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Sîmbătă și duminică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Emil Bobu, lost! 
Uglar, Gheorghe Oprea, a făcut 
o vizită de lucru în Județul Timiș.

La numai cite va zile după rod
nicele întilniri pe care le-a avut 
în județele Covasna, Hunedoara, 
Alba, Sibiu și Olt, secretarul ge
neral al partidului s-a aflat in 
județul Timiș pentru a examina, 
la fata locului, împreună cu oa
menii muncii din industrie, de pe 
ogoare, din institute de cercetare 
științifică și tehnologică, înfăptui
rile de pînă acum, posibilitățile de 
îmbunătățire, in continuare, a în
tregii activități, în perspectiva 
marilor obiective înscrise în pro
iectele de documente ale Congre
sului al Xl-lea al P.C.R. In cursul 
zilei de sîmbătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, a vizitat întreprinderea 
mecanică din Timișoara. între
prinderea „Electrotimiș", Faculta
tea de mecanică a Institutului po
litehnic ,.Traian Vuia", cooperati
va agricolă de producție Lenau- 
heim. Stațiunea experimentală din 
Lovrin.

Duminică s dimineața, secretarul 
general al partidului a vizitat 
„Expoziția realizărilor economico- 
socialc ale județului Timiș", pre
cum și expoziția denumită „ti
miș ’74", consacrată realizări
lor obținute de agricultura ju
dețului. în continuare, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
se îndreaptă spre marea sală a 
sporturilor, unde are loc Adu
narea populară închinată „Zilei 
recoltei". Mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din unitățile a- 
gricole, întreprinderile industriale 
și instituțiile timișorene, precum 
și numeroși invitați, din județele 
învecinate, unii în pitorești costu
me populare românești, germane, 
maghiare și sîrbești, sînt prez.enți 
!d adunate. Ei salută cu puternice 
urale și ovații, cu entuziaste acla
mații, apariția la tribună a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat care l-au însoțit în 
această vizită pe secretarul gene
ral a| partidului. In cadrul adu
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Trec prin fața tribunei oficiale reprezentanții elevilor sportivi de la Școala generală 87
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Intr-o ambianță specific tine
rească, stadionul Republicii din 
Capitală a găzduit duminică des
chiderea anului sportiv școlar, u- 
niversitar. și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei. 
Aproape 30.090 de spectatori au 
asistat la festivitatea susținută 
de peste 5.000 de elevi și studen- 
ți sportivi din primul oraș . al 
țării.

Ora 10. Un grup de trompeți 
vestesc începutul serbării- Apoi, 
în acordurile fanfarei, pe pista 
stadionului iși fac apariția spor
tivii. Sint elevi și eleve din șco
lile generale și liceele sectoare

nării au luat cuvîntul: Mihai Te- 
lescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., Va- 
sile Dobre, președintele C.A.P, 
Comloșu Mic, județul Timiș, ing. 
Ioniță Bagiu, directorul întreprin
derii mecanice Timișoara, Andrei 
Dzamba, directorul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii „Gottlob", 
acad. Ioan Anton, .rectorul Insti
tutului politehnic „Traian Vuia", 
muncitoarea Reveca Ciherean- 
lânoseV, membră a Comitetului 
IJ.T.C. de la întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat-Ti- 
mișoara. Ion Oancea, directorul 
I.A.S. Chirnogi-Ilfov, Vasile Băr- 
bulescu președintele C.A.P. Scor- 
uicești, Județul Olt.

Primit cu aplauze și urale entu
ziaste, a luat, apoi, cuvintul tova
rășul NICOLAE CEALȘESCC.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes, fiind subliniată 
tn repetate rînduri cu aplauze și 
ovații, reluate, pe străzile Timi
șoarei, de zecile de mii de local
nici și de săteni veniți în orașul 
de reședință al județului, care, 
în ciuda ploii, au urmărit cu vie 
atenție, prin intermediul stațiilor 
de amplificare instalate pe prin
cipalele artere ale municipiului, 
desfășurarea adunării populare.

Cei prezenți fa sărbătoarea re
coltei își manifestă în acest fel 
atașamentul neclintit față de în
treaga politică a partidului și 
statului nostru.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Ti
miș ia sfîrșit într-o atmosferă de 
puternic entuziasm. De-a lungul 
întregului traseu, pînă la aeropor
tul timișorean, zeci de mii de 
locuitori ai orașului de pe Bega 
și săteni aftați aici pentru a cinsti 
ziua hărniciei lor, au ținut să sal ite 
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, cu însufle
țite aclamații. EI au dat glas, o 
dată în plus, bucuriei nețărmurite 
de a fi avut din nou cinstea să 
primească vizita secretarului ge
neral al partidului, satisfacției 
Pentru aprecierile făcute, hotărî- 
rea de a transpune neîntirziat în 
viață recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a-și spori 
contribuția la progresul multilate
ral al patriei.

lor Capitalei. Trec în pas caden
țat, purtînd culorile traditionale 
ale fiecărei unități de învățămînt. 
Am remarcat ținuta frumoasă a 
reprezentanților școlilor generale 
J7, 69, 87, 101, 111, 188, 191, 201, 
205, ai liceelor „Rosetti", „Cara- 
giale", „10“, „Creangă", „Șincai", 
„Dr Petru Groza", „Nicolae Băl- 
cescu" etc. Coloana sportivilor 
din sectoarele orașului a avut 
încadrată pe cea a studenților și 
studentelor, sportivii de la A.S.E., 
Arhitectură, Agronomie, Politeh
nică, Medicină. Universitate ș.a. 
O frumoasă impresie au lăsat nu
merosului public reprezentanții

iu MECIUL DE VERIFICARE DE LA BRAȘOV

TRICOLORII AU ÎNVINS GREU
STEAGUL ROȘU: 1-0 (1-0)

BRAȘOV, « (prin telefon).
Peste 8 000 de spectatori s-au 

prezentat pe stadionul Tineretului 
pentru a-și revedea echipa ți, mal 
ales, pentru a-i vedea pe trico
lori în preajma jocului de la Co
penhaga. Speranțele spectatorilor 
n-au fost împlinite, deoarece tri
colorii au jucat sub așteptări, 
deși au obținut victoria t 1—0 
(1—®>.

In jocul de astăzi, de la Brașov, 
fotbaliștii tricolori au surprins atit 
prin insuficiențe de ordin fizic, 
cit și prin organizarea jocului. 
După meci, antrenorul Valentin 
Stănescu era și el nemulțumit de 
calitatea jocului, nereușind să 
găsească o explicație plauzibilă. 
El s-a referit, la un moment dat, 
la posibila neadaptare a jucăto
rilor la șocul altitudinii, deși a- 
ceastă explicație r.u se confirmă 
prin evoluțiile anterioare ale 
echipei naționale, aici, la Brașov, 

celor mai tinere nuclee sportive 
bucureștene — Voinicelul, Cute
zătorii și Cireșarii. O coloană 
compactă, evidențiat* printr-o a- 
linicre desăvîrșită. au alcătuit 
juniorii și junioarele din secțiile 
de performanță ale cluburilor Di
namo, Constructorul, Metalul, O- 
limpia, Progresul, Rapid, Voința 
și Steaua, precum și cei ai șco-

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3) 

după stagiu] obișnuit petrecut la 
Poiana. In legătură cu aceasta, 
nu nl se pare lipsită de Interes 
o declarație a căpitanului „stega
rilor", Pescaru • „După trei sau 
patru zile petrecute ia Poiana 
ne-a fost întotdeauna greu să ju
căm la Brașov".

