
MANIFESTĂRI AIE DRAGOSTEI 
Șl STIMEI ÎNTRECUTIII POPOR 
PENTRU COMCÂTOROl SĂU 

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 

prilejuite de alegerea sa în funcția 
de președinte al frontului Unității Socialiste
întregul nostru popor a pri

mit cu cea mai deplină satis
facție, cu legitimă mîndrie pa
triotică. vestea alegerii în func
ția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al partidului, 
președinte al Republicii Socia
liste România. în numeroase te
legrame și mesaje care sosesc 
din toate colțurile țării, comite
tele județene de partid și consi-, 
liile locale ale Frontului Unității 
Socialiste, colective ale oameni
lor muncii din cele mai diferite 
domenii de activitate adresează 
celui mai iubit fiu al națiunii 
noastre. eminent conducător, 
personalitate de mare relief a 
lumii contemporane, calde feli
citări pentru alegerea sa în a- 
coastă înaltă funcție, asigurîn- 
du-1 — totodată — de botărirea 
lor neabătută de a acționa cu 
si mai multă abnegație pentru 
înfăptuirea programului Partidu
lui, pentru continua propășire 
și prosperitate a României so
cialiste.

,.Cu legitimă mîndrie patrio
tică. c'u inimile pline de bucurie 
si dragoste fierbinte — se scrie 
în telegrama adresată de Con
siliul municipal București al

Campionatele de gimnastică ale maestrelor

ALINA GOREAC, TRIPLĂ VICTORIE
CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 

Desfășurată întocmai după for
mula utilizată la C.M. și la J.O., 
ediția din acest an a campiona
telor rezervate maestrelor gimnas
ticii noastre le-a supus unui exa
men suplimentar pe cele 32 de 
competitoare selecționate pentru 
țițlul la individual compus în baza 
rezultatelor înregistrate în între
cerea pe echipe.

Este interesant de reținut fap
tul că în compartimentul superior 
al ierarhiei gimnastelor noastre de 
frunte nu s-au produs decît mici 
inversări de locuri, de la un epi
sod la altul al întrecerilor finale. 
Concret : Alina Goreac a urcat de 
pe locul II pe primul. Anca Gri- 
goraș de pe IIT pe II, iar Elena 
Ceampelea, aflată în frunte după 
„impuse", a coborît pe locul se
cund în vechea formulă a clasa
mentului compus și, apoi, cu încă 
un loc în cel final. La aceasta a 
contribuit execuția deficitară a să
riturilor sale, mai ales a acelora 
(țin ziua a Ill-a. în schimb, Alina 
Goreac, cu al său îndrăzneț „Tsu- 
kahara" avea să-și domine prin
cipalele sale adversare, tocmai da
torită rezultatelor obținute la să
rituri. Cu un 9,60 la „impuse" 
(față de 9,25 Ceampelea și 9,15 
Griaoraș) ea a parcurs mai des
povărată de griji celelalte probe. 
Cu exerciții in care n-a ocolit 
deloc dificilul, cu o execuție si
gură și dc o încintătoare expre
sivitate. Goreac și-a reconfirmat 
comportarea din „europenele" de 
Ia Eondra și a cucerit primul său 
titlu de campioană a maestrelor, 
adueînd și un nou succes clubului

NOII CAMPIONI DE CANOTAJ
PE AMBARCAȚIUNI MICI
a. % ■; i »

După probele de| fpnd ,.d« Ța TȘ-| 
mioara activitatea canotajului nojs- 
tfu a ' dofltini&t W v-ampi^natUI . 
republicata pe aTnbarcațfiirii ‘ mici/ 
desfăsbrat? rtirh3 Jd(A p*ătru" 
laVSnâgov. $ub Asefnnuj unor am- , 
bili: remarcabile?'Finalele celor trei 
nrobe (schi? simplu. 2 f.c. și 
2-1-1) s-au ridicat la un nivel 
valoric mai mult decît promită - 
tor. atît la feminin (1000 m). cit 
si la masculin (2 000 m). în mod 
deosebit au reținut atenția fina
la masculină de doi fără cîrmaci 
si cursa feminină de simplu. în 
prima dintre ele. campionii euro
peni Ilie Oanță si Dumitru Gru- 
naczesru, evolt.înd sub culorile 
ci”Killui Dinamo București. au 
ci ști gat o cursă palpitantă. La sini-

Frontului Unității Socialiste —. 
comuniștii, toți cetățenii Capita
lei vă adresează, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde felicitări și respec
tuoase urări de viață lungă, să
nătate și putere de muncă, cu 
prilejul alegerii dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, călăuzitor încercat și 
neînfricat al României pe dru
mul victorios al socialismului, 
în înalta funcție de Președinte 
al Frontului Unității Socialiste".

..Vestea alegerii dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
Președinte al Frontului Unității 
Socialiste a fost primită cu 
profundă satisfacție și senti
mente de aleasă mîndrie de că
tre oamenii muncii — români, 
germani, maghiari — de pe în
treg cuprinsul județului Sibiu" 
—. se scrie în telegrama adre
sată de Comitetul județean Sibiu 
al P.C.R. și Consiliul județean 
al Frontului Unității Socialiste".

„Să ne trăiți ani mulți, cu să
nătate, pentru fericirea poporu
lui român și afirmarea Româ
niei socialiste" — se spune în 
telegramele primite de pe în
treg cuprinsul țării.

său, Dinamo, după victoria în 
proba pe echipe.

Duminică dimineața. în disputa 
pentru titlurile la aparate, noua 
campioană absolută Alina Goreac 
a mai repurtat două victorii (la 
sărituri și paralele). Anca Gri- 
goraș a dobindit locul întîi la 
birnă, iar fosta campioană Elena

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. 2—3)

UN ITINERAR VICTORIOS:

MEREU 
MEDALIAȚI!

La sosirea campionilor

mondiali la popice
Sîmbătă seara s-ail întors în 

Capitală multiplii campioni mon
diali la popice. La aeroportul 
Otopeni, ei au fost întîmpinațî 
de tov. Miron Olleanu, secretar 
al C.N.E.F.S.. care i-a felicitat 
călduros în numele Biroului Exe
cuții. al C.N.E.F.S., pentru splendi
dele lor victorii, precum și de alti 
reprezentanți ai C.N.E.F.S.. 
U.G.S.R.. cluburi și asociații, de

, piu fete (ur.de absența Teodorei 
Boicu — rămasă în finala a Il-a
— se cere subliniată) duelul Elî-
Aabcia I av.ă'r (V<T-A-) —* Mari*

E Micșa (C.F.R. Țirnișoprk)' k . dat; 
cistig de c^uța primai. Gqlețafte 
titluri de campioni au fost ob
ținute de Șt. Tudor — Petre 
Ceapura 4- Gh. Gheorghiu (Di
namo) la 2 J 1. George Mereuță 
(Steaua) la simplu băieți (undo 
campionul de anul trecut — A. 
Szilassy — a sosit al patru
lea ! !). Valeria Avram — Iulian* 
P»al aba n 4 Ștefănescu (Meta
lul) la 24 1 fete. Corneli* Neacșu
— Marincla Ghită (Metalul) la 
2 f.c.

Horia ALEXANDRESCU
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DIVIZIA A LA FOTBAL — ETAPA NR. 30

LUPTA DIN FRUNTE CONTINUĂ,
CEA DIN SUBSOL SE COMPLICĂ...
• Record de 

spectatori la 
cele nouă in- 
tîlniri (peste 
200 000 !) • 
C.F.R. Cluj și 
Steagul roșu, 

performerele 
„rundei" de ieri 
• Final nedorit 
în meciul de la 
Craiova

O etapă care s-a 
bucurat de o mare 
atenție a publicului. 
Peste 200 000 de spec
tatori au fost prezenți 
la cete nouă întîlnid, 
dovedind marele lor 
interes pentru prvmul 
campionat al țării. O 
etapă cu marile sur
prize de ta Pitești și 
Ploiești. Feroviarii clu
jeni au obținut două 
importante puncte în 
lupta pentru plecarea 
din zona periculoasă, 
brașovenii — puncte 
tare utile în tentativa 
de a intra in ^locu
rile cupelor europene".

In lupta pentru titlu 
și Universitatea Cra
iova (care a întimpi- 
nat mari dificultăți in 
jocul cu băcăuanii) și 
Dinamo au adunat 
puncte importante și 
duelul lor rămîne des
chis. în subsolul cla
samentului, situația s-a 
agravat pentru Pe
trolul șî S.C. Bacău, 
după cum succesul 
Politehnicii lași nu se 
știe cit va cîntări pe 
ultimii metri. Oricum, 
ansamblul luptei se 
prezintă încă destul 
de complicat.

VIENA, BUCUREȘTI, LINZ, BOLZANO. SPLIT, EPPELHEIM

Un moment de neuitat : reprezentativele României sosind. cu 
jumătate din cele 13 medalii ale C.M. de la Eppelheim, pe aero

portul Otopeni.

rude, prieteni și numeroși supor- 
teri. ' 1 ' 1 ' ' * 1 , ,

Sportivii* rotnâni rie-au repre
zentat ,cil 'cinate la Eppelheim și 
ău eueefit, două pipdălii de aur. 
Trei de argint și patru de bronz, 
aeoperindu-se de glorie, ca și la 
edițiile anterioare de la Viena, 
București, Linz. Bolzano și Split. 
Junioarele Vasilica Pințea și F.li- 
sabela Szilagyi. Margareta Bordei, 
Alexandru Cătineanu și Iuliu Bice
— promovați în Ioturile de seniori
— erau fericiți pentru că reuși
seră să treacă cu brio primul exa
men al marilor confruntări.

Tiberiu Szemanyi. antrenorul e- 
chipei masculine, campioană a lu
mii, ne spunea intr-o scurtă de

ETAPA VIITOARE (2 iunie) : C.S.M. 
Reșița — Univ. Craiova (1—3), Sportul 
studențesc - A.S.A. Tg. Mureș (0-2), Jiul
— ,,U" Cluj (1-0), Rapid - Politehnica Ti
mișoara (0—1), F. C. Constanța — Petrolul 
(0-1), C.F.R. Cluj — Steaua (0-1), Stea
gul roșu - Politehnica lași (0-1), U.T.A.
— F. C. Arqeș (0—0), Sport Club Bacău

— Dinamo (0—2).

Momentul golului marcat aseară, în CLASAMENTUL
fața tribunelor arhipline ale stadio-
nului „23 August", de către Dumi- 1. UNIV. CV. 30 18 4 8 56-34 40
trache. Scorul a devenit 2—0 pentru 2. Dinamo 30 16 7 7 48-30 39
Dinamo in tradiționalul derby cu 3. Steagul roșu 30 14 7 9 34-23 35
Steaua Foto : Dragoș NEAGU 4. F. C. Constanța 30 14 5 11 43-31 33

5. U.T.A. 30 14 5 11 36-37 33
REZULTATE TEHNICE 6. Steaua 30 11 9 10 39-34 31

7. F.C. Argeș 30 13 5 12 41-46 31
F.C. ARGEȘ - C.F.R. CLUJ 1-2 (0-1) 8. A.S.A. Tg. M. 30 12 6 12 36-45 30
POLI. IAȘI - F.C. CONSTANȚA 1-0 (0-0) 9. Jiul 30 12 5 13 37-34 29
POLI. TIMIȘOARA - C.S.M. REȘIȚA 3-2 (1-1) 10. „Poli* Timiș. 30 10 9 11 35-40 29
STEAUA - DINAMO 1-3 (0-2) 11. C.S.M. Reșița 30 9 10 11 38-36 28
UNIV. CRAIOVA - SPORT CLUB BACAU 1-0 (0-0) 12. „U* Cluj 30 10 8 12 32-34 28
„U- CLUJ - U.T.A. 4-2 (Z-i)

13. Sportul stud. 30 10 7 13 38-37 27
SPORTUL STUD. - RAPID 1-1 (0-0)

14. Rapid 30 9 9 12 28-35 27
A.S.A. TG. MUREȘ - JIUL 2-0 (0-0) 15. C.F.R. Cluj 30 9 9 12 32-46 27
PETROLUL - STEAGUL ROȘU 0-1 (0-0)

16. Poli, lași 30 10 5 15 33-48 25
— 17. S. C. Bacău 30 10 4 16 34-40 24

18. Petrolul 30 9 6 15 29-39 24

clarație : „Semnificațiile rezultate
lor de prestigiu, pe care nici o 
țară din lume nu le-a înregistrat 
pinâ in prezent, sini urmarea fi
rească a excelentelor condiții de 
dezvoltare asigurate de partid și 
de stat mișcării sportive din tara 
noastră". „IATĂ DE CE. a adău
gat antrenorul echipei feminine — 
Alexandru Andrei, ATlT FETELE. 
C1T SI BĂIEȚII ÎNCHINĂ CU 
DRAGOSTE SI RECUNOȘTINȚĂ 
TOATE SUCCESELE OBȚINUTE 
EA EPPELHEIM CEI,OR DOUĂ 
IMPORTANTE EVENIMENTE AI.E 
ANUEUI : A XXX-A ANIVER
SARE A ELIBERĂRII ȘI CON
GRESUL AL XI-LEA AL PARTI
DULUI".

