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Codreanu a șutat pu 
ternie, în colțul lung 
și... Andrei privește 
neputincios balonul po-

VEDETĂ SEZONULUI!
Progresul — Dinamo București 
Rapid — Steaua
Vagonul — Petrolul
,U" Cluj — Farul
A.S.A. Tg. Mureș — »U" Craiova 
F. C. Anșeș — U.T.A.
Jiul — Crișul
Dinamo Bacău—-Polit. lași

12 8 2 2 23—11
12 6 3
12 6
12 6
12 6
12 6

ETAPA VIITOARE

Politehnica lași — Vagonul
Progresul — Â.S.A. Tg. Mureș
U.T.A. — Dinamo Bacău
Crișul — Rapid
Petrolul — Jiul
Farul — Steaua1
„U" Craiova — F. C. Argeș
Dinamo București — „U" Cluj

„TROMPETA" A

ACEASTA TOAMNA...
Jati, deci, că U.T.A. 

a ajuns la ora socote
lilor. Demarînd spec

taculos la Pitești, arădenii 
au basculat plutonul cu for
ța unui Temu sau Keino. 
Craiovenii au cedat teren, 
precum simpaticul mexican 
Martinez, Steaua s-a sufocat 
ca Ron Clarke, sub privirile 
pierdute ale lui Constantin, 
iar Dinamo a rămas și el in 
„groapa cu apă", ca un Ro- 
elants obosit de prea multe 
pronosticuri favorabile.

Așadar, U.T.A. e în frun
te, fiind neînvinsă de la * 
septembrie. Această toamnă 
pare să surîdă echipei 
Dumitrescu.

lui

0—2 acasă. Steaua, de ase
menea, „acuză” încărcarea 
programului cu Adamec. E- 
chipa națională, ca o sin
teză, a înregistrat un mo
ment depresiv tocmai la Li
sabona, după ce a încercat 
să forțeze — timp de o lu
nă — ritmul internațional al 
„celor două duminici".

Și atunci ?
Se creează tot mai mult 

impresia că problema re
cuperării și, mai ales, pro
blema plasării plafonului 
FORMA la momentul opor
tun continuă să fie la dis
creția intuiției.

Lisabona se aud trompeții 
Jocurilor cu adevărat mari.

Independent de replica ce
nușie a campionilor, evoluția 
Rapidului pe gazonul verde 
tomnal.ee de la „23 August" a 
avut darul să satisfacă, stîrnind 
aplauze în rîndul suporterilor 
și chiar a „neutrilor”. Dezln- 
volți ca și în ieșirile anterioare, 
giuleștenii au combinat, de la 
început, mai coerent decît ad
versarul, s-au „găsit" între ei 
mai ușor, grație plusului de 
mișcare în teren, cu sau fără 
balon. Dar orientarea și clari
tatea acțiunilor spre poarta fos
tului rapidist, Andrei, au im-

RAPID — STEAUA 2—1 (1—0)
.stadion „23 August" ; timp 

bun de joc ; teren bun ; 35 000 
de spectatori. Au marcat : 
Codreanu (min. 20) și Neagu 
(min. 56) pentru Rapid, res
pectiv Voinea (min. 84) pen
tru Steaua.

RAPID : Rămureanu 8 —
Stefan 7. Motroc 7, Costea 7, 
Greavu 6, Dinu 8, Dumitru 8. 
Năsturescu 7. Angelescu 8, 

. Neagu 7, Codreanu 8.
STEAUA : Andrei 7 (min

ei Suciu) — Rotaru 7, Sătmă- 
reanu 5, D. Nicolae 5, Vigu 
6, D. Popescu i (min. 56 Du- 
mitriu III 6), Negrea 6, S. 
Avram 3 (pentru atitudine 
necuviincioasă față de arbi
tru), Tătaru 6, Voinea 5, Crei
niceanu 8.

A arbitrat Radu Buzdun 
★★★★★’ ajutat la linie de 
I. Drăghiei șl Gh. Popovici 
(toți din București).

ambii net su- 
lor de post de 
dăruire și lu- 

omul... meu,

primat-o inimoșii mijlocași Di
nu și Dumitru, 
periori colegilor 
lâ Steaua, prin 
ciditate. Singur
Neagu, deși bătăios și insidios, 
se dovedește neinspirat în zona 
de gol, cîmpul... adevărului, 
prec'pitîndu-se la finalizare și 
dîndu-i ocazia portarului mili
tar să se remarce (în min. 5), 
ieșind și blocînd curajos la cîți- 
va metri de buturi. Jocul se 
desfășoară, în continuare, în 
nota de superioritate a... out- 
siderului, care-și punctează ini
țiativa teritorială cu două 
șuturi-bombă expediate de zvîr- 
luga Codreanu (în min. 15 și 
21) și reținute cu extremă dir 
ficultate de portarul Andrei, în 
această perioadă îngerul păzi
tor al careului. în min. 22, Nea
gu ratează cea mai clară ocazie 
ai sa (pătrundere impetuoasă

NO! JUCĂTORI CHEMAȚI

IN LOTUL REPREZENTATIV

DE FOTBAL
etapei de ieri, fot-In urma

baliștii MARTINOVICI, NAS- 
TURESCU și NUNWEILLER 
VI au fost chemați în lotul 
convocat pentru jocul cu An
glia.

ryarabanda portarilor 
continuă. Rămureanu, 
cel serios, izbutește 

să-l țină la respect, pe Ră- 
ducanu, eroul de-o seară al 
meciului din Italia. Datcu, 
cel serios, a luat locul lui 
Comdn, care anunțase o in
trare directă în galeria ’ma
rilor portari români... Co- 
man-Răducanu... Tandemul 
care promisese monopoli
zarea barelor echipei națio
nale pentru cel puțin 7—8 
ani. Dar, în această primă 
rundă, meciul dintre serio
zitate și (doar) talent s-a 
încheiat cu victoria netă a 
seriozității.

Pentru că am adus vorba 
de portari, dați-mi voie să 
regret înlocuirea lui Andrei 
cu Suciu în meciul contra 
Rapidului. E adevărat, 
Iul lui Neagu a fost în 
mul 
drei.
drei
O dată cu reintrarea 
Suciu, Andrei a repus pe 
umeri „mantaua sa de vre
me rea". Păcat...

Jeri, Rapid a jucat un 
sfert de oră „ca pe 
timpuri", făcînd ab

stracție de absența lui Dan, 
Lupescu, Ionescu și Dumi- 
triu II, pentru ca în ulti
mele minute să fie masat 
în careul său de o echipă 
în opt oameni de cîmp.

Cit de tristă e această 
plictiseală a echipelor noas
tre in momentul cînd con
turile par încheiate. Și cît de 
firească e transformarea a- 
cestei plictiseli în forme de 
neputință atunci cînd la Zu
rich, la Budapesta sau la

pu- 
Ar- 
de 

ien a piteștenilor pare să 
confirme încă o dată că 
echipele noastre nu rezistă 
ritmului „în doi timpi". 
Pentru marile formații eu
ropene, săptămîna are două 
duminici. La noi, deocam
dată, această realitate a fot
balului internațional e abia 
un deziderat. După Porto, 
Argeșul a cedat cu 0—3 la 
Cluj. Acum, după Izmir, e~ 
chipa lui Dobrin pierde cu

ă deplasăm însă 
/N țin discuția spre 

geș. Infrîngerea

rînd „opera" lui 
Dar pînă atunci 
se bătuse ca un

go- 
pri- 
An- 
An- 
leh.
lui3 24—19
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SUNAT
pe culoarul-bulevard dintre Săt- 
măreanu și D. Nicolae. apoi șut 
în... Andrei, de la numai 6—8 
m), dar tifosii rapidiști îi iartă 
repede gafa, întrucît, după 6 
minute, trompeta lui Tudorică 
va suna teribil de vesel. Faza 
primului gol este foarte bine 
„lucrată": Dinu interceptează 

, degajarea lui D. Nicolae, se 
infiltrează (printr-un „un-doi" 
cu Angelescu) pînă în coasta 
apărării adverse, de unde pa
sează lateral lui Codreanu, a- 
flat într-o poziție avantajoasă ; 
stîngul acestuia este necruțător 
și balonul trimis pe jos, în col
țul lung, se odihnește in plasă.

După gol, Steaua ripostează 
cu promptitudine, obține o 
„bară" (șut-Tătaru, din apro
piere, în min. 30), dar curînd 
(min. 33) își pierde elanul, în
trucît — prin eliminarea lui S. 
Avram, vinovat pentru atitudi
ne reprobabilă față de arbitru 
— va fi nevoită să acționeze 
in inferioritate numerică.

Sfirșitul reprizei îi găsește tot 
pe feroviari în atac care, deși 
combină ingenios, derutant, nu 
reușesc să înscrie pe măsura 
...ocaziilor.

Deși în 10 oameni, Steaua în
cepe repriza a Il-a mai hotă
râtă și mai lucidă. Trecut pe 
aripa dreaptă, Creiniceanu cîș- 
tigă cu regularitate duelurile 
cu adversarul direct, închein- 
du-și acțiunile cu centrări pre
cise la coechipieri. In schimb, 
în ceea ce întreprind, rapidlș- 
tii sînt mai expeditivi și — de 
ce să n-o spunem — mai noro
coși. Iată, de pildă, faza din 
min. 56, care, inițial, nu anunța 
mare lucru: fundașul Ștefan 
primește o minge la aproxima
tiv 30—35 m lateral, centrează 
înalt deasupra careului mic, 
unde Andrei răspunde prezent 
și reține; dar numai o sin
gură clipă, deoarece în urmă
toarea secundă scapă mingea la 
picioarele rapidistului Neagu, 
care, deși în dezechilibru (ur
mărise și sărise și el la balon) 
trimite în plasă, de la aproxi
mativ 5—6 m. Este 2—0, cu a- 
proape o jumătate de oră îna
inte de finiș, cînd (prin acci
dentarea lui D. Nicolae — la o 
ciocnire violentă cu Năstures- 
cu) Steaua va rămîne în 9 oa
meni, iar Rapidul ține mai pu
țin la scor și mai mult la... 
tradiție. De inerția rapidiștilor 
va profita adversarul care, în 
finalul reprizei, va ataca mai 
periculos decît au făcut-o cu e- 
fectivul complet. Și cu 6 mi-
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| AZI, PE „REPUBLICII

Iprogresul
IBONSUCCESO 1
= Cu începere de la ora 
= 15.15, stadionul Republicii 
= găzduiește o întîlnire atrac- 
= tivă: Progresul — Bonsuc- 
Șceso Rio de Janeiro. în des- 
= chidere: Progresul — Di- 
= namo (tineret-rezerve).
SiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiimiiiiiiimiiT.

17—20 11
12—15
12—17
11—16

8—13

IN CAMPIONATUL DE

I.E.F.S. 3-0

Bară
(I.E.F.S.)

VESELA
nute înainte de sfîrșit, Greavu 
gafează la marginea careutui 
mare, Creiniceanu intră in po
sesia mingii pe care o pasează, 
la intîlnire, lui Voinea; mai 
decis decît Rămureanu (care a 
plonjat disperat, in zadar) îna
intașul stelist impinge balonul 
in plasă, de la 5—6 m. Ce a 
urmat în minutele următoare 
era greu de anticipat: învin
gătorul lejer de pînă atunci 
începe să tragă de timp, aș- 
teptînd ca o mană cerească ul
timul fluier al arbitrului Radu 
Buzdun.

G. NICOARA

VOLEI

I

lllitarca... I
I
I
I

Partida DINAMO — I.E.F.S 
din prima divizie a țării, dis
putată aseară în sala din șos. 
Ștefan cel Mare, n-a satisfăcut 
pe deplin exigențele. Dinamo- 
vistele (lipsite de aportul „tu
narului" Helga Bogdan — bol
navă), fără să strălucească, au 
dispus de formația studentelor 
în trei, seturi (8, 7, 7), mal ușor 
decit arată scorul. Fostele cam
pioane n-au fost solicitate de 
adversare decît la începutul pri
melor două seturi. In rest, ele 
au avut tot timpul inițiativa. 
Studentele au acționat crispat, 
au comis greșeli copilărești, 
pierzînd nenumărate baloane în 
situații favorabile. Doar Bel- . 
gea, Marinescu și Pripiș au fost 
mai periculoase. Totoran

muncit mult, dar prea puțin 
eficace. De la învingătoare au 
dat un randament superior 
Constantinescu, Iliescu (cu ex
cepția setului secund) și Gheor- 
ghescu.

