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FLORIN GHEORGHIU,
printre învingătorii

Campionatul mondial 
universitar de handbal

ROMÂNIA
CALIFICATS-A

de la Hastings
LONDRA. — Pentru prima 

cară după 1952, patru jucători 
au împărțit primul loc la aceas
tă ediție a tradiționalului tur
neu internațional de șah de Ia 
Hastings. Cei 4 cîștigători sînt 
FLORIN GHEORGHIU (ROMA
NIA), Suetin, Stein (U.R.S.S.) și 
Hort (Cehoslovacia), care au to
talizat același număr de puncte. 
In ultima rundă au fost înregis
trate următoarele rezultate teh
nice : Hort — Hartston 1—0, 
Ostojic — Basman remiză, Sue-

tin — Gheorghiu remiză (in 24 
de mutări care au durat o oră 
și jumătate), Stein — Whiteley 
remiză, Kaplan — Keene remi
ză. Clasament final: 1—4. 
Gheorghiu (România), Suetin 
(URSS), Stein (URSS) și Hort 
(Cehoslovacia) cite 6 puncte;
5. Ostojic (Iugoslavia) 5 puncte ;
6. Kaplan (Porto Rico) 4 puncte ;
7. Whiteley (Anglia) 3’/a puncte ; 
8—9. Hartston (Anglia) și Keene 
(Anglia) cu cite 3 puncte ; 10. 
Basman (Anglia) 2’/a puncte.

|ÎN SFERTURILE 
| DE FINALĂ
== Campionatul mondial 
= studențesc de handbal a 
= continuat cu ultimele jo- 
EEE euri preliminare. în seria 
==z I, cel mai important meci 
== ai zilei a pus față in față 
EEEE echipele Cehoslovaciei și
— U.R.S.S. Partida s-a in-
— cheiat cu un rezultat egal, 

ambele formații calificîn-
= du-se pentru sferturile de 
—EE finală, ce se vor desfășura 
~ luni. Tot în seria I, Fin- 
E=E landa a învins Olanda cu 
||| 23—20 (14—7).
E=E Selecționata României a 
EEE jucat aseară cu reprezen- 
ȘEE tativa Spaniei de care a 
--- dispus cu scorul de 24—8 
FfJ (11—5)- In urma acestui 
== rezultat, handbaliștii ro- 
= mâni s-au calificat pentru 
EEEE „sferturi".
EE7E Alte rezultate : Suedia— 
H| Franța 12—7 (6—5), R. F. a 

Germaniei—Belgia 30—7 
ELE (11—5), Polonia—Austria 
ELE 15—10 (7—5). Pină la închi

derea ediției nu ne-a par- 
E E venit rezultatul intilnirii 
LE] Norvegia—Izrael. (Agerpres)

RAPID-ADMIRA VIENA ÎN „C.C.E." LA HANDBAL FEMININ,

10 INVITAȚIE PENTRU ASTĂ-SEARĂ!
Fază din meciul retur 
Rapid București — 
Brandvall Oslo, din pri
mul tur al „C.C.E.“. 
Ana Starck a tras la 
poartă, dar blocajul
handbalistelor norvegie

ne a deviat balonul

In cursă Gh. Cincu, dublu campion național la fond (15 km și
30 km). Il revedem astăzi, pe pîrtia din Poliștoacă

Foto: D. Stănculescu

Concursul de deschidere
a sezonului de schiO micăsărbătoare

PREDEAL, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Pîrtia Clăhucetului, gazdă 
tradițională a concursurilor 
oficiale de deschidere din 
schiul nostru, a cunoscut din 
nou, sîmbătă dimineața, o a- 
nimație sărbătorească.

Copii și juniori între 10 și 
18 ani (peste 100 la număr), 
selecționați din secțiile de 
schi ale școlilor sportive și 
ale centrelor speciale, și îm- 
părțiți pe grupe de vîrstă 
(10—14 ani, 15—13 ani) s-au 
întrecut într-o manșă de sla
lom special.

Spațiul ne permite să vă 
dăm astăzi doar numele cîș- 
tigătorilor : băieți 10—14 ani: 
I. Răduță (C. S. Sinaia), 
15—18 ani: C. Tudor (St. r. 
Brașov) ; fete 10—14 ani: 
Clara Mihăilescu (Șc. sp. 
Brașov), 15—18 ani: Maria 
Supeală (Șc. sp. Sinaia).

Seara, pe aceeași pîrtie, 
le-a fost rezervată și celor 
mai buni seniori o inaugu
rare : aceea a concursurilor 
în nocturnă.

Duminică dimineața are 
loc slalomul special în ca
drul concursului de deschi
dere, iar pe pîrtia Poliștoacă 
fondiștii își vor disputa, de 
asemenea, primul trofeu al 
anului.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Astă-seară, handbalis
tele de la Rapid Bucu
rești vor mai face încă 
un pas spre vîrful pira
midei echipelor de club 
europene. Cel puțin așa

spun calculele „hîrtiei". 
Nu-i mai puțin adevărat 
că, de multe ori, aseme
nea calcule și-au dovedit 
fragilitatea, pronosticurile 
cele mai certe fiind in-

Turul ciclist al Franței

în viziunea lui Claude Lelouch
Turul 

documentar plin de sub- 
același regizor care ne-a 
„Un bărbat și-o femeie",

== Cinemateca ne oferă prilejul să urmărim
ȘS ciclist al Franței" într-un
E - stanță poetică realizat de 

captivat recent cu filmul
||| Claude Lelouch.
ȚE Documentarul consacrat
•r-E te, intitulat „Pentru un tricou galben", rulează la 
== Cinematecă astăzi dimineață, în două spectacole, la 
== orele 10 și 12,30.

faimoasei întreceri ciclis-

firmate de felul in care 
s-au petrecut lucrurile pe 
teren.

Dar, in meciul pe care 
și-l vor disputa in aceas
tă seară echipele femini
ne Rapid București și 
Admira Viena se pare că 
posibilități ca cea anun
țată anterior sint exclu
se. învingătoare în me
ciul tur cu scorul de 
19—10, feroviarele bucu- 
reșlence sint la adăpost 
de surprizele neplăcute ce 
pot surveni, mai ales, in 
meciurile cu miză și pot 
fi considerate calificate 
in semifinalele 
Să fie 
pentru 
handbal 
înfocații 
pidulUi
programul lor de azi vi
zionarea partidei ? Cate
goric nu ! Și aceasta pen-

„C.C.E.". 
acesta un motiv 
ca amatorii de 

și, in special, 
suporteri ai Ra
să elimine din

tru că este de așteptat ca 
rapidistele să joace bine, 
cu atit mai mult, cu cit 
primul joc din calificările 
pentru „mondiale" cu 
Suedia se apropie și an
trenorul federal va fi 
prezent in sală. Este, așa
dar, posibil ca în afara 
lui Starck, Bitlan, Hede- 
șiu, Băicqianu sau Buzaș 
să mai fie selecționate și 
alte handbaliste de la 
Rapid. Inf afară de 
aceasta, uri veritabil sus
ținător al acestei forma
ții, și al handbalului în 
general, nu poate lipsi de 
la nici una din etapele 
premergătoare ale unui 
succes. După eliminarea 
formației norvegiene 
Brandvall, acum se rea
lizează un nou succes : 
calificarea în semifinale. 
Deci,..

I MIRAJUL |
|PERFORMANTEl|
I ' WMMI portul contemporan înaintează

■y vertiginos. Asistăm la recorduri
Imi senzaționale, care

Y, limite și reduc
In statistici sînt

1 cifre, la prima 
bi'e- 5i totuși, 
îndrăznește să

I probe d

ofensivă a echipei. Steaua, care se va solda cuAcțiune nou gol...un

toate că liderul campionatului n-a evoluatCu 
vDlnamo București a avut zi de pauză chiar In 
prima etapă), jocurile cu care s-a reluat între
cerea pentru titlul de campioană a țării la ho-

chei au oferit, cu o singură excepție, partide 
frumoase, dinamice și echilibrate. Evident în 
această direcție este faptul că formațiile învin
gătoare ieri s-au impus mai greu, ceea ce pro-

ÎN PAG. a 2-a: O călătorie cu DAN DEȘLIU

OF LA GOLFUL GASCONIEI
Aseara, la baschet

I. C. F

în pauza
întrecerii s-a lucrat ceva mai in-

bează că
doilea tur al
tens ca în sezonul trecut. Să sperăm că în eta-

(Continuare în pag. a 3-a)

dintre primul și cel de al

I
I

pulverizează 
la tăcere teorii, 
înscrise adeseori 
vedere, incredi- 
nimeni nu mai 

le. acorde adjec
tivul de plafon maxim. Există 

ie atletism sau de notație, de 
haltere sau de ciclism, în care al 20-lea 
rezultat al anului 1967 l-ar fi adus pe 
sportiv, cu nu prea multă vreme în urmă, 
pe prima treaptă a podiumului olimpic, 

în ciuda caracterului de dificultate tot 
mai mare al recordului, idolii stadionului 
nu ou de gînd să se oprească. Dimpo
trivă I Adepții perfecțiunii vizează în per
manență culmi noi.

Unde va ajunge performanța ?
La această întrebare s-au dat răspunsuri 

diferite. Scepticii afirmă că, mai devreme 
sau mai tîrziu, sportul va pieri prin el 
însuși. Că performanța, care a purtat spor
tul la grandoarea de astăzi, devine — 
pînă la urmă — (negarea negației) „ina
micul public nr. 1 al sportului". Teoria ar 
putea ademeni pe amatorii de paradoxuri, 

dispus 
valoa- 
incon- 

probei 
sport- 
obține

Desabuzatul susține (și este, chiar 
să argumenteze elocvent) cum că 
rea unui record ar intra în conflict 
ciliabil cu gradul de popularitate al 
respective. Și că, în aceasta dispută 
antisport, loială sau 
victoria.

Raționamentul este, 
tic. Dacă l-am urma, 
cluzia dureroasă că 
probă sportivă devine

nu, ultimul

LA BARCELONA
llustrafii de JULES PERAHIM

•
a ținut în șah 

pe Steaua
Aseară, Ia FJoreasca, în ul

tima etapă a turului diviziei 
A Ia baschet masculin, Steaua 
și I.C.F. au realizat una din
tre cele mai spectaculoase 
partide ale campionatului, în
cheiată cU scorul de 72—65 
(36—31) în favoarea primei 
formații. Icefiștii au făcut o 
partidă curajoasă și au con
dus aproape întreaga repriză 
întii. în continuare, evoluția 
scorului a fost extrem de 
strlnsă. Cel mal bun jucător 
dojpe teren a fost Antonescu 
(I.C.F.) care J-a anihilat în 
mare măsură pe Nosievici (12 
din cele 20 de puncte înscrise 
dc acesta au fost realizate 
cînd Antonescu ieșise de pe 
teren). Au înscris : Novacek 
20, Niculescu 6. Nosievici 20, 
Barau Gheorghe 12, Popa 

, 2. Di man ce a 4, Bulat 2 pen
tru Steaua, respectiv Tarău 
17, Scorțescu 2, MăJușel 2, Nt- 
def 8, Spiridon 11, Ântrnescu 
4, Podvarcu 21.

în deschidere, Dinamo Bucu
rești a dispus de Politehnica 
București cu 88—74 (45—35).
Au marcat : Albu 16, Andrees- 
ru 2, Novac 13, Cernea 10, 
Vissner 6. Viciu 4, Giurgiu io, 
Dragomirescu 16. Diaconescu 
11 pentru Dinamo, respectiv 
Jekeiy 23. Dudescu 4, Molin 
8, Săuca 12, Niculescu 4, Ha- 
neș 14, Purcăreanu 2, Popa 
7. (D. Șt.).

Piteuuztnd printre trei adversari, Cernea reușețte 
să aruace la coș. (Dinamo — Politehnica ss~74>

fără îndoială, sofis- 
am ajunge la con- 
o -o--—1-- — -

, . ■ CU
i Iară cu cît recordul său 

ridicat.
I Dar viața contrazice
! vedere. Să facem, de 

incursiune în atletism. ________ _
Nurmi (sub 14 minute pe 5 000 m) nu a 
creat o stare de inhibiție în alergarea 
de fond, ci — dimpotrivă — una de efer
vescență. „Recordul de granil" al lui 
Gunder Hăgg, pe 1 500 m, rămas neclintit 
ani și ani, i-a îndemnat pe atleți să alerge 
mai repede. Rezultatele lui Jesse Owens 
au dat insomnii săritorilor și sprinterilor; 
pînă cînd cifrele au fost depășite. Cei 
5 metri la prăjină au constituit un prag 
care, o dată depășit, a deschis f ' 
liberă spre înălțimi. Faptul că 
Balas a fost singura în stare < 
peste 1,90 m NU A ALUNGAT, ci 
MAT multe fete spre atletism.

Indiscutabil, recordul este un 
excepție I Și nici n-ar putea fi 
Dacă, să zicem, prin absurd, 100 000 de 
oameni ar alerga sub 10 secunde pe 100 
metri și tot alifia locuitori ai planetei 
noastre ar arunca greutatea peste 20 de 
metri, aceste probe și-ar pierde din inte
res și ar dispare, chiar, din . programul 
întrecerilor atletice. Dacă, bineînțeles, între 
timp, această masă nu ar cristaliza alți 
supercampioni.

Valoarea recordului constă, înainte de 
toate, în faptul că el oferă unui sport, 
sau altuia, posibilitatea evaluării obiec
tive. Acest caracter se păstrează chiar și 
în discipline care nu-și materializează re
zultatele în unități de măsură concrete, 
cum ar fi gimnastica, patinajul artistic, 
săriturile în apă. Și aici, încă, valorile 
autentice s-au impus și se vor impune.