GOLG ETERII : e 19 GOLURI 1
Năstase (Steaua) • 18 GOLURI :
Bălan (Univ. Craiova) • 17 GO
LURI : Adam (C.F.R. Cluj) — 3 din 
Hm * 16 GOLURI : I. Mureșan
(A.S.A. Tg. Mures) — 2 din 11 m 
A 15 GOLURI : Mărculescu (F. C. 
Constanța), Dumitrache și D. Geor
gescu (Dinamo) — 2 din 11 m «t 14 
GOLURI : Nestorovici (C.S.M. Reșița) 
— 1 din 11 m„ Mulțescu (Jiul) — 
2 din 11 m, I, Constantin (Sportul 
studențesc) — 2 din 11 m.

S-A REUNIT

LOTUL

REPREZENTATIV

DE FOTBAL
Aseară s-au reunit la Bucu

rești componenții lotului repre
zentativ de fotbal în vederea me
ciului de poimîine, de la Bucu
rești, cu selecționata Greciei. Au 
venit de aseară fotbaliștii care 
au evoluat în meciurile din 
București. Brasov si. Pitești. Cei 
de la U.T.A., F. C. Constanța, 
C.S.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mu
reș se vor prezenta în cursul a- 
cestei dimineți, la primele ore.

Programul prevede intense an
trenamente și un meci de omo
genizare. Lotul fotbaliștilor greci 
urmează să sosească, pe calea 
aerului. în această seară, la 
București.

ur.de


I
DINAMO și STEAUA au terminat la egalitate: 15-151

IN DERBY-ul HANDBALULUI ROMÂNESC

REZULTATELE DIN ULTIMA ETAPA
FEMININ, Seria I : „U“ București -

I.E.F.S. 11-10 (8-8), Confecția - Mure
șul Tg. Mureș 20-12 (9-4), Rulmentul
Brașov - Voința Odorhei 9-11 (4-6):
Seria a II-o : „U“ lași - Constructorul 
Timișoara 10-7 (3-2). CSM Sibiu - „U" 
Timișoara 6-16 (3-9), Textila Buhuși - 
Rapid București 18—9 (6—5); MASCULIN, 
Seria I : Dinamo București - Steaua 
15-15 (10—4), ASA Tg Mureș - Inde
pendența Sibiu 17—21 (11—13), Știința
Bacău - „U" Cluj 20-7 (9-4) I Seria a 
It-a : Poli. Timișoara — Dinamo Brașov 
21—15 (10-6), H.C. Minaur Baia Mare 
- „U" București 24-15 (11-6), CSM Re
șița - CSU Galați 16-13 (7-5) I

★
Preliminariile actualei ediții 

campionatelor republicane 
handbal ale României s-au

cheiat ieri. La capătul a 10 etape 
(5 tur, 5 retur), situația în cele 
4 serii a fost definitivată. S-au 
calificat în turneele pentru locu
rile 1—4 formațiile : Steaua, Di
namo București, H. C. Minaur 
Baia Mare și Politehnica Timi
șoara (m), Universitatea București, 

Și 
în 
în
ce

a 
de 

în-

I.E.F.S., Universitatea Timișoara 
Textila Buhuși (f). Vor juca 
turneele pentru locurile 9—12, 
care vor fi hotărîte echipele 
vor retrograda (cite două, la bă
ieți și la fete) echipele : Univer
sitatea Cluj, - - ■ 
Universitatea București și C.S.M. 
Reșița (m). Mureșul Tg. Mureș, 
Rulmentul Brașov. Constructorul 
Timișoara și C.S.M. Sibiu (f).

Turneele finale au loc între 31

A.S.A. Tg. Mureș,

„Cupa Federației44 la baschet feminin

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL DOI
telefon). Tur- 

feminin de 
.Cupa Fcdera- 

desfășurat timp de trei zile 
în Sala sporturilor din localitate 
s-a încheiat cu succesul repre

zentativei Ungariei (6 p). urmată 
în clasament de cele ale Româ
niei (5 p). R. D. Germane (4 p) 
și Iugoslaviei (3 p), în ultimele 
două zile au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Românja — 
Iugoslavia 82—69 (38—35),
ria — R. D. Germană 
(33—33). R. D. Germană - 
slavia 72—63 (35—29). Ungaria — 
România 77—60 (37—29).

Referitor la meciurile selecțio
natei tării noastre menționăm că, 
în cel cu echipa Iugoslaviei, ea 
a întîlnit o adversară tenace pe 
care a depășit-o mai greu decît 
era de așteptat, dacă ținem seama 
eă oaspetele au venit cu un lot 
de tineret (excepție făcînd Iova- 
novici și Boșkovici). Cît privește 
partida cu Ungaria, aceasta ne-a 
oferit o surpriză neplăcută din 
partea baschetbalistelor românce, 
ele fiind depășite net. Superiori
tatea oaspetelor s-a manifestat 
încă din prima repriză, cînd pi- 
voții Kiss și Karasz au dominat 
panourile, iar acțiunile poziționale

IAȘI. 26 (prin 
neul internațional 
baschet, dotat cu 
ției",

aruncările lor de la 
dovedit mai 
ale

semidis- 
eficiente

Unga-
72—57
Iugo-

Și 
tanță s-au 
decît cele ale jucătoarelor ro
mânce. în partea a doua a între
cerii. sportivele maghiare au in
sistat de la început și au obți
nut în min. 30 un avans de 25 p. : 
62—37. Rezultatul era decis și, în 
continuare, formația română a re
cuperat din handicap, fără a reuși 
insă să înlăture impresia de e- 
chipă obosită, după cea de a treia 
întîlnire susținută consecutiv. In
suficienta combativitate în apă
rare, ritmul lent de trecere din 
defensivă în ofensivă, inexactită
țile comise în jocul pozițional, pre
cum și ratările numeroase, uneori 
exasperante, au dus la insuccesul 
din partida decisivă, cu Ungaria.

D. STĂNCULESCU

mai și 2 iunie, în Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej ‘ 
băieți și 9—12. la 
rași (locurile 1—4, 
la băieți).

Ultima etapă a 
by-ul handbalului 
ciul dintre formațiile masculine ale 
cluburilor’ Dinamo și Steaua (care 
au furnizat 15 din 16 com- 
ponenți ai formației României, 
campioană a lumii în acest an). 
A fost un meci aspru, încheiat 
cu un echitabil rezultat de ega
litate : 15—15 (10—4 !). Prima re
priză' a aparținut dinamoviștilor 
(10—4), care s-au evidențiat prin- 
tr-o apărare de o extraordinară 
precizie, iar cea de a doua ste- 
liștilor (11—5). Păcat că finalul a 
depășit limita de fierbere, iar ar
bitrajul prestat de G. Popescu și 
P. Țîrcu a fost sub nivelul unui 
derby.
CLASAMENTELE LA SFÎRȘITUL RETURULUI 

FEMININ, * ’
1. Univ. Buc.
2. I.E.F.S.
3. Confecția
4. Voința Odorhei
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Rulmentul Brașov

Seria i
1. Univ. Timișoara
2. Textila Buhuși
3. Univ. lași
4. Rapid București
5. Constr. Timișoara
6. CSM Sibiu

(locurile 1—4, la 
fete) și la Călă- 
la fete și 9—12,

programat der- 
românesc, me-

I
I 
fl

I
I
I

RECORD LA MINJI
marcată de 

ieri a ge- 
- mai ales

Desfășurată pe o vreme 
oarecare vînt, reuniunea de 
nerat rezultate valoroase și 
— normale. Succesul zilei poate fi atri
buit lui Odiseu, cu care Al. Nacu o fă
cut o cursă bine concepută tactic. I» 
rest, o dublă victorie a cailor antrenați 
de Toduță, o frumoasă victorie recoltată 
do campionul N. Gheorghe cu Rovinei 
și cea mai rapidă performanță realizată 
de un mînz : Siliștea cu 136.7. Și An
drei Brailovschi a avut o zi favorobilă, 
cîștigind cu Floricel și Venus care l-au 
ajutat să se Instaleze, deocamdată, pe 
primul loc în clasamente.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : Hertz 
(Gh. Avram) 37,9, Reclama, simplu 2, 
ordinea 17; cursa II : Tartan (D. Toduță) 
38,6, Rețeta, simplu 4, event 10, ordi
nea 15; cursa III : Floricel (Gr. Nlca) 
34,3, Fălos, simplu 17, event 371, ordi- 
neo’ 369, triplucîștigător 325; cursa IV : 
Hotîr (I. Ivan) 33,1, Feriga, simplu 7, 
event 77. ordinea 28; cursa V : Esopla 
(G. I. Nicolae) 31.3, Hațegana, simplu 
4, event 21, ordinea 13, triplucîștigător 
1015; cursa VI : Rovinei (N. Gheorghe) 
31,1, Stacan, simplu 2. event 11, ordi
nea 11, triplucîștigător 78: cursa VII : 
Odiseu (Al. Nacu) 28,3, Veranda, Ro
sita, simplu 5. event 8, ordinea 63, ordi
nea triplă 611; cursa VIII : Venu« (Al. 
Brailovschi) 28,2. Palm'er simplu 5, event 
54, ordinea 66, triplucîștigător 137; cursa 
IX t Siliștea (Gh. Tănase) 36,7, Sfanț, 
simplu 4. event 25, ordinea 33. Pariul 
austriac s-a rldicot la suma de lei 15 798 
și s-a închis. Retrageri : Robson.

Niddy DUMITRESCU
_________ _______«HkMMNmkMaaauaaaara

SUCCESUL PREGĂTIRII COMPE
STEAUA
DINAMO

Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 80 000. Au mcrcat: LUCESCU (min. 13), DUMITRACHE (min. 30), CUSTOV 
(min. 81). lORDANtSCU (min. 79). Raport de cornere : 8—4. Raportul șuturilor 
ia poartă : 26—20 (pe spațiul porții : 9—13).

STEAUA : lordache 8 — Sătmăreanu 7, Smarandache 7, Sameș 7, N. lo- 
nescu 7 — Dumitriu IV 7, Dumitru 3 — Tătaru 6 (min. 70 Radu 6), Nâstase 8, lor- 
dănescu 7. Ion Ion 8.

DINAMO : Caval 9 — Cheran 7, G. Sandu 9,. Sătmăreanu II 8, Deleanu 
7 — Dinu 8, Custov 8 (min. 73 Sălceanu 7), R. Nunweiller 8 — D. Georgescu 7, 
Dumitrache 8, Lucescu 9.

A arbitrat GH. LIMONA șEWAA* la linie Al. Pirvu și Șt. Lazăr 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Tătaru șl Radu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezenre : 1-0 (0-0).