în deschidere s-au confruntat 
echipele masculine I.E.F.S. și 
MEDICINA din divizia B. Me
ciul a plăcut, datorită dîrzeniei 
cu care ambele formații și-au a- 
părat șansele. Lupta deschisă 
în care nici o minge nu era 
abandonată pînă nu se încerca 
totul a fost o adevărată desfă
tare pentru cei prezenți. Scorul 
foarte strîns în primele trei se
turi, cînd de-abia în final s-a 
reușit desprinderea de adver-

I
sar, este o mărturie în plus 
despre frumoasa întrecere spor-

tivă oferită de cele două for
mații. Loviturile de atac puter
nice alternate cu cele „mot“, 
blocajele ermetice, mingile sal
vate spectaculos în linia a 
doua, combinațiile subtile la 
fileu și o dăruire fără rezerve 
au fost atuurile acestei parti
de. In final, „doctorii” au cedat 
și astfel meciul a revenit în 5 
seturi (13—15, 15—11, 11—15, 
15—9, 15—5) celor de la I.E.F.S., 
care au beneficiat de o mai 
bună condiție fizică. S-au re
marcat : Paraschiv, Bărăscu și 
Chirițoiu (I.E.F.S.), Popescu, 
Băcăuanii și Șerbănescu (Medi
cina). în ultimul meci CON
STRUCTORUL — A.S.E. (f, B) 
3—0 (4, 2, 11).

că subtil pe
lingă blocajul
Medicinei.

Foto :
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e înconjurăm copiii cu o nemăr
ginită dragoste. Ii mîngîiem, îi 
răsfățăm, le ghicim din ochi do
rințele. Uneori exagerăm. Soco
tim că pentru copiii noștri nimic 
nu este prea mult...

Alteori, însă, uităm (ciudată amnezie...) 
f?r.e. S,'n-L principalele bucurii ale copi
lăriei. Uităm că la vîrsta lor ne plăcea să 
zburdăm, să ne jucăm — dacă ar fi fost 
posibil — din zori și pînă noaptea I Și cea 
mai bună confirmare a acestei contradic
torii atitudini este felul cum gospodărim 
spațiile din noile cvartale de locuințe. 
Ârhitecfii au omis să prevadă, în zonele 
unde s-au ridicat blocurile, locuri pentru 
joaca copiilor. Oare nici unul dintre acești 
proiectanți nu are copii ? Sau locuiește 
în cartiere în care, niște constructori mai 
grijulii, au prevăzut și amenajat spații 
pentru desfătarea celor mici ? în sfîrșit, 
oricare ar fi adevărul, cert este că, în 
marea majoritate a cazurilor, copiii au 
fost uitați. Nu există solare, nu se profi
lează pentru viitorul apropiat vreun pa
trulater cu tobogane, leagăne și mici te
renuri de joacă, nu au fost prevăzute mici 
complexe sportive. Oare n-ar fi fost cu 
putință ca la cîteva blocuri mari (în 
care locuiesc sute de copii) să fi fost 
amenajat un mic bazin de înot, un teren 
de volei și altul de mini-baschet ? Era 
atît de costisitor ca unui întreg cartier 
— cum este Balta Albă, de pildă — să 
i se fi afectat un teren de fotbal pentru 
cei mici, încins cu o pistă de atletism și 
înconjurat de terenuri pentru jocuri spor
tive ? Să fi uitat oare constructorii noștri 
că „Mens sana in corpore sano" nu este 
numai un dicton bun de plasat în discuție 
pentru a dovedi erudiție ?

Lipsa de afecțiune a proiectanților și 
constructorilor față de copii este —.în 
mod nefericit — completată de spiritul 
egoist pe care-l dovedesc o serie de 
asa-ziși gospodari. Peste tot au plasat 
plăcuțe pe care stă scris, ca o amenin
țare, „Strict oprit I", sau, și mai drastic, 
„Strict interzis I". Le găsești pretutindeni 
unde se află un petic de iarbă, un scuar 
sau o brazdă pe care, cîndva sau nici
odată, se vor aduce răsaduri de...flori. 
Prin labirintul acestor plăcuțe, copiii se 
joacă cu frica-n sîn. Cînd mingea, care 
nu ține seama de „exigențele" egoiști
lor, se oprește pe iarbă, un moment de 
liniște se așterne în grupul copiilor. Și, 
de la o fereastă, unde un Argus, stă 
totdeauna la pîndă, se aude : „Dracilor ! 
Alt loc de joacă nu v-ați găsit!". Dacă 
l-ai întreba, însă, unde i-ar îndruma să 
se ducă, ar ridica, indiferent, din umeri.„ 
în dreptul blocului B2 din Balta Albă 
poate fi văzută cea mai edificatoare 
mostră de egoism. Cele 10--12 parcele 
au fost amenajate — într-o îmbinare de 
evident prost gust — în moduri diferite 
(făcîndu-se apel la toate formele geome; 
trice) și au fost înconjurate cu garduri 
de sîrmă ghimpată, de tablă sau țevi 
pentru a se stăvili astfel intrarea posibilă 
a celor mici. Imaginați-vă . ce companie 
plăcută poate face sîrma ghimpată plăpîn- 
delor flori ! Pentru gospodarii aceștia, cu 
simțul proprietății private foarte dezvoltat, 
asocierile de acest gen n-au nici o im
portanță. Totul este ca nu cumva vreun 
picior de copil să calce trei fire de iarbă. 
Și dacă acest deziderat este împlinit, 
atunci totul este în regulă I Nu ne putem 
da seama cum lucrurile înfățișate nu reu
șesc să-i indigneze pe părinții ce-și văd 
copiii jucîndu-se pe străzi, pe maidanele 
pline de, cărămizi și fier beton uitat de 
constructori, prin bălți și noroaie.

Cum 
g oștea 
Ea se 
boane
„complex", la ghetuțele de lac și la funda 
călcată cu grijă ? Nu, nu putem fi atît 
de săraci în manifestările noastre. Să ne 
unim din nou forțele, să creăm locuri de 
joacă și sport pentru copii, să-i obligăm 
pe edili să-și amintească de aceste gene
rații de copii care, mîine, vor trebui să 
folosească exemplul dat de noi astăzi.
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râmîne, stimați tovarăși, cu dra
pe care o purtăm copiilor noștri ? 
rezumă doar la punga cu bom- 
și la jucăria cumpărată de la

Ion DUMITRESCU V. BAGEAG I
I
I
I
I

tomnal.ee
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Zborurile

ciocîrliei

s-a dovedit, 
reticent și 
pe el.
mi-a mărtu-

In numerele noastre de 
început de toamnă relatam des
pre activitatea de pregătire, 
foarte timpurie în acest an, a 
două patinatoare fruntașe ale 
țării — Elena Moiș și Beatrice 
Huștiu. Intre timp, noi vești 
ne-au parvenit, de peste hota
re, din taberele de antrenament 
ale celor două rivale în disputa 
complicatelor figuri pe gheață. 
Cele mai proaspete amănunte 
sînt de la cea mai tînără 
ele și acesteia îi acordăm 
tate, acum. Deci, vești 
Beatrice...

CONVORBIRI CU DOMNUL GORE

Cu toate că am încercat 
vreme de cîteva Zile să-i 
smulg un punct de vedere 
pe marginea jocului cu Por
tugalia, . dl. G. 
ca niciodată, 
foarte nesigur

— Am dubii, 
risit într-o seară, așa incit 
n-aș vrea să mă arunc 
într-o judecată grăbită. De 
aceea, am preferat să efec
tuez un sondaj în rîndurile 
spectatorilor. Un sondaj tip 
Gallup sau Harris.

— Cite persoane ai inte
rogat ?

— Șapte sute cincizeci.
— Singur ?

I

I eCW

SONDAJ G

îmi întinse o 
la mașină pe

14385 din 31

Tineri obosiți...

La Garmisch Partenkirchen, 
unde se pregătește sub supra
vegherea Iui Erich Zeller, an
trenorul renumiților M. Schnell- 
dorfer și Kilius Băumler, mi
cuța Beatrice nu și-a întrerupt 
programul decît... pentru a 
răspunde invitațiilor la 
multe demonstrații. După spec
tacolul de la Garmisch, 
evoluat, cu același succes, 
demonstrațiile de la Obersdorf, 
Fiissen (în pauza meciului de 
hochei E.V. Fiissen — Dinamo 
București) și din nou Garmisch. 
Aria de activitate a Beatricei 
Huștiu s-a mărit apoi prin in
vitații pentru Viena și Bru
xelles, unde a fost primită, de 
asemenea, cu aplauze.

Firește, clou-ul programului 
l-a constituit dansul „Ciocîrliei”, 
în costum național, interpretat 
cu brio de mezina Olimpiadei 
de 
amănunt important : Beatrice a 
împlinit 12 ani. Din capitala 
Belgiei, sprințara.. . ciocîrlie a 
patinajului nostru ne-a trimis 
această frumoasă fotografie, din 
spectacol, pe care o reprodu
cem alăturat.

1% s răspunsuri nepubli
cabile.

3) întrebare i Cs măsuri 
ar trebui adoptate tn legă
tură cu responsabilii echi
pei naționale T

13%: să fie oferiți țărilor 
cu fotbalul tn curs de re
dresare.

79% s si fie împrumutați 
pe-un an de zile și fără 
pretenții materiale echipe
lor Greciei și Elveției, pe 
care, după cum se știe, le 
vom întilni în meciurile ur
mătoare pentru campionatul 
mondial.

3oja: ftă se rătăcească 
noaptea, la noi, în Grant.

4) întrebare : Cum va ac
ționa presa de specialitate 
tn lumina comportării de la 
Lisabona ?

43%: consideră că presa 
va. scrie: „Așa nu se mai 
poate"

57%: consideră că presa 
va scrie „Nu se mai poale 
așa".

5) Întrebare: Ce măsuri 
socotiți că va adopta Fede
rația în vederea remedierii 
lipsurilor 7

43%: o ședință
52»!,): două ședințe.
6) întrebare: Ce hotărîri 

va adopta Federația în ca
drul acestei (or) ședințe ?

lOOo/o: Un turneu de trei 
■luni de zile in America de 
Sud.

ea nu roșește niciodată. De 
astă dată, dacă aș reproduci 
riposta celor solicitați să 
sară în picioare în fața ma
melor cu copii și a vârstni
celor femei, zău că pînă și 
hîrtia s-ar face purpurie 
Cum pasagerii s-au solida 
rizat cu cei cărora li se cu 
venea o fărîmâ de stimă 
liceenii s-au sculat, în cel- 
din urmă, dizgrațios și a le 
hamite, în timp ce limba. i< 
umbla ca sfirleaza, spunîni 
că „și ce dacă-s bătrîni, cv 
doar și noi o să fim odaie 
ca dînșil", că „dacă-s bătrm. 
de ce nu stau acasă", că 
„sînt obosiți deoarece au fă
cut. .. sport" și „ce știm 
noi, ăștia trecuți, ce înseam
nă un antrenament"!

A fost penibil și trist. 
Penibil și trist, pentru ideea 
de sport și pentru ideea de 
tinerețe deopotrivă. Iar cînd 
cineva dintre pasageri s-a 
încumetat să vorbească des
pre civilizație și implicațiile 
ei de nuanță, unul dintre 
tineri, voinic și oacheș, fru
mos ca un zeu meridional, 
a răspuns acru :

— Mai lăsați-ne o dată 
cu refrenele astea plicticoa
se !

Atît a fost: un moment 
de cîteva minute, într-un 
mijloc de transport urban 
comun. Nu e nici măcar o 
fabulă cu morală. Morala îi 
plictisește doar pe „sporti
vii” tineri de acest soi, pe 
care nu știu cine-i antrenea
ză, dar li antrenează, ori
cum, prost și neomenește, 
fiindcă le fortifică doar arti
culațiile, mușchii și tendoa
nele, uitînd de — ceea ce 
poetul latin numea — „gră
dinița dinăuntru*.

Coborind la Piața Roma
nă am murmurat o scurtă 
rugăciune laică, astfel s

— Civitas maxima, vie-m- 
părăția ta și în rîndurile 
celor foarte necopți la min
te, In care uneori mai Stă
ruie umbra hrubelor primi
tive !

— Nu, m-au ajutat două 
grupe de cercetători de la 
Institutul de statistică. Băie
ții stăpînesc tehnica anche
telor sociologice, am stabi
lit împreună întrebările, pe 
urmă ei s-au răspîndit prin 
București cu formularele, 
intrînd din casă-n casă du
pă criterii științifice. Rezul
tatele sînt interesante, deși 
la prima lecturi m-au de
rutat. Iată-le.

Și, deschizînd sertarul bi
roului, dl. G. 
foaie bătută 
care scria:

Sondaj nr.
oct. 1968, efectuat la cere
rea d-lui Gore.

1) întrebare: „Sînteți de 
acord cu aprecierea publi
cată în ziarul „Spartul” 
potrivit căreia echipa noas
tră ne-a dezamăgit dumini
că la Lisabona ?