Dar au fost (și vor fi) performanțe inesti
mabile. în alpinism, de pildă, Tensin 
Norking, primul om care a escaladat Eve- 
restul, întrebat la o conferință de presă 
de ce au fost necesare atîtea sacrificii 
materiale și umane pentru a fi cucerit 
cel mai înalt pisc al Pămîntului, a răspuns 
cu o superbă simplitate :

— Pentru că el există !
Fără să se sperie de record, oamenii 

cutează. Și reușesc I înainte de toate, pen
tru a-și pune la încercare aptitudini, pen
tru a-și demonstra forța. Pentru că, de 
pe înaltele platouri ale performantei, se 
desfășoară peisajul neasemuit al victoriei. 
Toate acestea se fac în numele nobilului 
miraj al limitei, al autodepășirii. |

Și astfel, performanța este și va rămîne | 
mima fierbinte, a sportului.

Valeriu CHIOSE |

disciphnă sau o 
atît mai nepopu- 
absolut este mai

acest punct de 
pilde, o scurtă 
Performanța lui

P'UU T 
pîrtia I 

lolanda 
să sară I 
A CHE- I
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între „La Grande Bonele" 
și „La Fiesta National"

...Părăsim Biarritzul în zori, sub cerul 
limpezii de furtună, pe care declină alene 
un semicerc de ceară. In aburii din preajma 
zorilor, șoseaua șuie treptat spre- coaste -cu 
Urezi și podgorii. De-o parte și de cealaltă, 
colinele sciiitelnd sub rouă se întrevăd prin
tre platanii cu trunchiuri netede, albicioase, 
nelipsiți străjeri al rutelor dinspre miază?/- 
Ce rezonante poetice șllnesc aceste luminări 
vegetale, puriind în creștet frunzișul vllvoi, 
ca o superbă flacără verde ?

„Te zbați în vini, platane / și ca un tinăr 
scit l gol, scinteiezi sub sfere / Captivă ți-e 
candoarea, / piciorul țintuit l de-a lutului 
putere..."

Platanul, cinlat de Valery pe țărmul Me- 
diteranei franceze, foșnește în privirea și-n 
sufletul călătorului pe drumurile dintre 
Țara Bascilor și Bearn... Bearnul! Rostind 
acest nume, numele cehii mai important 
dintre fostele state pireneene, parcă auzi 
răsunând fără veste, din zarea istoriei, un 
sunet de corn... Să fie principele Roland, 
chemmdu-și soții de arme la Roncevaiix, 
împotrivi? cenmieriei sarazine ? Sau, poate, 
cornul care nălucea în reveriile romantice 
ale tinărului ofițer din armata napoleonia
nă, Alfred de Vigny, pe puntea îmbrăcată 
in iederă, de la Oloron ?

Mai presus de toate celelalte siluete in
trate in istorie, Bearnul păstrează amintirea 
unui rege celebru : Henri IV, de Navarra. 
L(f castelul din Pau. se poate vedea și azi 
carapacea de broască țestoasă care-a servit 
drept leagăn viitorului suveran gl Franței. 
Conform tradițiilor dure ale muntenilor din 
partea locului, noul născut a simțit pe. buze, 
la botez, aroma sălbatici de usturoi și a 
dat de dușci, de voie — de nevoie,- un gît 
de JuranQon — vinul acela dens, de culoarea 
mierii de tei... Nu-i de mirare, așadar, că 
fiul ducelui de Vendâme a devenit un cava
ler aprig și neînfricat, celebrii, între altele, 
prin pasiunile sale intempestive !

Trecind de Orthez șl Navarrenx, ne con
tinuăm urcușul pe valea torentului Ossau, 
spre pasul Aubisque. Jos, la sute de metri, 
satele rămase în vale par niște grămezi ăe 
cuburi colorate, risipite în iarbă. Din pano
rama lor liliputană se desprinde, ici-colo, 
turnul vreunei biserici sau al unui castel in 
miniatură. Drept în față, sclipind ca dia
mante fabuloase, din toate zăpezile veșnice, 
crestele- munților Pirinei izbucnesc semeț I* 
albastru...

Eroii spadei și așii 
bicicletei...

Am lăsat în urmă Olorop-Șainte-Marie și 
ne îndreptăm spre Haruns, de unde începe 
ascensiunea masivului Aubisque. De astă- 
d.ată, zvonul de copite și spade ce se ciocnesc 
nu mqi poate fi o simplă iluzie acustică, 
datorită căderilor de apă sau șuierului de 
vînt printre brazi... Pe drumul pietruit cu 
așchii de cremene, vin patru cavaleri în cos
tume de epocă, cu mari gulere albe căzînd 
peste tunicile purpurii, cu pălăriile împodo
bite cu pene de struț, cu cizme scurte, răs- 
frinte sub genunchi...

— Mă numesc Armand Jean du Feyrer — 
rostește cel mai virstnic dintre ei — sînt 
conte de Trois Villes și căpitan în compania 
mușchetarilor regali. Domnul Alexandre 
Dumas, pe care n-am avut onoarea șă-1 cu
nosc. m-a imortalizat într-una din scrierile 
domnîei-sale. sub numele de Treville !

— Sint Armand de Sillague — rostește al 
doilea călăreț. Prietenii — puținii mei prie
teni — îmi spun Alhos !

— Sinț abatele laic, castelanul de Aramis!
— Sint Isaac de Portap. zis și Porthos, 

senior de Lanne și văr bun cu Ațhos ?i 
Aramis !

...Salut, eroi al copilăriei ! Nu-mi amin
team. că sinteți bearnezi, că ați existat in
tr-adevăr, acum vreo trei sute de ani, și că 
hătrînul Duma» v-a desprins cu migală din 
documentele epocii... Dar unde-l protejatul 
vostru, mai tînăr, dar nu. mai puțin glorios ?

— Vă gîndiți. probabil, la Charles de 
Batz, senior d'Artagnan ? îi veți întîlni pe 
tărimul său de hașlină, la Iupiac. îți Ggs- 
eonia. într-acolo ne îndreptăm și noi — 
mai bine zis. umbrele noastre nemuritoare 
— ea să punem Ia cale o nouă întreprindere 
aventuroasă !

...Siluetele călări s-au destrămat în ră
coarea pădurii, Prin aerul frust răzbate 
monologul dramatic al torentului Valentin, 
care se azvîrle, clipă de clipă. într-o prăpas
tie de douăzeci de metri, dind naștere cele
brei căderi numită „Cascada Fagului Sin- 
gur»tep“... O altă cavalcadă se apropie, de 
aștă dată în sens invers, urând din greu 
serpentinele încinse de soare. Caii metalic i 
necheză abia auzit, la fiecare lovitură de 
pedală : în loc de mantii și armuri, stăpînii 
lor poartă tricouri multicolore, pe care ș? 
deslușesc denumiri stranii. Cu ochii adlnciți 
în orbite,, cu buzele arse, cu obrajii înne
griți de praf și sudoare, micul grup al frun
tașilor înaintează metru cu metru pe nes- 
fîrșitele pante din Aubisque și Tourmalet, 
aceste Colgate ale ciclismului rutier.

— Sint Gino Bai’Uli — șoptește unul din
tre liderii plutonului-fantomă. Am clgii- 
gat de două ori Turul Franței, la distanță 
de zece ani. Am fost supranumit „regele 
munților" — într-o etapă decisivă. în care 
mi-am lăsat principalii adversari la aproape 
douăzeci de minute...

— Sint Louis Bobet — sau, mai simplu. 
Louișon — cavalerul fără frică și fără pată 
al epopeii cicliste. învins ani de-a rîndul 
de adversari excepționali, de neșansă, de 
inexporiență. am învățat să rabd și să lupt, 
ca să cîștig în eele din urmă, de trei ori 
consecutiv, cursa vieții mele..,

— Sînt Fausto Coppi, cel mai mare și 
cel mai nefericit dintre toți ! Nimeni, pină 
la mine, n-a reușit să-și adjudece, în același 
sezon, Turul Franței și Turul Italiei. Eu am 
făcut-o. în două rinduri. Am avut nenumă
rate accidente, am scăpat ca prin minune, 
am obținut victorii care păreau imposibile, 
în toată cariera mea. n-am pierdut, de fapt, 
decit o singură competiție decisivă : cui'șa 
cu moartea...

...Nălucile marilor campioni dispar curma 
pe serpentinele seînteietoare, fără ca vreun 
urmăritor să se ivească la orizont. Aidoma 
faimei sportive, seninul de deasupra Pirl- 
neilor e o bucurie fugară. Norii înghesuit! 
tiptil la buza prăpastiei sînt sfîșiațl de ful
gere lungi, vîntul șuieră a pierzanie și, din- 
tr-o dată, ploaia se năruiește pe povîrnișuri, 
făcînd să hohotească ele plăcere „ driadele, 
fainii, măruntele iazme de sălbăticie... Ne 
adăpostim intr-un motel, în marginea șose
lei. Un pahar de Armagnac, zimbetul fetei 
dg la bar (o cheamă Isabel, are 17 ani și 
seamănă cu o reclamă pentru pasta de 
dinți), figurile bonome ale convivilor — toa
te acestea au darul să ne convingă că soa
rele nu s-a asciins pentru prea multă vre
me... Intr-adevăr, astrul zilei reapare după 
vreo oră, dinspre Midi de Bigorre, unul din 
cele mai impozante piscuri din Pirineii Cen
trali. Se zice că drumul din Tourmalet pină 
acolo, sus, este de o rară frumusețe...
■ w Incomparabil, domnule 1 — confirmă 
Isabel. Domnul dorește să facă acest drum? 
Există o rută pe oare se poate merge cu 
mașina, pină Ia patru kilometri de vîrf. 
Există, de asemenea, o cărăruie pentru 

măgăruși. Poate, domnul preferă măgă
rușii ?

Surîd... Da, îi prefer I
— Acolo, sus, este și un Observator; dom

nule, și o stație de televiziune! în nopțile 
foarte limpezi, de-acolo, din vîrf, se poate 
zări cu ochiul liber raza farului de la 
Biarritz : 140 km în linie dreaptă. Un sco
țian a petrecut acolo trei nopți, ca să dis
tingă semnalele farului...

Ne luăm rămas bun de la adăpostul atit 
de ospitalier, și după o coborire de treizeci 
de kilometri poposim la Bagnerreș de Bigor
re, stațiune termală cunoscută încă din an
tichitate pentru virtuțile curative ale apelor 
sale. Izvoarele sulfuroase și radioactive dau 
excelente rezultate in tratamentul feluritelor 
afecțiuni ale aparatului-respirator; de aceea, 
în fiecare an. poposesc aici, ca și la Buchan, 
ca și la Eaux-Bonnes, stoluri compacte de 
cmtăreți, actori, avocați, profesori, predica
tori, neveste cicălitaare —■ in speranța, a- 
deseori îndreptățită, de a-și înviora, cit de 
cît, coardele vocale,.. Aflînd aceste detalii, 
un vizitator spiritual oferă o sugestie pen
tru prospectele publicitare: „Vă invităm în 
Pirinei, în căutarea alesului pierdut !v

Spre țara corridei
...Coborim necontenit către sud, aprai'm- 

du-ne ele hotarele Spaniei, Trecem prin Ax- 
les-Thermeș, cu flnilmle fierbinți, celebre 
încă de pe timpul lui Cesar, apoi prin Font- 
Ro.meu, așezare însorită, la 180d m altitu
dine, unde spartipii de elită ai Franței se 
pregătesc pentru Mexic-. Zărim, în fugă, un 
colț din minuscula Andorra — Andorra cea 
mîndr-ă, „unica fiică, a lui Carol cel Mare^, 
cum spun cuvintele imnului național, stră
batem ținutul Cerdagne, supranumit „Tibe
tul francez“ — șj iată-ne, în fine, la punctul 
de frontieră Bourg .Madam.e. Neobișnuita 
denumire datează din isis, cind „madame 
Ropalâh soția ducelui de Ansoulâme, fiica 
celui de-al șaisprezecelea Budovic, « poposit 
aici, in timp ce Napoleon zguduia pentru 
ultima oară arena istoriei... Dincolo, de ba

riera vărgată cu galben și roșu, se află 
' Puigcerda, localitatea similară din patria lui 

Cervqntes. Dincolo de vechea capitală a 
Cerdagnei, cu bălconetele și turlele șale ciu
date, dincolo de imensitatea verde-foșniloq- 
re a muntelui Tosas, de rodnica vale g Fre- 
serului, de centrele carbonifere și de ruinele 
romane, la capătul unei călătorii de 175 
kilometri prin nordul Cataloniei, veghează, 
cu ochii spre Mediterană, ținta călătoriei 
noastre, lat-o, în fața mării și a cerului de 
un albastru neverosimil: Barcelona munci
torească, citadelă a bumbacului și a dir- 
zeniei, a mateloților șl toreadorilor, locul 
în care Don Quijotte își încheie a patra a- 
ventură.,.

Cel mai mare port al Spaniei — înte
meiat, șice-se, de către Foceeni — este, 
totodată, un. oraș, gl muzeelor, al concursu
rilor florale (premiul întii, un trandafir; 
premiul al doilea, un trandafir de argint; 
al treilea, drept consolare, unul de aur...) 
bază industrială de importanță majoră și 
tezaur de monumente profund evocatoare.