înscris, de altfe 
după un joc „d< 
pisica", cu Sătm 
lea gol l-a făcut 
cescu—Nunweiller 
pasă excelentă 1 
cu 2—0 Dinamo ob 
aproape decisivă, 
văzut falimentul 
Steaua s-a petre 
cînd, apărătorii 
de adversarii pe 
pază, l-au lăsat 
namovist Sătmărt 
nestingherit în c; 
mai dintr-o întîrr 
portarul, acesta i 
la 6 m, 3—0 încă 
a meciului. In m 
tase și Dumitru 
ocazii de reduce; 
chiar de egalare. 
celași Lucescu di 
Custov (3—0) iar 
nâmo a ratat 4- 
lansat precis de 
careu, intră, „la 
cu lordache și r 
echipei Steaua r< 
de pînă atunci, 
bine, chiar periei 
min. 72 ratează 
și reușesc, apoi, 
rului. Ia o lovit 
79 : Iordănescu). 
tăm o mare ral 
dănescu, în min. 
de poartă !

Seria I
10 7 2 1

6 2 2
5 3 2 
4 1 5
3 0 7
1 0 9

a II a
10 8 2 0

2
2 
0
1 
1

MASCULIN, Seria- 9
8
4
4
3
1

Seria a Ii-a
10 8

7
5
4
2
2

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Știința Bacău
4. Independența Sib.
5. Universitatea Cluj
6. AȘA “Tg. Mureș

Minaur B.M.
Timișoara 
Galați

10
10
10
10
10

10 6 
10 5 
1C 4 
io 3
10 o

10
10
10
10
10
10

1 
1 
0 
0 
0 
0

2
3
6
6
9
I
0
1
6
6
7
9

147-107 
106- 94 
128-105 
103-112 
121-146
98-139

151-102
128- 90 
106-107 
105-125
92-105
64-117

208-142
141-105
172-149
160-199
131-160
133-190

1. H.C.
2. Poli.
3. CSU
4. Dinamo Brașov
5. Univ. Buc.
6. CSM Reșița

10
10
10
10
10

1 
1 
o
2 
0 
0

170-143
168-143 
142-149 
138-139 
122-135 
140-171

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 
DE BOX LA JUNIORI

După o săptămînă 
ceri, sîmbătă seara, în 
turilor din Craiova s-au 
mat ultimele partide pentru de
semnarea 
de box 
Partidele 
mari s-au situat la un nivel va
loric superior reuniunilor prece
dente.

Competiția a scos la iveală 
dezvoltarea unor noi centre pu- 
gilistice, capabile să concureze 
cu succes alături de altele cu 
tradiție. Simpla lectură a listei 
campionilor ne dezvăluie sportivi 
proveniti din localități ca Salon- 
ta. Vidra, Suceava, Tîrgoviște. 
Focșani, unde boxul a pătruns 
destul de tîrziu. dar unde se gă
sesc tineri capabili de mari sur
prize.

Iată
juniori mari^ în ordinea catego
riilor • 
b.p. C.

de între- 
Sala spor- 

consu-

campionilor naționali 
(juniori) din acest 

finale ale
an.

juniorilor

rezultatele înregistrate la

T. Ghinea _ (B.C. Galați) 
Cristea 

iești), J. Pleșea
Bujanca (U.M. Timișoa- 

Vass (Metalul Salonta) 
Burdihoi (Constructorul 

. Gîrleanu (Unirea Foc-

16
14
13
9
6
2

18
14
12

8
7
1

19
17
8
8
6
2

17
15
10
10
4
4

I
I
I
I
I
1
I
I 
I
I
i

Interes enorm, peste orice aștep
tări, pentru acest permanent der
by care este Dinamo—Steaua, ju
cat, de regulă, în cadrul unor 
cuplaje Interbucureștene de mare 
atracție, indiferent de poziția și 
forma celor patru echipe din Ca
pitală. Afluența excepțională de 
spectatori care a depășit pe aceea 
a unor mari meciuri internațio
nale a surprins 
bul organizator, 
țese, cu mai mică 
tru un asemenea 
tiv.

Plictisiți într-un fel de „des
chiderea" Sportul studențesc — 
Rapid, miile de spectatori au gus
tat de la început fazele „jocului 
vedetă" care anunțau un mare 
spectacol. Și a fost așa, în pofi
da faptului că Dinamo a condus 
cu 1—0 din min. 13 și cu 2—0 în 
min. 30, scor care anunță, deobi- 
cei, un meci „terminat" apoi cu 
3—0 în min. 51. scor egal cu un 
k.o. și 3—1 în min. 79, scor final.

nepregătit clu- 
Sportul studen- 
experiență pen- 
eveniment spor-

Jocul, în care au evoluat mulți 
din cei mai valoroși internațio
nali români, a ținut încordată a- 
tenția întregului stadion din pri
mul și pînă în ultimul minut. în
vinșii au reacționat de fiecare 
dată în mod periculos pentru 
poarta lui Cavai și astfel nota 
meciului a fost de 
pasionantă, în cifră 
nota 8. Numărînd 
de gol, înscrise și 
fost de numai 6—5 în favoarea în
vingătorilor de aseară (’)

Cum se explică atunci scorul 2—0 
în 30 de minute și 3—0 în 50 
de minute ? D. Nicușor, antrenor 
harnic și modest, a pregătit o re
plică excelentă pentru jocul „om 
la om" practicat de echipa Stea
ua. Lucescu, după care Sătmărea
nu s-a ținut la început ca o um
bră, a făcut un joc inteligent și 
viclean, ajutat de „aripa falsă", 
Radu Nunweiller (cu nr. 7), stra
tageme la care apărarea Steaua 
a răspuns stereotip. Lucescu a și

bună valoare, 
un meci spre 
marile ocazii 
ratate, ele au

iești). Gh. Oțelea (Dacia Pitești) 
b.p. V. Moldoveanu (Metalul Oțe
lul Roșu). A. Popa (CS.M. Cluj) 
b.p. V. Ciucu (Muscelul Cîmpu- 
lung). A. Podgoreanu (B C. Bră
ila) b.p. Șt. Câlinescu (Nicolina 
Iași), I. Truță (Viitorul 
b.p. I. Ungureanu 
Brașov). C. Nicolae 
dra) b.p. A. Pleșea 
mișoara), G. Sasu 
ceava) b.p. N. Chipirog (Nicolina 
Iași), D. Căpățînă (Metalul Dro- 
beta-Tr. Severin) b.ab. 
ceanu (Dinamo Buc.).
(Dunărea Galați) b.ab. 
(Progresul Brăila).

Iată lista campionilor la ju
niori mici. în ordinea categorii
lor : M. Ionel (R.C. Galați). I. 
Neagu (Voința Tîrgoviște), N. 
Toth (C.S.M. Reșița). Gh. Lazăr 
(Șc. sp. Constanța), FI. Grecescu 
(Olimpia Craiova).
(Olimpia 
(Constructorul Buc.). 
(Dunărea Galați), 
(Tehnofrig Cluj)._C. 
colina Iași). T. 
torul Buc.).
(C.S.M. Reșița).

G.

Buc.) 
(Rulmentul 

(Viitorul Vi- 
(Viitorul Ti- 

(Metalul Su-

3 V. Vrîn- 
G. Axente
3 I. Fătu

I
I
I
I
I
I

k

ȘASE GOLURI FRUMOASE
teren foarte 

spectatori apro- 
COCA 

42),

Stadion Municipal: 
bun ; timp frumos ; 
ximativ 10.000. Au marcat : 
(min. 21 și 63), FANEA (min. 
UIFALEANU (min. 87 din 11 m), res
pectiv, SIMA (min. 43) și TRAN- 
DAFILON (min. 89). Raport de cor
nere : 7—2. Raportul șuturilor la 
poartă : 18—12 (pe spațiul porții
10-4).

U" : Lăzăreanu 8 — Porațchi 7, 
Pexa 8, Cîmpeanu 8, Ciocan 8 — An
ca 9, Matei 8, Fanea 8— 
8, Coca 8, Barbu 7.

U.T.A. : lorgulescu 9 — 
Kukla 7, Pojoni 7, Popovici 
ma 6, Axente 6, Broșovschi 
dafilon 8, Kun 7, Srma 7.

A arbitrat GR. B1RSAN 
★ ★★★★,
Severin) și C. Pirvu (Brăila).

Trofeul Petschovschi 10.
La tineret-rezerve 4—2 (4—0).

Uifăleanu

Stadion „23 Aug 
timp noros, in re| 
plouat ; spectatori 
Au marcat : VAR< 
NAGHI (min. 86). 
re: 12-0. Raportul 
tâ : 28—1 (pe spăl

A.S.A. : Nogel 7 
chiaș 7, Isplr 7, C 
8, Bolăni 8, Pîslaru 

7) - Fazekaș 9, Mur
JIUL : I. Gabriel 

ca 7, Stocker 7, D< 
Enoche 6. G. Stan 
nai 6, Stolchită 6.

A arbitrat : N. CI 
★ la Iii

(Ploiești) și Em. P<
Trofeul Petschovsc 
La tineret-rezerve

cînd a fost condusă cu două 
puncte — cu eleganța ei de tot
deauna. Arădenii — oricît ar pă
rea de paradoxal, dat fiind scorul 
partidei — au avut în acest meci 
un portar inspirat (lorgulescu, 
care în min. 16, 35, 39 și 
salvat goluri ca și făcute) 
linie mediană destul de 
borioasâ, dar care — în 
trast cu cea clujeană — a 
muit prea mult balonul într-o 
neutră, chiar și atunci cînd 
3 vîrfuri erau demarcate.

Rezultatul partidei a fost, ____
decis, de modul diferit de acțiune 
al liniilor de mijloc, dar. fără în
doială. și de decizia atacanților 
în fața porților.

Birou 7,
7 - Purl-
8 — Tron-

72 a 
și o 

la- 
con- 
dră- 
zonă 
cele

I (Galați)
Io tușă S. DrăguliciGh. Bacriș 

!W. "
Gh.

V.
Badea (Nl- 

Pîrjol (Construc- 
Fr. Luxemburger

(Tr.

ICraiova), Neacșii 
Barah 

Szilagyi
(Rafinorul Plo-

(Energia Buc.)
D.
I.
D.

Buc.). I.
șani) b.p. I Stoica (Petrolul Plo-

b.p. I deci.

Mihai TRANCA I
CAMPIONATELE DE GIMNASTICA ALE MAESTRELOR

(Urmare din pag. 1)

Ceampelea a îmbrăcat tricoul cu 
tricolor în proba de sol. Clasa
mente : individual compus — A- 
lina Goreac (Dinamo București) 
76,375, Anca Grigoraș (Liceul de 
gimnastică Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej) 75,25. Elena Ceampelea (Di
namo București) 75,20. Rodica Sa-

bău (C. S. Arad) 73,65, Paula loan 
(I.E.F.S.) 73.20, Aurelia Dobre (Di
namo) 71,725 ; pe aparate — sări
turi : Goreac 18,725, Sabău 18,50, 
Grigoraș 18,45 ; paralele : Goreac 
19,30, Grigoraș 19,175, Ceampelea 
18,95 ; bîrnă : Grigoraș 19,275, 
Ceampelea 19,10, Goreac 18,70 ; 
sol : Ceampelea 19,05, Goreac 19,00, 
Grigoraș 18,675.

a

CAMPIONATE •COMPETIȚII
LUPTE „CUPA DE PRIMĂVA

RA". Turneul individual al campionatului 
republican pe echipe la greco-romane 
a programat, în Capitală, în sala Giu- 
ieștî, confruntarea celor 9 formații din 
grupa a lll-a. Protagcnistele, echipele 
bucureștenQ Progresul și Rapid, au tre
buit să se mulțumească cu locurile 3, 
respectiv, 5 fiind întrecute în clasamen
tul turneului de către formațiile Aluminiu 
Slatina și C.S.O. Cîmpulung Muscel. 
Luptătorii din Slatina, antrenați de D. 
Bărbulescu, s-au comportat bine, în spe
cial la categoriile mari de greutate, lată 
primii clasați la cele 10 categorii : Gh. 
Vîman (C-lung), C. Ciobotaru (Rapid), 
M. Preda (C-lung), V. Gheorghiu (C.S.M. 
Pitești), I. Gheorghe (Rapid), V. Dinu, 
Gh. Ciomîrtan, S. Olteanu (toți trei de 
la Progresul), N. Mandea și FI. Chițu 
(ambii de la Slatina). Clasament gene
ral : 1, Aluminiu Slatina 62 p, 2. C.S.O. 
Cîmpulung Muscel 59 p, 3. Progresul 
Buc. 58 p, 4. C.S.M. Pitești 56 p, 5. Ra
pid Buc. 54 p, 6. Steagul roșu Brașov 
48 p, 7. Carpați Sinaia 38 p, 8. Elec- 
troputere Craiova 37 p, 9. Gloria Buzău 
33 p.