Răspuns t
14t/t: da
69%: nu, pentru că 

comparație cu 1—7 de 
Ziirich din 1967, scorul de 
Lisabona (0—3) indică 
progres relativ.

15%: nu sîntem dezamă
giți deoarece, spre deose
bire de cronicarii ziarului 
„Sportul", noi 
facem iluzii.

2o/o; indeciși.
2) întrebare : 

după părerea
tră cauza principală a lip
sei de combativitate în tim
pul meciului:

Î5%: teama de adversar 
84»^; diurna

in
la
la

un

zburdaseră. Mai zbur- 
și-n autobuz, învese- 

cu manifestările lor ste
pe cei cîțiva pasageri.

». .și sportivi pe deasupra ! 
I-am întîlnit deunăzi, în au
tobuzul 31. Veneau de la un 
antrenament sau de la o 
competiție interșcolară. Șl 
fiindcă erau obosiți — cum 
aveau s-o declare ei înșiși — 
se instalaseră pe locurile 
rezervate, cu inscripții vizi
bile, invalizilor, bătrînilor, 
femeilor cu copii și gravi
delor. Oboseala nu-i împie
dica să fie zgomotoși, ne- 
astîmpărați, plini de inepui
zabila energie a vîrstei de 
început. Mai ales că afară 
mijea, din aburii toamnei 
tîrzii, un soare cu amăgiri 
aurifere. în razele lui stre
curate prin geamuri fețele 
tinerilor erau și mai fru
moase, îmbujorate de miș
carea și aerul proaspăt în 
care 
dau 
li nd 
nice
Exuberanța lor nu supăra 
pe nimeni, chiar dacă dia
pazonul era peste fortissimo, 
cu nuanța de strepitoso I

Pînă în clipa cînd, în pia
ța Dorobanți, autobuzul s-a 
aglomerat deodată. Au urcat 
mai mulți bărbați și femei 
in vîrstă, și au urcat două 
mame cu copiii lor năpîr- 
stoci. Ii urmăream pe tinerii 
sportivi, curios să-i văd 
manifestîndu-și și „pe viu” 
politețea, eleganța, civitatea 
sportivă însușită în freamă
tul micilor lor arene. Tine
rii, însă, nici măcar unul 
din ei, nu s-a manifestat : 
au rămas cu toții, nu pe niș
te locuri oarecare, ci pe 
locurile cuvenite altora.

Sînt pașnic de felul meu, 
uneori pînă la pasivitate; 
dar anumite împrejurări 
deșteaptă în mine brusc a- 
dormitul demon pedagogic, 
care, bănuiesc, că somno
lează în fiecare om cu un 
condei în mînă. Cu desăvîr- 
șită urbanitate, dar fără 
zîmbetul indulgenței la care 
mă dispune de obicei tinere
țea altora, am atras atenția 
liceenilor sportivi să-și facă 
datoria de cetățeni și cava
leri în devenire. Se spune 
că hîrtia suportă orice și că
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SCURTISSIME
Unirea Minăstirea a înscris 

în 11 meciuri doar de patru ori. 
Degeaba sînt acești fotbaliști 
de la Minăstirea, 
tulesc cu trasul la

dacă păcă- 
poartă.

ocupat locul secund. In urma 
lui N. Mustață. Indiferent la 
cit timp a sosit după învingător, 
el poate spune, pe drept, că a 

. pierdut cursa la... Mustață.

nu ne ma*

Care este 
dumneavoas-

p. conf.
Al. MIRODAN

la Grenoble. Să nu uităm un

rd. v.

C. CRISTESCU, MEDGIDIA. Re- 
ferindu-vă la unele greșeli de 
arbitraj, de pe urma cărora a 
avut de suferit echipa dv. favo
rită, Farul, ne întrebați ce se în
tîmplă dacă un arbitru de fotbal 
VICIAZĂ rezultatul unui meci ? 
In afară de sancțiunea care se 
aplică arbitrului respectiv — mer- 
gîndu-se pînă la 
din 
ba, 
nu

;___ li 'scoaterea Iul
arbitraj, atunci cînd este vor- 
indubltabil. de necinste — 
se întîmplă nimic altceva.

Deciziile date In teren de arbi
tru sînt INATACABILE. Ele nu 
pot îi revocate de un for supe
rior. Este adevărat, în urmă cu 
ani, făeîndu-se, ca să spunem 
asa, o... derogare de la această 
lege a fotbalului, s-a rejueat un 
meci : C.C.A. — Dinamo Brașov. 
Dar, după părerea mea, s-a gre
șit luîndu-se o astfel de măsură. 
Ea este mai periculoasă chiar 
decît greșelile de... arbitraj, fiind
că poate deschide porțile arbitra
rului.

ILIE VASA, ORADEA. Veșnica 
întrebare de medaliile de „aur*

D. U.IENIUC, BUCUREȘTI. A- 
vețl o epigramă pentru Vagonul, 
deținătorul ferm al locului 16 în 
clasamentul diviziei A la fotbal :

Nu oricare din vagoane, 
De Ia trenul de persoane, 
Are, cum se știe, darul 
Ca să poarte... felinarul S
NICOLAE IONESCU, BUCU

REȘTI, „Un jucător sprintează 1- 
rezistibil spre poartă. Evident, el 
va înscrie golul. Iată însă că, 
înainte de a intra în suprafața de 
pedeapsă, ei este faultat de un 
apărător. Lovitură de la 16 me

tri, „zid“ și, în 99% âta cazuri 
nimic 1 A fost oprita, prin mij
loace incorecte, încrierea tnnuj 
gol, iar sancțiunea este cu totul 
disproporționată. Ar fi just să se 
acorde lovitură liberă de pe locul 
unde s-a comis infracțiunea, fără 
ca echipa in apărare să aibă 
dreptul de a face „zid". Sînt cu 
totul de părerea., dv. I De altfel;

★ ★
Petrolul Ploiești 

formera etapei a doua a cam
pionatului republican de popice. 
Credem că rezultatele popica
rilor prahoveni nu vor rămi- 
ne... izolate.

a fost per Lanterna roșie în seria I din 
divizia B o păstrează Gloria 
Bîrlad. Ciudată... glorie!

★

★
In proba de 10 000 m seniori 

din cadrul campionatului re
publican de cros, I. Rusnac a

Numeroși arbitri de baschet 
nu respectă regulamentul la 
meciurile pe care le conduc. In 
fond, de ce jucătorii să aibă 
greșeli personale, și ei nu ?

In ansamblu, o cursă ciclistă 
de fond ar putea deziluziona un 
spectator avid de momente sen
zaționale. Fazele dramatice sau 
cele de un dinamism ieșit din 
comun sînt precedate de lungi 
momente de acalmie, așa cum 
„calm-plat”-ul prevestește fur
tuna. Este rolul gazetarului sau 
al radioreporterului să decupeze 
din filmul de lung metraj al 
cursei acele secvențe care au 
decis lupta, să scoată în evi
dență momentele cheie, să co
menteze tocmai acea parte a 
aventurii care va da savoare 
disputei dintre giganții șoselei.

Desigur, mai elocventă decit 
cuvîntul, fie el și scris, este 
imaginea. Și pelicula lui EU
GEN SCHĂFER, intitulată su
gestiv „3 SECUNDE", avea să 
ne confirme din nou acest ade
văr. Prezentată recent pe mi
cul ecran, ea ne-a rememorat 
remarcabila dispută pentru cîș- 
tigarea „Turului României”,

eforturile Intense, consumul 
nervos inimaginabil, tragedia 
unor clipe — întreg calvarul ul
timului purtător al tricoului 
galben. Walter Ziegler, eroul 
filmului lui Eugen Schafer, ni 
se înfățișează ca un om obiș
nuit, dar faptele sale îl ridică

George SBARCEA

Radu POP

s-a ridicat, cu diferite prilejuri, 
această problemă. Dar,- F.I.F.A. 
n-a schimbat regulamentul. Poa
te, totuși, că îl va schimba în
tr-o zi...

GRUP DE CITITORI, BU-
După 1944, Pavlovici, fostul

n-a mai ’jucat în di- 
.1 „B“, ' ------------

DOICEA MARIAN, BRAILA. 1) 
Steagul roșu a promovat în di
vizia A în 1957. Deci, 11 ani la 
rînd s-a numărat, cu acte în 
regulă, printre echipele noastre 
fruntașe. Să vedem, primește 
certificatul de absolvire a... divi
ziei B, pentru a reveni în „A“ ? 
Sîntem curioși cum... răspunde 
Steagul roșu, astăzi la Suceava ! 
2) Politehnica Galați este... Side- 
rurgistul Galați. 3) Ce înseamnă 
Inițialele U.T.A. 7 Uzinele textile 
arădene.

ce se acordă la marile competiții 
sportive ! Toate medaliile sînt, 
de fapt, din bronz și suflate doar 
cu aur sau argint. La sporturile 
individuale, ele rămîn proprieta
tea sportivului care le-a cucerit. 
La sporturile pe echipe, medalia 
revine Federației respective, spor
tivilor decernîndu-li-se cite o rae- 
dalle-pul.

STANCU POPESCU, BRAILA. 
La atletism, nu se organizează 
campionate mondiale. Șl, în lipsa 
lor, nu știu cui s-ar putea acorda 
titlul neoficial de campion mon
dial ? Recordmanului mondial ? 
Sau campionului olimpic ? Ca să 
nu fie... vorbă, Viorica Viscopo- 
leanu a avut grijă, cucerind ti
tlul de campioană olimpică, să 
stabilească și un nou record mon
dial I

OPREA PETCU, BRAȘOV. 
Roma, în 1960, Cassius Clay 
devenit campion olimpic la ca
tegoria semigrea. Adversarul lui 
în meciul final a fost polonezul 
Pietrzykowski.

UN 
ZAU. 
portar al' Ripen'siei și al 'echipei 
naționale, n-a mai jucat în di
vizia A. în „B“, da : la C.F.R. 
Turnu Severin. El s-a retras de
finitiv din activitatea competițio- 
nală în anul 1947.

Ilustrații: N. CLAUDIU

IHIII

i.

în ochii noștri pe treapta cea 
mai înaltă, acolo unde a primit 
cununa de lauri a victoriei. Este 
și meritul reporterului, un bun 
cunoscător al sportului cu pe
dale, talentat operator, care a 
știut să surprindă clipele de 
încordare, emoționantele încer
cări (încununate de succes) pe 
care liderul le-a făcut pentru 
a-și păstra atît de fragila zes
tre de... 3 secunde.

Debutul lui Eugen Schăfer 
(în acest gen de filme) coincide 
cu o remarcabilă reușită. II aș
teptăm, deci, pe acest drum, 
la alte rendez-vous-uri...

Hrisiache NAUM

Cel mai vîrstnic medaliat Olimpic
Participînd la întrecerile o- 

limpice de yachting de Ja Acca- 
pulco (clasa 5,5 m), arhitectul 
din Geneva Louis Noverraz s-a 
situat, după cele șapte regate, 
pe locul al doilea în clasamen
tul general, cucerind — împreu
nă cu coechipierii săi Marcel 
Stern și Bernard Dunand — 
medalia de argint. Interesant 
este însă faptul că, fiind năs
cut la 10 mai 1902, elvețianul

este, desigur, la cei 66 de ani 
ai săi, cel mai vîrstnic medaliat 
olimpic. Practicant al yachtin- 
gului din 1914 (!), Noverraz a fost 
descalificat în 1936, la J.O. de 
la Berlin, pretinzîndu-se că nu 
ar fi fost amator. Reabilitat în 
1962, el și-a continuat aspira
țiile spre o medalie olimpică, 
pe care, iată, reușește să o ob
țină la o vîrstă de bunic. Per
severare diabolicum est.

In aceste coloane am publicat unele articole 
ale lui Ionel Teodoreanu, scrise direct pe 
marginea evenimentului sportiv. Redăm as
tăzi tiparului „prefața" la primul meci Româ
nia — Anglia, publicată cu 29 de ani în 
urmă in „GAZETA SPORTURILOR".

. *
„In fața unei sticle umplute pînă la mijloc, 

optimistul va exclama voios i e pe jumătate 
plină, — iar pesimistul va îngăima amar i e 
pe jumătate goală !

Realitatea, oricit de simplă și de evidentă, 
devine subiectiv proteiformă, adică altfel evi
dentă pentru fiecare spectator al ei, căci spec
tatorul — om - nu înregistrează analitic, ci 
sintetizează interpretativ. Și interpretarea 
exprimă mai mult confesiunea mediată a 
unui specific psihologic, decît descifrarea 
unui adevăr obiectiv, de care te-ai impreg
nat metodic. Toți oferim adevărului — mult 
iubit — ospitalitatea ființei noastre, dar îl 
întindem pe patul lui Procust, prototipul 
legendar al gazdei.

