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0 SPLENDIDĂ VICTORIE A TRICOLORILOR LA BOX

ROMANIA-S.U.A.: 9-2
TROMPEȚI
.. .Luminile se sting una cite 

una, lăslnd sala patinoarului — 
uriaș falanster sportiv umplut 
pînă la refuz _  pradă nuanțelor
celor mai difuze și £n clipa aceea 
de obscuritate tribunele fremă- 
tlnde oferi un spectacol straniu, 
veritabilă pictură submarină, tul
burătoare șl vagă; de parcă totul 
s-ar petrece undeva, Intg-und din 
încăperile acvatice ale lui Jacques 
Cousteau.

Cîteva reflectoare timida tșl 
plimbă degetele lungi, fie pianist 
virtuoz, peste capetele tuturor, 
căutind prin fum ceva ,cș nu a 
existat — stntem siguri ie nici
odată.

Trompeții — cobortțl parcă de 
lingă Turnul Londrei, vestind 
prlntr-o imposibilă translație isto
rică drumul spre eșafod al neîn
țelesului Cromwell — anunță în
ceputul și două șiruri de boxeri 
taie dificilele diagonala spre col
țurile ringului. De o parte — ro
mânii cu tradiționalul tricolor, 
de cealaltă — americanii, cu cor
purile ascunse de pelerine lungit 
răcoroase, de culoarea roșului 
pompeian...

Luminile lunecă, nedumerite și 
străine, strecurîndu-se ca niște 
hoți bătrtni, tribunele respiră 
violent, dureros, acuzlnd acea su
perbi încordare pe care nu ți-o 
dă decît așteptarea.

E cald. Zeci de țigări ard, sfi
dătoare. Se clntă imnurile — In 
,,THE STAR SPANGLED BAN
NER" — șl in momentul acela ne 
reamintim, asemenea unei reacții 
în lanț, că simbăta de astăzi re
prezintă pentru oaspeții noștri 
ziua cea mai de seamă a anu
lui. .. La masa presei lși face loc 
cu greu antrenorul sovietic Ki
seliov. ' ' .........................
șterge 
zîmbet 
gîndul 
tărețul 
tre cu _____ _____ „_______ ___
sudoare și singe — care interpre
ta aici, in urmă cu ._  ___
zile, cu pieptul aproape gol.

.. .Obișnuitele discursuri, frag
mentate de o stație care se strică 
exact in clipa în care ar trebui 
să meargă... Schimburi de fa
nioane, îmbrățișări, pugiliști în
cordați cu chipuri copilărești și 
nedestlnse, oaspeți mesteclnd gu
mă. cu indiferența de care nu 
stnt capabili decît niște versațl 
ai ringului. Sa aplaudă la fiecare 
nume, se aplaudă frenetic, ome
nește, cu patimă.

fn sflrșit, Mihai Aurel și Elijah 
Cooper, un american cu nume 
biblic, născut tntr-un oraș — Pa
terson — care ne sugerează un 
mare erou al „careului magic" 
rămin In ring...

Pentru o clipă tăcerea tnttăpt- 
nește totul. Arbitrul UrbeJ ridi
că: mtna ca tntr-un ritual și ros
tește formula magici i Boa j

lși scoate batista și-și 
transpirația; zlmbește, un 
chinuit, care ne duce au 
la Casey Anderson — cln- 
belafontin al unei orches- 
nume ciudat; cu titlu de

nu multe

AZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL
La Arad, un meci derby:

U. T. A. - DINAMO BUCUREȘTI

Constantin Ciucă (stingă) și Eduardo Santiago, in înverșunata lor dispută. Obiectivul l-a sur
prins pe boxerul român într-un atac în care a plasat precis directa de stingă.

Foto : AUREL NEAGU
Ceremonialul la care am a- 

Sistat aseară, cu t-ompeți, cu 
reflectoare puternice, cu un 
călduros salut adresat oaspe
ților de președintele federației 
noastre, Gheorghe Guriev, a 
creat un cadru sărbătoresc pri
mei întilniri de box dintre 
selecționatele României și Sta
telor Unite ale Americii, ast
fel că Ia apariția boxerilor — 
gazde și oaspeți — în incinta 
patinoarului „23 August", spec
tatorii (aproape 10.000) au 
aplaudat minute In șir. 
învinși la limită în parti
dele susținute la Roma și 
Belgrad, pugiliștii americani 
au luptat din răsputeri pentru 
un rezultat onorabil, deși e- 
chlpa lor a fost lipsită de 
tinărul texan Jesse Valdez, 
considerat o mare speranță a 
boxului din țara sa. Compor-

tîndu-se remarcabil, pugiliștii 
noștri și-au inserts în palma
res o victorie de răsunet în 
arena internațională — care 
confirmă excelentele lor per
formanțe de la europene — 
înlrecîndu-i pe boxerii ameri
cani : România—8.U.A. 9—2.

Ca de obicei, gala a debutat 
cu disputa celor mai ușori bo
xeri, „semimuștele” Aurel Mi
hai și Elijah Cooper, sarcina 
de a conduce partida revenind 
arbitrului american Edward

Urbek. Cooper, stîngaqi, a 
Încercat la începutul partidei 
să forțeze schimburi de 
aproape, ceea ce îi conve
nea și lui Aurel Mihai. Cu un 
croșeu da stânga, boxerul 
nostru și-a expediat adversarul 
la podea in primul rund, apoi, 
atacând tenace cu directe pre-

Romeo CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ia cadrul etapei a XXV-a a campionatului di
viziei A Ia fotbal, cu deosebit interes este aștep
tat meciul de la Arad, care pune față în față pe 
XJ.T.A. și Dinamo București. O asemenea miză, 
ca cea de astăzi, n-au avut niciodată întâlnirile 
dintre textiliști și dinamoviștii bucureșteni. Re
zultatul partidei poate hotărî soarta campionatu
lui și ca atare, ambele echipe vor lupta cu toate 
forțele pentru a cuceri punctele puse în joc. De 
asemenea, ies în evidență meciurile de la Bra
șov și de la Ploiești, ale căror rezultate vor adu
ce clarificări în subsolul clasamentului. La Cluj, 
studenții vor juca cu toată ambiția ca să termine 
victorioși, pentru a mai scăpa de coșmarul ocu
pării locului 15 al clasamentului.

lată programul etapei:
ARAD : U.T.A. — Dinamo București ; 
PITEȘTI : F.C. Argeș — Politehnica lași ; 
BRAȘOV : Steagul roșu — Crișui; 
CRAIOVA : Universitatea — Jiul; 
BACĂU : Dinamo — Farul;
CLUJ : „U" — Steaua ;
PLOIEȘTI : Petrolul — C.F.R. Cluj;
BUCUREȘTI: Rapid — A. S. Armata Tg. Mureș. 
(Azi, pe stadionul Giulești, ora 18. In deschidere : 
echipele de tineref-rezerve).

Ilie N AST ASE- 
Rosemarie CASALS 

victorioși 
la Wimbledon

Citiți în pagina a 4-a rezultatele 
finalelor disputate ieri.

în prima etapă a barajului pentru „B"

Egalitate pe toată linia

AUtO- 
(0—0).

din

BRAȘOV
Metalul Plopeni — 

buzul București 1—1 
Stadionul Metrom
Brașov, cu un număr re
cord de spectatori — a- 
proape 4000, din care pes
te 2 000 din orașele celor 
patru echipe, a găzduit un 
cuplaj deosebit de intere
sant. Metalul și Autobuzul 
au prestat un joc de mare 
luptă și rezultatul este e- 
chltabil. In min. 54 Dridea 
JI este faultat în careu șl 
tot el transformă lovitura 
de pedeapsă dictată pe 
bună dreptate de arbitru) 
slbian C. Nițescu. In ulti
mul minut de joc bueu- 
reștenii egalează prin Tă- 
nase. Giurgiuveanu , ' 
talul) a fost eliminat pen
tru joc 
a ratat 
drel.

(Mc-

brutal. Autobuzul 
un 11 m prin An-

Oltenița — C.F.R. 
1—1 (1—0). Parti-

S. N.
Pașcani 
da a fost deosebit de spec
taculoasă, ambele formații

In meciul de șah:
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FOTBALUL
Șl LUNA
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practicînd un fotbal bun. 
Au marcat Vasllescu (min. 
30) pentru S.N.O.. respectiv 
Rozorea (mln. 57). P. Sotlr 
(Mediaș) a condus foarte 
bine.

C. GRUIA — coresp. 
principal

ARAD
Minerul Zlatna — Gloria 

Bistrița 1—1 (0—0). Joc me
diocru, echipele negii jind 
latura spectaculară. Au în
scris Ciocan, (Gloria) mln. 
60, respectiv, Burlacu min. 
78.

șt. IACOB — coresp. 
principal

U. M. Timișoara — Trac
torul Brașov 2—2 (1—0). 
Meci de uzură șl cu mul
te greșeli de arbitraj — A. 
Crișan (Arad). Au înscris 
Iancu : ---------
(min. 83) pentru 
Budai 
(min. 
torul.

(mln. 22), Popescu 
— ---.-.j y.M.T.,
’(min. 51) șl Petruț 
86) pentru Trac-

GH. NICOLAIȚA-coresp.
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S
-a calculat că unele meciuri 
de fotbal din cadrul cam
pionatului mondial au fost 
privite de mai mulți oameni 
decît s-au adunat în fața te
levizoarelor în timpul primei 

aselenizări. Constatarea stupeflază. 
Un meci de fotbal mai captivant de
cît debarcarea pe Lună ? Cine s-ar fi 
încumetat sâ prevadă o asemenea 
opțiune ? Cu ce semnificații poate fi 
investită î E grav? E comic? E spre 

așază într-o 
ce va

stranie și mai 
rațiunii ?

trece

vîrstâ, grad

câ misterul

mai 
de

fot- 
iu-
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Ovidiu IOANIJOAIA

■ învingător Ia trambulină I. Ganea (in Imagine) a fost 
învins ieri de polonezul A. Wierniuk.

Citiți în pag. a IV-a cronica întîlnirii de sărituri 
România — Polonia.

IUGOSLAVIA ROMÂNIA 5-3 (2) DUPĂ PRIMA ZI
Din cei peste zece mart 

maeștri internaționali pe care 
îi are șahul iugoslav, unul 
singur a fost inclus în echi
pa deplasată la București1 
Milan Matulovici. Selecțio
nerul formației oaspe nu i-a 
subestimat cu nimic prin a- 
ceasta pe adversari, ci a ho- 
tărît — pur și simplu — să 
alinieze și să încerce un e- 
șalon tînăr, din noua gene
rație șahistă care crește și 
se consacră 
Iar misiunea 
tri n-a fost 
ușoară chiar dacă in față nu 
le-au stat nume de mare re
zonanță din arena mondială 
a tablei cu patrăte albe și 
negre (Gligorici, Ivkov, Par
ma, Matanovici), ba am pu
tea spune chiar dimpotrivă. 
Pentru că echipierii iugo
slavi au abordat întîlnirea 
cu maximum de seriozitate, 

-îndîrjire și forță. Și tocmai 
la aceste capitole ei s-au 
dovedit superiori. Fiindcă în 
ceea ce privește repertoriul 
teoretic, jucătorii noștri nu 
s-au arătat cu nimic mai 
prejos, au obținut din des
chidere poziții promițătoare, 
dar au fost depășiți atunci 
cînd au încetat analizele de 
cartotecă intervenind puterea 
de calcul și de apreciere.

La prima masă, Florin 
Gheorghiu, cu negrele, a e- 
galat ușor în fața lui Matu
lovici și remiza a fost con
semnată în 18 mutări. Ace-

în țara vecină, 
jucătorilor noș- 
cu nimic mai

L

I 
I

lauda omului ? Sau ne 
postură care, pe măsură 
timpul, va părea tot mai 
vulnerabilă la judecățile

Ar fi o mărturie că oamenii se do
vedesc mai sensibili la ceea ce se în- 
tîmplă aproape de ei, în spațiul lor 
obișnuit, decît la evenimente, chiar 
epocale, plasate undeva în zone încă 
neasimilate decît cu imaginația și 
gîndul.

Ar fi o dovadă de prețuire a bucu
riilor simple.

Ar fi un test despre puterea de se
ducție a fotbalului, resimțită, tot 
intens, indiferent de 
intelectualizare etc.

Ar fi un argument
balului a început să fascineze și 
mătatea feminină a lumii.

Ar fi o dovadă că, trăind printre 
atâtea probleme grave, omul iubește 
evenimentele care îl fac să uite cîteva 
ceasuri sau cîteva zile o realitate de
seori aspră și dură.

Ar fi o mărturie că oamenii vor sâ 
se destindă, să se bucure sau să se 
indigneze , ascultînd și vâzînd povești.

Ar fi expresia necesității unor mo
tive de exaltare și de katharsis.

Ar fi o reacție împotriva senzației 
copleșitoare și terifiante provocată de 
forța capabilă de uriașe 
și nocive ale științei.

Ar fi teama de Cosmos 
de Pămînt.

Ar fi orgoliul speciei, 
special, atunci cînd omul 
fără ajutorul mașinilor.

Ar fi refuzul de • rămîne toată vre
mea niște oameni mari și nevoia izbă
vitoare de întoarcere în copilărie.

Ar fi... cîte nu s-ar mai putea înșira. I 
Dar, cu toate astea, sîntem Convinși că 
posteritatea anului 2100, de pildă, va 
rîde de opțiunea comenfaiă, dacă pînă 
atunci omul nu va uita cumva să rîdă.

I
I
I
I
I

efecte bune I
și dragostea I

I
I

I
IRomulus BALABAN

mîngîiat, în 
devine erou

I

Peste cîteva minute vor fi pornite ceasurile de control
lași lucru l-a reușit și Rei- 
cher la Kovacevici (recentul 
învingător al lui Fischer în 
turneul de la Rovinj), iar 
Drimer a avut chiar un pion 
în plus la Bertok, fără șanse 
de a realiza avantajul. Tot 
la egalitate s-a încheiat și 
partida Pavlov-Vukici.

Un excelent atac pozițio
nal a condus Neamțu în dis
puta sa cu Svetkovici. Pă- 
trunzînd cu turnul și calul 
în dispozitivul advers el a

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

VACANTA FOTBALISTICA LA PIATRA NEAMȚ* ->

Clubul sportiv '-Ceahlăul din 
Piatra Neamț a luat intere
santa inițiativă de a organi
za, pe întreaga perioadă a 
vacanței de varii, un centru 
fotbalistic pentru elevi pînă 
ia 15 ani. De trei-patru ori 
pe săptămînă antrenorul clu
bului, 0. Țapu, predă no
țiuni de tehnică unui mare 
număr de copii, amatori ai 
sportului cu balonul rotund. 
După ce un număr mai mare 
de elevi vor face un stagiu 
de cîteva săptămîni la centrul 
de inițiere se va organiza 
 1

pentru ei un campionat inter- 
stirăzi.