Dar, să lăsăm aspectul adaptă
rii fizice — incontestabil deficitar
— și să ne referim la organizarea 
jocului. Aici, carențele nu au fost 
mai puțin evidente. Tricolorii au 
încercat să imprime un tempo 
mai rapid jocului, dar viteza de
clanșat* a acțiunilor nu a avut 
acoperirea necesară In combinații. 
Linia de mijloc, redusă pînă la 
urmă, Iu doi oameni — Iordănescu
— a apărut mai mult In față. în

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 2-3)

Doina Furcoi înscrie prlntr-un spec
taculos plonjon. (Fază din meciul V- 
niv. București —■ Textila Buhuși)

Campionatele Diviziei A de handbal
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Șl DINAMO BUCUREȘTI,
ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR

Amănunte despre partidele 
acestei etape tn pag. 2—3.

Un nou campion la dirt-track: 
GH. SORA (Metalul București)

Tribuna stadionului Metalul din 
Capitală a fost plină sîmbătă dup* 
amiază. Ceea ce nu-i de mirare, 
intrucît pe pista de zgură s-a 
desfășurat cea de a V-a — și 
ultima — etapă a campionatului 
republican de dirt-track.

Interesanta dispută a avut de 
astă dată un atu în plus. După 
desfășurarea primelor patru e- 
tape, în clasamentul general al 
campionatului doi concurent! — 
Cornel Voiculescu (campionul de 
anul trecut) și Gheorghe Sora — 
coechipieri tn cadrul clubului 
Metalul București — «e aflau la 
egalitate de puncte, lupta lor din 
finalul competiției urmînd să de
cidă campionul.

Etapa a fost dirz disputată. 
Protagoniști au fost Cornel Voi
culescu. decis să-și apere titlul, 
Gheorghe Sora, dornic să devină 
campion al țării. Ion Bobilneanu 
(campion în urmă cu doi ani) șl 
Ion Marinescu — de fapt cei mal 
buni alergători ai țării în lupta 
dintre ei, cel care s-a dovedit 
mai în formă, cu o bună tehnică 
în luarea virajelor și cu o rezis
tență fizică remarcabilă a fost 

sâLa’ El a arătat ieri că,

C. P. BUCUREȘTI - 
PENTRU A OPTA OARĂ

CONSECUTIV 
CAMPIOANĂ 

LA OINĂ !
Echipa Combinatului poligrafie 

București a devenit, pentru a opta 
oară consecutiv, campioana tării 
la oină 1 Ca de fiecare dată, ti
pografii «-an prezentat cu un plus 
de superiori tata In toate compar
timentele. atuul lor fiind, de data 
aceasta jocul la „prindere", unde 
au realizat puncte prețioase. Ca
reul doi la întoarcere, alcătuit din 
L Dacău, Gh. Vlase, 1. Anton și 
V. Gălățeanu, a fost... spaima ad
versarilor. Cei patru oiniști men
ționați si-au derutat adversarii cu 
pase precise, țintindu-i apoi cu u- 
gurință. Din păcate, comportarea 
bucureștenilor a fost umbrită de 
unele manifestări nesportive, să- 
vîrșlte în afara terenului de joc,' 
pentru care comisia de organizare 
a dat echipei CJ’.B. un sever 
avertisment, urmînd ca acest caz 
să fie discutat de biroul federal; 
Campionii au folosit următoarea 
formație de bază : V. Tudorancea, 
Gh. Matei, V. Gălățeanu Gh. Vla
se, I. Anton, D. Bărbieru, N. Tu- 
doran, E. Dacău. T. Sîrbu, Gh.' 
Drăghici, I. Dacău.

Lupta pentru celelalte două 
locuri pe podium s-a desfășurat 
între Viata Nouă Olteni (jud. Te
leorman), Avlntul Curcani (jud.' 
Ilfov) șl Universitatea București.' 
In cele din urmă, a izbîndit Viața 
Nouă Olteni, grație unui... punc- 
taveraj mai bun. Fără doar și- 
poate, revelația’ competiției a con
stituit-o evoluția oiniștilor de la 
A. S. Armata Constanța. La de
butul lor In finala pe tară a cam
pionatului național, ei au reușit 
să se claseze înaintea unor forma
ții redutabile, cu vechi state de ac
tivitate. Iată cîteva rezultate mai 
interegante din ultimele reuniuni i 
Torpedo Zărnești — Viata Nouă 
Olteni 3—4, C.P.B. — Universita
tea Buc. 12—8. A.S.A. Constanta 
— Torpedo Zărnești 15—6. Viața 
Nouă Olteni — Avlntul Curcani 
7—8, Universitatea Buc. — Dina
mo Buc. 15—9, Confecția Rm. Să
rat — A.S.A. Constanta 12—16; 
C.P.B. — Viată Nouă Olteni 7—9, 
A.S.A. Constanta — Celuloza Că-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

cel puțlp In acest an. nimeni nu-1 
poate întrece. A ciștigat toate 
manșele la care a luat parte, e- 
tapa și, deci, titlul _de campion, 
cu toate că a avut în Voiculescu 
un adversar redutabil. în etap£ 
alergătorii au acumulat următo
rul punctaj : Gh. Sora (12 p.j, C. 
Voiculescu (9 p.j, I. Marinescu 
(T pj, I. Bobilneanu (5 p.).

Iată clasamentul general el cam
pionatului național de dirt-track : 
1. Gheorghe Sora (Metalul Bucu
rești), campion al țării, 50 punc
te ; 2. Cornel Voiculescu (Meta
lul) 47 p. ; 3. Ion Marinescu (Me
talul) 41 p. ; 4. Ion Bobilneanu 
(Voința Sibiu) 35 p. ; 5. Nicolae 
Rîureanu (Voința) 18 p. ; 6. Ion 
Țichinde.lean (Voința) 14 p. ; 7. 
Gheorghe Banu (Metalul) 1 p. ; 
8 Gheorghe Dumitru (Metalul). 
0 P.

în campionatul de tineret, pri
mele trei locuri au fost ocupate 
de ! Al. Pis, Petre Conslanti- 
nescu și Aurel Damian, toți de 
Ia Voința Sibiu. Ei au acumulat 
28, 22 ți, respectiv. 21 de puncte.

Modesto FERRARINI



în campionatele de handbal, Divizia A
REZULTATE NORMALE ÎN ULTIMA ETAPĂ

UNIV. TIMIȘOARA Șl DINAMO BUCUREȘTI
IN fRUNTEA CLASAMENTELOR

Sîmbătă și ieri s-au desfășurat me
ciurile etapei a VllI-a a campiona
telor de handbal, Divizia A. Trei 
dintre inlîlniri • (Universitatea Timi
șoara — Universitatea Iași. Dinamo 
Brașov — Universitatea Cluj și Stea
ua — Știința Bacău) au fost ami
nate Deșt n-a jucat, Universitatea 
Timișoara continuă să se afle in 
fruntea clasamentului echipelor fe
minine. Aceasta pentru faptul că 
actuala campioană a țârii — I.E.F.S.
— a pierdut un punct pe teren pro
priu. iar Universitatea București a- 
vea un handicap de recuperat. La 
băieți. Dinamo — care și-ai consoli
dat poziția de lider — își continuă 
»,turul de forță”.