Acest preambul e mai cu seamă necesar în 
ziua meciului Anglia—România. Bunul simț 
ne spune — gogomanul și mojicul — că vom 
fi zdrobiți. Dar noi, oameni moderni, nu mai 
avem prejudecata patriarhală a bunului simț.

De aceea voi întocmi ad-hoo rubrica unei 
duble contabilități. în stînga optimistul „da' 
și în dreapta pesimistul „ba', fără nici o in
tenție parodiantă i

DA BA

DA, putem «îști- 
ga acest meci. Ba
lonul e rotund. 
Rotund a fost în 
Iugoslavia, unde 
echipa Angliei a 
fost uluitor învin
să ; de ce n-ar fi 
rotund și în Ro
mânia ?

David nu l-a în-

BA, nu putem cîștiga 
acest meci. Rotund nu 
înseamnă absurd. Ro
tund e și pîntecul femeii 
însărcinate. Și, totuși, a- 
cest „rotund" nu va naș
te un avion, ci un prunc.

Picioarele savante ale 
echipei Angliei sînt de
prinse să joace pe te
renuri care nu-s decît

AVANCRONICA PRIMULUI MECI DE FOTBAL ROMÂNIA—ANGLIA(24 MAI 1939)

DA și BA! de IONEL TEODOREANU

vins pe Goliat ?
Da I 
Da ! 
Da ! 
Da I 
Da ! 
Da ! 
Da ! 
Da ! 
Da ! 
Da t 
Da [ 
Da ! 
Da I 
Da S 
Da ! 
Da !

Da, avem pro
eminente indivi
dualități în echipa 
noastră i Bodola 
care-i ca zborul 
rîndunelii și ca 
fraza iui Cocteau: 
elan subit, țîșnire 
ascuțită, zig zag 
neprevăzut, ful ger 
subtil ; Dobay, 
centaurul galopu
lui mitologie, al 
cărui șut e un 
destin năpraznic; 
Vintilă, uliul ad
versarului ; Bur
ger tancul sprin-

amplificarea gazonată 
a unei suprafețe de bi
liard.

în Iugoslavia nu a fost 
răpusă echipa Angliei, 
ci a fost învins sportul 
fotbalului de hîrtoape- 
le maidanului balcanic 
poreclit arenă. S-a ju
cat, deci, terenul cucu- 
iat de-a „v-ați ascunse- 
lea" cu picioarele e- 
chipei Angliei. Da 
București, însă, echipa 
Angliei va .juca", deci, 
va învinge.
David și Goliat ? Quod 

licet David, non licet...

Ba 1 
Ba I 
Ba I 
Ba 1
Ba I O adevărată echi

pă e victoria grupului a- 
supra individualităților 
componente. O echipă 
de fotbal este un creier 
cu 22 de picioare.

Ia un vers de Racine, 
altul din Corneille, al
tul din I.a Fontaine, al
tul din Victor Hugo, al
tul din Baudelaire, altul 
din Villon, altul din 
Verlaine și altul din 
Vieny și așa mai de

ten ; Sfera, ade
vărată tornadă, 
Pavlovici, cu sal
turi de cangur.

De ce n-ar fi
victoria, sau mă
car speranța în 
victorie, concluzia 
logică a atîtor ta
lente însumate în
echipa noastră ?

Da !
Da 1
Da 1
Dai
Da 1
Da 1
Da!
Da !
Da 1
Da 1
Da !
Da!
Da 1
Da !
Da 1
Da !
Da !
Da !
Da 1

DA, România 
poate învinge. 
Complexul impon
derabilelor ne e 
prielnic. Jucăm pe

parte, alegîndu-le pe 
cele mai înalte ale fie
căruia, — și te desfid să 
faci un sonet cu această 
antologică selecție.

O echipă de fotbal e 
o structură tot așa de 
strictă ca și un sonet. 
Elementele componente 
trebuie să contribuie la 
unițatea unei armonii 
dominante; totul tre
buie să se supuie activ 
convergenței finale.

Echipa României e o 
pretenție de sonet alcă
tuit din străluciri dis
parate și heterogene.

Echipa Angliei e un 
sonet de Hăredia. Fie
care jucător e rima ce
luilalt, adusă de același 
ritm; iar echipa e a- 
cordul perfect al tutu
ror.

Concluzia logică a 
talentelor însumate de 
echipa României e vic
toria echipei Angliei.

Ba, nici victorie româ
nească, nici speranța u- 
nei astfel de victorii.

BA, România nu poa
te învinge. Spoitul e o 
matematică, nu un mi
racol. Crede cineva că o

Și totuși, amîndouă glasurile mele, ireduc
tibile aici în singurătatea gîndului acolo, pe 
teren, se vor înfrăți absurd într-un singur glas 
care va striga imperativ, în cor cu celelalte 
mii : Haide România I

terenul nostru, în căprioară din România
țara noastră, cu va învinge un cîine abia
energia intensifi sosit din Anglia numai
cată eroic de cla pentru că acesta e de-
moarea mulțimii peizat și căprioara e la
românești, acope ea acasă ?
ri ți de fluturarea Imponderabilele inter
unui mare steag vin eficace numai atunci
care va acorda u- cînd clasa sportivă e
nei echipe presti secundară, principalul
giul unei armate. fiind avîntul, ambiția, 

ambianța, fortuitul.
Da I O femeie frumoasă, și
Da ! în zdrențe tot frumoasă
Da ! va fi. Frumusețea e o
Da i imanență continuă, e-
Da ! mancipată de sub tute
Da 1 la condițiilor extrinseci.
Da ! Dar o femeie „nosti
Da ! mă" se decolorează pînă
Da 1 la dispariție — ca atare
Da 1 — în condiții vitrege.
Da 1 Echipa Angliei nu e
Da ! un accident; e un ab
Da 1 solut stabil. Valoarea ei
Da ! e imanentă. Chiar cînd
Da 1 elanul adversarilor, pe
Da ! pămînt străin, e purtat
Da ! de temperamentul, de
Da 1
Da !

viteza, de focul și am
biția italienilor —
i'ampioni mondiali —

Da 1 sub soarele de piersii i
Da 1 al Italiei, echipa An

gliei va fi egală cu ea
Etc. etc. etc... însăși, acolo, dincolo,
Așadar, da ! pretutindeni, oriunde.

His Master's voice 1
Etc. etc. etc....
Așadar, ba 1

k



ANTRENORUL FELIX ȚOPESCU 
IN CUBA

Sîmbătă a plecat în Cuba Fe
lix Țopescu, președintele colegiu
lui central de antrenori din ca
drul Federației române de călă
rie. Cunoscutul nostru tehnician 
este invitat pentru o lună de zile,

A XVHI-a OLIMPIADA DE ȘAH
In vederea unul schimb de expe
riența eu specialiștii echitațlel 
cubaneze.

Pe planșe — floretiștii. Asalt 
din meciul București A — 

Oradea B
Foto : A. NEAGU

PRIMELE CÎȘTIGĂTOARE 
ÎN „CUPA SPERANȚELOR"

Cîștigătorii celei de a IV-a 
ediții a „Cupei speranțelor" la 
floretă băieți sînt trăgătorii 
din echipa București A. Cu 
35 de victorii și 10 puncte, 
tinerii scrimeri conduși de 
Cornel Bunicelu au trecut 
primii linia de sosire. Lotul 
folosit : Aurel Ștefan, Gabriel 
Ursovici, Gh. Burlea și Dinu 
Cristian. Ultimele victorii 
ale cîștigătorilor : 7—2 cu
Oradea B, Constanța și Ora
dea A și 9—0 cu Iași.

Pe locul 2 s-a clasat echi
pa București B (Tudor Pe- 
truș. Șt. Neagu, C. Chișu și 
Al. Ionescu) cu 8 p. Iată și 
rezultatele care au decis a- 
cest loc fruntaș pentru for
mația secundă a Bucureștiu-

lui : 7—2 cu Constanța, 6—3 
cu Iași și Oradea A și 5—4 
cu Oradea B.

Pe locul 3 Oradea A (Ruff, 
Cioară și Hetz) cu 6 p. în ul
timele meciuri : 6—3 cu Con
stanța și 8—1 cu Iași. în 
continuare s-au clasat: 4. O- 
radea B, 5. Constanța, 6. Iași.

La spadă, echipa București 
A a fost, de asemenea, cea 
mai eficace, încheind turneul 
final cu 35 de asalturi cîști
gate și 10 puncte. Căpitanul 
echipei, Dan Nicolae, a uti
lizat lotul : G. Bărăgan, Tr. 
Bălan, C. Călina și Gh. Io
nescu. în meciurile de sîm
bătă : 8—1 cu Cărei, 7—2 cu 
Iași, 6—3 cu Cluj și 5—4 cu 
Craiova.

Pe locurile următoare i 2. 
Cărei, 3. Cluj, 4. Craiova (o 
mare surpriză !), 5. Iași, 6. 
București B.

In ultima zi (duminică) se 
vor cunoaște și cîștigătorii la 
floretă fete și sabie (t. st.).

Campionatul feminin 
de șah s-a terminat

ORADEA, 2 (prin telefon). 
Campionatul republican femi
nin de șah al țării a luat sfîr- 
șit, în ultima rundă consem- 
nindu-se următoarele rezultate: 
Juncu-Makai remiză ; Simu- 
Chiș remiză ; Răducanu-Jianu 
0—1 ; Solomonovici-Desmirea- 
nu 0—1 ; Pogorevici-Reicher 
0—1 ; Baumstarck-Polihroniade 
remiză ; Petri-Perevoznic 0—1.

Clasamentul final al cam
pionatului are următoarea în
fățișare : 1. Margareta Teodo- 
rescu 10*/2 p ; 2. Elisabeta Po- 
lihroniade 9*/2 P i 3. Gertrude 
Baumstarck 9 p ; 4. Maria Des- 
mireanu 8*/2 p; 5—8. Suzana 
Makai, Margareta Perevoznic, 
Rodica Reicher, Maria Pogo- 
revici 8 p ; 9. Elena Răducanu 
7</2 p ; 10—11. Emilia Chiș, E- 
leonora Jianu 7 p; 12. Veturia 
Simu 6 p ; 13. Margareta Jun- 
cu 5*/2 P ; 14. Hilda Petri l4/2 p ; 
15. Aurelia Solomonovlci 1 p.

Un grup de sportivi și de 
iubitori ai sportului au luat 
inițiativa să se întîlnească 
duminică, 3 noiembrie, ore
le 11, Ia cimitirul Bellu, lin
gă mormîntul lui Nae Mă- 
răscu (figura 98, locul 93), 
vrednic animator și excelent 
sportiv, căpitan al echipei 
de rugby a României care 
• cucerit medalia olimpică 
de bronz, la Faris, in 1924. 
pentru comemorarea tuturor 
celor ee au închinat o parte ! 
din viața lor activității i 
sportive.

SE PROFILEAZĂ ORDINEA 
VIITORILOR MEDALIATE.

9

LUGANO, 2. — Din nou, o 
serie de adversari dificili stau 
în calea echipei române, în 
turneul final: S.U.A., Argen
tina, * Iugoslavia. Toate, candi
date la medalii în întrecerea 
supremă a șahului. Primul ob
stacol a coincis și cu prima în* 
frîngere : S.U.A.—România
2i/2—1*/2. Șahiștii români au re
zistat doar la primele trei mese, 
în fața deținătorilor locului doi 
la precedenta ediție, de la Ha
vana. Gheorghiu a făcut o re
miză în 19 mutări cu Reshev- 
sky, iar Ciocîltea și Ghițescu

victorie, într-un șir pînă acum 
neîntrerupt: 2'/2—1V2.

Același scor minim s-a repe
tat în alte două meciuri dispu
tate sub semnul echilibrului de 
forțe. Echipa Ungariei obține o 
foarte importantă victorie în 
fața Argentinei: Portisch cîș- 
tigă la Panno, Lengyel la Ros- 
setto, Szabo pierde la Sangui- 
netti, iar Barcza face remiză 
cu Garcia — total 2‘/2—14/2 pen
tru șahiștii maghiari. Tot cu 
2i/2—1‘/3, echipa Cehoslovaciei

întrece pe cea a R.F.G., dar aci 
s-a reprodus schema obișnuită : 
trei remize și o singură partidă 
decisă, Jansa întrecîndu-1 pe 
Hecht.