C. GROAPA-coresp.

REZULTATE MEDIOCRE ÎN ZIUA A DOUA

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE HALTERE
SIBIU, 4 (prin telefon de 

la trimisul nostru). In ziua 
a doua a campionatelor na
ționale de haltere, la cate
goriile pană (60 kg) și u- 
șoară (67,5 kg) nu s-au mal 
înregistrat recorduri, rezul
tatele fiind nesatisfăcătoare. 
Cei doi campioni — V. Bd- 
descu — (pană) și Fiți Balaș 
(ușoară) au concurat mai 
slab decît la recentele con
fruntări continentale, ceea 
c? confirmă' în continuare 
pregătirea lor necorespunză
toare cu atît mai mult cu cit 
aici la Sibiu ei n-au avut

nici emoțiile de a întîlni 
adversari de certă valoare. 
Din păcate însă nici elemen
tele tinere n-au reușit să 
se impună în mod deosebit, 
rezultatele lor fiind medio
cre, departe de cerințele 
valorice care se așteaptă în 
suprema competiție a țării. 
Poate doar Em. Covaci (Da
cia Oradea), A. Miuț (Rapid 
Buc.), I. Habot și D. Apos
tol (ambii de la S. N. Con
stanța) ar merita să fie re
marcați, să stea în centrul 
atenției antrenorilor și fede 
rației de specialitate.

REZULTATE — cat. pd1 
nă.: 1. V. Bădescu (Rapid 
Buc.) 345 kg (115+95+135), 
2. Em. Sovaci (Dacia Ora
dea) 320 kg, 3. A. Toma 
(Steaua) 302,5 kg Cat. ușoa
ră: 1. F. Balaș (Steaua) 400' 
kg (135+115+150), 2. A. Miuț 
(Rapid Buc.) 345 
Habot (S. N. Cța.) 
Pe echipe — după 
tegorii : 1. Steaua 
Rapid 19 p, 3. Dinamo Buc.' 
9 p, 4. Steagul roșiii Brașov 
8 p, 5. Olimpia Buc. 7 p.

kg, 3. 1.
337,5 kg. 

patru1 ca-
24 p, 2.

ion OCHSENFELD

FI. Negoescu-învingător în cea mai importantă
probă a „Cupei Sportul": viteza

• P. Dolofan: două noi recorduri de juniori > Trei frumoase 

victorii românești • Astăzi dimineață — ultimele probe
Sîmbâtă a fost o zi bună 

pentru pistarzii români. Ei au 
reușit șă obțină victoria 
toate cele trei probe din 
drul „Cupei Sportul", iar 
niorul — talentatul junior 
list — Petre Dolofan a 
redat două recorduri 
nale : 
start de pe loc (v.r. 3 :57.8 îi 
aparținea din 1969) și 5 :16,1 
la 4000 m cu start de pe loc 
(v.r. 5 :20,2 fusese realizat tot 
de el în anul 1969'

în 
ca- 
j li

sta- 
co- 

națio- 
3 :56,5 la 3000 m cu

Probă de, urmărire pe echipe 
a debutat 'cu. seriile contra
timp. în prima, Ungaria a 
obținut. 4 :54,9, iar Bulgaria 
5 :03,2. A doua serie avea însă 
să-i desemneze pe finăliști. 
Echipa României, avînd ca 
partener reprezentativa R. D. 
Germane, a alergat cei 4000 
m în 4 :43,5 — la 4 secunde 
de record. Dacă vîntul n-ar fi 
stinjenit evident evoluția par- 
ticipanților la această probă, 
cu siguranță am fi asistat la

Echipa României, care ieri a cîștigat pe merit primul loc in proba de urmărire
Foto : N. DRAGOȘ

realizarea unul nou și valoros 
record de urmărire, probă în
scrisă pe programul mondiale
lor și al Jocurilor Olimpice. 
Cei 4 tricolori (Marin Ioniță, 
Emil Rusu, Mircea Virgil și 
C. Gonțea) au susținut un ritm 
egal de alergare, dar au încă 
evidente resurse. Dacă Emil 
Rusu se va integra în meca
nismul cvartetului și dacă 
antrenorii vor avea curajul să 
mai facă o modificare în for
mație (introducîndu-1 pe P. 
Dolofan) perspectivele echipei 
de urmărire vor fi certe.

Echipa R. D. Germane a 
obținut 4 :50,9. în ordinea 
timpilor s-au calificat pentru 

team-urile României 
D. Germane. Reeditarea 
a adus victoria tricolo- 
care au marcat, în a- 
a doua evoluție 4 :47.7,

finală 
și R. 
seriei 
rilor, 
ceasta ___ ____
adversarii realizînd 4 :51,3. îri 
finala pentru locurile 3—4 :

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. a 4 a)

Consfătuirea metodică
a antrenorilor

Luni (ora 9) la „Centrul de 
la complexul sportiv 23 Au
gust" se va deschide consfă
tuirea metodică a antrenori
lor de tenis de masă organi
zată de federația noastră de 
specialitate. Vor lua parte 
40 de antrenori din provin
cie și Capitală.
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cîțiva masivi muntoși în 
care doar stînele și cantoa- 
nele silvice oferă un adă
post. Sînt rari și cei dispuși 
să adauge bagajelor cortul, 
această casă de cîrpă, bună 
oricînd și oriunde, care 
poate da itinerarului de va
canță iz de aventură și poate 
răsturna planificările cu fan
tezia momentului. De aceea 
sînt rari drumeții în masivul 
Călimani, uriaș crater al 
singurului vulcan de la no' 
care tot adăugîndu-și coji de 
lavă a trecut dincolo de 
200(1 de metri.

Un ghid apărut anul tre
cut și cîteva marcaje sînt 
însă acum un îndemn la 
care s-au adăugat două ca
bane apărute la poalele ver
santului sudic, două potri
vite baze de plecare pentru 
cei al căror orizont montan 
nu se sprijină pe contra
forturile Bucegilor sau ste- 
iurile Făgărasilor

Cabanele se află în marele 
defileu pe care Mureșul l-a 
tăiat printre lavele Călima
nilor și Gurghiului. sînt ușor 
accesibile și pe calea ferată 
(linia Brașov—Toplița—Deda) 
și pe șosea, drumul națio
nal nr. 15 trecîndu-și pe la 
porțile lor șarpele de bitum 
care pentru mulți automobi- 
liști este singurul argument 
de a porni spre zări necu
noscute.

dezavantajul unor 
de apropiere lungi, 
etape eu multe ore 
pînă la poalele ver- 
nordic, la Colibita

balanței 
drumuri 
al unor 
de mers 
sântului
sau Dornișoara.

Cîteva drumuri forestiere 
care pătrund pînă sub golul 
alpin (deci ocazii de a merge 
10—15 și chiar 20 km pe 
roate de ocazie) pot însă 
scurta la dimensiuni rezona
bile mersul prin pădure și 
lungi orele de delectare pe 
creasta zdrențuită a crate
rului, dominată de piscurile 
Pietrosului, Negoiului ~ 
mânesc și Ruscii.

Cele două cabane sînt si 
toate — nici nu se 
mai bine — 
capete ale 
alegeți...

CABANA 
așteaptă chiar la 
Mureșului în defileu, 
ce treceți de satul 1 
(comuna Stînceni) și 
doar la 17 km de 
Are aspectul 
munte, 30 de locuri 
mere cu două paturi și 
ficient confort pentru a 
mai lung popasul, mai 
cînd ești și... undițar.

G ALO AI A 
unei văi din 

satului încro- 
(comuna Răs-

Ro-

putea 
către cele două 

defileului. Dec.'

ȘOIMILOR vă 
intrarea 
, după 
Neagra 
se află 
Toplița 
vile do 
în

unei
ca- 
su- 

dori 
ales

TURISMUL
Șl GEOGRAFIA

Cînd, în 
tins Polul 
pină acolo 
cu sute de victime ale cu
rajului și pasiunii științi
fice. Astăzi, peste pol, zboa
ră cursele regulate de pa
sageri din Europa spre Ex
tremul Orient.

Virfurile din Himalaya 
au fost cucerite după zeci 
de ani de eforturi. Astăzi, 
pe ele se pot efectua as
censiuni cu ghizi plătiți, 
se fac excursii, se constru
iesc hoteluri

Terra și-a 
mensiunile : 
distanțele, a 
țiunea de i 
Oricine poate 
cel mai scurt timp, oriun
de pe glob. Ce era, 
expediție, astăzi este 
cursie. Ce era, ieri, 
ricol și efort, astăzi 
agrement și confort.

Pămîntul văzut din 
chete și sateliți și-a 
văluit secretele. Romanti
ca perioadă a descoperiri
lor geografice s-a încheiat. 
Și-a pierdut prin aceasta 
geografia rațiunea de a fi?

Revoluția tehnico-științi- 
fică duce la transformarea 
rapidă a naturii. O'mul 
progresează, social și cul
tural, viața îi este tot 
mai lesnicioasă și mai a- 
greabilă. Prin apariția nou
lui agent geologic care este 
omul și prin riscurile pe 
care le implică activitatea 
sa necoordonată, natura 
poate fi secătuită de ma
teriile sale prime, aerul 
devine viciat, apele sînt

1909, a fost a- 
Nord, drumul 
era presărat

și teleferice, 
pierdut di- 

au dispărut 
dispărut ho- 

inaccesibilitate. 
ajunge, in

ieri, 
ex- 
pe- 
este

ra- 
dez-

poluate, solul își poate 
pierde fertilitatea, iar pă
durile pot să dispară. O- 
mul viitorului va accepta 
să trăiască pe o planetă 
lipsită de frumusețea și 
armonia naturii ?

Reconcilierea omului cu 
mediul înconjurător, repu
nerea naturii in drepturile 
de care a fost frustrată, 
păstrarea oazelor de fru
musețe și peisaj, restabi
lirea echilibrului între ex
ploatare și regenerare, ar
monizarea cuceririlor teh
nice cu cadrul natural, a- 
cestea sint sarcinile geo
grafiei de miine. Pentru 
aceasta este nevoie de cu
noașterea detaliată a tutu
ror mecanismelor care gu
vernează ecologia peisaju
lui, deci de o știință geo
grafică integrală. Este ne
voie da înțelegere din par
tea tuturor oamenilor, deci 
de o bună propagandă 
geografică. Este nevoie de 
iubire a naturii și a pei
sajului, deci de o cunoaș
tere nemijlocită, ceea ce se 
realizează numai prin că
lătorii și turism.

Dect: turism pentru a 
iubi Terra; a o iubi 
tru a o cunoaște cit 
profund; a o cunoaște 
tru a o salva și a 
urmașilor noștri un 
tot atît de minunat ca a- 
cela în care ne-a 
dat nouă să trăim. (Din 
„Caietul program al 
bului" Terra 2 000“).

Marxian BLEAHU 
Director adj. științific al 

Institutului Geologic

DILEMELE NOASTRE ESTIVALE
In fața unui inspirat mod de rezolvare
Am pășit, nu de mult, pra

gul solstițiului, dincolo de care 
ne așteaptă anotimpul vacanțe
lor, cu irezistibila chemare a 
mării și-a munților, a Deltei 
și-a crîngurilor, a ctitoriilor voe- 
vodale și-a ctitoriilor ciin zi
lele noastre. Spre care dintre 
cele patru zări ne vom îndrep
ta ? Fiecare din ele ne îmbie 
cu meritate clipe de tihnă, cu 
nenumărate frumuseți ce sînt
— n-a spus Stendhal ? — tot 
atîtea promisiuni de fericire.

Există, la începutul acestui a- 
notim'p,' — o știm bine cu toții
— un moment al dilemelor. Sim
țim nevoia unei îndrumări, a 
unui reper în această galaxie 
de atracții, în care căutăm, de 
fiece dată, ineditul și încă aso
ciat unor superlative care ne 
dau, pe moment, deplinătatea 
satisfacției, iar, in timp, amin
tirile de neuitat.

Ca să ne înlesnească găsirea 
unui răspuns potrivit la între
bările noastre, clubul „Terra 
2 000“ a organizat, zilele trecute, 
o consultație pe teme turistice 
intitulînd-o. simplu dar elocvent, 
„Invitație ia drumeție'*. Cei ce 
au avut curiozitatea să pășească 
în sala „Dalles** — și ne-arp fi 
așteptat să fie mai mulți — au 
primit, la intrare, un formular 
pe care și-au înscris motivele 
dilemei lor sau doar un nume 
de masiv ori de monument ar
hitectonic spre care, parcă —■ 
parcă, ar fi ispitiți să pornească 
în zilele apropiatei vacanțe sau 
la un sfîrșit de săptămînă.

Unul din auditori a vrut săi 
știe in ce anume constă impor

tanța mănăstirii Plumbuița și ai 
palatului de Ta Mogoșoaia, '-~- 
profesorul de istorie D. Almaș; 
i-a satisfăcut curiozitatea, tra- 
sînd coordonatele spațiale și. 
temporale ale celor două mo
numente, insistînd apoi, asupra; 
elementelor ce prezintă un in
teres aparte ca pridvorul bi
sericii Plumbuita cu influenței 
de arhitectură moldovenească, o- 
biectele de artă medievală a- 
flate în muzeul de la Mogoșoaiai 
și multe altele.

A întrebat altcineva ce trasee* 
turistice există în Carpații pă
duroși, acest grup de munți de 
la extremitatea nordică a Car
paților orientali. Și geologul cu 
verb înaripat, -
la asemenea 
șine bogata-i 
zitive, a ales 
ce înfățișau 
fșrmec din acest 
aproape de loc bătut de pasul

iar

M. Bisatul, ’ care- 
ocazii aduce cui 

colecție de diapo- 
dintre ele pe cele 
priveliști pline de- 

colț de țară.

turiștilor. (Am notat, pentru e- 
ventuala curiozitate a cititori
lor noștri, că accesul cel mal 
lesnicios în acești mua{i se face 
pe valea Repedea).