Iată cîteva succinte relatări de la 
meciurile etapei a VUl-a.

FEMININ
I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL TI

MIȘOARA 10—16 (4—5) ! Confirming 
eclipsa de formă începută la Buhuși, 
campioana a făcut ieri pe „Tinere
tul ui“ o partidă modestă. Echipa nu 
mai are forța ae La începutul cam-, 
pionatulul. nu mai aleargă, nu mai 
joacă în viteză, iar apărarea a de
venit ușor penetrabilă. în aceste 
condiții. egalul cu timișorenceie 
poate fi eocotit de studente' un... 
succes ’ Oaspetele au abordat cu 
muit curaj întîlnirea. Ele au spe
culat prompt slăbiciunile partenerei 
de joc și au fost la un pas :le. □ 
răsunătoare victorie. Dar, se pare, 
sînt specialiste în ..remize* (din 8 
meciuri au făcut patru egal uri !) . 
așa încît s-au... resemnat cu un 
punct.

Pentru I.E.F.S. și, mal ales, pentru 
antrenorul loan Bota, forma slabă a 
echipei trebuie să constituie un 
semnal de alarmă, îndeosebi' pentru 
faptul că, în curînd, studentele vor 
evolua în C.C.E.

Au marcat : Boși 5, Frîncii 2, Bota 
1, Bunea 1 și Ior.escu 1 — pentru 
I.E;F.S.t D. Marcov 5, Gheorgniu 2, 
Vezelici 1, Kaspari 1 și V. Marcov 1
— pentru Constructorul. Au condus 
cu multe scăpări N. Andrea și V. 
Radulescu (Craiova).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
TEXTILA BUHUȘI J8—9 ((r-’J). La
pomul lăudat să nu te duci eu sa
cul... Considerat derby, meciul dis
putat ieri la amiază pe „Constructo- 
rul“ a fost o simplă... promenadă 
pentru ‘studente. Textilistele au în
ceput foarte slab meciul, fiind — 
după 17 minut© — conduse cu 5—0. 
Ele au manifestat aceleași carențe — 
spre finai amplificate — în decursul 
întregului meci : apărare extrem de 
slabă, atac fără orizont, pase în a- 
fara terenului și la adversare ș.a.ra.d. 
Handbalistele pregătite de antreno
rul C. Popescu au sesizat repede de
gringolada adversarelor și le-au aju
tat să... greșească. Gazdele au stă- 
pînit cu dezinvoltură jocul și au 
marcat cam Cînd au vrut și cam cit 
au vrut. Au înscris : Arghir 8, Furcoi 
4, Vasile 3, Nițu 2 și Kerekes 1 —
pentru Universitatea și Munteanu 4, 
Stoleru 2, Floarea 1, Mihăilă 1 și va
cant 1 — pentru Textila. Au condus 
bine Gh. Lungu (Brașov) și D. Purică 
(Ploiești). — H. N.

PROGRESUL BUCUREȘTI — CON
FECȚIA 12—10 (7—6). Joc de

frumusețe (contraatacuri rapide, ritm 
viu, șuturi de la distanță, combinații 
subtile și răsturnări de situații). Tex
tilistele reușesc să domine in primul 
sfert de oră, detașîndu-se treptai- 
treptat de adversarele lor : 2—0 (ruin. 
4), 5—2 (min 11), 6—3 (min. 12) De 
aici înainte, însă, replica Progresului 
devine mai viguroasă, jocul său se 
colorează, acțiunile surprinzătoare 
ale Aureliei Butan și Evei Ciobauu 
creează breșe largi in dispozitivul de 
apărare al Confecției. Prin aceste 
breșe devine posibilă pătrunderea 
impetuoasă a Marianei Mihoc, o ju
cătoare de mare viteză, al cărei e- 
lan este tot mai greu de stăvilit. Așa 
se explică schimbarea totală a aspec
tului intilnirii și răsturnarea situa
ției de pe tabela de marcaj : 4—6 
(min. 20), 6—6 (min. 24), 7—6 (min. 
25)... 10—6 (min. 31). Au marcat : 
Butan 5 (4 din 7 m), Mihoc 3, Cioba
nii 2, Biro și. Mamiaca pentru Pro
gresul, respectiv Costandache 3 (toa
te din 7 m). Serediuc 2, Bidiac 2 
Dincă, Pițigoi și Neprușel. Au con
dus I. Dumitrescu (bine) și T. Ene 
(slab) ambii din Buzău (Al. H.)

RAPID BUCUREȘTI — SPARTA 
MEDIAȘ 12—6 (8—3). Meci fără pro
bleme pentru echipa feroviară, mult 
mai omogenă și mai bine pregătită. 
Principalele realizatoare: SOnișei 5 și 
Amarandei 5 — Rapid, respectiv Pra- 
lea 4 (3 din 7 m). Au condus Dine 
gâlățenii Gh, Ivănoju și M. Grosu.

VOINȚA ODORHEI — .MUREȘUL 
TG. MUREȘ 13—10 (7—6).

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — POLI TI
MIȘOARA 23—15 (12—8). Așteptat ca 
justificat interes, meci ui a contirmat 
pronosticurile doar in prima repriza, 
cînd timișorenii — mai atenți in apă
rare și ceva mai convinși in atac — 
au reușit să țină în șah redutabila 
lor adversară. De altfel, ei au și con
dus cu 2—0 (min. 4) și, apoi, pină in 
min. 16, cînd Dinamo a egalat (7—7). 
în finalul primei reprize s-a produs 
detașarea echipei bucureștene, deci
sivă pentru conturarea rezultatu.ui 
final. în min. 23 scorul era 8—8, pen
tru ca în min. 30 el să devină 12—3! 
Scăpați din ,.cleștele" scorului, chna- 
moviștii s-au comportat tot mai bine 
în repriza secundă, realizind contra
atacuri spectaculoase și frumoase 
combinații ofensive. Au marcat : 
Cosma 9, Lieu 7, Ștef 3, Dan Marin 2, 
Filipescu și Grabovschi pentru Dina
mo. respectiv Schragner 4, Foikef 
3, Cristian 3, Țimpu 2, Dililă, Gu- 
nesch șj Feber. corect arbitrajul cu
plului craiovean VL Cojocar u — I. 
Mihăiiescu. (C, A.)

H.C. MINAlB BAIA MARE — IN
DEPENDENȚA SIBIU 16—8 (10—5).
Meci la discreția băimăreniior. Prin
cipalii realizatori : Avramescu 6 și 
Rotaru 4 — Minaur. respectiv Speck- 
3, L MARINESCU — coresp.

C.S.U. GALAȚI — CAROM MUNI
CIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ 16—12 
(8—6). Meci echilibrat, dominat d-* 
gălățeni. Principalii realizatori : Vă
duva 7 — C.S.U., respectiv Blaj 4.
Gil. ARSENIE — coresp.

„U" CRAIOVA — „U“ BUCU- 
mare r rești 13—16 (4—11)

NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
(Urmare din pag. 1)

Iilor sportive 1, 2 si 3, de atle
tism, Energia, Viitorul, Tenis club 
și C. S. Școlarul. O prezentă su
gestivă : la aceeași festivitate, e- 
levi și studenți, cuprinși în acti
vitatea sportivă de masă au pășit 
Blături de colegii lor care vizea
ză performanța...

