesele realizate 
în răspindirca exercițiilor fi
zice și sportului pentru că ele 
înseamnă o importantă contri
buție adusă la menținerea si 
întărirea sănătății, la dezvol
tarea fizică armonioasă a ti
nerei generații, la petrecerea in 
mod 
liber 
rite 
încă 
acest important tărîm 
carii noastre sportive, 
cesare eforturi sporite 
partea tuturor unităților spor
tive, a tuturor organizațiilor 
de stat și obștești cu atribuții 
în acest domeniu pentru im
pulsionarea activității sportive 
de masă în unele județe cu 
rezultate nesatisfăcătoare pînă 
în prezent (Vaslui. Sălaj, 
lomița). pentru mai buna 
losire a bazelor sportive, 
ales in timpul vacanțelor 
lare și studențești, pentru .... 
neralizarea celor mai valoroase 
inițiative.

plăcut si util a timpului 
al cetățenilor de dife- 

vîrste. Dar știm 
multe lucruri de

că sint 
făcut ne 
al mis- 
Sint ne

din
a

Ia- 
fo- 

mai 
sco- 
ge-

voarea exercițiului fizic, inte
resul (și interesele) care gra
vitează. în ițlrul ei. faptul că 
ea stimulează tineretul, de
clanșează rivalități si ambiții, 
fiind, din toate aceste puncte 
de vedere, un motor al spor
tului.

Anul care se încheie a fost 
caracterizat în mișcarea spor
tivă românească prin partici
parea. ne un front larg la ac
țiunile interne si internaționale, 
printr-un calendar comnetitio- 
nal bogat. S-au desfășurat cam
pionate naționale în peste 30 
de ramuri dc spiart, cu tot cor
tegiul lor de faze preliminare, 
menite să decanteze valorile, 
spre a-i putea desemna, in
tr-adevăr, pe cei mai buni.

Evoluția în arma interna
țională a fost, de asemenea 
considerabilă. sportivii ro
mâni concurînd în peste 1400 
de întreceri, printre care la 
24 campionate mondiale. 35 
europene. 29 balcanice si 46 de 
competiții intertări. Bilanțul 
poate fi socotit mulțumitor.

(O sinteză a succeselor in
ternaționale ale sportivilor 
români este prezentată în 
tabelul alăturat).

Și-au menținut pozițiile frun
tașe în arena mondială lup
tătorii. jucătorii 
canoiștii. scrirperii. 
nismanii. șahlstele. 
de tenis de masă.
tr-o seamă de probe (săritura 
în înălțime și lungime, arunca
rea discului. 100 metri garduri. 
800 m ș.a.). în progres, fată de

d? popice, 
boxerii, te- 
jucătoarele 

atletele in-'

T1TLURI, CUPE și MEDALII. Cornelia Petrușcă, marea 
laureată a campionatelor mondiale de popice, de la Bolzano, 
înscrie o pagină de aur în cartea marilor performante ale 
anului 1970.

SUPORTUL MATERIAL PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ

dintre acești anonimiDespre nici unul
de cronică sportivă. Și, totuși, ei toți 
acel mare eșalon al iubitorilor 
zic, prin intermediul cărora 
sănătate și tinerețe.

mișcării 
an cjăsit

nu s-au scris pagini 
laolaltă alcătuiesc 

și ai exercițiului fi- 
drumul sigur spre

A DEVENIT MAI PUTERNIC

Am enumerat 
din inițiativele 
cbpsiderînd că în 
acestea exprimă 
eă*dr coî?1'bra-c? 
ex:stentă. ăstăăî îHIbe Mate or 
ga; ele si organizațiile cu atri
buții ?n domeniul educației fi
zice si spor limit ne masă do
rința de a coritrihiii Pe măsura 
cerințelor la îndeplinirea sar
cinilor rezultate din Hotărîrile 
de partid și din prevederile 
Legii din 1967. Se înțelege că 
bilanțul sportului de masă este.

Trebuie să fie mai bine în
țeleasă, și ca atare intimpinată 
cu măsuri corespunzătoare, do
rința tineretului de a practica 
sporturile preferate. Este, de a- 
ceea. nevoie ca paralel cu 
îmbogățirea conținutului calen
darului comoetițional central, 
să s° acorde 
să se creeze 
practicarea — 
a unui număr 
ramuri sportive. Așadar, 
largă diversificare de ale că
rei rezultate bune sîntein con
vinși. mai ales dacă reținem 
și exemplele oferite de răspin- 
direa iudo-ului și culturismu
lui.

Anul 1970 ne-a arătat că 
prin eforturi comune, printr-o 
mai mare fermitate în apli
carea propriilor hotărîri, prin 
valorificarea potențialului 
ganizatoric și material de care 
dispune mișcarea sportivă, pot 
fî obținute rezultate supe
rioare. Cu această convingere 
vom porni la drum în anul câfe 
poate si trebuie să aducă spor
tului de masă un plus de vi
goare si trăinicie.

află nivelul gimnasti-

toată atehtiâ si 
condiții bentru 
ne plan local — 
cit mai mare de 

o

or-

AUR, ARGINT Șl BRONZ PENTRU SPORTIVII ROMÂNIEI
Anul 1970 va rămîne fruc

tuos și memorabil pentru li
derii stadionului românesc, pen
tru aceia care și-au asumat 
responsabilitatea grea de a viza 
nivelurile superioare ale 
tului.

în 
câtie 
tivă 
în sine, ci doar o consecință 
logică si — am spune — le
gică.

Ne menținem în mod stator
nic Ia ideea că un nivel con
stant. lipsit de fluctuații sau 
seisme. în domeniul performan
tei nu se poate atinge și. mai 
ales, păstra decît în condițiile 
existentei sțiporțujui ț®inic al

culmile lui. 
sistemul nostru de 
fizică, petformanta 
nu reprezintă un

spor-

edu- 
snor- 
scop

sportului de masă. Excepțiile nu 
fac decît să întărească regula!

Scopul principal al activității 
de educație fizică și sport în 
România este acela de a crea 
națiunii întregi, și generației ti
nere cu precădere, un profil 
biologic robust, de a răspîndi 
trainic în riadul populației ide- 
ea de sport, ca o necesitate de 
viată, în primul rind, și ca un 
mijloc. în cel de a! dloiiea. Este 
absolut clar că lin popor bine 
antrenat fizic își va selecționa 
în mod inevitabil virfurile. fără 
ca pentru aceasta să fie nece
sare eforturi cu toiul deosebite 
ci, doar, putină grijă și atenție.

Indiscutabil, nu poate fi ig
norat aspectul spectaculos al 
performantei, caracterul ei ac
tiv pentru propagandă în fa-

1968. se 
cii noastre feminine și chiar 
al celei masculine, al canota
jului academic, laureat eu un 
titlu de campion mondial la 
proba de 2+1.

Trebuie să consemnăm. însă, 
cu regret scăderea de valoare 
și pierderea unor poziții cu
cerite cu 'greu, la tir. volei, 
caiac, 
ramuri 
masculin.
baschetul) se mențin de foarte 
multi ani 
tatii.

Satisfacții ne-a adus în 1970 
și sportul cel mai iubit. cel 
mai răspîndit. cel mai popu
lar. fotbalul. După 32 de ani 
echipa națională s-a calificat 
în turneul final al catnbionatți- 
lui mondial, avînd în între
cerea celor mai bune formații 
ale lumii o comportare ono
rabilă.

Dar. a socoti că în domeniul 
fotbalului toate lipsurile au fOst 
eliminate si că. în continuare, 
ne așteaptă numai drumuri ne
tede. ar fi o mare greșeală. 
Eșecurile echipelor românești 
în competițiile europene de 
club, recenta înfrîngere sufe
rită în fata Olandei, nivelul 
scăzut al multor partide din 
campionat, sint tot atîtea sem
nale de alarmă care arată că 
mai avem multe de făcut, că 
trebuie să depunem în conti
nuare o muncă grea, stărui
toare, plină de răspundere.

Anul acesta ne relevă faptul 
că o serie de sporturi, altădată 
necunoscute în România, cu
ceresc audienta, reclamă aten
ție și sprijin. Este vorba de 
j.Udo, culturism, gimnastică mo
dernă. modelism. ultimul fiind 
o îmbinare a virtuților de în- 
demînare tehnică și curai, cu 
ample ecouri utilitare si efec
te pozitive pentru muncă si 
viată. Fără îndoială, aseme
nea preferințe ale maselor nn 
pot fi ignorate în planurile 
noastre de viitor.

faptul că o serie de 
sportive 

înotul.
(atletismul 
ciclismul.

la cotele mediocri*

t
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Baza materială a mișcării de 
educație fizică si sport, con
diție importantă pentru buna 
desfășurare 
întărit 
Galati 
tiune 
un bazin de înot 
sktni olimpice si 
popicărie cu patru ... __
trea sportivă a Brăilei s-a îm
bogățit cu un bazin acoperit 
de înot, la Miercurea Ciuc se 
află în stadiul finisării un pa
tinoar artificial acoperit, iar 
altele descoperite urmează să 
fi? amenîriâte la Timisoara. 
Constanta, Sibiu, Tnrnu Seve
rin. La Pitești, Ploiești. Iași si 
Galati, se construiesc săli mo
derne de sport. Si chiar dacă 
acțiunea nu rezolvă decît par
tial nevoile mișcări; sportive, 
ca reușește să umple un rol, 
croind condiții de lucra mult Su
perioare celor existente în tre-

a activității, 
ânul 
intrat

în 
au 
patinoarul

. s-a 
La 

func- 
artificiăl, 

cu dimen- 
o modernă 
niște. Zes-

1970. 
în

Capitolul ponte fl întregit 
numeroase inițiative pe 

planuri locale, județ.bn?. unde 
— cu forțe proprii și cu con
tribuția 
■patriotice 
fără investiții 
renuri simple în curțile școli 
lor, s-au dat destinații pentru 
sport unor încăperi, transfor
mate în săli do antrenament, 
cu nretenții mici dar cu efecte 
mari.

Citeva date statistic? p^tă 
că în anul 1970 pu fost

generoasă
— s-au

prea
â muncii 
amrnaiat. 
mari, t**»

CE AVEM
Ne bucură, fără îndoială, iz- 

bînzile repurtate în anul 
1970. Ele demonstrează vitali
tatea mișcării noastre sportive, 
atestă faptul că ne aflăm ne 
un drum bun. că — sub în
drumarea partidului, transpu- 
nînd în viată recomandările si 
sarcinile trasate — există po
sibilități largi pentru a în
mulți sucesele. a le face nu 
numai mai ample dar si mai 
traihicb.

Socotim 
necesare 
acțiunilor 
favoarea sportului, pentru for
marea unei opinii și atitudini 
favorabile 1--.1 
fizică în rîndul 
mai ales. _    ...
si studenților. NICI O STRĂ
DANIE NU VA FI PlțEA 
MARE PENTRU A INTRO
DUCE EXERCIȚIUL FIZIC 
IN VIATA COTIDIANA A 
CETĂȚEANULUI!

Se simte nevoia lărgirii sis
temului comnetițional local 
pentru copii, juniori si seniori 
prin organizarea unor între
ceri de tio divizionar cu carac
ter permanent. In aceeași or
dine de idei, dar pe . un alt 
plan, s-ar putea încercă gene
ralizarea acțiunii experimen
tale din iudetelă Argeș Si Dîm
bovița. privind organizarea de 
concursuri sportive în mediul 
sătesc.

Trebuie, de. asemenea, apli
cată in practică .sarcina dez
voltării cartipionatelor și di
feritelor alte forme âle acti
vității de masă, in toate aso
ciațiile. sportk'e.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde toate organele spor
tive extinderii largi a turis
mului de masă — excursii pe 
jos șl acțiuni cicloturistice — 
precum și sporturilor tehnico- 
aplicative (radioamatorism, na- 
vomodcll.sm etc.) 
pund ațît multor 
Viață ' ” 
mare

In
performanță, 1971 se 
ea ultimul an înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Sapporo și 
Miincheh. Plenara C.N.E.F.S. și 
a C.O.R, din 25 noiembrie n 
analizat amplu stadiul pregăti
rilor noastre pentru aceste rttari 
întreceri prccohlzlnd coiitpo- 
nen*a loturilor dlh care fac 
parte Ja această oră. 595 d." 
sportivi (28? consacrat! și 313 
(Ic ptrspt-elh.l). Va tibblH cOtl-

că sint în continuare 
eforturi în direcția 
de propagandă în

ideii de educație 
miselor și, 

a copiilor, elevilor

cafe ebres- 
nultor cerințe de 

cit și preferințelor 
număr de țineri, 
domeniul activității 

1971 se înscrie

najale 40 de piste de atletism 
141 terenuri de fotbal. 80 dc 
terenuri bltuminizate. 70 de te
renuri de Zgură, că au fost mo
dernizate 60 de săli de sport 
și 22 de bazine și că. de ase
menea. au fost puse la dispo
ziția sportivilor cca 90 de baze 
și instalații sportive diverse 
(pîrtii. patinoare etc.).

Există preocupare sporită și 
pentru producția de materiale 
sportive românești (biciclete 
semLcurse. crose, schiuri, am- 
barcâtii de plastic) ceea ce a 
redus din cheltuielile de im
port. Fără îndoială, inițiativa 
trebuie socotită în stadiu de 
început, e.xistînd posibilități de 
a o face mai vastă si mai cu
prinzătoare. Ne gîndim la ma
terialele necesare ciclismului 
dc performantă, «crimei, ho
cheiului (echipament de pro- 
t?ctie). la fabricarea de mingi 
care să atingă nivelul cerințe
lor de pe plan mondial.

In contextul succeselor spor
tului românesc nu poate fi ig
norat anortnl adus de cerce
tarea științifică, medicina, pre
sa de specialitate, care. pe 
lîngă elogierea victoriilor, a 
dezvăluit si lipsurile exis
tente. în.armîndu-i pe tehni
cieni si sportivi cu numeroase 
date obiective, determintndu-i 

reconsidere puncte de 
vedere si metode de lucru, in 
spiritul cerințelor tot mai pre
tențioase ale sportului con
temporan.

sa-si

DE FĂCUT?
tinuală. cu intensitate și vo
lum sporit, sub directa con
ducere « federațiilor interesa
te. pregătirea, urmărindu-se în
deaproape curbele de evoluție 
ale olimpicilor nominalizați sau 
potențiali.

Pe plan județean, eforturile 
trebuie concentrate în direcția 
dezvoltării a 4—6 ramuri de 
«port, prevăzute în planurile 
întocmite ne nbrioada 1971— 
1975. tinîndu-se seama de tra
diții. bază materială, specia
liști cu calificare și. bine
înțeles. de dorințele și prefe
rințele oamenilor.

Calendarele de competiții, in
tern și international dezbătute 
si omologate în ședințele do 
birou ale Consiliului National, 
prevăd un volum de întreceri 
mai mare decît în anctl trecut. 
Pe plan international, de pildă, 
reprezentanții României au în 
perspectivă participarea la 
peste 1 700 de îtitrbceri cu spor
tivi din toate cele cinci con
tinente. Pe agendă figurează 
starturi la 12 campionate mon
diale si 32 euroDenc. Va fi un 
nrilci de verificare a poten
țialului loturilor si. echipelor 
noastre,, dar — îh același timn 
— si unul de a ridică pe culmi 
mai înâlte prestigiul sportiv 
al patriei.

Nutrim speranță că prin 
coniugărea eforturilor tuturor 
organizațiilor avînd responsabi
lități în domeniul educației 
fizice si Sportului, prin muncă 
neostenită, pasiune si devota
ment din partea cadrelor de 
tehnicieni si a sportivilor, vom 
putea face fată cu suces sar
cinilor importante trasate de 
nârtid 5n acest domeniu, care 
s-ș înscris ferm pe orbita pro
blemelor de interes maior, na
tional.

MMHOAUf 9* snow.
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; ft Ecaîerittu Stah!, Marină Filîp, 
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floretă.
Rotlicd Văduva, Strtana i

ATLETISM : *• Vdoria Bufatta ~ Î00 m qarduft, 
;Șarbcr Scan — îhălțîrrie.£

îocur.5 BMC*»a
Sftniori i
75 locuri I {ajktișns Î7, ‘ir Ui, oimrtațîicc nutajia 8, 

icrintâ 5, fanîs dft masă 4, călărie box 3, tenk 2, rtft- 
tocros 2, schi 1). ....

67 locuri II (alhlkm 19, gimnastică. H, s, Uf 8,
scrimă 5, box 6, toni» ce masă 3, călărie 3 volei iț.

42 loâuri HI [Autism 15, Jir 8, notație 8, qimnashcc^. 
scrimă 1, călări» f. boschet 1, schi 1. metecros 1).

21 locuri I (atletism 17, lupt» 4).
19 locuri II (ătbtiem 9, lupt» 9, buschei U.
20 locuri III (fttlâtisrtf 11, lupi» 6, căicri» 2, schi 1)

1970 â rnatcaiÂnwgvJiarea noidui^țțtțiigar artificial din

<



Nr. 1129 (6563) WWW sportul L’’

L AURE AȚII ANULUI SPORTIV 70.Șl

UN HOROSCOP

Pentru a 12-a oară, 
ziarul nostru a organi
zat, în rîndurile citito
rilor săi, ancheta 'de 
sfîrșit de an vizînd ^e- 
semnarea celor mai 
buni sportivi ai Jării. 
Pînă acum, au fost de
semnași ca cei mai buni:

1959lolanda Balaș 
(allefism)
1960 lolanda Balaș 
(atletism)
1961 lolanda Balaș 
(atletism)
1962 lolanda Balaș 
(atletism)
1963 Aurel Vernescu 
(caiac)
1964 lolanda Balaș 
(atletism)
1965 lolanda Balaș 
(atletism)
1966 Aurel Vernescu 
(caiac)
1967 Ion Baciu 
(lupte greco-romane)
1968 V. Viscopoleanu 
(atletism)
1969 Ilie Năstase 
(tenis)
1970 Ilie Nâstase 
(tenis)

IN CARE SCRIE „WIMBLEDON1H9J

Ilie Năstase pe primul 
buni sportivi români ai 
cîteva zile, care s-au scurs 
lui anchetei întreprinsă în rîndul iubitorilor de sport 
din țara noastră și care conferă „Cupa C.N.E.F.S." 
excelentului nostru jucător de tenis, ne permite să nu 
considerăm acest vot al preferințelor drept o surpriză. 
Deși tenisul nu are audiența fotbalului sau 
deși Dinu, Cuțov, Gruia sau Lia Manoliu 
mai multe aplauze din tribunele stadionului, 
buie să mai mire pe nimeni că un maestru al 
deține primul Ioc în ierarhia multisportivă a 
Fiindcă el, într-adevăr, și-a înscris în palmares, 
lungul acestui sezon, performanțe care au ridicat 
culmi nebănuite prestigiul sportiv al țării. Ilie Năstase 
este azi un nume cunoscut in cercurile pasionalilor 
sportului de pretutindeni, poate cel mai cunoscut nume 
de sportiv român. Victoriile sale din 1970 îl recomandă. 
Și nu numai atît. ÎI călăuzește spre inimile miilor de 
suporteri și felul său de a fi, simplu și deschis, alura 
sa simpatică, tinerețea sa cuceritoare. Iliuță este al 
nostru, al tuturora, al sportului românesc.

loc în clasamentul celor mai 
anului *70... Perspectiva celor 

de la deschiderea scrutinu-

De cînd datează „era Năstase ?“ Veți răs
punde simplu: din anul trecut. E adevărat 
atunci supercampionul nostru de tenis a 
trustat pentru prima oară sufragiile dv. 
fiind declarat cel mai bun sportiv român 
Acum, el repetă doar performanța de la 
finele lui ’69, amenințlnd s-o transforme în 
tradiție.

Deși, bineînțeles, preferințele cititorilor 
sint totdeauna capricioase și. poate, anul 
care începe va consacra o altă mare vedetă 
a sportului, capabilă să colecționeze cele 
mai multe adeziuni. Totuși, „era Năstase" 
va continua, aproape sigur. Dacă nu in ca
noanele unui clasament omnium, atunci in 
cei al așilor rachetei, unde ea ar trebui 
normal, să devină și mai pregnantă. Vorbim 
de acea superioritate ce este certificată prin 
rezultatele unui întreg sezon și care-l așea
ză, aproape fără contracandidat, pe prima 
treaptă a ierarhiei tenisistice continentale. 
Ilie Năstase nu este numai tenismanul nr. 
1 al României, ci și al Europei. Așa au 
decretat toate clasamentele întocmite de 
specialiștii „sportului alb“.