...Barcelona înseamnă Și Piața Cataloniei
— 'fastuoase imobile comerciale, fintini ar
teziene, limuzine, reclame — șl dezolan
tele cartiere din partea de sus, către Ti- 
bidabo, unde femei îmbătrînite înainte de 
vreme stau la rină, noaptea, pentru o gă
leată de apă — și mormanele de moloz, 
prezente încă, după aproape treizeci de 
ani, la periferia răsăriteană..,

în sfirșlt, Barcelona înseamnă pentru
orice străin, oaspete pe citeva zile al pi- 
mintului iberic, posibilitatea de a asista 
cel mai tipic dintre spectacolele spaniole
— faimoasa corrida. Aici se află, să nu 
uităm, una din cele cinci arene de prima 
categorie, intîia, în ordinea importanței, 
după „Monumental" din Madrid, șl urma
tă, ierarhia, de Valencia, Sevilla, San Se
bastian.

Arena iberică
Cind spui „Spania" — îți trece prin 

minte, în citeva clipe, un vălmășag de ima
gini, rod al lecturilor, al tablourilor, al 
legendelor, al melodiilor, aț peliculei cine
matografice și, în ultimă instanță — al 
propriei fantezii.

Spania poate fi un zid alb-orbitor, in 
bătaia soarelui, cu turnuri și creneluri me
dievale pe sub care mișună, piața rurală, 
o succesiune de arcade în stil maur, ăes- 
chizind perspectiva curții interioare — el 
patio — unde havuzul resfiră diamante în 
liniștea nocturnă —- tînguirea ciptecuhii 
andaluz, punctată de pocnetul casțagnete- 
lor, de pașii sacadați ai dansatorilor fla- 

. mengo, șerpi azwrlind fulgere grațioase, la 
fiece tresărire, — procesiunea de cagule, 
sinistre podoabe ale penitenților catolici și 
ale Ku-klux-klgnului, neschimbate dm 
epoca Inchiziției, — aria de treier, simplă 
îngrăditură de bolovani în podișul Estra- 
madura, unde cetirii înhămați la tivita de 
lemn își poartă stăpînul in cercuri fără 
număr, sub arșița nimicitoare, peste sno
pii din care se vor alege apoi, amestecate 
cu țărînă, grăunțele sticloase, aurii — ari
pa unei mori, profilată-n văzduh, iar ală
turi, o umbră călare, scheletică, uriașă, cu 
chivără, lance și scut — sau cealaltă um
bră, mai pregnantă, cu pușcă și tricorn, 
întinzîndu-se în lutul torid, de la Pirinei 
la Coloanele lui Hercule...

Cînd vei rosti „Spania" — îți vor trece 
prin minte acestea și altele; dar oricine 
ai fi și de oriunde — nu se poate să nu 
așezi în centrul caleidoscopului de imagini, 
ca o emblemă inerentă, pata de smoală a 
unui taur cu capul plecat și cu ochii in
jectați, privind țintă un petic de stofă 
sîngerie...

Originile corridei sînt greu de precizat, 
în circul roman, gladiatorii luptau cîtea- 
dgtă împotriva taurului, ceea ce poate su
gera ideea unei relații intre prezența le
giunilor. lui Cezar în peninsula Iberică șî

DAN DEȘLIU

dezvoltarea ulteriqaTf a tau^omaehiei pe 
aceste meleaguri. Diferiți autori evocă 
misterele Cybelei, cultul lui Mithra, sce
nele pictate pe amforele eretane, rămăși
țele frescelor din palatul lui Minos. Supo
ziția capătă oarecare temei tn preajma în
trecerilor cavalerești din Evul mediu. 
Vestitul Cid Campeadar ar fj fost cel din
ții care a înfruntat taurul in arenă, cu 
lancea. Pe de altă parte, unele surse dis
parate menționează obiceiul boarilor din 
șonete de crescătorie — așa-numitele gana- 
derias — de a se amuza, încă din timpuri 
străvechi, să despartă masculii întărîtați, 
făcîndu-i să alerge după o pinză sau după 
altă „momeală" mișcătoare. în treacăt fie 
Zis, culoarea nadei este perfect indiferentă 
animalului < ceea ce il incită este mișca
rea, vibrația, zbaterea aceea iritantă, din
colo de care se ascunde „ceva"...

Istoria spectacolului începe abia în vea
cul aț XVIII-lea, o dată cu prodigioasa fa
milie Romero, fondatoare a primului re
gulament, a primelor cuadrile de toreros 
și a primelor reuniuni eu plată. Astăzi, 
Spania ■ posedă peste 400 plazas (inițial, 
drama se consuma într-o piață publică, 
special amenajată, de unde și numele are
nei), de la modestele incinte cu 1000—1500 
lacuri, la „Monumentalele" din Madrid, 
Sevilla, Barcelona, puțind cuprinde pină la 
30 000 spectatori.

Admirată, hulită, elogiată, proscrisă, ve
nerată, anatemizată dincolo de hotarele 
peninsulei, lupta cu taurul constituie un 
punct de atracție pentru milioane de tu
riști care invadează an de an patria lui 
Nlanalete. Acolo, tauromcichig este specta
colul suprem; la fiesta de las toros (sărbă
toarea taurilor) m-a căpătat numai supra
numele de fiesta brava (sărbătoarea cura
jului): ci și pe acela, răsunător dar îndrep
tățit, de Fiesta Nacional!

Prolog la „Sărbătoarea 
taurilor"

Șe zice să orice, neofit introdus într-yn 
domeniu special, trebuie să ia o piatră-n 
gură — probabil, pentru a evita astfel a- 
firmaWe stupide pe care le-ar putea face. 
Pregătindu-mă să asist pentru prima oară 
la o corrida, in Piaza des toros Monumen
tal, una din cele trei arene ale Barcelo
nei, am preferat să iau, mai degrabă, o 
carte în mină— Bibliografia lucrărilor de 
specialitate, publicată cu vreo patruzeci de 
ani în urmă la Madrid, de către editura 
Vindel, cuprinde peste 2000 de titluri, nu
mai in spaniolă! Cum nu-mi rămăseseră 
decit 24 de ore, m-am mulțumit eu citeva 
spicuiri fugare din Hemingway, Lgfr&nt și 
Alvgrez del Vayo...

...Pentru g înțelege esența corridei, tre
buie să pleci de la premiza că nici unul 
dintre spectatori nu a venit să se delec
teze cu uciderea animalului. Excepții po
sibile — cîțiva bolnavi, demenți sau „bar
bari" pe care publicul ti ignoră și pe care 
un autentic aficionado (microb, cum am 
zice noi) i-gr alunga pur și simplu din a- 
venă. Acolo, jos, in cercul de nisip împrej
muit de barrera sîngerie, se desfășoară, o 
moqrte sacră, un fel de sacrificiu ritual, 
după toate regulile artei. Omul care Ofi
ciază, o face cu gravitate, dar fără plăcere. 
El ucide însăși moartea, puterea oarbă, în- 
trupută în splendida fiară — cel mai nobil 
și mal primejdios adversar al ființei inte
ligente. Istoriq tauromachiei menționează, 
la acest capitol, citeva cazuri ieșite din 
comun. Astfel, în 1844, la Cadix, El Hechi- 
cero (vrăjitorul), un taur cenușiu de pro
porții impresionante, i-a trimis la spital pe 
toți picadorii și matadorii reuniunii res
pective — vreo șapte la număr — dobo- 
rînd tot atîția cai... La începutul acestui 
secol, taurul Vibora (Vipera), abia introdus 
în arena din Vista Alegre, sare peste bar
rera și rănește grav pe linul dintre oame
nii de ordine. Matadorul se dovedește in
capabil să-l răpună și „eroul" ește trimis 
înapoi, teafăr și nevătămat...

O scenă mult mai dramatică s-a petre
cut chiar la Barcelona, cu 70 de gni in 
urmă. Un taur roșu cu coarne enorme — 
El Comisario — a escaladat de asemenea 
îngrăditura de lemn, pătrunzînd furios in 
primele rinduri de bănci. Se stirnește o 
panică generală; jandarmul Isidro Silva 
împunge fiara cu sabia, caporalul Vigue- 
res trage cu carabina, glonțul străbate 
mușchii greabănului și ricoșează in piep
tul unui tînăr, un angajat al arenei, care 
moare pe loc. După îndelungate peripeții, 
taurul este prins cu lassoul și omorit cu 
lovituri de pumnal... în fine, un ultim 
exemplu — luminos, de astă-dată — poate 
unicul caz în care „victima" a reușit să 
se salveze, datorită unei împrejurări neo
bișnuite. în 1936, la Sevilla, taurul Civi- 
lon, hărțuit de sulițele picaderilor, recu
noaște într-unul din spectatorii de lingă 
barrera pe omul care-l crescuse în gana- 
deria din Andaluzia — și, apropiindu-se, 
îi linge mina... Impresia generală este co
pleșitoare ; picadorii se opresc, descumpă
niți, publicul, in picioare, cere grațierea 
animalului, iar președintele corridei, emo
ționat și el, este nevoit sg consimtă!

Taurul reprezintă, incontestabil, elemen
tul cel mai dinamic al întregului specta
col. Drama lui este urmărită cu încordare, 
iar atunci cînd lupta a fost pasionantă, 
cînd om și sălbăticiune au dovedit bravură, 
demnitate, honra (onoare, orgoliu), pundo- 
nor (expresie intraductibilă, ceva între 
cinste și măreție) — spectatorii văd, în 
deznodământul fatal, sfirșitul. unui erou. 
Dincolo de gesturi) ochiul descifrează me- 
șaje tainice. Taurul — e Spania. Pentru 
instinctul spaniola corrida are întotdeauna 

un înțeles aluziv, infinit mai profund de- 
eit faptul în sine...

Celălalt personaj principal, matadorul — 
este, cel mai adesea, un om din popor, un 
flăcău ager și curajos, ridicat dintre băie
ții din crescătorii sau dintre ajutoarele 
personalului de servici al arenelor. Pină la 
debutul în public, el trebuie să facă o 
ucenicie aspră și, oricît de talentat, nu va 
reuși să se afirme fără sprijinul unui pro
tector bogat. Numai costumul — din stofă 
scumpă, cil fireturi grele de aur, cintărină 
in total intre șapte și zece kilograme, așa- 
zisul „costum de lumină" — costă o avere !

în jurul matadorilor celebri s-au dezlăn
țuit pasiuni, s-au scris mii de pagini de 
literatură, s-au creat legende. în 1947, cînd 
Manolete a murit în arenă (la Linares, în 
ziua de 28 august, ucis de tresărirea ago
nică a unui taur de Miura, căruia-i dăduse 
lovitura de grație în mod ireproșabil) spa
niolii din întreaga lume s-au simțit uniți 
prin durerea comună. Intr-adevăr, Mano
lete era unic; ținuta și plastica mișcării 
în timpul acțiunilor îl situau la un nivel 
cu totul excepțional. Matadorul căzut a lă
sat o auto-descriere concisă, în timpul 
unui dineu dat in onoarea sa de către ad
miratori, cu citeva luni înaintea luptei fa
tale. Solicitat insistent să țină un discurs, 
el s-a ridicat, în cele din urmă, și cu o 
voce teatrală, solemnă, a făcut această 
scurtă și energică declarație: „Sînt cel 
mai mare torrero din citi au existat vreo
dată. După mine — nimeni! După nimeni 
— poate eindva, într-o zi, se va ivi un 
altul".

Aceste cuvinte au mai fost atribuite 
cîtorva matadori de anvergură — dar fi
delii „manoletiști" n-au admis în ruptul 
capului că le-ar fi putut rosti altcineva... 

Moartea in după-amiază
Orice corrida care se respectă, începe, 

obligatoriu, Intre cinci și șase după-amia
ză. Vă amintiți versurile lui Federico 
Garcia Lorca, din Bocetul pentru Ignacia 
Sanchez Mejias ?

„Vîntul resfiră fulgii de vată / la einoi 
după-amiază... / O coapsă cu un corn întris
tat / la cinci după-amiază / Clopotele de arse
nic și fum / la cinci după-amiază / își 
încep vuietul de litanie ? la cinei d«Pă- 
amiază... / La colțul străzii, grupuri tă
cute / la cinci după-amiază / Și taurul, 
singura inimă trează Z Ia cinci după- 
amiază..."

Deci, la cinci fără un sfert mă instalez 
în tribunele arenei barceloneze Piaza de 
toros Monumental, pe unul din locurile 
ieftine, de la soare, Știu acum că numele 
de arenă vine de la arenas, care înseamnă 
nisip, că există trei categorii de locuri — 
sombra, cele adăpostite de soare, sol y 
umbra, unde soarele și umbra se îngînă, 
cel dinții scăzînd treptat în decursul reu
niunii și, in sfirșit, sol — sectorul expus 
în permanență razelor arzătoare. Extrem 
de scumpe, primele rinduri din preajma 
barrerei îți permit să observi exact fiecare 
detaliu, răpindu-ți însă vederea de ansam
blu. Este zona predilectă a cunoscătorilor 
rafinați, oameni care au urmărit sute șs 
chiar mii de corride, ajungînd la o înțe
legere subtilă a fazelor luptei. Pentru 
acești aficionados de super-clasă, tauro- 
machia posedă virtuți estetice inaccesibile 
muritorilor de rind... Hemingway însuși 
făcea, cu patru decenii în urmă, o apre
ciere semnificativă; ,,Nu cunosc sculptură 
modernă — cu excepția aceleia a lui 
Brâncuși — care să egaleze în valoare 
plastică luptele de tauri".