Și acum, clasamentul înaintea 
celei de a 9-a runde : U.R.S.S. 
24 i/2 p, Iugoslavia 20 p, Bul
garia 18 p, S.U.A. și Polonia 
17 4/j p, Argentina, Ungaria și 
R.F.G. 16 i/2 p, R.D.G. 16 p, 
România și Cehoslovacia 144/2, 
Danemarca 13*/2 (1), Filipine 
9 p, Canada 8!/s (1) p.

au obținut, de asemenea, ega
litate în fața lui Benko și R. 
Byrne, respectiv. Dar, ca șl cu 
alte prilejuri, mai puțin solid 
s-a dovedit a fi jocul celor din 
partea de jos a echipei. De o 
nouă înfrîngere este răspunză
tor Bela Soos, întrecut de data 
aceasta de Bill Lombardy, fos
tul campion mondial de juni
ori, revenit în echipa america^ 
nă după o absență de cîțiva 
ani.

Acum, misiunea echipei ro
mâne de a păstra locul 8, de
ținut la ultimele două Olimpi
ade de șah, se dovedește din 
ce în ce mai grea. Vor trebui 
cîștigate neapărat întîlnirile cu 
adversarii direcți pentru acest 
loc 8, și anume : Polonia (foarte 
bine clasată în acest moment), 
R.D.G. șl Danemarca, în ulti
mele trei runde ale turneului. 
De notat că șahiștii polonezi 
au rezistat onorabil în fața 
Bulgariei, în această a 8-a run
dă. O singură partidă pierdută, 
de Kostro la Boboțov, restul 
remize: Polonia-Bulgaria l’/2- 
2*/2. R.D.G. a urcat în clasa
ment, printr-o victorie cu 3—1 
în fața selecționatei Filipine, a 
cărei echipă dă semne de obo
seală. în fine, mai slab evo
luează Danemarca, ținută în 
șah (la figurat, firește...) de 
Canada : 1%—1% (1)- Continuă
partida Allan-Hamman.

Derbiul rundei a 8-a l-a con
stituit incontestabil, însă, în- 
tilnirea dintre prima și a doua 
clasată: U.R.S.S.-Iugoslavia. Și 
această dispută a fost decisă 
la o singură masă, la ce
lelalte fiind consemnate re
mize : Petrosian-Gligorici, Spas- 
ski-Matanovici, Smîslov-Matu- 
lovici. A cîștigat însă Korcinoi 
partida cu Ivkov, astfel că e- 
chipa sovietică înscrie o nouă

„TROFEUL BARRACHI“

CÎȘTIGAT OE CUPEUL

ANaUfTIL-GlMONDI

Tradiționala competiție ci- 
clistă internațională contra- 
cronometrului „Trofeul Barra- 
chi“ desfășurată la Bergamo a 
fost ciștigată la această ediție 
de cuplul Anquetil (Franța) — 
Girhondi (Italia), care a reali
zat pe 117 km timpul de 2h 
39’03". Pe locurile următoare 
s-au clasat cuplurile Ritter-Van 
Springel la 3’15” și Ocana-Aran- 
zabal la 6’01“ 9/10.

„CANGURUL" A 
DIN SUHUMI ț

SURPRIZĂ PE MARACANA?
MEXIC - BRAZILIA 2-1

RIO DE JANEIRO. — Pe 
stadionul „Maracana” din Rio 
de Janeiro s-a deslășurat în- 
tîlnirea de fotbal dintre se-
lecționatele Braziliei și Me
xicului. La capătul unui joc cu 
multe faze spectaculoase, repre
zentativa Mexicului a termi
nat învingătoare ca scorul de 
2—1 (1—1). Au înscris: Diaz 
(min. 18) și Fragoso (min. 63), 
pentru Mexic și Carlos Alberto 
(min. 45) din lovitură de la 
11 m pentru Brazilia.

Iată formațiile aliniate: ME
XIC : Motta, Vantolra, Pena, 
Nunez, Perez, Munguia, Gon
zalez, Diaz (Valdiva), Borja, 
Cisneros (Padilla), Fragoso 
(Mercado); BRAZILIA: Feliz, 
Carlos Alberto, Brito,- Dias, 
Gerson, Everaldo, Paulo Borja 
(Natal), Rivelino, Jairzinho 
(Tostao), Pele, Paulo Cesar.

Cu toate că un miliard și 
jumătate de telespectatori au 
fost martorii magistralei sări
turi a lui VIKTOR SANEEV, 
despre campionul olimpic la 
triplu-salt s-a scris, încă, prea 
puțin. Noianul atîtor rezultate 
uimitoare pe care întrecerile 
atletice de la Ciudad de Me
xico le-au oferit zilnic, nu ne-a 
permis să acordăm spațiul 
cuvenit unor glorioși învingă
tori.

Dar despre eroii Olimpiadei 
nu este niciodată prea tîrziu 
să se vorbească, să se scrie. 
Așadar, il vom prezenta în 
rîndurile ce urmează, pe acest 
purtător al aurului olimpic. 
Născut la 3 octombrie 1945 la 
Suhumi, pe însoritul pi'rm 

gruzin al Mării Negre, Vik
tor a îndrăgit de timpuriu spor
tul, practicînd încă din școală 
baschetul și atletismul. Ca stu
dent al facultății de culturi sub
tropicale (pe care a absolvit-o 
cu succes), el a făcut cunoș
tință cu antrenorul AKOP 
KERSELIAN care l-a convins 
să se dedice probei de triplu- 
salt. Inscriindu-se și la Insti
tutul de Cultură Fizică din 
Moscova, Saneev este remar
cat de fostul mare campion 
Vitalii Kreer, care îl îndrumă 
cu pricepere. In 1967, Saneev 
se afirmă cu o performanță de 
16,67 metri, iar la Mexico sta
bilește extraordinarul său re
cord de 17,39 m, care îi atrage 
supranumele de „cangurul" din 
Suhumi.

Corespondentă specială pentru SpOTifruiI

CONTiNUITĂTEA A PRIMAI ÎN ALCĂTUIREA „11 "LUI
ANGLIEI PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Sir Alf Ramsey privește ferm, 
spre Mexico 1970. Aceasta a 
fost impresia generală în cercu
rile britanice de specialitate, la 
anunțarea echipei pentru me
ciul de Ia București. îțȘr-ade- 
văr, „ll“-le care va păși 
miercuri pe stadionul „23 Au
gust” pentru a susține întîlni- 
rea cu reprezentativa Români
ei pare a fi o anticipare totală 
a acelei echipe, ce urmează să 
ia formă definitivă în acești doi 
ani dinaintea viitoarei ediții a 
C. M-

Cea mai mare surpriză în 
formație este Bob McNab, fun
dașul de la Arsenal, care n-a 
mai jucat niciodată în repre
zentativă, deși a trecut de 25 
de ani. Iată și posibila expli
cație a surprizei. Ramsey este 
un admirator fervent al lui 
Ray Wilson, de mai mulți ani 
titular pe linia de fund a lui 
Everton și a echipei Angliei. 
Acum, Wilson fiind accidentat, 
selecționerul apelează la Mc 
Nab, preferîndu-1 multor alți 
fundași consacrați, numai pen
tru motivul că jocul său sea
mănă cu acela al titularului

absent. Amîndoi au gabarit re
dus, dar suplinesc prin joc 
inteligent ceea ce nu le per
mite fizicul. *’

De altfel, prin alegerea e- 
chipei, Ramsey a arătat că își 
bazează speranțele pentru Me
xico pe același tip de joc, care 
i-a adus succesul de la Wem
bley, în 1966. Iată de ce el 
n-a apelat la Jimmy Greaves, 
actualul lider al golgeterilor 
englezi. în ciuda reputației lui 
Greaves de a fi cel mai bftn 
înaintaș insular, el nu intră în 
vederile selecționerului, pentru 
motivul că „nu este jucătorul 
de echipă, care ne trebuie”... 
Nu sînt cuvintele lui AZ> Ram
sey, dar ar putea fi.

Deci, linia de atac a Angli
ei rămîne aceeași din ultima

finală a campionatului mondi
al : Ball-Hunt-Charlton-Hurst- 
Peters. Nu însă și linia medi
ană, unde lipsesc Jackie Charl
ton și Nobby Stiles, amîndoi 
ieșiți din formă în ultimele 
lor apariții. îi înlocuiesc Alan 
Mullery — cel mai constant 
mijlocaș la ora actuală — și 
atît de discutatul Brian La- 
bone, care nu posedă, poate, 
abilitatea multor tineri, dar 
este, de asemenea, un jucător 
solid, sobru, atît de necesar în 
compartimentul defensiv.

In fine, încă o surpriză poa
te fi caracterizată absența lui 
Alex Stepney, portarul care a 
contribuit mai mult decît ori
cine, probabil, Ia succesul lui 
Manchester United în ultima 
ediție a „Cupei campionilor

europeni". Dar și aici continui
tatea, legată de succesul brita
nic din ultimul campionat 
mondial, a avut preponderență. 
Este preferat Gordon Banks, 
echipier al team-ului victorios 
acum doi ani.

Poate că Sir Alf Ramsey se 
gîndește la aplicativitatea, pes
te ani, a clasicului proverb fot
balistic englez : „never change 
the winning team I” (să nu 
schimbi niciodată echipa care 
cîștigă).

Dar timpul care curge nu im
pune mai mult respect decît 
proverbele ? Se va vedea a- 
ceasta la București și — fi
rește — peste doi ani, la Ciu
dad de Mexico.

Michael AMBROSE 
(„Morning Star" — Londra)

TUR DE ORIZONT ÎN PRELIMINARIILE C.M. 1970
Luna octombrie a fost mar

cată de o sftie de jocuri intere
sante în cadrul preliminariilor

Instantaneu din campionatul englez de fotbal (meciul Chelsea — Tottenham): Baldwin (C) 
reia spre poarta adversă. Jennings va apăra sub privirea lui Mullery (T), care va evolua 

și la București

UZINA DE POMPE
cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 25 — Sectorul III 
(Halele Obor) telefon 35.20.00, învățămînf, primește candi
dați pentru forma de ucenicie la locul de muncă cu durata 
de 2 ani și fără examen de admitere la următoarele meserii:

- turnător
- strungar
- frezor
- electrician

înscrierile se primesc la sediul uzinei pînă la data de 
9.XI.1968.

Pentru înscriere candidații vor prezenta certificatul de ab
solvire a 8 (7) clase, original, certificatul de naștere (copie 
legalizată) ; fișa copilului de la 0—15 ani, analiza sîngelui 
făcută în 3 săptămînî înainte de examen ; examenul pulmonar.

Se primesc, de asemenea, candidați pentru cursuri de 
calificare de 10 luni la meseriile de turnători și strungari 
în următoarele condițiuni :

— Absolvenți a 7 (8) clase (pentru meseria de turnător se 
primesc și cu 4 clase).

— Cei născuti pînă în 1949.
— Domiciliul stabil în orașul București și comune sub

ordonate.
— Vîrsta maximă 35 ani.

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgență următorul personal:

$
- Maistru principal pompe compresoare/ •
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal AjT.M.
- Operatori prelucrare țiței și operatori chimiști

categoriile 6, 7, 8.
- Muncitori electronist! categoriile 6, 7, 8.

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești.

AZI 3 NOIEMBRIE

campionatului mondial 1970. Să 
le recapitulăm: 'Elveția-Grecia 
1—0, Austria-R.F. a . Germaniei 
0—2, Belgia-Iugoslavia 3—0, Ce- 
hoslovacia-Danemarca 1—0, Ța
ra Galilor-Italia 0—1, Irlanda de 
Nord-Turcia 4—1, Portugalia- 
România 3—0, Iugoslavia-Spa- 
nia 0—0, Bulgaria-Olanda 2—0. 
Cu acestea numărul total de 
partide preliminare disputate a 
atins cifra de 16 (din cele 73 
cîte comportă cele opt grupe ale 
zonei europene). Ele au atras 
peste 400.000 de spectatori și 
s-au soldat cu un total de 56 
de goluri (media : 3,5). Situația

România-Elveția »(23.XI), Gre- 
cia-Portugalia (ll.XII).

în clasamente la ora actuală 
este următoarea :
1. Portugalia 1 1 0 0 3-0 2
2. Elveția 1 1 0 0 1-0 2
3. Grecia 1 0 0 1 0-1 0
4. România 1 0 0 1 0-3 0

Programul din acest sezoni:

GRUPA II
1. Cehoslovacia
2-3. Ungaria 
Irlanda ,
4. Danemarca

2 2 0 0 4-0 4

în acest sezon: *Ungaria-Ir- 
landa (6.XI), Irlanda-Danemarca 
(1.XI1).

GRUPA III

1. Italia»
2 R.D. Germană
3. Țara Galilor

In acest sezon 
mat alt’meci.