La 19 iulie 1971, maestrul emerit al spor
tului Ilie Năstase va împlini 25 de ani. 
Virsta ideală a marilor performanțe în te
nis. La 25 de ani, celebrul Jack Kramer 
ciștiga primul său Wimbledon, tn fond, lui 
Năstase ii lipsește doar o victorie la Wim-

bledbn, pentru a trans
forma suphernația sa euro
peană într-una 
la. , Fiindcă — 
spune — 
mondial al '■ tenisului 
mine

\lui 
unde, 
elita 
dă aprigă bătălie 
cele mai prestigioase tro
fee. Ilie a și luat un 
„aconto" important, cuce
rind unul dintre ele, pe 
cel al probei de dublu 
mixt. Victorie împărțită 
cu bruna tenismană ame
ricană Rosemary Casals. 
Este primul român care-și 
înscrie numele pe tabloul 
de onoare al celui mai 
mare turneu de tenis din 
cite sint pe mapamond. 
După cum a fost primul 

învingător la Roma, în 
campionate internaționale, ale

boxului, 
primesc 
nu tre- 
rachetei 
patriei, 

de-a 
pe

f.

acolo,
All England 

în. fiecare 
sportului cu

mondia- 
orice s-ar 

campionatul 

pe gazonul 
Club, 
vară, 

racheta 
pentru

In momentul cînd aceste 
rîndurî erau date pentru ti
par. poșta ne-a adus încă un 
certificat al măiestriei sportive 
aparținînd celui care îi sînt 
dedicate, nie Năstase figurează 
pe locul întîi în rezultatele an
chetei internaționale între
prinsă de ziarul praghez 
„CESKOSLOVENSKY SPORT", 
pentru stabilirea celor mai 
buni tenismani din Europa. Au 
votat gazetari de specialitate 
din 12 țări, inclusiv redacția 
ziarului „Sportur‘-Bucureș‘i. 

i Și iată clasamentul : 1. ILIE 
NASTASE (România) ; 2. Tom 

I Okker (Olanda); 3. Jan Nodes 
| (Cehoslovacia); 4. Roger Tay- 
j lor (Anglia); 5. Zeliko Franu- 
i lovici (Iugoslavia); 6. Andres 
| Gimeno (Spania); 7. Aleksandr i ------------- Niko^

.9. Manyel 
Santana (Spania); 10. Christian 
Kiihnke (R. F. a Germanici).

i Metreveli (U.R.S.S.) 
' Pilici (Iugoslavia);
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tuturor apărătorilor

Mă bucur
în numele

in vara lui 1966, 
internațional 

„ochiul"

...s-a născut la 2 august 
Tirgoviște-,

...și-a început activitatea fotbalistică 
în echipa de juniori a Metalului din 
localitate (1962).

...a debutat intr-o echipă de seniori 
la 19 martie 1965, la Sibiu, in partida 
de „Cupă", Metalul Tirgoviște-U.T.A. 
1—0 ! ■

...a venit la Dinamo 
recomandat de fostul 
Rudy Wetzer și remarcat de 
lui Traian lonescu.

...are 1,81 m și 72 kg.
...este student in anul III al Facultă

ții de Drept.
Palmares: 11 selecționări in repre

zentativa de'juniori, 15 în cea de ti
ll et, 21 (consecutive !) in echipa na
țională.

L-am găsit într-un ' târziu — 
după ce bătusem jumătate din 
Balta Albă, în căutarea blocului. 
ZIO, în care locuiește — dar l-am 
găsit în „sala de forță»* de la 
Dinamo, înconjurat de haltere, 
de aparate, de mingi medicinale...

Mi-a arătat piciorul 
Cardiff", și mi-a 
chii încă nu și-au 
tul. că trebuie să 
nul singur pentru 
urină pe ceilalți.

— Spune-mi. Cornele, crezi 
alegerea ta drept „fotbalistul 
1 al anului" este meritată ?

Iși șterge fruntea cu un pro
sop și se așează — ostenit pînă 
peste măsură.

— Cred, că e 
adversar Rică 
neșansa să nu 
Dacă ar fi apărat acolo, 
despre care cred că e unul din
tre marii portari ai lumii, ar fi 
avut mult mai multe voturi. Așa 
însă...

— Ce înseamnă pentru tine a- 
ceastă alegere ?

Se ridică de pe bancă, 
cîțiva pași.

,.ăe la 
spus că nruș- 
revenit cu to- 
lucreze de u- 
a-i ajunge din

că 
nr.

meritată. Singurul 
Răducanu, a avut 
joace în Mexic. 

Rică,

— Alegerea astă mă ajută

face

mult.

N-am să te mint, am să-ți spun 
că n-am terminat anul prea 
bucuros, prea fericit... Aș fi vrut 
să joc contra Olandei, măcar 5 
minute. Mă simțeam bine, și tare 
mi-ar fi plăcut „să prind ' 
Acum, din 
rupt.

— Seria ?
Al devenit

Așează haltera jos, cu grijă, 
parcă n-ar lăsa pe parchet 
bucată de fier, ci cine știe 
minune, vreo vioară, vreun 
pilaș...

— De la 9 mai 1968, ziua cînd 
jucat la Linz, cu Austria, 
lipsit niciodată din echipa repre
zentativă pînă. la Amsterdam. 
Douăzeci și unu de meciuri, ami
cale sau oficiale, douăzeci și unu 
de încercări. Una mai reușită, 
alta mai puțin...

Vezi, asta e seria de care vor
beam...

seria...
păcate, ' lanțul s-a

Ce serie ? Ce lanț ? 
criptic ? !

Are o voce
Schimb vorba :

— Apropo de 
crezi că a 
în 1970 ?

fost

tristă,

de 
o 

ce 
co-

am 
n-am

obidită.

încercări, 
cea mai

care 
izbutită

tenisman român 
slcele
Hei, sau la Salisbury, unde a produs 
din marile surprize 
devenind campion 
al Statelor Unite.

Să nu ne gmăgim, 
bledon, oricine se gindeșteț, desigur, la vie- 
toriile^de la simplu. Ceea ce n-a reușit încă 
Ilie Năstase. Este, poate, tocmai marea con
sacrare ce i-o rezervă anul ce vine. Să fim 
încrezători în steaua sa norocoasă, chiar 
dacă nu credem în astrologie.

Deși, intr-un „horoscop" insolit al lui 
Iliuță, stă scrisă chiar această prezicere. A 
făcut-o însuși celebrul Manuel Santana, că
ruia gazetarii i-au dat cîndva numele de 
„vrăjitor**. Era după infringer ea sa in fața 
lui Năstase, în finala turneului de la Co
runa. „Nu vă mirați" — declara atunci 
marele tenisman spaniol, suporterilor săi cu 
mine triste. 
în doi ani, 
bledonul !...“

In această 
ani, de cînd 
tru

care 
acest

vară, 
Ilie

cla- 
Ita-
una 
'70.ale anului sportiv

internațional „indoor1'

însă, Cind spui Wim-

veneau să-l consoleze — 
băiat va ciștiga Wim-

doise împlinesc exact 
Năstase îl învingea pen- 

prima oară pe Santana. Profeția lui 
Manolo ar trebui si ea să se împlinească. 
Dacă și Ilițuță dă o mină de ajutor...

Radu VOIA

CU BALONUL
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— Aceea contra...
— Stai

grăbit ? 1 
întreg...

— Nu-i

o clipă ! Ce 
E vorba doar

nevoie să

: ( < ? ’ 5

zăbovesc, 
m-am gîndit de mai multe ori 
asta Știi, uneori stau în pat, 
mîinile pe lingă corp, 
mă gîndesc la mine, la 
facultate. îmi place să 
din cînd în cînd mă

la 
cu
Și 
la 
că

inert, 
fotbal, 
cred 
analizez,

câ găsesc unele răspunsuri. Așa 
că nu mi-e greu să-ți spun : 
meciul contra Braziliei. Un meci 
pierdut, dar mi-au ieșit atunci 
toate de minune. Un ziar mexi
can, nu știu cum îi zice, îl am 
acasă, pot să ți-1 arăt dacă nu 
mă crezi, a scris că „românul 
Dinu a jucat ca un zeu“.

— Aseultă-mă, unii, uitînd pen
tru o clipă marile tale virtuți 
din teren, te acuză de prea mare 
îndrăzneală, alții merg mai de

„Sobru, Petre, sobru!"
Doamna Veronica Mărmu- 

reanu este suferindă. In dimi
neața aceea, in pat, dinsa a 
zărit, prima, știrea din „Spor
tul", pe care-l citește cu regu-

laritate. L-a chemat pe fiul 
ei, Petre, la ea și l-a rugat : 
„Pentru câ eu nu știu engle
zește, explicâ-mi și mie ce se 
cheamâ asta fair-play". Lui 4

parte socotindu-te chiar un indi
ferent.
viață... 
ta ?

Tace, 
trebuie 
motivele să nu înțeleagă ce rost, 
au asemenea întrebări acum, în- 
tr-un moment de mare bucurie 
pentru el...

— Mi-e greu să-tî răspund, cred 
însă că îndrăzneala de la 22 de 
ani nu este altceva decît... în
țelepciunea de la 60 ! Cit despre 
indiferență, ce să mai vorbim. 
Mulți se întreabă de ce plîng atlt 
de mult la înfrîngeri, ca un co
pil... Apoi, nu știi, cit mă bucu
ră titlul acesta de „fotbalistul 
anului" ’. Cu atit mai mult cu cit 
recompensa asta are, cel puțin 
pentru mine, semnificații profun
de.

îl întreb ce semnificații, ți 
nu-mi răspunde. Repet întreba
rea, dar el continuă să tacă eu 
încăpățînare.

— Ai să mă bănuiești de nesin- 
eeritate, dar mă bu.cur pentru 
toți apărătorii din fobalul româ
nesc, pentru că după atiția ani 
de supremație a atacanților, ne 
vine și nouă rîndul să fim soco
tiți cei mai buni. La urma-urmei, 
noi ducem greul, noi sîntem sa
lahorii din teren, iar vedetele 
sînt, de obicei, cei care marchea
ză, cei care ne... păcălesc pe noi’.

Simt că discuția merge spre 
sfîrșit, și-mi aduc aminte că re
portajul trebuie să fie sărbăto
resc, reportaj de bilanț...

— Care e cea 
amintire a anului, din viața fot
balistului socotit de mulți drept 
al doilea fundaș al Europei, după 
Bobby Moore ?

Nici acum 
ră preluare", 
nut, două...

Față de fotbal, față de 
Tu ce crezi, care-) opinia

Surprins. Poate șocat, și 
să recunosc că are toate

mal frumoasă

nu-mi răspunde „fă- 
Se gîndește. Un mi-

— Șapte la 
șapte la profesorul 
valorează cit 10 goluri scoase de 
pe linia porții, în meciul cu Bra
zilia ! Cînd am ieșit pe culoar, 
cu carnetul în mină și l-am ară
tat colegilor, m-am simțit feri
cit... Fericit de-a dreptul

...Și se apleacă spre halteră, o 
smulge cu îndîrjire, o așează pe 
piept.

„drept roman" ! Un 
Tomulescu

Ovidiu IOANIȚOAIA

-c - si*' ■***■'C zT<- *1 -"

fost pro- 
mai

Petre i-a 
babil mult 
sâ t
decit sâ-l fâptuiascâ, 
pentru 
râmas 
rea câ 
tanicâ 
fel de 
teren
Sîntem 
spunem câ

greu
explice gestul
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PESTE MAREA NEAGRĂ
A zbura eu balonul în a- 

nul 1970 reprezintă ceva 
anacronic, din punct de 
vedere tehnic. Dar el ră- 
mîne fructul cutezanței, un 
act pe care flutură stea
gurile riscului, o îmbrăți
șare între luciditate și pe
ricol. Un tînăr timișorean, 
MIRCEA MUNTEANU, ab
solvent cu doi în urmă al 
Facultății de Filologie din 
oraș și redactor la postul 
de radio local, a hotărît 
să se înalțe cu aerostatul. 
Gîndul acesta a crescut 
probabil din sămînța arun
cată în grădina imagina
ției lui, de eroul temerar 
al vreunei cărți sau de 
tendința observată pe plan 
mondial de a transforma 
in faptă sportivă o fostă 
acțiune de pionierat teh
nic. Gîndul l-a cuprins 
treptat, pînă cînd s-a tre
zit Împresurat și fixat cu 
lianele lui de mătase. A- 
tunci a știut că va zbura, 
a știut că va avea cîndva 
un aerostat, două, trei sau 
mai multe, că se va ’nălța 
și va cădea, a știut că va 
avea intr-o bună zi pînza 
și hidrogenul, cei doi ter
meni ai ecuației, a intuit 
tot ce va urma, deși 
atunci totul nu era 
o simplă forfotă de 

Aventura începuse, 
mele demersuri au 
întîmpinate cu maliție, 

structivo.” Mult mai puțini 
au fost cei ce au vibrat 
în consonanță cu visul lui 
Mircea Munteanu. Și totuși 
visul si acești puțini au 
învins, fiindcă după vreun 
an și jumătate de cînd 
începuse forfota de idei, Ia 
6 martie 1970, se înălța 
primul aerostat, de undeva 
de lingă Universitatea din 
Timișoara.

Pînă atunci nu aflasem 
nimic despre Mircea și 
despre povestea lui. O e- 
misiune a televiziunii, rea
lizată de Aristide Buhoiu, •

pe 
decît 
idei. 
Pri- 
fost 

întîmpinate cu manyie, cu 
glacialitate, cu gesturi ob-

ne-a făcut legătura cu o- 
mul și cu actul său. Era 
limpede că tentativa inter
cepta și lumea sportului și 
de aceea am 
ne interesăm, 
admirație și 
pe temerar la 
descoperit un 
țios și romantic, 
cu toate datele 
înfăptuirii proiectului său, 
am descoperit un băiat 
care se angajase în luptă 
cu opacitatea unora, un 
băiat care obținuse stima 
și ajutorul cîtorva oameni 
sensibili la orice aspirații 
ce încorporează mari sim
boluri umane.

Mircea Munteanu a zbu
rat prima dată cu un ba
lon mic de 150 de metri 
cubi, destul de puțin rea
lizat din punct de vedere 
tehnic. Dar a zburat.

Trei luni mai tîrziu, el a 
încercat să treacă peste 
munții Semenicului. De 
data asta, cu un aerostat 
ceva mai mare, dar de, a- 

precară. 
nu reu- 

nostru 
scurtă 

traiectorie, de la înălțimea 
de 30 metri.

Pasiunea și curajul său 
încep să obțină recunoaș
terea.

De cîteva luni, Mircea se 
pregătește pentru o încer
care mai grea. A pus la 
cale construirea unui ae
rostat de 3000 de metri 
cubi, din pînză cauriucată 
(primele au fost con acțio
nate din policlorură de vi- 

după 
i-a 

aero- 
Aug-

început să 
Am scris cu 
l-am invitat 
redacție. Am 
băiat ambi- 

instruit 
necesare

ceeași calitate 
Tentativa avea să 
șească, prietenul 
căzînd, după o

nate din policlorură 
nil) și aluminizată, 
o formulă pe care 
trimis-o fabrica de 
state sportive de la 
sburg. Pînza va fi livrată 
de către combinatul textil 
Lugoj (director inginer 
Dumitru Bellu), cauciuca- 
rea va fi efectuată la 
grupul de uzine .!• 
rector tehnic ing. Ion Cos- 
mescu), iar aluminizarca

•w

continuadetaliio serie
puse la punct de către 

(director 
. Și 
Tiberiu 

numele 
cite va, 
permite 
arătat

Și 
fi 
fabricile Bega 
inginer Liviu Groapă) 
Guban (inginer 
Guban). Tc ;te 
mintite și alte 
care spațiul nu 
le inserăm, au 
arată în continuare, o no
bilă înțelegere acestui 
campion al temerității.

cu „r----- 7------ --------------
TAT, MIRCEA 
NU VREA SA 
SEZE ÎNTR-UN 
ÎNCERCARE 
MUNȚILOR

a- 
pe 
să
Și

.URIAȘUL" PROIEC- ------------ MUNTEA.
TRAVER- 
ZBOR DE 
MASIVUL 

FAGARAȘ.

Iar după ce aparatul 
primi girul acestei încer
cări, Mircea vrea să por
nească cu el pe ruta pen
tru care l-a gîndit. Intre 
Constanța și Crimeea, pes
te Marea Neagră sînt a- 
proximativ 1 000 de km. 
Acest arc aerian vrea sâ-l 
străbată el, la sfîrșitul pri
măverii. O atare perfor
manță ar însemna un re
cord mondial. încercări de 
asemenea anvergură au 
mai existat în lume, dar 
ele au eșuat pînă în pre
zent. Falanga temerarilor 
nu se dizolvă însă după

tnfrjngeri.
drumul cu o forță care vine 
de dincolo de om, fiind me
nită să susțină credința în 
capacitățile interminabile 
ale omului. Un român va 
prelua în curînd ștafeta so
lidarității și curajului spe
ciei. Mircea Munteanu a 
• ost onorat de curînd de 
către savantul HENRI 
COANDA, care l-a primit 
și l-a ascultat. încuraiîn- 
du-l să meargă pînă la 
limita proiectelor sale, pă
rintele avionului cu reacție 
i-a spus: „CE FACI DUM
NEATA, DOVEDEȘTE CA

ENTUZIASMUL 
LOR N-A 
VA MURI 

în anul 
Munteanu 
celui mai 
sportiv, 
fost • 
ZIARULUI SPORTUL1 
un premiu care 
o mică parte 
ie’ile necesare 
viitorului său ;

TJNERI- 
MURIT ȘI NU 

NICIODATĂ".
1970. Mircea 
fost autorul 

temerar act 
în consecință, i-a 

decernată „CUPA 
Și 

• va acoperi 
din cheltu- 

construirli 
aerostat.

a

Romulus BALABAN
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câ mama a 
cu convinge- 
expresia bri- 

înseamnă „un 
gentilețe, pe 

și în viață", 
tentați să 

doamna 
Mărmureanu a priceput foarte 
bine, mai bine chiar decît ar 
fi putut fiul sâ o clarifice. Sînt 
lucruri care nu se spun, ci se 
simt.

Este absolut evident câ bă
iețașul firav, deșirat și timid, 
care batea mingea în cartie
rul Elefterie, nu putea deveni 
un grobian. înainte de a se 
lupta cu alții, el trebuia sâ ,se 
biruie pe sine. Lumea l a de
clarat fără talent pentru 
și lui nu i-a mai râmas 
sâ încerce calea sudorii 
dente. „Numai munca a

tenis, 
decît 

a bun- 
ueiuc. „ixuiiiMi iiiwnvvi v. făcut 
din mine ceea ce sînt astăzi 
— mărturisește campionul de 
tenis al țării, azi la vîrsta ma
tură de 29 de ani.. Anul, tre
cut, ziarele din India îmi pu
blicau fotografia alergînd în 
jurul 
pentru 
fizice, 
la înaintașul meu în ale ca
valerismului, Gulyâs".

De fapt prima lecție a pri- 
mir-o de (a neprețuitul sondor 
de talente care este antreno
rul (azi pensionat) Pepi Ursan. 
Sub ochii lui a bătut Petre 
mingea la perete, întîi cu pa
leta de lemn, apoi cu o ra
chetă veche cu corzi rupte. 
Sub ochii lui „am strîns mingi 
la cei mari". Apoi, mai tîrziu, 
la prima sa victorie, l-a auzit 
pe Pepi șoptindu-i : „Du-te, 
spune-i că a fost mai bun 
și mulțumește-i pentru 
dă“

Satisfacțiile au venit : 
ori campion național 
dublu, de două ori a 
trei 'ururi io Roland Garros, 
a fost al treilea la campiona
te european de amatori de 
anul acesta, de zece ani nu 
lipsește din echipa de „Cupa 
Davis" a țării. Și, totuși, Petre 
Mărmureanu : cum se joacă 
tenisul ? „într-un singur fel — 
răspunde. La nivelul frumuse
ții acestui 
ziru și 
maeșlrii 
„Steaua", spun la unison : „Se 
știe La ședințele clubului, cînd 
e nevoie de un exemplu po
zitiv de corectitudine, se po
menește numele lui Mărmu
reanu", Cu siguranță, nu alt-

terenului DUPĂ meci, 
menținerea condiției 

Asta am învâțat-o de

fel va spune căpitana echipei 
de handbal „Progresul", sofia 
sa Gabriela.

Pune radioul în surdină, nul 
suportă, în nici un fel, groso-l 
lănia. Nimic nu l-a dezgustai! 
mai mult decît sud-africanul 
Hewitt care a întors spatele] 
la public și l-a scuipat pe ar] 
bitru. Petre juca pe terenul dq 
alături, la Paris.

Cine se va mai 
că „truditorul" 
„talentatului" 
campionatului 
toamnă, 
Năstase, 
rul este 
s-a dus 
Floricâ 
du-i ca _____
oricînd de îndată ce Iliuță sîj 
va simți mai bine. Regulamenl 
tul, nesentimental, l-a consa 
crat campion al țârii, ia 
gestul i-a adus răsplata' pJ 
care o cunoaștem. El estd 
pe anul 1970, campionul fa:n 
play-ului, bineînțeles PentrJ 
Mărmureanu fair este adjecti] 
vul sinonim cu corect, drep] 
cinstit, frumos. Pentru el, fai] 
este întruchiparea cavalerismu 
lui fără prihană. Numai anglo|

' " ■■■ țj esfe peJ
a confund] 
crede că, î| 

de fapt, s] 
și înseamnl 

Mărmd 
dl

mira atunc 
s-a închina 

și că, în finaîd 
național dir] 

după accidentul Iu 
socotind că adversa 
neîndoios mai bun 

la arbitrul principal 
Marinescu, 

meciul să

mai bun

propunînî 
continue

parft-

de 4 
de 

trecut

sport". Gogu Vi- 
Constantin Chiuaru, 
lui de la clubul

saxonului Hewitt 
misă licența de 
noțiunile și de a 
sport, fair vrea, 
zică (ceea 
substantivul) : 
reanu nu a 
departe cu 
nici cu studiul limbii engleze.

Este foarte mîndru de a I 
fiul unui om al muncii, lingi 
care a lucrat, în adolescența 
pe șantiere, pînă 
bacalaureatul. Iar 
fost întotdeauna suportul mora

n

ce 
bilei.
ajuns atît 

rafinamentele

și-a lut
mama

sa

u

Spune dînsa : „Nimeni 
știe, emoțiile cui au fost 
mari la competiții : ale lui 
ale mele".

