
DUPĂ VIZITA ÎN BELGIA ȘI LUXEMBURG
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut vizite oficiale 
în Belgia, la invitația regelui Bau- 
douin și a reginei Fabiola, și în 
Marele Ducat al Luxemburgului, Ia 
invitația Marelui Duce Jean și a 
Marii Ducese Charlotte, s-a întors, 
sîmbătă seara. în Capitală.

Șeful statului român a fost în
soțit de tovarășii Ilie Verdeț, prîm- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Ioan A- 
vram. ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de consilieri și 
experți.

La aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

★
Sîmbătă după-amiază, președinte

le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, persoanele 
oficiale care l-au însoțit, au plecat 
spre București.

Aeroportul Findel, de unde a de
colat avionul prezidențial,

★
Președintele Consiliului 

al României, tovarășul 
Ceausescu, și tovarășa
Ceaușescu. însoțiți de Pierre Wer
ner. președintele guvernului lu
xemburghez, au fost, sîmbătă di
mineața, oaspeții orașului 
sur-Alzette. puternic centru 
rurgic. o adevărată „inimă 
binte" a industriei țării.

Numeroși localnici — masați pe 
străzi, salută cu cordialitate și 
simoatie pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Șeful statului român este întîm- 
p:nat cu căldură de primarul Ar
thur Useldinger.

Mulțimea aflată în piață — băr
bați si femei, tineri și vîrstnici — 
aclamă înaelung, flutură stegulețe 
cu tricolorul românesc.

Ceaușescu au fost întîmpinați 
tovarășii Emil Bodnaraș, Mar.= ■■ 
Mănescu, Paul Niculescu-MizQ. 
Gheorghe Pană. Gheorghe Răduies- 
cu. Virgil Trofin, Maxim Bergh a- 
nu. Gheorghe 
nălache. Emil 
Fazekas, Petre 
pescu. Leonte 
Stoica, Ștefan 
Petre Blajovici, Cornel ____ ,
Miron Constantinescu. Mihai Dales, 
Ion Ioniță. Vasile Patilineț, Ion 
f'ățan. Ion Stănescu. Ștefan Andrei. 
Ion Dincă. împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Staț și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
șl organizațiilor obștești, genera?

Au fost de față însărcinatei cu

Cioară. Florian Dă 
Drăgănescu, Jarws 
Lupa, Dumitru Po- 
Răutu. Gheorghe 

Voitec, Iosif Banc. 
Burtică.
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xpsomatic-
le bucuresteni. prezenți pe 
fac o caldă manifestare de 
de deosebită stimă. ron- 

ui partidului și statului 
•e ovaționează minute în 
i-$escj-P.C.R.-*-„Ceauțeseu- 
cetățenii Capitalei 
îndelung bticuria 
pe tovarășul

i la reîntoarcerea
«ficiale pe care le-a efec- 
îeîgra și Luxemburg.
Ol Nicolae Ceaușescu a 
cu cordialitate aclamații- 
mgi. urărilor de bun sosit 
de cetățenii Capitalei.

ex pri
de a-1 

Nicolae 
sa din

este îm-

★
podobit cu drapele naționale ale 
României și Luxemburgului. Preșe
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, sosesc la aeroport îm
preună cu Marele Duce Jean al 
Luxemburgului și Marea Ducesă 
Charlotte.

Șeful statului român Iși ia ră-

mas 
xem
Pierre G 
rei Depu
n.
TI'

★
de la personalitățile lu- 

~.eze venite la aeroport: 
■egoire, președintele Came- 
taților, Pierre Werner, mi- 

de stat președintele guver-
Eugene Schaus. vicepreședin- 
uvemului, Gaston Thorn, mi- 

afaceri lor externe și aite 
persoane oficiale.

de Stat 
Nicolae 

Elena

Esch- 
side- 
fier-

★
Fastuoasa sală a Consiliului pri

măriei găzduiește o ceremonie. în 
cadrul căreia îi sînt prezentate șe
fului statului român oficialitățile 
locale.

Șeful statului român 
la plecare, în Cartea < 
primăriei.

Vizita continuă la 
rurgice Arbed-Belval. 
1911.

In cursul aceleiași 
ședințele Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români, s-au înapoiat 
capitala Marelui Ducat.

i semnează, 
de onoare a

uzinele side- 
create în anul

dimineți, pre-

în

loc. 
semnarea 

Declarației solemne comune româ- 
no-luxemburgheze.

Declarația a fost semnată de

★
președintele 
Republicii 
Nicolae _ _  _ _ _
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. iar din partea luxemburghe
ze de Pierre Werner, președintele 
guvernului, și de G. Thorn, minis
trul afacerilor externe.

Consiliului de Stat al 
Socialiste România, 

Ceaușescu și de George

La Palatul Ducal a avut 
sîmbătă, 28 octombrie,

Sîmbătă, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit un dejun in onoarea Al
tețelor lor, 
Luxemburg 
lotte.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate. președintele Nicolae Ceaușescu 
și Marele Duce Jean rostit
toasturi.

Marele Duce Jean de 
și Marea Ducesă Char-

ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE ATLETISM

SPORTIVII DE LA C.A.U

DE LA BUCUREȘTI
Așa cum era de așteptat, între

cerile triunghiularului atletic C.A.U. 
— Metalul — Rapid, contînd pen
tru ultima etapă a campionatului 
divizionar, au fost extrem de dis
putate și. după încheierea probe
lor înscrise în prima zi de con
curs, orice pronostic asupra echi
pelor câștigătoare pare destul de 
riscant. Doar în meciul ' dintre 
C.A.U și Rapid, studenții dețin 
Un avantaj de 17 puncte, care poa
te fi hotărî tor.

Alături de cei prezenți în tri
bunele de la Republicii așteptam 
din partea sportivilor feroviari o 
replică mai puternică și rezultate 
care să le permită evitarea 
mului loc în clasament. în 
surprinzător, însă, rapidiștii 
prezentat o echipă extrem 
pestriță, care nici nu a punctat 
măcar în două probe (înălțime și 
greutate bărbați), din care doar 
Valeria Bufanu (cu 11,7 pe 100 m) 
și-a onorat prezența ce pista de 
alergări. Lipsiți și de aportul lui 
Gbeorghe Cefan ți a Alexandrinei 
Bădescu, și ca atare de puncte ex- 
trem de prețioase, feroviarii sînt 
conduși în ambeie meciuri după 
prima zi și păstrează șanse ex
trem de reduse de a mai echilibra 
situația.

Reuniunea de ieri nu ne-a ofe
rit performanțe deosebite, deși con
dițiile de întrecere au fost de a- 
ceastă dată ideale. Exceptînd re
zultatul Valeriei Bufanu, și într-o 
oarecare măsură pe cel al lui 
Toma Petrescu (10,6 pe 100 m). 
celelalte cifre au fost modeste. Și 
sinceri să fim, de această 
sportivii celor trei cluburi 
reștene nu mai au nici o

La capitolul surprize va 
să consemnăm succesul 
gistei Doina Cătineanu la lungime 
(5,86 m), care a depășit-o pe prin
cipala favorită. Florica Boca cu 
12 cm, și victoria lui Mihai Vrîn- 
ceanu la aruncarea suliței

Zoltan Gaspar con
duce plutonul aler
gătorilor la 1500 m, 
dar pe ultima parte 
a cursei el a fost 
întrecut de Gheorghe 
Ghipu, aflat in acest 
moment pe poziția 

a doua.

ulti- 
mod 

au 
de

dată 
bucu- 
scuză. 
trebui 

metalur-

fața
nu a . __
absența favoriților, Mariana Goth 
a trecut prima linia de sosire la 
400 m în 57,7, iar coechipierul ei. 
Ion Dima, a cîștigat cursa de 3000 
m obstacole.

în încheiere și două curiozități i 
deși au cîștigat 8 probe (din 14) in 
fața echipei C.A.U., atleții meta- 
lurgiști sînt conduși cu două 
puncte de formația studențească. 
Iar în echipa Rapid am remarcat
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O PARTIDĂ AȘTEPTATĂ CU JUSTIFICAT INTERES

ASTĂ-SEARĂ, ECHIPELE ROMÂNIEI Șl ALBANIEI
SE iNTiLNESC IN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL

• Așteptăm din partea jucătorilor noștri o corn 
portare mai bună decît 
și o victorie obținută 
sportivitate și joc de

reprezentativă de fotbal a 
iși încheie astă-seară ac- 

internațională oficială pe 
Ea întîlnește, în cadrul 

latului mon-

Echipa 
României 
tivitatea 
acest an. 
preliminariilor Campi
dial, echipa Albaniei. într-o partidă 
care — departe de a fi un meci 
oarecare, de închidere a stagiunii 
— prezintă un interes deosebit din 
mai multe puncte de vedere, pe care 
le vom trece în revistă în rândurile 
de mai jos :

Desigur, în primul rind, vom 
menționa latura competițională pro- 
priu-zisă a acestei întîlniri, ponde
rea — decisivă, putem afirma — a 
rezultatului cu care ea se va în
cheia, în ceea ce privește perspecti
vele evoluției noastre în cadrul gru
pei a rV-a.

După ce în meciul de debut în a- 
ceste preliminarii, cel de la Hel
sinki, echipa română n-a putut ob
ține decît un scor egal (sub aștep
tări față de valoarea adversarului 
și de rezultatul obținut în prelimi
nariile C.E., tot la Helsinki) și după 
ce principalul concurent al repre
zentativei 
R.D.G., a 
landei, la 
astă-seară

în ultimele lor apariții 
prin putere de luptă 
calitate superioară 

poate fi convenabil nici un alt dez- 
nodâmint al jocului decit victoria. 
Pentru că aspirațiile „tricolorilor1- 
ia obținerea primului loc în grupă 
(aspirații la care ei n-au renunțat, 
și pe bună dreptate !) sînt legate, 
am spune chiar condiționate, 
câștigarea tuturor meciurilor

de
Pe 

teren propriu, urmind ca ei să vi
zeze, in plus, și obținerea altui sau 
altor puncte în deplasare. Iată, prin 
urmare, subliniat primul aspect sub

Meciul de azi se va dispu
ta la lumina reflectoarelor, pe 
stadionul „23 August", cu în
cepere de la ora 17,30, și va 
fi condus de arbitrul grec 
Vamvacopoutos.

Partida va fi transmisa In 
întregime la radio și televi
ziune.

noastre în grupă, echipa 
întrecut net echipa Fin- 
Dresda, este limpede că 
fotbaliștilor noștri nu lc

feroviarului D. Szilagi, care 
realizat decit 56,70 m (!). In

prezența lui Valentin Jurcă (locul 
II la triplusalț cu 14,80 m), care 
săptâmîna trecută a concurat pen
tru Steaua !...

REZULTATE TEHNICE. 110 mg:
I. V. Teașcă (C.A.U.) 14.8, 2. N. 
Petcu (C.A.U.) 14,9, 3. E. Gheor
ghe (Rapid) 15,2 ; 100 m (b) î 1. T. 
Petrescu (C.A.U.) 10,6. 2. A. Stan 
(Rapid) 10,9, 3. A. Tudop (C.A.U.)
II. 0; 100 m (f): 1. Valeria Bufanu 
(Rapid) 11,7, 2. Laura Ratz (Me
talul) 12,3, 3. Carmen Ene (C.A.U.)

; lungime (f): 
neanu (Metalul) 5J 
Boca (Rapid) 5.76 
Popescu (Rapid) 5,f

1. Doina Că ti- 
56 m. 2. Florica 
m, 3- Cornelia

il m; înălțime 
(b) : 1. M. Purice (C.A.U.) 2.00 m.
2. M. Negomirear.u (C.A.U.) 1.95 m 
1500 m (b): 1. Gh. Ghipu (Metalul 
3:583. 2. Z. Gaspar (C.A.U.) 3:593
3. N. Ioan (C_A.U.) 4:00,4 ; suliță

care jocul de astă-seară apare de 
o importanță majoră, element care 
obligă pe purtătorii tricoului națio
nal să abordeze meciul cu toată 
seriozitatea și să-1 susțină făcind apel 
la toată energia lor fizică, la toate 
capacitățile lor tchnico-tactice. Cu 
atit mai mult, cu cît vor avea în 
față o echipă viguroasă, aflată in 
progres, dornică de o performanță 
de răsunet. In plus, este, credem, 
nimerit să ne reamintim și de me
ciul dintre echipa Albaniei și selec
ționata Olimpică a României, dis
putat nu de mult pe Stadionul Re
publicii, și în care fotbaliștii noștri 
au-tiebuit să se .întrebuințeze din 
plin pentru a-și depăși la limită 
(2—1) partenerii de întrecere.