...Aștepțind deschiderea galei, examinez 
cu atenție arena circulară, înțesată de ste- 
gulețe, de reclame și anunțuri multicolo
re : berea San Miguel, loțiunea capilară 
Geniol, aperitivul Berger, iaurtul Danone, 
basculele Soler etc. Pe bănci, o asistență 
pestriță: turiști — mai ales vest-germani 
— majoritatea lor, foarte țineri și expan
sivi, multe femei, dar puține „splendori" 
auțențice... Programul ne informează, la 
un preț piperat, că astăzi vor evolua ma
tadorii Luis Segura. Lopez Romero și Jose 
Fuentes, împotriva a șase tauri frumoși și 
viteji, din ganaderia lui don Jose Matias 
Bernardos.

Dar. iată, președintele reuniunii își face 
apariția in loja de onoare. Abia s-a așe
zat și flutură batista. Se aude semnalul 
trompetei, răsună ropot de tobe. Poarta din 
fața lojii prezidențiale se deschide încet, 
lăsînd să intre doi călăreți învestmîntați în 
negru: ]os alguacijes, ofițerii sau comisa
rii serbării. Călări pe cai de rasă, alguazilii 
poartă costume din epoca lui Filip al 
II-lea, mantii sumbre, cu guler răsfrint, 
pălării negre, împodobite cu pene galbene 
și roșii. Ajunși în dreptul lojii de onoare, 
ei se opresc, salută și cer încuviințarea de 
a începe el paseo — defilarea cuadrilelor. 
Primind-o, alguazilii se retrag de-a-ndara- 
telea, pină la poarta pe care au intrat; 
orchestra, cocoțată undeva, în mijlocul tri
bunei, intonează un passo doble, în su
netele căruia își face apariția mult aștep
tatul cortegiu. Ordinea clasică este respec
tată cu strictețe: în frunte, alguazilii — 
apoi cei trei matadori, toți pe aceeași linie, 
înainte de a păși în arenă, s-au închinat 
cu evlavie, au sărutat amuletele și talis- 
manele de care nu se despart nici o clipă 
și, bineînțeles, au avut grijă să pornească 
cu piciorul drept... Urmează banderilierii, 
picadorii — călări, dar fără sulițe — oa
menii de serviciu ai arenei și, încheind cor
tegiul, atelajele de catîri, cu harnașamente 
roș-aurii și cu zurgălăi de argint; rostul 
lor este să scoată din redondel cadavrele 
taurilor și — eventual — pe cele ale cai
lor... Brusc, defilarea se oprește; echipele 
salută ceremonios prezidența, după care 
se retrag in pripă. Matadorii, care și-au 
lăsat pelerinele de paradă în seama prie
tenilor din primele rinduri, pătrund în 
callejon (textual: ulicioară), o trecere
strimtă, între prima bancă și barrera — 
de unde vor urmări apariția taurilor. 
Acum) președintele se ridică și aruncă spre 

arenă cheile de la torll — locul in care 
sînt ținute animalele, înainte de luptă. 
Unul din alguazilî le prinde-n pălărie — 
apoi ambii călăreți ies, în galop. Gestul 
cheilor — e pur simbolic. Trompeta ves
tește apariția primului taur...

Iată-l năvălind pe culoarul îngust, din 
dreapta lojei prezidențiale. E un animal 
vioi și puternic, o mică uzină de mușchi 
și tendoane vibrînd nestăpînit sub pielea 
strălucitor de neagră. Cu capul mgre, CU 
ochi ■ scăpărători, cu mișcări nervoase — 
are un aer de motan întărîtat. Aici, insă, 
nimeni nu se gîndește să se joace cu el 
altfel decit de-a moartea... Orbit de lumi
nă, excitat de strigătele mulțimii, taurul 
gonește în salturi, la dreapta și la stingă, 
căutînd pe cineva cu care să se răfuiască. 
E furios, pentru că a fost ținut în penum
bră, citeva ore, apoi împins cu de-a sila 
intr-un coridor cu gratii, unde, din fugă, 
cineva i-a, înfipt în grumaz o cocardă co
lorată, emblema crescătoriei... Acum, unul 
din ajutoarele matadorului, un peon, agită 
pelerina roșie. Iritat de mișcare, taurul dă 
busna ta atac, silindu-l pe îndrăzneț să 
se refugieze grabnic îndărătul unei burla- 
deros, un fel de apărătoare de scinduri 
groase, așezate în diferite puncte ale bar
rerei. Dincolo de parapetul singeriu, ma
tadorul studiază cu încordare mișcările 
adversarului: felul cum aleargă, cum vi
rează, cum se oprește, cum dă lovitura de 
corn...

Publicul — alcătuit) cum spuneam, mai 
mult din turiști străini — pare interesat, 
dar lipsit de exuberanță. Poate-i de vină 
și căldura (sînt aproape 30 de grade la 
umbră, în căldarea umedă a Barcelonei) — 
poate și faptul că spectatorilor de peste 

, hotare le lipsesc cunoștințele de bază in 
materie de corrida... în fața mea, o femeie 
blondă, cam spălăcită, cu pantaloni albaș
tri, ponosiți, cu o bluză de mătase albg, 
arsă la umăr cu țlgarea, urmărește intra
rea picadarilor cu aceeași expresie cu care 
s-ar uita la un maldăr de ziare vechi...

Locomotivă sub presiune, taurul se a- 
' rund asupra cuplului om-cal, și, dlnir-o 

lovitură, ii răstoarnă-n nisip, Tribunele 
■ freamătă, se aud țipete și ovații. în ge- 
' nere, picadorii sînt detestați de publicul 
j spaniol, pentru că manevrele lor, nu în- 
| totdeauna, corecte, slăbesc peste măsura 

‘ taurul, vlăguindu-i forțele. De fapt, purtă
torul suliței nu face decit să execute ordi
nele șefului său. Tumbele la care-l obligă 
adesea impulsivitatea primelor atacuri, 
stîrnesc hazul tribunelor; nimeni nu sa 
gîndește la fracturi și la comoții, la ne
număratele accidente ale meseriei de pi
cador, care, destul de adesea, îl duc pe 
nenorocitul cavaler la spital sau la os
piciu,-.,

Prin pase indemînatece, peonii atrag 
asupra lor furia fiarei, in timp ce picadg- 
rul și calul înzăuat sînt ajutați să se ri
dice. Apărătoarele metalice ii protejează 
pe amîndoi de lovituri directe, care ar pu
tea fi mortale; în plus, calul este legat la 
ochiul drept, în așa fel incit să nu poată 
vedea ce plăcere il așteaptă din partea 
aceea! Al doilea atac al taurului nu mai 
are succesul celui dinții. De astă dată, pi- 
cadorul i-a infipt zdravăn vîrful suliței în 
grumaz și, după citeva momente de ten
siune, namila brună bate în retragere.

.„Prima lovitură de lance, scoate un pic 
de singe; a doua —- scoate avîntul, a treia
— curajul; la cea de-a patra lovitură, dacă 
se mai ajunge la ea, taurul este un vițe- 
luș, sau un erou.

Acest exemplar, din ganaderia Bernardos, 
i se dovedește pină la urmă un brav. Reu

șește șă-și mai răstoarne o dată vrăjma
șul, capătă o a treia împunsătură, de la 
picadorul secund, în fine, descoperă resur
se pentru a se năpusti cu destulă convin
gere asupra banderilierilor, care-i înfig in 
spinare perechi de bastonașe de lemn, îm
podobite cu hîrtie colorată și terminate 
printr-o gheară de oțel...

Crepuscul însingerat...
Trompeta răsună pentru a treia — Și 

ultima oară. Se apropie momentul suprem
— el tercio de muerte, actul marții. Ban- 
derilierii se retrag. Matadorul, în splen
didul său costum cu fireturi și pietre 
seînteietoare, primește din mîinile valetu
lui muleta și spada. Abia acum vom ve
dea cit valorează intr-adevăr acest maes
tru al arenei, pentru că o execuție defec
tuoasă compromite aproape în întregime 
succesul, fie chiar remarcabil, obținut de 
torero în prima parte. Cum spune o zică- 
toare barceloneză: „Aurul și armele rău 
folosite, n-ajută la nimic !"

Faza finală debutează prin obișnuitele 
pase de muletă, numite, într-un cuvint, 
faena. Matadorul caută să fixeze atenlia 
animalului asupra „nadei", să-l convingă 
că adevăratul vrăjmaș este acea bucală 
de postav, susținută de o vergea de lemn,
— care se sustrage cu atîta abilitate atacu
rilor sale — și nu omul care i-o flutură 
pe la nas... Miileta, întrebuințată cu măies
trie, năruie ultimii stropi de energie ner
voasă a taurului Și se zice că poate ucide 
tot așa de sigur, ca și spada. Marele Peăro 
Romero, părintele tauromachiei moderne, 
care a estocat (de la estoc, spada scurtă, 
cu care se dă lovitura de grație) vreo 6 000 
de tauri, fără să ridice o singură dată pi
ciorul din nisip, afirma că un bun mata
dor ucide 7 tauri din 8. Al optulea — moa.re 
de furie...

...Printr-un gest fastuos, toreadorul în
chină victima președintelui, apoi se în
toarce și, înclinînd. muleta sub botul fia
rei, o silește să-și plece fruntea, treptat, 
descoperind unicul punct favorabil pentru 
lovitura decisivă. Cite nume a născocit 
spaniolul, definind această operație mor
tală ! Estocada poate fi honda (totală, pro
fundă) dacă spada a pătruns pînă-n miner, 
corta, sau media, dacă lama intră pină la 
treime sau pe jumătate, delantera (avan
sată), pasada (depășită), trăsera (respinsă) 
desprendida (desprinsă), caida (căzută), 
baja (joasă) tendida, contraria, atravesada—

...Din superba bestie zgomotoasă, care a 
năvălit acum douăzeci de minute pe poarta 
toritului, a rămas numai amintirea, Sub 
ochii excitați ai spectatorilor, stă un biet 
animal hăituit, epuizat, înnebunit de du
rere, de spaimă, brăzdat de sîngele care 
se scurge mereu din greabăn către copite...

...Un răgaz de tăcere. O încremenire 
sumbră, de-o parte și de alta. Brusc, ca 
la o comandă numai de ei auzită, omul și 
taurul zvîcnesc unul spre celălalt. Brațul 
toreadorului trece printre coarne, spada se 
înfige adine în masa însîngerată, A fost, 
in termeni tehnici, o estocada simultană. 
Animalul mai face cîțiva pași, citeva sal
turi descumpănite — apoi, rămîne locului, 
cu limba atîrnînd printre dinți, cu privi
rea cețoasă, ca și cum ar visa. Poate vi
sează, intr-adevăr, o cimpie imensă, pe 
care poți să cutreieri în voie, în zori, la 
ceasurile răcoroase, pînă dincolo de capă
tul zării...

Picioarele șovăie, trunchiul se năruie — 
întii în genunchi, apoi de-a curmezișul, in 
nisipul murdar. Publicul aclamă, toreado
rul salută, — a lucrat excelent, va primi, 
probabil, ambele urechi, dacă nu și coada 
victimei, drept omagiu suprem — catîrii 
pătrund în redondel, în clinchetele zurgă
lăilor de argint. Miroase a sudoare, a sin
ge, a urină. Cineva, lingă mine, își face 
loc în grabă, cu batista la gură. Deasupra 
arenei apare, cine știe prin ce intlmplare, 
un stol de porumbei albi; se rotesc de 
două-trei ori peste tribunele înțesate, — 
pe urmă, văzînd despre ce-l vorba, fulgeri 
îndărăt, în văzduh} „-----—
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Patinatorii bucureșteni si-au desemnat
Mbere, cele care dau 

patinatorului posibilitatea e&-șl 
pună deopotrivă în lumină fan
tezia și pregătirea atletică, n-au 
avut darul, ieri, decât să certifi
ce diferențele valorice consem
nate de aridele dar precisele fi- 
guri obligatorii, în zilele prece
dente. La ultima lor apariție în 
cadrul campionatelor regionale — 
de fapt o încălzire pentru finale
le de săptămîna viitoare — frun
tașii patinajului bucureștean 
ne-au oferit un frumos specita- 
coii sportiv, deși nu totdeauna 
susținut de elemente tehnice de 
deosebită dificultate. Excepție 
notabilă face Marcel Comanici, 
clasat pe primul loc la seniori, 
care a repetat cu brio progra-

Feroviarele In serie:

Rapid-Combinatul
Poligrafic 3-0 (7,13,4)

Lipsite de eanclucerea antreno
rului lor (reținut la examen), po
ligraf ele au cedat, fără drept de 
apel, în fața feroviarelor, care au 
reușit a cincea victorie consecu
tivă (fără a pierde nici un set) 
în actualul campionat. La înce
putul meciului c.P.B.-ul realizea
ză 3 puncte, dar riposta rapidis- 
telor este promptă : 6—3. In con
tinuare scorul se menține favo
rabil Rapidului șl „repriza" este 
adjudecată la 7. Setul secund a 
fost cel mai animat. Se încearcă, 
de ambele părți, desprinderea de 
adversar. Scorul a evoluat ast
fel : 0—2, 2—2, 3—2, 3—3, 5—3, 5—5,

ORAȘE Șl... ORAȘE
PE HARTA ATLETISMULUI

Există fel da fel da hărți 
ale țării noastre .> cu împărți
rea teritorial-administrativă, 
cu bogățiile subsolului, cea a 
căilor rutiere, feroviare și ae
riene etc., etc. Există, tot
odată, o „hartă" a atletismu
lui pe care, alături de vechile 
citadele ale acestui sport, au 
fost notate în ultimii ani noi 
și noi centre,

La bariera dintre un an șl 
altul activiștii atletismului — 
ca niște autentici stat-majo- 
riști — împlîntă stegulețe prin 
care marchează cucerirea pen
tru atletism a altor locali
tăți. Din acest punct de ve
dere apar • ca lăudabile stră
daniile de a lărgi necontenit 
aria practicării atletismului.