„Cînd l-ați văzut jucînd
fima oarâ, doamna ?" SuferiJ 
dâ, mama nu și-a vâ;zut fiu 
jucînd niciodată ! „De cîfl 
oriz între doua meciuri impol 
tante, veneam acasâ sâ m 
odihnesc, revârsînd nervii sfd 
pîniți pe teren, mama mâ, îrl 
tîmpina și mâ conducea I 
ușâ cu o singura vorbâ, d 
una care mâ va urmâri loatl 
viața : sobru, Petre, sobru I

B. VICTOR



mulțumesc 
simt bine,

pentru 
de

aduc a-

ceea ce au dorit, 
vreme de peste trei 
Mai știm că unii 

se pot recomanda

cu acea delicateță 
i-o cunosc

incit 
aud 

.aleea sta-

foarte

la

(R.F.G.) 
echipei

Fază dintr-un meci memorabil, România — Ceho
slovacia, la Guadalajara. Dumitrache pătrunde deci

siv printre doi adversari
Foto: Paul ROMOȘAN

(Unga-
crainic reporter la

IASNIKOV 
redactor la 

Sofia.
(R.F.G.) — 
al echipei

tuilor" ; am fost și la un pas 
de moarte in acel nefericit 
accident de mașină; am scă
pat, — mai mult — am re
venit destul de repede pe 
stadion, am jucat chiar și tli 
națională... A fost intr-adevăr, 
un an plin, cu vtrf. Ce-mi 
doresc in ’71 2 Să nu ratăm 
campionatul european ! Publi
cul a început să-și recapete 
încrederea in noi și merită 
să-i aducem satisfacții.

...De la DUMITRU, replicile 
au venit — în nota... autoru
lui— temperamentale, hotă- 
rîte, deschise, curajoase.

— La începutul carierei 
mele, cînd nici nu visam că 
am să ajung vreodată să-l 
tin „om la om" pe... regele 
Pele, au fost multi care au 
spus : „E bunicel, dar e mic. 
Ce-o să facă el în luptă di
rectă cu atacanți masivi, atle
tici ? !“. Atunci mi-a intrat în 
cap dorința de a le arăta 
tuturor că pot să lupt, de la 
egal la egal, cu cei mari, 
am cam depășit măsura.

TRICOLORII NOȘTRI,

IN PRAGUL NOULUI AN
Încep rîndurile de față 

cu o recomandare. Ce
lor care se așteaptă să 
afle din această lectură 
lucruri extraordinare, 
sau măcar cu totul și 

cu totul deosebite, le reco
mand să treacă la alt articol 
sau la altă pagină. Stimați 
cititori dornici de senzațio
nal. iertați-mă și credeți-mă, 
nu face să vă pierdeți tim
pul și să vă obosiți ochii ci
tind încă cele 144 de_ rînduri 
(de mașină) cîte mai sînt pînă 
ia ultimul punct. Știu, SU
BIECTUL TRICOLORII a fost, 
este și va fi întotdeauna in
teresant. Știu, și o știm cu 
toții, că cei mai buni fotba
liști ai României au reușit în 
acest an 
zadarnic, 
decenii, 
dintre ei 
cu alte fapte aparte, care ăr 
merita cel puțin o resublini- 
ere. Și, totuși, nu, nu, nu !

Aceste rînduri vor ocoli 
titlurile mari, de o șchiopă, 
din fruntea atîtor ziare străi
ne ai căror cronicari au ră
mas entuziasmați de băieții 
noștri, se vor strecura prin
tre interviuri-bombă și 
printre telefotografii demne 
de rama aurită a unor tablo
uri, și vă vor prezenta, din 
unghiuri firești, în ipostaze 
obișnuite, OMENEȘTI, pe a- 
cești OAMENI TINERI pe 
care-i aplaudăm, îi contestăm, 
îi criticăm și îi iubim.

Cum i-am aflat pe tricolo
rii noștri în aceste zile de 
sfîrsit de an ?

N-o să vă vină, poate, să

credeți, dar cel mai ușor l-am 
găsit pe EMERIC DEMBROV- 
SCHI, care se află tocmai la 
Băile Felix ! Am aruncat to
tuși o undiță în oceanul ha
zardului și am dat un tele
fon la administrația băilor. 
Nu mică ne-a fost mirarea 
primind — pe loc — urmă
torul răspuns de la o funcțio
nară : Dembrovschi ? Da, stă 
la noi. Da Hotelul Nufărul, 
camera 125. Acum. însă, se 
află la masă. S-a dus de vreo 
cinci minute la restaurant.

f

doar oglinda Anului Nou... 
Fotoi Dragoș NEAGtl

Si
A-

toată 
toată

/»|< ZjN

adus
la

' nul acesta, care mi-a 
mari bucurii —• am jucat 
Mondiale, m-am căsătorit 
mi-a adus, nu mi-e rusiiie 
recunosc, și ceva minte 
plus. Am să jiu, o să vadă 
toată lutriea, ca și... ~ 
for, adică cuminte! 
fotbaliștii de clasă 
fair. Așa voi juca Și 
ales că am dovedit 
lupta de pe picior de egali
tate cu cei mari.

...CU MIRCEA LVCESCU am 
început discuția în clipa în

să 
in

Crista- 
Toți 

joacă 
eu. Măi 
că pot

cum a început 
trece.

...NEAGU, vîrful pur singe 
al Ghfleștiului, despre care un 
gazetar spunea cîndva că a- 
duce... cu un trăznet iscat din 
senin, este, într-adevăr, în 
viata de toate zilele natura 
cea mai pașnică. Zîmbitor, a- 
E țoape sfios... O clipă doar, 
eîtid i-am adus aminte de 
golul înscris Cehoslovaciei, la 
Guadalajara, ochii i-au ful
gerat metalic.

— Cîndatn văzut chipul 
luit al lui Vehcel (n.n. 
goal-keeperul cehoslovac) 
mingea care m-a ascultat 
s-a dus cuminte în celălalt 
colț al porții, mi-a venit să 
urlu de bucurieI Și cred că 
am urlat...

...MIHAI MOCANU este un 
fotbalist și un om tăiat par
că din Stîncă. Bărbăția lui. 
demnă de toată admirația, 
nu-1 iartă în primul rînd pe 
el, pe Mocanu.

— Am primit multe de ta 
acest ah și am dat mai puțin 
decît. pot. Credeți-mă, mă 
simt dator fotbalului și-mi 
voi plăti această datorie în 
anul ce vine.

— Ti-o dorim din 
Inima, Mihai, și avem 
încrederea în tine.

Despre RĂDUCANU, ___
cîteva cuvinte. în ’71 își do
rește doar două lucruri: să 
ajungă fotbalistul român nr. 
1 și să-i apere un penalty lui 
— oui credeți ! ? — ...Pele.

...Vorbind cu RADU NUN- 
WEtLLER, 
înțeles, și 
lui — mai 
—. fidela 
Nunweiller 
meciuri jucate 
tară, rezistînd 
ftiai la fazele 
era faultat 
își acoperea ochii cu mîna.

— Radu e un băiat excep
țional — ne spune Manana

— știm.

am vorbit, bine- 
cri Manana, soția 
știți de cîte zile ? 
suporteră a 
al

lui
6-lea la atîtea 
de Dinamo în 
la toate, nu- 
în care Radu 
nu, și atunci

O tînără și apreciată familie de sportivi — soții Dumitru

Simple rînduri „

Dacă vreți să reveniți, vă 
spun cînd îl puteți găsi. Aici 
toată lumea i-a învățat pro
gramul. Unul e Dembrovschi! 
Dar, știți ce, nu vreți să aș
teptați, totuși, o clipă la apa
rat ? Dau eu o fugă și îl 
chem...".

Peste două minute, aud în 
receptor vocea singurului fot
balist român cu statuie. Bă
căuanul Dembrovschi vorbeș
te așezat, 
pe care 
mulți.

— Vă 
grijă. Mă
nunchiul operat îmi 
minte numai cînd mă întrea
bă lumea. Cum a fost anul 
care a trecut ? Cit o viață. 
Am fost la Mondiale, ziariștii 
m-au apreciat intr-atît 
aproape că roșesc cînd 
pomenindu-se de „i

de la om la om“

care tocmai revenea de la 
rolul lui Moș Gerilă la cel 
obișnuit, de tată.

— ăînt încălzit și transpi
rat — mi-a spus —, tocmai 
mi-am dat jos barba șl ple
tele dlbe, și căciula, și man
taua personajului atit de aș
teptat de Răzvan al meu.

— Și ce i-a adus Moș Geri
lă lui Răzvan ?

—■ Multe. Dintre toate, se 
pare că o... fnaxi-mașintiță — 
care transportă Alte cinci ma- 
șinuțe mai mici, o salvare, o 
mașină a miliției, una de 
pompieri și încă două pe ca
re nu le mai știu ce profil 
au — l-au vrăjit de tot.

— Dar tie ce ți-a adus Moș 
Gerilă ?

— !n afara... bărbii, mi-a 
adus gînduri și speranțe. Spe
ranțe că anul ce vine se va 
termina, poate, la fel de bine

— Ce ți-ai dori tu la anul, 
Radule ?

— ’70 mi-a adus multe, de 
la ’71 mai vreau numai atit: 
un Nunweiller al 8-lea1

...CULAI lUPESCU ne spu
nea că cel de-al 29-lea an al 
său a fost pentru el anul cel 
mai fericit din viață.

—' Ocolit pină la această 
vîrstă de toate trenurile cu 
noroc, am luat avionul de Gua
dalajara, mi-am văzut visul 
cu ochii și l-am trăit. Am 
jucat in finala campionatului- 
mondialI Pentru „bătrînul" 
Lupescu, acesta este cel mai 
mare succes de o viată.

...DAN n-a jucat în Mexic. 
Dar nu-1 putem ocoli pentru 
că el reprezintă unul din ca
targele navei tricolorilor care 
a îndrăznit și a reușit să a- 
jungă la un țel țintit 32 de 
ani. Dan este, poate înaintea

tuturor, un simbol. Simbolul 
voinței aprige care învinge.

—• Ce ai de spus, Dane, în 
pragul noului an ?

— Și Cassius Clay a reve
nit. Și revine...

Lipsesc din aceste rînduri 
— legitime „momente" Dumi
trache. Hălmăgeanu, Adama- 
che, Deleanu, Sătmăreanu, 
Dobrin... Nu. De DOBRIN 
am dat în ultimul moment 
înaintea predării manuscrisu
lui la tipografie. Nu ne-a în- 
tîmpinat cu... fenta pe care 
o așteptam de la acest as al 
genului, ci s-a prezentat dez
armant de natural în fața 
întrebărilor.

— Nu-mi doresc multe. 
Le-am avut pe toate, aproape 
de la început, la vîrsta la 
care alții nici nu au ajuns 
încă fotbaliști. In ’71 aș vrea 
un singur lucru: să nu mai 
fiu eu, Dobrin, mărul discor
diei.

Cum spuneam, pe ceilalți 
tricolori nu i-am putut găsi.

DUMITRACHE, favoritul 
tuturor adolescenților, își pe
trece trei sferturi din zi la 
volanul mașinii mult visate; 
ADAMACHE colindă, se zice, 
munții, iar ceilalți s-au ascuns 
de ochii fans-ilor și ai tutu
ror celor care la a treia vor
bă pronunță cuvîntul fotbal.

Să nu uit, mai e și DINU, 
primul între cei dinții- 
acesta, dar despre el a sr-uo, 
într-o pagină alăturată, cole
gul Ioanițoaia și n-are 
să-i facem, chiar, un

ajiul 
scris,

rost 
cor. 

Deși Cornel merită, uneori, a- 
p lăuze în cor...

Marius POPESCU
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SFlNTA NEMULȚUMIRE"

Guadalajara I Ce me
tamorfoze ciudate a su
ferit acest nume într-un 
singur an I... în noaptea 
Revelionului trecut, Gua
dalajara era încă, pen
tru noi, doar un „oraș 
al trandafirilor"... Peste 
numai doua săptămîni, 
după sorții din marea 
sală de recepție a ho
telului Maria Isabel, 
Guadalajara devenea un 
„pămînt al iluziilor pier
dute..." Pe la începutul 
lui mai, cineva a lansat 
expresia „groapa cu lei", 
pentru a contura, poate, 
poziția echipei noastre 
față de „cei trei mari"... 
în sfîrșit, în prima zi a 
lui iunie, în ajunul meciu
lui dintre „mielul cel 
blind" — cum era con
siderată echipa Româ
niei — și „leul englez", 
un ziarist mexican a fo
losit direct expresia „el 
grupo de la muerte", 
pentru a închide parcă 
toate portițele...

Ce reprezintă astăzi, 
pentru noi, cuvîntul Gua
dalajara ?

Printr-o nouă și ciu
dată metamorfoză, Gua
dalajara nu mai e nici 
„orașul trandafirilor", 
nici „pămîntul iluziilor 
pierdute", nici „el grupo 
de la muerte", ci, pur și 
simplu, un „pămînt al 
speranțelor neîmplinite".

Cum a fost posibilă a-

ceasta formidabilă modi
ficare a atitudinii milioa
nelor de suporteri ai 
„tricolorilor", care, după 
48 de ani de decepții a- 
proape neîntrerupte, îi 
reproșează echipei noas
tre naționale faptul că 
nu s-a calificat în „sfer
turile Mundialului", în 
dauna Braziliei sau An
gliei ?

Această schimbare de 
atitudine e cel mai direct 
compliment adus vreo
dată „tricolorilor", pen
tru că e de-a dreptul a- 
metitor drumul de, la re
semnarea 
mânesc 
nostru 
neul final Jules 
soldat cu înfrîngerea în 
fața Cubei, la această 
nemulțumire față de ni
meni așteptatul 4—5 în 
„el grupo de la muerte".

★
Să lăsăm anilor care 

vor veni misiunea de a 
limpezi legitimitatea a- 
cestei „sfinte nemulțu
miri" și să vedem de 
unde provine ea...
, Fără îndoială, „săptă- 
mîna de foc" de la Gua
dalajara n-a putut trans
forma radical o echipă.

Și totuși, Guadalajara 
a scos la iveală cîteva 
surse de energie psihi
că greu de găsit în pal
maresul sufletesc al echi
pei noastre naționale.

publicului ro: 
aupă 

contact
ultimul 
cu tur- 

Rimet,

în primul rînd, o ma
re descoperire ; echipa 
națională, în ciuda de
presivei stări de start a 
celor mai mulți dintre 
noi. a pornit ho
tă rit ă să se bată 
pentru calificare în sfer
turi, abandonînd formula 
ambiguă a „comportă
rii onorabile". Ea a vi
zat cu mult, curaj un 
0—0 cu Anglia, care 
paradoxal, poate, e un 
angajament mult mai 
bărbătesc decît „victo
ria asupra campioanei 
mondiale", care ar fi ți
nut mai mult de farsă — 
cel puțin la startul com
petiției, și în orice caz 
după meciul Brazilia — 
Anglia...

învinsă la limită, cu 
un gol de hazard, echi
pa României a trăit în 
primele minute ale me
ciului cu Cehoslovacia 
sentimentul „marii ocazii 
pierdute". La capătul a- 
cestui moment ae nesi
guranță a venit și golul 
lui Petras. Acesta ar fi 
trebuit să fie, după toa
te legile, începutul catas
trofei. De ce ? Pentru că 
nu izbutisem să înscriem 
un singur gol la Guada
lajara, după cum nu iz
butisem să înscriem la 
București, contra Iugo
slaviei (0—0), și nici la 
Reims, cu Franța (0—2)... 
Ce a urmat, însă, se

și-a
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REVELAȚII ALE SEZONULUI 
FOTBALISTIC

DORU POPESCU
(Dinamo București)

De Ia început 
nu e de loc 
tînăr fotbalist _ ___
rîndurile unei echipe de 
giu, cum este 
REȘTI.

Performanțele 
cursul anilor

trebuie spus 
ușor pentru 
să pătrundă 
"■*“ “ prestl-

BUCU-DINAMO

în de-

considerabil. Iar cînd tri- 
Dumltrache, Dinu sau

realizate
_____  și numele mari 

care l-au alcătuit de fiecare dati 
osatura, au făcut ca preten
țiile față de noii veniți să sporească 
courile sînt purtate do un Lucescu, , ____  ___
Radu Nunweiller, dorința de a fl lingă el ți se parc, aproape, 
o utopie.

Și totuși, DORU POPESCU 
performanță pentru el : azi e 
știlor.

Debutul n-a fost de Ioc ușor. A necesitat timp, mai ales că 
bagajul de cunoștințe fotbalistice, dobindite la juniori și, apoi, 
la prima echipă a Metalului Tr. Severin — trebuia Îmbogățit, 
anumite deprinderi, cizelate. Dar timpul n-a trecut fără rost.

Sezonul competițional recent încheiat a însemnat pentru Doru 
Popescu momentul afirmării. Lingă Dumitrache și-a găsit locul, 
a început să joace mai bine, să fie mai sigur pe el și mai 
Îndrăzneț în apropierea porții. La jumătatea campionatului, 
se află pe prima poziție în clasamentul golgeterilor. La 21 de 
ani — i-a împlinit în martie — băiatul acesta din Baia de 
Aramă a plecat pe calea afirmării. în toamnă, la Lodz, în 
meciul cu Polonia, a Îmbrăcat pentru prima oară 
reprezentativei de tineret și năzuiește să se numere 
olimpicii fotbalului nostru pentru MUnchen.

a reușit această primă mare 
coleg cu „mexicanii** dinamovi-

tricoul 
printre

ALEX. GHERGHELI
(Steagul roșu)

Spectatorii ti cunoșteau de

'i' 
V/

\»z

_ș*

știe...„Mielul biînd 
adunat forțele și a în
scris de două ori în 
poarta echipei care avu
sese un 2—2 clarisim în 
piciorul lui Kvasniak, 
împotriva Brazilîeî... Lu- 
crurile s-au repetat în -j‘ 
jocul cu Brazilia, cînd, m 
după 0—2, alte resurse 
de orgoliu ne^au dus în 
pragul egalării.

Vom lăsa, desigur, a- Q 
nilor care vor veni mi- ,, 
siunea de a limpezi le- 
gitimitatea „sfintei ne- J 
mulțumiri" a publicului 
nostru sportiv ieri resem- 
nat, dar, pînă atunci, e J 
bine să ne amintim de 
miraculoasa regăsire a 
echipei noastre în mo- 
mentele pe care le-am Q 
amintit și care au gene- 
rat, de fapt, această ne- 
mulțumire.

Astăzi, în pragul Anu- 
lui Nou, foarte mulți sînt 
aceia care au și rezol- J 
vat viitorul echipei na- "> 
ționale printr-o simplă 
schimbare de registru, 
în direcția ofensivei. Așa 
să fie oare ? „Tricolorii" 
npștri, care au călcat 
iarba fierbinte a iadului '! 
de la Jalisco, își dau, 
însă, seama că nu se 
pot încredința doar u- 
nei baahete magice. Și 'i' 
ACEASTA ESTE FORȚA 
LOR CEA MARE...

loan CHIRILA

Spectatorii îl cunoșteau de cînd 
debutase în echipa națională de 
juniori. Cind s-a auzit că va 
fi transferat la Steagul roșu, 
desigur, brașovenii s-au bucurat. 
Era vorba de un jucător tînăr, 
talentat. Dar, nimeni nu s-a aș
teptat la un start atit de... fur
tunos din partea tinărulul atacant, 

a campionatului diviziei A, edițiaSe dispută ultima etapă a campionatului diviziei A, ediția 
1969—70. Cîteva partide aveau o miză deosebită. Un astfel de 
meci se juca la Brașov : Steagul roșu — Petrolul. Ei bine, 
eroul jocului respectiv a fost Ghergheli. El a reușit atunci să 
înscrie 3 din cele 4 goluri ale echipei sale.

...Apoi, a venit vacanța. Peste cîtva timp, în perioada de 
pregătire pentru noul campionat, l-am întîlnit pe 
isprăvii de care aminteam mai înainte. Se afla 
la Poiana Brașov. Stătea retras, părea timid, 
rile acelea sîcîitoare ale reporterului.

ALEX. GHERGHELI este unul din numeroșii 
periți în divizia C de către Gheorghe Ola.

Născut la Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, la 15. IX. 1951, 
Ghergheli a făcut cunoștință cu fotbalul pe meleagurile natale, 
evoluînd la Străduința, Voința și Unirea Cristur, unde l-a 
descoperit Gh. Ola. A îmbrăcat tricoul naționalei de juniori, 
iar de la 25.XI.70 face parte din echipa Steagul roșu Brașov.

A făcut un sezon bun, confirmînd speranțele puse în el de 
Valentin Stănescu, care îl vede formînd un cuplu redutabil cu 
Dumitriu II. Un accident l-a ținut o vreme pe tușă, dar în 
meciul de la Iași — unde Steagul roșu a reușit marea ispravă 
de a învinge pe Politehnica — Ghergheli—azi component 
lotului național de tineret — a făcut dovada marelui 
talent, evoluția fiindu-i notată cu 9. Un final reușit.

Steagul roșu

autorul 
cu Steagul roșu 
evitînd intrebă-

jucători desco-

NICOLAE FLOREA
(Sport Club Bacău)

Ia juniori. A trecut

Ca și în cazul Iui Doru Po
pescu, „fișa fotbalistică** a lui 
NICOLAE FLOREA, de la Sport 
Club Bacău, e cit se poate de 
simplă, s-a născut la Călărași la 
6.111.1951, a jucat pe malul Bor- 
cci, ca toți copiii de-o seamă 
cu el, iar în 1966 a fost legi
timat la Celuloza Călărași. Mal iutii 
prima echipă în 1969.

Florea este un stîngaci autentic, dotat cu viteză și un 
bhng excelent. Uneori chiar exagerează în conducerea balo
nului, în detrimentul jocului colectiv. Dar Florea e tînăr, are 
doar 19 ani, și această carență, cu siguranță, va fi remediată.

După 4 ani petrecuți la Celuloza, la 26.VI.7o este legitimat 
pentru divizia A. la Sport Club Bacău, unde s-a afirmat ca 
o extremă stingă de perspectivă. De la un meci la altul, 
Florea a jucat tot mai bine, a obținut din partea cronicarilor 
și note de 9, iar în meciurile cu U.T.A. și Rapid, prin cele 
două goluri marcate, a adus echipe; sale două victorii prețioase.