Interesul cu care așteptăm întîl- 
nirea cu Albania îmbrățișează însă 
și o altă latură, aceea a evoluției, 
a drumului pe care merge echipa 
reprezentativă a României, ale că
rei comportări din sezonul de toam
nă (Craiova, Helsinki) au fost de 
natură a nemulțumi nu numai pe 
tehnicieni dar — mai ales — marea 
masă a iubitorilor acestui sport. In 
această privință, am dori să ve
dem astă-seară un „unsprezece" re
prezentativ echilibrat, jucind 
energie și dăruire, in spirit ofensiv, 
in continuă mișcare, cit mai aproa
pe de cerințele fotbalului modern, 
de pretențiile fotbalului internațio
nal. de insăși cartea de vizită pe 
care echipa României și-a făurit-o 
in arena internațională.

Avem convingerea că un 
pozitiv, convingător Ia aceste ce
rințe stă in puterile echipei noastre

Dobrin, unul dintre /ucatorii echipei naționale, 
dreaptă astăzi speranțele iubitorii de fotbal din țara noastră, produce 
panică in careul advers. Secvență din timpul partidei România — Aus
tria, disputată la Craiova cu prilejul inaugurării sezonului internaționaltria, disputată la Craiova cu 
de toamnă.

inaugurării sezonului internațional

Foto : S. BAKCI

cu

răspuns

VICTORIE NETĂ A REPREZENTATIVEI NOASTRE DE HOCHEI IN AL DOILEA JOC

ROMÂNIA R. P. CHINEZĂ 5-1
Partida revanșă dintre echipele 

de hochei ale României și R. P. 
Chineze, desfășurată aseară pe pa
tinoarul „23 August", din Capitală, 
a prilejuit, ca și cu o seară înainte, 
o întîlnire animată, interesantă.

Conducătorul tehnic al lotului 
nostru, Mihai Flamaropol, a ope
rat o serie de modificări în for
mație, care s-au dovedit bine in
spirate Astfel, Bașa a fost tre
cut furdaș (în locul lui Ioniță), 
făcînd pereche cu Varga, G. 
rian l-a înlocuit pe Florescu, 
linie cu Scheau, în atac

fost utilizați Ștefanov, Moiș și A- 
xinte. Buturile echipei române le-a 
apărat, tot timpul și cu deplin suc
ces, tînărul Valeriu Netedu.

în această alcătuire, echipa noas
tră a dat un randament superior, 
dar, este drept, hocheiștii chinezi 
au evoluat parcă mai obosiți, mai 
puțin iuți decît în jocul de vineri.

Mai omogenă, așadar, cu un pa
tinaj superior și cu un partener 
care n-a reușit să-i ridice proble
me, selecționata română a domi
nat marea majoritate a timpului. 
Consolidarea apărării a dat sigu-

4»

pen- 
at it

și că, astă-seară, il vom primi, 
tru că numai astfel victoria 
de mult dorită (după o lungă suită 
de meciuri nule) va putea fi obți
nută.

In sfîrșit, importanța partidei este 
reliefată și de faptul că, după 22 
de ani. întîînirile fotbalistice româ- 
no-albaneze la nivel de reprezenta
tive A sînt reluate cu această oca
zie. Sub acest aspect, salutăm eve
nimentul ca pe un excelent prilej 
de consolidare a legăturilor dintre 
fotbaliștii români și albanezi, de a- 
firmare a relațiilor de prietenie 
dintre tineretul sportiv al celor 
două țări.
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FOTBALIȘTII 

ROMÂNI

Șl ALBANEZI, 

CU 24 DE ORE

ÎNAINTEA

MECIULUI

(in pag. a 3-a)
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la poarta oaspețilorUn nou atac al echipei române

f

ranță atacului, în care au excelat 
cele două „prime viori” ale echipei 
noastre, Gheorghiu și Huțanu. De 
altfel, întregul colectiv merită a- 
precieri pentru comportarea de a- 
seară. Se pare că Mihai Flamaropol 
a găsit o formulă bună cu care va 
aborda un foarte dificil sezon in
ternațional.

Au marcat : Gheorghiu (2), Pană, 
Costea, Huțanu, respectiv Huan 
Pen-fa. Arbitrii FI. Gubernu și O. 
Barbu au condus excelent, un joc 
în care spiritul sportiv a fost do
minant, fiind dictate doar patru 
minute de eliminări.

Echipa R- P. Chineze părăsește 
astă-seară țara noastră. Ea își va 
continua programul de pregătire în 
vederea participării la întrecerile 
grupei C a campionatului mondial, 
în Elveția și Suedia.

Valeriu CHIOSE

Activitatea
sportivă de masă

(Continuare in pag. a 3-a)

(2-0, 2-0, 1-1)

A. VASILIU

In fața ostașilor unității defilează.., cupele ciștigate în cadrul concursului 
dotat cu „Cupa Apărarea Patriei"

V-AȚI PREGĂTIT PENTRU SEZONUL DE IARNĂ ?
Se apropie iarna, anotimpul pa

sionantelor întreceri pe luciul ghe- 
ții, al coborișurilor amețitoare 
schiuri și sănii. V-ați gîndit
fetele și băieții a căror prezență 
face tot mai puternic simțită
pîrtiile de schi și terenurile

TOATE DRUMURILE

pe 
la 
se 
pe 
de

gheață ? Ce concursuri ați conceput 
anume pentru ei în lunile friguroa
se ? Sînt bine aprovizionate maga
zinele cu articole de sport în aceas
tă toamnă ? Răspunsurile la între
bările menționate 
pentru început, în

DUC LA C.J.E.F.S.

le-am căutat, 
orașul Craiova.

Cînd e vorba de pregătirile efec
tuate în vederea sezonului- rece sau 
de făcut reproșuri în această pri
vință, toate drumurile duc la 
C.J.E.F.S., care de obicei alcătuiesc, 
în colaborare cu ceilalți factori cu 
atribuțiuni în activitatea sportivă,

cu acțiuni de 
cit mai mulți

planuri minuțioase, 
natură să atragă 
tineri în diverse forme de practi
care a exercițiului fizic. Să recu
noaștem că și noi am făcut primul 
drum la consiliul județean Dolj, 
unde prof. Florea Zamfir, vicepre-

ședințe al C.J.E.F.S., ne-a furnizat 
o seamă de date interesante.

— „Săniuța de argint",• „Olimpia
da de iarnă", „Cupa tineretului de 
la sate", iată numai citeva din con
cursurile de amploare, precizează 
interlocutorul, care se vor organiza 
pe intreg teritoriul județului nostru, 
în vederea bunei desfășurări a aces
tor concursuri, în municipiul Cra
iova. de exemplu, se vor amenaja 
pirtii de schi in Parcul poporului

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri dimineață, intr-o splendidă zi 
de toamnă, am fost oaspeții unei u- 
nități militare (unde ofițer instructor 
cu pregătirea fizică șl secretar al Co
mitetului U.T.C. este locotenentul 
major Dociu Hie) a forțelor armate. 
Fuseserăm invitați aici pentru a a- 
sls.ta. *,a° festivitate organizată cu 
prilejul decernării unor cupe și dis
tincții sportive la. încheierea unui 
mare concurs militar : concursul pen
tru cea mai bună bază materială 
sportivă și activitate sportivă de mat 
sa dotată eu „Cupa Apărarea Patri
ei-. Incepînd de la eșaloanele cele 
mai mici, această întrecere, desfă
șurata pe etape, a cuprins un mare 
număr de unități, militari în termen 
și cadre dornice să obțină rezultate 
sportive superioare.

cadreIor . unității frumos aliniate, o tribună In care au luat 
loc comandantul unității, oaspeții. 
Locotenent-colonelul Alexandru Crâ- 
ciunescu din partea unui eșalon su
perior — i-a felicitat pe comandant 
și pe ostașii unității pentru succesele 
repurtate in activitatea sportivă de 
masa in activitatea de pregătire 
eaZreăi 'h™ fortele armate pecare l-ați cucerit in acest concurs — 
al Smnnc-°rbAtorU1 ~ PSte Un aI muncii dv„ pentru care meritați 
i ,c°mandantului unității
envi-0Sa in.minata apoi cupa transmisibila după care unității i s-au mai 
oierii cupe și diferite diplome din 
partea C.C. al U.T.C. și al C.N.E.F S\

Am fost invitați apoi să vizităm baza sportivă a unității, să asistîm 
a o demonstrare sportivă a ostasi- 

mnitPC ° suPra£atâ unde pînă nu de 
mult era un teren viran s-a amena
jat acum o execelentă bază sportivă • 
terenuri de volei, handbal, porticuri 
de gimnastică, teren de fotbal, piste 
speciale militare cu obstacole. Totul 

irmatiat1tăCUsiPUti,?i-fbani’ dar cu mu’tâ 
h a Ș1 sP‘rlt gospodăresc. O fi ludaatăintnaCeSt S-ns- ~ demnă de a 
il luata în seama m întreaga țară 
— este bazinul de înot. 1

Unui pîrîiaș mic i a-a pus pe o 
Porțiune un zăgaz, i s-au amenajat 
margini, bloe-starturi din lemn sa 
pus frînghie cu plută care marchea
ză culoarele și micul strand rare a 
cum o bijuterie. Cu' același spirit 
gospodăresc, aici s-a amenajat, în
tr-o hală, o sală de sport.

In după amiaza cînd transmitem 
aceste rinduri tiparului, ostașii s-au 
întrecut pe frumoasa lor bază spor
tivă pînă la lăsarea serii.

/
Modesto FERRARINI



Pag. S 2-a

Dacă ar fi sâ trec In revistă fundss.i 
centrali pe care !-a dat Timișoara fot
balului românesc, de-a lungul aci 
as face o listă destul de lungi— o .:,4 
care insă, ar trebui neapărat să e-jpr -.- 
dă numele lui Emmeric Vogt. Rudolf Co- 
tormani. Iosif Covaci, AL Androrio.-1 *sif  
Lereter și. fără Îndoială cel al lui Oc
tavian Brînzel.

•) Titus Ozon — Mereu în 16 metri... E- 
ditura Stadion, 1972, 262 pag. 8 lei.

Pe ultimul dintre ei. l-am regăsit de 
curînd. La Constanta, tntr-o a cetcasa. 
cu burniță... Brinzei se grăbea s-a.u-eâ 
la școală — este profesor de matematică 
la Liceul nr. 4— șl n-am putut ob‘. -e 
de la el decit promisiunea că r.e vom 
revedea a doua zi, ca să depărtăm a- 
mint’d în fața ceștilor de cafea...

— Ești de mult timp... constânțean ?
— Din 1959. înaintea mea mai venise

ră alei șl alți timișoreni: Ciosescu șl 
Florescu. Eram trei de la „Politehnica". 
Apoi vînturile vieții ne-au Împrăștiat 
din nou. Ciosescu a stat plnă 1964. cind 
s-a mutat cu postul la spitalul din 
Arad. Aud că și Florescu a plecat la

Cărți noi In editura stadion
>,OZON—SCRIITORUL"

DESPRE
„OZON—JUCĂTORUL"*)

Orice carte de beletristică sportivă 
este așteptată cu deosebit interes de un 
public larg. Cind aceasta are ca temă 
fotbalul, atunci, firește, numărul solici- 
tanților crește. Iar dacă autorul este șl 
Tltus Ozon, sîntem îndreptățiți să cre
dem "tiă. . tirajul se va epuiza repede.

Nume intrat cu majuscule in istoria 
fotbalului românesc, Titus Ozon se pre
zintă, azi. în fața mai vlrstnicllor sau 
mai tinerilor săi admiratori, tntr-o postu
ra inedită : autor al unui volum de a- 
mintiri. Desigur. încercarea este îndrăz
neață avînd în vedere că eroul principal 
este chiar fostul jucător. Exista, in i- 
cest caz. primejdia unei „autopriviri- 
mai puțin exigente, ceea ce, desigur, 
ar fi redus, credem, din valoarea in
trinsecă a volumului. Din fericire, au
torul s-a păstrat In limitele echilibrului, 
neocollnd nici perioadele critice (sau 
criticabile) și nici pe cele îndreptățite 
la aprecieri laudative.

Apelînd la numeroase documente, car
tea este nu numai Istoria unui om, c! 
și a unei Întregi perioade din Istoria 
fotbalului românesc. SInt rememorate, 
cu această . ocazie. ..filmele'1 unor me
ciuri (interne și internaționale), numele 
unor echipe și ale unor jucători care 
au contribuit la continua dezvoltare a 
„snortuîul rege".