Un alt auditor, cu veleități de 
alpinist, a dorit să afle care 
este cea mai ușoară cale de 
pătrundere în masivul Piațra 
Craiului. Și a venit, la tribuna, 
sfătosul „.staroste11 al alpiniștilor, 
Em. Cristea, care, după cite 
știm, a terminat recent un 
ghid al acestui masiv. Ne-a pre
zentat nu o singjură cale de 
acces, ci patru : pentru cei ce 
urcă dinspre Brașov, dinspre 
Cîmpulung, de pe valea Dim- 

bovițieÂ, ca și dinspre satul tu
ristic Șirnea (pe care ni l-a 
recomandat călduros). A fost 
și această expunere însoțită de 
imaginile color ale marilor co
mori de frumusețe aflate de-a 
lungul lamei de calcar a Pie
trei Craiului, cărora ie-a adău
gat și cîteva din cele ce pot fi 
văzute în „Himalaia românească*** 
cum îi place vechiului epllnist 
să-i spună Făgărașului nostru. 
Aceasta, pentru că o altă între
bare ce i s-a adresat s-a re
ferit la drumul de legătură din
tre Piatra Craiului și munții 
Făgănașului.

Dilema altui auditor avea ca 
poli opuși : m^unții Bihorului și 
Turul României. „Preferați mun
ții Bihorului", a spus ing. Al. 
Borza, mărturisind că opțiunea 
sa are nu numai un mobil sen
timental (fiind vorba de munții 
pe care îi colinda îhcă în prag 
de adolescent^) ci și temeinice 
rațiuni obiective : frumusețea
priveliștilor și a peșterilor cin 
această zonă turistică.

...Și au urmat, alte întrebări — 
despre Curtea de Argeș, des
pre munții Rarău, Ceahlăi’ și 
Giumalău, despre văile Oltu
lui, Jiului și Sebeșului, despre 
Porțile de Fier, zona Vpanpei, 
mănăstirile bucovinene și multe 
altele — care au făcut șă se 
perinde la tribună, într-o agrea
bilă ștafetă de buni cunoscători 
ai țării, dublați de iscusiți vor
bitori, cei patru membri ai clu
bului „Terra *' '
IVI. Bleahu, 
Cristea.

Considerînd 
publică un 
rezolvare a 
turistice, mai 
sezon, sperăm că sala ,,Dalle.s“ 
va mai găzdui în săptăminile 
viitoare asemenea manifestări.

Sebastian BONIFACIU

cabana 
poartă numele 
Căliman și a 
pit în gura ei

Cîndva ea a fost. o casa de 
vînătoare, dar este foarte 
potrivită ca bază turistică, 
doar 2 km separînd-o de 
gara Deda—Bistra și 7,5 km 
de Răstolița. Potecile mar
cate pornesc din ambele lo
calități, așa că puteți alege 
în continuare.

Pentru a încheia, mai a- 
mintim o cabană : Sălard. 
Ea nu aparține Călimanilor, 
aflîndu-se pe malul stîng al 
Mureșului. Cum însă podul 
se poate trece ușor, rețineți 
și amănuntul că ea se gă
sește doar la 4 km vest de 
Lunca Bradului și drumurile 
forestiere care pătrund adine 
în Călimani pe valea Ilva 
Mare (altă Ilvă decît cea din 
Valea Someșului).

Cum cabana Sălard se află 
la mijlocul defileului, putem 
spune că — cel puțin în a- 
ceastă fază a drumeției spre 
crestele Călimanilor 
puncte de plecare sînt sufi
ciente. Rămîne să se găsească 
drumeții, dornici să cu
noască aceste meleaguri și 
suficient de îndrăgostiți de 
noutate pentru a nu #e spe
ria de greutățile unor locuri 
care așteaptă să fie descope
rite turistic.

Gh. EPURAN
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Orientarea turistică și al
pinismul cunosc o perioadă 
de activitate susținută în 
cursul acestei luni, ca și în. 
cele viitoare. Vom aminti, în 
cele ce urmează, numai com
petițiile prevăzute în calen
darul competițional pentru a- 
cest sfîrșit de săptămînă și 
pentru săptămînă viitoare.

• în stațiunea Cheia — 
Prahova s-a deschis la 2 iu
lie tabăra pionierilor care- 
s-au evidențiat în concursu
rile de orientare rezecate
lor. în primele zile, ei își vor 
completa cunoștințele teore
tice pentru ca. începînd cu 
data de 8 iv’in, să înceapă o 
întreagă suită de concursuri: 
la 8. și 10 — pe echipe; la. 
11 - ștafetă; la 18—14 con
curs internațional cu parti

A circula în 
siguranță nu este 
numai dorința, ci 
și obligația fie
cărui automobi
list. Cum însă 
sînt și din cei ce 
uită această ele
mentară datorie, 
noile acte nor
mative privind 
circulația rutieră 
prevăd obligati
vitatea verificării 
stării tehnice a 
autovehiculelor în 
fiecare an.

Ca o excepție, 
anul acesta, „cer
tificatul de veri
ficare tehnică” va 
putea fi obținut 
pînă în luna sep
tembrie, 
mandăm, 
celor ce se pre
gătesc de vacan
ță să nu amîne 
verificarea, ci să 
o facă înainte de 
a pleca la drum, 
în ce constă ea ?

CIRCULAU

SIGURANȚA’

Reco- 
însă,

Pe scurt, este 
vorba de verifi
carea direcției, de 
controlul uzurii 
pneurilor, de ve
rificarea sistemu
lui de luminare 
și semnalizare și 
a eficacității 
ternului de 
nare.

Operația o 
face doar atelie
rele de speciali
tate, autorizate să 
elibereze „certifi
catul de verifica
re tehnică". Așa 
cum am anunțat,

sis- 
frî-

pot

membrii 
Automobil 
Român a- 

revizia 
Și cu 

în 
prin u- 
Ciclop.

pentru 
săi, 
Clubul 
sigură 
gratuită
prioritate 
București 
nitățile
De curînd, A.C.R. 
a încheiat o con
venție și cu U- 
CECOM, în urma 
căreia în 16 ju
dețe din țară 
membrii A.C.R. 
pot beneficia de 
revizia (gratuită) 
pentru obținerea 

certificatului 
verificare

Pentru 
beneficia 
cest 
membrii 
se vor adresa fi
lialelor respecti
ve, de unde vor 
primi formula
rele și programa
rea necesară pen
tru efectuarea 
reviziei.

de 
tehnică, 

a se 
de a- 

avantaj, 
A.C.R.
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De cum bate gongul pri
milor muguri, de cum în
drăznește iarba să înalțe 
capul, străzile lumii se 
umplu cu valuri dezorien
tate și tumultuoase de tu
riști. Nordicii vor să vadă 
Mediterana. și orientalii 
Occidentul, cei ce trăiesc 
printre munți caută pre
riile și cei ce au crescut 
prin păduri — ținuturile 
sterpe, americanii se pa
sionează de Europa, euro
penii au nostalgia Africii. 
O migrațiunp anuală a po- 
ndarelor — declanșată de 
izbucnirea primeloif frunze 

și stinsă o dată cu ofilirea 
și căderea lor — răsco
lește și aruncă în febră 
globul întreg. Nu ș-ar 
putea studia cu adevărat 
psihologia omenirii, dina- 
ceastă a doga parte a 
secolului douăzeci, fără a 
aminti, fără a analiza a- 
cest fenomen. Dar este 
curios cum lucrurilor gra
ve le place să se deghi
zeze în haine frivole pen
tru a nu fi luate în seamă. 
Departe de a fi socotit o 
problemă și un simptom 
dramatic al epocii noas
tre, turistul este persona
jul condiment al filmelor 
vesele, personajul ridicol, 
superficial, în veșnică și 
stupidă goană. Ceea ce nu 
este inexact, dar este prea 
simplificator pentru a mai 
putea fi adevărat.

De ce călătoresc oame
nii? Cei ce rămîn acasă îi 
privesc pe cei ce vin cu 
ironie, cu superioritate, 
dar cu invidie. De ce a- 
cești oameni, adesea a- 
proape bătrîni, care mun
cesc unsprezece luni pe an, 
se grăbesc în cea 
douăsprezecea să se 
ceașcă în autobuze, 
în limuzine,
avioane^ sau țîn trenuri, 
să-și despacheteze și să-și 
împacheteze băga jele, să 
se agite, să se enerveze,

să se extazieze, preferind 
acest iureș, uneori diabo
lic, odihnitoarei, idilicei 
vacanțe de altădată. Pen
tru a cunoaște lumea, cre
deți? Dar e destul să pri
vești grupurile compacte, 
minate de ghizi plictisiți 
prin sălile muzeelor, reu
șind să acorde cite o ju
mătate de minut operelor 
celebre și cite un minut 
întreg capodoperelor; e 
destul să privești autobu

zele cu aer condiționat 
trecind în viteză pe străzi, 
în timp ce un ghid ama
bil — în carne și oase sau 
și mai bine automat — 
înșiră numele monumen
telor pe lîngă care se pe
rindă; e destul să privești 
cu atenție turiștii pentru 
a-ți da seama că lumea 
pe care o străbat nu este 
mobilul goanei lor.

E studip, superficial, ri
dicol, picarescul personaj? 
Desigur.
însuși să 
ținătorul 
fericire.
plecat din lumea lui și 
neintegrat, și fără dorința

Dar, fără ca el 
bănuiască, e de- 
unei formule de 
O lună de zile

de a se integra altei lumi, 
el este într-adevăr stupid, 
superficial, ridicol, dar 
neimplicat în nimic; el 
își cucerește — pentru o 
lună de zile — starea a- 
damică de spectator ab
solut al unor urîțenii și 
frumuseți care nu-1 pot 
atinge. Supus unsprezece 
luni legilor imuabile ale 
lumii sale, în luna a două
sprezecea își permite să 
treacă pe lîngă legi, care 
nu pot acționa și asupra 
lui; nu numai că nu e o- 
bligat să se supună, dar 
nu e obligat nici chiar să 
se 
ber 
jnai
fel.
nei
unui refuz limitat la trei
zeci de zile. Cei ce rămîn 
acasă îi priveec pe cei ce 
vin cu ironie, cu superio
ritate, dar cu invidia de 
a nu fi atins un stadiu atit 
de elevat al suferinței.

răzvrătească: este li- 
fărâ ca libertatea să-1 

intereseze în vreun 
Plecările seamănă u- 
sinucideri reversibile,
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Ana BLANDIANA
(„Contemporanul")

INTERZIS PESCUITUL
adolescenți 
undiței

de a 
chir- 

sau 
sau

SELECȚIUNI • SELECȚIUNI

Patru băieți negri 
pindcsc la capătul 
vibrația argintie de pește 
noaptea peștii dau o lumină rară 
te poți 
și sint 
fiecare 
un nor 
aici pe 
ei nu știu ei pescuiesc 
interzis pescuitul în aval și amonte 
de pod cincizeci de metri 
unde peștii au o lumină ciudată 
prin care se poate trece 
băieții atirnă în undițele norului 
și e miezul nopții 
și nu știu 
și miine ar putea 
prea tîrziu.

strecura printre firele ei 
legați cei patru 
gît într-un ochi de frînghie 
de sus îi păstrează iscoade 
pămiut la miezul nopții

• SELECJIUNI • SELECHUNI

fi

Nicolae PREL1PCEANU
(„Viața românească")
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SELECȚIUNI * SELECȚIUNI «J

DIN AGENDA CLUBULUI „TERRA 2000“
In cursul acestei lupi, clu

bul „Terra 2000“ programea
ză următoarele manifestări

lăcaș

fost

clu-

km mai sus pe Valea Slănicu lui a apărut anul trecut un frumos teren de 
camping, dotat și cu cîteva căsuțe. El satisface și dorințele turiștilor rutieri care vor să vizi
teze Slănicul Moldovei (asfaltul a foșl prelungit pînă la poarta campingului) și dorin
țele drumeților care pot să se avinte de aici spre înălțimile Șandrului și Nemirei.

(Foto : Gh. EPURAN)

care vor avea loo la sal* 
Dalles :

7 iulie : conferința „Un ar
hitect român în Grecia", sus
ținută de conf. univ. dr. arh. 
Cezar 
va fi însoțită de „„ 
documentar și de proiecții do 
diapozitive realizate de con
ferențiar.

14 iulie: mas* rotundă „Ce 
vrea să demonstreze Thor He
yerdahl". La discuția condusă 
de conf. univ. dr. Al. Roșu 
vor participa: P. Mureșa-nu, 
căpitan de cursă lungă, R. 
Theodorescu, cercetător la In
stitutul de istoria artei, prof, 
dr. R. Vulcănescu.

21 iulie: Cu aparatul de

Lăzărescu. Expunerea 
un film

filmat in jurul lumii (filmele 
documentare „Țara duhurilor 
din Mările Sudului" și „Vul
canul interzis").

28 iulie : Simpozionul „Par
cul național al munților Apu
seni” (in ciclul „Anul euro
pean al ocrotirii naturii"). 
Participă conf. univ. Gh. Foe- 
șa, directorul Muzeului satu
lui, M. Bleahu, dir. adj. știin
țific al Institutului Geologic, 
dr. I. Viehmann, cercetător 
științific la Institutul de spe
ologie din Cluj.

Tot în cursul lunii Iulie se 
va organiza o excursie la Slă- 
nic-Prahova.

O INVITAȚIE•••

u

2 Q00" : D. Almaș, 
Al. Borza Șl F.m. 

această consultație 
inspirat snod de 
dilemelor noastre 
acute în actualul

ciparea unor pionieri din ță
rile vecine.

• în acest sfîrșit de săptă
mînă se dispută în Piatra 
Craiului alpiniada de vară 
a județului Brașov, iar în 
vecinătatea localității Cărbu- 
nești, concursul de orientare 
pentru „Cupa Electroputere".

După ce a făcut 
trecută un autentic 
României, — ■
conturul țării, __________
sionar din Vișeul de Sus, Ni- 
colale Apetri, s-a l'.otărlt să bată 
cu pasul. In această vară, creasta 
Carpaților din Maramureșul des
călecătorilor pînă la Porțile de 
Fler.

Intr-o scrisoare pe care ne-a 
trimis-o zilele acestea, el își ex
primă dorința de a efectua a- 
ceastă lungă tură alpină în 
tovărășia altor amatori de dru
meție — eventual geografi, Is
torici, geologi — șl 11 Invită să-1 
scrie, cît mal curînd (pe adresa

tn toamna 
înconjur al 

urmînd' cît mai fidel 
neobositul pen-

N. ApetrI, str. Obreja nr. 13, 
Vișeul de Sus, jud. Maramureș), 
pentru a stabili unele detalii 
Privind „expediția" de-a lungul 
Carpaților.

N. Apetri ne precizează 
scrisoarea sa c...................
să pornească la 
de 1 august, din 
dan Vodă șl să 
mul de creastă 
într-un asemenea ___  ____
ajungă de 23 August la vesti
giile podului lui Apolodor, la 
Turnu Severin. Rămîne, firește, 
de văzut, dacă și poslbilit săi 
tovarăși de călătorie vor fl de 
acord cu acest termen, care Im
plică o deosebită rapiditate.