Roadele acestor preocupări, 
ale pasiunii cu care înțeleg 
să-și facă meseria o serie în
treagă de antrenori și profe
sori de educație fizică, se văd 
acum în adevărata lor lumi
nă, Pe harta amintită figurea
ză, de pildă, Romanul și Câm
pulungul din Muscel, orașe în 
care atletismul este la el aca
să, fîîr și alte centre care as
piră la renumele de localităji- 
atletice, cum sînt Tg. Secuiesc, 
Beiușul, Alexandria ș.a. în lo
turile republicane de juniori 
au fost promovați în ultima 
vreme o serie de tineri ta
lentat! care nu provin numai 
din centrele considerate ca 
tradiționale pentru atletismul 
nostru, ci și din alte multe 
orașe. Este vorba de Caracal, 
de Focșani, de Agnita, de 
Breaza etc.

Sînt lăudabile strădaniile 
care se fac pentru a se popu
lariza atletismul în toate coltu
rile țării, pentru a-1 face cu
noscut tineretului, pentru or
ganizarea de competiții, pen
tru formarea de secții în ca
drul asociațiilor și cluburilor, 
pentru depistarea și pregătirea 
tinerilor celor mai merituoși, cu 
posibilități de progres. Pe a- 
ceastă linie se cuvine șă con
semnăm și organizarea celor 
cîteva zeci de centre de an
trenament pentru atletism, în 
diferite localități.

Se pare însă că din dorința 
de a lărgi mereu aria atletis
mului, de a sădi dragostea 
pentru acest sport chiar și pe 
terenuri mai puțin „fertila", a 
fost scăpată oarecum din ve
dere activitatea care se des
fășoară în anumite orașe, cu 
inii și zeci de mii de tineri, cu 
o bază materială mai mult sau 
mai puțin completă, cu cadre 
tehnice de specialitate,- cu clu
buri și asociații sportive pu
ternice. Așa s-dr putea, even
tual, explica faptul că Sibiul, 
de exemplu, „produce". într-o 
măsură insignifiantă pentru 
atletism. în acest oraș, cu nu 
știm cîte școli și licee, cu 
zeci de profesori de educație 
fizică (unii chiar cu speciali
zarea atletism), cu destui an

mul de libere prezentat la re
centul concurs ' internațional, de 
data aceasta eu ambele sărituri 
duMu Lutz reușite; Meritoriu au 
evoluat șl învinșii săi. în între
cerea feminină, primul loc re
vine campioanei țării, Elena Moiș, 
distanțată net de adversarele sale.

Iată clasamentele finale alo în
trecerilor : JUNIORI Băieți : 1.
Mihai Popescu (Constructorul) 
318,5 p ; 2. At. Rulete (Școala 
sportivii nr. 2) 296,6 p. Fete : 1. 
Constanța lonescu (Constr.) 389,4 
p ; 2. Letițla Făcurăm (Dinamo) 
318,2 p; 3, Anca Tănase (Șo. Sp. 2) 
343,4 p ; 4. Mariana Ionel (Șe. Sp. 
3) 326,7 p. Perechi: 1. Letiția Fă- 
ouraru — Dan Săveanu (Din.) 64,4 
p. SENIORI Băieți: 1. Marcel Coma-

6—9, 6—a, 6—9, 9—9, 10—9, 10—11,
11— 11, 11—12, 14—12, 14—13 și Che- 
zan pline capăt acestui maraton 
cu un șut sec : 15—13. tn ultima 
parte a meciului de la 1—1 se a- 
junge repede la 9—1, apoi 9—3,
12— 3, 12—4, 15-4.

Victoria rapidistelor este pa 
deplin meritată. Ele au luptat cu 
mal multă ardoare, și-au organi
zat mai bine apărarea șl, mai a- 
les, blocajul, unde au excelat cu
plurile Szekely—-Baga șl Tudora— 
Florescu. In atac au punctat de
cisiv Szekely, Baga șl Tudora. 
Rebac, deși a muncit mult, a 0- 
voluat sub valoarea ei, mai ales 
în setul II. Florescu șl Chezan 
în nota obișnuită. De la învinse

trenori, cu o școală sportivă, 
activitatea nu este mulțumi- 

'toare, ea fiind cu mult în 
urma celei de la Roman și 
Cîmpulung, centre cu posibi
lități mai mici, dar — de ce 
să n-o spunem — cu cîțiva an
trenori și profesori inimoși, în
drăgostiți de atletism și de 
munca pe care o prestează. La 
sfîrșitul anului 1967, bilanțu
rile generale ale atletismului 
nostru nu cuprind numele nici 
măcar al unui singur atlet si- 
bian, la seniori și la... juniori!

O situație asemănătoare din 
multe puncte de vedere poate 
fi întîlnită și în alte orașe, 
puternice centre școlare, cu 
tradiție în atletism ca Lugoj, 
Caransebeș, Constanța, Ora
dea etc.

Am lăsat înadins la urmă 
Timișoara I Pînă nu de mult, 
orașul de pe Bega a dat atle
tismului nostru o serie dintre 
cei mai cunoscuți performeri 
ai săi, pentru ca, în ultimii 
ani, aportul Timișoarei la dez
voltarea atletismului național 
să fie din ce în ce mai mic. 
Să nu mai existe oare în șco
lile și in facultățile timișo-. 
rene tineri talentati pentru a- 
tletisin ? Categoric, nu ! Ade
vărul este înșă acela că la 
Timișoara se lucrează acum . 
mult prea puțin pentru acest 
sport, că majoritatea eforturi
lor au un caracter individual, 
că doar un număr foarte mic 
de tineri practică atletismul, 
că și-a făcut loc un extrem 
de periculos fenomen de bla- | 
•zare în muncă. în această pri
vință ni se pare mai mult de- 
cît elocventă situația consta
tată la recenta conferință a 
comisiei regionale de atle
tism. La ședința la care trebuia 
să se discute activitatea din 1957 
și să se adopte planul de mă
suri pentru acest an au fost 
prezenti doar 22 (cititi bine!) 
din cei 106 invitați! ? Au fost 
prezenti doar cîțiva antrenori 
și profesori, aceiași pe care-i 
știm ,de ani, Lupșa, Grozescu, 
Beker, Robitsek, cițiva acti
viști.'în schimb, au lipsit 5 din 
cei 11 membri ai comisiei re
gionale de atletism, 7 din cei 
8 membri ai comisiei orășe
nești, toți cei 10 profesori cu 
specializare atletism, toți pre
ședinții secțiilor de atletism 
din cluburi și asociații, repre
zentanții Consiliului sindical 
regional, Comitetul regional 
U.T.C., Secția regională de în- 
vățămînt etc. pînă Ia comple
tarea numărului celor 106 in
vitați I

în asemenea condiții ne în
trebăm c'are este eficiența a- 
cesteî conferințe și ce poate 
însemna ea pentru activitatea 
atletică din Banat ? Mai avem 
sau nu dreptul să așteptăm, în 
continuare, mult promisul re
viriment al atletismului din 
această parte a țării ?

Romes VI LAȘA

DE CE RĂMÎNEM MEREU IN URMĂ?
Incontestabil că eșecurile su

ferita da fotbalul nostru în ul
tima vreme ne-au trezit la rea
litate, Dar aceste neplăcute in
succese, dezbătute larg în co
loanele ziarelor, este posibil să 
fie urmate de altele dacă ne 
Vom mărgini șă criticăm doar 
comportarea jucătorilor noștri, 
dar îrț același timp nu vom 
observa atîtea șl atîtea as
pecte negative care și-au fă
cut loc șl șe mențin în fot
balul romanesc.

în anul 1984 ml-am făcut 
concediul la Praga. în cele 18 
zile cît am stat acolo, am vă
zut jocuri de campionat de 
categoria A, de juniori, am 
urmărit la lucru echipa olim
pică și •prima reprezentativă 
a Cehoslovaciei.

Concluziile mele de atunci 
au fost că avem jucători tineri 
mai talentați decît au cehii și 
deci perspectivele noastre sînt 
mai" frumoase. (La timpul său, 
am informat de aceasta pe tov. 
președinte al Federației de fot
bal, iar jocul nostru cu Ceho-

aseară campionii
niel (Din.) 586,9 pj 2. NiiooJae Bellu 
(Coinstr.) 546,4 p ; 3. Dragoș Sandu 
(Cunstr.) 519,4 p ; 4. Dan Săveanu 
(Din.) 493,1 p; 5. Eugen Tăujan 
(I.C.F.) 420,8 p. Fete : 1. Elena
Moiș (I.C.F.) 593,3 p ; 2. Cristina 
Formagiu (Șe, Sp. 2) 527,0 p i 3. 
Doina Ghtșerel (Șc. Sp. 2) 500,4 p.

Din picate, nu vom puica ocoli 
un țpivlnt de reproș la adresa or
ganizării. Cu atîtea becuri lipsă 
la stîlpi) de iluminai ai patinoa
rului, Floreasoa, este probabil că 
n-am fi văzut ca lumea evoluția 
patinatorilor dacă nu ne-ar fi 
venit în ajutor reflectoarele tele
viziunii. Fericită coincidență...

Radu VOIA

«-au remarcat Covaci, Vlădeanu 
și, parțial, Flore®. Slab aportul 
Ilenei Enculeseu-Dulău. Notăm, 
ds asemenea, cu minus echipa
mentul antrenorului Rapidului.

Corect arbitrajul lui Em. Cos
talii și A. lonescu.

I. DUMITRESCU

Etapă 
incompletă
Etapa a 5-a a diviziei A, 

începută la... 20 decembrie
cu meciul Steaua — Dina
mo (3—t) și continuată ieri 
cu întîlnirea C.P.B. — Rapid 
(p—3) programează azi restul 
de 5 partide masculine și 4 
feminine.

în Capitală, Ia sala Giulești, 
vor avea loc jocurile Medi
cina — Universitatea Cluj (f) 
și Rapid — Politehnica Galați 
(m). în deschiderea cuplajului, 
medicinistele vor încerca, în 
fata studentelor clujene, să 
obțină prima victorie din ac
tualul campionat (un scor de 
3—0 sau 3—1 le-ar aduce 
chiar un loc mai bun în cla
sament). Meciul vedetă opu
ne fruntașele seriei a doua 
masculine, învingătoarea deve
nind campioana turului.
• în provincie, la Oradea, 
Alumina primește vizita I.C.F.- 
ului. Se pare că de data a- 
ceasta victoria le va surîde 
orădenilor. Viitorul Bacău are 
prima șansă în confruntarea 
cu Petrolul Ploiești, care n-a 
cîștigat în actualul campionat 
nici un set în deplasare. Mi
nerul din Baia Mare n-are o 
sarcină ușoară în meciul pe 
care-1 dispută, acasă, cu Farul 
Constanța.

Dinamovistele bucureștene 
pot să obțină (în deplasare, 
la Constanta) o victorie facilă 
în dauna Farului, la fel ca și 
Penicilina Iași (pe teren pro
priu) împotriva Drapelului roșu 
din Sibiu. Mai echilibrată ni 
se pare întîlnirea de la Sibiu 
unde C.S.M.-ul primește repli
ca Universității Craiova, care 
în etapa anterioară a întrerupt 
șirul victoriilor Combinatului 
Poligrafic București.

PRONOSPORT
Al doilea concurs la care se 

aplică noile măsuri privind trie
rea centralizată este concursul 
PRONOSPORT din 14 ianuarie 
1968, măsuri prin care se ob
ține o mai operativă cunoaștere 
a rezultatelor și plată a pre
miilor.

Ca și la concursul nr. 1 din 
7 ianuarie 1968, participarea se 
face pe buletine cu 3 taloane, 
pronosticurile jucate urmînd a 
fi înscrise identic pe toate cele 
3 taloane.

Costul unui buletin este de 
10 bani.

Publicăm mai jos programul 
concursului PRONOSPORT nr. 2 
din 14 ianuarie 1968: I: Ata- 
lanta — Sampdoria ; II: Bres
cia — Napoli ; III : Fiorentina
— Lanerossi; IV : Internazio- 
nale — Cagliari; V : Juventus
- Spăl; VI: Mantova — Bo
logna ; VII : Roma — Torino; 
VIII: Varese — Milan ; IX : 
Bari — Lazio ; X : Livorno — 
Foggia.; XI : Modena — Lecco ; 
XII: Novara — Fisa; XIII s 
Messina — Rcggina, 

slovacia, din anul 1965, a con
firmat părerea mea).

Dar tot acolo am văkut șl 
lucruri demne de menționat. 
Sportivitatea, disciplina, co
rectitudinea în joc, spiritul co
lectiv, ambianta “generală în 
care se dispută jocurile — 
toate acestea mi-au atras a- 
tenția deoarece pe terenurile 
noastre - nu le întîlnim prea 
des.

Din t nefericire, carențele 
noastre ‘în fotbal nu se rezumă 
doar la cele menționate mai 
sus.

La conferința pe țară a teh
nicienilor acestui sport, ținută 
în anul 1964, la Brașov, s-a 
afirmat Că acțiunile individua
le au devenit mai importante 
decît jocul colectiv, *Au fost 
dati, ca exemplu,' Pele, Euse
bio, Law, Mazzola și alți ju
cători mari. Un amănunt, însă, 
care a scăpat unora dintre teh
nicienii noștri este că și acești 
jucători au dat randament nu
mai atunci cînd se încadrau în 
jocul colectiv al echipei din 
care făceau parte, în tactica 
ei generală sau specială. Ta
lentul și capacitatea acestor 
■ași ai fotbalului sînt puse în 
slujba jocului colectiv și nu 
în detrimentul lui, așa, cum se 
întîmplă cu jucătorii noștri 
mai talentati în majoritatea 
echipelor noastre de club și 
chiar în echipa națională.