Sezonul acesta a consemnat debutul lui Florea în divizia A. 
In final are și un frumos reeord personal : se află printre 
puținii fotbaliști care au evoluat in toate cele 15 meciuri ale 
turului. La Lodz, ca și prietenul său Doru Popescu, a de
butat în echipa națională de tineret, unde, perseverînd, poate 
ramine titular pe extrema stingă. Mai ales că de stingaci au
tentici (și nu improvizați) fotbalul nostru are nevoie. Dar, totul 
depinde de Florea, fotbalistul ce reprezintă orașul Călărași in 
divizia A.

Constantin ALEXE
>’< A' '**■ s*z '***' s*zr ’t< m m m V -p 'p

ANCHETA INTERNAȚIONALA A ZIARULUI „SPORTUL"

CARE VOU fl CÂȘTIGĂTOARELE CELOR 0 GROPE

Fără îndoială că evenimentul fotbalistic internațional prin
cipal al anului 1971 îl va constitui campionatul european, 
cu jocurile sale din grupe. In urma disputării acestor 

ocuri, vor fi cunoscute cele 8 echipe ciștigătoare ale grupelor pre- 
iminarii care se vor califica in sferturile de finală

CARE VOR Fl CELE 8 CIȘTIGĂTOARE ALE GRUPELOR 
RELIMINARH ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL?

Cu această întrebare ne-am
peciahști (antrenori, ziariști și

Au fost primite răspun- 
uri de la 21 de personali- 
ăți din 10 țări, și anume i

HELMUT SCHON ---------
selecționer al 

■est-germane.
YORGY SZEPESI

ia)
•adio Budapesta.

HRISTO MLADENOV
Bulgaria) — antrenor se- 
und al echipei naționale.

HORST FRIEDMANN
R.D.G.) — redactor la
Deutsches Sportecho" Ber- 
in.

adresat unui mare număr de 
jucători),

FRANZ BECKENBAUER 
(R.F.G.) — component al 
reprezentativei vest-ger- 
mane.

MILAN MILJANICI (Iu
goslavia) — antrenor 
Steaua roșie Belgrad.

OLAVI LAAKSONEN 
(Finlanda) — antrenorul e- 
chipei naționale.

ALEXANDR
(Bulgaria) —
„Naroden Sport"

UWE SEELER
fost component 
reprezentative.

• Răspund 21 de personalități din 10 țări
• Echipa României, mare favorită in prima grupă
• Anglia si Italia — votate în unanimitate

LIUBOMIR LOVRICI (Iu
goslavia) — redactor 
„Sport" Belgrad.

DOBROMIR JECEV 
garia) — component 
chipei naționale.

NEREO ROCCO

șef la

(Bul- 
al e-

(Italia) 
— antrenor al echipei 
Milan.

OLAVI SULANDER 
landa) — redactoor 
„Helsingin Sanomat"

EDMONDO FABBRI 
lia) — antrenor la A.C. 
logna.

FRANTISEK ZEMLA

A.C.

(Fîn- 
la

(Ita-
Bo-

(Ce-

hoslovacia) — redactor 
la „Ceskoslovensky Sport" 
Praga.

EUGENIO CHIAPELLA 
(Italia) — antrenor Ia A.C. 
Napoli.

MANOLIO SCOPIGNO 
(Italia) — antrenor la U.S. 
Cagliari.

J.P. RETHACKER (Franța) 
— redactor la „FEquipe" — 
Paris și France Football.

JEAN VANDOROS (Gre
cia) — redactor la „Orna- 
da" — Atena.

echi-

(R.D.

răs-

LAKIS PETROPOULOS 
(Grecia) — antrenorul 
pei naționale.

AGENȚIA A.D.N. 
Germană).

Reproducerea fiecărui
puns ar ocupa un spațiu prea 
mare. De aceea vom sinte
tiza răspunsurile pe grupe, 
făcînd unele comentarii, de 
la caz la caz. Totalizînd vo
turile echipelor favorite pen
tru primul loc (deci cele cu 
șanse mai mari de calificare) 
rezultatul anchetei este ur
mătorul :

GRUPA I: ROMÂNIA 
— 18 VOTURI

Echipa țării noastre a ob
ținut o majoritate covârșitoa
re de voturi (18) față de 
numai 3 pronosticuri care 
au indicat drept favorită 
echipa Cehoslovaciei (Schtin, 
Zemla și Beckenbauer). Fin
landa și Tara Galilor nu au 
primit nici un vot.

GRUPA A II-A ; UNGARIA 
— 17 VOTURI

Prin urmare, favorita gru. 
pei este echipa Ungariei. Re
prezentativa Franței a pri
mit 2 voturi (Schdn, Petro- 
poulos) iar Bulgaria — tot 
2 voturi (Jecev si Laksonen). 
Interesant că si votul frau

cezilor a indicat drept favo
rită pe Ungaria. Echipa Nor
vegiei n-a primit nici un 
vot

Belgia (Sulander și Lovrici). 
Danemarca — nici un vot.

GRUPA A III-A : ANGLIA
— 21 VOTURI

GRUPA A VI-A : ITALIA 
— 21 VOTURI

Toate răspunsurile au indi
cat un singur favorit: Anglia. 
Orice comentariu (pentru mo
ment) este de prisos. Să ve
dem însă ce va aduce,., noul 
an, deoarece echipa lui Ram
sey nu a susținut nici un 
meci pînă acum. în 1971, en
glezii vor juca cite două par
tide cu Grecia, Malta, Elveția.

Ca și Anglia, Italia a pri
mit toate voturile 
într-o grupă în care 
Suedia și 
practic nici

GRUPA A 
SLAVIA

Irlanda 
o șansă.

posibile, 
Austria, 
nu au

IUGO-VII-A :
11 VOTURI

GRUPA A IV A : U.R.S.S.
— 14 VOTURI

Cea mai echilibrată grupă. 
Iugoslavia este favorită la 
limită în fața echipei R. D. 
Germane (9 voturi) și Olandei 
(1 vot — dat de J. P. 
cker). Luxemburg — 
vot.

Retha- 
nici un

Favorită este echipa Uniu
nii Sovietice, dar au existat 
și 7 păreri că grupa ar pu
tea fi cîștigată de reprezen
tativa Spaniei (Szepesi, Bec
kenbauer. Lovrici. Rocco, 
Chiapella, Scopigno și Petro- 
poulos). Cipru și Irlanda de 
Nord — nici un vot.

GRUPA A VIII-A : 
a GERMANIEI —18 VOTURI

R. F.

GRUPA A V-A : SCOȚIA
— 16 VOTURI

Scoțienii sînt net favoriți, 
cu 16 voturi față de numai 3 
pentru Portugalia, (Scopigno, 
Rocco, Szepesi) și 2 pentru

Deși echipa vest-germană a 
pășit în actualul campionat 
cu stîngul (1—1 cu Turcia 
Pe teren propriu), marea ma
joritate a participanților la 
anchetă o indică — totuși — 
favorită. Polonia a primit 3 
voturi (Friedmann, Fabbri si 
Iasnikov), iar Turcia și Al
bania nu au întrunit nici un 
vot.

Anchetă realizată de
Ion OCHSENFELD
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1 970 — ulririul an al decadei iocuriior Olimpice de la Innsbruck și Tokio, Gre
noble și CiudJd de Mexico a fost bogat în evenimente de primo mărime, în 
succese ale reprezentanților României socialiste, în performanțe care au făcut 

și mai prestigioasă cartea de vizită a mișcării sportive din țara noastră.
Și în acest an nc-au vizitat țara sute de delegații sportive din toate cele cinci 

continente, delegații care au cuprins performeri de înaltă clasă. întâlnirile oficiale și 
amicale organizate în Capitală și în numeroase alte orașe au dovedit forța orga
nizatorică în continuă creștere, au evidențiat pasiunea nestinsă a publicului nostru 
pentru spectacolul sportiv.

Ca_ și în aiji ani, parcă totuși mai mult în Î970, sportivii români au fost pre- 
zenți la întrecerile de amploare desfășurate în numeroase țări ale lumii, de la soare 
răsare la score apune !

În mod sigili fiecare dintre pasionalii sportului din țara noastră păstrează încă 
vii în memotie secvențele pasionantului an sportiv 1970. Am socotit însă că acum, 
la cumpăna dintre un an și altul, dintre dcuă decenii, n-ar fi de loc monotonă, ei 
dimpotrivă, o cronică a cronicilor marilor întreceri — din ianuarie pînă în decem
brie —- a acelor competiții care ne-au emoționat, ne-au entuziasmat, ne-au dăruit 
clipe de aa'încă mulțumire.

BOBERII AU DESCHIS PÎRTIA
® Panțuru ei comp — prima medalie, bronz, în 
aruncat în... groapa cu lei, de ia Guadalajara ®

cangurilor"

1970 ® Mîna unei fetițe ne-a 
Cu balonul rotund în „Țara

Nu se stinseseră încă a- 
cordurile melodiilor și 
jeturile multicolore ale 

artificiilor care ne-au acom
paniat trecerea în ultimul an 
al celui de al 7-lea deceniu, 
cînd departe de tot, pe pla
toul aztec, la hotelul „IVIaria 
Isabel" din Ciudad de Mexi
co se producea preludiul lui 
El Mundial ’70. Sute de mili
oane de telespectatori urmă
reau înfrigurați gesturile Mo
nica! Maria Canedo, fetița de 
12 ani, care hotăra soarta ce
lor 16 finaliste ale campio
natului mondial de fotbal. Și 
n-am spune că am dormit 
bine în acea noapte de ia
nuarie geros cînd am văzut

că tricolorii aveau să evo
lueze în „groapa cu lei" de 
la Guadalajara, alături de 
două campioane mondiale 
(Anglia ș; Brazilia) și de o 
medaliată cu argint la C.M. 
(Cehoslovacia) 1

Tn aceeași zi, agențiile de 
presă au transmis relatarea 
campionatului european de 
bob 4 persoane, găzduit de 
fosta stațiune olimpică — 
Cortina d’Ampezzo. Era și 
vestea primului succes ro
mânesc al anului. Echipajul 
condus de Ion Panțuru a în
cheiat cele două manșe pe 
locul trei, cucerind medalia 
de bronz.

După 14 ani, o nouă dele
gație de sportivi români se 
Îndreaptă spre Antipozi. Sint 
fotbaliștii echipei olimpice 
care pășesc pe urmele olim
picilor din 1956 Rotman, Lin
ca. Ismailciuc. Petrescu. Jo
cul lor a îneîntat Australia 
iar faptul că Ron Clarke și 
Pamela Kilborne au venit să 
se fotografieze cu Adamache, 
Pescaru. Tătarii, Oblemenco 
și ceilalți n-a fost chiar un 
simplu gest gratuit, de poli
tețe...

Tot atunci, dar în celălalt 
capăt al lumii, fotbaliștii na
ționalei pregăteau în Peru și 
Brazilia, startul mexican.

După memorabila finală de la Paris, handbaliștti ro mini slut fericiți. Ei au cucerit pentru a treia oară titlul 
mondial ! Foto : MlROlR SPRINT ’

LUNGA VARĂ FIERBINTE NIAGARA, NU TE VOM UITA
® Zeița de aur a luat drumul Braziliei ® Roland 

Garros pe itinerarul succeselor noastre ® Record 
mondial la pistol viteză

• Mușchetarii se mențin în elita mondială • U.T.A. a 
realizat aproape imposibilul • Calul și motocicleta 

deasupra obstacolelor

LUNA TENISULUI ȘI A HOCHEIULUI
• Năstase și Tiriac cuceresc America ! ® Maria Alexandru se impune în Anglia 

® Hochei mondial la Galați și București

UP.I. — agenția america
nă de știri — transmi
te la 9 februarie : „Cu

plul român Ilie Năstase — 
Ion Țiriac a cîștigat proba 
de dublu din cadrul puterni
cului turneu de tenis (open) 
de la Philadelphia, întrecind 
în finală redutabila pereche 
americană Arthur Ashe — 
Denis Ralston"..,

Aceeași agenție transmitea 
la 22 februarie, de data a- 
ceasta din Salisbury: „Ilie 
Năstase a cîștigat titlul de 
campion în primul — și cel 
mai important '— turneu open 
„indoor" al sezonului de te
nis 1970, campionatele inter
naționale ale S.U.A. care au 
reunit timp de o săptămînă 
la Salisbury (Maryland) elita 
tenisului amator și profesio
nist din întreaga lume".

Agenția „France Presse" co
menta astfel succesul tenis- 
manului român : „A fi primul 
dnti-un turneu de o aseme
nea anvergură, în care au 
fost prezenți toți așii sportu
lui rachetei, de la Manuel 
Santana și Arthur Ashe la MARIA ALEXANDRU

Tony Roche și Rod Laver, 
înseamnă cucerirea unui loc 
de frunte în ierarhia tenisu
lui mondial"

Noul patinoar artificial din 
Galați și cel special acope
rit din București au găzduit 
întrecerile campionatului 
mondial de hochei — grupele 
C și B — la care aiț parti
cipat reprezentativele Aus
triei, Franței, Ungariei, Ita
liei, Danemarcei. Belgiei și 
Olandei, respectiv. S.U.A., 
R. F. a Germaniei. Iugosla
viei, Japoniei, Norvegiei, Bul
gariei și României (ah !...). 
Toți oaspeții, indiferent de 
calitatea pe care au avut-o 
în desfășurarea competițiilor, 
au fost unanimi în a sub
linia reușita deplină a or
ganizării.

In ultima zi a lui februa
rie la Crystal Palace din 
Londra 1500 de spectatori au 
aplaudat victoria Măriei Ale
xandru care a întrecut-o pe 
Jill Shirley în finala campio
natelor de tenis de masă ale 
Angliei.

Evenimentul care a do
minat nu numai luna 
iunie, ci întregul an 
competițional a tost — ați 

ghicit — El Mundial’70 ! El 
ne-a răpit odihna nopților, dar 
ne-a prilejuit clipe de încin- 
tare și satisfacții deosebite. Vă 
mai amintiți, desigur, că în 
acele zile și in multe altele 
după aceea, am discutat a- 
prins despre magnifica „fina
lă" Italia—R.F. a Germaniei, 
despre ultimul act Brazilia-Ita- 
lia și despre fiesta, fără pre
cedent. care l-a . urmat, despre 
evoluția tricolorilor noștri în 
aprigile dispute cu Moore Pe- 
tras. Pele și ceilalți ași.

Itinerarul succeselor. tenis- 
manilor români Ion Tiriac și 
Ilie Năstase a continuat și in 
aer liber: titlul la dublu in 
prestigiosul turneu parizian de 
Ia Roland Garros.

Tn sfîrșit. un alt eveniment 
de seamă l-a constituit per
formanța de 596 p a pistolaru
lui Marcel Roșea CU CARE A 
EGALAT RECORDUL LUMII, 
în felul acesta Pe tabelul de 
onoare al celor mai buni „vi- 
teziști" mondiali figurează nu
mele a doi români : Virgil A- 
tanasiu și Marcel Roșea.

Memorabilă va râmi ne per
formanta ramerilor Ște
fan Tudor. Petre Ceapu
ra și cîrmaciului Gheorgne 

Gheorghiu ! îmbarcați pe 
schitul de 2+1. de altfel 
singurul echipaj românesc 
prezent la startul mon
dialelor de la Saint Cathari
nes, la poalele legendarelor că
deri de apă ale Niagarei, a- 
cești sportivi au cinstit spor
tul nostru cu întîia medalie de 
aur la o asemenea competiție.

La 9 septembrie, Feijenoord 
ciștiga la Rotterdam „Cupa In
tercontinentală" la fotbal. în-

trecînd campioana Americii cie 
Sud. Estudiantes la Plata. Ex
tazului firesc după o perfor
mantă de asemenea amploare 
i-a urmat, la puține zile, o 
adîncă tristețe. Liderul fotba
lului mondial a fost, eliminat 
din noua ediție a „C.C.E.” dă 
modesta (dar harnica) U.T, A- 
rad !

La Craiova și la Brașov. În
trecerile balcanice ale călăre
ților si — respectiv — moto- 
crosiștilor se bucură de o mare 
audiență la public. Ele prile
juiesc sportivilor români vic
torii aplaudate.

PENTRU A TREIA OARĂ CAMPIONI MONDIALI
>• Gruia a pierdut și a cîștigat marea finală ! ® A șasea încercare — magnifică

• Cadeții handbalului, pe urmele seniorilor

Trimisul nostru special, 
Călin Antonescu, tele
fonează din Palais du 

handbal din Paris; „Ro
mânia — pentru a treia 
oară campioană mondială I 
...Este un palmares cu care 
nu se poate lăuda nici 
o altă selecționată națională 
și el plasează cu autoritate 
handbalul românesc în frun
tea ierarhiei mondiale". Zia
rul l’Equipe scrie între al
tele : „Gruia a avut cuvîntul 
final în min. 75 cînd, răs- 
cumpărîndu-și greșeala co
misă cu cîteva zeci de se
cunde înaintea încheierii tim
pului regulamentar, a înscris 
de o manieră impresionantă 
golul victoriei românești".

„DEUTSCHE SPORTECHO", 
cotidian sportiv din R. D. 
Germană, notează : „în fața 
unei asemenea echipe (n.r. 
selecționata României), cu o 
deosebită pregătire atletică, 
tehnică și tactică si nervi de 
otel, o înfrîngere la un gol 
diferență în prelungiri dra
matice, poate fj socotită 6 
performanță".

De la Viena, redactorul 
trimis de ziarul nostru la pri

mele campionate atletice eu
ropene pe teren acoperit ne-a 
comunicat declarația vest- 
germanei Heidi Rosendahl, 
clasată a doua în titanica 
dispută a săritoarelor în lun
gime : „Viorica (n.n. Visco- 
poleanu — prima campioană 
indoor a Europei, cu 6,56 m 
din ultima încercare) este o 
mare atletă. A fost pur și 
simplu fenomenală in acea 
ultimă săritură, cind con
cursul părea încheiat. Nu-mi 
pare rău c“ -"-a întrecut, căci 
a fost c.iu ni mai bună 
chiar și cu „o bagatelă" de 
un centimetru, cum a scris 
un ziar vienez. Dar la sări
tura în lungime un centime-

tru este mare, chiar foarte 
mare

Pe marginea excelentei 
comportări a tinerilor hand
bal iști români în Cupa latină 
(au întrecut Franța, Spania, 
Portugalia. Maroc. Brazilia și 
Italia) ziarele portugheze au 
subliniat succesul „cadeților" 
cu articole elogioase. Iată 
doar două titluri semnifica
tive : Diario popular — „O 
PUBLICO RENDIDO A 
ARTE DOS ROMENOS" (n.n. 
Publicul subjugat de aria ro
mânilor), „Diario de Lisboa 
— „ROMENIA — GRANDE 
EXIBIQAO E VITTORIA 
ASSEGURADA" (n.n. Romă 
nia — mare spectacol și vic
torie sigură).

UNIC ÎN LUME
O Cornelia Petrușca a uimit la Bolzano • Libelulele 
în palatul de sare ® Pentru prima oară, după un sferi 

de veac

Cu 3 medalii de aur, 2 
de argint și 1 de bronz, 
reprezentativele Româ
niei au dominat categoric cam-

Antrenoiul emerit Ion Corneanu între doi dintre strălucit'! 
săi elevi: Simion Popescu si Gh. Berceanu.

pionatele mondiale de popice 
desfășurate la Bolzano la sfîr- 
șitul lui mai. Vedeta incontes
tabilă a acestor întreceri su
preme a fost jucătoarea COR
NELIA PETRUȘCA cea care 
a urcat de 3 ori (unic in lu
me) pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere. Co
legele sale. Elena Trandafir 
(2 medalii) și Margareta Sze- 
many. Crista Szocs. Elena Cer- 
nat. Ana Petrescu, au contribu
it la acest eclatant succes al 
sportului românesc.

Slânic Prahova. In mina Slă- 
nic. la orizontul 1. au decolat 
cele mai mici avioane din lu
me (categoria... sub 1 gram !). 
Aparatele-libelule s-au întrecut 
în „palatul de sare” pentru ti
tlurile celei de a V-a ediții a 
campionatelor mondiale de ae- 
romodele de cameră. Construc
torul român Aurel Popa a cîș
tigat medalia de bronz la clasa 
S 1 D.

In piscina de la . Dinamo, 
după un sfert de veac de la 
prima lor intilnire. timp in 
care au jucat de 25 de ori. 
poloiștii r*omâni au izbutit — în 
sfîrșit — să-i Învingă o dată 
pe cei iugoslavi, campionii o- 
limpicj de la Mexico !

PĂȘIM ÎN 1971 CU GÎNDUL
LA MUNCHEN!

• Debut promițător în campionatul de fotbal ai Euro
pei ® Gimnastele revin pe primul plan ® Handbaliștii 

în serie

Sosirea pe Aeroportul Internațional Otopera a primilor ro
mâni campioni ai lumii la canola,' — Ștefan ludor, Petre 

Ceapura și Gh. Gheorghiu.

FLOTILA DE AUR
PE BAGSWAERD

® Atletism... atletism... atletism... • Torino — orașul 
tinereții ® Campioane continentale la 4 + 1

finele anului — inglobind 
ultimul trimestru — s-a 
caracterizat Și el prin a- 

saltul reprezentanților noștri 
spre virful piramidei perfor
manțelor. Handhaliștii — a- 
cești băieți minunați — au 
cîștigat „Trofeul Carpați". des
fășurat la Cluj cu participarea 
unor echipe fruntașe in 
ierarhia mondială. și pe 
cel al federației de spe
cialitate din 11. D. Ger
mană. intrecind din nou — în 
fief propriu — pe puternicii 
lor adversari, vicecampionii lu
mii. handbaliștti din reprezen
tativa R.D. Germane. Și ei, 
ca și gimnastele — relansate 
in riadul echipelor de frunte 
cu ocazia campionatelor lumii 
de la Ljubljana, ca și ceilalți 
sportivi, practicanți ai disci
plinelor aflate pe programul 
J.O. luptă cu indirjire pentru 
menținerea sau cucerirea po
zițiilor avansate, incercind de 
pe acum să realizeze opțiuni 
„Miinchen ’72“.