11001-02

10010-10
nu-i progra-

GRUPA IV
1. Irlanda de Nord 1 1 0 0 4-1 2
2. U.R.S.S.
3. Turcia 10 0 11-40

în acest sezon. Turcia-Irlanda
de Nord (ll.XII)

GRUPA V
•1. Suedia

2. Franța
3. Norvegia

In acest sezon: Franța-Nor*

1100 5-0 2

10 0 10-50

vegia (6.XI)

GRUPA VI
1. Belgia 3 3 0 0 11- 2 6
2. Iugoslavia 3 1 1 1 9- 4 3
3. Spania 0 1 0 0- 0 1
4. Finlanda 3 0 0 3 3-17 0

In acest sezon: Spania-Bel- 
gia (ll.XII)

GRUPA VII
1 1 0 0 2-0 2
21017-32

10 0 11-70

1. R.F.G.
2. Austria
3. Scoția
4. Cipru

In acest sezon: Scoția-Aus- 
tria (6.XI), Cipru-R.F. a Ger
maniei (27.XI),
(ll.XII).

GRUPA VIII

1.
2.
3.
4.

Bulgaria 
Olanda 
Polonia 
Luxemburg
In acest sezon

programate alta meciuri,

Cipru-Scoția

1 1 0 0 2-0 2 
2 10 12-22

10 0 10-20
nu mai sînt

Finala C.C.E,

la fotbal la 28 mai
2 (Agerpres), —ISTANBUL

Comitetul executiv al U.E.F.A. 
întrunit la Istanbul a stabilit 
ca finala „Cupei cupelor" la 
fotbal să se desfășoare la 21 
mai la Basel. Finala „Cupei 
campionilor europeni” a fost 
programată pentru 28 mai în
tr-un oraș care urmează să fie 
desemnat.

în cadrul FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC
LA CINEMATOGRAF UL REPUBLICA DIN CAPITALĂ SE PREZINTĂ FILMUL

IMPORTANT !
IN CADRUL T1RGDLUI DE TOAMNĂ

PiNĂ LA 9 NOIEMBRIE puteți cumpăra, cu reduceri 
de prețuri pînă la 30 la sută, confecții pentru bărbați,. 
femei și copii

MIHAIL

regia
IUL1 KARASIK

scenariul
ȘATROV



U.T A - VEDETA SEZONULUI! I

ECHIPA ETAPEI

GORNEA

0 RAZĂ DE SPERANȚĂ
VAGONUL — PETROLUL 

3—1 (1—1)

ARAD, 2 (prin telefon). Sta
dion C.F.R. Arad ; teren bun: 
timp excelent ; spectatori 
5 000. Au marcat Adam (min. 
4). Moldoveanu (min. 19), Ma
cavei (min. 47), Stănoaie 
(min. 67).

VAGONUL ARAD : Gher
ghel 6 Miihlroth 7, Pop 7, 
Boroș 7, Matușlnea 6, Chivu 
8, Schweilinger 6, Stănoaie 6, 
Sfîrlogea 5 (cin min. 74 Dem- 
brovschl), Adam 7, Macavei 8.

PETROLUL PLOIEȘTI : M. 
Ionescu 7 — Gruber 7, Bădfn 
5, Pali 5, Mocanu 6, Iuhasz 
7. Alexiu 5, Moldoveanu 6, 
Dlncuță 5, Păiș 4 (din min. 
65 Florea n>, Grozea 5.

A arbitrat Victor Pădureanu 
★★★★ ajutat la linie de 
Lazăr. ștefan șl Gheorghe Va- 
silescu I (toți din București).

în sfîrșit, arădenii au pus 
capăt — cel puțin pentru 
moment — șirului de eșecuri, 
întrecînd azi pe merit for
mația ploieșteană. Dacă ar 
fi să judecăm după ocaziile 
avute, ar trebui să spunem 
că Vagonul a fost net supe
rioară. Localnicii au acționat 
cu mai multă hotărîre 
eficacitate în atac, 
cavei și Adam au < 
periculoase și au 
la poartă.

Spre deosebire 
jocuri, și apărarea 
în

unde 
creat 
șutat

' Și 
Ma- 
faze 
des

altede 
gazdelor, 

care și-a făcut debutul 
Pop de la Jiul,' a acționat cu
mai multă vitalitate. In a- 
ceastă conjunctură putem 
spune 
făcut 
orice 
tur).

în ciuda revirimentului e-

conjunctură
că echipa lui Jurcă a 

un joc mulțumitor (în 
caz cel mai bun din

chipei Vagonul, care a ofe
rit o mult așteptată satis
facție inimoșilor ei suporteri, 
partida în ansamblu nu a 
depășit linia mediocrității. în 
special ploieștenii au rămas 
datori de această dată, evo- 
luînd șters, cu încercări spo
radice de a străpunge poar
ta apărată de Gherghel. Ca 
dovadă, ei au avut o singură 
ocazie mai clară, în minutul 
15, cînd Moldoveanu a reluat 
cu capul peste bară. în rest, 
oaspeții au acționat la în- 
tîmplare, greșind mult atît 
la execuții cît și la plasa
ment.

Prima repriză, în care am 
urmărit un joc mai vioi, s-a 
caracterizat prin atacurile in
sistente ale gazdelor. Vago
nul a avut o mare ocazie de 
a deschide scorul în min. 3 : 
la o pasă din urmă a lui 
Adam, Sfîrlogea — venit ca 
un bolid — șutează necruță
tor, dar Ionescu printr-un re
flex formidabil reține. După 
numai un minut, Adam, bine 
lansat de Chivu, scapă sin
gur și înscrie pe lîngă Io
nescu.

în min. 19, în plină domi
nare a localnicilor, o greșea
lă a lui Gherghel face ca 
scorul să devină egal. Por
tarul arădean iese neinspirat 
la o fază care nu reclama in
tervenita sa și Moldoveanu, 
prezent pe fază. înscrie în 
poarta goală. Pînă Ia finele 
primului act arădenii ratea
ză două ocazii favorabile prin 
Sfîrlogea (min. 31), care șu
tează, în bară, și Macavei 
(min. 41), care din poziție 
ideală trage pe lîngă poartă.

îndată după reluare fotba
liștii de la Vagonul preiau 
conducerea i în min. 47 Ma- 
cavei transformă impecabil o 
lovitură liberă de la 22 m. 
Din acest moment jocul sca
de atît din intensitate cît și

din spectaculozitate. Scorul 
final este stabilit de Stă- 
noaie (în min. 72), care in
terceptează o degajare a por
tarului petrolist, trece de a- 
părătorii ieșiți în calea lui 
și înscrie spectaculos.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

POPA BACOS SOLOMON ȘOPTEREANU

(DINAMO BUC.)

PETESCU ANCA

ȘCHIOPU AXENTE DUMITRACHE CREINICEANU
La tineret-rezerve s Vago- 

Petrolul 2—0 (2—0).

DINAMO BACAU — POLI
TEHNICA IAȘI 1—0 (0—0)

RATAT
întîlnirile dintre cele două 

divizionare moldovene au ofe
rit mereu jocuri agreabile, de 
un bun nivel-tehnic. Cum cele 
două formații nu se mai. întîlnî- 
seră de mult în cadrul diviziei 
A — ele activînd, pe rînd, în 
divizia secundă — confruntarea 
lor de azi — derby al Moldovei 
— a fost așteptată cu un deo
sebit interes.

Iată însă că, de data aceasta, 
tradiția a fost infirmată. Jocul 
n-a pasionat nici un moment, 
datorită în special liniilor de 
înaintare, care au avut o pre
zență ștearsă în terenul de 30c. 
Singurele momente de fotbal 
le-au creat apărările, care s-au

BACAU, 2 (prin telefon). 
Stadion „23 August" ; timp 
frumos; teren bun ; spec
tatori aproximativ 7 000. A 
marcat : Ene Daniel (min. 61).

DINAMO BACAU : Ghiță 8 
— Mioc 8, Nunweiller IV 8. 
Velicu 6, Magheru 5, Vătafu
6 (din min. 56 : Duțan 7), 
Nedelcu 6, Rugiubei 5, Dem- 
brovschi fi, Ene Daniel 6, Da
vid 5 (din min. 81 Volmer).

POLITEHNICA IAȘI : CiziC
7 — Gavrilă 7, lanul 6, Stoi- 
cescu II 7, Deleanu 6, Ștefă- 
nescu 7, Contardo 6, Incze 
6, Lupuleseu 5, Cuperman 5, 
Goliac 5 (din min. 72 : Po
pescu 6).

A arbitrat: Zșharia Dră- 
ghici ajutat la li
nie de Gh. Manole și Nlco- 
lae Negoiță (toți din Constan
ța).

ȘAPTE PACATE"!
î

LA IN PAS DE FERICIRE...
DINAMO BUCUREȘTI

PROGRESUL 1-1 (0-#)

Stadion „23 August", teren 
bun ; timp ideal de joc, spec
tatori s circa 35 005. Au în
scris : Dumitrache (mm. 70. 
din lovitură de la M metri) 
și Ghergheli (autogol, în min. 
88).

DINAMO BUCUREȘTI : Dat
cu 7 — Popa 9, Dinu 6, Sto- 
enescu 1, Ștefan 7, Ghergheli 
6, Nunweiller VI 9, Pîrcălab 7, 
Lucescu 7 (din min. 65 Săl- 
ceanu 7). Dumitrache 9 (din 
min. 75 Naghi 7), Haidu 7.

PROGRESUL: Manta 8 — 
Viorel Popescu 5 (două punc
te scăzute pentru intrări pe
riculoase), Măndolu 8, Gra
ma 7, Constantinescu 6, Neac- 
șu 8, Beldeanu 7; Terâlungă 7, 
Aleeu 7 (din min. 65 Matei 6). 
Oaidă 6, Decu 5 (din rOxi. 
60 Radu Ionescu 7).

A arbitrat AUREL BENTU 
(București) bine
ajutat la linie de E. Vlaicu- 
lescu (Ploiești) și Ion Comșa 
— București, luat din tribună 
spre a-1 înlocui^ pe arbitrul 
desemnat; A. 
sosit tîrziu la

Pîrvu, 
stadion.

echipe le-a fostCelor două 
necesar un timp neobișnuit de 
mare pentru a se... încălzi: 45 
de minute, adică toată repriza 
întâi. In acest interval, ele s-au 
tatonat, n-au încercat acțiuni 
decisive, evoluînd într-un ritm 
lent. Dinamo a fost, totuși, ceva 
mai activă în această perioadă, 
iar Dumitrache a fost în cen
trul cîtorva faze de atac ne
fructificate din cauza unor of
saiduri, „la mustață".

primul
ți de

Ceea ce i-a lipsit, in 
rînd, acestei reprize — 
aici, indiferența din tribune — 
au- fost fazele de poartă. Pu
ține acțiuni au fost încheiate 
cu țuturi la poartă, sau mă
car cu centrări periculoase, 
care să le pună foc sub pi
cioare celor doi portari. Luces
cu a șutat, cel dinții, în minu
tul 12, dar mingea, lovită fără 
forță, a fost ușor reținută de 
Manta. In minutul următor, 
Oaidă îl imită, trăgînd la fel 
de încet, fără perspectivă. Apoi, 
Dumitrache îți aduce echipa la 
un pas de gol. El pasează de
cisiv lui Lucescu, dar acesta, 
de la 12 metri, șutează pe lingă 
poartă.

Urmează o serie de faze a- 
nonime, care au numai darul 
să ne apropie de sfîrșitul a- 
cestei reprize puțin interesante.. 
Unul din oamenii de vervă ai 
lui Dinamo, pîrcălab, stă parcă 
ascuns printre jucătorii care se 
înghesuie la mijlocul terenului. 
Iar Progresul, cu tinerii săi din 
formație, pare preocupată să 
nu greșească în apărare, ne- 
aventurindu-se decît rar in a- 
tac. Nu-i vorbă că, în două 
ocazii, Oaidă preia cu întârzie
re. echipa sa pierzînd astfel am
bele situații. El nu reacțio
nează cu suficientă rapiditate 
nici în min. 34, șutind in cele 
din urmă peste bară. Progre
sul are însă prilejul să deschi
dă scorul prin... Ștefan, care 
deviase un șut al lui Țarălungă

balonul

un 
e- 

Kn

deînceput,
asistat la o 
cu o circu- 

a balonului, cu

spre poarta lui Datcu. Cu 
reflex, acesta și-a salvat 
china, trimîțînd 

corner!
După pauză a 

fapt, meciul. Am 
repriză dinamică, 
lație rapidă
schimbări neașteptate ale di
recțiilor de atac, cu multe ac
țiuni clare, frumos concepute 
Si realizate (mai ales de către 
dinamoviști).

In primele minute sînt in 
atac jucătorii de la Progresul. 
Oaidă pătrunde în careu, dai, 
jenat, împinge mingea mai ta
re decît intenționa și nu o mai 
poate ajunge. O mare ocazie a 
fost astfel ratată. In minutul 52, 
Beldeanu trimite o minge la 
„întâlnire”, dar Țarălungă ll îm
piedică pe Oaidă, aflat in po
ziție favorabilă, să intercepteze 
mingea.