De ce oare Universitatea 
Craiova, care nu dispune de 
jucători de clasă, ocupă locul 
4 in clasament ? Pentru că 
pune în aplicare mai. corect 
decît alte echipe principiile 
jocului colectiv. Tot printr-un 
joc colectiv foarte bun s-a im
pus și Jiul.

De ce juniorii Tătaru II și 
Savu II, care în jocul cu A. C. 
Klagenfurt, au înlocuit pe con- 
sacratii D. Popescu și Negrea 
au reușit să schimbe fiziono
mia jocului în repriza a II-a2 
Pentru că tot timpul s-au stră
duit să paseze bine și la timp 
atacanților și n-au polarizat 
tot jocul asupra lor, cum o fă
ceau D. Popescu și Negrea.

De ce Dobrin, acest tipic re
prezentant al jocului indivi
dual, a fost apreciat de foștii 
tehnicieni de la conducerea Fe-

Din inițiativa, secției de volei a Institutului de cultură fizică din București, zilele trecute 
s-a desfășurat in'sala Institutului, peiit.ru prima oară, o interesantă partidă de mini-volei. 
Actori: elevi ai claselor a IlI-a și a IV-a ai Școlii generale din Pucioasa.

Sub îndrumarea profesoarei Paula Abramescu,. micuții voleibaliști au demonstrat 
în fața studenților de la cursul de specializare cit de frumos și util este voleiul și pentru ei.

Victorii scontate, dar greu obținute
(Urmare din pag. 1)

pele viitoare, echipele partici
pante vor confirma impresia lă
sată ieri, furnizînd meciuri mai 
bune din toate punctele de ve
dere. •

Cea mai echilibrată și mai 
frumoasă dintre cele trei parti
de cuprinse în programul de 
ieri a fost cba dintre echipele 
Avîntui M. Ciuc și Petrol — 
Geologie București, disputată 
seara, ca meci „vedetă" a cu
plajului de după-amiază. Ho- 
cheiștii din Miercurea Ciue au 
terminat victorioși: 5—2 (1—2, 
2—0, 2—0), dar cu prețul unor 
mari eforturi deoarece studenții 
bucureșteni au opus o rezisten
ță dîrză. Lungi peridade de 
timp, în special in prima parte 
a întîlnirii, formația Avîntui 
Miercurea Ciuc a fost obligată 
să se apere cu toate forțele, în 
fața asalturilor foarte rapide și 
deseori excelent dirijate tactic 
ale bucureștenilor. Imprecizia 
în șuturile la poartă (Petrol- 
Geologie a ratat în acest meci 
situații extrem de clare), a fă
cut ca la jumătatea întîlnirii 
scorul să fie egal. în final, ex
periența superioară a echipei 
Avîntui a determinat ca aceasta Călin ANTONESCU

deratiei și de toată presa de 
specialitate drept cel mai 
bun jucător . al anului 1967 ? 
Doar după campionatul mpn- 
dial .din Anglia a devenit clar 
pentru oricine că un jucător 
de clasă trebuie azi să aibă 
trei calități principale: 1.0 
mare capacitate de manevră 
(Dobrin nu o are), 2. Un, dezvol
tat simț .colectiv (la Dobrin, 
lipsește), 3. Calități morale și 
de voință bărbătești, manifes
tate “în joc, ca tenacitate,. cu
raj, voință, perseverentă (Do
brin nu țe are nici pe aces
tea). Și atunci cum de a fost 
decretat Dobrin jucătorul nr. 1 
al anului. Numai datorită cî- 
torva execuții statice, fără 
nici o legătură eu jocul ? După

jocul cu Italia, dip toamna lui 
1966, Ilie Oană spunea: 
„Avem și noi jucători de ta
lia lui Corso" și l-a numit pe 
Dobrin. Cît de departe de rea
litate a fost colegul Oană a 
arătat-o căderea ulterioară a 
lui Dobrin într-un anonimat 
aproape total. Doar în toamna, 
trecută, schimbîndu-și mentali
tatea și concepția de joc, aj:i- 
tat fiind și de noii antrenori 
ai echipei F. C, Argeș, Ion Bă- 
lănescu și Eugen Mladin, care 
în cadrul unui sistem de joc 
original i-au creat posibilități 
mari să-și manifeste talentul 
și unele calități, Dobrin. a reu
șit să- recîștige o situație ce 
părea, definitiv pierdută.

Pe jucătorul Di Stefano, poa
te cei mai mare fotbalist din 
lume, l-a caracterizat o mare 
simplitate în joc, o capacitate 
enormă de manevră și un dez
voltat simt colectiv. La jocul 
Real Madrid — Dinamo Buc., 
Di Stefano a demonstrat cu o 
deosebită măiestrie arta de a 
pasa. La un moment dat, după 
o asemenea pasă reușită, un 
jucător divizionar a spus: 
„Eh, și ce mare lucru face Di 
Stefano că pasează; orice ju
cător de la noi poate proceda

să se detașeze și să obțină o 
victorie meritată pe deplin, dar 
foarte dificil realizată. Au în
scris : E. Antal (2), I. Szabo, 
Oswath — Avîntui; Niță, Mi- 
hăilescu — Petrol-Geologie.

în deschiderea cuplajului de 
după-amiază, Steaua a realizat 
o netă victorie în fața echipei 
Avîntui Gheorghîeni: 14—0 
(2—0, 6—0, 6—0).

Dimineață, în meciul inau
gural al întrecerilor din a-‘ 
ceasta etapă a competiției, 
s-au întîlnit echipele Agrono
mia Cluj și Tîrnava Odorhei. 
De această dată, studenții clu
jeni au reușit să se impună și 
să cîștige cu 7—2 (1—2, 2—0, ° 
4—0). însă, după cum se poa
te vedea și din scorurile celor 
trei reprize, victoria Agrono
miei Cluj s-a conturat • destul 
de greu, devenind certă abia 
spre sfîrșitul meciului.

Adoptînd aceeași tactică pe 
care au utilizat-o în jocul din 

la fel". Nu sînt sigur că orice 
jucător de la noi poate pasa la 
fel, dar în orice caz n-ar face 
răti s-o încerce cît mai des 
și să se lase de alergătura 
disperată cu mingea la picior, 
preferind să rezolva singur 
cele mai dificile situații tac
tice.

.Nu trebuie să uităm nici un 
moment că jocul de fotbal a 
fost, este și va rămîne un joc 
colectiv, iar mijlocul unic.pen- 
tru realizarea acestuia îl con
stituie pasa. Să-i acoțdăm deci 
atentia cuvenită și să nu o 
considerăm ca un lucru prea 
simplu, prea cunoscut de ju
cătorii noștri.

Fiecare fotbalist trebuie să 
știe ceea ce se cunoștea acum 
32 de ani, cînd, în prima carte 
de fotbal apărută la noi, Vir
gil Economu, autorul acesteia, 
a precizat că pasa este „car
tea de vizită a jucătorului".

Nimeni nu este profet în 
tara lui. Daț ceea ce sus{in în 
prezentul articol a fost confir
mat într-o formă delicată și 
de Dragoslav Secularat în zia
rul „Sportul popular" din 23 iu
nie 1967. Printre altele, el a 
spus: ^Jucătorilor români le 
lipsește viteza de execuție, o 
mai bună legătură între com
partimente și o mai mare în
țelegere, iar uneori consumă 
energie fără rost. Antrenorul 
este dator să intervină în 
schimbarea concepției de joc".

Meciul cu Italia, care -s-a 
disputat imediat după aceea, 
a confirmat în întregime ob
servațiile lui Secularaț. Păcat 
de eforturile individuale inu
tile ale jucătorilor Ghergheli, 
R. Nunweiller, Lucescu, lo
nescu, care și-au neglijat me
reu coechipierii.

Promotorii jocului individual 
au dus în bună măsură fotba
lul nostru în situația grea de 
azi. A sosit momentul să ne 
revizuim cît mai urgent con
cepția de joc 1

Jocul colectiv nu este doar 
pentru jucători mediocri, cum 
spun unii colegi tehnicieni. 
„Celtic", cîștigătoarea „C.C.E." 

«— ediția 1Ș67, a demonstrat cu 
prisosință acest adevăr.

Colea VTLCOV 
antrenor

primul tur, hocheiștii din 0- 
dorhei s-au limitat — în pri
mele două reprize — la o 
apărare strictă, păstrîndu-1 în 
zona neutră pe Gyorgy, cu 
scopul de a intercepta orice 
puc „rătăcit" și de a contra
ataca, astfel, din poziție op
timă. Tactica a dat roade, la 
începutul reprizei secunde Tîr
nava conducînd cu 2—1. în 
această perioadă (min. 24), 
Gydrgy a scăpat singur spre 
poarta clujenilor, a ratat, faza 
a continuat însă și Agronomia 
a beneficiat,, la rîndul ei, de 
un contraatac, pe care l-a fruc
tificat cu siguranță Gali: 2—2. 
în minutul următor, Tarei a 
ridicat scorul la 3—2. în re
priza a lil-a, Tîrnava a schim
bat tactica, trecînd la atac, in 
speranța că va egala. Lucru
rile s-au petrecut însă invers. 
Avînd mai mult spațiu liber 
în fata porții echipei din O- 
dorhei, clujenii s-au mișcat 
mai în voie și au realizat din 
combinații frumoase patru go
luri. Au marcat: Gali (3), 
Tarei, Cazan II, Godri, Eros — 
Agronomia Cluj; Laszlo, 
Gyiirgy — Tîrnava Odorhei. 
Au arbitrat. bine: C. Sgincă 
și FI. Gubernu.

F. C. ARGEȘ, 
LA SINAIA

Echipa plteșteană a poposit 
de joi la Sinaia. Aici, timp de 
două săptămini, sub conducerea 
antrenorilor Ion Bălănescu și 
Eugen Mladin, fotbaliștii piteș- 
teni vor face adaptarea Ia 
efort și ușoare antrenamente cu 
balonul. Iată Iotul: Stan, Iile 
Stelian, Ivan, Vulpeanu, Păciu- 
lete, Prepurgel, Olteanu, Ioniță, 
Țîrcovnicu, Nuțu, Radu, KrauS; 
Țurcan, Dobrin, Eftimie, Jer- 
can. După cum se poate remar
ca, din lot lipsește Popeșcu loa- 
chim, car e în ziua de 4 ianuarie 
a suferit un accident de auto
mobil pe șoseaua București — 
pitești,

In tabăra de la Sinaia au fost 
luați și juniorii Ariciu, Ciolan 
și Cîrstea, promovați din acest 
an în lotul primei garnituri. In 
programul pregătirilor din a- 
ceastă iarnă, F.C. Argeș are pre
văzut și un lung turneu în ță
rile calde. După cum am fost 
informați, echipa va susține 
începînd de la 19 ianuarie, 8 
meciuri în Liban, Siria și Irak, 
înapoierea în țară ar urma să 
aibă Ioc la mijlocul lunii fe
bruarie. Pînă la începutul id- 
nil martie formația va între
prinde încă un turneu de 3 
jocuri în R.D. Germană.

Primul meci oficial, F.C. Argeș 
îl va susține în țară în ziua de 
3 martie, eînd este programată 
in „Cupa României".

SPORT LA

Ora 23,20 — Emisiunea 
Telesport. Din cuprins : 
reportaje filmate de Ia 
competiții din țară (me
ciurile : Rapid — Poli
tehnic» Galați la volei 
masculin, I.C.F, — Steaua 
la baschet masculin și 
Rapid — Admira Viena 
Ia handbal feminin) și de 
peste hotare (marele pre
miu automobilistic de la 
Johannesburg, crosul San 
Silvestro, finala „Cupei 
Davis“ Ia tenis de cîtnp, 
concursul de sărituri cu 
schiuriie de la Oberst
dorf și schi nautic în 
Florida).

ergem
COMPETIȚII

INTERNAȚIONALE

HANDBAL — Sala Flo- 
reasca, ora 19: Meciul re
vanșă Rapid — Admira 
Viena (feminin) în cadrul 
„C.C.E.".

CAMPIONATE 
REPUBLICANE

BASCHET — Sala Flo- 
reasca, de la ora 9: Uni
versitatea București — Vi
itorul Dorohoi (f.B), Rapid 
— Universitatea Timișoara 
(m. A), I.C.F. II — Pedago
gic Bacău (f. B).

VOLEI — Sala Giulești, 
de la ora 9: Medicina — 
Universitatea Cluj (f. A), 
Rapid — Politehnica Galați 
(m. A).

HOCHEI — Patinoarul 
„23 August", de la ora 8 : 
Avîntui Gheorghieni — Di
namo București; ora 17: 
Avîntui M. Ciuc — Tîrnqva 
Odorhei; ora 19 : Steaua — 
Petrol-geologie.

ALTE COMPETIȚII

SCRIMA — Sala Facultă
ții de Drept, de la ora 9: 
campionatul Capitalei — 
juniori mici (floretă fete).