Fotbaliștii, au luat un pro
mițător start în campionatul 
european. 3—0 cu Finlanda la 
București. 0—0. cu Tara Ga
lilor la Cardiff, iată primele 
rezultate, primele speranțe în 
ciștigarea grupei in care mai 
figurează șl Cehoslovacia.

Anul competițional 1970 a 
adus spectatorilor români și al
te bucurii. Ei au putut vedea

demonstrații de virtuozitate -oe 
celor mai buni gimnaști din 
lume (sportivii japonezi), ai 
artiștilor ghețli (patinatori .Un 
Uniunea Sovietici. Cehoslova
cia si R. D. Germană), ai ine
galabililor jucători de tenis de 
masă din Republica Populari 
Chineză.
. Toate acestea — întreceri o- 
ficiale și amicale, competiții 
continentale și mondiale, de
monstrații — au însemnat pen
tru sportul românesc prilejuri 
de afirmare și înaintare, noi 
contribuții la sporirea presti
giului sportiv internaționl al 
României socialiste.

Așteptăm cu bucurie noul. un. 
1971 ne va aduce, cu siguran
ță. noi împliniri pe toate pla
nurile. Sportul românesc va 
cuceri în anul preolimpic alte 
Și alte poziții în ierarhia mon
dială. se va consolida pentru 
marea bătălie olimpică din 1972. 
Chezaș pentru progresul necon
tenit. pentru ascensiunea noas
tră permanentă ne este Par
tidul. părinte drag. îndrumăto
rul nostru.

Cronica cronicilor anului 
sportiv 1970 a fost reali
zată de

Romeo VIIARA și 
Hristache NAUM

De la masa presei, insta
lată în apropierea liniei 
de sosire, trimisul nos
tru special la campionatele 

mondiale de caiac-canpe de la 
Bagswaerd (Danemarca), Dan 
Gârleșteanu. ne transmite prin 
telefon continuarea cronicii 
„flotilei de aur”. în noul ca
pitol figurează isprăvile în... 
recidivă ale echipajelor de ca
noe Petre Maxim-Aurel Si- 
mionov și Ivan l’atzaichin-Săr- 
ghei Covaliov, clasați în frun
tea ierarhiei mondiale.

Pe lacul Tata din Ungaria, 
fetele dobindeau și ele un pres
tigios succes : cucerirea titlului 
continental în proba de schit 
4+1. Este vorba de Ioana Tu- 
doran. Mitana Botezi Elisabeta 
I.azăr. Ileana Nemeth și Ște- 
fania Borisov.

Nicicînd altădată, fidelii at
letismului din România n-au 
avut un program alit de dens, 
atît de pasionant, ca în a- 
eeastă perioadă a sezonului '70. 
începutul a fost făcut de se
mifinala feminină a „Cupei

Europei", după care a urmat 
o veritabilă avalanșă. competi- 
ționaiă : meciul România-SUA, 
Jocurile Balcanice, Concursul 
„Prietenia". Campionatele in
ternaționale, patrulaterul mas
culin Italia, Elveția, , Ungaria, 
România și triunghiularul fe
minin Anglia. Ungaria. Româ
nia etc. Sportivii români au 
marcat cu acest prilej cîteva 
rezultate de prestigiu.

Din Torino ne-au sosit — 
seară de seară — vești de la 
trimisul nostru special la Uni
versiadă. Chiar dacă o bună 
parte dintre cei peste 100 de 
membri ai delegației n-au ob
ținut locuri fruntașe, sportul 
universitar din România a cu
cerit și de această dată noi 
galoane. Ecaterina Stahl și e- 
chipa de floretă fete. Șerban 
loan. Cornelia Popescu. Vale
ria Bufanu. Elena Vintilă și 
alții au urcat pe podiumul 
de premiere, s-au clasat prin
tre fruntașii acestui campionat 
mondial polisportiv al studen
ților

FANTASTICA SUITA
BERCEANU CONTINUĂ

® După Mar clei Plata și Berlin, Edmonton • Succes 
total la Timișoara • Boxerii americani învinși la 

București

Pentru micul Berceanu — 
a cărui foiță este invers 
proporțională cu statura 
— sezonul sportiv 1970 a în

semnat un punct culminant in 
drumul său de mari succese. 
După ce la Berlin s-a încu
nunat cu laurii europeni. Gh. 
Berceanu a traversat încre
zător Oceanul pentru a ataca, 
din nou. titlul mondial în com
petiția din localitatea canadi
ană Edmonton. Băiatul acesta 
viguros domină lumea luptelor 
nu numai prin forță, ci și prin 
inteligență, prin finețe tehnică. 
Acestea au fost atu-urile care 
i-au adus pentru a doua oară 
(dar desigur, nu și ultima) me
dalia de aur a mondialelor la 
lupte greco-romane. Mai tre
buie subliniat faptul că el esle 
unul dintre puținii luptători 
din lume care în ultimii doi 
ani nu a cunoscut infringerea.

Și am fi bucuroși ca această 
serie să continue pînă și mult 
după Miinchen...

Balcaniadele, competiții pu
ternic anco ate în tradiția 
sportului no. iru. suscită tot mai 
mult interesul sportivilor și al 
spectatorilor. Este și motivul 
pentru care performanța gim- 
naștilor și gimnastelor Româ
niei — care au dominat cate
goric J.B. de la Timișoara, ob- 
ținînd o serie de succese — 
ne-a bucurat în mod deosebit.

Sub cupola patinoarului, pes
te 8 000 de pasionați ai boxu
lui au asistat la categoricul 
succes al echipei României in 
meciul cu reprezentativa Sta
telor Unite : 9—2 ! Ecourile
biruinței, ale numeroaselor vic
torii obținute de ougiliștii noș
tri In ultimii ani. se vor răs» 
fringe poate pînă la Jocuri».

CARE ESTE OARE CEA MAI MARE
SURPRIZĂ A ANULUI ?

Pe lingă tradiționalele 
anchete de sfîrsit de an 
există — în foarte multe 
țări — sondaje, la fel de 
spectaculoase,, menite să 
reamintească și marile... sur
prize ale anului.

...SALISBURY. 22 FE
BRUARIE

„Internaționalele" de te
nis pe teren acoperit ale 
S.U.A.. turneu open ‘ de la 
startul căruia nu a lipsit 
nici una clin faimoasele ra
chete ale lumii este cîsti- 
gat de ILIE NĂSTASE. In 
finală, acesta îl întîlneste 
pe CLIF RICHEY, cel care 
avea să izbindească, la finele 
anului. în marele premiu 
al F.I.L.T. Gondus cu 2—0. 
la seturi, românul remon
tează de-a dreptul fantastic 
și ciștigă al 5-lea set cu 
6—0. obținînd astfel o vic
torie care avea să-1 consa
cre definitiv In arena teni
sului mondial.

...MINSK, 19 MARTIE
Uriașul din Arhanghelsk 

ne face să trăim aevea 
poveștile copilăriei... VASI
LI ALEKSEEV ridică în 
cele trei stiluri 600 kg. 
în urmă cu 10 ani. 
o asemenea performantă ar 
fi fost de domeniul irea
lului. dar astăzi, doar e- 
tapă spre alte cifre... de 
greutate. Ceea ce s-a si în- 
tîmolat ulterior. Același A- 
lekseev. la 27 decembrie: 
622,500 kg.
^„STADIONUL COI.OMBES 
DIN PARIS. 18 APRILIE

15 rugbysti francezi zbur
dă ca niște „cocoși" timp 
de «0 de minute, sanctio
ns I . o severitate calmul 
imoci turi.abi al mîndrului 
Albion. Franța surclasează 
Anglia la un seo» rar în- 
tilnit in palmaresul direct 
al celor două echipe (35— 
13).

„VAL GARDENA,=
14 FEBRU ARIE J

O puștoaică de 16 ani din 
Canada, vede timp de mai 
multe săotămîni tot ce are 
schiul mondial mai bun si 
apoi cistlsă de o manieră 
impresionantă titlul su
prem al slalomului urbs. 
Ceea ce nu înseamnă că 
oricine ar face ca mieuta 
BETSY CLIFFORD ar și 
ajunge campioană a lumii ! 
...Bl ('CREȘTI. J5 AURI-, 

jhT "
De 35 de ani jucătorii de 

polo ai României visează 
o victorie în fata Iugo
slaviei. singwi echipă din 
lume pe care Zahan si co
echipierii săi nu au putut 
s-o înfrîneâ vreodată. A 
trebuit ca Jankovici. San- 
dici. StiDanici si ceilalți 
faimoși jucători iugoslavi 
să vină la București, pen
tru ca românii să cîstiae 
(în fine) cu 6—5 si să 
spulbere un adevărat mit.

...BANGALORE. 5 .MAI
Agențiile de presă anunță 

o altă senzație în lumea 
tenisului: INDIA elimină 
AUSTRALIA (tară care a 
cucerit dă 22 ori celebra 
Salatieră) în primul tur al 
Cupei Davis ! Debut tumul
tuos al unei adevărate edi
ții B. ©.

...LJUBLJANA,J6„MAI
Campionatul mondial al 

baschetului pentru prima 
oară pe o scenă europeană- 
Shiar In ziua inaugurală a 
turneului final. BRAZILIA 
obține decizia (66—64) In 
lata deținătorilor titlu
lui. baschetbaliștii sovie
tici. Cinci zile mai tirziu. 
SQUADRA AZZL’RRA sto
pează — la on s«or iden-

Adricn VASILIU
(Continuare în pag. a 6-a)
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) ALEKSEEV NU SE OPREȘTE
i* Un sportiv multilateral
— care a făcut atletism, 
a jucat volei și baschet
• Un record mondial, co-
rectat de 4 ori în zece luni

ajungînd de la 607,5 kg
în martie, la 622,5 kg în
decembrie.

Vasili Alekseev. .. Numele 
celui mai puternic om din lume 
este cunoscut pretutindeni. Iar 
rezultatele sale din acest an 
sint de-a dreptul fantastice. 
Alekseev întrachipeazâ tipul 
halterofilului ideal, multilate
ral dezvoltat, care în afară dr 
forța sa fizică este beneficia
rul sporturilor pe care le-a 
practicat în trecutul nu prea 
îndepărtat: atletism. volei
baschet.

Seria marilor recorduri ale 
lui Vasili Alekseev la catego
ria supergrea a început in pri
măvară la Minsk și s-a înche
iat recent, cu brio, la Dnepro
petrovsk. în martie a ridicat 
pentru prima oară în istoria 
acestui sport 600 kg. record pe ca
re de atunci l-a corectat de 4 ori : 
607,5 kg — 612,5 kg — 620 kg 
— 622,5 kg !

Unde și cînd se va încheia 
seria acestor performanțe ne
maiîntâlnite ? Nici Alekseev nu 
poate ști. , probabil. Un lucru 
este însă cert. Ultimul record 
al „uriașului din Arhangelsk" 
nu va trăi prea mult, pentru 
eă Alekseev vizează, cum a de
clarat. să ridice 640 de ki
lograme ! Ceea ce — așa cum 
a dovedit-o — nu mai pare 
de loc imposibil.

i

|
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i
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BALCANIADA DE BASCHET FEMININ, DE LA VARNA

Alf JUCATOARtl OR NMSTRt
® Partida Bulgaria-lugoslavia decisivă pentru atribuirea celui de 

al 8-lea titlu ® Programul viitoarelor întreceri balcanice

f

CINE VA JUCA
CU SPASSKI?
Șansele cdii<li<l<i(ilor hi campionatul mondial dc șan

cum am anunțat in- 
din numerele noastre 

primele meciuri ale

FOTBALIȘTII DE LA PETROLUL DESCHID•>

SERIA PARTIDELOR INTERNAȚIONALE 1971
...La revedere 70. Anul Nou 

bate la ușă. Mai sînt cîteva 
ore și ne vom lua rămas bun 
de la anul „Mundialului din 
Mexic, unde, printre cele 16 Fi
naliste, s-a aflat și reprezenta
tiva României.

Pentru aproape trei luni, fot
balul se află in vacanță. Șt 
totuși, iarna nu va însemna o 
hibernare totală a sportului cu 
balonul rotund. Chiar din pri
ma zi a lui 71 vom avea de 
consemnat un rezultat interna
țional. Cinstea de a deschide 
seria partidelor internaționale 
1971 ale fotbaliștilor români 
revine jucătorilor de la Petro
lul Ploiești.

Aflați, în turneu în Grecia, 
petroliștii vor juca la 1 IANUA
RIE în orașul Lamia, cu 
selecționata locală. Peste cinci 
zile, Petrolul va întîlni la

GROZEA
Patras echipa cu același nu
me. Apoi, ploieștenii vor intra 
și ei în vacanță. ,

Dar, în luna ianuarie vom 
consemna și alte două eveni
mente demne de evidențiat. 
Este vorba de turneele peste 
ocean ale echipelor 
tene Dinamo si Rapid.

LA 12 IANUARIE, 
pleacă în turneu în 
de Sud, urmînd să 
jocuri în PERU, ECUADOR și 
BRAZILIA. Fotbaliștii din Șo
seaua Ștefan cel Mare vor re
veni în țară la jumătatea lunii 
februarie.

LA 19 
Rapidului 
drum. O călătorie lungă, 
capătul căreia giuleștenii 
poposi în patria campionilor 
mondiali. TN BRAZILIA, Rapi
dul va efectua un turneu de a- 
proape o lună, confruntîndu-se 
cu formații prestigioase. (Al. C.)

bucureș-

Dinamo 
America 

susțină

IANUARIE e rîndul 
să pornească la 

la
vor

CARNET DE VACANTĂ
Raksi-jucătorul și-a luat carnetul de antrenor

Pe Raksi l-am întâlnit in
tempestiv 
culoarele 
bal.

— Am < 
carnetul < 
ne-a spus 
E o surpriză, nu ?

— Semn că 32 de 
tăi....

— Nici un semn ! 
câtor, mai am cîteva 
de spus. Simt eu. 1 
veni și vremea cînd. 
nolens, voi părăsi 
terenului. Și atunci...

— Și cum această 
nu-i prea departe, Gabi...

— Nu fii rău ! Nu din 
acest motiv am dat examen 
de antrenor. Nu mă sperie 
gîndul că va trebui să trec 
pe tușă, pe mica „bancă a 
Infernului", de unde să con
duc 11 oameni.

— Poate te gîndești să-ți 
noul rol în

luni la prînz pe 
Federației de fot-

venit să-mi ridic 
de antrenor — 

! exinternaționalul.

cînd 
grijile

Hercu-

ani ai

Ca ju- 
lucruri 

Dar va 
volens- 
centru!

vreme

iei cit de curînd 
serios ?

— Sper ca în 
să iau o echipă
s-o antrenez in paralel 
activitatea mea de

primăvară 
de copii și 

cu 
jucător.

în primăvară, atunci 
Progresul va scăpa de 
retrogradării.

— Crezi că scapă ?
— Cred ! La Băile

lane, am discutat toți între 
noi. am făcut calcule și am 
ajuns la concluzia că se poa
te. Greu, foarte greu va fi, 
dar cred în lupta aspră care 
ne așteaptă în retur. Progre
sul are destui tineri, și tu
rul a însemnat pentru toți

o experiență, fiecare a învă
țat cîte ceva.

— Iar după ce Progresul 
va evitș, să zicem, retrogra
darea, te vei 
de antrenor ?

— Nu, cine 
ceva ? Voi fi 
antrenor. Jucător 
încă nu pot fi un 
capabil, antrenor 
încă nu sînt un jucăfor inca
pabil. (M. J.)

dedica muncii

a 
Și

spus așa 
jucător și 
pentru că 
antrenor... 

pentru că

i

Tragerea Revelionului LOTO
ZILE PINA LA ÎNCHIDEREA 

VlNZARH BILETELOR
Numai pînă joi 31 decembrie

1970, vă mai puteți prooura bi
lete la tragerea specială LOTO 
a Revelionului din 1 ianuarie
1971.

Lista de premii oferită la a- 
ceastă tragere este următoareaj 
autoturisme DACIA 1300 și 
850 in număr NELIMITAT, 
turisme MOSKVICI 408 cu 
serie 412 sau DACIA 1100 
2 700 lei sau SKODA S. 100. 
4 61o lei. ‘ 
ților.

In continuare puteți cîștiga in 
număr NELIMITAT excursii în 
R.D. Germană pe itinerarul BER-

2

HAT 
auto- 
caro- 
plus 
plus 

la alegerea participan-

CARE ESTE OARE CEA MAI MARE SURPRIZA?

LIN — LEIPZIG —
10 zile), precum și _______ _  _
TALIA cu avionul (cca. — 8 zile).

Se mai atribuie premii în bani 
de valoare variabilă și premii 
fixe în numerar.

Se efectuează 5 extrageri. în 
3 faze. In total se extrag 36 de 
numere pe 25 categorii de premii.

Și acum o noutate : la extra
gerile I și a Il-a obișnuite. bi
letele ’ cu variante de 15 lei au 
dreptul să obțină autoturisme în 
cadrul valorii unitare a premii
lor.

Nu lipsiți de la această tra
dițională» tragere. Cumpărați bi
lete pentru tragerea specială LO
TO a Revelionului din 1 ianua
rie 1971.
• Tragerea concursului Prono- 

expres de astăzi se va face di
rect din studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10.

DRESDA (cea. 
excursii în I-

(Urmare din pag. a 5-a)

tic — mersul stelelor de 
culoare de peste Ocean 
consemnînd primul succes al 
ITA&IEÎ asupra reprezen
tativei S.U.A, Au fost două 
rezultate care au contribuit 
în mod .indirect la succesul 
final (de asemenea. _ în 
premieră) al „5“-lui iugo
slav.

GHEORGHE GHEORGHIU 
— ridică steagul tricolor 
pe cel mai înalt catarg.

...ARAD, 3 OCTOMBRIE

■MARIBOR. 15 IUNIE

..Bătrîna doamnă" îm
bracă mantia celebrității, in- 
trînd în istoria soccerului 
continental. U.T.A. elimină 
pe Feiienoord. chiar în 
primul tur al ..Cupei cam
pionilor europeni!"

Numărul următor 
al ziarului nostru va 
apărea duminică 3 
ianuarie 1971, la ore
le obișnuite.

Același ILIE NASTASE 
pierde cu 3—0 în fata lui 
NIGOBA SPEAR, un ju
cător ne care românul l-ar 
putea — poate — învinge 
de 10 ori. în tot atâtea par
tide Și davis-cup-manii no
ștri părăsesc întrecerea în 
anul în care toti specialiștii 
pronosticau 
finalei din 
ladelohia.

SOFIA, 2 OCTOMBRIE

...LOS

o reeditare a
1969 de la Phi-

ANGELES.
20—24 AUGUST

Punct în final în cel deal 
7-lea campionat mondial 
de volei. Pe rînd. suoer- 
sextetul nipon, nu mai pu
țin redutabila formație a 
U.R.S.S. sau cea a Bul- 
eariei. susținută de 0‘ ga
lerie fanatică, nu au pu
tut găsi nici cea mai mică 
fisură într-un mecanism 
de o precizie matematică. 
Si astfel, noua deținătoare 
a titlului suprem este e- 
chipa R.D. Germane.

'■•fn bătrîna piscină olim
pică care a găzduit tn 1932 
întrecerile .7.0... în numai 90 
de c._. 
spulberat 14 
diale. prilej 
fost învinse 
mite 
SPITZ 
ber si 
15:57.1

.CHANGA, 15 NOIEMBRIE

ore. tritonii Americii au 
recorduri mon- 

cu ___
alte două _1H 
vis: ’
pe 100 m li- 

JOHN KRNSEM.A 
pe 1500 m liber.

care au

de
51.9

MARK'

ST, CATHARINES.
< septembrie'

Concurind ne o ambar
cațiune cu totul necunoscu
tă. trei bravi sportivi ai 
României. STEFAN TU
DOR. PETRE GEAPUBAsi

Cîteva zeci de mii de 
spectatori asistă entuzias
mați la ..saltul cosmic" al 
compatriotului lor NI 
CHIH-CHIN. Temerarul at
let chinez a ridicat ștache
ta cu 1 cm peste recordul 
mondial — oficial — (2.28 
m) detinut de Valevi Bru
mei. reușind astfel o sur
prinzătoare performantă 
într-un moment de... acal
mie a eandidaților la re
cordul lumii.

*
Surprize, surprize, 

prize. Dar care este, 
cea mai mare dintre

sur- 
oare. 

ele?...

VARNA, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru)

Care este valoarea reală r re
prezentativei feminine de bas
chet ? Cea arătată duminică sea
ra. cînd a fost la un pas de a 
învinge redutabila formație a 
Bulgariei, sau cea manifestată 24 
de ore mai tîrziu. cînd a fost 
înfrîntă la un scor sever 
lecționata iugoslavă ?