După defilarea sportivilor, tov. 
Nicolae Mihalache, membru al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., președintele C.M.E.F.S., 
e adresat participanților un cu- 
vint de salut si a declarat des

chis- noul an sportiv școlar, uni
versitar și de pregătire a, tinere
tului pentru apărarea patriei. 
După sosirea ștafetei tineretului 
studios din Capitală și citirea me
sajului adresat conducerii de 
partid si de stat, tovarășului 
NICOLAE CEAVȘESCU, au urmat 
frumoase demonstrații sportive 
susținute de boxeri, cicliști, mo- 
tocicliști, handbaliști, gimnaști și 
gimnaste, atleți ș-a. De un meri
tat succes s-a bucurat, ca întot
deauna, repriza executată cu mul
tă măestrie și siguranță de stu
denții și studentele de la I.E.F.S.

A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE
I 
I

AMPIOMTE 
O M PETIT II

mnn AU FOST desemnate echi- 
JUUU PELE CAMPIOANE REPUBLI
CANE LA JUNIORI. Simbâtâ ți duminică in 
Sala sporturilor din lași — după cum 
ne transmite corespondentul nostru Teo
dor Tincâ - a avut loc turneul final al 
celor mal bune echipe de juniori din 
taro, fn întrecerea formațiilor de ju
niori mari -titlul de campioană o țării 
a revenit Șc. sp. Unirea lași, care a dis
pus în partidele decisive de Olimpia 
București șl Școala sportivă Miercurea 
Ciuc cu același scor : 3-2. Pe locurile 
următoare s-au clasai Olimpia București 
fi Șc. sp. Miercurea Ciuc. La juniori 
mici titlul de campioană a fost cucerit 
de echipa Șc. sp. 1 București, învingă* 
toare cu 3—2 în partida cu Șc. sp. Uni
rea lași și cu 4-1 în aceea cu Șc. sp. 
Miercurea Ciuc. Locul 2 a revenit forma
ției din Miercurea Ciuc, iar locul 3 ace
leia din lași.

ci unea nu de la învinși. La capătul unui 
meci interesant și extrem de echilibrat. 
Școlarul (fără Lorinez și Munteanu) și 
Progresul au terminat la egalitate ; 3-3 
(1—2, 1-0, 1-0, 0-1). Rezultatul avanta* 
jeazâ insă pe poloiștii de la Progresul ; 
în ultima repriză, echipa școlariloi a 
beneficiat de un penalty (ratat de N> 
colau) și a terminat partida in superio
ritate numerică, fără a concretiza. Au 
înscris, pe rînd : Nicolau (S). Manea 
(P), ion Gheorghe (P), Soreseu (S). Nico
lau (S) și Arsene (P). A condus corect F. 
Simon (,Tg. Mureș), (a.».). • LA CLUJ,
după trei reprize echilibrate, Dinamo Bucu
rești a învins pe Voința din localitate cu 
12-5(1—0,3-3,2—2,6-0). Realizatori- Po
pescu 5, Rus 4, Zamfir eseu 2, Novac (Dina
mo) și Gyorfas 3, R. Rusu 2 (Voințe). 
Bun arbitrajul Iu* A. Stanescu (Timișoa
ra). (I. Pocol — coresp.)

POLO D|ViZ,A NAJIONALA - SERIA
A. In capitală au fost pro

gramate două~ partide. In prima. Rapid 
a întrecut fără dificultate pe Politehnica 
Cluj cu 6—2 (1-0, 2—0, 1-1, 2-1). Au 
marcat : Rusu 2, Schervan, Slovei 2, F. 
Teodor de la învingători și Covaci, Cra-

onoirr >N e^apa a ih a
rurivt A CAMPIONATULUI

DIVIZIONAR s-au înregistrat următoarele 
rezultate : FEMINiN : Gloria București - 
Ce Ic tea Giurgiu 2452—2372 pd, Record 
Cluj - C.S.M. Reșița 2415-2473 p d. 
Voința Cluj — Hidromeconica Brașov 
2475—2336 p d, Voința Roman — Voința 
Constanța 2198—2371 p d, Voința Bucu
rești — Frigul București 2475—2304 p d, 
Voința Timișoara - Voința Oradea 2295— 
2291 p d. Rapid București — Voința Plo
iești 2458—2338 p d, Voința 1g. Mureș — 
C.F.R. Tg. Mureș 2379-2242 p d, Metrom 
Brașov — Laromet București 2556-2559 
p d (I), Voința Craiova — U.T. Arad 
2442—2465 p d. MASCULIN : Flacăra Cm* 
pîna — Constructorul Galați 5493--5411 
p d. Gaz metan Mediaș - C.F.R. Timi
șoara 5003-4960 p d, Lemnul Satu Mare

Duminică au fost programate în
trecerile ultimei etape a Diviziei 
A de lupte libere, între 1 și 3 no- 
iembrie urrnînd să se dispute tur
neele individuale din cadrul aces
tei competiții, concursuri ce vor 
definitiva clasamentele finale in 
cele trei serii.

In sala de lupte a clubului Di
namo din Capitală s-au întîlnit 
formațiile Nicolina lași, Montorul 
T.C.l. Pitești și Dinamo. Deși e- 
chipa dinamoviștilor bucureșteni 
pornea favorită in cele două par
tide, victoriile sale au fost mult 
mai categorice decît se aștepta. 
Aceasta- datorită faptului că elevii 
antrenorului I. Radu s-au prezen
tat pe saltelele de concurs intr-o 
bună formă competiționalâ. Din
tre comporienții echipei Dinamo 
s-au remarcat A. Rcnfea (48 kg), 
FI. Moț (57 kg), Gh. Eremia (62 
kg) și T. Pancă (32 kg), care au 
obținut cite două victorii prin tuș. 
La capătul unei intilniri in care 
multe meciuri s-au terminat cu de
cizii înainte de limită, Dinamo a 
învins pe Montorul T.C.l. Pitești . 
cu scorui de 30.5—9,5. In cea de-a 
doua partidă, cu Nicolina Iași, di- 
namoviștii, superiori in special la 
categoriile mici, au terminat în
vingători cu scorul de 24—12.

Meciul dintre Montorul și Nico
lina a fost interesant și disputat, 
pină aproape da final, sub semnul 
echilibrului. Scor final : 23—13, in 
favoarea ieșenilor. S-au remarcat : 
l. Bordeianu, N. Munteanu, Șt. E- 

| nache și $t. Morcov, de la Nicoli- 
! na. (M. Tr.).

Celălalt triunghiular găzduit de 
Capitală, in care s-au înulnit for- 

| mațiilc Steaua, Progresul Bucu
rești și A.S.A. Oradea a fost do- 

| minat, cum era de așteptat, de 
luptătorii militari bucureșteni. • 

I Steaua a dispus de Progresul cu 
28^5—-1L5 și de A.S.A. Oradea cu 
22—18. După cum se vede, insă, 

I multipla campioană n-a reușit să 
I se detașeze net, cedind multe 
] puncte adversarilor, indeoseb; in 
I confruntarea cu echipa orădeană. I 

Echilibrat a tost și meciul dintre i 
Progresul și A.S..4. Echipa bucu-

reșteană a obținut, în final,, victo- a 
ria cu scorul de 24,5—15,5, la ca- I 
pătul unor partide deosebit de • 
disputate. S-au’ remarcat P. Co- 
man, I. Arapu și l. Dumitru (Stea- I 
ua), D. Barbu. T. Ene N. Gălă- | 
țeanu (Progresul), O. Lazăr, de Ia 
A.S.A. (C. Ch.). ?