HANDBAL — Sala Flo- 
reasca, de la ora 15: Re
colta — Rafinăria Teleajen 
(m), Rapid — Dinamo (m), 
Universitatea — Progresul 
(f) ; de Ia ora 20,15: Po
litehnica — Institutul de 
Construcții (m) — meciuri 
în cadrul „Cupei F.R.H.".

peiit.ru


- ANIVERSAREA
„CURIOASEI MAȘINI"

FINALA „C.C.E.“ LA POLO
TENSIUNEA CRESTE ÎN 
TABĂRA LUI MLADOST
ZAGREB 6 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru IVO 
GORAN). — Au mai rămas 
cîteva zile pînă la marea fi
nală a polo-ului continental, 
care va pune față în față — 
în prima mapșă — pe cam
pioana României, DINAMO 
BUCUREȘTI și reprezentanta 
Iugoslaviei, formația MLA- 
DOST. în tabăra studenților 
din Zagreb tensiunea este în 
creștere. Echipa lor 
pentru prima oară

• ,,'C,C.E.“, și emoțiile sînt mai 
mult decît firești.

Săptămină trecută, în func
ția de antrenor al formației a 
fost numit cunoscutul inter
național Ivo Trumbici. El este 
ajutat în permanentă însă de 
selecționerul unic al reprezen
tativei iugoslave, Al. Seifert, 
iar cuplul lor asigură „7"-lui 
studențesc o pregătire la un 
nivel ridicat. în ultimele zile, 
Mladost a susținut mai multe 
meciuri de verificare în com
pania 
(care activează, de asemenea, 
în prima ligă), componenții 
săi manifestînd o deosebită 
poftă de joc. Cel mai în for
mă dintre cei 11 poloiști, care 
vor reprezenta culorile lui 
Mladost în această finală, este 
fără. îndoială portarul națio
nalei, Carlo Stipanici.

FILE DE ISTORIE

joacă 
finala

echipei Medvesciak

CU DIZIDENIII 
TENISULUI

1 ianuarie a trecut fără 
să aducă confîrmareia unei 
știri transmise de agențiile de 
presă, care anunță laconic 
suspendarea Federației engle
ze de tenis, cu începere de la 
această dată. Știrea n-a fost 
o născocire, ci a exprimat 
prima reacție a președintelui 
Federației internaționale de 
tenis (F.I.L.T.), Giorgio De 
Ștefani, față de hotărîrea A- 
dunării generale a cluburilor 
din Anglia de a se aboli orice 
diferență dintre tenismanii a- 
matori și profesioniști. Se 
pare că în cele din urmă păr
țile au ajuns la un „gentle
men’s agreement", amînîndu- 
se pronunțarea 
pînă la 12 aprilie, dată 
ar urma să intre în vigoare 
mult comentata decizie a fo
rurilor britanice.

Si.tuindu.-se pe această po
ziție, organizatorii marilor tur
nee din Anglia și-au 
cis calea. în locul 
unor soluții — prin' 
diui F.I.L.T. — prin 
se împiedice trecerea 
loir la profesionism, ei au pre
ferat să pactizeze cu adver
sarii, de care îi leagă aceleași 
interese pecuniare: redresarea 
rețetelor. Ani de zile deosebit 
de prosperă, faimoasa trupă 
a lui Jack Kramer a ajuns la 
crepuscul: pe de o parte fi
indcă longevitatea competițio- 
nală a unor stele ca Frank 
Sedgman, Pancho
Pancho Segura (48 ani), Ken 
Rosewall s-a apropiat de li
mitele firești, pe de alta fi
indcă pepiniera așilor ama
tori, care a alimentat an de 
an trupa, e pe cale de a secă
tui și ea. O alarmantă scă
dere a numărului spectatorilor 
a dus la concluzia că turneele 
„open” (deschise atît amatori
lor, cît și profesioniștilor) ar 
fi unica soluție de subsistență. 
A urmat o sumedenie de ma
nevre, duse de conivență cu 
dizidenții amatori, culminînd 
cu un adevărat asalt asupra 
amatorismu ui, declanșat ime
diat după pronunțarea foruri
lor engleze în favoarea unifi
cării. a urmat înlocuirea lui 
Kramer, în locul acestuia fiind 
înscăunat George McCall, fost 
căpitan al reprezentativei 
S.U.A., căruia i se va încre
dința o trupă a „stelelor" în 
care vor intra, pe lîngă cei 
citați mai sus, Rod Laver, 
Andreas Gimeno, Fred Stol- 
Ie, Lew Hoad. Totodată, re
prezentatului unui consorțiu 
de săli, pe nume Dave Dikson, 
i s-a dat conducerea unei tru
pe a „secunzilor", destinată 
în special pentru turnee tele
vizate, în care vor intra, prin
tre alții, Earl Bucholtz, Pierre 
Barthes, Barry MacKay, Mike 
Davis, Nikola Pili ci, Rog er 
Tay, ca și recent racolații 
Newcombe și Roche.
Trebuie să recunoaștem di

băcia acelora care i-âu prins 
în plasă atît de bine pe di- 
zidenți, punîndu-i în alterna
tiva de a nu avea la startul 
Wimbledonului pe actualii 
primii zece din lume sau de 
a fi excluși din F.I.L.T., dar 
de a beneficia, în schimb, de 
un număr însemnat de capete 
de afiș. Ce este de ales ? Iată 
întrebarea...

Dizidenții au de partea lor 
oameni influență, ca Herman 
David, președintele Iui 
England Club (citește 
bledon) și Basil Reay, 
tarul federației engleze, care 
mai este pe deasupra și -se
cretarul F.I.L.T. Ei vor’ face 
totul să înduplece, dar să 

nu se lase înduplecați.
In mijlocul acestor frămîn- 

tări, atitudinea pe care o va 
lua ia 4 februarie adunarea 
federației americane de spe
cialitate va juca un rol deo
sebit de important. Din unele 
mărturisiri ale (președintelui 
acestei federații, juristul ” 
bert Kelleher, n-ar “2 
dus ca la acest for să 
reactualizeze un proiect mai 
vechi, care merită menționat. 
Paternitatea iui aparține cele
brului jucător al anilor din
tre cele două războaie, fran
cezul Jean Borotra. Este vorba 
de crearea unei a treia ca
tegorii: jucători „autorizați". 
Aceștia ar putea lua parte Ia 
toate întâlnirile alături de 
profesioniști, putînd fi folosiți 
însă și în jocurile pentru 
„Cupa Davis". Se stipulează 
că jucătorul „autorizat" va 
putea primi remunerații ca 
orice profesionist, deosebin- 
du-se de ; cesta prin faptul că 
sportul nu constituie profe
siunea sa de bază.

După unii comentatori, pro
iectul 
zintă 
cial 
șanse 
masa

suspendării
' ' ~ cind

ales pre- 
căutării 

interme- 
care să 
amatori-

Gonzales,

AII 
Wim- 
secre-

Ro-
fi ex-

se

Borotra — care repre- 
punctui de vedere ofi- 
francez — are multe 

să ajungă din nou pe 
conducerii F.I.L.T., maj 

cu seamă că nu aduce 
prejudiciu eforturilor 
de De Ștefani, de a 
tenisul definitiv în
disciplinelor olimpice.

Oricum, chiar și
cale de mijloc nu face alt
ceva cjcît să pună, în ultimă 
instanță, și mai mult în lu
mină marea răscruce la care 

. a ajuns sportul alb.

nici un 
depuse 
include 
rindul

această

Paul CERNESCU

în cea de a U-a ediție (au par
ticipat 14 formații) debutează și 
campioana României, Dinamo 
București, Startul ei a fost exce
lent: 7—4 cu Tunafors Eskilstuna, 
7—6 cu Dynamo Magdeburg, 6—5 
cu Dozsa Szol.nok și 9—7 eu 
N.C.A.C. Moscova, cu care a ob
ținut locul l în grupa prelimi
nară de la Eskilstuna. In cealaltă 
serie, partizan Belgrad (5—4 cu 
Pro Recco) nu cunoaște, de ase
menea, în fringe rea.

O lună mai tîrziu (martie 1965) 
— turneele semifinale. La Magde
burg, bucureștenii înving pe 
Dozsa Szolnok cu 5—3, dar sînt 
intrecuți de Dynamo Magdeburg 
(4—6) și N.C.A.C. Moscova (1—4), 
care s-au calificat în turneul fi
nal. Din semifinala desfășurată la 
Genova au rămas în cursă Par
tizan și Pro Recco (în meciul di
rect 4—i pentru iugoslavi).

In turneul final (Milano, 9—11 
aprilie), surpriza a fost furnizată 
de Pro Recco : 5—4 cu Dynamo 
Magdeburg și N.C.A.C. Moscova 
și 1—0 cu Partizan. Italienii au 
preluat trofeul de la campioana 
Iugoslaviei, de asemenea învingă
toare în fața lui Dynamo (4—2) și 
N.C.A.C. (6—2).

ARBITRII JOCURILOR
Nici una din propuneiile Bi

roului L.E.N., privind pe cei 
doi arbitri ai finalei „C.C.E.", 
nu a găsit.ecou în rindul cc- 

fluierului, 
Bauwens (Belgia), Prostiakov 
(U.R.S.S.), Angello (Franța) și 
Parrini (Italia) care, pe rînd, 
s-au declarat... indisponibili, 
în această situație, forul euro
pean a mai făcut două propu
neri, care -au avut mai mult 
succes.

Partida de la Zagreb va fi 
condusă de către WERNER 
ULRICH din R. D. Germană, 
iar cea de la București, de 
către italianul IVO MA- 
NUELLI.

lor 4 cavaleri ai

în noaptea Revelionului eînd 
— cu diferențele impuse de fusul 
orar — s-a sărbătorit, pe diferi
tele meridiane ale lumii intrarea 
în noul an — pasionații sportului 
cu pedale au avut un prilej de 
bucurie în plus, Anul 1968 înseam
nă, pentru ciclismul competiția- 
nai, anul 10Q al existenței sale ! 
Atunci, cu un secol în urmă, 
în parcul Saint-Cloude din Paris, 
s-a dat, pentru prima oară în 
lume, startul într-o competiție ci- 
clistă. Invenția domnului de . Si- 
vrac, căreia, pe parcursul anilor,
1 s-au adus sute și sute de modi
ficări, devenea un mijloc util 
pentru întrecerea sportivă com
petitivă. James Moore, un englez 
stabilit în Franța, parcurgea in 
timpul cel mai. scurt distanța de
2 000 m și uimea publicul cu înde- 
mînarea pe care o dovedea în 
conducerea „curioasei mașini". Tot 
el, avea să cîștige, un an mai târ
ziu, și prima cursă de fond pe 
100 km, făcînd și întîiul pas spre 
profesiunea de ciclist : pentru 
isprava sa, primea importanta 
sumă de 1 000 de franci aur ! Se 
poate spune, deci, că profesionis
mul a precedat amatorismul, si
tuație paradoxală, dar, așa cum 
o afirmă istoria, perfect veridică. 
Cunoscînd și de la acea dată 
transformări care au făcut-o mai 
ușoară și mai rapidă, mat comodă 
și mai elegantă, bicicleta a deve
nit, în scurtă vreme, un miraj. 
Fără să-l susținem ca atare, tre
buie să recunoaștem că un merit 
deosebit l-a avut și ciclismul pro
fesionist.

ignorînd ordinea cronologică in 
citarea marilor figuri ale ciclis
mului internațional, îl vom situa 
pe „papa Desgrange" înaintea tu
turor. Argumentele nu sînt numai 
sentimentale. Henri Desgrange sta
bilea, în anul 1893, primul record 
al orei, cu 35,325 km, performan
ță realizată pe velodromul Buffa
lo din Paris, al cărui director nu 
era altul decît Tristan Bernard ! 
Apoi, în 1903, Henri Desgrange — 
director la ziarul „l’Auto" — în
cepea o altă pagină de glorie în

Fausto Coppi, „cap de plu
ton", așa cum a fost în 
întreaga și prodigioasa sa 

carieră sportivă

istoria ciclismului, inițiind mu 
rea întrecere pe etape „Turul 
Franței". Ne permitem, deci, su-l 
socotim pe „papa Desgrange" fi- 
gura cea mai proeminentă a aces. 
tul secol de ciclism competițional. 
In lista așilor ciclismului figurea
ză, printre alții, Garin, Lapize, 
Ussier, Bottecchla, Magne, R. 
Maes, Binda, S. Maes, Robie, 
Kubler, Koblet, Gaul, Bahamon- 
tes, Bobet, Bartali, Coppi și 
quetil. Ar trebui, poate, să vorbim 
și despre Felice Gimondi, dar el 
este, deocamdată, omul viitorului. 
In mod obligatoriu, din această 
listă se cer scoase în evidență 
trei nume: Coppi, Bartali, An* 
quetil. Acest trio magnific a sub
jugat și subjugă incă visurile 
multor generații, a urcat pe bi
ciclete milioane de oameni, a dat 
ciclismului competițional o sume
denie de talente. Fausto Coppi 
a reușit de două ori „eventul" 
Giro-Tour (1949 și 1952), avînd Și 
alte trei victorii în Giro (1040, 
1947 și 1953), a fost campion al 
lumii în 1953, a deținut recorfiul 
orei și și-a înscris numele in toa
te marile probe clasice. Bartali 
are la activ două cununi de în
vingător în „Turul Franței** (1938 
și 1948) și trei în „Turul Italiei** 
(1936, 193? și 1946), iar Anquetil 
a obținut și el „eventul" Giro- 
Tour (1964), după ce își trecuse 
în palmares alte 4 victorii în 
„Turul Franței'* (1957, 1961. 19S2 
și 1963) și una în „Turul Italiei** 
(1960).