MOTO CAMPIONATUL DE DIRT- 
TRACK. Din cauza lipsei numărului co-

respunzător de concurenți, etapa a ll-a 
a campionatului republican de dirt-track 
s-a anulat. Alergătorii sibieni și bucu- 
reștenl, prezenți ieri pe pista stadionului 
Metalul din Capitală, și-au disputat în- 
tîietatea Intr-un concurs amical. La ca
pătul unor întreceri mult gustate de pu
blic, primele locuri în clasament au fost 
ocupate de : 1. I. Marinescu (Met.
Buc.) 12 p, 2, I. Bobifneanu (Voința Si
biu) 10 p, 3. C. Voiculescu (Met. Buc.) 
10 p (învins în manșa directă).

RUGBY CAMPIONATUL DIVIZIEI A.
Partida centrală a etapei a XVIIÎ-a a 
adus față in față echipele Grivița Roșie 
și Farul Constanța. Meciul a fost do
minat de gazde, care s-ou impus prin- 
tr-un joc mai clar. Simion (l.p.c.), Ți- 
buleac (l.p.c., 2. I. p.) pentru Grivița
șl, respectiv Florescu (l.p.) pentru Farul 
ou stabilit rezultatul final : 12—3 (6—0) 
pentru bucureșteni. A condus satisfăcător 
C. Udrea.• Alte rezultate : Sportul Stu
dențesc - Rulmentul Birlad 14-4 (6-4), 
C.S.M. Sibiu - Gloria 13-7 (10-7), Vul
can — Chimia Năvodari 6—9 (0—3), Agro
nomia Cluj — Dinamo 8-10 (0—0) •
BARAJUL PENTRU DIVIZIA A. In Capi
tală au avut loc primele meciuri ale ba
rajului pentru promovare în primo divizie: 
Constructorul Buzău - Cimentul Medgi-

dio 7-3 (4-3) și Rapid București - Pre
cizia Săcele 19-9 (4-9). • TURNEUL
FINAL AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI. 
Pe terenul Tineretului s-au disputat par
tidele din cadrul turneului final ol cam
pionatului de juniori, lată rezultatele : 
Șoimii Sibiu - Grivița Roșie 3-0 (3—0), 
Șc. prof. P.T.C. Oradea — C.S.S. Bucu
rești 4-9 (3-4), Farul Constanța — Lie. 
ind. marină Galați 11-6 (7-0), Șc. sp. 
2 Buc. — „Unirea" lași 20—10 (4—3); GH. 
BURLEA - coresp. • MECI INTERNA
ȚIONAL. Echipa noastre campioană. 
Steaua, a jucat ieri la Moscova, cu for
mația Academiei militare „Iuti Gagarin”, 
de care a dispus cu scorul de 10—9 
(6-6).

ȘAH MAIA CIBURDANIDZE CIȘ-
TIGA DETAȘAT I Ediția din acest an a 
turneului Internațional feminin de șah 
al României, desfășurat la Brașov, s-a 
încheiat cu victoria junioarei sovietice 
MAIA CIBURDANIDZE. In virstă de 13 
ani, care a ocupat — neînvinsă — pri
mul loc cu 10 puncte din 12 posibile 
(83,33 la sută I). In urma ei s-au cla
sat : 2—4. Anett Michel (R.D.G.), Corry 
Vreeken (Olanda). Borislava Borisova 
(Bulgaria) 7 p, 5—7. Gertrude Boum- 
starck, Suzana Makai, Margareta Teodo- 
rescu (toate România) p, 8—9. Ada 
Van den Geissen (Olanda), Margareta 
Mureșan (România) 6 p, 10. Maria Po- 
rubszky (Ungaria) 5 o, 11. Ursula Was- 
netsky (R.F.G.) 4Va p. 12. Luise Honfi 
(Ungario) 4 p. 13. Luminița Cirmaciu 
(România) 2 p.

I
i
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CLUJ, 26 (prin telefon)
Făcînd, în mare măsură, ab

stracție de punctele puse în joc — 
deși extrem de necesare ambelor 
echipe, aflate în zone opuse ale 
clasamentului — Universitatea și 
U.T.A. s-au străduit și au reușit 
să ofere celor aproximativ 10 000 
de spectatori aflați în tribunele 
Stadionului Municipal, o partidă 
deosebit de atractivă, dinamică, de 
bun nivel tehnic, cu frumoase faze 
de poartă și cu... 6 goluri spec
taculos realizate. Pe teren propriu 
fiind și profitînd și de lipsa uneia 
din piesele grele ale arădenilor — 
Domide — „șepcile roșii" au ata
cat mai mult și mai hotărît, ba
lonul recuperat de apărătorii gaz
delor parcurgînd mai repede și cu 
mai multă adresă zona mediană 
a terenului, prin deschideri lungi, 
în adîncime. care au surprins adesea 
pe picior greșit apărarea oaspeți
lor. în acest fel au fost realizate 
trei dintre cele patru goluri ale 
Universității.

De partea cealaltă. U.T.A. a e- 
voluat tot timpul — chiar și atunci

Laurențiu DUMITRESCU

TG. MUREȘ, 26 I
Un stadion plin 

această partidă, s 
joc plăcut sub rapo

Așa 
ta te

PRONOSPORT
arată o variantă cu 13 rezul- 
exacte la concursul Pronosport 

etapa din 26 mai 1974
I. Steaua — Dinamo

Sportul studențesc — Rapid 
F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 
Poli. Iași — F. C. C-ța 
Univer. Cv. — S. C. Bacău 
„U“ Cluj — U.T.A.
A.S.A. Tg. M. — Jiul 
Petrolul — Steagul roșu 
Poli. Timiș. — C S.M. Reșița 
Prog. Brăila — C.S.M. Sv. 
Știința Bc. — Gloria Buzău 
Din. Slatina — Prog. Buc.

2 
x
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Gloria Bistrița — Olip. S. M. 1

II.
Iii.
IV.
v.

vi.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. 

xni.
Fond de cîștiguri 459 944 leL
Plata câștigurilor de la acest con

curs se va face astfel : în Capitală 
de la 31 mai la 26 iulie 1974, în țară 

de la 3 iunie pînă la 26 iulie 1974.

DOUA PUNCTE
Stadion „23 August": teren foarte 

bun ; timp noros; spectatori aproxi
mativ 10 000.
CU (min. 54).
10—2. Raportul șuturilor
19—6 (pe spațiul porții :

POLITEHNICA : Costaș
Toacă 8. Stoicescu 8, 
Romilâ II 8, Simionaș 
(min. 70 Andreescu 6), Lupulescu 
(min. 81 lanul), Marica 8, Ailoa- 

> 8.
F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 9 - 

Ghirca 7, Bălosu 8, Antonescu 8, Nis- 
tor 7 — 1. Constantlnescu 7. Vigu 8 
— Tonose 8. Caraman 6, Mărculescu 
6 (min. 56 Negoeșcu 6), Lică 6 (min. 
55 Oprea 7).

A arbitrat : ROMEO STINCAN 
★ Io linie A. Bentu și
M. Hanganu (toți din București).

Cartonașe galbene : Simionaș, Ro- 
milă I, Bălosu, Nistor.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 3-2 (2-1).

9,

A marcat : LUPULES- 
Raport de cornere : 

la poarta : 
12-1).
7 - Sofian 
Romilâ I 7 
7 - Spirea

IAȘI, 26 (prin telefon)
La sfîrșitul meciului, mai multi 

suporteri ieșeni afirmau că stu
denții au făcut. în compania lui 
F.C. Constanta, cea mii bună par
tidă din retur. Intr-adevăr. Politeh
nica Iași a jucat în contradicție 
cu locul pe care-1 ocupă în clasa
ment. a controlat in i 
întilnirea. dominîndu-și 
partenera <’$> întrecere, 
săi angajîndu-se la efort cu o am
biție demnă de toată lauda. Indis
cutabil. victoria gazdelor nu poate 
fi pusă la îndoială, ea fiind rodul

permanență 
i autoritar 
. jucătorii

ȘI... SPEI
POLI IAȘI
F.C. CONST

unui joc superior, 
binativ și avîntat 
cînd totul pentru 
scorul putea fi dc 
devreme, singurul 
eesului — care în 
tuală are deosebita 
ieșeni — a fost 
repriza secundă. , 
54. la o dublă grc: 
tenilor I. Constanți 
lescu (care s-au î 
in preajma propriu 
«ea a deviat Ia L 
de la 12 m, a șuta 
du-I pe Ștefănesei 
minut, și după ace< 
petilor a făcut ins 
„zile mari", avînc 
venții salvatoare : 
șut Simionaș. în n 
șuturi puternice e> 
milă II.

F.C. Constanta i 
bleme deosebite in 
ocazie clară a doi 
ratată
Pînă la sfîrșitul p 
în dorința măririi a 
aflat în permanent 
de teren a 
ral. dar. 
zultatul 
ficat.

în min. 63

CU 
nu

jucător: 
toate el 
a mai

Ghe<
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TENTE
I»

fel, primul gol, 
lde-a șoarecele cu 
cmăreanu. Al doi- 
■t tot „duetul** Lu
jer, ultimul cu o 

la Dumitrache și 
obținuse o opțiune 
B. Faza în care s-a 
Iii tacticii echipei 
Irecut în min. 3-0, 
I militari obsedați 
le care îi aveau în 
k pe fundașul di- 
kreanu II să intre 
[careul lor și nu- 
fmplare, singur cu 
I nu a realizat de 
că din prima parte 
[min. 43 și 45 Năs- 
ru au ratat mari 
cere a scorului și 
[e. După pauză, a- 
I deschide ideal pe 
Lr în min. 55, Di- 
| 4—0. Dumitrache, 
[de Nunweiller în 
la cap", în impact 
| ratează. Jucătorii 
[renunță Ia tactica 
I, acționează mai 
[iculos (Ion Ion în 
|ă o mare ocazie) 
pi, reducerea sco
bitură liberă (min. 
I). In sfîrșit, no- 
batare, a lui lor
ii. 89, de la 2 m.

I Aurel NEAGU

Stadion Central ; teren foarte bun; 
timp excelent ; spectatori aproxima
tiv 35 000. A marcat BOC (min. 80). 
Raport de cornere : 11—5. Raportul
șuturilor la poarta : 10—8 (pe spațiul 
porții 4—3).

UNIVERSITATEA : Oprea 8 - Ni- 
culescu 7, Deselnicu 7, Boc 9, Ber- 
neanu 8 — Strîmbeanu 7 (min. 76 
Ivan), Nițâ 6 — Țarălungâ 5, Bâlan 
5, Oblemenco 6, Ștefănescu 4 (min. 
55 Bâdin 8).