Stilul alert, cu multe reușite artistice 
(în special în ceea ce privește subtitra
rea capitolelor). îmbracă Intr-o formă 
accesibilă șt atractivă o multitudine de 
date, altfel greu de retinut. mărind prin 
ac-asta importanța lucrării.

Credem, totuși, că ar fi fost, poate, 
mal bine venită o „prefață" semnată de 
o altă persoană (și sîntem siguri că ar 
fi făcut-o cu plăcere multe personalități 
ale v’ețil sportive care l-au cunoscut 
îndeaproape pe Tltus Ozon). în locul 
celei aparțlnînd semnatarului cărții. în 
fond o expunere de motive asupra uti
lității volumului șl a „punctului" său 
de plecare, justificarea lor găsindu-și 
explicația prin însusi paginile prezente. 
De asemenea, ne exprimăm nedumeri
rea pentru lipsa ilustrației (care ar fi 
suscitat un Interes similar cu cel al 
cuvtntulul scris). înlocuită de mic! vlg- 
nete. ce „colorează" paginile, dar... nu 
spun nimic.

Un ultim cuvlnt șl pentru coperta 
foarte bună semnată de D. Negrea, de
corator ale cărui calități le-am remar
cat șl cu alte prilejuri.

Emonuel FÂNTANEANU 

București, așa d am rimas numai eu 
atd. Dar nu regret. Ml cm» foarte biae 
la fcoaiA. acum am fort a.es la secția 
de fotbal a «FaniM*.  a» câ mâ apro
pii iarâțf de .balonul rotund*  pe care 
l-am !ub;t atit de mult In

— Cine te-a .descoperit*  ?
— Vasile Debcîear.u. El m-a adus de 

la Ghiroda la .Lectrtca*.  D*̂pâ  aceea. 
Jean Lâpațnear.u. m-a luat la «Poix*.

— C3nd ai debstat la JMH*  ?
la Tfv»* Bseure^u. a—
cu 3—L Er*m  fuadas s^a^a. aeaaeu.

— Ct ti ia •PoC*  T

cut la CFR Tim ișoara st dupd aeeea ia 
.Farul*.  unde m fc
1*2...-

— .Poli- era considerați pe rrțrzr 
o echipi de elan... una din urmele 
„romantice*  ale fotbalului nostru..

— Noi consumam o mare tunffie. la 
„Poli*.  Eram tineri, ambițioși doruri 
ÎN PRIMUL BIND sâ invâțâm. r s-i ne 
vindem greu pielea pe terenul de fot
bal... N-aveam condițiile pe care le ®- 
fereau alte echipe- Dar r.e vedeam de 
studii și munceam al naibii $i la antre
namente. Am pus, cum a-ar ' e- 
cartea pe primul plan ș- n-am fâctsx »-» 
de loc. Vrei o dovadă ’ Ha; să :aâm 
toatâ echipa ,.Po-M de pe vremea aee^a 
și sâ facem un buan*..  Toți lucâtoe» au 
ajuns oameni cu prtJîeS’.: ser. oase. ob*  
meni stimați la locurile lor de murtcA- 
Curcan, e inginer la timișoara, FW- 
rescu, inginer chimire ZMrvea £>• 
giner mecanic. Cojereana, lector a- 
ni verși tar. Tinase, mgSaer
la Orșova. Girieaco. i.-.z ~.er etizr.us. 
R. Lazar, profesor. Ciesesc®, medie 
Cădariu. ing. constructor la Burureșn. 
Boroș. mg. mecanic. Filip, mg. ehunist 
la Bacău. Lereter, ing. ineeamc_ De ce 
spun toate astea ? Pentru ci exiști nnu 
fotbaliști care mai cred ci fatbahal este 
singura lor menire In viațâ_ Greșeai 
capitaiâ?..

— Ești câsitorit •
— De 14 ani. Fetita mea Iu' jna se 

pregătește pentru clasa îhtfL..
— Au trecut atfția am Cedn-d te-al

MONTHERLANT Șl
A încetat din viață scriitorul 

francez de renume mondial Henry 
de Montherlant Tn ziua in care, 
intr-un moment de depresiune, și-a 
pus capăt zilelor — ca și Hemin
gway — avea virsta Olimpiadelor 
moderne, căci se născuse la Paris 
în 1896. Apropierea nu este întâm
plătoare, întrucît Montherlant s-a 
făcut cunoscut lumii literare (și 
mai ales celei sportive) datorită 
operei sale de tinerețe — un oma
giu la adresa umanismului sportu
lui — „Les Olympiques", titlu sub 
care au tost reunite povestirile, 
eseurile și poemele în proză din 
culegerile „Paradisul la umbra 
spadelor" și „Cei 11 din fața porții 
daurite".

Pe pista olimpică
E de culoarea murgului, pestri

ță, roșiatică, asemenea pîrlitului de 
soare, netedă ca și cum de abia 
ar fi fost nivelată cu tăvălugul, re
zistentă și fragedă, o poți ghici, ca 
un trup antrenat in tinerețe. Cum 
o fi oare, la apropierea obrazului, 
contactul său de lucru cernut? ° fi 
avînd vreun miros? Aș vrea s-o 
văd de aproape, la ora cînd sta
dionul e numai liniște și singură
tate, să-i cunosc alunițele de pe 
față. Ca și pielea, și ea e alcătuită 
din mai multe straturi. Dar care’’ 
Nu știu nimic despre ea. dar aș 
vrea să știu totul, asemenea celui 
care pune întrebări despre o femeie 
abia zărită.

Cînd am ajuns umbra tribunelor 
o acoperea pe jumătate. Eu, de
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Radu POP

dial, tinărul Mootberlant practică 
asiduu sportul, in special atletismul 
(a alergat ltO m in 11.4 s) $i fot
balul (ea portar sa j apărător) în 
cluburile pariziene Rezultatul ex-
perieri țelor isale sportive este tran-
spus i formi lirică în operele

(1924) și „Earinus"
(1929). Câllireț $î amator de tau-
romacr ie. Nlontberlant a fost un

tjservaltor al fenomenului
sporții pe care l-a înnobilat cu
texte ce polt părea astăzi desuete.
dar pi e trece o undă de sim-
patie de nel

Pen'tru a familiariza pe cititorii
noștri ipera lui Montherlant,
reproducem traducerea uneia dintre
poemele sale

de ia Coiombes
pildă, care alerg fără încredere, 
plin de toane, dacă n-aș avea un 
adversar in stingă mea, cît aș fi 
de îngrijorat si fug la soare, In 
timp ce «Itul aleargă la umbri!

Sportul

PENTRU A CINCEA OARĂ,
MUSAFIRUL DELTEI DUNĂRII

De vorbă cu ANGELO SCALZONE, 
unul din eroii J.O. de la Munchen

Angelo Scalzone, trăgătorul care 
la J.O. de la Munchen a produs 
marea surpriză, cîștigtnd titlul olim
pic la talere aruncate din șanț și 
stabilind un nou record mondial și 
olimpic (199 de puncte din 200 po
sibile), a fost, de curînd, oaspete! ■ 
țării noastre, ca turist-vînător. în 
ultimele ore ale șederii lui în Ro
mânia. el a făcut o vizită la fede
rația noastră de tir, prilej pe care 
l-am folosit pentru a sta de vorbă 
cu acest mare trăgător.

Interlocutorul nostru, un bărbat 
voinic, (are peste 180 de centime
tri înălțime și aproape 100 de kg 
greutate), ne-a vorbit timp de a- 
proape o oră cu pasiune și volup
tate. nu despre lucruri care ne-ar 
fi interesat, în primul rînd, pe noi
— Olimpiadă, performanțe, și alte 
aspecte ale sportului pe care-1 
practică cu atîta succes — ci des
pre... vînătoare, marea lui pasiune, 
despre Delta Dunării, pe care a vi
zitat-o. acum, pentru a cincea oară. 
De altfeL „Bereta" lui automată nu 
greșește ținta niciodată, nici la rața 
singuratică care țîșnește din stuf 
cu viteza săgeții, nici la cîrdul care 
zboară la mare înălțime. Dacă n-ar 
respecta regulile vînătorești, Scal
zone ar doborî în citeva ceasuri
— dar numai în Deltă unde e vî- 
nat bogat adăuga el — zeci și zeci 
de rață sau gfște sălbatice.

Cu toate că a fost considerat la 
Munchen ca realizatorul unei mari 
surprize. Scalzone are o biografie 
impresionantă. De cinci ani face 
parte din .squadra Italia» la ta
lere, interval în care, pe echipe, a 
cîștigat patru titluri europene și u
nul mondial. Paradoxal. însă, deși 
practică de mai bine de 20 de ani 
sportul tirului la ținte zburătoare,

SPORTUL
Cit de zăpăcit aș fi dacă linia cu
loarului meu s-ar găsi o parte la 
soare, iar alta la umbră ! Puțin 
cite puțin umbra cîșttgă teren. Aj 
fi vrut să am dosul palmei așezat 
pe această suprafață sensibilă in 
timp ce se potolea, ca un corp ce 
arde de fericire și se răcește în 
somnul vrăjit.

Pistă, carne delicată, cum aș putea 
s-o tăinuiesc. m-am îndrăgosttt de 
tine. Voi conserva într-o zi. in
tr-o mică urnă de-a mea, puțin 
din zgura ta răscoaptă și arsă! Tre
buie să credem, materia este ome
nească. Sufletul lumii e răspîndit 
în sufletele. în corpurile. în lu
crurile create de om și în acelea 
pe care nu le-a atins niciodată. 
Nu știu dacă această pistă, ale că
rei însușiri le ignorez încă, merită 
într-adevăr să fie sărutată, cum să
rută arabul, plecat spre Răsărit, 
nisipul deșertului. Dar dacă e per
fectă. o merită. Mai mult poate 
decit o mulțime de obraji pe ne
drept iubiți.

Traducere de 
Victor BANCIULESCU

CURIOZITATE
ȘI NOSTALGIE...

„Mă numesc Rareș Stănescu și 
am venit cu tatăl meu, să văd un 
meci de rugby pe terenul din Par
cul Copilului". Și micul Rareș nu 
este un spectator ocazional al me
ciurilor de rugby. Tatăl lui, ingine
rul Costel Stănescu, fostul jumă
tate la grămadă al „Griviței Roșii" 
și al echipei naționale, îl ia de 
mină în fiecare duminică și îl duce 
la mecjurile de rugby. Curiozitate, 
de o parte, interes, dar, poate, și 
nostalgie de cealaltă parte. Aceasta 
plnă în ziua cînd Rareș va deveni 
și el jumătate la grămadă.

Foto ; Dragoș NEAGU 

Scalzone n-a fost decît o dată «.«»;• 
pion al țării sale. 1972 a fost pen
tru el anul marilor succese spor
tive, începînd cu obținerea unui re
cord personal (197 de talere din 
200), cîștigarea trofeului „Marele 
premiu Brno“ din Cehoslovacia, a 
campionatelor internaționale ale 
Franței (cînd l-a învins pe cam
pionul mondial Carrega) și termi- 
nînd cu medalia de aur de la O- 
limpiadă.

„Ce să vă spun despre pregătirile 
mele olimpice. Nu prea difereau de 
alte perioade de antrenamente ; un 
regim alimentar aproape vegetarian 
(mîncam carne foarte puțină și a- 
ceei. de pasăre sau iepure de casă, 
fructe, lactate din abundență), re
dusesem mult rația zilnică de țigări 
și scăzusem intensitatea în antrena
mentul tehnic (trăgeam doar la 
200—250 de talere pe săptămînă). 
In schimb, participam mai des la 
partide de vînătoare. Ce mi s-a 
părut cu totul ieșit din comun era 
că lucram mai mult cu un antre
nor care nu trăsese în viața Iui un 
foc de armă, un profesor de edu
cație fizică, care ne punea tot 
timpul să alergăm, să ridicăm hal
tere și să facem multă, multă gim
nastică. Mie mi se pare că toate 
acestea mi-au folosit" a încheiat a- 
cest capitol de discuție „tehnică" 
Angelo Scalzone.

Un „moment olimpic", relatat de 
Scalzone : „După ce am ieșit cam
pion la Munchen, toți m-au între
bat cum de am ratat cel de-al 
123-lea taler, dar nu m-a întrebat 
nimeni cum de am nimerit cele 
199...“.

Cum spuneam, Scalzone a venit 
acum pentru a cincea oară în Ro
mânia, dar niciodată pentru a par-

Pe noua oglindă de ghea
ță, din cartierul Gheorghihxi, 
tinere patinatoare reactuali- 
zind imagini din anul de de
but al patinajului clujean: 
1872.