Ciclismul românesc, pornit încă 
din secolul trecut, de la A, Pu
cher, Macedonski și Cantilli, a a- 
vut, la începutul acestui secol) 
un vajnic sprijinitor in prof. Con
stantin Aslan, O sumară listă a 
marilor performeri — impuși în 
țară in „Turul României", în 
cursele de fond și în cele de pis- 
tă, sau in marile competiții de 
peste hotare — i-ar cuprinde pe ; 
C. Tudose, G. Mormocea, N. I. 
Țapu, Marin Niculescu, C. Șan- 
dru, N. Chicomban, Martie Ște- 
fănescu, G. Moiceanu, Emil 
Rusu, Mircea Mihăilescu, I. Goci- 
man și I. Ioniță. .. Desigur, enu
merarea a omis încă mulți foști 
sau actuali rutieri, dar în rîndu- 
rile unui singur articol nu poți 
cuprinde istoria acestui sport ce 
împlinește, în lume, 100 de aiv-

Să-i urăm sportului celor cura
joși, cu 
secol de 
ANI !

prilejul împlinirii unui 
activitate, LA MULȚI

Hristache NAUM

Corespondență specială din New York

UN MARE SCANDAL
In boxul profesionist

„Bomba" a explodat chiar în 
primele zile ale Noului An. 
Un scandal fără precedent, de 
proporții nemaiîntâlnite încă 
în istoria boxului profesionist, 
a izbucnit între cele două fe
derații care patronează și di
rijează pugilatul internațional 
profesionist. Cele două orga-

de a doua întîlnire semifinală 
dintre Spencer și Quarry, în
vingătorul urmind să-1 întîl- 
nească pe Jimmy Eilis pentru 
centura mondială de diamante. 
Directorii acestei organizații 
erau pe deplin mulțumiți, mai 
ales că sumele încasate din 
vînzarea biletelor pentru gala

Colosul Buster Matkis surprins la un 
panta sparing-partenerului sau,

nizații, World Boxing Associa
tion și Comisia de box a statu
lui New York, au rupt „rela
țiile" de colaborare din trecut
și au început să lucreze pe
cont propriu. Să amintim că
aceste două foruri au fost a-
celea care s-au înțeles și au
hotărit anul trecut să-1 depo
sedeze pe Cassius Clay de titlul 
de campion al lumii, pe motiv 
că acesta nu a acceptat să facă 
serviciul militar și să lupte în 
războiul pe care Statele 
il duc iu Vietnam.

Pină mai zilele trecute, 
nu lăsa să se întrevadă 
tența 
țiile
WBA
tion)
primele preparative pentru cea

Unite

nimic 
exis- 
rela-vreunei fisuri in 

dintre cele două foruri.
(World Boxing Associa- 
incepuse chiar să facă

antrenament, in corn 
Boston Jacobs

3 februarie creșteau din 
zi. Cu toate că prețurile 
chiar pînă Ia 100 de do-

de la 
zi în 
urcau 
lari (un fotoliu de ring), bile
tele se vindeau în cantități res
pectabile, asigurînd, ca să spu
nem așa, buna... desfășurare a 
celei de a doua semifinale a 
turneului-succesiune la titlul
mondial.

Probabil geloși pe succesul 
de „casă** al WBA-ului, mem
brii Comisiei de box a statului 
New York au declinat conven
ția încheiată și, în cadrul unei 
ședințe, au luat hotărîrea de a 
nu mai recunoaște, oficial, acest 
turneu. Și scandalul a începui.

Oficialitățile sportive new- 
york-eze au stabilit ca pentru 
titlul mondial rămas vacant la 
categoria grea să lupte Joe Fra-

IN „C. C. E.« LA 
HANDBAL : S. C. 
E m p o r Rostock 
(K.D.G.) — Slavoj
Zora Olomouc (Ceh.) 
14—6 (7—2), la femi
nin; V.F.L.. Gum
mersbach (R.F.G.) 
— U.S. Marsilia 
(Franța) 18—8 (11—4) 
și Honved Buda
pesta — Dukla Fra
ga 22—18 (9—10), la 
masculin.

LA PARDUBICE s-a 
disputat meciul in
ternațional mascu
lin de baschet din
tre echipele Ceho
slovaciei și Austra
liei. Gazdele au ob- 

victoria cu 
de 90—84 

Konvicka

ținut 
scorul 
(46—40).
(26) și Zidek (22) au 
fost cei mai buni 
jucători ai .gazdelor. 
Din echipa austra
liană s-a remarcat 
Watson, autorul a 
28 de puncte

13
IN SEMIFINALELE 
campionatelor inter-

naționale de tenis 
ale Australiei de 
Vest, care au loc la 
Perth, Billie Jean 
King (S.U.A.) a în
vins-o cu 8—6, ~ " 
pe Kathy 
(S.U.A.), iar Marga
ret Smith 7. : 1 
(Australia) a elimi
nat-o pe ......
Casals cu 
6—4. La 
finala va 
tată între 
rey și 
din meciul
— Ruffels.

IN TURNEUL inter
național de tenis de 
la Capetown, " 
Mc. Millan J 
vins în două 
(6—4, 6—4) Pe 
Hewitt.

IN GRUPA
a turneului interna
țional de șah pen
tru juniori 
Groningen, 
(U.R.S.S.) a 
zat 3V« p, 
mat în

6—3
Harter

Court

Rosemary
4—6, 8—6, 
masculin, 

fi dispu- 
„ Bill Bow- 
învingătorui 

Stilwell

Fred 
l-a în- 

i seturi
Bob

finală

de la 
Karpov 
to tali - 

fiind ur- 
das ament

flparyli î. F. aInferBiaUa* *t», Brez*lanu 23—25.

îr Edmund Hillary, 
cuceritorul vîrfului 
Everest, s-a înapoiat 
la Wellington (Noua 
Zeelandă) după ce a 
condus o expediție 
alpiniști într-o as
in Antarctica. El 

Herschel,

Primele
Belgia —

67—61 
Tzrael —

de Ti man (Olanda) 
3 p. Jocha (Unga
ria) 2' ? p. Zara (Ro
mânia) 2 p șj Ligh
tering (Olanda)
IV» p.

AU ÎNCEPUT pre
liminariile campio
natului european 
masculin de baschet 
(juniori).
rezultate : 
Anglia 
(33—26),
Finlanda 62—50 
(34—22).

&
DUPĂ CUM a anun
țat Secretariatul ge
neral al C.I.O. Ia 
26 și 27 ianuarie 
comisia executivă a 
acestui for se va 
reuni la Lausanne. 
Comisia executivă 
va ține o ședință 
cu federațiile inter
naționale sportive. 
O nouă ședință a 
acestui for a fost 
progra mată p er1 tru 
zilele de 29, 30 și 
31 ianuarie Ia Gre
noble.

’■4 !«««»»-'■’""■"'WWW*

zier și Buster Mathis, învingă
torul urmînd să fie declarat 
campion mondial. Pentru a evi
ta orice fel de concurență, orga
nizatorii au anunțat că intîlni- 
rea se va desfășura mai rapid 
decît se prevedea, adică în pri
ma săptămină a lunii martie și 
că ea vă fi încadrată în pro
gram cu un alt meci pentru ti
tlul mondial, cea dintre campio
nul „mijlociilor", Emile Griffith, 
și italianul Nino Benvenuti.

Reprezentanții Comisiei din 
New York s-au simțit obligați 
să dea și explicații pentru pozi
ția lor : „Turneul-succesiune nu 
reprezintă nimic, nici unul din
tre candidați nu are o recunos
cută valoare pe plan internațio
nal" — declară ei, motivînd că 
Frazier și Mathis, neînvinși in 
cariera lor de profesioniști, silit 
la ora aceasta cei mai indicați 
„urmași" ai lui Cassius Clay.

într-un interviu acordat zia
riștilor americani, Harry Mark- 
son, directorul arenei Madison 
Square Garden, a declarat că 
Frazier și Mathis reprezintă tot 
ce este mai bun în boxul ame
rican in momentul de față. Să 
amintim că Frazier și Mathis 
s-au mai întilnit in cariera lor, 
dar ea 
selecție 
Mathis 
puncte,
a putut tace insă deplasarea, 
accidenlindu-șe Ia mina dreaptă. 
Et a fost înlocuit cu Frazier 
care, după 
in posesia 
aur.

Ruptura
ruri ridică, din nou, un semn de 
întrebare în ceea ce privește 
viitorul campion mondial, 
cialiștii au declarat că, 
mulți ani, se pare că la 
goria grea vom avea doi
pioni ai lumii : unul recunoscut 
de WBA, iar celălalt de Comisia 
de box a statului New York. 
Cele două foruri, care, de fapt, 
nu urmăresc decît partea, finan
ciară, țintind realizarea unor 
mari beneficii, creează o con
fuzie regretabilă asupra soartei 
titlului mondial la categoria 
grea, categorie care a programat 
întotdeauna (mai ales de la 
John Sullivan încoace) meciuri 
urmările cu un viu interes.

amatori. în meciul de 
pentru J.O. de Ia Tokio, 
l-a învins categoric, la 
pe Frazier. Colosul nu

cum se știe, a intrat 
medaliei olimpice de

dintre cele două fo~

Spe- 
după 
cate- 
cam-

Paul WHITE

de opt 
censiune 
a descris muntele 
cu o altitudine de 3 565 metri, 
drept „unul dintre cei mai fru
moși munți din lume".

Grupul aipiniștilor a petre
cut cinci săptămîni pe conti
nentul de gheață, escaladînd, 
de asemenea, două piscuri 
care nu au nici un nume, si
tuate în regiunea inospitalieră 
Cape Hallett. „Muntele Hers
chel este mult mai abrupt de- 
cit pare din depărtare — a 
declarat Hillary. El se ridică 
brusc de la nivelul mării și 
este extrem de frumos. Ver- 
satiții săi acoperiti de gheață 
pot li escaladați cu mare difi
cultate. întregul echipament a 
trebuit să fie transportat in 
ștafete pină la „tabăra de 
asalt", care a lost instalată la 
1030 metri. A fost extrem de 
greu de urcat — a adăugat 
exploratorul — în special la 
temperaturile permanente de 
sub zero grade".

Hillary, care este la o vîrstă 
destul de înaintată, s-a oprit 
în „tabăra de asalt", cucerirea 
vîrl ului fiind efectuată de doi 
alpiniști neozeelandezi, M. Gill 
și 13. ' ’ ’ —u::
Auckland, 
mare — ■ 
îngreunat 
aipiniștilor 
te fazele 
siunii. Vremea fa
vorabilă în tim
pul cuceririi mun
telui Herschel nu 
a durat prea mult. Echipa a tre
buit să înfrunte mai multe vis
cole puternice".

Cu toate că celebrul explo
rator nu a luat parte la asal
tul final asupra muntelui 
Herschel, el a escaladat un

Jenkinson, ambii din 
. „Zăpada extrem de 
a spus Hillary — a 

munca 
în toa-
ascen-

Edmund Hillary într-un moment de răgaz...
e

Ascensiune în Antarctica
0 nouă realizare a lui

nici unalt pisc, care nu poartă 
nume, cu o altitudine de 1667 
metri. „Este neadevărat să se 
afirme că Antarctica a fost ex
plorată în întregime" — a 
subliniat Hillary. „Am pătruns 
în regiuni care nu au fost exa-

Edmund Hillary
minate niciodată de om. Mulți 
din acești munți sînt presa
răți cu crevase primejdioase, 
iar unii dintre el au un aspect 
de-a dreptul îneîntător, poate 
cel mai spectaculos aspect pe 
care l-am văzut vreodată".

PE GHEATĂ ȘI ZĂPADĂ
Echipa de hochei

U.R.S.S. învinsă I
In cel de-al doilea tur al tur

neului internațional de hochei 
pe gheață de la Winnipeg, echi
pa Suediei a obținut o surprin
zătoare victorie, cu scorul de 
6—4 (2-0, 2-2, 2-2) în fața echi
pei U.R.S.S., campioană mon
dială și olimpică.

Concurs internațional 
de schi Is Oberstaufen
Schioara elvețiană Fernande 

Bochatay a cîștigat proba de

slalom uriaș din cadrul celei 
de-a 7-a ediții a concursului 
internațional de la Oberstaufen, 
contând pentru „Cupa Mondia
lă Una din marile favorite ale 
probei, canadiana Nancy 
Greene, a sosit pe locul trei. 
Concursul s-a disputat pe nin
soare și o temperatură de mi
nus 8 grade. Pîrtia a măsurat 
1 300 m (denivelare 380 m) și a 
cuprins 54 de porți. Austriaca 
Christ} Haas a căzut și a pier
dut minute prețioase. Clasamen
tul probei : 1.
tay (Elveția)

Fernande Bocha- 
1:27,24 ; 2, Flo-

rence Sfeurer (Franța) 1:27,33 ; 
3. Nancy Greene (Canada) 
1:28,76; 4. Burgl Faerbinger

(R.F. a Germaniei) 1:28,85.
Surpriză la Innsbruck I

A treia manșă a concursului in
ternațional de sărituri cu schiu- 
rile „Turneul celor 4 trambuline**, 
desfășurată ia Innsbruck, a re
venit surprinzător sportivului so
vietic G. Nepalkov cu 222 puncte 
(sărituri de 87 și 91 m). El a 
fost urmat de B. Wirkola (Nor
vegia) cu 220 p (87—87) și I. Ras- 
ka (Cehoslovacia) cu 215,5 p 
(87—86). în clasamentul general 
al competiției continuă să 
ducă B. Wirkola, urmat de 
Neuendorf (R.D.G,) și 
(Norvegia).

con-
D.

Lars Grini

Nancy Greene, în timpul concursului Telefoto UPI Agerpres
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