GALAȚL Reprezentanții clubu
lui Dunărea din localitate au cîș- ■ 
tigat clar : 21—15 cu Progresul I
Brăila șf 36,5—3,5 cu C. S. Craiova. ■ 
Progresul Brăila — C. S. Craiova 
23—8. (D. A Idea — coresp). CLUJ. I 
Dinamo Brașov s-a detașat net : £ 
Dinamo Bv. cu Oltul Sf. Gheor- 
ghe 23—13 și cu C.S.M. Cluj 28—4. I 
Extrem de disputat, meciul dintre I 
C.S.M. și Oltul s-a terminat cu, • 
victoria ia limită (19—17) a clu- - 
jenilor. (I. Lespuc — coresp.). BRA- I 
ȘOV. C.F.R. Timișoara a obținut I 
două victorii : 23—17, cu Vulturii 
Lugoj și 26.5—13,5 cu A.S.A. Bra- I

Vulturii — A.S.A. 26—16. rC.'.'l 
Gruia — coresp.).

——- - - - - - - - - 1
t. l'OI'tStl'-D. MARIN | 
(Voința București) - CAMPION!
LA ANTRENAMENT MECANIC

in meci de verificare, la

SELECȚIONATA DE T
F.C. CONSTANȚA 5

C. P. BUCUREȘTI 
CAMPIOANĂ LA OINĂ

(Urmare din pag. I)

lărași 14—7’ Universitatea Buc. — j 
Celuloza Călărași 13—3

Daca întrecerile au fost, spre 
satisfacția generală, de o bună : 
factură tehnică. în schimb, arbi- I 
trajul nu s-a ridicat întotdeauna i 
la nivelul corespunzător.

CLASAMENTUL FINAL : 1. |
C. P. BUCUREȘTI 25 p. 2. Viața 
Nocă Olteni 21 p. 3. Avintul 
Curcani 21 p, (punctavcraj mai 
slab). 4. Universitatea Buc. 29 p. 
5,'A.S.A. Constanta 18 p, 6. Dina- I 
mo Buc. 17 p. 7. Celuloza Călărași . 
17 p, 8. Confecția Rm Sărat 15 p, * 
9. Torpedo Zărnești 15 p. 10. Si- , 

■ retul Suroaia (jud. Vraacca) 10 P,
Cuvin tul de închidere a tradi- I 

tionalei competiții a fost rostit de | 
vicepreședintele F. R. Oinâ. Lui?i I 
Marți,. U.N.C.A.P.. C.JLF.S.-Te- • 
leormqn U-J-C-A-P- Comitetul . 
județean U.T.C. și Consiliul sin
dical județean au oferit cupe si 
premii pentru merite deosebite e- 
chipelor Viata Nouă Olteni. A.S.A. 
Constanta. Avintul Curcani. Celu
loza Călărași, jucătorilor I. Ene, 
(A.S.A. Constanța). V. Nicolae (A- 
vîntul Curcani). V. Ciobotam (Și
retul Suroaia-. și antrenorului f. 
Alba (Viata Nouă Olteni). Orga
nizarea turneului final, asigurată 
de CJ.E.F.S.— Teleorman, a fost 
ireproșabila.

PE VELODROM
Duminică dimineața, pe o vreme 

răcoroasă, cinci cupluri (ciclist + 
motociclist) și-au disputat titlul de 
campioni ai țării la cursele cu an
trenament mecanic. După patru 
manșe de cite 15 min., cil pauze 
intre ele de 10 min., victoria a re», 
venit sportivului Constantin Po
pescu, condus de motociclistul Dan 
Marin (Voința București). Cuplul 
campion republican și-a impus su
perioritatea in trei din cele patru 
manșe (in ultima nu a mai forțat 
și a ocupat locul II), dind dovadă 
de o constanță impresionantă.

Victoria lui C. Popescu și 6. Ma
rin a fost in mare parte scontată. 
Tot ei reușiseră să cucerească și 
titlul de campioni municipali cînd 
au dominat întrecerea de ia prima 
și pină la ultima manșă. De men
ționat că C. Popescu are 34 de ani 
împliniți.

Am asistat la o cursă frumoasă, 
palpitantă, urmărită cu interes de 
un mare număr de spectatori. Con
siderăm insă regretabilă retragerea 
din concurs, după manșa a II-a, a 
cuplului P. Dolofan — L Pomană 
(Steaua), campionii de anul trecut 
ai probei. Aceștia, in mod nejusti
ficat, au acuzat o greșeală di ar
bitraj și au părăsit pista. Un gest 
nesportiv, apreciat ca atare de că
tre toți cei prezenți la velodromul 
Dinamo.

Iată clasamentul : 1. C. POPES
CU — D. M ARIN (Voința) 17 200 m 
+ 17 200 m + 17 200 m + 16 380 m
- 67.93) m. 2. M. Virgil — M. Ni- 
culescu (Olimpia București) 66.365 
m. 1 N. Gavrilă — L Gociman 
(Steaua) 64.610 m. 4. S. Brezeanu
— D. Budișteanu (Voința) 64.060 m.

Gh. ȘTEFANESCU

I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

CONSTANȚA, 6 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). Se
lecționata de tineret a susținut pe 
stadionul „1 Mai“ din localitate, în 
fața a 3 000 de spectatori, o foarte 
utilă partidă de verificare, în com
pania echipei F. C. Constanța. 
SCorul a fost, net favorabil selec
ționatei — 5—1 (3—1) —, în urma 
unui joc în care s-a comportat ex
celent. Selecționata de tineret a 
realizat ceea ce antrenorul Cornel 
Drăgușin și-a propus și anume un 
foarte bun joc in atac, cu o cir
culație rapidă a mingii, ceea ce, de 
altfel, a dus și la o concretizare 
bună a acțiunilor ofensive. Iată 
cum s-au înscris golurile : In min. 
8, MULȚESCU preia o centrare a 
lui Atodiresei și înscrie primul 
punct. NASTASE „fură" o minge 
de la Lică (min. 30) și șutează im
putabil, dintr-un unghi ascuțit. Al 
treilea gol a fost opera Iui ATO
DIRESEI (min. 45), care a înscris 
dintr-o acțiune luată pe cont pro

priu. Apoi, a 
TASE (min. E 
vitură de la : 
l-a marcat, i 
careul const 
(min. 77). Ui 
a fost marca 
formația adv 
gol — după ș 
vănescu). Me 
arbitrul bucu
povici.

SELECȚIO1 
Jivan I
gore (rr^i. 7 
zan, G. Sandu 
teescu) — Du 
60 Rădulescu,
țescu, Năstas: 
Cri șan.

F. C. COi 
Mustafa, Ghi 
Constantinesc
se, Negoescu. 
Mihu). Licu

TRICOLORII AU ÎNVI
(Urmare din pag. 1)

diferitele zone ale frontului de 
atac — n-a reușit să combine, cu 
eficacitate, cu vîrfurile echipei. 
Pe de altă parte, plecările la 'atac 
ale mijlocașilor au creat destuie 
goluri în apărare, unde dificul
tățile de marcaj, determinate de 
faptul că Steagul. roșu nu a: e 
vîrfuri veritabile, au creat destu
le momente neplăcute.