Apoi, Dinamo imprimă jocu
lui un ritm din ce în ce mai

substituit uneori înaintașilor, 
lansîndu-se în atac și perlcli- 
tînd porțile adverse. Astfel, în 
min. 16, Gavrilă i-a pus „pro
bleme" lui Ghiță, cu un șut pu
ternic și cu adresă. în min. 26, 
Nunweiller IV se infiltrează în 
atac, dar este oprit în clipa 
cînd voia să șuteze. Și Mioc, 
care și-a făcut un debut pro
mițător, este activ în min. 26 
șl 36.

Speranțele spectatorilor s-au 
strămutat, firesc, la cea de a 
doua repriză. Dar, revirimentul 
așteptat nu s-a produs. Totuși, 
prin intrarea în formația bă
căuană a lui Duțan, jocul s"a 
mai înviorat puțin. Era și tim
pul. Mulți spectatori regretau 
deplasarea la stadion și absen
ța de lîngă televizor, unde ar 
fi putut urmări cuplajul din 
Capitală, maî tăgăduitor ori
cum... Și cum Ene Daniel, re- 
luînd o minge venită din bară, 
avea 
riei,

în
man
șutind

să înscrie și golul victo- 
supărarea le-a mai trdcut. 
finalul meciului, Cuper- 

și Incze ratează egalarea, 
de aproape peste bară...

ILIE IANCU 
coresD. principal

Deziluzie totală în finalul 
meciului din localitate. Ba, 
după ceea ce s-a întîmplat 
din min 80, cei ce iubesc fot
balul, întrecerea sportivă co
rectă, cavalerească, au rămas 
profund indignați de penibi
lul spectacol la care au fost 
nevoiți să asiste. Și cît de 
frumos a început acest meci... 
Lui Raksi, cu ocazia împli
nirii a 30 de ani, colegii și 
adversarii i-au înmînat bu
chete de flori. Moment emo
ționant. Dar nimeni nu se 
gîndea atunci cît de urît o 
să se încheie această partidă. 
Cine s-ar fi gîndit că, unii 
sportivi nu vor ști să piar
dă și se vor oeda la brutali
tăți sau că alții nu se 
împăca cu gîndul de a 
putea obține victoria...

Primele minute au 
promițătoare. Mișcare 
tot terenul, ritm alert, faze 
atractive. Gazdele s-au lansat 
în atac chiar din piimul mi
nut, în anumite perioade 
și-au sufocat adversarii, i-au 
eonstrîns la o apărare supra- 
numerică. Numai că Nicules
cu, Mincă, Bîtlan și Deselni
cu au căutat să respingă ata
curile cu ajutorul forței fizi
ce și cu mijloace neregula
mentare. A început să plouă 
cu faulturi. Totuși, localnicii 
au avut situații de a înscrie, 
dar Ciutac (min. 5), Mureșan 
(min. 8) au ezitat prea mult. 
De două ori s-a remarcat 
portarul Gaboraș, mai ales 
în min 19, la un șut al lui 
Ciutac. Presiunea mureșeni
lor a fost întreruptă de con
traatacuri destul de rare. 
Apoi, Oblemenco a jucat 
foarte slab, ceea ce ne face 
să spunem că selecționerii 
„naționalei11 nu au motive să 
conteze pe el pentru miercuri 
(de altfel, antrenorul St. 
Coidum și observatorul fede
ral, fostul arbitru M. Cruțeș- 
cu, sînt de aceeași părere). 
Doar o singură dată (min 44) 
Oblemenco a fost pe punctul 
de a înscrie, însă — singur 
cu Bai a ratat (portarul

A.S.A. TG. MUREȘ -
»U“ CRAIOVA 2—1 (0—0)
TG. MUREȘ, 2 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Stadion : „23 August" ; 

ren bun ; timp foarte frumos: 
spectatori 
12 000. Au

te-

— aproximativ 
_____ __  marcat : 
(min. 60), Martinovici 
82) și Siko (min. 84, 
m).

A.S.A. TG. MUREȘ : 
— Șleam 6, Balaș 6,

Ciutac 
(min. 

din 11

vor 
nu

fost
pe

Bai 6 
Toții 

7, Chiru 6, Siko 7, Ciutac 9, 
Lungu 6, Mureșan 5, Raksi 
7. Lucaci 4 (din min. 77, Si
laghi 5).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Gaboraș 8 (accidentat 
în min. 75 și înlocuit cu Pil- 
că 5) — Niculescu 5, Mincă 
7, Bîtlan 6, Popa 5, Strîmbea- 
nu 4, Deselnicu 5, Martinovici 
5, Niță 6 (din min. 46, Bă
lan 5), oblemenco 4, Cîrclu- 
mărescu 6.

A arbitrat Petre 
★■Jk, ajutat la linie de 
lugherovlci șl G. Pop 
din Brașov).

Badea
O. Ca- 

(toți

de do-localnicilor a respins 
uă ori consecutiv cu piciorul).

După pauză, Giutac (min 
46 și 49) și Lungu (min 48) 
ratează. Gazdele își concre
tizează superioritatea ceva 
mai tîrziu, în min 60: Siko 
deschide lung, mingea se lo
vește de Mureșan, ricoșează 
la Ciutac (cel mai bun de pe 
teren) și acesta șutează pu
ternic, înscriind de la 10 m. 
Universitatea profită de mul
țumirea prematură a adver
sarului și atacă. Se joacă în-

să foarte tare, mai cu seamă 
în zona • apărării craioverie. 
Și vine minutul 80. Silaghi 
reia cu capul o centrare de 
la Lungu, înscriind. Tușierul 
Calugherovici ridică steagul 
și arbitrul de centru fluieră 
infracțiunea) ofsaid (deși noi 
ne îndoim de justețea decizi
ei). Tribunele fierb. Peste 
două minute — lovitură de 
teatrul egalează Martinovici, 
la un contraatac, cu con
cursul portarului Bai, care a 
fost neatent. Arbitrul Petre 
Badea se sperie de această 
răsturnare de situație. In 
min. 84 Mureșan intră în 
careu, este atacat corect de 
Mincă, dar înaintașul echipei 
gazdă se aruncă la pămînt, 
simulînd spectaculos lovi
rea și arbitrul dictează — ne- 
just—penalti 1 Oaspeții răs
pund printr-o atitudine con
damnabilă, protestînd . vehe
ment. Se creează o busculadă 
între jucătorii celor două e- 
chipe, pe tușă acolo unde fu
sese „transportat" Mureșan. 
Apoi, începe o bătaie în toa
tă regula. Jocul se întrerupe 
aproape 3 minute. Dar, asu
pra acestui nedorit epilog 
vom reveni.

Siko transformă precis lovi
tura de pedeapsă și.,,2—1.

Constantin ALEXF

’ Lă” Urieref rezerve':...A.S. A,
Universitatea 0—0.

U.T.A. ȘI-A ONORAT
CARTEA DE VIZITĂ

CU RESPIRAȚIA TAIATA
JIUL — CRIȘUL 1—0 (0-0)
PETROȘENI, 2 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sta
dion „Jiul" ; spectatori — a- 
proximativ 5 000 ; teren bun ; 
timp admirabil. A marcat 
Naidin (min. 77). , , .

JIUL Stan 7 — Tai pal t, 
Georgescu 7 (min. 35 George- 
vlci 7), Stocker 7; Mihai fi. 
Oct. Popescu S, Sandu 8, 
Peronescu 8; Ionescu 5 (min. 
40 Grizea D, Libardi 7, Nai
din 7.

CRIȘUL I Baumgartner 9 — 
Balogh 7, Sărac 7,. Naghi 7, 
Popovlcl 6, SerfSzo 6, Coelș 
5, Tomeș 5 (min. 70, Cefan 5); 
suciu 6, N. Alexandru 5, 
Harșani 6.

A arbitrat Vasile Dumitres
cu Tfc ajutat bine la
linie de C. Bărbulescu și N. 
Mlhăilescu (toți din Bucu
rești).

tineret-rezerve : Dinamo 
— Politehnica 2—1 (0—1).

Jocul de la Petroșeni a fost 
de o slabă factură tehnică. 
Acestei constatări i s-au ală
turat, de altfel, după meci 
chiar si cei doi antrenori, Ti
tus Ozon și A. Ferenczi. To
tuși, a existat ceva care a 
dat culoare partidei : lupta 
îndîrjită dusă pînă la ultima 
picătură de energie pentru 
victorie, ■ — 
presărată 
pens-uri 
răm — ...
pirația. Tată cîteva secvențe 
sumare din filmul partidei: 
min. 7 : presiune crescîndă la 
poarta Crișului, Talpai exe
cută o lovitură liberă, iar 
Naidin de la 8 m, preia «u 
capul peste bară. După numai 
5 secunde Libardi trage și el 
peste poartă, dintr-o poziție 
foarte favorabilă. Min. 15 i o 
țîșnire explozivă a lui Suciu 
dă „peste cap" apărarea mi
nerilor. Orădeanul trece de 
Stocker, intră în careu dar 
Stan salvează, plonjîndu-i la 
picior. Min. 24: combinație 
Oct. Popescu — Peronescu 
încheiată eu o ratare a lui 
Naidin de la numai 6 m. 5 000 
spectatori scandează, 
golul...

o luptă dramatică 
cu numeroase sus- 

care — nu exage- 
ne-a tăiat uneori res-

cerînd

spre plasă peste portarul oră- 
dean care cu un ultim efort 
se răsucește ca un șurub în 
aer și reține miraculos. La 
o fază în față porții Ionescu 
se ciocnește de Baumgartner 
și părăsește definitiv terenul, 
urmat după 3 minute de 
Georgescu, piesa de bază a 
apărării minerilor. Min. 43: 
Peronescu execută un corner 
și Oct. Popescu de 
trage peste poartă, 
tribunelor continuă, 
priza secundă Jiul 
țeste ofensiva. Min.
cornere obținute de Jiul stîr- 
nesc o formidabilă 
rare în careu] Crișului. 5 000 
spectatori așteaptă cu ultime
le nădejdi golul. Min. 65 : 
Oct. Popescu pasează lui Li- 
bardi, dar acesta e blocat de 
Baumgartner în careul de 6 
m, printr-un plonjon disperat. 
La faza următoare Peronescu 
centrează și Popescu ratează 
de la 6 metri. Peste cîteva 
secunde e rîndul lui Naghi 
să salveze un gol, respîngind 
de pe linia porții. Min. 75: 
Naidin plasează balonul cu 
capul în poartă, Cociș cu un 
s ît formidabil salvează de 
pe linie. Abia degajată, min
gea ajunge la Oct. Popescu 
care șutează năpraznic în 
bară. Apoi Peronescu reia de 
la cîțiva metri peste poartă. 
5 000 de spectatori au ajuns 
la capătul răbdării. Balonul 
refuză parcă să intre în plasa 
Crișului. Și totuși, iată-1 în 
sfîrșit acolo, în min. 77 : Pe
ronescu, care pare decis să-și 
dea sufletul pentru victorie, 
recuperează un balon, trece 
de Balogh, pătrunde adine și 
de pe linia paralelă cu poar
ta trimite balonul spre ca
reul orădenilor, aglomerat ca 
de obicei. Libardi lasă min
gea să treacă și Naidin o lo
vește cu sete, mareînd impa- 
rabil. Hapy-end. 5 000 de 
spectatori sar pur și simplu 
de. pe locurile lor.

la 3 m 
Calvarul 

în re- 
își înte- 
60 : trei

aglome-

Manta a oprit balonul, în ultima fracțiune de secundă. Dumitrache, venit în viteză, evită 
ciocnirea, sărind peste portar

Privind cu cîteva minute înain
te de începerea meciului F. C. 
Argeș — U.T.A. tribunele sur
prinzător de goale ale stadionu
lui, ne-am dat seama că eșecul 
suferit de echipa gazdă cu trei 
zile în urmă, la Izmir, a avut 
un efect destul de demoralizant 
asupra unei bune părți din pu
blicul sportiv piteștean. Numai 
așa se poate explica de ce, cu 
toată presupunerea că elevii an
trenorilor Bălânescu șl Mladln 
vor încerca astăzi o reabilitare, 
atît ca joc cît și ca rezultat, în 
fața liderului diviziei A, puțini 
dintre simpatizanții lor le-au dat 
credit. Iar acel care, totuși, au 
făcut-o, venind la stadion să-l 
vadă pe idolii lor dînd o replică 
la înălțime fruntașilor clasamen
tului, au suferit în cele din urmă 
o mare decepție.