. ___ _ In
că intenționează 
a drum in ziua 

comuna Bog- 
parcurgă dru- 
al Carpaților 
ritm incit să
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ROMANIA de la A la Z „CARTEA MUNȚILOR
Un bătrîn profesor de geo

grafie pe care profesiunea sa, 
dar și ambiția de a realiza o 
hartă cît mai completă și 
precisă a țării l-au purtat 
de-a lungul și de-a latul pa
triei noastre, și-a propus să 
ne ofere un inventar al a- 
tracțiilor turistice de care 
pămîntul nostru nu duce lip
să. A revenit metodic pe 
drumurile bătute în anii ti
nereții, consemnînd tot ceea 
ce se modificase sau apă
ruse nou în peisajul țării și 
a așternut pe hîrtie, în rigu
roasă ordine alfabetică, nu
me de orașe, de sate, de sta
țiuni balneo-climaterice, de 
vechi și celebre ctitorii voe- 
vodale. Acest catalog al o- 
biectivelor turistice trecînd 
pe sub plumbul tiparului a 
devenit dicționarul turistic 
„ROMÂNIA'DE LA A LA Z“, 
al cărui autor (I. Constanti- 
nescu) figurează, modest, a- 
bia pe coperta interioară a 
respectabilului volum de 450 
de pagini.

Desigur, un titlu astfel 
formulat „de la A la Z“ pre
supune o prezentare exhaus
tivă a patrimoniului turistic 
românesc. Dar autorul ne a-

trage atenția în cuvîntul său 
introductiv că lucrarea tra
tează „despre cele 
ventate" obiective 
Oricum, și acestea 
tul de numeroase, 
autorul cuprinde foarte ade
sea în prezentarea unei lo
calități toate atracțiile (de 
ordin peisagistic, arhitecto
nic etnografic, etc.) care se 
află nu numai în perimetrul 
strict al așezării respective, 
dar și în zona din jurul ei.

Oferind o bogată informa- 
într-o exprimare lapi- 

care nu

mai frec- 
turistice. 
sînt des- 

pentru că

a pus-o pe 
din „Cartea

pentru cîteva 
drumeți, pagi- 
Dumbravă au

tul condus de ing. Stelian 
Popescu (antrenor) va par
ticipa, după toate probabili - 
tățile, la trei concursuri. El 
este alcătuit din Oana Crean
gă, surorile Ana și Elena 
Mariaș V. Tomescu, P. Za- 
harescu, I. Atomulesei și S 
Radu.

DE LA BUSOLĂ LA PIOLET
Ambele competiții reunesc la 
start și sportivi din alte ju
dețe.

• Federația de specialitate. 
Jn colaborare cu Biroul de 
turism pentru tineret, au 
trimis un lot de tineri orien- 
tariști în Bulgaria pentru a 
luat parte' la un festival in
ternațional de orientare. Lo-

• în zilele de 10 și 11 iu
lie se va desfășura la Po
iana Brașov un concurs inter
național de orientare turistică 
dotat cu „Cupa Voința" și 
deschis sportivilor din co
operație.

» Una din frumoasele ac
țiuni organizate de C.N.O.F. 
în colaborare cu Radiotelevi-

tie, 
dară, simplă, din 
lipsesc amănuntele referitoa
re la posibilitățile de acces, 
avînd în completare un ca
pitol de adrese utile (hote
luri, moteluri, hanuri, cam
pinguri și cabane), precum 
și o hartă pe care figurează 
toate obiectivele menționate 
în cuprins, „România de ia 
A la Z“ se impune 
goric — și 
ce-și propun 
pe drumurile 
să aibă un 
informare globală.

cate- 
atenției celor 

să călătorească 
țării și doresc 
instrument de

Ion F. BACIU

ziunea română, „Raclio-expe- 
diția pionierească" va lua 
sfîrșit într-un cadru festiv, la 
Timișul de Sus, unde se va 
disputa cu acest prilej un 
concurs de orientare turis
tică. Episodul final al Radio- 
expediției pionierești va avea 
loc în zilele de 11—12 iulie.

• Tot la sfîrșitul săptămâ
nii viitoare, masivul Piatra 
Craiului va găzdui o nouă 
întrecere a cățărătorilor pe 
stînci, Alpiniada municipiu
lui București (11—12 iulie), 
în aceleași zile, orientariștiî 
sînt invitați la un concurs 
interjudețean, organizat de 
comisia de resort a jud. Dîm
bovița, la Tîrgoviște. Ei își 
vor disputa trofeul „Cupa 
Chindia".

„Organizați-vă viața astfel 
ca să vă rămînă vreme de 
dus la munte; atunci și 
munca voastră va fi sănătoa
să și bine cumpănită".

Iată o recomandare valabi
lă și astăzi, ca și acum o 
jumătate de veac, cînd Bucu
ra Dumbravă 
ultima pagină 
Munților".

De atpnci, 
generații de 
nile Bucurei
fost un îndemn și o călăuză; 
au fost izvor de învățăminte; 
au fost cheie fermecată că
tre tezaurele de frumuseți și 
bucurii pe care muntele le 
oferă doar adevărafilor săi 
iubitori.

Puțini drumeți din gene
rația nouă au mai avut însă 
prilejul să zăbovească pe pa
ginile acestei cărți despre 
care Perpessicius scria cînd
va: „Vade-mecum al drume
țului, călăuză sfătoasă și cu 
haz, poemă sacră a frumuse-

ților naturii, a mirajului 
munților, cartea aceasta e 
sortită unei celebrități de an
tologie".

Este drept că unele din 
paginile ei au o factură idea
listă și mistică și ni se par 
astăzi — pe bună dreptate — 
puerile, dar pentru valoa
rea celorlalte, a celor mai 
multe, editura „Stadion" a 
găsit cu cale — și bine a fă
cut — să o reediteze. Astfel, 
tineretul de astăzi va putea 
face cunoștință cu Bucura 
Dumbravă, această pionieră 
a turismului nostru de mun
te, această mare iubitoare a 
înălțimilor, pentru care dru
meția era un mod de viață; 
va face cunoștință cu gîndu- 
rile, cu felul de a privi și 
gusta frumusețile naturii și 
tihna unui foc; va înțelege 
să aprecieze gingășia florilor 
și marea liniște a nopților în 
munți, petrecute sub cerul 
liber sau la adăpostul unui 
boldan.

GHIDUL CABANELOR
Un indiciu sigur al crește

rii numărului de iubitori ai 
drumeției de munte îl con
stituie — pe lîngă altele, de
sigur — apariția celei de a 
4-a ediții a Ghidului caba
nelor, pe care colegul nostru 
Gh. Epurșn l-a întocmit cu 
un deceniu în urmă și pe 
care, din timp în timp, îl re
vizuiește și-1 actualizează, a- 
dăugîndu-i noile cabane sau 
hoteluri turistice înălțate în 
zona muntoasă, menționînd 
elementele de confort intro
duse la construcțiile repara
te și modernizate, precizînd • 
capacitatea sporită a bazelor 
turistice dezvoltate. Autorul 
nu a scăpat din vedere nici 
facilitățile de transport, am
plificate în ultima vreme prin 
prelungirea unor curse de 
autobuze I.T.A. pe drumurile 
de acces in cîțiva masivi.

Lucrarea păstrează struc
tura — de altfel, judicios

stabilită — de la edițiile an
terioare: cuprinsul, plasat 
firesc la începutul ghidului, 
cu însușirea de masivi și de 
cabane, prezentările acestora 
însoțite de extrem de utilele 
schițe de hărți ce înlesnesc 
alcătuilrea unor trasee în ma
sivul respectiv, un tabel al 
agențiilor O.N.T. unde turis
tul se poate înscrie pentru 
excursii în grup sau indivi
duale în diferiți masivi și 
unde își poate rezerva lo
curi la cabanele de pe iti
nerarul său, în sfîrșit un in
dice alfabetic al cabanelor 
prezentate în 
precedentele 
majoritate a 
înfățișată în
ne transpțyi, viziual măcar, în 
ambianța ce ne va înconjura 
în aeește locuri de popas. 
(s. bj.

ghid. Ca șl în 
ediții, marea 

cabanelor este 
fotografii care

Și dacă mulți vor afla doar 
acum că muntele și lacul 
Bucura din Retezat, ca și 
muntele Bucura din Bucegi, 
poartă numele acestei pionie
re neobosite, nu vor putea 
decît șă recunoască cît de 
meritate sînt aceste numiri 
ce-i vor perpetua peste ani 
amintirea. I

Apărută într-o ținută gra
fică îngrijită, plăcută „Car
tea Munților" cuprinde pe 
lîngă textul original un „Cu- 
vînt înainte" al celui care a 
îngrijit această nouă ediție 
— Mircea Handoca — și o 
serie de note care îl vor a- 
juta pe tînărul cititor să ti
fle cît mai multe despre au
toare și lumea munților pe 
care o descrie.

O serie de fotografii pre- 
zentînd aspectele de astăzi 
ale locurilor străbătute de 
Bucura Dumbravă comple
tează — fericit — ediția. Dar 
parcă am fi dorit măcar cî
teva Imagini de acum o ju
mătate de veac pentru a 
completa atmosfera acestei 
cărți care a stat la temelia 
drumeției noastre, și a cărei 
reeditare o salutăm cu deo
sebită bucuri* fti.x



fsportul ; wagaxin

C u s c h i u r i I e 
pe lava Etnei

Vestea că pământul se fră- 
mîntâ la Pozzuoli, iar unul 
din craterele vulcanului Etna 
a devenit foarte activ, mă în
deamnă să aștern pe hîrtie 
impresiile unui tulburător 
contact cu aceste meleaguri, 
pe care-1 datoresc ziarului 
„Sportul".

Printre manifestările spor
tive a căror semnificație de
pășește simplul act sportiv (fie 
el și <le amploare) căpătând 
aureolă de simbol, concursul 
internațional de schi prilejuit 
primăvara de cele „3 giorni 
dell’Etna" în însorita Sicilie, 
se relevă nu numai prin ine
dit, ci mai ales pin profundul 
iui conținut uman. El repre
zintă o adevărată pledoarie 
pentru viață, pentru bucuria 
de a trăi și mijlocul de a în
țelege că viața învinge ori- 
cîte calamități și neajunsuri 
s-ar abate asupra omului. Ce 
poate fi mai convingător și în 
același timp mai impresionant 
decît explozia de vigoare și 
tinerețe a unor „copii ai lu
mii" veniți să se joace la doi 
pași de crater, înlocuind pen
tru moment imaginea sum
bră a torenților de foc și lavă 
încremeniți de veacuri, cu cea 
a grațioaselor urme albe des
coperite de schiurile lor, mai 
vii și mai strălucitoare în lu
mina soarelui decît nourașii 
șloboziți în văzduh de răsu
flarea adormită a bătrînului 
vulcan ? Sau curajul și per-

șeverența cu care locuitorii 
comunelor Nicolosi, Tre Cas- 
tagni sau Pedara asaltează 
centimetru cu centimetru vul
canul, făcînd să pulseze viața 
pe șuvoaiele de lavă inerte, 
ce-au curs cîndva, pârjolind 
totul, pînă sub vatra Cataniei 
de azi ?

Ajunsesem la Catania noap
tea, după o călătorie lungă, 
dar plăcută, fericiți că putu
sem vedea Napoli ca apoi să 
murim liniștiți, Vezuviul do- 
minînd imperturbabil golful, 
dar lipsit de acel nimb stră
lucitor pe care și o simplă 
fumegare i l-ar fi putut da, 
dispuși mai curînd să accep
tăm partea plăcută a vieții, 
cu orice riscuri, decît să ne 
întristăm închipuindu-ne ur
mările unei erupții asemănă
toare celei care a făcut cîndva 
din Pompei un oraș mort. 
Scrutasem îndelung litoralul 
spre Capri, sperînd să zărim 
acel colț de rai, Anacapri și 
San Michele. unde Axei 
Munthe a trăit și a suferit. 
Mai apoi, pe înserat, aveam 
să ne aventurăm pe apele în
volburate ale aceluiași drum 
pe care Ulise, în peregrină
rile sale, cutezase să înfrunte 
urgiile Scyllei și Caribdei — 
paznicii strîmtorii Messina —, 
salutînd, înainte de a atinge 
uscatul, din înălțimea ferry- 
boat-ului, Madonnina Protte- 
trice, încredințați că am pășit

uminicîle unui nesporfD
' MEDITAȚIE ESTIVALĂ

Ca un miriapod invadator, 
căldura verii ne cuprinde zil
nic, purțîndu-ne cu gindul că
tre apă. Apa mării, apa rîu- 
rilor și-a lacurilor împrejmu
ite de zăvoaiele vegetației ! 
Pe stradă, la birou, în auto
buz, acasă, la grădină, univer
sul de răcoare al apei devine, 
în Cuptor, o halucinație con
tinuă. Omul se preface, timp 
de două luni, în miezul ano
timpului cu temperaturi de 
vîrf, intr-un obsedat al pro
priei sale compoziții biologice. 
Apa !

Cineva, care prețuia tempe
ratura egală a țării sale cu 
climă moderată scria că apa 
e singurul domeniu în care 
omul nu intră benevol. Numai 
că, în aceeași țară, un altul 
afirma că omul fără apă se 
intoxică. Acest altul era un 
înotător, se numea Bierbach 
și adora micile stațiuni bal
neare de pe litoralul baltic, 
cu flori sărate, alji presărate 
cu zgură roșie și indicatoare 
foarte precise, pe care scria : 
„Alee", „Spre mare”, „Aproa- 
pe-de-mare“, pentru ca, în 
pragul imperiului verde-albas- 
tru al lui Neptun, ca o ex
plozie de stupidă pedanterie, 
să scrie: „Marea !“ Bierbach 
rîdea cu hohote de cite ori 
dădea ciț ochii de acest in
dicator, aruneîndu-se cu volup
tate în valurile blînde. El a 
spus că înotul i se pare o 
corridă cumplită, în care o- 
mul e taurul, iar lichidul din 
Jur este o armată înfricoșătoa
re de toreadori. De cite cri 
plonja de pe țărm în Baltica 
lui, avea senzația că se arun
că într-o arenă, unde se zvîr- 
colește brutal și barbar ca să 
iasă teafăr. Deși înotător par 
force, n-a murit în apă, cum 
pretinde o străveche axiomă 
a celor de pe Gange, ci căl
cat de un camion care trans
porta butoaie de bere. Goale ! 
Cum însă acest accident trist 
pentru ai săi, însă teribil de 
hazliu, desigur, pentru umo
rul de care Bierbach, amantul 
apel, era doldora, s-a întîm- 
plat pe cînd avea șaptezeci de 
ani, i-a rămas deștul timp să 
înjghebeze, într-una din a- 
cele mici stațiuni balneare de 
pe litoralul baltic ce-i erau 
atît de la inimă, o colonie de 
înot, căreia l-a spus „Colonia 
amfibiilor fericite".