Fotoi R. WAGNER

sanen, In meciul cu Finlanda. Tiparul 
s-ar fi putut să vâ Înșele. Dar inima?

V. TEPELUS. Vreți si vă răspund 
cu da sau nu? Da.

RADU ANGHEL, TIMIȘOARA. Sâ vă 
spun eu dacă Dumitru se va mai în
toarce sau nu la Rapid ? Nici Dumitru 
nu v-ar putea răspunde, azi. la această 
Întrebare. Inimile fotbaliștilor, ca și ini
mile femeilor slnt pline de mistere!

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. Comen
tariul din „Sportul- de luni, legat de 
„jocul de-a liderul" din campionatul di
viziei A la fotbal, v-a inspirat un ca
tren. Aveți cuvlntul :

FLOREA ZOGOREANV, COMUNA SA- 
MOSTELNIC. ,.NU vi «upărați ei vă ră
pesc timp, dar meseria dv. este de a 
răspunde întrebărilor cititorilor*. Se

pare că m-ațl asimilat cu factorii poș
tali. In ceea ce privește... meseria. Tot 
este bine că nu mi se cere sâ aduc răs
punsurile acasă I 2) „Vreau să știu dacă 
Mihai Constantlnescu, care a transmis 
Ia televiziune intrecerile de haltere de 
la J.O.. este unul și același cu clntă- 
rețul de muzică ușoară?". Nici gînd. El 
n-a clntat decît In corul școlii și numai 
atunci cind corul se descompletase! Mi
hai Constantlnescu, cel despre care a- 
mintiți dv. este antrenor de haltere la 
clubul Olimpia.

ILARIE PIRLEA. LUDUȘ. „Mă intere
sează rezultatul exact al celui de-al doi
lea meci dintre U.T.A. și Vitoria Setu- 
bal ?• N-am înțeles sublinierea dv : „re
zultatul exact". Credeți că. altfel, v-am 
fi dat unul... aproximativ? 1—0 pentru 
Vitoria Setubal. în tur: 3—0 pentru 
U.T.A.

LIDIA BANC, BUCUREȘTI. Cu toate 
eă vă arogați calitatea de a fi „cea mai 
mare suporteră a lui L. Sătmăreanu", 
în cazul de față n-ați reușit «ă vă iden
tificați Idolul El este și nu alt jucă
tor. cum credeți dv.. In fotografia care 
înfățișează o luptă pentru balon cu Ris-

Campionul olimpic la talere An
gelo Scalzone (Italia) în vizită la 
Federația română de tir.
ticipa la un concurs de tir, ci ca 
turist-vînător. îl atrage, ca un mag
net, sălbăticia și fauna Deltei noas
tre. La anul va veni de două ori. 
O dată ca sportiv, la „Marele nre- 
miu Carpați", dar asta depinde de 
federația italiană dacă îl va selec
ționa pentru concursul bucureștean, 
și a doua oară — asta sigur — ca 
turist. „Așa de bine mă simt in 
Delta Dunării — spunea mai mult 
tn serios decît în glumă — Incit 
mi-aș face acolo o căsuță și mi-aș 
petrece tot timpul liber...".

T. RABȘAN

P.S. Angelo Scalzone are 41 de 
ani, este tatăl a trei copii, locuieș
te în orășelul Castel Vulturno, nu 
departe de Neapole și este proprie
tarul unui mic restaurant-hotel.

DE LA CINE ÎNVĂȚĂM ȘAH?
Olimpiada de șah de la Skoplje 

a fost urmărită și comentată de 
peste 300 de ziariști din toate cele 
cinci continente. în rîndul acestor 
mînuitori de condei s-au numărat 
mulți foști jucători celebri, cum ar 
fi marii maeștri Szabo (Ungaria), 
O’Kelly (Belgia), Janosevici (Iugo
slavia), Koltanowsk! (Statele Unite) 
— unul din deținătorii recordului 
mondial în simultanele oarbe — (34 
de partide !) maeștrii internaționali

Bertok, Karaklaici, Sofrevski, Bog- 
danovici (Iugoslavia), Minev (Bul
garia), Litmanowicz (Polonia), To
ran (Spania), spre a nu numi de
cît pe cei mai cunoscuți.

Centrul de presă al Olimpiadei a 
avut ideea de a-i aduce la tabla 
de joc, intr-un turneu de șah ful
ger (cinci minute timp de gîndire 
la o partidă), care s-a desfășurat 
în mijlocul unui mare interes, fiind 
transmis în direct de televiziunea 
din Skoplje.

LA CONCURENȚĂ CU... FOTBALUL
Potrivit raportului comisiei finan

ciare a Olimpiadei de șah de la 
Skoplje, întrecerile au fost urmărite 
de-a lungul celor 22 de runde (7 în 
preliminarii și 15 în turneul final) 
de aproape 50 000 de spectatori. Cea 
mai mare afluență de public (peste 
4 000 de bilete vîndute) s-a înre
gistrat la întîlnirea derby U.R.S.S. 
— Iugoslavia. în aceeași zi (o du

finind cont de „Joc", consider, 
(Poate chiar ar fi firesc),

Intr-o zi să fie lider...
Sportul. Sportul Studențesc I
NEGY OKOS, ȘIMLEUL SILVANIEI. 

Vă puteți lua la întrecere cu orice sta
tistician... profesionist Jn materie de 
J.O Ați merita, deci, și dv o medaliei 
într-adevăr, Mark Spitz este singurul 
sportiv care a cucerit 7 medalii, în ca
dru) aceleiași Olimpiade. Pe locurile ur
mătoare: atletul finlandez Nurml. gim
nastul american Helda, scrimerul ita
lian Nedo Nard! și pistolarul american 
Lfte, toți cu cite 5 medalii de aur. Cind 
este vorba de numărul cel mal mare
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ȘTIAȚI CĂ...
...în meciul de fotbal dintre echi

pele irlandeze Athlon și Limerick, 
disputat nu de mult, înaintașii e- 
chipei Athlon au înscris două go
luri în 13 secunde ? în timp ce în 
alte multe partide, în 5 400 de se
cunde (90 de minute) echipele în
cearcă în zadar să marcheze mă
car un gol. Te pui cu fotbalul ?

...tînăra speranță a tenisului fe
minin american, Chris Evert (17 
ani) s-a decis să treacă la profesio
nism ? Ea va face acest pas pe 
ziua de 21 decembrie.

...W.B.A. a dat un... ultimatum, 
atît lui Joe Frazier, cit și Iui Geor
ge Foreman, pentru a ajunge la 
un acord asupra meciului pentru 
titlul de campion mondial de box 
la toate categoriile ? Se pare că 
acest acord s-a și produs, întîlnirea 
urmînd să aibă loc în a doua ju
mătate a lunii decembrie.

...echipele norvegiene de fotbal 
fac, uneori, deplasări de 2 000 de 
kilometri, pentru a susține meciuri 
în cadrul diviziei A ? Așa se întâm
plă, de pildă, cînd o echipă din 
Stavanger trebuie să joace la Nar
vik...

OLE RITTER 
gata pentru revanșă!

Fostul recordman mondial al cursei 
de o oră, ciclistul danez Ole Ritter, 
a declarat că va încerca anul viitor 
să doboare recordul de care a fost 
deposedat zilele trecute de către 
belgianul Eddy Merckx : „Va fi 
greu desigur, am virsta de 31 de 
ani, dar vol face oricum această 
tentativă, și, bineînțeles, la Ciudad 
de Mexico". Ole Ritter a ținut, tot
odată, să-l felicite pe Eddy Merckx 
pentru excepționala sa performanță.

S-au oferit premii foarte Origi
nale. învingătorul, dă pildă (Iovan 
Sofrevski), a primit cite o țigară 
pentru fiecare secundă de gîndire, 

ceea ce — potrivit calculului fă
cut de un computer — a condus 
la... 12 kilograme de tutun.

Al doilea clasat (Mario Bertok) a 
fost răsplătit cu un costum, pe care 
cel mai bun croitor al orașului l-a 
confecționat în 6 ore, adică exact 
atît cît a durat concursul.

Jucătorul de pe locul III (T. Ra
clei), a avut surpriza (plăcută) să 
capete o cantitate de vin egală cu... 
greutatea propriului său corp.

Ultimului clasat urma să i se 
Ofere, drept premiu de consolare, 
c-rtea cunoscutului maestru iugo
slav Bojan Bjelica, „Manual de 
șah". Ca să învețe ! Premiul n-a 
putut fi, însă, atribuit. Ultimul în 
acest turneu a fost chiar Bjelica, 
autorul lucrării...

minică) trebuia să aibă loc jocul de 
fotbal de divizia A, susținut de e- 
chipa locală „Vardar". Și iată că 
— probabil pentru prima dâtă în 
istoria sportului — balonului ro
tund i-a fost teamă de concurența 
tablei cu patrate albe și negre. Me
ciul de fotbal a fost aminat cu 
24 de ore !...

de medalii olimpice de aur cîștigate de 
un sportiv la J.O., într-adevăr. Spitz, 
cu cele 9 medalii ale sale (? !a Miin
chen șl 2 la Ciudad de Mexico). împarte 
primul loc cu Paavo Nurml și cu gim
nasta sovietică Larisa Latinlna

MARIA STOICA. SATUL CRETEȘTI, 
COMUNA VIDRA, JUDEȚUL ILFOV. 
Vreți si corespondați cu suporterii IUI 
Dinu, Dumitrache și Lucăscu, cu sim- 
patizanții echipei Dinamo, in general. 
Vă doresc corespondență plăcută. Evi
dent, asta depinde de rezultatele dina- 
movlștilor.

I. BEBEANU, CARANSEBEȘ. Ar fi 
mult mai simplu dacă ml-ați da toate 
detaliile, în loc să-mi cereți să fac pe 
detectivul și apoi pe judecătorul. Deci, 
puneți-mă. Intli. In temă.

RADU MARIN, ARAD. Nu ml s-a pă
rut cîtuși de puțin aprigă" întrebarea 
dv, legată de pariul făcut cu un coleg: 
se acordă gol numai cind mingea depă
șește linia oortti. In aer sau pe nă- 
mtnt, cu ÎNTREAGA el circumferirvă.

I. V. DIN-U, COMUNA . AMIENF.ȘTÎ. 
Citeva antiteze legate de fotbalist! In 
timpul pregătirilor și In timpu: campi
onatului :

Aer ozonificat — TUări străine
Din prima zi. o disciplină de fier — 

Toată echipa a protestat.
Reglarea tirului — Șut în pertar 
Alergarea tn cerc — „Hora- la arbitra 
Antrenorul este foarte optimist — A 

refuzat să răspundă ziariștilor.
I. GHINESCU, BOTENI. Catrenul dv 

— reușit — ne-a parvenit cu Intlr’iere. 
după publicarea „colțului Tiriac". în pa
gina de „Magazin*  de săptămînă tre
cută. Dar. cum muza dv. vâ Insp’rl 
mereu, sînt convins că vet: fi curind 
musafirul acestei rubrici. VI as‘*at  I

Ilustrații ; N. CLAUDIU
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ULTIMELE ORE DINAINTEA

principal de la com-

g

P. VINTILA

exerciții de 
mingea fiind

gimnastică, 
foarte re-

în Divixia B C.S. TÎRGOVIȘTE

u cei to:

PROGRESUL BUCUREȘTI 2-0 [0-0]

IN CELE DOUA TABERE

La Snagov și București, în cele 
două tabere, pregătirile pentru me
ciul de astăzi au continuat, așa 
cum prevedea programul întocmit 
și anunțat din vreme de cei doi 
antrenori ai reprezentativelor de 
fotbal ale României și Albaniei. 
Angelo Niculeseu și, respectiv, 
Alia. Să vă prezentăm, rapid, des
fășurarea lor.

Tricolorii au ieșit, ieri dimineața, 
pe gazonul admirabil al terenului 
de la Snagov. La ora 10 a început 
ultimul antrenament dinaintea par
tidei cu selecționata Albaniei, șe
dință de pregătire care a constat 
din exerciții de intensitate redusă. 
A fost un gen de „galop de sănăta
te", pe care toți componenții lotu
lui l-au efectuat cu plăcere și bună 
dispoziție. Dar și mai apreciat a 
fost programul după-amiezii, care 
a cuprins o mult gustată plimba
re prin frumoasa pădure a Snago- 
vului. Minute de relaxare, de li
niște atît de necesare înaintea exa
menului de astăzi care cere con
centrare nervoasă și efort fizic.