S.C. BACĂU : Voinea 7 — Pruteanu 
7, Catargiu 8, Velicu 9 (min. 85 
Hrițcu), Margasoiu 7 — Sinâuceanu 
7, Duțan 8 - Pana 7, Dembrovschi 
9, Bâluță 6, Florea 6 (min. 73 Mun- 
teanu 6).

A arbitrat I. RUS (Tg. Mureș) 
★ ★, ajutat la linie de I. Boroș 
(Timișoara) șl T. Leca (Brăila).

Cartonașe galbene : Sinâuceanu, 
Oprea, Niculescu.

Trofeul Petschovscht : 10.
La tineret-rezerve : 1-0 (0-0).

ECHIPELE MULȚUMITE,
DAR NU $1 PUBLICUL

torie
must*; teren bun; 
repriza ja doua a 

iri aproximativ 12 000. 
ARODI (min. 47), 
W. Raport de corne
lul șuturilor la poar- 
ipațiul porții: 13—1).

7 - Szollosi 7, Un- 
l Czako 7 — Va rodi 
|ru 6 (min. 34, Naghi 
Wureșan 6, Hajnal 7. 
iei 8 - Nițu 6, Ton-

Dodu 5 — Naghi 7, 
In 6 — Suciu 7, Roz-

6.
CURSARU (Ploi- 
linie V. GHgorescu 
Păunescu (Vaslui).

vschi : 10.
pre : 3-0 (1-0).

6 (prin telefon)
n a așteptat, la 

să urmărească un 
kportul spectacolului.

RANTE5

;i l(o)
JANTA 0(0)
pr, echilibrat, com
at în ofensivă, fă- 
ru victorie. Deși 
deschis mult mai 

ui gol. cel al suc
iri conjunctura ac

hită valoare pentru 
[t marcat abia în 
. Atunci, in min. 
rreșeală a eonstăn- 
[ntineseu și Mărcu- 
i încurcat reciproc 
[riului careu), min- 
l Lupulescu care, 
lutat sec, învingîn- 
pseu. Pînă în acel 
[ceea, portarul oas- 
insă o partidă de 

[înd cîteva inter- 
e : în min. 15 — 
[ min. 38 și 44 — 
[ expediate de Ro

ii nu a pus pro- 
| în atac, singura 
[dobrogenilor fiind 
[ 63 de Caraman. 
■ partidei ga ’dele, 
li avantajului, s-au 
lentă în jumătatea 
porilor de pe lito- 
I eforturile lor. re
ia! putut fi modi- 
Iheorghe NERTEA

CRAIOVA, 26 (prin telefon)
în mod paradoxal, începutul 

partidei aparține oaspeților care, 
printr-o excelentă coordonare a 

jocului Ia mijlocul terenului, prin 
aportul tehnic și lucid al lui Dem- 
brovschi și Duțan — net superiori 
liniei mediane adverse — atacă 
cu aplomb. Astfel, în min. 3 Dem
brovschi șutează periculos de la 
aproximativ 30 m. obligîndu-1 pe 
Oprea să acorde corner. în min. 7, 
Băluță „scapă" printre Deselnicu 
și Berneanu și șutează pe lingă 
Oprea, ieșit în întîmpinare, spre 
gol, dar mingea lovește bara ! 
Urmează un rapid contraatac al 
echipei gazdă și Bălan, din bună 
poziție de șut, din marginea su
prafeței de pedeapsă expediază 
balonul puternic pe lingă poartă, 
lui Oblemenco, venit în disperare 
să-l corijeze, nerămînîndu-i decît 
un unghi mort. Duțan are o cursă 
solitară în min. 20. încheiată cu 
un șut puternic, întreaga acțiune 
fiind aplaudată de public. Exce
lent deschis de Oblemenco. Bălan 
are ocazia să deschidă scorul în 
min. 30. dar neinspirat, ca în tot 
cursul partidei, șutează afară de 
la 10 m. Tot el irosește, cu cinci 
minute mai tîrziu. o altă ocazie 
bună.

După pauză, Boc este trecut

vîrf de atac. Cernăianu fiind exas
perat de ineficacitatea liniei sale 
de atac și, practic, neavînd cu 
cine să învigoreze acest compar
timent. în min. 62, în plină pe
rioadă de dominare a echipei 
gazdă, Velicu este obligat să in
tervină spectaculos și riscant, 
printr-o foarfecă pe spate pen
tru a scoate balonul din fața lui 
Bălan și Oblemenco. aflați în ca
reul de 6 m.

Partida avea ritm și se încin
gea, dar nu lăsa să se întrevadă 
deznodămîntul. In min. 80. Bălan 
primește mingea din liniile din 
spate, avînd un bun culoar de a 
se duce spre buturile Iui Voinea. 
fundașii adverși se opresc crezînd 
că este ofsaid (ceea ce nu era), 
dar Bălan alege soluția neindicată, 
aruncind mingea înainte, acolo 
unde se aflau însă Oblemenco. 
Boc și Ivan in poziție de ofsaid, 
poziție semnalizată de (ușierul 
Boroș. Arbitrul Rus face insă 
semn să se continue și Boc in
troduce mingea în poartă. Jocul 
s-a întrerupt aproape zece minute, 
timp în care publicul venit să 
asiste la un meci frumos este o- 
bligat să privească scene penibile 
de lupte. Cind jocul se reia ar
bitrul nu „vede" un fault în careu 
al portarului Voinea asupra lui 
Țarălungă și meciul se termină 
cu un gust amar.

Paul SLAVESCU

SP. STUDENȚESC 1(0)

Stadionul ,,23 August" ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori — circa 
30 000. Au marcat : NEAGU (min. 60) 
și M. SANDU (min. 78). Raport de 
cornere : 12—7. Raportul șuturilor la 
poartă : 20—19 (pe spațiul porții :
9-8).

SPORTUL : Suciu 8 — Tănosescu 6, 
Cazan 7, Măndoiu 6, Manea 7 — Cas- 
sai 6 (min. 61 lorga 6), O. lonescu 
6 — Leșeonu 6, Chlhaia 7, M. San
du 6, I. Constantin 6.

RAPID : Răducanu 8 — Pop 7, Niță* 
6, FI. Marin 6, Grlgoraș 7 — Ange- 
lescu 6, Rișnițo 7 (min. 80 Sovu) — 
Năsturescu 8, M. Stelian 6, Neagu 7, 
Manea 6.

A arbitrat : N. PETRICEANU 
★ ★★★★; la linie — Gh. Popovici 
și I. Dancu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—3 (2-1).

Cele două echipe programate în 
deschiderea cuplajului interbucu- 
reștean au lăsat destul de vizibil
— chiar din primele 10—15 mi
nute ale partidei lor — impresia 
că se vor mulțumi cu un rezul
tat de egalitate, care le era — am
belor — avantajos. în consecință
— spre mîhnirea zecilor de mii 
de spectatori, care nu au ezitat 
să-și exprime zgomotos nemulțu
mirea — ele au transformat dis
puta lor — altădată deosebit de

dinamică și de antrenantă — în- 
tr-un joc lipsit — în prima re
priză — aproape total de nerv, 
anost, care semăna mai degrabă 
cu un antrenament în familie la 
două porți. Așa incit, pînă la 
pauză, dintre foarte puținele faze 
mai interesante oferite de cele 
două echipe au fost de notat doar 
ieșirea promptă și blocajul efec
tuat de Suciu la pătrunderea lui 
M. Stelian (min. 22). șutul puțin 
peste poartă al lui I. Constantin, 
la o greșeală în propriul careu a 
fundașului central rapidist Niță și 
„bara" lui Neagu (ce-i drept, 
splendid șutul !) la centrarea 
coechipierului său Năsturescu 
(min. 41).

După reluare, jocul s-a mai în
călzit și Rapidul își impune ini
țiativa, Iuind chiar conducerea în 
min. 60, cînd Neagu, din marginea 
careului, a șutat fulgerător, din- 
tr-o bucată, Ia centrarea lui Ma
nea. Urmează — fără să surprindă 
pe nimeni — o perioadă de intensă 
dominare a studenților și egalarea 
— așteptată de-acum de toată lu
mea, — survine, după o destul de 
lungă opoziție a lui Răducanu, 
în min. 78, cînd „bara** lui I. Con
stantin a fost urmată imediat de 
golul înscris din apropiere de M. 
Sandu. Mai nimic demn de rele
vat, după aceea, pînă în finalul 
meciului, care a prilejuit din nou 
publicului să-și manifeste deschis 
nemulțumirea pentru această pa
rodie de fotbal ce i s-a oferit.

Constantin FIRANESCU

DIVIZIA B (ETAPA A XXIX a)
SERIA I

CF.R. PAȘCANI - C.S.U GALAȚI 2-1 
(0—0). Au înscris : Bunea (min. 63 din 
11 m), Bivolan (mîn. 65), respectiv Tâ- 
năsescu (min. 52). (C. Enea, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI - CELULOZA 
LĂRAȘI 2-0 (1-0). Autorii golurilor : 
rea (min. 7) și Lascâr (mîn. 73). 
Harabagiu, coresp.).

S C. TULCEA - CONSTRUCTORUL 
LĂȚI 0-0.

METALUL PLOPENI - METALUL MIJA 
4-1 (1—0). Au marcat : Florea (min. 32), 
Spiridon (min. 47), Babonea (min. 53), 
Giba (min. 87), respectiv Rontea (min. 
89). (I. Tânâsescu, coresp.).

F.C. GALAȚI - CARAIMANUL BUȘTENI
1— 0 (0—0). Unicul gol o fost realizat de 
Merehal (min. 75). (Gh. Arsenie, co
resp.) .

OȚELUL GALAȚI - CEAHLĂUL P. NEAMȚ
2— 0 (2—0). Au înscris : State (min. 31 din 
11 m), și Adam (mîn. 38). (D. Alba, co
resp.).

PROGRESUL BRĂILA - C.S.M. SUCEA
VA 2—0 (2—0). Autorii golurilor : Cotiga 
I (min. 21) și Ologu (min. 38). (N. Cos- 
tin, coresp. județean).

VIITORUL VASLUI - VICTORIA RO
MAN 2-2 (1-0). Au marcat : Angheluțâ 
(min. 37, 87), pentru Viitorul, Romilâ III 
(min. 60, autoaol). Popa (min. 65), pen
tru Victoria. (M. Florea, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU - GLORIA BUZĂU 1-41 
(1—0). A înscris : Sandu (mîn. 7). (S- 
Nenițâ, coresp.).

CA- 
Flo- 
(P.