Jocul a început în nota de su
perioritate a tricolor.lor, care 
și-au materializat plusul ofensiv 
printr-un gol înscris de KUN, în 
minutul 10, după o frumoasă „șer- 
puire" a lui Troi pe extremi 
dreaptă. Dar, acest gol n-a tost 
urmat de atacuri insistente, bilan
țul primei reprize aducînd doar 
trei șuturi pe spațiul porții (în 
acestea trei figurînd, bineînțeles, 
și golul). După pauză, ritmul de 
joc scade și — mai mult — o du'ă 
cu ieșirea lui Dumitru — care a 
fost chemat pe bănea rezervelor 
pentru faptul' că rlu este încă la 
punct cu antrenamentele — ac
țiunile au devenit și mai puțin 
orgahizate. Lansările lungi spie 
Marcu (care l-a înlocuit pe Troi, 
accidentat în min. 37), au 
creat prea puține pericole 
la poarta lui Clipa (care 
avea să-1 înlocuiască pe Adama- 
che), iar Kun, deși a încercat so
luții tehnice mai originale, a fost 
oprit cu regularitate de tineri?, 
dar inimoșii, stoperi ai stegarilor. 
In sfîrșit, Lucescu și-a abandonat

în ultima jur 
extremă clas 
interiorul tei 
va momente 
fost un simp 
sfîrșitul jocu 
că Steagul 1 
vizibil rem 
Șerbănoiu, C 
mai mult m 
colorii" s-au 
acțiuni de c< 
nâm faptul < 
parte a jocu 
pe poarta a 
ma repriză,

Dacă facer 
cultățile de 
care nu pot 
plină — nu 
carențele în 
continuare, < 
jeazâ prea^fi 
cu o viteză i 
iitătile tehuii 

LOTUL A 
Iorgulescu) - 
(min. 46 An 
II, Anghelini 
Bcldeanu), E 
Troi (min. I 
ceseu.

STEAGUL 
(min. 46 C.li; 
Mihăilescu 
Micloș — J< 
Cadar (min. 
noiu — Iam 
Au mai juc 
A arbitrat '1 
șov).

— Jiul Petrila 4801—485C p d. Rafinăria 
Teleojen Ploiești — Rafinorul Ploiești 
5068—5102 p d. Dacia Ploiești — Rapid 
București 4981—511^ p d, C.F.R. Tg. Mu
reș — Voința Cluj 4995-5069 p d (I), 
Progresul Oradea — Minerul Baia Mare 
5120—5054 p d. Olimpia Reșița — Elec
trica Sibiu 5097—4894 p d. Voința Bucu
rești — Rulmentul Brașov 5080—5016 p d.

IN DERBY-UL ETAPEI 
A Ika A „CUPEI 

s-cu intifnit formațiile Stea- 
Consianța. Scor final : 13—6 
de bună factura tehnică (în

RUGBY 
FEDERAHEl" 
ua și Farul 
(7—6). Meci 
pofida nunrwocselof absențe din am
bele teamuri, care n-au beneficiat de 
jucătorii selecționați pentru meciul cu 
Franța), dominat inițial de oaspeți. A- 
ce ști a au deschis scorul prin Bucos (lo
vitură de pedeapsă), apoi l-au majorat 
prin același jucător și prin același pro
cedeu... |n finalul primei reprize, gaz
dele ou avut o puternică revenire, în
scriind prin Radu lonescu - o încercare 
și o loviutrâ de pedeapsă, întoreînd ast
fel rezultatul (7-6).

La reluare, Joc echilibrat în cîmp, dar 
Steaua o fost mal insistentă in cîteva 
ocazii, valorificînd prompt, prin 
și Radu lonescu, alte 
pedeapsă. Foarte bun 
d'Ecdessis (T. St.)

Achim
două lovituri de 
arbitrajul lui P.

Celelalte rezultate : Știință Petroșani
- C.S.M. Sibiu 22-7x (3-0) ; „U" Timi
șoara - Agronomia Cluj 14-10 (4-6) ; 
Grivița Roșie - Rulmentul amînat ; 
„Poli“ lași - Rapid 0—0; Dinomo — T.C. 
Ind. Cța 23—13 (13—0) ; Sp. studențesc
- Vulcan 6-0 (6—0) ; Constructorul Bu
zău - Gloria 31—7 (9-3).

CREOL - |
DUBLU ÎNVINGĂTOR I

De La reintroducerea alergărilor cu 
două hituri, ieri. Creol a fost pri- I 
mul concurent care și-a adjudecat I 
ambele curse și totodată a stabilit I 
un nou record in materie pe acest 
an : 6 victorii ! Este indiscutabil o I 
frumoasă carte de vizită pentru an- I 
trenorul și driverul său : Nicolae | 
Gheorghe, dublul campion de anul 
trecut. Două victorii au obținut și | 
alți doi meșteri în materie : Gheor- • 
ghe Tănase șj Andrei Brailowschi. 
In clasamente, o adevărată furtună I I 
La antrenori un deat-heat între I 
Brailowschi și Tănase, pentru pri- ■ 
mul loc, iar la driveri, consacratul 
Tănase se pare că poate să mizeze I 
de pe acum pentru biletul de avion I 
la campionatul european al driveri- ■ 
lor ! In genere, curse interesante și 
mai ales numeroase recorduri. Reu- I 
niunea viitoare va avea loc joi cu I 
începere de la 14,45. ■

Rezultate tehnice : cursa I — Secu- . 
rit (A. Brailowșphi) 41,2, Fidelina, I 
simplu 2, ordinea 34 ; cursa II — I 
Sirius (M. Ștefănescu) 35,7, Siliș
tea, simplu 2, event 47, ordinea 10 ; ■ 
cursa III — Ogiva (FI. Pașca) 43,6, I 
Diurna, simplu 8, event 25, ordinea | 
63, triplucîștigător 68 ; cursa a IV-a, 
Floricel (A. Brailowschi) 30,1, Oc- g 
naș, simplu 2, event 32, ordinea 54 ; I 
cursa a V-a — Creol (N. Gheorghe) | 
26,7. Odiseu, simplu 2, event 4, or
dinea 6, triplucîștigător 50 ; cursa g 
a Vl-a — Bsopia (I. G. Nicolae), 29,5 I 
Hîrca. simplu 6, event 6, ordinea | 
60, triplucîștigător 54, cursa a VIJ-a
— Trufia (Gh. Tănase) 25,8, Sonor, g
Domnița, simplu 4. event 15, ordinea I 
21, ordinea triplă 203; cursa a VIII-a— I 
Creol (N. Gheorghe) 27,5, Odiseu, 
simplu 4. event 16, ordinea 11, I 
triplucîștigător 57 ; cursa a IX-a I
— Reclama (G. Tănase) 35,4, ■
Parada, simplu 3, event 14, ordinea 
10. Pariul Austriac s-a ridicat la su- I 
ma de lei 21 244 și, a fost cîștigat de I 
11 tichete cu cîte 16 combinații cu • 
6 cai a lei 663 fiecare. Report 10.636. .