Oaspeții noștri, conduși de ener
gicul lor antrenor — AMa — au 
efectuat, tot de dimineață, al doi
lea antrenament de la sosirea lor 
la București. Pentru menajarea fe

renului — despre care vom mai 
vorbi în încheierea rîndurilor 
noastre — această ședință de pre
gătire nu a mai avut loc pe tere
nul central al complexului „23 Au
gust" ci pe unul dintre cele secun
dare. Timp de aproape o oră. fot
baliștii albanezi au efectuat mai 
cu seamă 
lucrul cu 
dus.

Terenul
plexul sportiv „23 August", care a 
avut mult de suferit de pe urma 
ploilor bogate și a meciurilor nu
meroase disputate acolo în acea 
perioadă, s-a bucurat de îngrijiri 
speciale în tot cursul sâptâminii. 
Așa cum ne informa tov. Traian 
Iliescu, directorul LEJLB^l. cei 
mai pricepuți specialiști in materie 
ai întreprinderii și toate mijloace
le avute la dispoziție au fost în
trebuințate pentru ca suprafața de 
joc, încă îmbibată de apă in Sec
torul central, să se prezinte in 
condition! dt mai bune, astăzi, la 
ora 17,30, ora de începere a parti
dei România—Albania.

Arbitrii întflnirii I~ Vawvarape 
ulos, N. Zlatanas p C. Xaatas — 
delegați de federația dr. Grec*  să
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se. G. Baschser 
Bratislava onde e.

r. r*

tapai fonha-țeoala tvsținu: de telecționabih, la Snagov, 
iririo—ret C. Unirea Tricolor. Mingea reluată de Dem- 

esrtL ea copai, esre uwrifi eu oier.pe de DumitracKe'. ' *

Aspect de la antrenamentul fotbaliștilor albanezi, efeettrit'rineri pe c. 
Electoarelor.

23 .4 •"•-—una re-

Patul ROMOȘAN

tuan.le favorabile de a înscrie. 
După pauză, localnicii au forțat 
seta jocului și în m in. 56 au des
chis scorul prin Sava. în conti
nuare jocul s-a echilibrat, dar în 
min. tl gazdele și-au mărit avan- 
ta.u! prin Kallo. care a fructificat 
excelent o pasă a lui Sava.

Foarte b un arbitrajul lui Tudor

T
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ACTIVITATEA SPORTIVA

Mergem
ATLETISM : Stadionul Republi

cii, ora 9 : Rapid — Metalul — 
C.A.U. (triunghiular tn cadrul 
diviziei naționale).

BASCHET : Sala Giulești. de la 
ora 9 : ICHF — Universitatea Ti
mișoara, Rapid — Universitatea 
Cluj, Academia Militară — Ta
rul (meciuri în cadrul diviziei A).

FOTBAL: Stadionul „23 August", 
ora 17.30 : România — Albania ; 
stadionul Dlnamo, ora 10 : Dina
mo _ Petrolul (meci amical) : 
stadionul Giulești, ora 10 : Rapid— 
Sp. studențesc (tineret-rezerve. a- 
mlcal) ; stadionul Metalul, ora 11: 
Metalul București — Politehnica 
Galați (div. B) ; teren Voința, 
ora 11 : Voința Buc. — Azotul 
Slobozia ( teren Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie Buc. — Tfehno- 
metal Buc. : teren Laromet, ora 
11 : Laromet București — TMB; 
teren Flacăra roșie, ora 9 : E- 
leetronlca Obor — Autobuzul 
Buc.; teren Constructorul, ora 13: 
Unirea Tricolor Buc. — Sirena 
Buc. (meciuri în cadrul diviziei C)

HANDBAL : Teren Dlnamo,
orn 9 : Confecția Buc. — Univer
sitatea lași (B, f). ora 10 : Di- 
nartio Buc. — Independența Sibiu 
(A, m) ; teren Tineretului, 
9 : C.S.U. Construcții Buc. — 
ința Craiova (B, f). ora 
r.E.F.S. — Rulmentul Brașov 
f), ora 11.10 : Univ. Buc. — 
litehnlca Timișoara (A. m), 
12.20 : Univ. Buc. — Univ. 
mișoara (A. f), ora 13.15 ; Voința 
Buc. — Univ. Cluj (A, m).

ora 
Vo- 
10 : 
(A. 

Po
ors 
Ti-

LUPTE LIBERE : Sala Dinamo, 
ora 10 : Dinamo — Progresul 
Buc. — C.S. Tîrgoviște (meciuri 
în campionatul republican pe ** 
chlpe).

LUPTE GRECO-ROMANE : Sa- 
la Dinamo, ora 10 : Dinamo Buc 
— Dynamo Lukenwalde (R. D. 
Germană), med amical.

POLO : Bazinul Floreasca. ora 
11 : r.E.F.S. — Voința și Rapid 
_ Dlnamo (meciuri în turneul li
na] al campionatului național).

POPICE : Arena Giulești : Ra
pid București — Petrolul Ploiești ; 
arena Laromet : Laromet Bucu
rești — Voința București, meciuri 
masculine, divizia A. (Reuniunile 
sint programate de la ora 8).

RUGBY : Teren Ghencea, ora 
9.30 : Steaua — Sp. studențesc ; 
teren Olimpia, ora 10 : Dlnamo— 
Grivita Roșie ; teren Gloria, ora 
11 : Gloria — Farul (div. A).

VOLEI : Sala Giulești, ora 8 : 
Rapid — Universitatea București 
(A, f) ; Sala Constructorul, ura 
10 : Constructorul — C.S.M. Si
biu. I.E.F.S. — Dinamo (A. f).

DE AGREMENT
(Urmare din D

și pe dealul BueovățuluL patinoa
re naturale la stadionul tineretului, 
arena Metalul (care are inttalane 
pentru nocturnă) și la complexul 
școlii sportive. De asemene*,  toate 
terenurile de voiri, baschet și tenis 
din curțile liceelor și școlilor gene
rale vor fi transformate, dacă 
timpul va permite, in „dreptun
ghiuri" de gheață. La principalele 
baze sportive de iarnă se vor des
chide centre de inițiere in patinaj 
și schi, întrucit vrem ca marea ma
joritate a școlarilor să participe la 
concursurile pe care le vom organi
za pentru ei.

Notăm o cifră impresionantă : 
aproape 10 000 de elevi vor fi invi
tați la diversele întreceri din cursul 
iernii. Am vrut să cunoaștem dacă 
în această amplă acțiune gazdele 
nu se vor lovi de unele greutăți. 
Temerea noastră nu este lipsită de 
temei, deoarece știm că pe aceste 
meleaguri iernile au fost biînde în 
ultimii ani, iar sălile neînzestrate 
peste tot cu materialele sportiv» 
necesare.

— Este adevărat, ne răspunde 
tov. Zamfir, s-a mai întîmplat ca 
bunele noastre intenții să nu poată 
fi împlinite în întregime din cauza 
dezghețului și a lipsei de 
Vom suplini eventualele 
cu numeroase concursuri 
iar în timpul vacanței se 
excursii în Lunca Jiului, 
Bresata și pe alte trasee 
din împrejurimile Craiovei, 
cabilc în toate anotimpurile. Pentru 
viitorii performeri, se vor organiza 
tabere de vacanță în stațiuni mon
tane din alte județe, unde cu sigu
ranță iarna va fi prezentă.

— Ce veți rezerva celor mai mici 
sportivi ?

— Dacă 
padă, vont 
amenajare 
spațiile de 
Brazda Iui 
Calea Severinului și Valea Roșie din 
Craiova. In multe localități ale ju
dețului se vor organiza întreceri, 
dotate cu premii și „Cupa preșcola
rului" la săniuș. Ne vom mai gîndi 
și la alte jocuri specifice vîrstei 
preșcolarilor, pentru că vrem 
dăm copilăriei ce e al copilăriei.

zăpadă, 
surprize 
de sală, 

vor face 
Pădurea 
turistice 

i, practi

va cădea suficientă ză- 
întreprinde o acțiune de 
a unor derdeîușuri în 
joacă din cartierele 
Novac, Calea București.

INTILNIRE CU... IARNA

Mai bun loc de întîlnire cu... iar
na, nici că se putea: magazinul

NU-I AȘA CÂ AM DREPTATE, 
BĂIEȚI ?

tricolorii*  joacă cu Albania.
i cu toate că echipa noastră este, în mod firesc, favorită, 

cronicarul încearcă un sentiment de emoție.
Multi spun că echipa care va juca astăzi are destule formule ine

dite. Reintră Dumitrache, după o absență îndelungată. Reintră Do
brin) pentru a repune în vigoare un cuplu care a jucat atît de puțin 
împreună. Lucescu își regăsește postul primei tinereți fotbalistice. Lip
sește Dumitru, unul dintre cei mai buni jucători ai momentului. Lip
sesc Răducanu și Boc, cei mai buni fotbaliști ai campionatului curent 
— dovadă clasamentul prin adițiune de puncte al revistei „Fotbal". 
Lipsește, în sfîrșit, Dinu, adică omul nr. 1 al echipei din ultimii 3 ani.

Și totuși, sentimentul de emoție al cronicarului nu provine din acest 
prea mult inedit.

Există în echipa de astăzi un dor 
sa ființă.

Dacă privim mai atent formația 
se întorc cu 4 ani în urmă.

Atunci, la Londra, ou jucat ambii 
astăzi. Atunci, la Londra, linia de mijloc a fost aceeași. Atunci, la 
Londra, în atac au jucat și Dembrovschi, și Dumitrache, și Lucescu. 
A lipsit doar Dobrin, dar nu pentru că nu era superior lui Domide

Echipa de astăzi este, în fond, rezultanta ultimilor 4 ani de muncă 
în care Dobrău și Antonescu vor fi asistați din tribună de Boc și 
Dinu.

Spiritul echipei va rămîne același. Va crește, poate, doar dorul 
de revanșă împotriva tuturor slăbiciunilor manifestate în ultimii 4 ani.

în echipa de astăzi există și Tiriac, și Năstase. Țiriac este re
prezentat de Lucescu, Dembrovschi, Radu Nunweiller, adică de toți 
cei care au pus întotdeauna umărul la greu. Năstase este reprezentat 
de focul și reflexele lui Dobrin și Dumitrache...

Meciul de astăzi este, așadar, mai mult decît un meci de clasa
ment în grupa a IV-a a campionatului mondial 1974. Meciul de astăzi 
este (sau ar trebui să fie) meciul afirmării unei idei, meciul de ma- . T-. ■■ ’
tuntate al unej ochipe care s-a format dintr-un elan tineresc și care 
a ajuns aici..cu prețul cititor eforturi, înfruntînd și invăț.înd cu curaj 
reproșurile, firești poate, ale spectatorului anonim, dornic întotdeaunc 
de mai mult, de mai bine, de mai frumos...

de revanșă î. lupta cu propria

meciului cu Albania, gîndurile

fundași laterali ai meciului de

loan CHIR5LA

PATRU TEHNICIENI ROMÂNI PARTICIPĂ

LA UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ LA BRATISLAVA
La începutul săptămînii viitoare, 

va avea loc la Bratislava un schimb 
de experiență între tehnicienii fe- 

' derațiilor de fotbal din țările socia
liste. Din partea F.R. Fotbal, vor fi 
prezenți Angelo Niculeseu, Ion Și- 
clovan, Ion Voica și Constantin Cer- 
năianu. Ei vor pleca astă-seară, cu 
trenul, și vor rămîne la Bratislava 
pînă miercuri pentru a urmări par-

tida internațională amicală dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și 
R.D. Germane.

UN MECI
DINAMO STEAUA
PENTRU JUBILEUL

MECIURI REPROGRAMATE
ide de folbal. care 
pute tn campicna- 
In „Cupa Româ- 
regramate pentru 
rfe, dupâ cum ur- 

Sirena—Laromet, Autobuzul— 
rație (ambele jocuri in Dî-

vizia C); Chimia Găiești—Chimia 
Rm. Vîlcea, Azotul Slobozia—Gloria 
Buzău, Poiana Cîmpina—Progresul 
București (toate trei partidele — în 
„Cupa României").

Aceste meciuri vor începe la ora 14.

ION NUNWEILLER
Meciul jubileu Ion Nunweiller, mai Se 

mult anunțat, va avea loc miercuri 8 
noiembrie pe stadionul din Șoseaua Ste
fan cel Mare. Pentru acest moment fes
tiv, organizatorii au perfectat un atrac
tiv joc de fotbal care va opune pe di
vizionarele A Dinamo și Steaua.

Cu acest prilej. Ion Nunweiller va 
transmite tricoul cu nr. 3 succesorului 
său. Dobrău.