GA-

1. FC. GALAȚI 29 16 7 6 33-18 39
2. Metalul Plopenî 29 16 6 7 49-27 38
3. Gloria Buzâu 29 15 7 7 48-18 37
4. Știinta Bacău 29 15 6 8 38-28 36
5. C.S.M. Suceava 29 16 3 10 41-27 35
6. Ceahlău! P. N. 29 12 5 12 40-29 2»
7. C.S.U. Galați 29 12 4 13 44-42 28
8. C.F.R. Pașcani 29 9 10 10 32-31 28
9. S.C. Tulcea 29 10 7 12 28-26 27

10. Otelul Galați 29 12 3 14 36—44 27
11. Viitorul Vaslui 29 0 11 10 26-39 27
12. Progr. Brăila 29 9 8 12 29-28 26
13. Celuloza Călărași 29 11 4 14 33—£4 26
14. Metalul Mija 29 10 5 14 29-41 25
15. Petrolul Moinești 29 7 11 11 29-46 25
16. Constructorul 29 9 6 14 31—43 24
17. Caraimanul 29 9 5 15 29-47 23
18. Victoria Roman 29 8 6 15 23-40 22

SERIA iĂ !l-a
C.S. RM. VILCEA - METALUL DROBE-

TA TR. SEVERIN 2-0 (1-fl). Au marcat:

SPECTACOL, TOTUȘI ANTRENANT POLI TIMIȘOARA 3(1)
C.S.M. REȘIȚA 2(1)

Primele 45 de minute nu l-au prea 
mulțumit pe spectatori, întrucît gaz
dele — deși întllneau o formație care 
de trei săptămînl nu s-a mai întors 
acasă, din cauza jocurilor din „Cupa 
României", deci, poate acuza o stare 
de oboseală — nu au reușit prea mare 
lucru. A.S.A. a dominat copios, a stat 
marea majoritate a ♦imnului în ju
mătatea de teren a adversarului 
să concretizeze aceasta superioritate. 
Motive ? înaintașii au căutat prea 
mult situațiile de gol (Mureșan, Pîs- 
laru), compartimentul defensiv al 
Jiului a înlăturat eu ușurință perico
lul baloanelor înalte din careu, Mu
reșan a ratat de două ori (min. 5 
și 12), Tonca a respins de pe linia 
porții în min. 29, cînd Plslaru trimi
sese spre gol. etc. In această primă 
parte, Jiul s-a rezumat la cîteva fi
rave contraatacuri, în care, pe drept, 
arbitrul l-a. surprins în flagrante po

ziții do ofsaid pe oaspeți.
Repriza secundă a fost mult mal 

animată, a avut un tempo mal sus
ținut din partea gazdelor — Fazekaș. 
BSloni, Naghi. Varodl, realizînd ac
țiuni cursive și subtile care au des
cumpănit apărarea petroșănenilor. A- 
sedlul la poarta Iul Ion Gabriel (care 
a avut intervenții salutare) a conti
nuat, si golurile mereu amînate. au 
venit din faze mal puțin așteptate : 
în min. 47, Fazekaș. acțiune perso
nală. dribling in careu, pasă clasică 
înapoi și Varodi deschide scorul ; 
min. 86 Mureșan trimite in ba-a 
transversală de Ia 25 m și Naghi ve
nit din urmă. înscrie, eu capul. Vic
torie lejeră șl pe deplin meritată. 
Notați : Jiul un singur șut la poartă, 
din fază fixă în min. 55 !

Stelian TRANDAFIRESCU

TIMIȘOARA, 2f (prin telefon)
N-a fost un meci de calitate, 

dar, paradoxal, a plăcut, pentru 
ritmul său, pentru fazele încinse 
în cele două careuri (facilitate de 
unele naivități ale apărătorilor), 
pentru numărul de goluri și succe
siunea lor în contul unei echipe 
sau alteia. Seria lor s-a deschis 
chiar în min. 1 cînd Bojin a re
luat cu capul din careu, dar a- 
cest succes rapid nu a putut ti 
consolidat lesne de evoluția ulte
rioară a Politehnicii, căci stingheră 
la mijlocul terenului și vulnera
bilă în apărare a permis atacuri 
supranumerice adversarei sale.’ Si 
egalarea a survenit prin Bora la 
o fază șugubeață în care mingea 
refuzase, anterior, de două ori. 
să intre în poartă. Pînă la sfîrși- 
tul reprizei C.S.M. este mai ac
tivă. dar finalul său va fi frînat 
nu odată de steagul tușierului

Moarcăș care decidea ofsaiduri a- 
flate doar în imaginația sa.

La reluare. Bora marchează 
inaintind într-o zonă în care Popa 
și Arnăutu visau, „Poli" va egala 
(centrare impecabilă Bojin și re
luare precisă cu capul Dașcu), în 
min. 78, Atodiresei va face o cursă 
lungă dar va rata singur cu Ji- 
van, pentru ca patru minute mai 
tirziu arbitrul de centru să trans
forme penaltyul cuvenit pentru 
faultarea lui Bojin in careu, în
tr-o lovitură liberă de Ia 16 m ! 
Și în fine, Dașcu va încheia seria 
golurilor, fructificînd o minge res
pinsă defectuos de portarul Con
stantin.

A fost, cum se preconiza, un 
joc de mijlocul clasamentului, un 
joc în care, la pavăza mediocri
tății. se pot întîmpla multe : și 
bune și rele.

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp 
Irumoi ; spectatori aproximativ : 
35 000. Au marcat BOJIN (mln. 1), 
DAȘCU (min. 52 șl 85), respectiv 
BORA (min. 22 și 46). Raport de cor* 
nere : 12-3. Raportul șuturilor la 
poartă : 27—15 (pe spațiul porții : 
12-5).

POLITEHNICA : Jivan 7 - Mioc 7. 
Păltlnlșan 7, Arnăutu 7, Popa 7 —
Loța 6, Mehedințu 7 (min. 67 Pîrvu 7), 
Surdan 7 — Dașcu 8, Bojin 8, Coval- 
cic 7 (80 Floareș). .

C.S.M. : Constantin 6 — Ologeanu 
6, Georgevici 6 (min. 67 Rednic 7). 
D. Popescu 7, Filipescu 7 — Roșea 7, 
Beldeanu 8 — Atodiresei 7, Bora 8, 
Nestorovicl 7, Florea 7 (min. 80 Puș
caș).

A arbitrat C. GHIȚA * * *, la li
nie Tr. Moarcăș (cu greșeli) și N. 
Iliescu (toți din Brașov).

Cartonașe galbene : Beldeanu, 
Doru Popescu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve 1-0 (1-0).

Ion CUPEN

F.C. ARGEȘ 1(0)
CF.R. CLUJ 2(1)

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
excelent ; spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat : L. MIHAI (min. 
25), PETRESCU țmin. 74), respectiv 
TROI (min. 80). Raport de cornere: 
7—2. Raportul șuturilor la poarta : 
13—12 (pe spațiul porții : 7—6).

F.C. ARGEȘ : Stan 5 - Moisescu 
7, Nedelcu 5, Din 5, Ivan 6 — Mus- 
tâțea 5, Burcea 5 - Troi 5, Radu 
5, Dobrin 5, Jercan 5 (min. 46, Zam
fir 5).

C.F.R. : Moldovan 7 — Lupu 7, Dra- 
gomir 7, Szoke 6, Roman 7 — M. 
Bretan 8, Țegean 7, Vișan 8 (min. 
84, Koroncsi) — L. Mihai 7, Moga 
8 (min. 74, Boca 6), Petrescu 8.

A arbitrat : C. NICULESCU
★ ★★★, la linie C. Manușaride și 
Gr. Angheluțâ (toți din București).

Trofeul Petschovschi j 10.
La tineret-rezerve : 4—0 (1-0).

BARELE, „PARTIZANELE"
PETROLUL 0(0)
STEAGUL ROȘU 1(0)
PLOIEȘTI, 26 (prin telefon)
Petrolul a dominat, a dominat 

mult, uneori cu toți jucătorii ma
sați in apropierea porții brașo
vene, însă nu a avut forța și cal
mul necesare să destrame o apă
rare supraaglomerată și n-a avut 
nici șansă. In min. 54 bara l-a 
ajutat pe Anghel să înscrie, în 
min. 88, cînd Crîngașu îl învin
sese, în sfîrșit, pe Purcaru, bara 
s-a opus însă înscrierii... Petrolul 
a plecat puternic de la primul 
fluier al arbitrului. în min. 10

BRAȘOVENILOR
Purcaru (care avea să facă o 
partidă excepțională) a respins 
„bomba** lui Ștefănescu. Dar pe 
fondul acestei dominări, cîteva 
contraatacuri ale brașovenilor i-a 
adus pe Șerbănoiu (min. 20) și 
Ghergheli (min. 32) în situații de 
gol, dar șuturile lor au fost im
precise. Petrolul este într-o si
tuație dificilă, dar unii jucători 
(Culda, Crîngașu și Gruber) s-au 
lăsat prea repede depășiți de nervi 
și faulturile lor întrerupeau jocul 
echipei. Papuc însă faultează o 
dată și bine și îl scoate din joc 
pe Ștefănescu.

PREA PUTIN FOTBAL!
PITEȘTI, 26 (prin telefon)
Am avut impresia aproape tot 

timpul, urmărind partida de pe 
stadionul din Trivale, că F. C. 
Argeș și nu C.F.R. este echipa 
situată în prezent la periferia cla
samentului ; că piteștenii sînt aceia 
care evoluează în deplasare in
tr-un meci fără iluzii pentru ei. 
Imaginea unei asemenea surprin
zătoare și inexplicabile inversiuni 
de comportare, a sugerat-o jocul fără 
nerv, fără luciditate, fără convin
gere chiar, al 11-lui antrenat de 
Șt. Coidum ; iar diferențele fla
grante de randament și de efica
citate dintre cele două formații 
se reflectă cum nu se poate mai 
bine în raportul marilor ocazii de 
gol : 12—4 în favoarea ceferiștilor 
clujeni, care puteau să obțină, 
în aceste condiții, o victorie mult 
mai confortabilă decît o indică 
scorul limită, stabilit prin golurile 
înscrise, in min. 25 de L. Mihai,

care a marcat cu un șut boltă în 
poarta părăsită de Stan și in min. 
74 de Petreseu, beneficiarul unei 
grave erori de arbitraj ce i-a per
mis să concretizeze în urma unui 
ofsaid nesemnalizat de tușierul 
C. Manușaride. Golul gazdelor a 
fost realizat in min. 80, atunci, 
cind conturile erau încheiate, prin 
Troi, care a șutat de la margi
nea careului, mingea surprinzin- 
du-1 oarecum pe Moldovan.

Despre meciul propriu-zis, ca 
factură tehnică, foarte puține cu
vinte bune de spus. Am fost mar
torii unei partide fără culoare, 
presărată cu inadmisibil de multe 
greșeli ale gazdelor și în care, 
totuși, am desprins ca singur fapt 
pozitiv, dorința de victorie a 
oaspeților și buna lor intenție de 
a salva într-o oarecare măsură 
spectacolul sportiv.

Mihai IONESCU

C. Nîcolae (min. 37) și Holdu (min. 60). 
(D. Roșianu, coresp.).

NITRAMONIA FĂGARAȘ - C.S. TÎRGO- 
VIȘTE 2-0 (1-0). Au înscris : Filip (min- 
9) $1 Ciutac (min. 61). (T. Loncea, CO
NTRACTORUL BRAȘOV - GAZ METAN 
MEDIAȘ 2-1 (2—0). Autorii golurilor :
Stdîcu (min. 5), G'rîgore (mîn. 22), res
pectiv Moraru (min. 77). (C. Gruia, co- 
reso. județean).

CARPAȚI BRAȘOV - ȘOIMII SIBIU 1-1 
(1—1). Au înscris r Avram (min. 12) pen
tru Carpațl, Turtea (mîn. 42) pentru 
Șoimii. (E. Boqdan, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU - METROM BRA
ȘOV 1-1 (0-1). Autor» golurilor: Cojo- 
caru (mîn. 90) pentru gpude, Furnica 
(min. 42) pentru Metrou». (Tr. Barbâlatâ, 
C°SGNP) OLTENIȚA - FLACĂRA MORENl 

1-0 (1-0). Unicul gol a fost realizat de 
Râduconu (min. 40). (Gh. Emil, coreso-)-

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - MINERUL 
MOTRU 1-1 (0-0). Au marcat : Stroie
(min. 67), pentru Autobuzul, Gutuie (min. 
68) pentru Minerul. (F, Sandul.

DINAMO SLATINA - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3-0 (2-0)> Au înscris : Mo- 
rlncel (min. 10). Asoftel (min. 11) șV 
Zamfir (min. 60). (D. Mihail, cores©.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - METALUL < 
BUCUREȘTI 4-1 (2-1). Autorii golurilor 
Tacol (mîn. 35), Pelea (min. 41, 67),
Mincloagâ (min. 58), respectiv Șumu- 
lanschi (min. 5). (St. Gurgui, coresp. ju
dețean) .

1. C.S. RM. VILCEA
2. Șoimii Sibiu
3. Dinamo Slatina
4. Tractorul Brașov
5. Electroputere Cv.
6. Flacâra Moreni
7. Metalul Buc.
8. Metalul Dr. T.
9. S.N. Oltenița 

Progresul Buc.’ 
Metrom Brașov 
Minerul Motru 
Autobuzul Buc.
Gaz m. Mediaș

15. Nîtramonia Fâg.
16. C.S. Tiraoviște
17. Carpați Brașov
18. Dunârea Giurgiu

coresp. ju-

S.