„Amfibiile" erau, firește, ca
piii de vîrsta școlii, care se 
afiau cînd în apă, cînd pe 
nisipurile fără arșiță, dar, ori
cum, în niscaiva soare.

La acel soare istovit și de
colorat de văzduhul apropiat 
Marelui Nord mă gîndeam, re
cent. pe incomparabilul țărm 
românesc de mare, unde co
loana de mercur din tubul lui 
Celsius se ur.case binișor, în
spre limitele zădufului. Mă 
gîndeam și la Bierbach, fiind
că un dascăl însuflețit, gim
nast în tinerețe și chiar cam
pion, acum „doar" antrenor, 
își cheltuia darurile multe 
strînse într-o viață sportivă 
învățînd vreo treizeci de copii 
să înoate — o adevărată co
lonie de „amfibii'’, așadar.

S-a spus că omul învinge 
natura prin rațiune. Nu s-a 
spus însă că o învinge și prin 
mișcare. Fiindcă, oricît ar fi 
rațiunea noastră de seînteie- 
toare, azvîrliți in arena legă
nată a mării am fi repede 
striviți de taurii lichizi, „dacă
— vorba lui Bierbach — nu 
i-am lua în coarne", adică 
dacă n-am mișca. Iată, din- 
tr-o dată și cit se poate de 
sugestiv, justificată pasiunea 
sportivă a omenirii 1

L-am auzit vorbindu-le co
piilor și vorbindu-le părinților 
aflați săptămîna trecută pe li
toral pe-acel modest, dar pa
sionat antrenor și polisportiv. 
Spunea, în esență, că înotul 
este cel mai complet și mai 
complex dintre exercițiile cor
porale, deoarece călește neîn
chipuit fizicul, dar călește tot
odată și psihicul, o dată ce 
apa învinsă prin mișcare ar
monioasă expulzează febra și 
trîndăvia din viscere, deprin- 
zîndu-1 pe copil, de timpuriu, 
cu patosul și pasiunea înfrun
tării. Ea, apa, asasinează iner
ția, fiindcă avalanșa de sen
zații și, firește, de mișcări pe 
care o prilejuiește dinamizea
ză deopotrivă trup și spirit.

Oamenilor fixați pe pămîn- 
tul lor solid, anotimpul fier
binte le oferă unica ocazie de 
a părăsi timpul și spațiul, a- 
runcindu-se în apa, care — tot 
de la balticul Bierbach citire
— ne ajută să dobîndim cer
titudinea îneîntătoare a coeren
ței făpturii noastre.

cu dreptul prin „Poarta Sici- 
liei".

Curiozitatea de a vedea 
Etna nu ne-a dat pace toată 
noaptea. Âbi a două zi aveam 
să înțelegem paradoxala ex
taziere a naPPlitaniloț’ ori de 
cite ori Vezuviul devine activ. 
Etna, are o putere de seduc
ție căreia nu-i pot rezista nici 
mă.ear urmașii victimelor erup
ției de acum cîteva sute de 
ani, pe lava căreia își con
struiesc casele. Născut din 
inima pămîntului și împlîn- 
tat în înalt printr-o imensă 
coloană de fum, vulcanul pare 
un solid pilon de sprijin al 
bolții cerești. Cu silueta sa 
masivă, ce domină Calabria 
italiană și cele trei mări : Me
diteraneană, Ionică și Tirc- 
niană. el pare în același timp 
un bătrîn patriarh și un stră
jer la porțile destinului.

Plecînd din Catania, drumul 
unduiește spre Etna prin pi- 
toreștile așezări Cravina, Mas- 
calucia și Nicolosi, în care a- 
bundă construcțiile noi și vi
lele moderne. Priveam trans
figurați bogăția culorilor, am
plificată de fundalul cerului 
albastru ca safirul, pe care 
numai frescele cu scene bi
blice ale Voronețului nostru 
ni-1 putuse releva, vegetația 
luxuriantă, atmosfera tremu- 
rîndă, îmbătată ca și noi de 
aerul înmiresmat de aburul 
călduț al pămîntului proaspăt 
răscolit și al florilor de lean
dru sau rozmarin. Nu rezis- 

- tăm tentației de a alerga prin
tre tufișurile de ginestra sau 
mirt în plină floare, îmbrăți- 
șînd cu privirea livezile de 
rpandgrini și portocali în pîrg 
și răzoațele de sub care își 
scot capelele fragilele tulpi- 
nițe de viță de vie. Dar, pe 
măsură ce înaintăm spre ma
siv, peisajul devine din ce în 
ce mai arid, frîngînd feeria 
imaginilor de pînă atunci. Nu 
am văzut și nici nu mi-am 
putut imagina spectacol mai 
copleșitor, mai tulburător ca 
revărsarea haotică și încreme
nită a lavei, acei monștri di- 
luvieni contursionați în zba
terea și lăcomia lor cumplită 
pentru a înghiți în gurile lor 
avide totul. Ici, colo, mici oaze 
de vegetație par bărci de nau- 
fragiați într-un ocean cuprins 
de paroxismul unui uragan. 
Coșmarul avea să se risipeas
că abia sus, după cîteva mi
nute parcurse cu telefericul. 
Steagurile multicolore larg 
desfășurate în adierea brizei 
marine, forfota schiorilor 
înaintea startului, veselia și 
cîntecul localnicilor, pentru 
care această competiție era o 
sărbătoare, creau o atmosferă 
vie. antrenantă. Poate tocmai 
datorită aeestțți fapt, con
cursul a căpătat o notă aparte, 
trans form îndu-se într-o auten
tică joacă, absolvită de ten
siunea marilor curse. Cu toții 
aveam aripi la picioare și în 
suflet... Alunecam dezinvolt 
pe zăpadă, sfidînd avalanșa 
norilor vulcanici împinsă de 
vînt peste capetele noastre și 
cenușa care ne usca gîturile, 
iar setea ne-o potoleam cu 
„un poco di vino rosso di 
Mascalucia", pe care griju
liul Mimo Signorelli ni-1 ofe
rise la plecare.

Cine a cîștigat concursul ? 
Schrantz, Marielle Goitschel, 
Mahlknecht sau Ilona Micloș? 
Puțin importă ! Sic tran
sit gloria mundi... Am cîști
gat noi toți, prin prezența 
noastră acolo.

Am coborît apoi grăbiți. Ne 
aștepta marea, lumea de basm 
a figurinelor în costume și 
armuri aurite care vorbeau 
despre minunata istorie a 
paladinjlor francezi, desfășu
rată pe cîțiva km spre Taor
mina, atmosfera de recule
gere din teatrul greco-roman 
și discuția colorată cu barca
giii ce ne transportau spre 

I Isola Bella, atît de veseli și

atît de triști, și pretutindeni 
prieteni. Timpul s-a scurs 
prea rapid. La plecare des
prinderea avionului de pistă 
îți lăsa impresia unei cufun
dări în mare. Un grațios viraj 
spre stînga ne permite să mai 
aruncăm o privire spre rivie
ra Ciclopilor — atît de fa
miliară nouă — care începe 
de la Ognina, legendarul port 
al lui Ulisse, pînă la falezele 
abrupte Acireale pe care cas
telul Aci, solitar și superb, 
pare mai curînd o plăzmuire. 
Revenim deasupra Cataniei, 
apoi, atrași parcă de un mag
net invizibil, ne îndreptăm, 
direct spre vulcan. Pentru o 
clipă sîntem deconcertați. Pri
vim hipnotizați în zare la co
loana de fum, care pe măsură 
ce ne apropiem capătă pro
porții uriașe. Zburăm la al
titudine joasă — puțin peste 
3296 m cit măsoară Etna —, 
ocolind craterul atît de a- 
proape îneît simțim că res
pirația ni se oprește. Specta
colul este unic: trîmbe de fum 
și magmă șînt aruncate in 
văzduh la intervale neregu

late, în timp ce spre mare, 
ea dintr-o rană larg deschisă, 
curg șuvoaie de lavă incan
descentă. încerci un sentiment 
contradictoriu de admirație și 
oroare, de care cu greu te 
poți detașa. Gîndurile mă 
poartă la Harun Tazieff, acel 
temerar vulranolog care, co- 
chetînd de atâtea ori cu moar
tea, n-a ezitat niciodată să-și 
ofere viața pentru o clipă de 
lumină și adevăr. Fără_ să 
vreau întorc capul spre stînga 
și descopăr uimit, între Ri- 
fugio Cagni și Sapienza, ur
mele albe ale șerpuirilor noas
tre pe zăpadă. Ce ciudat ! 
Pentru moment am senzația 
că mișcarea schiorilor pe ză
padă este aievea. Craterul a 
dispărut undeva în urmă. In 
locul lui, amfiteatrul grec de 
la Taormina se descoperă sus
pendat deasupra mării ionie- 
ne. răspîndind în eter glasu
rile homerice și frămîntarea 
mulțimii. La orizont, cerul și 
marea se unesc într-o singură 
linie.

Ion MATEI
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! odihnit, dinamic, op
timist, dorință fer
mă pentru asigura
rea superiorității.

foarte calm sau dez
orientat, în funcție 
de scor ; gîndirea 
și spiritul de echi
pă decid

la fel de bun, dacă 
e bun într-adevăr ; 
de nerecunoscut da
că n-are valoar'e sau 
a intervenit ceva 
neprevăzut., peobiș- 
n uit

urmărește liniștit
respectarea indica- 
țiilor tactice și aș
teaptă neliniștit pri- 

; mul moment-cheie

trebuie să fie tot
deauna calm, cu 
clarviziune, dar
oare e atit de ușor 
să fii așa ?

aruncă în joc toate 
posibilitățile și for
țele : apelează la 
spdrtivi, vrea să ig
nore pe arbitri, im
ploră zeii

vine pentru specta- 
! col. dar echipa lui 
i trebuie să cîșttige,
își spune că e timp 
suficient pentru ori
ce, e doar repri
za... întîi

studiază pronospor
tul, consumă orice, 
chiar și nervi : dacă 
ar fi El în cabine, 
ce le-ur mai spune 
jucătorilor !

se uită mai mult la 
ceas, decît pe te- 
ren, așteaptă totul 
de la vedete și de 
la providență

la început notează își împărtășește pă- 
matematic. se uită-| rerile, le con’fruhtă 
seqin la cronome- cu ale colegilor, an- 
tru, numerotează!] ticipează și pe ju-

I paginile, face sche- ] mătate cronica e 
'me gata

face corecții și își 
desminte părerile
ferme ; e supărat 
pe toată lumea sau 
numai pe el însuși; 
schimbă titlul cro
nicii, dat în pauză.

Acho nu e nimic altceva decît 
Plaza de toros din Lima, arena 
aceea de dincolo de Rlmac, unde 
curajul și abilitatea toreadorului 
IntFă în luptă cu puterea și in
stinctul de conservare.al taurului, 
punîndu-se reciproc în cumpăna 
norocului.

Am preferat, în duminica ace
ea. să merg la Acho șl nu la 
El Estadion fulbolistico national 
pentru că moartea colectivă pe
trecută cîndva pe acesta din ur
mă (vă amintiți, ml se pare, că 
cifra celor sufocați, atunci, intre 
porțile de evacuare, a fost 72.,.). 
precum șl noaptea de pomină. 
In care entuziasmul nebun (la 
locura), deslănțuit de calificarea 
pentru Mexic, umpluse toate stră
zile, îmi strecuraseră un fel de 
frig tropical în oase, 
de scos cu cuvinte de 
ță.

Am preferat Acțio șl 
șelat. O corrida nu-1 o intilnlre 
sportivă, nici un spectacol de 
modă (cum l-au descris unii din
tre ziariștii noștri), nici un con
cert de alămuri, punctat de stri
gătul mulțimilor, strigăt care se 
ridică asemeni unei elipse, a u- 
net alte nebunii, deasupra ora
șului ori de cîte ori toreadorul sau 
taurul îngenunche alături de 
moarte. O corridă este cu totul 
șl cu 
ml se 
dieval 
puțin

S-a 
ales aiurea, despre acest ceremo
nial. eu însumi s-ar putea să 
scriu cîndva altfel de pagțnl de
cît acestea, șl nu cred să sa mal 
poată adăuga altceva noi), în a- 
fară de a contesta tot ceea 
s-a scris pînă acum, în afară de 
a contesta ceea ce au spus Ir
ving, Dumas, Merimâe (niciodată 
omul acesta nu a stat acasă...), 
Walt Whitman (cît de fals mi se 
pare, azi, acel vers gl său — 
„O, ager tereador al Sevillel 1“ 
—, pe care l-a aplicat sentențios, 
întregii Spânii...). Ernest Heming
way șl toți ceilalți, toți ceilalți 
care n-au observat decît „anecdo
tica" unei corride, rezumată cu 
ușurință la cîteva cuvinte.

Acho, în duminica aceea, rn-a 
zguduit pentru mult timp prin 
cruzimea Iul șl. doresc să fiu 
crezut, nu cred să mai intru, de
cît cine știe din ce alte motive, 
într-o Piaza de toros.

Inchipuiti-vă : început de sezon 
(septembrie) pentru corrida, ai
doma începutului fotbalistic de 
la noi, cu toată febra de circum
stanță. închlpuiți-vă : toreadori 
pregătiți îndelung pentru a infra 
neapărat cu dreptul în noua sta
giune, tauri cu nume frumoase, 
— Caminero (Călătorul), Labrador 
(Plugarul) etc. —, preparați a- 
nume pentru prima corrida și 
veșminte proaspete, cu toate ti
ghelurile puse la punct. înclii- 
puiti-vă : arena pentru prima
dată plină de lume și de strigăt, 
orchestra „încălzită" de bucuria 
de a se face auzită din nou. St 
mai închipuiți-vă : call aduși din 
nou sub tribune, legați cu cîrpe 
negre la ochi ca să nu vadă 
moartea : ivjftde ascuțite și încer
cate : cape spălate șl aranjate : 
cîntarele de verificare ; florile de 
la altarul din incintă : măcelarii, 
gata să despartă, în bucăți, fru
moasa fabrică de mușchi, anima
lul apela superb șl inocent care 
se apără și tiu știe că-o face za
darnic. Totul, absolut totul pre
gătit. cu minuțiozitate, pînă la a- 
mănuntul exasperant.