‘A”

js dta Brow ă

■

^rr-.ează să se amenajeze pentru 
tineret o pirtie de săniuțe de apro
ximativ 800 m pe vechiul traseu al 
pirtiei de bob din Poiana etc. Sub 
raport propagandistic se vor face 
demonstrații pe gheață și zăpadă, 
va fi întreprinsă o campanie de 
popularizare prin prezentări de- con
ferințe. diapozitive și filme pe teme 
sportive de iarnă în școli, cluburi, 
uzine și in cadrul cursului „Cuceri
torii naturii*  de la Universitatea 
Populară. Și în sfîrșit, în luna de
cembrie sau in cursul sezonului de 
iarnă se va realiza și organiza săr
bătorirea a 80 de ani de schi în 
România, printr-o expoziție, o con
sfătuire, gală de filme, un concurs 
al generațiilor, o seară 
spectacole artistice și 
sportive.

Planul este grandios,

• Largi activități de 
masă ® Schiul, săniușul, 
patinajul, activități domi
nante in lecțiile de edu
cație fizică ale unor școli 
generale • 14 patinoare 
naturale • 80 de ani de 

schi in Romnia

de cabană, 
concursuri

responsabil

și perfect realizabil în măsura în 
care va fi privit din vreme cu toată 
seriozitatea
o presupune pregătirea unui sezon 
de agrement și sportiv. Sint acțiuni 
care trebuie întreprinse acum ; ele 
nu suferă amînare.

Noi sîntem siguri că și în acest 
an, ca și în celelalte ierni, brașove
nii vor fi la înălțime. Ei dispun și 
de capacitățile și de competențele 
necesare.

și prevederea pe care

Mihai BARA

" - * 
p

s
t

Ii

I
.. I

care trebuie să 
comercială fu

ndul va_orie la

patinoarelor 
generale, sd 
jul vor co:

lecau eu

ASIGURAREA

Nu uitați : asigurarea este o mă
sură utilă de prevedere necesară 
oricui. (5688)

CUMPĂRĂTORUL : — Și la bruma de echipament luat prin vira
ment, adăugați și un țignal de arbitru, ca să avem in ce fluiera... a 
pagubă! Desen de: Al. CLENCIU

CDOCursuri populare 1*  schi și să- 
niuș și 5 întreceri populare 1*  pa
tinaj : că în vecinătatea pirtii’or si 

(naturale) in școlile 
hiuL sămușul ți patina- 
nstitxn activități domi- 
rțiiîe de educație fizică : 
organizate săptămînal 

drumeții pe schiuri ; că 
de iarnă a elevilor și 
taberele de odihnă și

naște m le 
că vor fi 
excursii și 
în vacanța 
studenților 
rt reare vor fi dotate cu un bogat 
sortiment de materiale și echipa
ment sportiv de iarnă ; că și pen
tru turiștii interni nu numai pentru 
străini se vor organiza școli de schi 
la Poiana și Bolnoc etc. etc„ mă
suri înțelepte și sistematice de sus
ținere și lărgire a unei tradiții bra
șovene.

In acest scop unitățile cooperației 
au fost mobilizate pentru o dotare

La Craiova, sumele aprobate de direcția co
mercială pentru procurarea echipamentului prin 
virament sint foarte mici.

MIXTA 
DE VIATĂ a

• cea mal populară dintre
formele de asigurări de persoa
ne practicate in țara noastră. 
Preferința pentru această asigu
rare se datorește unor certe a- 
vantaje.

Pe calea asigurării mixte de 
viață, oamenii manifestă simțul 
de prevedere pentru cazurile sur
venirii In viața lor a unor eveni
mente neprevăzute și nedorite șl> 
în același timp, realizează ecoiîo 
mislrea planificată a unei sume 
de bani pe care singuri și-o sta
bilesc.

Asigurarea se încheie pe ter
mene variate : S, 7, 10, 12, 15 sau 
2o de ani șl pentru orice sumă, 
începind de la 1.000 lei, la alege
rea fiecăruia.

Plata sumei asigurate se face 
tn orice caz. așa incit costul a- 
sigurării nu rămîne nerecuperat 
de către asigurat. Astfel plata 
se face :

— fie la expirarea asigurării ;
— fie la amortizarea asigurării 

în timpul duratei acesteia, cu 
ocazia tragerilor de amortizare 
lunare ;

— fie în caz de invaliditate per
manentă ea urmare a unul acci
dent (plata în total sau In parte 
a sumei asigurate, după cum in
validitatea permanentă este totală 
sau parțială) ;

— fie In caz de deces al asigu
ratului (tn acest caz, suma asi
gurată se plătește beneficiarului 
asigurării, stabilit de asigurat cu 
ocazia încheierii poliței de asi
gurare) .

Asigurarea se poate încheia la 
responsabilii cu asigurările din în
treprinderi și instituiii, la agenții 
și inspectorii de asigurare sau di
rect. la orice unitate teritorială a 
Administrației Asigurărilor de

INCHE1AJ1 ASIGURĂRI 
MIXTE DE VIAȚA!

—

ROMÂNIAFILM prezintă un nou film al echipei care a rea 
Uzat marile succese „DACII" șl „MIHAI VITEAZUL"

CU MÎ1NILE CURATE
O producție a studioului cinematografic București 

Scenariul t TITUS POPOVICI, PETRE 
SALCUDEANU

Imaginea : Alexandru David ; Decoruri : 
Radu Boruzescu ; Muzica : Richard Oscha- 
nitzky ; Costume : Miruna Boruzescu

Regia : SERGIU NICOLAESCU

cu : llarion Ciobanu, Sergiu Nicolcescu, 
Alexandru Dobrescu, Gheorghe Dinică, 
George Constantin, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Sebastian Papaiani, Aimee laco- 
bescu

ANUNȚ
Direcția de Poștă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru anul1973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-științifice cuprinse în catalogul presei externe -— 1973.
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IERI, ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEÎ A DE VOLEI (masculin)

DINAMO A ÎNVINS ELECTRA CD 3-0,
DAR DDPĂ 0 EVOLUȚIE NES ATISFACĂTOARE...

Aseară, s-au desfășurat .în sala 
din str. Dr. Staicovici primele 
meciuri din cadrul etapei a V-a a 
diviziei masculine A de volei. Des
chiderea au făcut-o echipele Di
namo și noua promovată, Electra 
București. Chiar și cei mai puțin 
avizați dintre spectatorii (destul 
de mulți) prezenți erau convinși, 
la începutul meciului, că vor asista

la o simplă formalitate, avînd în 
vedere diferența clară de valoare 
dintre cele două sextete. într-ade- 
văr, primul set (cîștigat net de că
tre dinamoviști, la patru) părea 
să demonstreze din plin acest lu
cru. Campionii au evoluat variat 
în atac, întrebuințînd scheme e- 
ficace pentru a destrăma apărarea 
destul de penetrabilă a adversarilor

lor. Aveam pur și simplu impresia 
că asistăm nu Ia un meci de antre
nament al diaamoriștâîor, ci la e- 
tectnarea unor .exerciții de stil*.

Dar, au venit 5t celelalte două 
seturi care, tn ciuda faptului că au 
fost cotizate de echipa Dasmo 
(la 8 ș: la 1 — c ne-au arătat un as
pect cestul de puțin plăcut: com- 
ponesții formației campioane s-au 
deconectat deseori la replicile am
bițioase ale voleibaliștilor de la 
Electra. la eforturile acestora 
de a se comporta cit mai 
onorabil in fața unei chips cu ve
leități. Astfel, am fosț martori: 
unui început de set (al doilea), 
foarte echilibrat. (9—8. pentru Di
namo) și ai unui final de mec: 
In care ciștigătoarea ceiui de al 
treilea _ set putea ti tot atât de

un voț de blam echme Dtracxx 
dar. ta orice caz. nu putem fi de 
acord ca o formație de asemenea 
valoare, cu jucători ca IXxnănctu. 
Vraaiță. Ud-steami. Tkiic. Oros. 
Codot (Schreiber n-a fost între
buințat) șă lupte de la egal Ia egal
cu o ech.pâ destul de modestă. 

Ia al doilea meri s-au Întâlnit

tco- 71MOFTE

A FOST 

DEVANSATĂ 
CU O SĂPTĂMÎNĂ 

ÎNTÎLN1REA 

DE BOX 

ROMÂNIA - 

POLONIA
• Printr-un recent acord 

interveni*  mire federațiile de 
specialitate din România și 
Polonia s-a stabilit ca întâl
nirea de box dintre echipele 
celor două țări să fie devan
sată cu o săptămină, partida 
dintre primele formații ur- 
mind să se dtspue la Galați 
la 16 sau 17 decembrie (și 
■u la 23 decembrie cum se 
stabilise intțtaD. Confruntarea 
«finire echipele secunde ur
mează să aibă loc în Polonia

• S-a Înapoiat de la Gdansk 
(Polonia) echipa de box a clu
bului Metalul București, care 
a susținut în renumitul port 
de la Marea Baltică douăîn-
• au termi
nat vtetocioșî în ambele con
tactări : 18—fi ți 14—6. O 
bună impresie au lăsat pugi
list.; P. Cimpeanu. M. Con- 
staBtinesce. X. Tudor. I. Lun
ga. V. Prodan și K. Ivanciu.

A SEARA. LA ,JDINAMO“

INTERESANT CUPLAJ BASCHETBALISTE

Dumănoiu, asistat atent de Oros, trage puternic și va străpunge 
Elecțrei pin păcate, asemenea imagini le-am intilnit mai des, 

primul set...

îre. ut-:-arece în rindurile ei 
au jucători ca Savu, Tarău, 
:. Pîrșu. D. man cea. Dumi
ri Oereiac. toți jucători cu 
veleități. De partea cealal- 

îudenți: aveau în teren 
r.Z-Lr nume care mai putea 

! ceva: Cercat. Partida a

AU LUAT SFÎRȘIT FINALELE REPUBLICANE ALE ECHIPELOR DE JUDO [JUNIORI]

DINAMO BRAȘOV ȘI VAGONUL ARAD - CAMPIOANE
După confruntările primei zile, 

doar două echipe de juniori mari 
și tot două de juniori mici trecuse
ră cu succes de tururile elimina
torii — adevărate furci caudine — 
obținînd calificarea în semifinalele 
competiției. Celelalte patru semifi- 
naliste au fost desemnate în reu
niunea de ieri dimineață cînd au 
avut loc — tot la sala de gimnas
tică de la ștrandul Tineretului din

Capitală — partidele din recall.- 
cări. întrecerile echipelor de juniori 
mari n-au prilejuit dueluri specta
culoase, aprige, învingătoarele deta- 
șindu-se — am putea spune — 
chiar -cu ușurință. Formația Scobi 
sportive nr. 2 București a obțiauz 
victoria cu 4—1 în fața echipe 
Școlii sportive Energia Bururești. 
Cu același scor a ieșit mvtngătoare 
și garnitura Școlii sportive dm Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej in partida 
sa cu Medicina Tz. Mures.

IIRI.ÎNCAMPIOUIUI DI POLO
Mult

SE REIAU TURNEELE DE TENIS 
PENTRU MARELE PREMIU-F.I.LT.

Au fost desemnați capii de serie in concursul de la Paris
PARIS, 28 (prin telefon de la re

dacția ziarului „L’Equipe"). — După 
o pauză de o săptămînă, circuitul tur
neelor internaționale de tenis, pen
tru Marele Premiu-F.I.L.T., se reia 
cu concursul „indoor" programat în 
sala Coubertin din Paris. întrecere 
tradițională, turneul găzduit sub cu
pola binecunoscutei săli pariziene va 
aduna și de data aceasta la start — 
Incepînd de luni — elita tenisului. 
Printre participanți se numără si 
primii doi jucători români, maeștrii 
emeriți ai sportului Ilie Năstase și 
Ion Tiriac.

Organizatorii au stabilit următoa
rea ordine a capilor de serii în pro
ba de simplu masculin : 1. Năstase
2. Smith 1 Orantes 4. Gimeno 5. Con
nors 6. Kodes 7. Pattison 8. Gorman. 
Această ordine urmează linia cla
samentului Marelui Premiu, așa cum 
arăta acum două săptămîni, înaintea 
Încheierii turneului de la Barce
lona. In urma acestuia au survenit 
carecari modificări, acum în, urma 
Iui Năstase, cu 580 puncte, fiind cla
sat Orantes — 468 p, iar apoi Smith 
— 459 p, Kodes — 295 p, Gimeno — 
283 p etc. .