10,
11.
12.
13.
14.

29 19 3
29 16 8
29 13 7
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

7
5
9

10
12
11
11
12
10
11
13
15

6
3
5
5
3
8
7
6
3
5 14

40- 20
41- 21 
37-33 
31-31
49—32
40-31
31-27
27-35
34- 33
25-31
35- 34
27-35
29-39

13
14
13
13
14
11
11
10
11
10
7 10 12 31-26
8 8 13 35-39

10 4
9 5
7 8

15
15
14

32-40
24-40
18-39

4*

33i
32 
31
31
3t!
30 
3»
2®
2*.
25
25
24 
2<
24
23
22

Stadion Petrolul : teren excelent; timp frumos : spectatori aproximativ 
18 000. A marcat ANGHEL (min. 54). Raport de comere : 21-1. Raportul șutu
rilor la poartă : 21-5 (pe spațiul porții : 9-3).

PETROLUL: Marinescu 7 — Gruber 6, Țaporea 7, Clupitu 7, Popa 7 — 
Crîngașu 7, Culda 7 — Ștefănescu (min. 22 Istrâtescu 5), Pisău 6, Angelescu 
6 (min. 64 Cuoerman 6), Zamfir 6.

STEAGUL ROȘU : Purcaru 9 — Hîrlab 6. lenei 7, Olteana 7, Anghelini 7 
— Naghi 6, Cadar 7 — Anghel 8. Șerbănoiu 7, Ghergheli 6, Papuc 6.

A arbitrat GH. MANOLE (Constanța) ★ la linie C, Oinulescu
și A. Paraschiv (ambii din București).

Cartonaș galben : Culda.
Trofeul Petschovschi : 10.
tineret-rezerve : 4-0 (2-0).

Nici după pauză aspectul jo
cului nu se schimbă, dar în min. 
54, lovitură de teatru 1 După pa
tru cornere consecutive la poarta 
iui Purcaru, oaspeții ies din te
renul lor și Anghel înscrie golul 
de care am amintit. De acum Pe
trolul atacă mai insistent, mai 
periculos, golul plutește, dar Pur
caru se arată în formă excelentă, 
boxînd mingile înalte; remarejn-

du-se îndeosebi la șuturile lui 
Gruber (min. 71) și la lovitura 
liberă bine executată de Crînga
șu (min. 74), la „bomba" lui Ța- 
porea (min. 75). în min. 86 tot 
Țaporea șutează de la 6 m și 
Purcaru respinge cu piciorul, după 
care Crîngașu trimite cu capul 
în bară.

Constantin ALEXE

SERIA A lll-a
MINERUL CAVNIC - TEXTILA ODORHEI 

4-1 (1-1). Autorii golurilor : Rednic
(min. 35. 87). Botoș (min. 49. 52), res
pectiv Bolint (min. 44). (L. Chira. co-
resoj.

MINERUL ANINA - VICTORIA CĂREI 
2—1 (1—1). Au Insert, : Mothe (min. 14). 
Stoiciu (min. 74), respectiv Vancea (min. 
23). (P. lunou, coresp.).

F.C. BIHOR - U.M. TIMIȘOARA 1-1 
(1-0). Autorii golurilor t Florescu (min. 
35 din 11 m) pentru F.C. Bihor, Belanov 
(min. 84) pentru U.M.T. (V. Sere, co
resp.).

ARIEȘUL TURDA - MINERUL BAIA 
MARE 1-0 (0-0). Unicul gol o fost rea
lizat de Ciocan (min. 85). (P. Lazăr, co- 
reGF.R. TIMIȘOARA - METALURGISTUL 

CUGIR 0-0.
GLORIA BISTRIȚA - OLIMPIA SATU 

MARE 1-0 (0-0). Unicul gol o fost rea
lizat de Furnea (mîn. 75). (I. Torna, co- 
feuNIREA ARAD - MUREȘUL DEVA 2-1 
(0—1). Au marcat : Cura (mîn. 49), Gyen- 
ge (min. 68), respectiv Selîmesi (min. 
21). (St. lacob, coresp. județean).

CORVINUL HUNEDOARA - VULTUR» 
TEXTILA LUGOJ 1-0 (1-0). A înscris : 
Georqescu (min. 32). CL Vlad. coresp.).

IND. SIRMEI C. TURZll - OLIMPIA O- 
RĂDEA 1-0 (0-0). Autorul golului : Ha- 
țegan (mîn. 52). (St. Giurgiu, coreso.).

1. OLIMPIA S. M. ... ............................ ....
2. F.C. Bihor
3. U.M. Timișoara
4. Min. Baia Mare
5. Mureșul Deva
6. Unirea Arad
7. Corvînul Huned.
8. CF.R. Timiș.
9. Minerul Anina

10. Victoria Cărei
11. Arieșul Turda
12. Ind. s. C. Turzii
13. Olimpia Oradea
14. Textila Odorhei
15. Metalurg. Cugîr
16. Vulturii T. Lugoj
17. Gloria BMrita
18. Minerul Cavnic

4 34—13 41
10
11
11
11
9

11
12
12
13
12
13
13
13

29 16 9
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
79. 11 3 15 30-37 25
79 11 3 15 30-33 25
29 11 2 16 31-45 24

34
32
31
31
31 
sa 
2*
29
21
2*
2’
M
2$
25

32- 20
38-30
40-28
27-26
37-36
27-24
36-34
30—43 
42-41
33- 36
36—38
22-31
32-41

15 4
14 4
13 5
13 5
11 9

6
5
5
4
6
5
6
6

9 7 13 33-38

12
12
12
12
11
11
10
10



COMITETULUI EXECUTIV
Al C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

înlăturării acestora, Comitetul Executiv a indicat ca 
minister, centrală și întreprindere să acționeze cu 

pentru aplicarea în viață a măsurilor stabilite deja 
privind punerea ncîntîrziată în 

scurtarea termenelor de

tralc. în vederea 
guvernul, fiecare 
toată fermitatea _ _ 
de conducerea partidului și statului 
funcțiune a obiectivelor economice restante^ 
atingere a parametrilor proiectați la noile capacități de producție și 
folosirea corespunzătoare a celor existente, :
teriale și diminuarea, pe această 
Comitetul Executiv a stabilit sa se 
de aprovizionare tehnico-materială, 
țională a mijloacelor de producție, 
în vederea lichidării imobilizărilor 
neeconomicoase. Totodată, s-a dat 
stabilească un sistem mai corespunzător de analiză economico-finan- 
ciară, care să scoată în evidență cu mai multă claritate fenomenele 
reale care au Ioc în economie, pentru ca, pe această baza, să se ac
ționeze în vederea creșterii necontenite a eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate. Comitetul Executiv subliniază, încă o dată, că 
înfăptuirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială. pe 
1974, realizarea cincinalului înainte de termen Ia toți indicatorii și în 
toate domeniile — investiții, producție industrială și agricolă, diminua
rea cheltuielilor materiale — reprezintă calea spre creșterea neîncetată 
a nivelului dc trai, material și spiritual, a! întregului nostru popor.

Comitetul Executiv a aprobat, în continuare, propunerile guvernu
lui privind unele îmbunătățiri în sistemul de impozite pe veniturile co
operativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste de consum și 
meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor eco
nomice ale organizațiilor obștești. Prin îmbunătățirile propuse se asi
gură — odată cu simplificarea modului de stabilire a impozitului •— 
realizarea unei corelări mai corespunzătoare între venitul efectiv șî 
impozitul ce trebuie plătit de fiecare unitate, precum și stimularea 
mai puternică a cooperativelor meșteșugărești de a dezvolta o serie de 
activități și prestări de servicii necesare populației.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat unele măsuri cu privire 
la organizarea și desfășurarea Congresului Frontului Unității Socia
liste și a stabilit reprezentanții Partidului Comunist Român care vor 
fi propuși să fie aleși în Consiliul Național al Frontului Unității So
cialiste.

In cadrul ședinței. Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, și 
alte probleme ale activității curente.

eliminarea risipei de ma- 
cale, a cheltuielilor de producție, 

pună de urgența ordine în sistemul 
să se asigure folosirea cît mai ra- 
a materiilor prime și materialelor 
de stocuri, a evitării cheltuielilor 
ca sarcină organelor financiare să

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE
prezență activă în viața țării

(Urmare din pag. 1)

Unității Socialiste — sublinia to
varășul NICOLAE CEAVȘESCV, 
pnefigurindu-i principalele obiecti
ve — va fi acela de a asigura 
participarea tot mai activă a or
ganizațiilor care îl compun, a mă
știlor largi populare, la viata poli
tică și de stat, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne a 
Partidului Comunist Român de in
dustrializare socialistă a tării, de 
dezvoltare intensivă și multilate
rală a agriculturii, de înflorire a 
științei, invățămintului și culturii, 
de ridicare a nivelului de trai al 
populației, de 
tinuă a vieții 
ciule".

Asigurînd — 
lor stabilite de 
și de Gonferinta ______ _____
P.C.R. pentru continua adîncire a 
democrației socialiste și participa
rea tot mai largă a 
conducerea treburilor 
acțiunea convergentă 
forțelor social-politiee__ ___ ____
Frontul Unității Socialiste a de
venit o prezență deosebit de preg
nantă în viața publică, cotidiană, 
și-a extins atribuțiile în toate do-

perfecționare con- 
economice și so-

în spiritul măsuri- 
Oangresul al X-lea 

Națională ale

maselor la 
obștești — 
a tuturor 

ale țării,

meniile de activitate. Antrenînd 
efectiv întreaga populație la elabo
rarea și înfăptuirea oricăror mă
suri de interes cetățenesc, consi
liile F.U.S. își manifestă perma
nent inițiativa în acțiuni de am
ploare vizind creșterea eficienței 
economice a activității productive, 
dezvoltarea edilitară și social-cul- 
turală a tuturor localităților, îm
bunătățirea continuă a aprovizio
nării și ocrotirii sănătății, apăra
rea mediului înconjurător, sporirea 
autorității controlului obștesc, in
tensificarea operei de educare ști- 
ințific-ateistă a maselor etc. Cu 
deosebită satisfacție putem remar
ca, în această privință, și preocu
parea susținută a consiliilor F.U.S. 
pentru dezvoltarea bazei materia
le destinate activității sportive, 
scop în care sînt antrenați în ac
țiuni de muncă patriotică mii și 
mii de 
sate.

Este, 
zut că 
astăzi, 
va lua. Congresul Frontului Uni
tății Socialiste va deschide noi 
perspective, și mai rodnice, parti
cipării cetățenești la viața politică 
și de stat, la conducerea treburilor 
tării.

cetățeni do la orașe și

deci, limpede de
prin dezbaterile 

prin hotăririlc pe care le

întrevă- 
ce încep

STANISLAW SZOZDA SI ECHIPA POLONIEI9

ÎNVINGĂTORI în
A

CURSA PĂCIIu

NOI SUCCESE ROMANEȘTI LA C.M. DE POPICE

VASILICA PINTEA

(Urmare din pag. I)

ELENA TRANDAFIR IOSIF TISMĂNARU ILIE BĂIAȘ

Margareta Bordei — Elisabeta 
Szilagyi 850 (498 + 412), 3. Vasilica 
Pințea — Elena Trandafir 835 
(421 ! 414) ; masculin 
mann — D. Zieher 
2. M. Steri ai — M. 
slavia) 1810, 3. I.
I. Băiaș 1794 (915+879).