A răspunde Ta această 
bare înseamnă a găsi de 
cheia revenirii baschetului 
feminin la nivelul care îi adusese 
cu puțini ani în urmă aprecierile 
specialiștilor de pretutindeni și 
locul IV în Europa, ceea ce im
plică o discuție mai amplă și 
maj profundă. Deocamdată. să 
ne referim la meciul cu Iugosla
via, început promițător de bas
chetbalistele noastre. Conduse 
cu 10—5 (min. 6). ele au refăcut 
diferența și au preluat inițiativa: 
13—10 și 15—12. Acțiunile se suc
cedau rapid de la un coș la altul, 
aruncările de la semidistanță își 
găseau ținta de cele mai multe 
ori. iar apărarea ținea piept cu 
succes unor reale valori (V’eger, 
Meglaj, Zorici, Kalenici). Au ve
nit însă minutele 8. fi și 10 în 
care Diaconescu și Ciocan (exce
lentă în rest) aU ratat ocazii clare 
și au pierdui mingea copilărește 
la panoul advers. Din acel mo
ment. a urmat căderea morală a 
echipei. Tn zadar au schimbat 
mereu antrenorii sistemul defen
siv. în zadar aceeași Gabriela 
Ciocan înscria coș după coș și 
obliga adversarele să comită gre
șeli personale : lipsa unui puter
nic suport se făcea tot mai mult 
resimțită. Tn acest timp, baschet
balistele iugoslave nu s-au lăsat 
prea mult timp invitate la atac; 
ele au început o serie reușită de 
aruncări
trunderi 
mis să 
toare.

Formația română a pierdut la 16 
puncte diferență, datorită lipsei 
de încredere manifestată de com
ponentele ei. Așa Se explica de 
ce nu s-a încercat coșul de la

de se-

între- 
fapt 

nostru

de la semidistanță, pă- 
decise, care le-au per

se desprindă în cîștigă-

semidistanță (timid și cu succes 
a aruncat Taflan, rareori și fără 
rezultat a imitat-o Gugiu, total 
lipsită de inițiativă în această 
privință Racoviță). de ce după 
un atac ratat se repliau în apă
rare doar cîte 3 jucătoare, facili- 
tind astfel contraatacurile adver
se. Moralul șubred (în afara ca
rențelor de ordin fizic) a deter
minat acest eșec, lamentabil prin 
proporția scorului, fapt care ri
dică următoarea întrebare : bas
chetbalistele românce au venit la 
Balcaniadă pentru 
meci sau pentru un

un singur 
turneu ?

★
etapă a tur- 

BUl- 
(48—24).

In cea de a doua __ r_
netilui, Bulgaria a învins 
garia tineret cu 90—49 
înaintea ultimelor meciuri clasa- . 
mentul arată astfel : 1. IUGO- 1 
SLAVIA 2 p, 2. BULGARIA 2 P. 
3. ROMANIA 0 p. Meciul dintre 
Iugoslavia și Bulgaria va fi deci- , 
siv pentru atribuirea celui de al 
8-lea titlu balcanic.

In cele două partide susținute 
pină in prezent, echipa României 
a realizat procentaje de 34,8% la 
aruncări din acțiune (132—46) și 
77,5% Ia aruncări libere (40—31). 
GABRIELA CIOCAN ocupă locul 
doi (cu 4o p) în clasamentul coș- 
geterelor după Zorici (47 p) și 
locul I în clasamentul jucătoare
lor cu cea mai bună precizie în 
aruncările libere (88,9%).

După 
tr-unul 
trecute. în ... 
eandidaților la campionatul mon
dial de șah se vor întîlni pere
chile Petrosian (U.R.S.S.) —
Hubner (R.F.G.). Korcinoi — 
Gheller (ambii U.R.S.S.). Fi
scher (S.U.A.) — Taimanov
(U.R.S.S.) și Larsen (Danemar
ca) — Uhlmann (R.D.G.). în 
sferturile dc finală se vor înth- 
ni învingătorii meciurilor 1 și 
2. respectiv 3 și 4.

Comentatorii fac tot felul de 
pronosticuri în jurul acestor in
tilniri. care vor avea loc în 
luna ma' a anului viitor. Pri
ma șansă, după cum era de 
așteptat, este acordată lui Fi
scher. care in mod normal tre
buie să cîștige fără prea multă 
bătaie de cap meciul de 10 par
tide cu Taimanov. 
că 
nu 
sale ca meciurile să se dispute 
pînă la 6 partide ciștigate și 
astfel vom putea asista la o 
luptă pentru campionatul mon-

Să sperăm 
marele maestru american 
va insista asupra cererii

dial, cu participarea tuturor 
eandidaților cu șanse.

în caz de victorie asupra lui 
Taimanov. Fischer va întilni, 
probabil, pe Larsen, care are 
prima șansă în meciul cu Uhl- 
mann. Un meci care poate fi 
deosebit de interesant, avind 
în vedere personalitatea și am
bițiile celor doi protagoniști.

Pe cealaltă „linie". Petrosian, 
care are prima șansă în me
ciul cu tînărul Hiibnșr. va în- 
tilni în sferturile de finală pe 
învingătorul meciului Korcinoi 
— Gheller. care constituie, fără 
îndoială, cea mai dificilă con
fruntare a primei etape. între
bat fiind de către corespon
dentul ziarului de șah „64“ 
dacă este mulțumit cu rezulta
tul tragerii la Sorți. Korcinoi 
a răspuns sincer : „Nu prea... 
Singurul lucru care mă conso
lează este gindul că și eu. pro
babil. nu sînt un partener co
mod pentru Gheller. Dar. fiin- 
că veni vorba, de unde să iei 
astăzi un partener comod ?“

S. SAMARIAN

★
Cu prilejul Conferinței balca

nice a federațiilor de baschet a 
fost stabilit programul viitoarelor 
Întreceri ale J.B.: SENIORI :
18—24 august la Vidin sau Bla- 
goevgrad ; 
decembrie 
JUNIORI : 
sau Burta
iulie la Sibiu sau Satu Mare.

SENIOARE : 
la Sarajevo sau 
4—8 august la 

; JUNIOARE :

19—21 
Pola; 
Izmir 
21-*-23

D. STÂNCULESCU„Europenele" juniorilor la hochei (grupa A)
PRAGA 29 (Agerpres). — La 

Preșov (Cehoslovacia) s-au des
fășurat întrecerile campionatului

TINERII VITEZIȘTI
DE LA METALURGICA SIBIU

SE IMPUN
întrecerile tinerilor patinatori 

participant! la „Cupa 30 Decem
brie" au scos in evidență pro
gresul înregistrat de viteziștii a- 
parțintnd Asociației sportive Me
talurgica Sibiu (prof. Petre Ti- 
vadaru) și clubului Dinamo Brașov 
(antrenor —■ Ernest Urlich). Mai 
numeroși și cu un plus de pre
gătire tehnică și fizică, alergăto
rii din Sibiu, au învins in ma
joritatea probelor. Iată cîștigă- 
torii clasamentelor generale :

Juniori II : Sanda Frum 
lurgioa Sibiu 180,345 p : 
Șandor (Dinamo Brașov) 
p ; copii I —• Eva Sigheti 
sportivă M. Ciuc) 125,200 
drian Vîrbănescu (Mrt.

(Meta- 
Zoltan 
158,016 

(Școala 
. P : A- 

_______ _______ (Metalurgica 
Sibiu) 105.500 ,p ; copii II — Car
men Dragoman (Metalurgica Si
biu) : loan Opincaru (Metalurgica 
Sibiu) și Marian Mihail (Dinamo 
Brașov) 49.300 p. CLASAMENTUL 
PE ECHIPE : 1. Metalurgica Si
biu 200 p. 2 Dinamo Brașov 120 
p, 3. C.S.M. Cluj 100 p. 4. Mu
reșul Tg. Mureș 62 p, 5. Agrono
mia Cluj 60 p.

SÎMBATA, 2 IANUARIE

HOCHEI. Campionatul european 
de juniori, grupa B. Ora 16 : 
România — Danemarca ; ora 18,30 
Polonia — Ungaria.

SCHI. Predeal — Clâbucetul 
Taurului : concurs de deschidere 
(probe alpine). Ora 18 : slalom 
paralel ; ora 19,15 : demonstrația 
sportivilor și vînătorilor de 
munte.

DUMINICA 3 IANUARIE

eu.ro-
Ora 
ora

HOCHEI. Campionatul i 
pean de juniori, grupa B. 
15 : Ungaria — Bulgaria, 
17.30 : România — Polonia.

SCHI. Poiana Brașov — concurs 
de deschidere (probe nordice), 
ora 10 : start în cursele de fond 
și patrule militare ; ora 12 : con
curs de sărituri

O LECTURA PLĂCUTĂ
Șl INSTRUCTIVĂ DE ANUL NOU

ALMANAHUL
sportul 71

UN CADOU UTIL.
O LUCRARE CARE NU TREBUIE 
SĂ LIPSEASCĂ DIN BIBLIOTECA
NICI UNUI IUBITOR AL SPORTULUI

ALMANAHUL
sportul 71

DE VINZARE LA CENTRELE
DE DIFUZARE A PRESEI

ȘI LA LIBRARII

TELEX • TELEX

european de hochei pe gheață 
(grupa A) rezervat echipelor de 

L a
(4—0, 
F. a 
echi-

9—2
Nor-

juniori. Selecționata Suediei 
întrecut cu scorul de 9—1 i 
2—1, 3—0) reprezentativa R. 
Germaniei. Intr-un alt joc, I 
Pa Finlandei a dispus cu 
(2—2, 3—0, 4—0) de formația 
vegiei. Alte rezultate : Cehoslo
vacia — Norvegia 19—3 (7—1, 1—0, 
8—2) î U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei 12—0 (7—0, 3—0, 2—0).

Ajncheta organizată de agenția 
P.A.P. din Varșovia a desemnat 
pe cei mai buni sportivi europeni 
ai anului 1970: Eddy Merckx (ci
clism) 178 p din 220 posibile. V. 
Alekseev (haltere). 164 p, C. 
panikolau (atletism) 150 p. 
Larsson (înot) 
(automobilism)

a
La Copenhaga, 
volei feminin, echipa Israelului a 
întrecut pe cea a Danemarcei cu 
3—0 (15, 2. 11).

■
In cea de-a doua semifinală a 
competiției feminine de tenis 
pentru „Cupa Federației interna
ționale", echipa Australiei a în
trecut cu 3—0 formația Franței. 
Performera întrecerii a fost tînă- 
ra tenismană australiană Evonne 
Goolagong învingătoare cu 6—3, 
3—6. 6—0 în fața cunoscutei cam
pioane Francoise Durr. In cele
lalte două partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Mar
garet Court-Gall Chanfreau 6—1, 
6—1 ; Court, Goolagong — Durr, 
Chanfreau 6—2, 6—3. în finala 
competiției, echipa Australiei va 
întilni formația Angliei.

Pa- 
tî.

123 p și J. Rlndt 
93 p etc.

într-un meci de

La Bamako (Mali) s-a disputat 
returul meciului dintre selecționa
tele Mali Și Niger, contând pen
tru „Cupa Africii" la fotbal. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (2—1). învingători și în
primul joc (scor 1—0). fotbaliștii 
din Mali s-au calificat pentru tu- 
ru' următor al competiției.

In ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de handbal 
de la Utrecht (Olanda), s-au în-

tîlnit echipele Finlandei și Aus
triei. La căpătui unui joc echi
librat, handbaliștii finlandezi au 
terminat învingători cu scorul de 
14—13 (8—7).

■
Finala turneului internațional 
masculin de baschet de la Bre
merhaven (R. F. a Germaniei) se 
va disputa între echipele Aus
triei și Olandei. în semifinalele 
competiției. Austria a învins cu 
67—59 o selecționată locală, 
Olanda a întrecut cu 89—72 
mațla Elveției.

iar 
for-

Campionatul unional de șah s-a 
încheiat la Riga cu victoria ma
relui maestru Viktor Korclnoh 
care a totalizat 16 p din 21 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat in ordine : Tukmakov 14% 
p, Stein 14 p, Balașov 12% p etc.

în cadrul „Cupei Alpilor* la 
hochei pe gheață, echipa iugosla
vă H. c. Jesenlce a întîlnit pe 
teren propriu formația vest-ger- 
mană Augsburg. La capătul ți
nui meci echilibrat, scorul a fost 
egal : 2—2 (1—0, 0—0, 1—2).

Intr-un meci restantă din cadrul 
etapei a 11-a a campionatului 1- 
talian de fotbal, formațiile Milan 
și Torino au terminat la egalita
te : 1—1. In urma acestui rezul
tat. echipa Milan a trecut pe pri
mul loc în clasament cu 17 p.

Continuindu-și turneul In Daue- 
marca, selecționata masculină de 
handbal a Israelului a jucat la 
Copenhaga cu formația Bornholm. 
Oaspeți) au obținut victoria eu 
scorul de 21—15 (11—7). '

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Patrick Russel trece iu iureș .prin porțile de slalom... în concursurile din ianuarie, tînărul 
schior francez va ataca decis poziția de lider a compatriotului său Henri Duvillard, in 

„Cupa Mondială" la schi

Pe meridianele sportive, a- 
eest Revelion nu aduce 
numai bucurii și destin
dere. ci și dîrză luptă cu 

acele cronometrului. ruleta de 
măsurat și tabelele de punctaj. 
Sezonul ’71 își ia un start vi
jelios. în nenumărate competi
ții internaționale de anver
gură.

Firește, prim-planurile apar
țin ghetii și zăpezii, care so
licită pe așii vitezelor în lune- 
cuș. la marile întreceri de schi 
și patinaj, fără a uita pc cele 
ale hocheiului pe gheață. Schio
rii au o suită întreagă de im
portante concursuri. și vom în
cepe. aci. prin a enumera pe 
cele mai spectaculoase, apar- 
tinînd campionilor zborului de 
la trambulină.

Chiar în prima zi a anului 
nou. de pe uriașa pîlnie a 
trambulinei de zăpadă de la 
Garmisch Partenkirchen vor 
decola spre înalt cei mai buni 
săritori. în tradiționala com
petiție a „celor 4 trambuline". 
Startul urmează să fie luat cu 
două zile mai înainte, la 
Oberstdorf, iar întrecerea în
cepută în R.F. a Germaniei 
continuă pe cele două 
trambuline uriașe din Austria, 
la Innsbruck și Bischofshofen.

Dezlipindu-se mai rar — și 
nedorit. . . — de pîrtia albă, 
dar cotind în trombă printre 
porți, slalomiștii și coborito- 
rii se vor întrece într-o suită 
non-stop de concursuri, cele 
pentru „Cupa Mondială — 
Trofeul Evian fiind în. centrul 
atenției. Canadianca Betsy Clif
ford și francezul Henri Du- 
villard, out-sideri periculoși, 
vor trebui să-și apere pozițiile 
de lideri în fața unul eșalon 
de mari vedete, care vizează 
cele două globuri de cristal.

răsplătind la finele sezonului, 
pc supercampionii pîrtiiln-

Starturi la Maribor. Berchtes
gaden. Madonna din Campigtio, 
Oberstliofen. Grindelwald. h eu
gen, Adelboden, Montafon, 
Kitzbuhel, St. Gervais, Megeve. 

în fine, mai sint de citat 
campionatele europene alpine 
pentru juniori, programate la 
Jahorina (Iugoslavia) între 28 
și 30 ianuarie.

Pîrtiile de bob vor fi și ele 
asaltate de specialiștii vitezelor 
insolite, in două mari competi
ții : europenele de la Konigssee 
(9—10.1) șj mondialele de la 
Cervinia (23—31.1). întreceri <zș- 

STARTIN’71
teptate și de iubitorii sportului 
de iarnă din țara noastră, cu 
justificate speranțe, dată fiind 
clasa recunoscută a boberilor 
români.

Viteziștii ghețil au luna cam
pionatelor europene : cele pen
tru bărbați la Deventer (23—24 
I). iar cele pentru femei la 
Leningrad (30-31 1). Dar și alte 
reuniuni internaționale de pres
tigiu sînt rezervate patinatori
lor de viteză. în primul rind 
tradiționala suită de concursuri 
ale „celor patru piste" : Inzell 
— Innsbruck — Cortina D’Am
pezzo — Madonna di Cam- 
piglio.

Hocheiul pe gheață progra
mează ultimele intilniri din 
grupele campionatului euro
pean pentru juniori, la Presov 
și la BUCUREȘTI, ca apoi se
niorii să-și recapete locul „în 
vedetă" cu o suită • de meciuri 
amicale, care pregătesc con
fruntările oficiale din C.M. de

mai târziu. Sint așteptați cana
dienii, neparticipanti la mon
diale. dar care doresc să sus
țină în Europa t> serie de în- 
tilniri demonstrative, prezen- 
tînd echipe „mixte", cu ama
tori și profesioniști.

Dar nu numai terenurile în
ghețate vor primi oaspeți în 
această primă lună a anului 
sportiv.

Campionatele de fotbal conti
nuă în țările cu climă mai 
blinda și avem chiar un meci 
inter-tări (C.E., gr. 3), la 
Atena, opunînd reprezentati
vele Greciei și Angliei. O serie 
de echipe europene, naționale 
și de club, călătoresc spre A- 
merica de Sud. făcîndu-și o va
canță activă.

Tenismanii se arată foarte 
activi, pe teren acoperit ca șt 
pe gazonul orașelor australie
ne. Majoritatea așilor rachetei 
vor fi reuniți la 23 ianuarie 
la Sydney, pentru campionatele 
„open" ale Australiei'. Absen
tele sînt motivate, desigur, de 
alte turnee importante, cum 
sint circuitul american „indoor" 
sau cel indian.

Mai sînt în program obiș
nuitele competiții de sală, cu- 
prinzind intilniri pentru cupele 
europene la baschet, volei si 
handbal, ca și reuniuni cicliste 
sub cupola velodromurilor aco
perite. Două importante, com
petiții automobilistice, la tem
peraturi diferite : Raliul Monte 
Carlo, pe șoselele europene bîn- 
tuite de intemperii (23—30 I) 
Și cele „24 ore" de la Daytona 
(S.U.A.) sub soarele strălucitor 
al Floridei (30—31 I).

Și am subliniat doar datele 
mai importante din calendarul 
sportiv al lui ianuarie...

Vlad UDRIȘÎE



ORGANIZATORII
NE VORBESC DESPRE

între furnici, 
că tot ceea 

cu dimensiu- 
în definitiv, 

este

ză atît de des societatea 
modernă și amenință lu
mea olimpică ?

perspectiva unei 
avansate, să re
de simplitate de 
1952.

WILLI DAUME, președinte:

0 SARBATOARE A LUMII
SPORTIVE FĂRĂ EXCEPȚII"
• DE CE TOCMAI MUNCHEN ? • CONSTRUCȚII ÎN

DIMENSIUNI UMANE • SPORTIVII ROMÂNI

OASPEȚI DE VAZĂ ÎN SATUL OLIMPIC

— Ne-am confecționat 
ratrăznete și pentru aseme
nea reproșuri. Nimic nu va 
fi supradimensionai la Ober- 
wiesenfeld. Nici în ansamblul 
arhitectonic, nici în atmosfe
ră, nici în program. După 
cum știți, stadionul olimpic 
— deși ultimul în dată in 
istoria -olimpiadelor — nu va 
fi uriaș, nici cel mai mare, 
mulțumindu-se cu o capaci
tate de 30 000 de spectatori. 
Este evident că într-un sta
dion eu 300 000 de locuri, 
cursa de 100 de metri nu ar 
mai fi pentru spectatori de- 
cit o întrecere 
Noi considerăm 
ce nu concordă 
nile naturii — 
dimensiunile umane 
contrar concepțiilor olimpi
ce. Cu tot respectul pe ca- 
re-l purtăm experiențelor e- 
dilitare de la Roma, Tokio 
sau Mexico, trebuie să de
clar că modelul admirat de 
noi va rămîne Helsinki. În
cercăm, în 
epoci noi, 
luăm lecția 
atunci, din

pionate mondiale reunite sub 
același acoperiș, ci mult mai 
mult. Va fi o sărbătoare a 
lumii sportive. Fără excepție. 
Știu că unii manifestă îngri
jorare 
noastre 
publica 
Pot să
chen, ei vor fi, fără îndoia
lă, printre cei mai populari 
atleți olimpici. Noi dorim ca 
în timpul jocurilor, specta
torii să formeze un fel de

în ■ privința relațiilor 
cu sportivii din Re- 
Democrată Germană, 

vă declar că, la Miln-

TOMOO SATO, secretar general:

PRIMA IARNĂ OLIMPICĂ ÎN ASIA
• ION 
ZĂPEZII

PANȚURU AȘTEPTAT LA SAPPORO • O PROBLEMĂ : ABUNDENTĂ 
• SOARTA SCHIULUI ALPIN TREBUIE DECISĂ ÎNAINTE DE JOCURI

La cererea redacției noastre, corespondentul Agerpres 
Ia Tokio, Florian Țuiu, a solicitat un interviu în ex
clusivitate d-Iui Tomoo Sato, secretar general al Co

mitetului de organizare a celeî de a Xl-a Olimpiade de 
iarnă de la Sapporo, din 1972.

' ÎNTREBARE: 
rile Olimpice de 
1964 a urmat 
expoziția mondială 
Osaka, iar acum ați invitat 
lumea sportivă să participe 
la Olimpiada albă de la Sap
poro din 1972. Am dori, în 
numele iubitorilor sportului 
din România, să cunoaștem 
ce probleme specifice a 
tîmpinat și a rezolvat 
miletul de organizare cu 
lejul pregătirilor pentru 
limpiada de la Sapporo ?

RĂSPUNS : Jocurile Olim
pice de la Sapporo urmează 
să se țină în mare măsură 
prin cooperarea diferitelor 
organizații și instituții și da
torită sprijinului acordat de 
iubitorii sporturilor de iarnă 
Pentru a se obține această 
cooperare și a ne asigura de 
sprijinul general al cetățe
nilor, a trebuit să facem e- 
forturi deosebite. De pildă, ca 
să construim edificiile olim
pice, marile construcții și a- 
menajările respective, cum ar 
fi trambulina de sărituri pe 
schiuri de la Okurayama, pa
tinoarul acoperit și cel des
coperit de la Makomanai. a 
trebuit să solicităm sprijinul 
guvernului central, fără de 
care nu puteam încheia lu
crările. Dar in afara reali
zării acestor construcții ne

După Jocu- 
la Tokio din 
anul acesta 

de la

în- 
Co- 
pri- 

O-

prefectura Hokkaido, precum 
și _ al altor organizații. Vă 
mărturisesc că am acordat 
întreaga atenție construirii a- 
cestor drumuri, întrucit știm, 
din experiența trecutului, că 
este foarte dificil să înlături 
zăpada.