Ilie Năstase, favoritul nr. 1 al tur
neului, întîlnește în primul tur pe 
cîștigătorul partidei de calificare, 
opunînd pe maghiarul Taroczi și 
francezul B. Paul. Amintim că Nâs- 
tase a cîștigat ediția de anul trecut 
a turneului, după o dramatică finală 
cu Smith. Această întâlnire ar putea 
fi reeditată și la actuala întrecere.

în anul 1970, turneul fusese cîștigat 
de americanul de culoare Arthur 
Ashe.

NĂSTASE, OBOSIT...
Finala turneului internațional de 

tenis de la Edinburgh se va disputa 
între jucătorii sud-africani Pat Cra
mer și Ray Moore. Primul l-a eli
minat, după cum se știe, pe Ilie Năs- 
tase, în timp ce Moore s-a calificat 
prin victoria cu 6—2, 6—3 asupra 
englezului Warboys. După meciul cu 
Cramer, Ilie Năstase a declarat co
respondentului agenției FRANCE 
PRESSE : „Nu trebuia să joc în a- 
ceastă săptămînă. Sint prea obosit 
după eforturile depuse în „Cupa 
Davis" și în atâtea alte turnee. Am 
venit totuși la Edinburgh, dorind 
să-mi respect promis' Jiea ce am fă- 
cut-o de a juca in fața publicului 
scoțian. Cramer a prins o zi bună, 
dar eu nu am reușit să joc nici un 
moment la valoarea mea obișnuită" 
Deși afectat de acest eșec și obosit, 
Năstase a intrat din nou în teren 
pentru a juca în semifinalele probei 
de dublu, alături de Bob Howe. Cu
plul româno-australian a întrecut cu 
7—5, 4—6, 6—4 perechea Lloyd, Paish 
(Anglia).

TELEX
La Nankin (B. P. Chineză) s-a desfășu
rat un mare concura de atletism, la star
tul căruia au fost prezenți peste 300 de 
sportivi. Performerul competiției a fost 
sprinterul Yu Wei-li, care a terminat în
vingător în două probe. El s-a clasat pe 
primul loc în cursa de 100 m plat cu 
10,1 șl a cîștigat proba de 400 m plat în 
47,3, timp ce reprezintă un nou record 
al R. P. Chineze.■
tn localitatea bulgară Pleven s-a dispu
tat întâlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele de tineret ale 
Bulgariei și R. D. Germane. Tinerii fot
baliști bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0).■
Pupă disputarea a 4 runde, în turneul 
internațional de șah de la Novi Sad 
conduce Benko (S.U.A.), cu 3 (1), ur
mat de Pianinei (Iugoslavia) — 3 p, Lein 
(U.R.S.S.) — 2:5 (1) p. Ivkov (Iugoslavia) 
— 2V2 p, Radulov (Bulgaria) _ 2 (1) P< 
Jovici (Iugoslavia) — 2 p etc. tn runda 
a 4-a, Pianinei a cîștigat la Hid, îăr 
Mlnev l-a învins pe Masid. A fost con
semnată remiza în partidele Rakid — 
Jovici șl Deze — Ivkov. Celelalte parti
de, printre care Lein — Radulov, s-au 
întrerupt.■
tn cadrul campionatelor de haltere ale 
Japoniei, care se desfășoară la Kagoshi
ma T. Miki a stabilit un nou record 
mondial la categoria cocoș (stilul „smuls") 
cu performanța de 115 kg.

La Moscova, s-a desfășurat întâlnirea a- 
mlcală de badminton dintre selecționa
tele U.R.S.S. șl Angliei. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 7—1.
■'
Uniunea europeană de fotbal a stabilit 
datele la care se vor disputa cele două 
întâlniri din Cupa campionilor, între e- 
chipele Ajax Amsterdam și ȚSKA So
fia. Primul meci va avea loc la 8 no
iembrie, la Sofia, iar returul la 29 no
iembrie, la Amsterdam.

AU FOST STABILITE NOILE STANDARDURl

Și în ziua a doua a turneu 
al campionatului de polo, ce 
favorite, Dinamo si Rapid, 
ținut victorii dar. la fel ca In prima 
zi, maniera în care le-au realizat a 
fost diferită. Tn timp ce dînamov-s- 
tii au învins clar echipa studenților 
de la Institutul de Educație Fizică 
și Sport intr-un mec: Ir. care di
ferența de valoare a fost evidentă 
țot timpul — singura preocupare a 
învinșilor fiind aceea de a ține dl 
mai tnult mingea pentru a limita 
proporțiile scorului — feroviarii an 
obținut un succes la limită în fața 
Voinței Cluj. La sfirșitul reprizei a 
doua scorul era de 6—2 in favoarea 
bucureștenilor și se părea e: ■ -
obține o victorie ușoară Mc a ferst 
așa, pentru că, profitir.d ie f:-.
că Țăranu, Culineac și Cornel Ruso 
au fost ținuți pe bancă In ultima 
parte a meciului, clujenii s-au apro
piat cu un minut și jumătate înainte 
de încheierea partidei, la un sin
gur gol, foarte puțin lipsind ca me
ciul să se termine la egalitate. Re
zultatele : Dinamo — I.E.F.S. 11—1 
(3—0, 2—0, 2—1, 4—0), Rapid — Vo
ința 7—6 (2—1, 1—1, 3-0, 1—4).

Astăzi, de la ora 11, la bazinul 
Floreasca au loc întâlnirile Voința 
— I.E.F.S. și Dinamo — Rapid.

debutat sub semnul unui vizibil 
I echilibra de forțe, studenții nelă- 
i stacp-se impresionați de faima 
■ .-j-ritorilor adversi. întilnirea a

căpătat un caracter tăios și în 
I rio. 29. Steaua avea doar un

punct avans: 74—73. Se părea că 
se profiiează o surpriză de pro- 

| 'POT :■ Maturitatea și seriozitatea 
‘ hă Savu si-au spus pină la urmă 
j cuvintuL E3 a înscris o suită de

coșuri, care au consfințit victoria 
echipei sale cu 92—84 (50—37).
Dar. după cum oricine își poate 

I da prea bine seama, la spectaco- 
• ’ui om sala Dinamo un mare me

rit au avut și studenții, cărora le 
I adresăm un sincer „bravo" pen- 
j tru evoluția lor curajoasă. Cei mai 
; buni de pe teren au fost Savu, 
I Dimancea, Ioneci și Tarău (de la 
l învingători). Cercat, A. Molnar, 
I L. Molnar și Roman. Excelent ar

bitrajul cuplului C. Chiraleu — I.

Partida dintre Voința și Politeh- 
| mea a fost extrem de disputată. 
J Victoria a revenit primei formații, 

după prelungiri, cu 73—69 (23—30, 
: 65—65).

Au condus bine dr. D. Chiriac 
și E. Niculescu.

Paul IOVAN

ÎNTÎLNIRI PENTRU TROFEUL
„INDOOR" LA TENIS

BRUXELLES. 28 (Agerpres). — Au ir- 
ceput întrecerile pentru competiția in
ternațională de tenis pe teren acoperit, 
dotată cu ..Cupa regelui Suediei": La 
Bruxelles, după primele două partide de 
simplu echipele Belgiei și Ungariei se 
afiă la egalitate : 1—1. Mignot l-a in; 
vins pe Szoke cu 6—2, 6—2, iar Baranyi 
a cîștigat la Hombergen cu 6—3. 6—4. 
tn aceeași competiție, la Praga, selecțio
nata Cehoslovaciei conduce cu 2—0 în 
meciul cu echipa Poloniei. Rezultate 
tehnice : Zednik — Fibak 6—4, 6—2 ;
H-ebec — Niedzwiecki 3—6, 6—2, 6—2.

Tot la sfirșitul acestei săptămîni se 
mai dispută trei întilniri din primul tur 
al competiției : Anglia — Olanda : Nor
vegia — R. F. a Germaniei ; Belgia — 
Ungaria ; Austria — Elveția. Șapte echi
pe. între care și cea a României, sint 
calificate direct în turul doi. Echipa ro
mână va intîlni selecționata Danemar
cei. la Copenhaga, între 11 și 12 noiem
brie.

PENTRU RECORDURILE U. R. S. S. LA HALTERE
După ce Congresul Federației internaționale de haltere a ho- 

tărît eliminarea stilului împins din cadrul probelor clasice, fede
rația de haltere din U.R.S.S. a stabilit standardurile pentru noile 
recorduri ale țării, care în caz de reușită — ar cortstitui și pri
mele recorduri mondiale. Iată standardurile fixate la cele 9 cate
gorii (în paranteze cifrele reprezintă standardurile la. stilurile smuls 
și aruncat).

Categoria muscă : 230 kg (100; 130)
Categoria cocoș : 252,5 kg (107,5 ; 145) 
Categoria pană : 275 kg (120 ; 155) 
Categoria ușoară : 310. kg (135; 175) 
Categoria semirrrijlocie : 327,5 kg (142,5 ; 185) 
Categoria mijlocie : 352,5 kg (155 ; 197.5) 
Categoria semigrea : 375 kg (165 ; 210) 
Categoria grea : 395 kg (175 ; 220)
Categoria supergrea: 415 kg (180; 235)
Ar fi de dorit ca și federația de specialitate din țara noastră 

să fixeze haremuri pentru stabilirea noilor recorduri naționale.

Mariana Goth în timpul cursei de
400 m pe care a ciștigat-o in 57.7. 

Foto : Paul ROMOȘAN

Lotul er^tprf cam
pioane !a "hmitri 
mari. Dir.am» 
Brașcv, la dieta 
minute dupi vic

torie
Foto : Vâsle 

BAGEAC

Coston CHIRIAC

ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE ATLETISM
lUrmart lm pav l»

(b) s M. Vrînceanu (C.A.U.) 58.63
m, 2. D. Szilagi (Rapid) 56,70 m. 
3. L. Popescu (C.A.U.) 56-34 m; 
400 m (f) î 1. Mariana Goth (Me
talul) 57,7. 2. Maria Linca 'Me
talul) 58,7, 3. Luminița Șelaru 
(C.A.U.) 59,7 ; 400 m (b)! 1. T. 
Puiu (Rapid) 49,3, 2. Gh. Tănăses- 
cu (C.A.U.) 49,5, 3. D. Păcurariu 
(C.A.U.) 50,3; greutate (b): 1. C. 
Crețu (Metalul) 14,86 m, 2. C. 
Buzu (C.A.U.) 14,57 m. 3. Gh. 
Dumbravă (C.A.U.) 13,62 m ; 3000 
m obstacole: 1. I. Dima (Metalul) 
9:09,4, 2. L. Voichin (Rapid) 9:10.2,

1 D Nicoiae (Metalul) 9:12.6; triplu 
salt: L Ș. Ciochină (Metalul) 15,15 
m. 2. V. Jurcă (Rapid) 14.80 m. 3. 
M. Zahtria (Rapid) 14,40 m; disc 
(f): 1. Mor.ica Vasiiescu (C.A U.) 
42.70 m. 2. Iuliana Tbrdk (C.A.U.) 
3738 m. X Cornelia Turloi (Ra
pid) 31.62 m; 4x180 m ib) : 1.
CA.U. CA 3. Rapid 42,7.

Droă Întrecerile din prima zi i 
CA.U. — METALUL 65—63 (43— 
40 ia bărbat: și 17—23 la femei):

C.A.U — RAPID 70—53 (51—32
și 19—21); METALUL — RAPID 
67—61 (46—41 și 21—20)

în triunghiularul Ilfov — Șc. 
Sp. A — Bacău, contând pentru 
campionatul interjudețean, situa
ția se prezintă astfel după prima 
zi : Șc. Sp. A — Ilfov 99—35 ; 
Șc. Sp. A. — Bacău 85,5—59,5 ; 
Bacău — Ilfov — 85—39.

întrecerile continuă astăzi. de 
la ora 9,30. pe stadionul Republicii.

LA BRASOV, SELECȚIONATA TIMIȘULUI CONDUCE 
CU 19 PUNCTE ÎN FAȚA GAZDELOR

LA CLUJ, ARGENTINA MENIS 65,38 m 
LA ARUNCAREA DISCULUI

CLUJ, 28 (prin telefon). Vreme 
frumoasă, dar rece pentru parti- 
ciDantii la triunghiularul atletic 
Cluj-Dinamo-Argeș. O serie remar
cabilă a Argentinei Menis la arun
carea discului (65,30 m — 65,38 m
— 64,50 m — 64,64 m și 65,90 m
— (depășită), întrecerea solitară a 
lui Șerban loan cu ștacheta la înăl
țime, ca și recordul personal de 
69 48 m la aruncarea suliței, reali
zat de „veteranul" Gerhard Picul- 
schi (32 ani) au constituit caracte
risticile primei reuniuni.