Și, mai închipuițl-vă, în sfîr
șit : totul începe cu un specta
col extraordinar, plin cu fclcl'o- 
rism fals, sofisticat, cu lungi a- 
parlțil șl defilări, cu paradă șl 
petarde, cu cînțece și aplauze. 
Iar mai apoi se continuă cu su
biectul propriu zis, cu moartea : 
primul toreador întră în arenă

Imposibil 
bunăvain-

m-am în-

totul altceva. Este, 
îngăduie, ceremonialul 
cei mai trist și cel 
uman din cîte știu, 
scris mult, la noi dar

daci 
me
ntal

mai

ce

(se numea Marcos Mendez). adre
sează saluturile de rigoare, își 
aruncă, pentru viitoarea 
ea" sombrero (pălăria), 
teva salturi libere și-și 
adversarul. Se deschid 
adversarul apare, total 
rit, rămîne cîteva clipe 
cercetînd. apoi, în clipa cînd toți 
..ajutătorii" toreadorului se re
trag după „tampoanele" arenei, 
se repede* eu toată Torța sa de 
455 de kilograme (atît cîntărea 
Labrador...) în capa ușoară ca 
un fulg, agitată, din centrul a- 
renel de toreador. Cumpăna no
rocului a început.. Urmează caii., 
superbul animal primește primele 
„incizii", âdînci, menite să-i pa
ralizeze o parte din forță, vin 
banderillas, pentru a-1 întărîta. 
apoi iarăși jocul de capă și în 
cele din urmă spada, arma ace^a 
albț Si tăcută, egre 
tr-un anume punct al 
obligă animalul să 
Și animalul, uneori, 
rezistat și Labrador, 
introdusă în grumaz.
salbă, lingă piciorul drept, cu un 
fluviu de singe prelins pe vîrtul 
el. Strigăte, urlete. Șl spada a 
fost trasă cu un instrument lung, 
prevăzut cu cîrlig, în aprecieri 
de „asasinule" (pentru că nu o- 
morîse bine !) și introdusă încă 
o dgtă.

Si. în sfîrșit. caii, trei cai albi, 
trăgînd un cărucior, ca rotilele 
unui plug, pe care Labrador 
(mort de acum) șl-a pus capul 
pentru a fi scos din arenă, un
deva, alături, unde măcelarii, gata 
pregătiți, și-au început meseria 
lor.

De patru ori

„veront- 
faca et- 
așleaptă 
porțile, 

nedume- 
In loo,

lovind în- 
Brurpazulul 

îngenunche.
rezistă. A 
Tar spada, 

a ieșit sub

De patru ori ceremonialul a- 
cesta feroce s-a petrecut aidoma; ■ 
de. patru ori taurii au părăsit a-' 
rena pe rotile, șt mal erau trei,' 
în spatele porților bine păzite; i 
chemați cu strigăte de cel pre- 
zenți. Au ieșit și el, au luptat, ■ 
au murit. Eu nu l-am mai văzut. I 
Cruzimea de pînă atunci îmi a- ( 
jungea. Nimic, absolut nimic din 
ceea ce citisem, din ceea ce șllam, 
teoretic nu ml s-a mal părut: 
demn de reținut. Am Ieșit aple-j 
cat pe una din porțl, am închis 
ochii șl m-am oprit în mulțimea 
gălăgioasă care, fiind duminică,. 
Instalase un ;,tîrg“ în aprolpere,. 
umplut cu nimicuri vestimentare, 
cu mîncăruri picantă Și Ieftine,’ 
c- muzică proastă, cu alcool. ț

Dincolo de ea, Interpusă ca o' 
perdea protectoare, m-am simțit 
eliberat șl nici nu știu cum am 
trecut pe unul din podurile dej 
peste Rlmac, întrfnd în oraș, șl'n-j 
gur șl fără nimic care să-ml a-1 
mlntească de mine.

Darie NOVACEANU

Secretul lor

—

Undeva, 
într-un univers 
fără timp 
ei doi sculptează 
trepte spre cer.
Ce vrajă,
ce demon îi mină?
Ce blestem, ce furie 

oarbă

A UNSPREZECEA FILA
A „REGISTRULUI'

Cu cîtva timp în 
primit la redacție

• ••

George SBARCEA

H-4.

SCÎNTEII
EXPOZIȚIONAL 
PIAȚA SCÎNTEII

urmă, am 
scrisoare 

din partea tovarășului Victor 
Smaniotti din Oțelul Roșu. 
In cuvinte simple, dar pline 
de tulburătoarea emoție a u- 
nor aduceri aminte, autorul 
ei ne împărtășește dorința de 
a vedea sărbătorită, așa 
cum o merită, împlinirea unei 
jumătăți de veac de la în
ființarea echipei locale de fot
bal.

...Era în 10 septembrie 1920. 
Tinerii lucrători ai uzinelor 
din actualul oraș Oțelul Roșu 
puneau bazele primului club 
sportiv muncitoresc 
litate. Avea puține 
materiale, dar mult 
Acesta i-a ajutat 
peste nenumăratele 
nerente începutului 
Ies peste piedicile 
cale de către oficialitățile tim
pului, care nu vedeau cu ochi 
buni această înjghebare spor
tivă muncitorească.

Iată-i ajunși în 1930 — al 
zecelea an de activitate. Tov. 
Smaniotti a păstrat cu grijă 
(și cită dragoste !) „registrul 
de procese-verbale" al clubului 
(pe care l-a încredințat de 
curînd Consiliului popular al 
orașului). Pe fila 11 a acestui 
registrul este ' • - ■
Iul” încheiat 
brie 193(1, cu 
ririi a 10 ani 
primului club 
taresc. din comuna Ferdinand' 
(astăzi Oțelul Roșu).

„Jubileul de 10 ani 
ceput încă țu o zi înainte, 
adică sîmbătă1 seara ( .) A” 
luat parte toți membrii clu
bului sportiv, atit prietenii 
acestora, cit și invitații din 
duhurile sportive U. D. Reși
ța, înainte — Caransebeș, Clu.

din loca- 
posibilități 
entuziasm, 
să treacă 
greutăți i- 

și mai a- 
puse in

înscris „Protoco- 
la „1Q septem- 
ocazia sărbăto- 

de la înființarea 
sportiv munci- - -

s-a în-
(...) Au

ÎN STIL TRRDIȚI0NF1L ROMÂNESC 
OR6BNIZOT DE COOPERAȚIA DE CONSUM

GĂSIȚI ÎN PERMANENȚA : SĂRMĂLUȚE MUNTENEȘTI CU MĂMÂLIGUȚĂ...
• MITITEI SPECIALI • FRIGĂRUI ASORTATE • CÎRNĂCIORI OLTENEȘTI
• CAȘCAVAL SUFLE • GARNITURI Șl SALATĂ DE SEZON • VINUL CASEI
• SOIURI RENUMITE DE VINURI ROMÂNEȘTI • BERE • ORCHESTRĂ Șl

RING DE DANS

buț sportiv din Hațeg și Clu
bul sportiv din Timișoara. în 
prima seară s-au făcut mani
festări sportive în sala de 
sport, unde au avut loc gala 
de box și gala de lupte greco- 
romane."

In ziua de 10 septembrie 
1930 „au început concursurile 
atletice", după care s-a or
ganizat un meci de fotbal cu 
echipa din Caransebeș, care 
de asemenea avea 10 ani de 
existență. Jubileul s-a înche
iat seara Ia orele 20 cu re
tragerea cu torțe, urmată de 
dans la stadionul sportiv pînă 
în zorii zilei" !

Au trecut 40 de ani de cînd 
a fost redactat „protocolul" 
din care am citat, înscris pe 
cea de a unsprezecea filă a 
unui „registru” care își va gă
si desigur locul în viitorul 
Muzeu național al sportului.

La 1Q septembrie 1970 se vor 
împlini 50 de ani de la înfiin
țarea. primului club sportiv 
muncitoresc din Oțelul Roșu. 
De ce oare nu i s-ar adăuga 
aceluiași registru o nouă filă, 
pe care sportivii de azi să 
înscrie „protocolul1' sărbători
rii unei jumătăți de veac de 
cînd înaintașii lor au pășit 
pe terenul de fotbal 7

îi duce 
pe asprele căi 
neumblate ?
Noi, cei de jos 
nu vom afla 
niciodată.
Pendulind 
între pisc și abis 
urmașii lui Sisif 
își cară tăcuți 
povara și taina. 
Pe planul fantastic 
șî vertical 
coarda 
îi leagă irevocabil 
ca un cordon 
ombilical.

Dorin ALMAȘAN 
(din ciclul „Sufletul 

arenei")

ANDREI POSTESCU, ARAD. 
InteresațI-vă la Consiliul muni
cipal pentru educație fizică șl 
sport. Din- cînd în cînd, în toa
te orașele se organizează cursuri 
de arbitri. Poate că, pînă absol
viți dv. cursul, se desființează 
ofsaidul șl lovitura de la 11 me
tri. ceea ce v-ar asigura o acti
vitate îndelungată, lipsită, de 
discuții șl de pericole !lor noștri". Nu credem că ar fi 

in avantajul dv. 1
IOSIF FRITZ, BUCUREȘTI. Cre

deam că iubitorii fotbalului vor 
ține mlr.te, toată viața, meciul 
Italia — R. F. a Germaniei, din 
cadrul C. M. din Mexic. Dar iată 
că, la două săptămînl de la ter- 

■ minarea competiției, au și înce
put contrazicerile și tradiționalele 
pariuri. Și ați pierdut ! Scorul 
a evoluat astfel : 1—0, 1—1 (în 
timpul regulamenar de 90 de mi
nute), 1—2, 2—2, 3—2, 3—3 și, în 
final, 4—3 pentiu Italia.

ION I- BAJLĂIOARA, GiJkGiU.
Am citit „poezia" dv.. întitulată 
„Echipa română de la Guadala
jara". Am văzut, de ^semenea, 
și P. S.-ul : „Rog redacția să tacă 
cunoscute aceste versuri băieți

MQISS OPRIȘ, SIBIU. „ța 
concursul „El Mundial >70", am 
trimis 314 cupoane, care toate au 
fost completate după cum urmea
ză : întrebarea I : A : U.R.S.S., 
Mexic; B: Italia, Uruguay; C: 
Brazilia, Anglia ;D : Jț. F. a Germa
niei, Bulgaria. întrebarea a doua: 
Brazilia. Am greșit doar la pro
nosticul grupei D. Vă rog să ți
neți seama de acest lucru". Am 
șl ținut 1 Cum este șl normal, 
cupoanele dv. NU figurează prin
tre cele aproape 20 000 de răs
punsuri exacte (Inclusiv grupa 
D !), care vor lua parte la tra
gerea la sorți. Pronosticul din 
grupa D este, de altfel acela care 
a scos din cursă majoritatea cu
poanelor, în celelalte grupe re
zultatele corespunzînd așteptări
lor.

GEORGE VULPE, BUCUREȘTI. 
1) Am citit cu interes lunga dv. 
scrisoare. Vă exprimați dorința 
de a ne face o vizită Ia redac
ție. Cu plăcere 1 2) Este așa cum 
șnu.nețl dv. Toștao a luat parte 
la turneul final al C. M. de fot
bal din 1966, înscriind și ttn gol, 
în meciul cu Ungaria. Mai uit șl 
eu cîte un lucru. Am înșă bunul 
obicei de a nu face pariuri 1 Ori
cum, Îmi fac autocritica, față ție 
cititorul Dumitru Savu din Bucu
rești.

II de acum, 50 de ani...

DOINA MOLDOVAN, BAIA 
MARE. „După lungi discuții con
tradictorii, ne-am gîndit ca nu
mai dv ați piitea pune capăt mi
cului conflict care a izbucnit 
intre mine șl niște colege. Pro
blema este aceasta : Bobby Moore 
este frate cu Bobby Charlton ?" 
Cum ați ajuns la această între
bare ? Numai pentru că pe a- 
mîndol îi cheamă Bobby 1 Ne 
miră că nu v-ați gîndit șl la 
Bobby Fisher șl Bobby... Solo ? 
Bobby este numele cel mic. u- 
neorl el fiind un diminutiv, Bob
by Charlton este frate cu Jackie 
Charlton.

MARILENA DIACONU, PLO
IEȘTI. Aveți 4 fotografii (două 
color) ale fotbalistului dv. pre
ferat, Florea Dumitrache, de la 
Dinamo București. Sint... asigu
rate ? Lui Dumitrache, îi puteți 
scrie pe adresa clubului Dinamo •, 
București, șoseaua ștefan cel 
Mare nr. 9, sectorul 2.

D. MOLDOVAN, PIATRA 
NEAMȚ. In meciul Portugalia — 
R.P.D. Coreeană, din cadrul sfer
turilor de finală ale C. M. din 
1965, în min. 23, scorul era de 
3—0 pentru fotbaliștii nord-co^ 
reenl. Eusebio a redus apoi han
dicapul, printr-un gol din ac
țiune și un al doilea realizat 
dintr-o lovitură de la 11 metri. 
După pauză, Eusebio a egalat, 
asigurînd apoi avantai pentru 
Portugalia, printr-o nouă lovitu
ră de la 11 metri, fructificată. 
Portughezii au înscris, după cuci 
se știe, și al 5-lea gol. prin Au
gusto, scorul fingl fiind : ă—3.

Ilustrajii de N. CLAUDIU
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I. Ganea invins de A. Wierniuk!
finalista 

Wierniuk 
săriturile

Deși știam că 
tolimpică Elzbieta 
nu va participa la 
de jte trambulină, nu ne aș
teptam la o victorie a repre- 
zentantelot noastre în între
cerea feminină, deoarece, în 
absența campioanei Melania 
Decuseară, nici una dintre 
celelalte sportive nu are, 
încă, o valoare certă. De a- 
ceea, Hu a surprins victoria 
polonezei Regina Krajnow, 
impresionantă prin siguranța 
salturilor, ei, dar mai ales 

jjprin intrările în apă. In 
schimb, a produs o mare și

e'______________________ ..