Middy DUMITRESCU |

MECIURI
F. C. GALAȚI — POLITEHNICA 

IAȘI 0—2 (0—2)

Ieri după-amiază, F. C. Ga
lați și Politehnica Iași s-au în
tîlnit într-o partidă cu caracter 
amical, pe stadionul Dunărea. 
Evoluînd slab (doar fără Dan 
Coe în formație), F. C. Galați a 
pierdut acest meci. Fotbaliștii 
ieșeni au prestat un joc bun. 
Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Dănilă (min. 2) și 
Grosaru (min. 26).
T. SIRIOPOL — coresp. județean

STEAUA — F. C. ARGEȘ 4—3 
(2-2)

Profitînd de pauza competi- 
țională, divizionarele A, Steaua 
și F. C. Argeș s-au întîlnit ieri

AMI
dimineață, ] 
tierul Ghe 
amical, i

Jocul a 1’ 
ria formație: 
rul de 4—3

Punctele 
fost înscrise 
35), FI. Dtf 
Dina (min. 
90). Pentru 
cat Ivan (n- 
18) și Radu 
min. 75, Să 
lovitură de

Ra

CORVINUL
CHIMI.4

2-

LOTO - PRONOSPORT INFOR\
ASA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULl 

LA CONCURSUL PRONOSPORT ET^PA DI
I. Bologna — Juventus 2—j

II. Cagliari — Lanerossi 0—fl
III. Lazio — Cesena 2—j
IV. Milan — Sampdoria 0—|
V. Napoii — Ascoli 3—

VI. Ternana — Fiorentina 0—
VII. Torino — Roma 1—I

VIII. Varese — Internazionale 2—I
IX. C.S.M. Suceava — S. C. Bacău 2—
X. Flacăra Moreni — Rapid 1—

XI. Gaz metan — Progresul Buc. 0—J
XII. Mureșul Deva — Șoimii Sibiu 3—1

XIII. Industria sîrmei —‘ Minerul B. M. 1—1 
FOND DE CÎȘTIGURI LEI 248.000,
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILI 
REA EXCEPȚIONALĂ LOTO A RECOLTEI DIN 8



DIVIZIA B, ETAPA A Vlll-a DOAR TREI VICTORII ALE OASPEȚILOR!
SERIA I

PROGRESUL BRĂILA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 (0—0)
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BRAlLA, 6 (prin telefon). Pe
nibil acest derby al seriei l. In 
acest meci de mare miză și de 
orgoliu, protagonistele au abor
dat o manieră de joc obstructio
nist, adeseori dur, cu un arțag 
ce nu poate fi cu nimic Justifi
cat de tendința lor comună de a 
ataca în final șefia clasamentu
lui. Am așteptat' de la aceste e- 
chipe cu pretenții rezolvări tac
tice distincte, prestații tehnice 
mulțumitoare, evoluții de ansam
blu sau individuale în stare sâ 
le departajeze valoric, în mod 
onest. Am asistat, însă, la un 
„zbucium general" între cele două 
careuri, spațiu, nu o dată, al 
faultului intenționat, al vociferă
rilor, al provocărilor reciproce. 
Pînă la sfîrșit s-au fluturat trei 
cartonașe galbene (Simion, Ange- 
lescu, Mureșan) și tot atitea roșii 
(Rontea, Angelescu, Zamfir) ! I 
Fazele autentice de gol se pot 
număra pe degetele unei singure 
mîini ; min. 18, acțiune cursivă 
construită de Popa—Ghițescu și 
Eparu, ultimul șutează puternic, 
dar imprecis, din interiorul ca
reului ; min. 44, Radu trage pla
sat și Mirzea respinge ; min. 67, 
Trofin salvează de la vinclu o 
minge expediată de Dincuță : 
min. 74, centrare lungă, Tilihoi 
trimite la SIMION și acesta în
scrie, cu capul, golul victoriei.

A arbitrat bine M. Popescu 
(București).

PROGRESUL : Trofin — Tili
hoi, Gașpar. Trifina Plugaru — 
Simion, Prepurgl, Radu — Mi- 
halache (min. 61 Luca ; min. 83 
Gheorghița), Rontea, Traian.

PETROLUL : Mirzea — Gru
ber, Tudorie, Mureșan, Popa — 
Cozarec, Culda, Angelescu — Ghi
țescu (min. 60 Duță ; min. 66 
Dincuțâ),’ Eparu, Zamfir.

Ion CUPEN

UNIREA FOCSANI — 
C.S.U. GALAȚI 2—1 (1—0)

FOCȘANI, 6 (prin telefon). Ex
cesiv de timidă intr-un joc pe 
teren propriu Unirea s-a lăsat 
multă vreme dominată tactic, mul- 
țumindu-se a lupta pentru men
ținerea unui echilibru, realizat, 
de altfel, către jumătatea primei 
reprize, cînd echipa din Focșani 
și-a găsit oarecum cadența ofen
sivă. Fotbaliștii de la Unirea au 
reușit la Un moment dat să pre
ia inițiativa și să transforme în 
gol una din ocaziile din finalul 
primelor 45 de minute. Faza 
din care s-a deschis scorul s-a 
consumat în min. 41, la execu
tarea unei lovituri de colț, balo
nul fiind expediat în plasă de 
GRAMOȘTEANU, după ce mai 
înainte portarul Tănase fusese
evident obstrucționat. în partea a 
doua a meciului, jocul continuă 
sâ se desfășoare sub semnul unui
sensibil echilibru. Oaspeții, mai 
insistenți în atac, reușesc in min. 
62 să egaleze prin MARINESCU, 
dar, după numai un minut. BO
TA readuce echipa gazdă în 
avantaj, ca și la primul goi, lot 
dintr-o fază neregulamentară 
(fault clar asupra portarului Tă
nase, nesancționat de arbitru). Ri
posta gălățenilor este promptă. 
Ei nu obțin, însă decit două bare, 
nu și golul care le-ar fi asigurat 
o egalitate pe care ar fi merita
t-o din plin.

Arbitrul C. Ioniță II (București) 
a condus cu erori care au in- 
fluiențat rezultatul.

Unirea : Nedea — Galan, Opri- 
șan, Sasu (min. 63 Moise; min. 
64 Constantin), Costea — Borș, 
Dragu, Bota — Grămoșteanu, Ca- 
naragiu, Olteanu.

C.S.U. : Tănase — Golat, Beje- 
naru, Basarab, Capotă — Dinu, 
Georgescu, Dobre (min. 62 Pre
da) — Cotigă. Marinescu, Crăciu- 
noiu (min. 46 Krameri.
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C.S.M. SUCEAVA —
!A — S. C. BACĂU 2—1 (1—0)
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SUCEAVA, 6 (prin telefon). Evo
luția fostei divizionare A, S. C. 
Bacău, a suscitat un viu interes 
în rindul localnicilor. Aproape 
8 000 de spectatori (cifră record), 
care au umplut pînă la refuz co
chetul stadion Arini, au avut două 
motive de satisfacție : în primul 
rînd au aplaudat victoria meri
tată a gazdelor, iar în al doilea 
rînd, au asistat la un fotbal de 
bună calitate. Din păcate, nu a- 
celași lucru îl putem spune des
pre arbitrajul brigăzii clujene, 
condusă de I. Cîmpeanu, care a 
condus slab, nu a colaborat su- 
ficent cu tușierii, tolerînd unele 
ieșiri nesportive (în special ale 
sucevenilor). Iată cum s-au în
scris cele trei goluri ale partidei : 
în min. 16, Suciu șutează puter
nic pe jos, portarul Ursache este 
bătut, balonul lovește bara, re
vine în teren și GHERINE reia 
în poarta goală ; băcăuanii reu
șesc să egaleze,, in. min. 56, prin 
BOTEZ care reia în poartă cen
trarea lui Băluță î În min, 67, 
VOLMER, înscrie în propria-i 
poartă.