— Mai există și alte pro
bleme specifice întîlnite 
activitatea de organizare

în o

; mult de 
alegerea Iocu- 

suprafețele de 
patinaj și pentru trambuli
nele 
Am 
țial

— Nc-a dat 
cru, de pildă, 
rilor pentru :

Iii-

de sărituri cu schiuiiie. 
întocmit un proiect ini- 
al satului olimpic și al

In fruntea celor 41 de 
membri care formează 
Comitetul de organizare 

a celei de-a 20-a Olimpiade 
de la Miinchen din 1972, se 
află, ca președinte Willi Dau
me, președintele Comitetului 
olimpic al R.F.G. Cumulul a- 
cesta de 
mai ales 
care i le 
(jocuri — 
nunțe la 
al Uniunii 
R.F.G.

Răspunderile postului care 
incumbă conducerea unei u- 
riașe întreprinderi și girarea 
unei investiții de peste un 
miliard de mărci, fac viața 
președintelui nu tocmai co
modă. Voiajurile în jurul lu
mii, obligațiile protocolare, 
răsfățurile și criticile presei 
par să echilibreze situația. 
Rămîn însă apăsătoarele răs
punderi.

în apartamentul său, aflat 
Ia etajul 20 al hotelului Ara
bella din Miinchen, am în
cercat (inutil) să-l sustragem 
pe domnul Willi Daume pre
ocupărilor sale grave, amin- 
tindu-i că a fost el însuși 
concurent olimpic, membru 
tn echipa de baschet a țării 
sale. Convorbirea revenea 
mereu, ca o obsesie, la per
spectiva jocurilor de care ne 
mai despart doar 600 de zile. 
Ne-am supus situației, pro- 
punînd prima întrebare a in
terviului solicitat:

funcțiuni — dar 
enormele griji pe 
provoacă viitoarele 
l-au obligat să re- 
titlul de președinte 

sportivilor din

— Sloganurile noastre, 
răspunde 
me, sînt 
genți de 
La urma 
ticipanții 
trebuie să fie amatori. Or
ganizatorilor li se cere, dim
potrivă, să fie profesioniști, 
și încă dintre cei mai buni. 
Așadar, sloganurile noastre au 
BLICKFANG, dar ele conțin 
și gindurile intime cu care 
am pornit la drum, obiecti
vele pe care le-am țintit 
la început.

ne 
amabil Willi Dau- 
creații ale unor a- 
publicitate versați. 
urmei, numai par

ia jocuri, sportivii,

— Mul ți 
sînt mai 
să facă, 

propierea 
la Berlin

Știu că

de

a-

ar

comentatori 
curînd tentați 

de astă dată, a- 
cu jocurile de 
din 1936.

>:

unii

Edițiile anterioare ale 
Jocurilor Olimpice au pur
tat epitete : JOCURI COR
DIALE la Helsinki, CON
CRETE — la Melbourne, 
SPLENDIDE — la Roma. 
EXOTICE — la Tokio, 
MULTICOLORE — la Me
xico. Dv. aveți ambiția 
— potrivit buletinelor de 
informații — să realizați 
la Miinchen JOCURI VE
SELE, JOCURILE DIS
TANȚELOR SCURTE.

— Cum s-a ajuns la 
legerea Munchenului ?

— Orice scriitor bavarez 
putea să vă răspundă într-o
mie, în zece mii de cuvinte. 
Eu am să încerc să rezum. 
Firește că într-o țară cu mul
te orașe importante care se 
cred toate placa turnantă a 
țării, alegerea nu a fost u- 
șoară și nici lipsită de cri
tici. Majoritatea orașelor vest- 
germane sînt înghesuite pe 
spații supraîncărcate și se 
consacră de mult cîte unui 
domeniu. Nimănui, de exem
plu, nu i-ar fi trecut prin 
minte să propună Dilsseldorf, 
știind că orașul întreg e a- 
xat pe organizarea expoziții
lor internaționale și a târgu
rilor de mostre. Atunci de 
ce tocmai Miinchen ? Pentru 
că a avut un primar ener
gic și sportiv, dar mai ales 
pentru că a prezentat avan
tajul acelui teren viran din 
imediata vecinătate a peri
metrului urban care este as
tăzi cunoscut în lumea în
treagă sub numele de Ober- 
wiesenfeld. Existența acestui 
teren de instrucție al grena- 
dierilor 
aeroport 
mis să 
olimpică

evocă vor
bele filozofului spaniol Or
tega y Gasset, potrivit căruia 
„trecutul are sex-appeal“. Noi 
însă nu putem uita culisele 
macabre ale acelor jocuri. 
Detestăm falsul patetism, fal
sa solemnitate. Față de ma
sivitatea de beton a construc
țiilor de atunci, de statuile 
colosale, menite să devină o 
demonstrație de forță, orici
ne va putea constata la 
Miinchen un tablou diame
tral opus, compus din linii 
de suplețe și delicateță.

— Căutarea naturaleții 
în dimensiuni nu limitea
ză firește costurile. Și a- 
tunci — se întreabă mulți, 
cu gîndul la randament 
— ce rămîne după jocuri?

— Numai naivii mai pot 
crede în inutilitatea construc
țiilor olimpice. Despre insta
lațiile sportive cu care se îm
bogățește orașul nu mai vor
besc. Rămîn insă clădirile 
care compun satul olimpic. 
Ei bine, majoritatea vor de
veni locuințe, de excelentă 
calitate și trebuie să vă 
mărturisesc că unii colegi 
de-ai dv., ziariști, au și ar
vunit apartamente 1 Realiza
rea post-olimpică cea mai 
importantă va fi insă crea
rea, aci, a unei moderne A- 
cademii sportive.

bavarezi și mai apoi 
dezafectat ne-a per- 
concepem o cetate 
în arie concentrată.

— Nu vă temeți că toc
mai această concentrare 
va stîrni acuzația de gi
gantism, care importunea-

— Printre 
de simplitate 
mai înainte și

— In acest domeniu 
vom face, firește, nici 
fel de reducere. Voiam doar 
să spun că, la Jocurile O- 
limpice din 1972, nu vor fi 
pur și simplu 21 de cam-

© narii sportivi ai Romanici îșl mărturisesc intențiile ♦ Campionatele mondiale 
$i europene, toate competițiile internaționale ale anului —teste pentru 
© Handbalul ișl dorește in cunună și nestemata olimpică

Ne luăm rămas bun de la 1970. Sîntem mîndri de el. A fost un an de muncă, 
de succese remarcabile în toate domeniile, de progres evident în construcția 
socialismului. 1970 a fost, în același timp, și un an de izbînzi sportive. Per

formeri cunoscuți sau intrați de curînd în arena așilor au adus mișcării noastre spor
tive victorii de preț în competițiile desfășurate pe mapamond. Ce gînduri au ei pen
tru Noul An? Ce-și propun să realizeze în sezonul preolimpic ? Aceste întrebări 
le-am adresat unor vedete autentice ale sportului românesc și iată răspunsurile pe 
care le-am primit s

LIA MANOLIU: 
„Fiecare succes des
chide orizonturi noi, 
naște ambiții nebă
nuite pînă atunci, 
declanșează energii, 
în pragui Anului 
Nou te gîndești la 
toate cele pe care 
ai vrea să le reali
zezi. Eu, de pildă, 
îmi doresc — și voi

mea sportivă, să obțină succese de seamă, 
să contribuie la creșterea prestigiului 
sportiv internațional al României".

INTERVIURI
ÎN EXCLUSIVITATE 

PENTRU ZIARUL
sportul

.< ■

comunitate olimpică și riu să 
rămină o masă indiferentă.

— Printre participanții 
olimpici se vor afla, de
sigur, și sportivi români. 
Doriți să le adresați cîte- 
va cuvinte ?

— Păstrez cele mai bune 
amintiri din vizita mea de 
acum 3 ani în România. Am 
putut aprecia valoarea cîtor- 
va sportivi români in mari 
competiții, Sînt sigur că pri
marul satului olimpic, dom
nul Walther Troger, îi va 
primi ca pe niște oaspeți de 
vază. Mie nu-mi rămîne de- 
cit să le urez succes in în
treceri.

Victor BANCIULESCU

cesare, am intimpinat altă di
ficultate. A trebuit să punem 
Ia punct un sistem eficace 
prin care să înlăturăm 
pad a de pe piste și cl ia 
pe străzi.

— Să înlăturați zăpada
de Pe străzi ? 

Nu aveți nevoie de 
pentru

noi, la

ză- 
de

de
pe piste și 
De ce ? 
zăpadă 
jocurilor

— La 
nile sînt foarte 
mult și in general căile de 
acces obișnuite sînt troie
nite. Pentru a înlătura nă
meții de pe piste și de pe 
căile de acces, chiar și de pe 
Străzile spre și dinspre satul 
olimpic, a fost necesară con
struirea de drumuri speciale 
de acces. Pentru aceasta am 
cerut sprijinul primăriei Sap
poro, al guvernului local din

desfășurarea

Sapporo, ier- 
grele, ninge

facilităților respective. C'înd 
am trecut Ia construirea lor, 
a trebuit să modificăm pro
iectul inițial. Să luăm, de 
pildă, Okurayama. în progra
mul inițial 
construim 
buline de 
de 70 de 
Ioc. După 
organizare 
iectele, a 
tă cele două pîste, construind 
Ia Okurayama pe cea de 90 
de metri și 
cea de 70

— Ce ne 
pre cazarea 
riștilop și a oficialităților bl 
timpul viitoarei Olimpiade și 
la jocurile preolimpice 9

— Vor exista două case ale 
presei în incinta satului o- 
limpic. Una cu o mie de 
locuri, pentru ziariștii japo
nezi, șî alta cu 1400 de locuri, 
pentru ziariștii străini. Cei 
circa 2300 de sportivi, cîți ne 
așteptăm să vină Ia Olimpia
dă, vor fi cazați toți în sa
tul olimpic. La hotelurile din 
orașul Sapporo au rămas să 
locuiască numai oficialitățile 
Jocurilor Olimpice.

— Ne puteți spune ceva și 
despre stadiul actual al pre
gătirilor ?

— Totul va fi gata în oc
tombrie anul viitor? Pentru 
jocurile preolimpice din fe
bruarie vor fi amenajate 13 
din cele 14 obiective prevă
zute.

stabilisem să 
cele două tram- 
sărituri, de 90 și 
metri, în aceiași 
ce Comitetul dc 
a restudiat pro- 

hotărit să despar

la Miyanomori pe 
de metri.
puteți spune des- 
sportivilor, a zia-

— în continuare, am dori 
să cunoaștem aprecierile dv 
asupra ultimelor comunicări 
ale președintelui Comitetului 
Internațional Olimpic privind 
schiul alpin.

— Această problemă tre
buie să fie reglementată, 
după părerea noastră, de pre
ședintele C.I.O. și de preșe
dintele Federației internațio- 
n.fi'e de schi. Sper că aceste 
două organizații vor regle
menta problema înainte de 
Jocurile Olimpice de la Sap
poro, întrucit ea nu depinde 
de Comitetul nostru de or
ganizare. Potrivit ziarelor ja
poneze, Federația internațio
nală de schi va avea o în
trunire la începutul lunii fe
bruarie și sperăm că la acea 
întrunire toate problemele 
vor fi rezolvate.

— Din cîte știm, sportivi 
români vor fi prezenți și la 
Olimpiadă și la întrecerile 
preolimpice. Cum apreciați, 
de pildă, participarea hohe
rilor români la săptămîna 
preolirnpică din februarie ’

— Dorim să vedem Ia în
trecerile preolimpice pe spor
tivii români și în general pe 
sportivii străini, cu atît mai 
mult pe boberî, întrucit noi, 
în Japonia, organizăm pen
tru prima oară o competiție 
de bob cu participare străină 
Pîrtia de bob a fost amena
jată incă din iarna trecută, 
cînd am organizat un con
curs național. în februarie va 
avea loc, cum vă spuneam, 
prima competiție internațio
nală de bob și de aceea aș- 

interes participa- 
românești, condu- 
I’anțuru

putea spune ce 
semnificație vor avea Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Sapporo pentru sportul japo
nez și. în general, pentru 
sport ?

— Șapporo este primul o- 
raș din Asia care găzduiește 
Olimpiada albă. Este adevă
rat că avem experiența or
ganizării Jocurilor Olimpice 
de vară, cum spuneați și dv, 
dar Olimpiada de iarnă aie 
loc pentru prima oară în Ja
ponia. De aceea ea va avea, 
credem noi, o mare influșnțj 
și va constitui o puternică în
curajare pentru toți iubitorii 
japonezi ai sporturilor de iar
nă. Vă pot spune^darțâ nu ați 
aflat cumva 
noi în Ja 
nouă mili 
matori, 
acest sp 
Iar pri 
Jocuri!
tăm ca acest număr al iubi
torilor schiului, precum și al 
altor jocuri sportive de iarnă, 
să crească.

Dl. Sato a ținut să încheie 
interviul, acordat cu deose
bită amabilitate, cu urări de 
sănătate și succese în noul 
an pentru toți sportivii ro
mâni.

teptăm cu 
rea echipei 
să de Ion

— Ne-ați

Florian ȚUIU

elementele 
ați evocat 
programul.

1. 0.

munci necontenit pentru a-mi realiza vi
sul — să arunc discul dincolo de 60 m, 
să mă impun atenției opiniei publice, se
lecționerilor echipei olimpice, specialiști
lor federației. Un Ioc în selecționata olim
pică a României mi-ar aduce un nou re
cord în atletism : 6 participări la Jocu
rile Olimpice. Și aș dori ca acestei per
formanțe să-i adaug alta în întrecerea 
cu cele mai hune discobole ale lumii. 
Prietenilor mei, atlete și atleți, le doresc 
să se depășească în anul dinaintea Miiu- 
chenului, pentru că acolo. în cea mai 
mare competiție pe care o cunoaște Iu

GH. BERCEANU : 
„Pentru mine, anul 
1970 a fost unul din
tre cei mai fruc
tuoși ani din viață. 
Am devenit pentru 
s doua oară cam
pion mondial, am 
cucerit titlul de 
campion al Europei, 
n-am pierdut nici 
un meci din țoale

cîte le-am susținut. Lucrul acesta mă 
bucură, fără îndoială, dar îmi dă și griji. 
Toate privirile sînt ațintite asupra mea 
și fiecare dintre adversarii mei ar vrea 
să fie primul care să-mi producă infrîn- 
gerea. 1971 va fi un an de tranziție. Voi 
participa la C.M. de la Sofia. Ia cîteva 
turnee tari șl !a meciurile interțări ale 
echipei Român’ei. dar toată atențip mi-o 
voi concentra-o spre 1972. acul Olimpia
dei, Și. voi continua școala. Mal am atî- 
tea de învățat 1“

IVAN PATZAI- 
CHIN : „Sînt foarte 
tînăr și de aceea, 
poate, nu manifest 
rezerve atunci cînd 
e vorba de proiecte. 
Așa fac în fiecare 
an, din ziua cînd 
am cîștigat, în Me
xic, titlul olimpic. 
Pentru 1971 : victo
rie în campionatele 
naționale, locul I Ia 
nale și, împreună cu
gheî Covaliov, medalia de aur Ia cam
pionatele mondiale de Ia Jajce. Nu mă, 
gîndesc la oricare dintre probe, ci numai 

dublu 1 009 m care, 
face parte din pro- 
olimpîce".

Timid și modest, 
tăcut și rezervat, 
mai mult decît oa
menii de munte din 
rândurile cărora pro
vine, ION PANȚU- 
RU este unul dintre 
sportivii îndeobș'i 
greu abordabili. Gîn- 
durile maistrului si- 
năian sînt legate de 
acest ultim sezon 
preolimpic : „Pentru

noi boberii—spune el— altă iarnă nu 
mai există. Iar pentru mine, Sapporo e 
olimpiada hotărâtoare. Acum, în februa
rie, voi lua probabil contact cu pista ja
poneză, iar peste un an, tot acolo, va

ia aceea de canoe 
după cum se știe, 
gramul întrecerilor

trebui să arătăm cu adevărat ce putem, 
care este locul nostru în ierarhia olim
pică".

PETRE CEAPU- 
R A : „După testul de 
anvergură 
Rotsee — 
Lucerna" - 
dat seama, eu și 
colegii mei Ștefan 
Tudor și Gheorghe 
Gheorghiu, că pu
tem aspira la cele 
mai înalte onoruri 
sportive. Ne-am pre
gătit în consecință și, după cum 
Ia campionatele mondiale din............
schiful nostru de 24-1 a triumfat. Acum, 
gindurile noastre se îndreaptă spre noi 
performanțe. Europenele dc la Copen
haga, din 1971, vor trebui să constituie 
trambulina spre Jocurile Olimpice din 
1972. Să fie oare semn de prea mare tnîn- 
drie dacă vă mărturisim că în ambele 
întreceri sperăm

de pe 
„Regata 

ne-am 
eu

să

Redacția și administrația i str. Vasile Conta or. 161 (elefuane: centrală 11.10.05. secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și

se știe, 
Canada

învingem ?“
CALISTRAT CU- 
ȚOV : „Aștept cu 

nerăbdare anul 1971. 
pentru că de el sînt 
legate multe dintre 
speranțele mele spor
tive. Pe umerii mei 
apasă responsabili
tăți sporite. De la 
J.O, din Mexic n-am 
mai suferit nici o 
înfrângere. Anul 1971

2861 telex: sportrom buc, 180. Tiparul „I.

îmi va oferi posibilitatea afirmării în 
două competiții : campionatele naționale și 
cele europene, de Ia Madrid. Doresc, voi 
face tot ce este posibil, să cîștig cel de 
a.l treilea titlu național, iar la Madrid 
voi lupta pentru a păstra centura cuce
rită la campionatele europene din 1969, 
de la București. Apoi, toate gindurile îmi 
vor fi subjugate de Jocurile Olimpice 
de la Miinchen..."

GH. GRUIA : „Noi, 
în handbal, formăm 
un colectiv. El cîș- 
tigă sau pierde, lui 
i se adresează feli
citări sau î se iac 
imputări. Așa că 
voi vorbi în numele 
echipei, la aceasta 
dîndu-mî dreptul și 
faptul că sînt căpi
tanul ei. Pentru noi,
pentru . echipa națională de handbal a 
României, 1971 este anul marilor pre
gătiri pentru olimpiada de la Miinchen. 
Avem în palmares trei titluri de cam
pioni mondiali, dar introducerea hand
balului le J.O. ne obligă să-i adăugăm 
și pe acela de campioni olimpici. Aveți 
încredere în noi, vom reuși!“

Gindurile tuturor marilor noștri sportivi, 
ca și ale colegilor lor. se îndreaptă in
sistent spre podiumul de premiere al 
competițiilor programate de sezonul 1971. 
Dar, peste toate, planează ca un vis fru
mos dorința cuceririi laurilor olimpici..

P. Informația”, București 40368
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magaxin

Răvaș lui RțflucanuUnui anumit turist

Universității Craiova, in'unchiule, că 
ți s-a spus,

Unii
Căci

novice și n-ai ha- 
tbt ce
cele '

trecut.
uita, i

vinsă pe propriul său te- 
ren, de către Steaua

Nu se scurse bine anu’ 
Si poftim, că sînt indicii 
Cum că Rică Răducanu 
Umblă tar cu... artificii!' s-a intim-

365 de zile

li
MUNCHEN 74

I

intilnlm, 
spuse anul vechi. 1970, ce
lui nou. 1971. Dar ce să-fi 
spun eu fie, că tu ești un 
ține, un țiottice și n-ai ha
bar de 
plat in 
dare du

— Nu _
și tfe tot așa .. _ __
rinul trecut, de către 1969. 
Aceasta este legea vieții. 
Ciudat, să ți-o spun toc
mai eu. un puști. Da, așa 
este, anii ce urmează se 
continuă darnic, așa cum 
Se continuă generațiile, 
iradlțiile, secolele.

— Măi. da știi că ești 
un copil precoce. Nici n-ai 
apărut și ai inceput să dai 
lecții. Dar. poate ai drep
tate. Ceea ce știm, ceea 
ce cunoaștem bine, sîntem 
datori să dăm mai depar
te, așa ca intr-o ștafetă... 
Și ce-ai vrea să știi?

— Păi. în primul rînd. 
ce a fost mai bun în tine. 
Ce te-a mulțumit, ce ți-a 
adus bucurie și mindrie.

— Să știi că au fost 
multe Și dintr-odată mi-e 
greu să aleg. Dar dacă mă 
lași să mă gîndesc...

— Gîndește-te, 1970. gin- 
dește-te. Altceva nici nu 
mai ai de făcut acum. De 
mîine, tu rămii anul care 
a fost; amintire, date pen
tru statistică și atîta tot...

— Ia te rog, poartă-te 
frumos. Lasă că îți vine 
și fie rindul. Deci, să mă 
gîndesc,..

— Hai; te rog. spune-mi 
că îrtii pierd

— Eu zic să 
atletismul, că-i 
ra A...

— ..Numai . _ __
— Nu, și pentru că, In

pleacă-n zări montane 
adoră depărtarea;

Tu, în schimb, stai prin 
cabane,

Consolîndu-te cu.......ZAREA"

Unui baschetbalist

As în baschet, ins cu fală, 
Cum văzu că blindul moș
A picat cu traista goală,
L-a zvîrlit din nou la... coș 1

Unui fundaș obstrucțio-
nist

Pentru ce l-ai faultat,
Cu atîta disperare ?
— Fiindcă am fost ,,atacat"
Mă aflam in... apărare !