Rezultatele remarcabile obținute 
de popicarii țării noastre, atît în 
probele pe echipe, cît și în cele 
de dublu le creează o poziție fa
vorabilă în concursul individual, 

care începe joi Pentru turneul 
final individual s-au calificat 
patru fete și tot atîția băieți, ce
le mai multe șanse la titlul su
prem avînd Ana Petrescu. Vasili
ca Pințea. 
Tismănaru

Trandafir
— 1. T. Holz- 
(R.F.G.) 1832, 

Dragas (Iugo- 
Tismănaru —

Elena Trandafir, Iosif 
și Ilie Băiaș.

HOGII PENTRU EXCELENTA
COMPORTARE A

Sportul popicelor din 
și->a confirmat din nou 
de care se bucură de mulți ani în 
arena internațională. Succesul 
prezentativei noastre masculine 
eîștigarea titlului suprem — a avut 
un puternic ecou în rîndurile spe
cialiștilor. Numeroase personalități 
ale acestui sport, tehnicienii, presa 
au elogiat comportarea reprezentanți
lor României.

în primele trei zile ale C. M. — 
în întrecerile pe echipe — reprezen

TITLUL MONDIAL = SERIOZITATE
SI
■» 5

Cu TIBERIU SZEMANYI,

la citeva minute după victorie

La 
tiya 
a răsturnat 
în posesia invidiatului titlu de campioa
nă o lumii, am avut o scurtă convorbire 
telefonică cu antrenorul Tiberiu Siemony.

— Cum a fost?
— îmi este greu să vă redau o ima

gine completă a dramaticei lupte care 
s-a dat aici. Vă pot spune că numai 
după ce Ilie Băiaș, „încheietorul de 
pluton" al echipei, a doborit 925 de po
pice in inimile noastre a încolțit speranța 
obținerii unei medalii. Au urmat pe pistă 
reprezentanții a opt țări, dar nimeni n-a 
mai putut să ne depășească.

— Pe seama cui puneți această splen
didă victorie?

— Pe seama seriozității cu care s-a

citeva minute după ce reprezenta- 
masculinâ de popice a țării noastre 

toate pronosticurile, intrînd

PRIMA MANȘĂ
TOTTENHAM

FEYENOORD 2-2

Rcmânia 
prestigiul

re-

lucrat aca&â și a spiritului de sacrificiu 
de care au dat dovada jucătorii, 
de la Eppelhe'm este grea, pentru 
nu-i incă rodată, i 
mai puternici decit 
noștri au jucat insa 
schimb la altul, iar 
depășit în condițiile 
Și fetele, și băieții 
rința de a aduce in 
care sâ cinstească 
mente ale anului: a XXX-a aniversare a 
Eliberării și cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului.

Arena
... că

iar adversarii au fost 
ne așteptam. Băieții 
mai bine de ia un 
Ilie Băiaș s-a auto- 
de concurs aminti'e. 
sînt animați de do- 
țară noi trofee, prin 
importantele event-

ECHIPEI MASCULINE
tanții noștri 
lent, ocupînd ... ..
cîștigînd medalia de bronz la femei. 
La recenta ediție a C. M., lupta a 
fost deosebit de strînsă, 
mondială stabilindu-se după ultimele 
bile lansate. Băieții noștri i-au de
pășit pe popicarii echipei țării gaz
dă cu numai două „bețe" (!) iar 
pe cei iugoslavi (clasați pe locul 
III) cu 14 popice » Toți jucătorii 
noștri — ILIE BAlAȘ, "
MANARU, GHEORGHE 
PETRE PURJE, IULIU 
XANDRU CATINEANU, 
antrenorul formației, 
SZEMANYI — fost component 
echipei române campioană 
ală în 1966 — merită 
citări.

Iată citeva opinii asupra compor
tării popicarilor neștri în proba pe 
echipe.

KAUKO AHLSTROM (Finlanda) 
— președintele Federației interna
ționale de popice : „Apreciez foarte 
mult evoluția românilor. Ei merită 
titlul. In schimb, m-a surprins 
echipa feminină, care a început 
slab, n-a mai putut reface handi
capul creat de rezultatul jucătoarei 
de pe postul nr. 1 și a pierdut tit
lul pe care l-a deținut timp de opt 
ani“.

GUNTHER STIELIKE — președin
tele Federației de popice din R. F. 
Germania : „S-a dat o luptă acerbă 
pentru medalia de aur. România a 
avut o formație cu câțiva jucători 
de mare clasă, în frunte cu Băiaș, 
care au decis rezultatul*4.

RUDOLF KORCH (Iugoslavia) — 
arbitrul prnicipal al “ 
toria românilor este 
ritată, ei au reușit 
un handicap serios 
4 în seara celei de 
întrecerilor). Felicitări întregii 
legații44.

s-au comportat exce- 
locul I la bărbați și

ierarhia

IOSIF TIS- 
S1LVESTRU, 
BICE. ALE- 

p re cum si 
TIBERIU 

al 
mondi- 

sincere feli-

C. M. : „Vic- 
pe deplin me

să remonteze 
(ocupau locul 

a doua zile a

PRAGA, 22. — Miercuri s-a înche
iat, în capdtaJa Cehoslovaciei, cea 
d.e a 27-a ediție a „Cursei Păcii*4, Var
șovia — Berlin — Praga. între 8 șî 22 
mai, peste 100 de rutieri din 18 țări 
au parcurs 1 815 km, împărțiți în 14 
etape. Competiția a scos, din nou, în 
evidență înalta clasă a rutierilor po
lonezi. Deși lipsiți de liderul lor 
Ryszard Szurkowski (de trei ori în
vingător în „Cursa Păcii"), ei au 
reușit să cucerească locul I atît la 
individual — prin STANISLAW SZOZ- 

' DA — cit șl Ia echipe. Cursa a avut 
un început furtunos, în cawe plutonul 
a realizat de citeva ori medii orare 
de aproape 48 km.

Penultima etapă s-a disputat marți 
« Pe ruta Usti nad Labem — Mlada 

Boleslaw (138 km). Victoria în a- 
ceastă a 13-a secvență a „Cursei Pă
cii" i-a revenit ciclistului cehoslovac 
Antonin Bartonicek, cronometrat cu 

•timpul de 3h 21:48 (m.o. 41 km). El 
©. fost urmat de Szozda (Polonia), 
Schiffner (R.D.G.) ș.a. Dintre cicliș
ti români, primul a sosit Vasile 
Teodor la 0:28 față de învingător.

Jiercuri. pe o vreme nefavorab’H 
ploaie vînt, frig) s-a disputat etapa 
a 14-a, ultima, pe ruta Mlada Boies- 
law — Praga (162 km). Ciclistul po
lonez Stanislaw Szozda. purtătorul 
„tricoului galben" și-a făcut o intra
re triumfală. El a cîștigat etapa (este 
a 6-a victorie în această cursă, un 
veritabil record !) și prin aceasta 
și-a onorat victoria finală. Szozda a 
fost cronometrat cu timpul de 4h 
03:13. L-au urmat Ciusov (U.R.S.S.), 
Labtis (Cehoslovacia) ș.'a. Ciclistul ro-

mân Teodor Vasile a sosit cu pri
mul pluton, la 38 secunde față de 
învingător.

în clasamentul general individual 
pe primul loc s-a clasat STANISLAW 
SZOZDA, urmat la 2:43 de Nikolai 
Gorelov (U.R.S.S.) și Milos Ilrasdira 
(Cehoslovacia) la 3:43. Dintre cicliștii 
români, primul s^a clasat Teodor 
Vasile — pe locul 30.

în clasamentul pe echipe : 1. POLO
NIA, 2. U.R.S.S., 3. Cehoslovacia.

LONDRA 22 (Agerpres) — La Lon
dra, în prima ,, manșă" - -
fotbal „Cupa U.E.F.A.**, 
Hotspur și Feyenoord 
au terminat la egalitate ;
England a deschis scorni, 
dezii au egalat prin Van Hanegem. 
Gazdele au luat din nou conducerea 
cînd Van Dacie a înscris în proprie 
poartă. Oaspeții au obținut egalarea 
în minutul 86 datorită unui șut-bom- 
bă a lui De Jong. Returul va < 
loc la 29 mai la Rotterdam.
• La Montevideo ; Uruguay 

Atletico Mineiro (Brazilia) 3—1 (0—0). 
Au marcat : Masnik. Moren a (2), res
pectiv Romeu.
• La Londra, în meci amical 

fotbal Anglia — Argentina 
prin golurile înscrise de 
(min. 44) și Worthington 
pentru Anglia, respectiv 
(min. 58 și 89. ultimul din

© Echipa R.P. Chineze
Mexic a dispus cu 3—1 de 
și cu 8—3 de o echipă a 
Toluca.

a finalei de 
Tottenham 
Rotterdam, 
2—2 (1—1). 
însă olan-

de
2—2 (1—0), 

Channon 
(min. 55)

Kempes
11 m).
aflată în 

Cordoba 
clubului
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și-a
U.R.S.S., evo-

Gazdele au

Selecționata de box a S.U.A. 
încheiat turneul în 
luînd la Alma-Ata. ___________
cîștigat cu scorul de 5—3 (s-au dis
putat 8 întîlnlri).
Turul ciclist al Italiei a continuat eu 
etapele 5 șl 6. Traseul Sapri — 
ranto (215 km) a fost parcurs 
primul sosit, Italianul Gavazzi 
6h 04:45, în timp ce etapa a 
(Taranto — Foggia 208 km) a 
cîștigată de Bitosi (Italia) în 5h 
în clasamentul general 
nlolul Fuente Merckx 
12 la 1:07,0 de lider.
Selecționata masculină

și-a început turneul 
evoluînd la Nagoya 

nipone, 
terminat 

3—2.

conduce 
ocupă

Ta- 
de 
în 

6-a 
fost 
57.0. 
spa-

locul

U.R.S.S.,
de baschet a

Ia

U.R.S.S.
Japonia, 
compania
Voleibaliștii 
învingători cu

de volei a 
în 
în

reprezentativei 
sovietici au 

scorul de

Continuîndu-și turneul în 
echipa masculină 
S.U.A. a susținut un nou meci 
Riga, pierzînd în fața selecționatei 
de tineret a U.R.S.S. cu 69—72 (39—39). 
în turneul de tenis de la Bourne
mouth. Ilie Năstase s-a calificat pen
tru turul patru, eliminîndu-1 pe me
xicanul Lara care a forfaitat și pe 
Robinson yA— 
tralianul 
9—8, 6—0 
turul doi 
Gisbert a 
vare—Higueras.
Selecționata masculină 
a Argentinei a susținut 
în Italia. De data aceasta, 
baliștii argentinieni au 
echipa secundă a Italiei, pe 
învins-o cu scorul de 
48).

(Anglia) cu 6—3, 6—1. Aus- 
K. Hancock l-a învins cu 
pe I. Sântei (România). In 
la dublu, Ilie 
dispus cu 6—1,

Năstase —
6—2 de Al-

eu

baschet 
nou joc 
baschet- 

întîlnît 
care au 

84—82 (32—

de 
un

Martin Peters (Tottenham) aflat în ofsaid, reia balonul cu capul 
sub privirile lui Rijsebregen (Tottenham — Feyenoord, 2—2)

Telefoto A.P.-AGERPRES

în turneul U.E.F.A,
ROMÂNIA FINLANDA 1—0 (1—0)

Aseară, la Ronneby, în Suedia, reprezentativa de juniori a României a debu
tat victorioasă la a 27-a ediție a Turneului final U.E.F.A. Jucind, în cadrul grupei A, 
cu Finlanda, tinerii noștri jucători — mai ales în prima repriză, cînd au și ratat 
cîteva bune ocazii — au cîștigat cu 1-0 (1—0), prin golul marcat de Grosu (min. 
27), în urma unei excelente centrări a lui Vrînceanu. Antrenorii C. Ardeleanu și I. 
Voinescu au utilizat în această partidă următoarea formație: Moraru — Negroiu, Bol- 
dici, Popa, Elisei — Augustin, Hurloi, Scbău — Pițurcă (min. 54, Șurengn/n), Grosu, 
Vrînceanu.
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