FI. Negoescu
învingător

(Urmare din pag. I)

Ungaria 4 :57,8 — Bulgaria 
&: 00.3. Clasament final :

1. ROMANIA, 2. R. D. Ger
mană, 3. Ungaria, 4. Bulgaria.

Proba de viteză s-a reluat 
cu sferturile de finale. Fi. Ne
goescu — jenat evident pe ul
timul viraj de partenerul său 
B. Parușev — a cîștigat prin 
descalificarea ciclistului bul
gar. Csorba l-a depășit pe 
Eichstadt (12.5). iar Lieffert.z 
(13.6) pe Andristyak. In ulti
mul „sfert", G. . Negoescu a 
fost calificat prin neprezenta- 
rea adversarului, Baranyec 
fund bolnav. Semifinalele 'au 
avut, o desfășurare interesantă, 
palpitantă. FI. Negoescu l-a... 
păcălit pe Csorba „rupînd” cu 
mai bine de, 400 m înainte de 
final și creîndu-și un avans 
ce n-a putut fi recuperat. 
Timp : 12,5. Lieffertz n-a putut 
rezista atacului lui G. Ne
goescu, astfel că finala prin
cipalei probe a concursului, 
cea care atribuie ..Cupa zia
rului SPORTUL", s-a disputat 
cu adevărat în familie. Frații 
Negoescu au oferit o întrecere 
dîrzâ locui I revenind celui 
mai bun. lui FLORIAN NE
GOESCU — marcat cu 12 s. 
In disputa pentru locurile 3—4 
victoria i-a aparținut lui Csor
ba (12.0). Clasament final : 
mlțunSP*” NEGOESCU 
(ROMANIA) j 2. G. Negoescu 
(Romania) ; 3. A. Csorba (Un
garia) ; 4. D. Lieffertz (R. D. 
Germană).
.J? sfirșit, ultima întrecere a 

zilei a fost o probă de mare 
spectacol :
(100 de ture, sprint la 5*tuw>r 
Cele 9 cupluri au început în
trecerea în trombă. Se părea 
că perechea P. Dolofan — p. 
Soare are șanse la locul I. 
Dar. cînd cei doi aveau 25 p 
— avans confortabil — P. Do
lofan a suferit un accident, a 
abandonat și. desigur, l-a o- 
bligat și pe Paul Soare să în
cheie prematur cursa. A rămas 
în sarcina cuplului G. Nego
escu + Mircea Virgil să ne 
reprezinte. Cei doi s-au a- 
chitat minunat de această mi
siune. Forțfnd, ei au luat un 
tur avans și, apoi, și-au asi
gurat și un punctaj bun. Pe
rechea bulgară Kovacev—Ig
natov a fost eliminată în tu
rul 58 pentru ajutor neregula
mentar acordat altei perechi, 
Iar cuplul Andristyak—Magyar 
a abandonat. Pînă în final, 
deși ceilalți concurenți au for
țat. nimeni n-a reușit să pre
ia , șefia de la Negoescu și 
Mircea. A fost o victorie fru
moasă a celor doi combatanți 
pentru care merită .............
Clasament final :

l.G. NEGOESCU + 
VIRGIL (ROMANIA) 
44 p ; 2. Eichstadt +_______
(R.D.G.) 50 p ; 3. Andristyak 
+ Magyar (Ungaria) 43 p ; 
4. Greii 4- Lieffertz (R.D.G.) 
18 p ; 5. Schreck + Hoffman 
(R.D.G.) 12 p ; 6. Stoianov + 
Stoicev (Bulgaria) 6 p.

Astăzi, începind de la ora 9, 
se dispută ultimele probe ale 
„Cupei ziarului SPORTUL’’ : 
viteză (turneu), cursa italiană, 
adițiunea de puncte (semifond).

a
cursa americană

felicitări.
MIRCEA
1 t av + 
Oberman

plăcuță surpriză Sorana Pre 
lipeeacu, cea mai tânără con
curentă româncă, un exce
lent țfodus al antrenorului 
Aurel Breja din Oradea. Cu 
elemente destul de grele, e- 
leganță în execuție, dar mc: 
cu seamă cu intrări reușite, 
Sorana Prelipceanu s-a cla
sat pe locul al treilea, dîn- 
du-fle speranța unei frumoa
se perspective. %
■ Dacă la fete vietoria Regi
nei Krajnow era așteptată, 
la băieți înfrângerea suferită, 
la platformă de Ion Ganea 
constituie un rezultat cu to
tul neașteptat, deoarece tâ
nărul polonez Andrej Wier- 
niuk nu are nici o perfor
manță deosebită în palma
resul său internațional. Dar, 
principalul favorit, Ion Ga
nea, nu a manifestat o for
mă prea bună, execuțiile 
săriturilor sale neavînd nici 
eleganța și nici siguranța 
care-1 caracterizau. In sări
tura a noua, de pildă (2 }/2 
salt răsturnat grupat) el a 
avut o intrare total defec-

tuoasă și, ca 
notat doar 
(Wierniuk a 
bine 2 ț/a salț contra tram
bulinei grupat), ceea ce i-a 
fost fatal. De altfel, treJsuie 
menționat că, în general, să
ritorii noștri nu au avut in
trări prea reușite, ceea ce, 
firește, a impresionat neplă
cut pe arbitri și, ca urmare, 
și notele ad fost scăzute.

Rezultate. Platformă băr
bați : 1. A. WIERNIUK (Po
lonia) 417,35 p, 2. I. Ganea 
(România) 407,30 p, 3. C. Ne- 
delcu (România) 376,90 p, 4. 
D. Popoale (România) 359,70 
•p, 5. t Ilieș (România) 
358,80 p, 6. W. Milik (Polo
nia) 280,65 p ; trambulină fe
mei : 1. REGINA KRAJNOW 
(Polonia) 357,65 p, 2. Matgor- 
zata Godlewska (Polonia) 
327.30 p, 3. Sorana Prelap- 
ceanu (România) 315,75 p, 4. 
Mariana Voinea (România) 
307,75 p, 5. Ildiko Csiki (Ro
mânia) 290,85 p, 6. Măriuca 
Isăcescu (România) 284,30 p.

D. ST.

urmare, a fost 
cu -14 puncte 
,^cos“ foarte

PARTICIPARE NUMEROASA
LA „MONDIALELE" DE LUPTE

EDMONTON, 4 (prin tele
fon). — In mărea sală de 
sport a Universității Lister, 
din capitala provinciei Al
berta, au început sîmbătă 
campianatela mondiala de 
lupte. Mai întâi au intrat în 
focul disputelor specialiștii in 
greco-romane. La întreceri 
iau parte sportivi din 37 de 
țări, printre care Bulgaria <22 
de concurenți la ambele sti
luri), Finlanda (12), R. D. 
Germană (10), Ungaria (11), 
România (9), R. F. a Ger
maniei (16), Uniunea Sovie
tică (25), S.U.A. (27), Turcia 
(19), Polonia (11). R. P. Mon
golă (13), Japonia (17), Iran 
(15).

Dată fiind diferența consi-

ROMANIA-S.U.A.: 9-2
(Urmare din pag. 1)

eise (îndeosebi în repriza a 
IlI-a), și-a adjudecat pe me
rit victoria la puncte.

La. categoria muscă, Con
stantin Citică a fost opus me
zinului echipei americane, 
Eduardo Santiago. Posesor al 
unor directe de dreapta exce
lente, al unor eschive și joc 
de picioare derutante, Santia
go a obținut avantaj în prima 
repriză, dar în următoarele, 
reprezentantul nostru a punc
tat serii variate, profitând și 
de oboseala adversarului. în
vingător, dar cu prețul unor 
mari eforturi, Constantin Ciucă.

„Cocoșul” ftebriel Pometeu 
a intrat decis între corzi și, 
după ce în prima repriză a 
plasat cîteva drepte sigure, în 
cea de a doua, cu o stângă ne
cruțătoare la ficat, l-a pus 
k.o. pe Robert Mullins.

Ray Lunny și-a pregătit 
delung 
„pana" 
punctat 
precis, 
au fost
țiindu-se 
Gîju, dar în ultima Lunny l-a 
surprins pe boxerul nostru cu 
directe de dreapta, însă nu 
deajuns de precise. Lunny 
fost declarat învingător, 
cizie care nedreptățește 
Gîju.

Disputa dintre f^semiușorii“ 
Aurel Iliescu și Frznk Santore 
a

atacurile în timp 
noastră N. Gîju 
permanent 
Primele două reprize
relativ calme, eviden- 

superioritatea lui

in- 
ce 
a

și foarte

In- 
a 

de- 
pe

distonai fată <e cela prece-

CONSTANTA
T.S.K. BERLIN 11-7

0ONSTANȚA 4 (prin tele
fon). în meci revanșă, con- 
stănțenii au învins formația 
berlineză cu scoiMd de 11—7.

Iată rezultatele tehnice în 
ordinea categoriilor : F. Ibra- 
im b.p. E. Brefke, O. Badea 
b.p. K. Gertenbach, C. Șo- 
șoiu p.p. K. John, Gh. Anton 
b.p. F. Marquard, I. Dinu b. 
ko. K. Bandtke, Gh. Puscașu 
m. nul S. Neumann, V. Filip 
p.p. P. Eworak, P. Pîrvup.p. 
O. Sachse.

IN TURUL FRANTEt

EDDY MERCKK PĂSTREAZĂ 
TRICOUL GALBEN

denie. S-a boxat calm, pru
dent, nici unul dintre adver
sari „negăsindu-se“. Iliescu s-a 
bazat îndeosebi pe directele de 
dreapta, care uneori au țintit 
precis și datorită cărora a 
obținut victoria.

O adevărată încântare a fost 
campionul european Calistrat 
Cuțov, care plasînd lovituri 
necruțătoare l-a pus de trei 
ori k.d. (în repriza secundă) 
pe Rudolph Donato. Mașină de 
pumni, o clarviziune demnă ăe 
toată lauda, iată calitățile in
contestabile ale boxerului nos
tru. Numărat de arbitrul Epu
reanu, boxerul american a fost 
apoi abandonat.

Foarte echilibrat, în primele 
două runduri. meciul dintre 
semimijlociii Victor Silberman 
și Melvyn Dennis. Victor n-a 
avut ceea ce se cheamă ex
plozie, însă nu e mai puțin a- 
devărat că adversarul, său a 
fost incomod, deseori obstruc
tionist. Ultima carte s-a jucat 
în rundul trei, Silberman s-a 
decis să dea drumul dreptelor 
sale necruțătoare, l-a pus 
k.d. pe Dennis și a obținut 
victoria la puncte.

Horst Stumpf și John Man
gum (cat. mijlocie) au prefe
rat un meci de uzură,

. de acțiuni clare. Mult 
înalt decât adversarul 
Stumpf ar fi făcut mai

să nu se angajeze în schimburi 
de aproape, dar nu și-a folo
sit alonja. Arbitrul C. Chiriac 
a intervenit deseori pentru a 
încerca să dea claritate me
ciului, dar n-a reușit. învin
gător. pe merit, Mangum.

Nattaiiiel Jackson a debutat 
mai precis in duelul cu Ion 
Monea, boxerul nostru căutând 
să aplice croșee scurte, dar 
fără folos. De la un minut la 
altul Monea devine mai în
drăzneț, punctează cu stingă la 
ficat, iar în ultima repriză, 
cu un croșeu sec își trimite 
adversarul la podea, cîștigînd 
o frumoasă victorie prin k.o.

Greul american Ronald Lyle 
a fost o deziluzie. A boxat 
numai cu capul în jos, a ob- 
strucționat exasperant, motiv 
care l-a determinat pe arbitrul 
Epureanu să-l avertizeze în 
repriza secundă. Adversarul 
său, Ion Alexe, a încercat să 
dea
n-a reușit decât 
din
Âlexe a obținut pe merit de
cizia.

Cu victoria (prin Reprezen
tare) a lui Ion Gyorffi, obți
nută în dauna lui Josse Val
des, selecționata României a 
câștigat întâlnirea cu scorul 
de 9—2.

dera&ilă d* lua orar nu pu
tem să mentianâni nici unu* 
dintre rezultatele d» ia re
uniunea inaugurală, care ev 
înch^a. atunci ctod primele 
ziare ‘*u ajiule deja în mîi- 
nile cititorilor din România.

In preziua Începerii marii 
competiții s-au desfășurat 
aici lucrările Congresului 
F.LL.A. Printre punctele de 
pe ordin#» ds zi au figurat 
analizele celor mai importare 
te confruntări care au avut 
loc de la ultimul congres al 
forului internațional (campio
natele mondiale de seniori și 
juniori din 1969, campionate!» 
europene de seniori din I960 
și 1970, Jocurile Panameri
cane ș.a.), discutarea calen
darului viitoarelor întreceri 
și rapoartele privind stadiul 
pregătirii» pentru ,p#tandia- 
lele“ de anul viitor > pen
tru Jocurile Olimpice din 
1972. Președintele federației 
de lupte a R.F. a Germaniei, 
Herman Schwinclling. a pre
zentat un amplu raport asu
pra amenajărilor care se fac 
la Miinchen în vederea due
lurilor olimpice (între 
noua sală de concurs 
capacitate de 5 500 de 
și alte 5 săli pentru 
namente, unde vor fi 
late nu mai puțin 
saltele).

altele, 
cu o 
locuri 
antre- 
insia

de 18

yr

claritate acțiunilor, dar 
pe alocuri, 

motivele arătate mai sus.

lipsit, 
mal 
său, 
bine

După victoria repurtată la Forest, Eddy Marckx este feli
citat de regele Leopold al Belgiei.

„Marea Buclă" a continuat 
ieri cu disputarea etapei a 
opta, pe distanța Ciney — 
Felsberg (230,500 km), care a 
fost cîștigată de 
Alain Vasseur, cu timpul de 
6 h 04:16. Pe locul doi a sosit 
belgianul Walter Godefroot.

fn clasamentul general con
duce Eddy Merckx urmat de 
compatriotul său Walter Go
defroot — la 1:57 — și de 
olandezul Janssen — ia 2:0<

francezul

Unul din principalii anirni- 
tori ai cursei, belgianul Roger 
De Vlaeminck, accidentat în 
cursul etapei a șaptea, a a- 
bandonat.

PESTE HOTARE
C. M. DE CĂLĂRIE OBSTACOLE,

0 REVANȘA OLIMPICA
LA BAULE, 4 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Cea 
de-a 7-a ediție a campionatu
lui mondial de călărie pentru 
obstacole, precum și concursul 
hipic, internațional ce se vor 
desfășura timp de 9 zile în 
această stațiune de pe malul 
Atlanticului, reunește un nu
măr de 62 de călăreți cu 122 
de cai din 15 țări. La probele 
campionatului mondial vor 
lua startul 27 de călăreți, din
tre care 17 au fost prezenți și 
la J.O. din Mexic. Campiona
tul mondial cuprindă trei pro-

FINAL LA WIMBLEDON

llie NASTASE-Rosemarie CASALS
victorioși la dublu

9

întrecerile probei de dublu 
mixt au programat cîteva 
partide foarte interesante. Pe
rechea NĂSTASE — CASALS 
(S,U.A.) a întrecut în sferturi

de finală cuplul australian
Stolle — Goolagong — scor 9 
6—2, 6—4, întâlnind în semi
finală pe Mc Millan (Repu
blica Sud-Africană), Dalton

mixt
(Australia) de care a dispus 
in trei seturi 9 5—7, 8—2,
6—4.