Lin Dan Deșliu, cindva
boxer

înțeleg de ce la TELE,
Ești glumeț și trac nu ai;
Ești obișnuit cu STELE,
De pe vremea cînd... boxai)

Lui Caraman (Farul)

de

răbdarea... 
începem cu 

cu lite-

asta?
acest an al meu, atletismul 

datoria. Recor-și-a făcut
duri multe, campioni 
canici, și o fată...

— O știu, moșule, 
nea.

— Nu. nu Viorica.
— Atunci Lia sau

na.
— Nu, nu ele. Valeria. 

Valeria Bufanu. Ea mi-a 
dat foarte multe emoții, 
dar și foarte multe satis
facții.

— Dar In alte sporturi 
nț*, le-ai avut?

I — Cum să nu? La lup- 
I te cu Berceanu, campion 
I mondial, la handbal băieți, 
J campioni ai lumii pentru 
k. treta gară șl așa mai de
parte...

— Cum și așa mai de
parte? Moșule, văd că nu 
ai chef de vorbă. Dacă știam 

ir-play, te mal 
ă te lupți 

cu sporti-

Clasic vîrf de-atac în trombă, 
Viguros precum un tanc, 
Ca să aibă șuturi bombă 
Și-a pus pulbere-n... bocanc!

Ilea-

Săriră pe colindători
— „A cam căzut pe voi 

beleaua.
La noi, veniți cu-n plugușor

nu care cumva cu...

Boberiior__noștri

n, mt- 
ă vezi 
'.orturile 
tizarea 

cu Calenda
rul compeiitional...

— Ce e aia aclimatizare? 
De temporizare am auzit 
de la cronicari, dar de a- 
climatizare. nu.

— Pa. de Mexic ai au
zit 7

— Nu. parcă e o țară, 
uhdeva...

— O fi și o fără, dar 
mal intii de toate Mexicul 
a insemnat in acest an al 
meu de grație C.M;, 
pionatul mondial de 
bal.

— Și a fost greu?
— Mai mult declt 

Dar a ieșit bine, și

cam- 
fot-

atît.
,----- ■ pen~tfn Dembrovschi chiar cu 

o statute.
— Ce Să facă Dembrov

schi cu o statuie?
— El. nimic, dar amin

tirea oamenilor...
— Sigur, oamenii 

eu oriee preț, să 
minte...

— Da. vor. Și uneori 
chiar Și merită. Iată. Năs- 
tate a fost in 1910 cel mai 
bnn european și unul dintre 
cei niat buni din lume, 
scrinieHi din nou pe po
dium, canotorii neinvtnșl...

— Și pe tine. moșule, 
or să te țină minte?

— Ia nu te mai obrăz
nici; puștiule. Așteaptă tu, 
că-tl . vine șl tie rindul...

— Păi eu maj am 365 
de zile!...

— Si eu arii avut, fiule.
— Atunci cu bine, un

chiule. pe curincî în isto
ria sportului românesc.

— Parcă ’72 este cu răs
pundere. ’72 anul Olimpic.

— Da. dar tu ești pre- 
olimpicul și-i la fel de greu. 
Succes. Cu bine și 
Ia-o încet, că te 
un an greu.

— Mulțumesc, 
?i nu mă uita,

— N-am să te 
eu. nici oamenii.

nu uita, 
așteaptă
unchiule.

MeciulClay-Bonavena

mai intru în detalii,Nu
Performanțele-s non-stop
Bob cu bob se face snop 
de medalii...

Fotbalistului Dumitru

Cînd și-o da cuvîntul 
Dumitru, mezinul,
Că devine... Sfîntul 
Mitică Blajinul ?

(Catrene de: Jack BE- 
RARIU, Al. CLENCIU, I. 
GHINESCU — Boteni, Vic
tor HÎLMU, Giuseppe NA
VARRA și loan POP — 
Cluj)

Vă transmit de pe stadionul din Mun- 
chen, la clteva minute după finala 
campionatului mondial România —

R.F.G. Scorul e cunoscut de întreaga lume : 
2—2. Meci de o intensitate dramatică, cu 
un singur precedent ; Italia — R.F.G, în 
Ă4exic.'După 90 de minute, tabela de mar
caj indica 0—0. în minutul 91, Beldeanu, 
pe o deschidere a lui Dudu Georgescu, 
a întors pe dos întreaga apărare, adversă 
și a marcat în coiful lung. Trei minute 
după aceea, Codrea a făcut un nenoro
cit hent în careu, transformat de eternul 
Beckenbauer. Au urmat 10 minute infer
nale în care românii au avut c—2 ------
prin Bojin și Dumitrache. Echi
pa R.F.G. s-a apărat extraor
dinar, după care a trecut la 
atac. în a doua prelungire, 
Vali Mironescu — antrenorul 
naționalei, de comun acord cu 
prof. A. Niculescu, secundul 
său — l-a introdus în teren 
pe Dobrin în locul lui Dudu. 
Dobrîn a făcut 5 minute ful
minante și. în minutul 108, a 
șutat de la 18 metri, impa- 
rabil. Ultimele 12 minute ne-au 

fost fatale. Jucătorii vest-ger- 
mani ne-au masat în careu, Răducanu a 
apărat șase mingi imposibile în 4 minute, 
Codrea, lanul și Bădin au fost uluitori, 
dar în minutul 118, la un șut de la 25 de 
metri al lui Beckenbauer, nu s-a mai pu
tut face nimic. Finala se va rejuca marți. 
La ora actuală — stadionul, Munchenul, 
ca și întreaga lume sînt în delir. Din în
treaga noastră echipă, nu pet remorca un 
om anume, toți au fost magnifici, și ni
meni nu poate da o declarație. îoți sînt 
frînli de emoție. Și singurii care , pot vorbi 
— ca de obicei — sînt gazetarii și scri
itorii. lată ce am obținut :

Joao Saldanha: „Românii au pierdut 
meciul în primele 90 de minute. Acest 
Dudu Georgescu e comparabil cu Pele". 
loan Chirilă : „Nu trebuia să ne apărăm 
— trebuia să dăm naibii exemplu! italian

două bare,

în 4 minute,

Clay boxînd
A electrizat

Dar ca box, 
BONAVENA

cu Bonavena, 
arena.

printre cei grei, 
este... CLEI!

C.EțR.-ulul Timișoara,
codașa clasamentului

Privea atent al gării ceas 
Alaltăieri un călător, 
Să vadă dacă n-a rămas 
In urmă ca echipa lor.

STADIONUL, IARNA
îmi place uneori să trec alene 
Prin amfiteatrul unui stadion, 
Cu băncile prelungi ca niște gene 
Purtate de-o cascadă de beton.

E liniște. Doar gîndul ca o vîslâ 
Tresare lin, gonind ultimul zvon.
Și tot privesc prin liniștea de pîslâ. 
Albul intens cernut peste gazon.

St! Doarme stadionul... Doar poetul
Și luna frec încetul cu încetul
Prin noaptea cu penumbre lungi și reci.

Hai, taci și tu peniță guralivă — 
Rostogolind imagini în derivă,
Visezi... tălăngi: ca mîine-i. zi de rheci,!.

ANDO

l
i

/

—-"MbO
0 (I

Fără cuvinte

Și ele sînt „microbiste44
__ Ce bucuroasă slnt că te-am 

tntllnit, _ 
mai văzut 
Steaua.

Măr io ar o ! Nu te-am 
de la meciul Dinamo—

_ Nu știu cum tl spune; dar 
joacă în ea nevasta Iul Jenei.

★ 
te duci, Lili 1

Mircea BONDA

DINU, și BOJIN:
O braâad jrumooos...

— Unde
— La teatru.
— La ce piesă 1

BRADUL LOR...

BOJIN

nevasta lui Jenei.
★

face bunica ta 1 
știi. TOt stelistă.

★
— La serviciu, anul ăsta, am 

fost de cinci ori evidențiată și o 
dată sancționată. Înseamnă că 
stau bine cu golaverajul.

■fc
— Mămlco, vreau să-i dau un 

nume ilustru leului de pluș pe 
care mi l-a adus Moș Gerilă. ce 
nume să-i dau ?

— Dumitrache !
Veronica BERTOLI

— Ce mal
— Cum o

CLASAMENTUL
A

IN!••• FILME
pe

„Urmări-

„Simpaticul

uit nici 
_____ Numai 

să o meriți. Adio fiule!...
VIRGIL LUDU

I

Citind cronicile sportive

CORECTURA, BAT-O VINA!
„Al

PENTRU FIECARE,
ring, Iliuță boxa 
inversă.

CU

0 MELODIE

DE REVELION
Mărunțica : Viorica Viscopolea- 

nu. ,
Ia te uită ce mal fete — scrt- 

merele noastre.
Milne. cine știe — reprezenta

tiva de fotbal. .
Cum să uit ce-a fost — lotului 

nostru, de tenis de masă.
Ce e cu tine ? — echipa de 

fotbal Steaua.
Doar băieții sînt de vină — ori

ce antrenor, după o înfrtngere.
TrenulGț mașină mică — C.F.R. 

Cluj.
Nu mal pltnge, Baby — Pro

gresul,
Eu pentru voi ridic pahărul I — 

handbaliștii noștri.
Astă-seară mă fac praf ! — toa

tă lumea l

...Pe 
zgarda

...Fotbalistului Costică 
place mai mult să tragă 
șprițul.

...Punînd arma la ochi, 
trase drept în docar.

...în timp ce-și executa 
xercițiul din concurs, 
nastul era atent la cîrna din 
față.

...Handbaliștii clujeni par
cară de șapte ori în poarta 
adversă.

...în numai 30 de mutări, 
își făcu mut adversarul.

...Cu un finiș impresionant, 
rupse la sosire rața albă de 
lînă.

...înainte de a intra pe te
ren, portarul strigă oaspeți
lor că nu va primi de la 
ei nici i n pol.

îi
cu

el

e-
gim-

...De pe platformă, schio
rul realiză cea mai mare 
sărătură din concurs.

...Și astfel, voleibaliști! clș- 
tigară supa pusă în joc.

...Patinatorii gazdelor con
duc după proba de friguri 
impuse.

...Tot mai mulți tineri 
atrași de tirul cu acul.

...Din toată echipa de 
bal, era singurul om de

...Cu o lovitură trimise 
lontjl drept în clasă.

...Drept răspuns la atacul 
cu halbele, mută pionul cu 
o măsuță.

sînt

fot- 
lut. 
ba-

...El a fost singurul din 
concurs care izbuti să alun
ge greutatea la 18 metri.

...La un moment dat, i se 
rupse ghinionul bicicletei.

...Gazdele obținură cea 
opta lovitură de cot.

...în unanimitate, a 
declarat împingător 
puncte.

...Reuși să treacă ușor prin
tre porțiile de pe pîrtie.

...într-un ultim efort, mulse 
haltera.

„Sezon

de-a

fost 
la

1. DINAMO - 
situație".

2. PETROLUL 
rea".

3. RAPID - 
domn R“.

4. STEAGUL ROȘU — „In
trusa".

5. U.T.A. — „Iluzii".
6. POLITEHNICA — „Așa 

am venit".
7. FARUL — „La dolce 

vita".
8. UNIV. CRAIOVA 

8-lea“.
9. STEAUA — „Amintiri 

bucureștene".
10. S. C. BACAU 

mort".
11. UNIV. CLUJ — „Departe 

de lumea dezlănțuită".
F. C. ARGEȘ — „Noaptea 
e făcută pentru a visa".
JIUL — „Unghiul de că
dere".
C.F.R. CLUJ 

iadului".
PROGRESUL — „Lanter
na cu amintiri".
C.F.R. TIMIȘ, 
mul mohican".

12.

13.

14.

15.

„Vadul

V. D. POPA
16. „Ulti-

ING. E. NIOSUL, PREDEAL. Că se poate juca șah 
prin corespondență, nu mai e de mult o noutate ! Tri
miți mutarea în plic și aștepți răspunsul. Fotbalul e cu 
totul altceva. Ce să trimiți în plic? Pasa? Pînă o primește, 
pînă trage la poartă, mori de plictiseală l De altfel, n-ați 
văzut aceasta și pe... terenurile de fotbal?

AZoș Gerilă, de-a lungul anilor
TIS*

Anton DRAGOȘ

UN FUMĂTOR, CONSTANȚA. Susțineți că ați remar
cat mulțl sportiv, fumători ! Cred că vă înșelați. Aceștia 
sînt... fumători care fac sport ! E cu totul altceva...

N. LĂMURITUL, , LOCO. Ați pierdut pariul pe care

l-ați făcut cu amicul dv. : la tir muștele se împușcă — 
nu se prind !

C. COSTEL, PLENIȚA. In nici o țară de pe glob nu 
există o Federație de poker, deși, după dumneavoastră, 
șl acesta este un joc de masa. Pas... parole d'honneiir l

P. GOGU, TULCEA Intr-adevăr, pentru a executa cu 
precizie loviturile libere, rugbyștii ar ...............................
la fotbaliști, care sint mal specialiști 
peste bara porții.

I. ICA. RĂDĂUȚI. Nu! La hochei 
mentele nu se fac prin nici tin servicii

putea lua lecții de 
decît ei în a trage

C. P1CU., FIȚEȘȚI. Halțcicl. se riu a i.> cvik-o șții ț 
numai cu miinile. Cu macarăua. eu aș ii tost de mult 

-pagjploij mondial.

care, azi, în fotbalul modern, nu • mai 
are nici o valoare..." Peter Van Vegele, 
ziarist olandez: „De patru' ani, de la 
Feijenoord — U.T.A., știam că românii sînt 
cei care au viitorul în Europa. Mă mir 
că nu v-dfi dat seama..." Cristian Țo- 
fiescu : „Nu mai sîntem mici și ai dra'cu- 
ui în fotbal. Sintem mari si divini, așa 

cum numai în handbal am izbutit..." Pe
ter Tompson, ziarist englez : „Yes..."
Fănuș Neagu : „Federația s a comportat 
mizerabil, încredințînd naționala unui zia
rist. Cu Angelo, antrenor principal, eram 
azi campioni mondiali". Viktor Pago-rfsn, 
Agenția TASS": „Un fierbine salut între

gii echipe române. Marți, veți 
trebui să ataca|i făiă odihnă". 
Eugen Barbu: „Pentru marți, 
sînt sceptic. Delirăm prea re
pede și prea periculos. Unde 
vom ajunge ? la să fim a- 
tenți, în continuare..." Teodor 
Mazilu: „Un meci nu) e un 
meci nul și nu o victorie. Ar 
trebui atacat mai muit pe a- 
ripi, adversarii — ca orice 
echipă de oameni — nu mi 
s-au părut invulnerabili. Tot ce 
e omenesc e vulnerabil"...

Laurențiu Ulici, critic literar la „Contem
poranul" : „3—2 pentru România, mărfi"... 
Ion Băieșu : „Sînt fericit, știam că... Vă
zusem că... (indescifrabil, mai departe). 
Unde i Fănus ?" J. Dumas, de la France 
Presse : „Trebuia să vă apărali în linie"... 
C. Teașcă : „Eu aș fi temporizat la ma
ximum, după 1—0..."

In ce mă privește, pot spune atît: nu 
știu ce va fi marți, știu door că echipa 
noastră, prin Beldeanu, Boiin și Dudu m-a 
răzbunai pentru acele dimineți de Iutii, 
din urmă cu 3—4 ani, cînd din cauza 
Progresului, a C.F.R.-ului timișorean nu 
puteam ieși pe stradă... Iar pînă marți, să 
fim sănătoși I

BELPHEGOR

i Ancheta prefabricata

în ajun de Revelion ne-am adresat unor comentatori sportivi 
cu rugămintea _ să ne răspundă pe scurt la două întrebări:

1. Ce v-a plăcut în fotbalul nostru?
2, Ce nu v-a plăcut?

Publicăm o
EUGEN

parte din răspunsurile...
BARBU

posibile :
FANUȘ NEAGU

Pentru că1. Răducanu. 
mi-a oferit, din cînd în cînd, 
prilejul de a scrie atît cro
nică. sportivă, cit și... teatrală.

2. Arbitrajele (atunci cînd 
au fost bune și, deci, n-au o- 
ferit subiecte de discuție).

ION BAIEȘU

1. Abundența de cronici 
sportive ale scriitorilor... Pro
babil că se inspiră din e- 
xemplul lui Camil Petrescu... 
Dar și Camil s-a lăsat 
un moment dat!

la

2. Numele și locul echipe
lor au fost alese, parcă, de... 
Tanța și Costel! Astfel, „Fa
rul" și „Steaua" ne călăuzese 
spre... mijlocul clasamentu
lui, iar „Progresul" spre... 
coadă !

DAN DEȘLIU

1—2. Am o singură remar
că... „Steaua fără nume" nu 
ar hvea nici un farmec fără... 
prezentatorul care-i dă stră
lucire (iertați-mi lipsa de 
modestie, dar asta nu-i pă
rerea mea, ci a-., familiei) și 
fără juriul care greșește !... 
Tot astfel, echipelor noastre 
de club le-ar trebui 
2—3 vedete care să le 
strălucire... că de greșeli, 
vă Domnului, nu ducem 
să !

MIRCEA RADU IACOBAN

1. „Don Gil de ciorap 
verde", care .a cucerit-o ful
gerător pe „Donna Poli 
Capri, spre disperarea 
bitrului" Cursaru !

2. Aprecierea acordată lui... 
Pele. Căci mie nu-mi place 
Pele, nu-mi place Pele, 
nu-mi place Pele 1 E bine ?... 
La anul și la multi ani !

TEODOR MAZILU

1. Emeric 
singura statuie 
nostru.

Dembrovschi, 
din

2. Pisica... pe 
calce Dembrovschi... 
că evitarea acestui accident 
reprezintă cu adevărat o co
titură în mentalitatea fotba
liștilor noștri.

O. GICU, ROȘIORI. Tirul cu arcul este într-adevăr un 
sport care cîștigă tot mal mulți adepțl pe glob. De aceea 
doțlți să știți care este cel mai bun sportiv din această 
disciplină. Fără îndoială. Cuptdon.

o confuzie, Hippl nu sînt 
Nu de aba. dar de cum 

Bineînțeles,

DCLU. CRAIOVA. Așa este. Cele mai plăcute că- 
Sflderi sînt ale narațutlștllor. Cu o singură condiție; 

>ij 'i'thi'reiisefi i'*s intr-un tufiș de scaeți.

N. HAIIUNL'LU, CONSTANTA. Pînă la vîrsta de 
de ani n-ați făcut nici un Sport și-acum îmi cereți 
va recomand unul. Am găsit i Pronosportul,

S. DIDONA. TG. JIU. Faceți 
cel care practică sportul hipic, 
i-âr vedea, bieții cai ar lua-o 
fără el.

7.S 
sa

care

1. Angelo Niculescu 1
2. Faptul că n-am fost 

proclamat cetățean de onoa
re al orașului Arad,

ANGELO NICULESCU

(excepție, el nefiind „conde
ier")

1. Faptul că nimeni nu 
m-a obligat să citesc propu
nerile în materie de fotbal 
ale scriitorilor noștri.

2. Faptul că totuși. din 
cînd în cînd, sînt întrebat 
de ce nu le citesc.

TITUS OZON
(aceeași excepție)

1. Ml-a plăcut postul de 
antrenor adjunct ăl naționa
lei... Dacă iese totul bine, 
e bine și pentru mine,.. Da
că se încurcă treaba, răspun
de... șeful, că de aia e șef !

2. Discuțiile interminabile... 
Părerea mea e clară; să se 
întărească tehnica, de acord, 
dar să nu se neglijeze tac
tica 1... Să se întărească tac
tica, de-acord și cu asta, dar 
să nu se neglijeze condiția 
fizică!... Din această dilemă 
nu putem ieși.!

Am zis !

Nelu MARIN
- Iași

cîte

fotbalul

era s-o 
Cred

— Asta-mi încuie buletinul 
și ție-ți arde de pom

Desen de N ClAUCIU

MIMI GEORGESCU, SINAIA. N-aveți notoc în căsni
cie? Ați fost căsătorită cu un alergător, eu un baschetba
list, cu un canotor, cu un discobol șl tot n-ați găsit ade
vărata dragoste? Perseverați, la urma urmei sînt <9 de 
discipline sportive!

UN CHIMIST, LOCO. Dacă, potrivit legti lui Lavoisier, 
totul se transformă. întrebați de ce nu se transformă șl 
toate loviturile de la 11 mbtri? Dacă pe vremea lui La
voisier ar fi existat fotbal, fiți sigur că n-ar mai fi enun
țat legea care l-a făcut celebru !

TITI GLEZNA, BACĂU. Dacă într-o confruntare cit 
adversarul acesta trebuie să tie internat în spital, ce flori 
să-i duceți cînd îl vizitați ? Binfeînțeles, „Nu mă uita“.

NAE PISTOL, TUNARI. Țineți să ne reamintiți că la 
Campionatele europene de talere din toamna aceasta, cu 
toate angațamentele, taleriștii noștri n-au obținut nici o 
victorie... Trebuie să recunoaștem că. intr-adevăr, talerul 
e... cu două fețe !

UN FOST JUCĂTOR. LOCO. Propunerea dv. privind 
stimularea înscrierii ' — . .. ... .
și anunțe, prbpuneti 
se soc'tieascfi dublu 
Ev •.*». i.-iuși. pet i 
să ft.idec.......acasă*1!
PI. conformitate :

golurilor nu este llosllă de interes, 
ea golurile ins-rise în depîtisare Să 

< Cuppi oMș.Nnr l.îrpuri!).
u ea să nu mai dorească

D. MAZILU, V. RADULESCU