Sportivii de la Dinamo, învingă
tori în 10 probe, conduc la dife- 
fențe apreciabile în fața echipelor 
Argeș (86—58) și Cluj (90—52). In 
disputa Cluj—Argeș, prima forma
ție are un avantaj de 5 puncte 
(76—71)

Rezultate tehnice: 110 m g: 1. V. 
Bogdan (C) 15,2, 2. I. Crișan (C)

15,4 ; 100 m (b) 1. D. Cristudor (A) 
10,9, 2. S. Mitrofan (D) 10.9; 1500 
m (b): 1. Gh Ungureanu (D) 3:57.1, 
2. M. Hatoș (D) 3:59,0; înălțime (b): 
Șerban Ioan (D) 2.10 m; 400 m (b): 
1. P. Vasile (D) 49.0, 2 .Al. Sălcu- 
deanu (D) 50,7; 3000 m obstacole: 
1. N. Mustață (D) 9:17.0. 2. D. 
Betini (A) 9:22,2; greutate: 1. A. 
Gagea (D) 16,69 m, 2. M. Iordan 
(D) 16,34 m; triplusalt: 1. V. Du
mitrescu (D) 15,29 m; sulifă (b): G. 
Piculschi (C) 69,48 m; 4x100 m 
(b): 1. Dinamo 41,6; 100 m (f): 
1. Elena Mîrza (D) 12,2, 2. Ruxan- 
dra Marinescu (D) 12,6; 400 m (f): 
1. Relia Duculescu (A) 58,7, 2. Ni- 
culina Onică (D) 58,9; lungime (f): 
1. Elena Vintilă (D) 5,94 m, 2. 
Doina Spînu (A) 5,79 m; disc (D:
1. Argentina Menis (D) 65,38 m.
2. Olimpia Cataramă (A) 57.84 m.

Nușa DEMIAN

BRAȘOV 28 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Pe stadio
nul Tractorul din localitate au în
ceput întrecerile triunghiularului 
atletic Brașov—Steaua—Timiș, con
tând pentru ultima etapă a diviziei 
naționale. Vremea a fost prielnică 
concurenților, dar pista extrem de 
moale i-a împiedicat pe mulți din
tre aceștia să realizeze măcar ha
remurile impuse de regulament.

Prima reuniune a fost dominată 
de sportivii de la Steaua, învingă
tori în 8 probe. Celelalte au reve
nit (cîte trei) reprezentanților se
lecționatelor Brașov și Timiș, rap
tul că sportivii d:n Timiș conduc 
în fața brașovenilor cu 19 puncte 
poate fi considerat o surpriză. A- 
ceasta se datorează însă absenței 
din lotul gazdelor a cîtorva sportivi 
plecați la un concurs internațional 
în Polonia L..

Rezultate tehnice. 100 m (b) : 1. 
Gh. Zamfirescu (S) 11,0, 2. A. Dar- 
vaș (T) 11,4, 3. A. Kurunczi (T) 
11,4 ; 110 m g: 1. N. Perțea (S) 
14,3, 2. V. Suciu (S) 15,1. 3. L

Glava (T) 15,8 ; 1500 m (b) : 1. P. 
Lupan (S) 3.59,0, 2. Fi. Șandru (S) 
3:59.6 : 3000 m obst. : 1. O. Schei
ble (B) 9:36,0, 2. A. Lauren țiu (T) 
9:52.6 ; triplusalt : 1. D. Iordache
(S) 15.22 m, 2. E. Rotaru (B) 15,06 
m : inălțime (b) : 1. G. Kicsid (S) 
1.96 m, 2. Z. Szigiarto (S) 1.86 m ; 
suliță (b) : 1. M. Petra (S) 69.00 m, 
2. I. Zdreanță (S) 60,94 m ; greu
tate (b) : 1. V. Selegean (B) 15.55 ; 
400 m (b) : 1. I. Damaschin (S) 51,3, 
2. E. Tobias (T) 51.3 ; 4x100 m (b) : 
1. Timiș 43.4, 2. Steaua 44.7 ; 100 m 
(f) : 1 Marioara Lazăr CD 12,4, 2. 
Steluța Vintilă (S) 13.1 ; 400 m (f) : 

*1. Victoria Țicu (S> 61,4, 2. Mari- 
lena Bădițoiu (B) 62,8. 3. Mariana 
Petrescu (T) 62.8; lungime (f) :
1. Momea Raid (T) 5.11 m ; disc 
(f) : 1. Ana Selegear. (B) 42,02 m,
2. Maria Iii (T) 40.68 m.

După prima zi : Steaua—Brașov 
79—44 (55—33 și 24—11) ; Steaua— 
Timiș 76—55 (57—33 și 19—22) ț 
Timiș—Brașov 70—51 (48—40 și 
22—11).

Carol GRLTA

„TENISUL MI-A ASCUȚIT 
REFLEXELE"

Galezul John Toshack de Ia F.C. 
Liverpool realizează un început de 
sezon cu totul remarcabil. Cînd este 
întrebat care e secretul, răspunde : 
„Tenisul ! Toată vara am jucat cu 
ardoare tenis și asta mi-a ascuțit re
flexele și mi-a îmbunătățit detenta" 
E adevărat că Toshack, întotdeauna 
bun jucător de cap, n-a fost nicioda
tă mai bun în acest domeniu ca In 
zilele acestei toamne.

CA LA BASCHET ?
Citim în ziarul „Les Sports" din 

Bruxelles, următoarele :
„Dl. Rene Grisart, din Bruxelles, 

fost jucător de baschet, ne-a sugerat 
următoarele într-o scrisoare : «Am 
citit în ziar că la meciul Standard 
Liege — Bruges, arbitrul a acordat 
18 faulturi contra lui Bruges și 21 
contra lui Standard. De ce să nu a- 
plicăm regula din baschet unde sînt 
numărate faulturile făcute de fiecare 
jucător ? Ar putea fi eliminat din 
oficiu fotbalistul care ar face cinci 
faulturi și de ce nu s-ar putea a- 
corda un penalty echipei care a. fost 
victima a 15. faulturi ? Asta i-ar a- 
duce pe jucători la ordine".

Deși există similitudni Intre cele 
două discipline sportive, fotbalul și

Imaginea e mai grăitoare ca o 
mie de cuvinte „Actorul" nu este 
altul decit cunoscutul antrenor 
Zlatko Ceaikorski.

baschetul nu pot fi — totuși — puse 
pe același plan.

FOTBAL IN JUNGLA 
AMAZONULUI

Magia balonului rotund se exer
cită în cele mai neașteptate părți 
ale globului, chiar în acelea în 
care dificultățile de acces le fac 
aproape inabordabile. De curînd, pi- 
loții avioanelor care survolează re
giunea Matto-Grosso. un ținut în 
care se mai găsesc triburi de indieni 
ce nu au depășit epoca de piatră, 
au raportat că au văzut și fotogra
fiat terenuri defrișate din junglă, 
pe care localnicii, complet goi. ju
cau... fotbal !

Intrigați de această descoperire, 
membrii Comitetului guvernamen
tal pentru protecția indienilor, cu 
sediul la Rio, au întreprins cerce
tări cu rezultate interesante. Astfel, 
triburile Chavante și Caraja. care 
înainte vreme se vînau reciproc, 
acum se întrec în partide de fotbal, 
cu mize din cele mai variate. Se 
pare că fotbalul a fost introdus în 
anii trecuți de o expediție engleză 
care a studiat bazinul Amazonului.

Față de efectele neașteptate de 
pacificare pe care pare să le albă 
fotbalul asupra triburilor din »• 
ceastă regiune, aviatorii le-au lansat 
mingi $1 echipament, cu parașutele.

Numai de nu le-ar parașuta «1 un 
arbitru...

CULMEA PUBLICITĂȚII

Ziarele din Rio de Janeiro publică 
zilnic o imensă cantitate de anunțuri, 
dintre care unele cu caracter destul 
de ciudat, astfel că extravaganța lor 
nu mai impresionează pe nimeni. Și 
totuși, o casetă inserată In gazeta 
„Ultima Hora" a produs senzație 
printre blazați! cititori ai presei din 
capitala Braziliei. Iată-i conținutul : 
„Cumpăr mașină blindată de tip mi
litar, capabilă a-mi asigura protecție 
deplină atunci cînd părăsesc terenul 
de fotbal spre a mă înapoia acasă. 
Adresați-vă arbitrului Santeyro".

Aceasta este „Cupa U.E.E.A.", 
deținută de formația engleză Tot
tenham Hotspur și disputată in 
actuala ediție do 64 de echipe.

ARBITRI DE NISIP
Cum se poate menține ordinea In 

tribune dlnd In același timp frlu li
ber surplusului de energie al supor
terilor ?

Un răspuns Ia această dificilă pro
blemă se pare că a găsit conducerea 
stadionului mexican Vera Cruz. îna
inte vreme aci zburau spre teren to
mate, ouă clocite și pernele cu care 
se garniseau locurile tribunei. Acum, 
din loc în loc, au apărut saci suspen
dați, umpluți cu nisip și etichetați cu 
o vizibilă inscripție : „Arbitru". Că
tre aceștia se îndreaptă acum toate 
proiectilele improvizate, astfel că 
„experiența" a îndreptățit așteptările. 
Terenul rămîne curat, arbitrii se duc 
teferi la casele lor, iar cronicarii, 
cînd descriu un arbitraj dubios, scriu 
— probabil — că spectatorii au făcut 
sacii ferfeniță...

DE LA GREAVES LA LERETER
Să-ți dăruiești tinerețea sportului, 

fotbalului; să ți se recunoască acest 
lucru ; să ți se mulțumească ; să te 
aplaude coechipierii și foștii adver
sari ; publicul să-ți facă o caldă ma
nifestație de simpatie — ce poate fi 
mai frumos, mai mișcător pentru un 
sportiv, pentru un fotbalist ? Da, e 
greu să faci acel tur de adio, chiar 
încărcat cu buchete de flori și ca
douri. Picioarele parcă sînt de plumb 
și ochii se înlăcrămeazâ și mai mult 
cînd privesc verdele crud al gazonu
lui, al gazonului pe care ai evoluat 
de atâtea ori. Da, e greu. Dar vine 
un tâmp care nu iartă pe nici un 
sportiv, pe nici un fotbalist.

Toamna aceasta a adus parcă fot
baliști mai mulți ca niciodată Ia ast
fel de festivități. Aproape 50 000 de 
spectatori au participat Ia meciul de 
adio al lui Jimmy Greaves, disputat 
între echipa sa, Tottenham, și Feye- 
noord, fosta campioană a Olandei. 
Deși a abandonat de un an și jumă
tate sportul care l-a consacrat, Grea
ves a demonstrat că n-a pierdut ni
mic din calitățile care l-au făcut ce
lebru, mareînd un gol superb, al 
492-lea din cariera sa.

Joachim Fuste a fost timp de 17 
ani echipierul lui C. F. Barcelona cu 
care a cucerit de trei ori fosta Cupă 
a orașelor târguri. De curînd și-a a- 
nunțat și el retragerea. Un alt spa-

niol, Calleja a fost și el sărbătorit 
după 14 ani neîntrerupți petrecuți 
numai sub culorile lui Atletico Ma
drid. în sfirșit, un al treilea spaniol, 
nu mai puțin cunoscut, e vorba de 
Luis Del Sol, unul dintre cei mai 
mari jucători pe care i-a cunoscut 
soccerul din peninsula Iberică, va 
trece și el în categoria „rezerviști
lor". în vîrstă de 38 de ani, Del Sol 
a jucat pentru 11 cluburi diferite, 
cele mai cunoscute fiind Real Ma
drid, Juventus Torino, A. S. Roma și 
actualul său club, Betis Sevilla.

Tuturor acestora trebuie să-1 adău
găm pe Lereter, pe inginerul Iosif 
Lereter, decanul de vîrstă al fotba
liștilor români : clubul U.T.A. orga
nizează astăzi, cu prilejul unui meci 
amical în compania Jiului, o festi
vitate dedicată retragerii din activi
tate a lui „Loli“, jucătorul care, la o 
vîrstă cînd alții se trăseseră de mult 
la adăpost de intemperiile fotbalului, 
începea o viață nouă la U.TA.

Greaves, Fuste, Del Sol, Calleja, 
Lereter — cinci admirabili fotbaliști 
au . părăsit fotbalul încărcați de glo
rie. O glorie cîștigată cu sudoarea 
frunții, cu sute și mii de antrena
mente și meciuri, punctată de bucurii 
și amărăciuni, dar cu atit mai me
ritată.

Mircea TUDORAN
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