In semifinala Metreveli, 
Morozova — Irvine, Gourlay, 
victoria a revenit cuplului 
sovietic la scorul de 9—11, 
6—3, 6—4.

be de calificare diferite și o 
probă finală în care vor in
tra primii patru călăreți din 
fruntea clasamentului stabi
lit după probele de calificare, 
în proba finală fiecare din 
cei patru va încăleca, pe rînd, 
caii aparținînd adversarilor. 
Un număr de 7 reuniuni se 
vor desfășura în nocturnă, de
oarece Centrul de Călărie din 
La Baule dispune de toatala- 
ția necesară. (84 de proiectoa
re, cu iodură de sodiu). .Tre
buie să notăm că la start 
vor fi prezenți și primii șase 
clasați în cadrul Jocurilor O- 
limpice. Printre cei mai bine 
cotați la actuala ediție se a- 
flă frații Pierro și Rayrnondo 
D’Enzeo, Nelson Peșsoa (Bra
zilia), Willi Steinkrans (S.U.A.), 
H. Winkler, A. Schochenohle 
(R.F.G.). David Broome (An
glia). De menționat că din 
echipa Franței lipsește «am- 
pionul mondial din 1966. de 
la Buenos Aires, Pierre D’O- 
riola cu 
care s-a 
cu două 
cursul de

Declanșarea primului sem
nal muzical — care marchea
ză începutul și sfîrșitul pro
belor —, creat special pentru 
această ediție a C.M. este aș
teptat cu deosebită emoție de 
toți concurenții,

Felix ȚOPESCU

Turul ciclist al Turciei a 
luat sfirșit cu victoria echi
pei Bulgariei, urmată de se
lecționatele României șl 
Turciei. Ultima etapă, Tekîr- 
dag—Istanbul, a fost cîști-> 
gată de polonezul Gazda. în. 
clasamentul general indivi
dual pe primul loc a termi
nat bulgarul Nikolov,. urmat 
de românul Constantin ®io< 
can. *

★
Disputată contracronometrir 

individual, între Ljubljana 
și Kranj (24,500 km) etapă a 
9-a a turului ciclist al Iu-# 
goslaviei a fost cîștigată de) 
iugoslavul Cubricj în 32:451 
care a preluat și tricoul gal-ț 
ben, primul român în cla* 
samentul general, Nicolad 
Ciumeti, este pe locul 8, la 
2:18 față de lider. Pe «chip» 
conduce Iugoslavia.

Campionatul european
calul său Pomone, 
accidentat, în urmă 
săptămîni, la oon- 
la Vichy.

de yahting
PARIS 4 (Agerpres).—Cam 1 

pionatul european de yahting 
la clasa 5,5 m, desfășurat în 
rada portului La Băute, #-$ 
încheiat cu victoria france-* 
zului Jean Leguillou, urma# 
de compatriotul său De Berii 
și suedezul Thomas Nathorst» 
.....................................................a’

CAMPIONATUL REPUBLICAN Of ATLETISM
Al JUNIORILOR MICI

Victoria Pleu (Steaua) 
Rodica Petruș (Lie. N.

Ctistodor
9,1 ; I.

110 mg : 
15,5 ; Cr.
15,9 ; M. 
greutate: 
Șt. Gula 
14,5G ; V.

(Ch. GOLDENBERG, ooresp.)

ORADEA (prin telefon). — Sîm- 
bătă pe stadionul Tineretului din 
localitate a început finala pe 
țară a campionatului republican 
de atletism rezervat juniorilor de 
categoria a II-a (15—16 ani). Iată 
rezultatele primei zile a concursu
lui : BĂIEȚI : 80 m : V. Ciurea 
(C.S.M. Cluj) 9,0 : V. “ ‘ ■
(Lie. 2 C-lung Muscel) 
Brădescu (S.S.A.) 9,2 ; 
A. szentpeteri (S.S.A.) 
lonescu (Șc. sp. Buzău) 
Scoarță (Viitorul) 15,9 ; 
G. Călin (S.S.A.) 14,74 ;
(Lie. N. Bălcescu Cluj) , , .
Munteanu (Gura Humorului) 
14.44 : suliță : V. Munteanu S0,42 : 
Gh. Megelea (Șc. sp. Reșița)

59,08 ; FI. Golfița (Lie. T. Vladl- 
mirescu Tg. Jiu) 58,68 ; FETE : 
80 m : Eleonora Monoranu (C. A. 
Roman) 9,8 ; Sancîa Cubleșan 
(Lie. 3 Cluj) șl Ana Sovari (Șc. 
sp. Oradea) 9,8 ; înălțime : Geor- 
geta Făcuraru (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 1,58 ; Mariana Giurgiu (Șc. 
sp. Oradea) 1,54 ; Rdxana Vulescu 
(Lie. 35 Buc.) 1,54 ; 603 m : Maria 
Szakacs (Tractorul Tg. Secuiesc) 
1:3G,7 ------- ’ — ----- '
1:36,9 , ______  _____ T ____ ...
Bălcescu Cluj) 1:37,4 ; disc : Eca- 
terina Kulcziczkl (Șc. sp. Oradea) 
35,04 ; Mariana Constantin (S.S.A.) 
33,40 : Eugenia Iii» (Șc. sp. Ener
gia Brașov) 30,68.

Paul LOBINCZ-coresp.

Meciul de șah
Finala de dublu mixt : 

NASTASE (România), CA
SALS (S.U.A.) — Metreveli, 
Morozova (U.R.SJS.) 6—3,

6, 9—7.

Finala australiană" de 
simplu bărbați a revenit lui 
JOHN NEWCOMBE, care a 
dispus da Ken Rosewall în 
cinci seturi — 5—7, 6—3,
6—2, 3—6, 6—1 — după o 
partidă foarte spectaculoasă.

Finala de dublu femei s 
BILLIE JANE KING, RO
SEMARIE CASALS (S.U.A.) 
— Francoise Durr (Franța), 
Virginia Wade (Anglia) 6—2, 
6—3.

Finala de dublu . bărbați, 
disputată tot între tenismani 
australieni, a fost cîștigată de 
perechea NEWCOMBE, RO
CHE, care a întrecut în trei 
seturi — 10—8, 6—3, 6—1 — 
pe Rosewall, Stolle.

Iugoslavia - România
(Urmare din pag. i) mai slab' poziționai l* Șan

hovici.
După primul tu o scorul estet 

favorabil oaspeților carecon-J 
duc cu 5—3 (2). Astăzi, d$ 
la ora 16,30 în Aula Biblio
tecii Centrale Universitare; 
se joacă turul doi, iar mîinej 
de la ora 10 dimineața, par* 
Udele întrerupte, (v, ch.).

secerat pionii de pe orizon
tala a 7-a și într-o situație 
net pierdută șahistul iugo
slav a depășit timpul de gîn- 
dire. Voiculescu a obținut o 
bună poziție de atac la Os- 
toici. Dar el n-a îndrăznit 
să riște și în momentul cînd 
adversarul său a trecut la 
contraofensivă n-a văzut o 
manevră elementară de șah 
etern pierzînd partida. Ghiz- 
davu a atacat hazardat la 
Liuboevici, și-a descoperit 
regele, după care poziția sa 
s-a prăbușit. Aceeași soartă 
a avut-o și Ungureanu, aflat și 
el sub un atac vehement con
dus foarte precis de Pia
ninei.

în cele două partide în
trerupte, Ghițeșcu are avan
taj la Minici, Iar Szabo stă

TELEX
•#

Echipa Burevestnik din 
Alma At a a intrat în po
sesia Cupei Campionilor E-> 
uropeni la volei (masculin), 
învingînd, în meciul retur al 
finalei, cu scorul de 3—1 
formația Zbroiovka din 
Brno (Cehoslovacia).

CAMPIONATUL MONDIAL
Ne-am luat cu Mundialul, 

am avut ochi numai pentru 
Banks, Răducanu, Lee, Uwe și 
atâtea stele, am fost în tran
să, vrăjiți, apucați, am mai 
și înnebunit o noapte-două, ne 
mai dăm puțin cu pumnii în 
cap, o să ne și liniștim — că 
oameni sîntem nu fiare —, dar 
în perioada asta cite știri mi
nore au murit, cite vești im
portante s-au cules cu literă 
mică, la cîte mărunțișuri nu 
ne-am uitat — urît, domni
lor, foarte urît, cum spunea 
cineva în Shakespeare... Urîtă 
,e moartea știrilor minore, ne
drept împărțim lumea în în
semnați și neînsemnați, în 
finaliști, semifinaliști, optimi, 
sferturi și eliminați. Ce în
seamnă azi minor, de unde 
luăm curajul să știm că ăsta 
e mare și interul acela e un 
nimic ?

M-am luat și eu cu Mun
dialul și-l găsesc strivit in 
dosar pe Lee Brownbill — în
tre Pele și Riva, dar mai a- , 
Ies între Banks și Albertosi. 
Ăștia doi, mai ales, il apasă, 
de nu se mai vede nimic din 
el. A rămas la dosar de la 
sfîrșitul lui april și ariim 
prins între atâtea vești despre 
titani, ce-o să se mai înțe
leagă din Brownbill ? Povestea 
lui e — în două linii, cam

cit desenează copiii pentru a 
defini un om cu nas, gură 
și ochi. Omul acesta e porta
rul echipei engleze Town Vil
la — iar Town Villa e o e- 
chipă de care nu știe nimeni. 
Town Villa e o echipă «șire 
a pierdut 19 meciuri încasînd 
187 de goluri. Oricit am cău
ta pe hartă, habar n-am unde 
am mai putea găsi o aseme
nea performanță în nenoroci
re sportivă. Brownbill e cel 
trimis să îndeplinească pe pă- 
mînt această muncă de osin- 
dă — să scoți de 187 de ori 
mingea din plasă, de-a 
gul unui campionat Au 
oameni care l-au văzut 
gînd la galeră, oameni 
n-au rîs de el și nu

lun- 
foșt 
tră- 
care 
l-au 

batjocorit. Au pus mină de la 
mină și au bătut medalie in 
cinstea lui. Au scris așa pe 
medalie „Și-a purtat crucea 
cu curaj, fără să se plîngă 
vreodată, cu o demnitate emo
ționantă. El a trudit din greu 
și poate fi mindru că a căzut 
cu toate onorurile”...

Strivit între Banks și Al- 
bertosi, poate o să ne rămînă 
ceva din ochii lui Brownbill 
privind de 187 de ori mingea 
în adîncul porții — poarta 
raiului, firește.

Radu COSAȘU

l'isarjtâ : L P. -Inîocmatââ". Brazntena «m, *3—25. BiuarjMi

DE PLANORISM

Australians Margaret Smith Court, cîștigătoare 
pentru a treia oară a tur neului de la Wimbledon.

NEW York, 4 (Agerpres). 
— După cîteva zile de timp 
nefavorabil, care a provocat 
întreruperi în disputarea pro
belor, campionatul mondial 
de planorism a continuat la 
Marfa (Texas) cu proba de 
viteză în triunghi pe traseul 
Marfa—Sierra Bianca—Fort 
Stockton (527,500 km). Pe pri-

mul loc s-a clasat americanul 
George Moffat, care a reali
zat o viteză medie orară de 
104,500 km.

în clasamentul general, după 
8 probe, la clasa liber condu
ce George Moffat, iar la cla
sa standard pLanoristul vest- 
german Helmut Reichmann.

Selecționatele masculini 
de volei ale R. A a Germaf 
niei și Franței s-au întâlnit 
din nou la Aachen. Voleiba
liștii francezi au cîștigat cu 
3—0 (15—13, 17—15, 16—14). 
In primul meci ei terminai 
seră învingători cu 3—2.

simplu băr- 
internațional 

i Zimnowitz , 
jucătorul

In proba de , 
bați a turneului : 
de tenis de la 
(R. D. Germană), 
sovietic Tarpicev l-a învins 
cu 13—11, 6—1, 6—8, 6—2, 
pe românul Viorel MarciL

în cea de-a doua zi a 
concursului atletic „Memoria
lul fraților Znamenski", ce se 
desfășoară la Kiev, tânărul at
let sovietic Valeri Borzov a 
egalat recordul unional în 
proba de 200 m plat cu re
zultatul de 20,5.

Alte rezultate J 
3 000 m 
(U.R.SS.) 
suliței: 
78,24 m; 
(U.R.S.) 16,84 m ; 10 000 m : 
Mikitenco (U.R.S.S.) 28:56,8 ;
înălțime : Gavrilov 2,20 tn 
(Concurentul român Ion $er- 
ban a ocupat locul 3 cu rezul
tatul de 2,15 m); 400 m gar-

masculin: 
obstacole: Dudin
8:37,6; aruncarea 
Milenski (Bulgaria) 
triplu salt: Saneev

PE PISTELE DE ATLETISM
duri i Kazakov
50,6 ; feminin l

(U.R.S.Ș.) 
lungime: 

Bîcikova (U.RS.S.) 6,24 m; 
400 m plat: Nikanorova 
(U.R.S.S.) 54,2; 200 m plat 5 
Besfamilnaia (U.R.SS.) 23,5 ; 
1 500 m : Braghina (U.R.S.S.) 
i:23,9. In proba de 200 m 
plat bărbați, 
Zamfirescu a 
cu timpul de

KELEMEN
Cu prilejul 

internațional

desfășurat la Varșovia, ma
ghiarul Kelemen a cîștigat 
proba de săritură în înăl
țime cu rezultatul de 2,19 m, 
la 1 cm de racordul țării 
sala.

românul Gh. 
ocupat locul 5 
21,3.
CONFIRMA
unui concurs 

de atletism

HEIDE ROSENDAHL 6,72 m 
LA LUNGIME

în concursul internațio
nal feminin de atletism de 
la Ziirich, cunoscuta campi
oană franceză Colette Besson

a cîștigat proba de 400 m 
plat în 52,6. La 200 m plat, 
prima s-a clasat Alice Anum 
(Ghana) eu timpul de 23,6, 
iar la 800 m a terminat vic
torioasă olandeza Ilja 
zei- în 2:04,6.

Atleta vest-germană 
Rosendahl a stabilit 
noi recorduri ale țării
13,1 la 100 m garduri și 
6,72 m la săritura în lun
gime, rezultat care consti
tuie și cea mal bună per
formanță mondială a anului.

Kei-

Heide
două 
sale :

* H

La 'Atena s-a disputat mei 
ciul de box dintre 
natele Greciei și 
IPugiliștil greci au 
victoria cu scorul

selecția- 
Franței. 
obținut 

de 5—4.

pentru șiCu 38 de voturi
21 contra Federația Interna
țională de lupte întrunită la 
Edmonton (Canada), cu prile
jul campionatelor mondiale, 
a hotărît să excludă Africa de 
Sud din sinul acestei organi
zații sportive pentru politica 
sa de apartheid. .Suspendarea 
intră în vigoare de la 11 iulie.