Formația gazdă a 
prima sa înfrîngere, 
propriu, din actualul 
și asta, în primul rînd, ca o con
secință directă a comportării sale 
neașteptat de modeste. Fără a 
scădea din meritele echipei oas- 
pe, care șl aici, la Pitești, și-a 
onorat pe deplin frumoasa-1 carte 
de vizită, praeticînd un joc teh
nic, ofensiv, aplaudat călduros în 
final de către public, trebuie, to
tuși, să recunoaștem că ea a 
avut în față un adversar care a 
evoluat cu mult sub posibilitățile 
sale reale, demonstrate în atîtea 
alte prilejuri. Incercînd să expli
ce replica lor lipsită de 
piteștenii au Invocat. în 
rînd. oboseala călătoriei 
cia (călătorie care s-a 
în zorii zilei de vineri), 
federația că nu le-a admis ce
rerea lor de a amîna cu o zi 
meciul șl nici nu l-a anunțat din 
timp — pe cînd erau încă în de
plasare — asupra acestui refuz 
Fără îndoială că și acesta con
stituie un argument, dar el sin
gur nu ni se pare suficient pen
tru motivarea înfrîngerll suferite. 
Pe lîngă starea de oboseală a 
componențllor ei, echipa piteștea- 
nă a arătat în partida de azi o 
scrie de carențe de ordin tehnic 
și, mai ales, tactic, în organiza
rea jocului. Chiar Și formula de 
echipă folosită în prima repriză 
n-a fost cea mal potrivită. în-

F.C. ARGEȘ' — U.T.A. 
0-2 (0-1)

PITEȘTI, 2 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). Stadion „1 
Mai“; timp frumos; teren 
bun ; spectatori — aproxima
tiv 6000. Au marcat : Petescu 
(min. 16) și Axente (min. 6S).

F.C. ARGEȘ : " '
Ciolan 5 
Păciulete 
Barbu 7, 
Pavlovici 
4. Dobrin

U.T.A. :
7, Bacoș_

de o- 
devln

înregistrat 
pe teren 
campionat

■vigoare, 
primul 

în Tur- 
încheiat 
acuzînd

în min. 31—35 : suspens-uri 
în serie : Mihai centrează, Pe
ronescu sare, trimite mingea

G. MIHALACHE

Tineret rezerve: Jiul 
Crișul Oradea 1—2 (1—1).

Tiparul l. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

combina 
pe rină, 
Nunweil- 
îl pun la

viu. Progresul dă semne 
boseală, spațiile de joc 
mai libere pentru atacanții di
namoviști și, prin aceasta, po
sibilitățile lor de a 
cresc evident. Rînd 
Haidu, Dumitrache și 
Ier VI (de două ori)
încercare pe Manta. Mai atent 
Nunweiller ar fi putut relua în 
poartă, la un moment dat, min
gea prinsă și apoi scăpată de 
Manta I Dar cea mai mare o- 
cazie avea să fie cea din min. 
58, cînd Haidu a reluat pe lin
gă poartă centrarea lui Pîrcă
lab. Același Pîrcălab, mai in
sistent în această parte a jocu
lui, pătrunde, în minutul 70, și 
nu poate fi oprit de Viorel Po
pescu decît prin fault. Penalty 
indiscutabil, pe care îl va trans
forma impecabil Dumitrache. 
Deci 1—0 pentru Dinamo și im
presie generală că partida, prac
tic, s-a sfîrșit...

Dinamoviștil au și ei aceeași 
impresie, se mulțumesc cu o 
dominare platonică și iată că 
...automulțumirea le joacă fes
ta. In minutul S8 Radu Ionescu 
demarează pe aripa dreaptă 
și Ghergheli, vrînd să trimită 
în corner centrarea acestuia, de
viază balonul în proprie poar
tă, pe lingă Datcu, natural sur
prins de fază: 1—1.

Ultimele minute sînt explo
zive, atît Progresul, prin Țarâ- 
lungă, cît și 
c.ălab, fiind 
înscrie golul

Dinamo, prin Pîr- 
pe punctul de a 
victoriei. Dar...
Jack BERARIU

DUPĂ 4 ÎNFRlNGERI CONSECUTIVE,
A

UNIVERSITATEA CLUJ —
FARUL 3—0 (1—0)

CLUJ, 2 (prin telefon). Sta
dionul din Parcul orașului ; 
timp frumos ; teren bun ; 
spectatori 15 000. Au înscris : 
Oprea (min. 38 și 69) șl Anca 
în min. 59.

UNIVERSITATEA : Godja
7 — Codrea 7, Cîmpeanu 8, 
Solomon 8, Șoptereanu 7, 
Pexa 8, Anca 9, Uifăleanu 8 
(din min. 84, Aldea), Muste- 
țea 8, Oprea 9, Bungău 6 (din 
min. 75 Popa).

FARUL : Uțu 7 — Pleșa 5, 
Tîlvescu 7, Koszka 7, Anto
nescu 6 (din min. 53 Stoical, 
Badea 8, Mareș 6, Sasu 5, O- 
logu 6, Iancu 4 (din min. 46 
Kallo 6), Tufan 7.

A arbitrat C. Petrea — 
București **+-t*, aju
tat la linie de Gh. Llmona și 
I. Dancu (toți din București).

Vineri, în preziua meciului, 
Titi Teașcă spunea: „Trebuie 
să ne reabilităm. După patru 
dușuri reci, merităm unul 
cald”. Culmea, că înainte de 
începerea jocului, la fel de op
timist s-a prezentat și Robert 
Cosmoc, antrenorul constăn- 
țean: „Am venit să ciștigăm 
și vom cîștiga".

Cronicarul a fost pus în de
rută : cine va învinge 7 Robus
tețea formației constănțene, 
maturitatea ei, sau tinerețea și 
vigoarea echipei clujene 7

O dată cu prima fază de joc 
aveam să-mi dau seama că e- 
chipa clujeană este hotărîtă să 
nu-și dezmintă antrenorul. Tă
vălugul atacurilor s-a năpustit 
năvalnic spre poarta lui Uțu, 
Pexa, ca half ofensiv, încearcă 
primul vigilența și suplețea lui 
Uțu (în min. 2), dar mingea 
trece de puțin peste 
sversală. In min. 7, 
la 5 m, șutează din 
bară dintr-o poziție 
intervine magistral la o bombă 
a lui Oprea (min. 19), boxînd în 
ultimă instanță în teren min
gea ce se îndrepta spre colțul 
de jos ăl porții. Cit p-aci ca în 
min. 25 să intervină neprevă
zutul. După cavalcada irezisti
bilă a atacanților clujeni, un 
contraatac al constănțenilor era 
să se soldeze cu un gol. In mi
nutul amintit, Ologu a centrat 
ca la carte, Iancu s-a îndreptat 
ca un bolid spre balon și in 
momentul cînd să reia în gel, 
din apropiere, Codrea 
alunecare — respinge 
ner.

Golul mult așteptat 
min. 38 : Uifăleanu a pătruns în 
trombă prin apărarea constăn- 
țeană, adevărată cursă de sla
lom, în careu a pasat lui Oprea, 
care de la 5 metri a împins ușor 
balonul în plasă. O nouă emo
ție peste două minute, ue astă

bara tran- 
Oprea, de 
nou peste 
clară. Uțu

— prin 
în cor-

cade în

VICTORIE NETĂ
Universității :dată la poarta

Tuf an a șutat năpraznic, Godja 
a scăpat și in momentul cînd 

spre 
a res-

la a-

mingea se rostogolea 
poarta goală, Șoptereanu 
pins în corner.

După pauză, asistăm 
ceeași presiune a clujenilor. In
minutul 59, Oprea îl deschide 
lateral pe Anca, acesta pătrun
de spre poarta lui Uțu, șutează 
sus la păianjen, mingea se iz
bește de 
plasă.

Replica 
dează cu 
dea (min. 
trem de puternic, de la 20 de 
metri.

A urmat apoi golul al trei
lea al clujenilor, înscris de 
Oprea în min. 69, dintr-o lovi
tură de la 11 m: Uifăleanu, 
deschis „printre”, a pătruns în 
careu și Pleșa l-a faultat, fapt 
pentru care arbitrul a acordat 
— just — lovitură de la 11 m.

In finalul întîlnirii constăn- 
țenii încearcă înscrierea golu
lui de onoare, dar acțiunile lor 
se izbesc de apărarea fermă 
din fața porții lui Godja.

bară și ricoșează în

constănțenilor se sol- 
o „bară" a lui Ba- 
64), după un șut ex-

VICTOR MOREA
coresp. principal

La tineret-rezerve : Universi
tatea — Farul 2—0 (0—0).

Niculescu . 5 — 
(min. 46 Jercan), 
6, Vlad 5, Ivan 6, 
Olteanu 7 (min. 60 
5), Nuțu 6, Kraus 
7, Țurcan 4.
Gornea 9 — Birău 

., ____ , 9, Pojonl 8 (din
min. 37 Broșovschl 7), Czako 
7, Petescu 94-, Lereter 8, 
Șchiopu 8, Axente 9, Domlde 
3, — ~ '

A arbitrat 
(lași)
bine la
(Bîrlad) 
(lași).

Fl. Dumitrescu 7.
Mircea

linie de N.
șl V. Buimistriuc

Rotaru 
ajutat'

Rainea '

cu Barbu mijlocaș o-cercarea .... ____
fensiv nu a dat roade ci, dimpo
trivă, a dus la slăbirea sistemu
lui defensiv, cel doi fundași cen
trali —■ Păciulete și Vlad — 
descurcîndu-se cu greu în fața 
impetuoasei înaintări arădene, 
sprijinite excelent de Petescu. 
Ajutată, deci, și de această îm
prejurare, l-a fost destul de ușor 
echipei oaspe - ■ -
perioritatea în 
minute; A fost, 
de joc cea mal 
în care el au . _
(Șchiopu a centrat, Păciulete a 
respins la Axente, care a recen- 
trat șl Petescu a introdus mingea 
cu capul în poartă) șl au ratat 
alte cîteva ocazii favorabile, poate 
cea mal clară fiind aceea din 
minutul 6 cînd Șchiopu, singur 
cu portarul Niculescu în față, a 
șutat în acesta.

Tn tot acest răstimp, gazdele 
au acționat dezordonat, au ajuns 
de puține ori la poarta Iul Gor- 
nea, neputîndu-și crea situații 
de gol. Am notat îndeosebi cîte
va șuturi ale lui Dobrin (min. 
18, 22, 32). ce-1 drept puternice, 
dar toate prin afara porții. în 
min. 28, Țurcan ar fi putut aduce 
egalarea, dar de la marginea 
careului mic el a trimis balonul 
prea ușor, cu capul, șl portarul 
arădan a prins.

După pauză, introducerea Iui 
Jercan a dus la o serie de per
mutări ta dispozitivul formației 
gazdă (Barbu a revenit la locul 
său obișnuit), dîndu-1 acesteia un 
plus de vitalitate. U.T.A. este 
silită la un Joc de apărare, dar 
va dovedi că știe să se descurce 
foarte bine și într-o 
împrejurare. Bacos și 
care a devenit fundaș 
după accidentarea lui 
par de netrecut. Le dă ____
ajutor Petescu, care azi a făcut 
o partidă excelentă. Timp de 
cîteva minute (50—55), Gornea are 
cîteva intervenții succesive în 
situații foarte grele. Țurcan, din 
ce în ce mai lent șl mai neatent 
în joc, irosește două bune ocazii 
de gol în min. 61 (la o centrare 
a Iui Dobrin) șl 62 (șut pe linsă 
poartă din interiorul careului).

Ș1, cînd toată lumea se aș
tepta mai puțin, cade cel de-al 
doilea gol al oaspeților : la un 
contraatac, Domlde pătrunde spre 
careul gazdelor, dar nu șutează, 
ci pasează lateral iui Axente, 
care, venit din urmă, șutează în 
colțul de jos al porții. Dubă 
acest duș, piteștenii se avîntă din 
nou în atac, dar U.T.A. se apără 
cu înverșunare. Gazdele sînt, 
totuși, pe punctul de a înscrie 
în min. 69 și 73, dar Pavlovici ra
tează situațiile avute. Pe măsură 
ce ne apropiem de final, gazdele 
încep să se resemneze, iar oas
peții, în relaxarea lor, pierd în 
min. 83 ocazia de a majora sco
rul (Domlde luftează, fiind sin
gur în careu).

Fluierul final al arbitrului de
clanșează entuziasmul arădanilor, 
care obțin două puncte extrem 
de prețioase pentru ei și pe care 
le merită cu prisosință. După 
cum a recunoscut și ' căpitanul 
echipei piteștene, Barbu, care i-a 
felicitat în mod foarte sportiv pe oaspeți.

C. FIRĂNESCU
La tineret-rezerve : F.C. Arses 

- U.T.A. 2-1. (i-0). .

să-și impună sti- 
primele 45 de 

de altfel, perioada 
bună a oaspeților, 
înscris un gol

asemenea
Lereter, 
central 
Pojor.i, 

un mare

40368