Arbitrul I. Cîmpeanu a con- 
du^ slab. ’ -

C.S.M. : Pop — Nicola, D. NI- 
COLAE CALDÂRUȘ, Popescu —■' 
Francine, M1RAUȚA (min. 63 
Boghiu) — GHERINE, Suciu (min. 
52 DaScălu), fosep, GĂLAȚEANU.

SL C. BACAU : Ursache (min 
72 Voinea) — PRUTEANU, CA- 
TARGIU, Volmer, Margasoiu — 
Cărpuci, DUTAN — PANA, Chi- 
taru (min 76 Popa), Botez, BĂ- 
LUȚA.

Aurel PĂPĂDIE

CONSTRUCTORUL GALATI — ME
TALUL PLOPENT 1—2 (1—1). Au
torii golurilor : Olteanu (min. 20), 
respectiv Spiridon (min. 15,89). A ar
bitrat D. iordache (București). (T. 
SIRIOPOL, coresp. județean).

ȘTIINȚA BACĂU — C.F.R. PAȘ
CANI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Manolâche (min. 4). A 
arbitrat N. Rainea (Bîrlad). (A. 
STOIANOVICI, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — OȚELUL 
GALAȚI 2—0 (0—0). A marcat : Lun- 
covschi (min. 79 și 85). A arbitrat 
C. Szilaghl (Baia Mare). (D. CRĂ
CIUN, coresp.).

S. C. TULCEA — CHIMIA BRĂI
LA 3—0 (1—0). Au înscris : Coren-
dea (min. 10), Stoicescu (min. 52, 
73). A arbitrat V. Murgășan (Bucu
rești). (P. COMȘA, coresp.).

GLORIA BUZĂU — RELONUL SĂ- 
VIN EȘTI 1—0 (0—0). Autorul golu
lui : Pal (min. 82). A arbitrat I. 
Banciu (Sibiu). (D. SOARE, co
resp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 3—1 (2—0). Au
marcat : Nica (min. 7, 75), Enache 
(mi A. 34), respectiv ScOrfeanu (min. 
51). A arbitrat Gr. Angheluțâ (Ba
cău) (M. STAN, coresp).

ETAPA VIITOARE

1. Progresul Brăila 8 5 2 1 17-10 12
2. Metalul Plcpeni 8 4 3 1 11- 7 11
3. Gloria Buzău 8 5 0 3 17-12 13
4. C.S.U. Galați 8 4 1 3 14- 3 9
5. Chimia Brăila 8 3 3 2 6- 6 9
6. Știința Bacău 8 4 0 4 8- 4 8
7. Constructorul Galați 8 3 2- 3 15-13 8
8. Celuloza Călărași 8 4 0 4 9- 9 8
9. Ceahlăul P. Neamț 8 3 2 3 10-12 8

10. Foresta Fălticeni 8 4 0 4 13-16 8
11. C.S.M, Suceava 8 3 2 3 10-14 8
12. S.C. Tulcea 8 3 1 4 11- 7 7
13. S.C. Bacău 8 3 1 4 16-18 7
14. C.F.R. Pașcani 8 3 1 4 9-12 7
15. Unirea Focșani 8-•2 3 3 11-16 7
16. Petrolul Ploiești 8 3 0 5 12-11 6
17. Oțelul Galați 8 2 2 4 8—13 6
18. Relonul Sâvinești 8 2 1 5 7-17 5

Unirea Focșani — Foresta Fălti
ceni, Sport Club Bacău — Știința
Bacău, Metalul Plopeni — Petrolul
Ploiești, C.S.U. Galați — C.F.R
Pașcani, Relonul Sâ vin ești — Ceah
lăul P. Neamț, S. C. Tulcea — Ce
luloza Călărași, Oțelul Galați — 
Constructorul Galați, Progresul Brăi
la — Chimia Brăila, C.S.M. Suceava 
— Gloria Buzău.

SERIA a Il-a
FLACĂRA MORENI — 

RAPID BUCUREȘTI 1—2 (0—2)

MORENI, 6 (prin telefon). E- 
chipa Rapid a adus la Moreni ’ re
cord de spectatori, peste 7000 (dintre 
care n-au lipsit suporterii ei cei 
mai înfocați) Meciul, destul de 
cu.-at .(raportul faulturilor co
mise : 6—11), a plăcut, iar fina
lul, In care gazdele au dominat 
cu autoritate, a ridicat tribunele 
în picioare. Localnicii, care ar fi 
meritat un rezultat de egalitate, 
au ratat în minutele 77, 81, și 88 
golul atit de mult dorit. Rapi- 
diștii au deschis scorul în min. 
18 prin NEAGU, care a profitat 
de o gravă greșeală a Iui Petcu. 
Apoi, în min. 39, MARIN STE- 
LIAN a reușit un șut cum rar 
se vede pe stadioanele noastre, 
înscriind de Ia 25 metri la „pă
ianjen". Flacăra a făcut eforturi 
susținute pentru a reduce handi
capul, dar formația oaspete a 
pasat foarte bine, demonstrind 
diferența de valoare față de par
tenera de întrecere, in min. 35, 
Toma ar fi putut ' marca, dar 
mingea șutată de el a lovit bara.

După pauză, gazdele au rămas 
in teren fără cel mai bun om al 
lor, Toma, accidentat încă din 
prima repriză. Cu vîntul în spate 
Flacăra a dominat, dar au lip
sit șuturile la poartă. A fost o 
repriză de joc de uzură, conve
nabil Rapidului. In min. 74, UN- 
GUREANU a reluat pe spate, 
din voleu-barâ și gol spectaculos 
al gazdelor. Din acest moment se 
lansează ofensiva formației locale 
de care aminteam la Începutul a- 
cestor rînduri.

A arbitrat acceptabil Z. Szecs- 
zei (Tg. Mureș).

FLACARA ; Stan — NICOLAE, 
Petcu, VASILACHE. DUMITRU 
— TOMA (nain. 55 Stănilă), 
STROE — Mirea, Constantin (min. 
63 Ungureanul, Ilie, Cimpu.

RAPID : IONIȚĂ — POP, Gri- 
goraș, FL MARIN, Iordan — 
ANGELESCU, SAVU — Mihala- 
che (min. 70 Constantinescu ; 
min. 79 Bartales), Marin Stelian, 
Neagu, Manea.

Constantin ALEXE

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 5—1 (1—0)

După o repriză cu perioade de 
joc echilibrat, în cea de a doua 
bucureștenii au dominat cu au
toritate și înaintașii au făcut de 
multe ori șah-mat apărarea oas
peților. în primele 45 de minute, 
jucătorii de Ia Autobuzul s-au an
grenat în jocul mai lent al ad
versarilor și din această cauză 
n-au putut să străpungă decit o 
dată apărarea Tractorului. Aceas
ta s-a întimplat în min. 22 cînd 
Stroie l-a deschis excelent pe 
PREDA și acesta, din interiorul 
careului de 16 m, a șutat impa- 
rabiL

în repriza secundă, în min. 49, 
brașoveanul Gheorghe a fost la 
un pas de egala re, dar portarul 
Vintilă a respins în corner. în 
continuare, bucureștenii și-au 
mărit avantajul la 3—0, prin golu
rile marcate de BUJOR (min. 51) 
și STROIE (min. 55). Dar, așa cum 
se intimplă cu majoritatea echi
pelor care și-au creat un avantaj 
mai mare, și Autobuzul a oprit 
motoarele, fapt de care a profi
tat GHERGHE. in min. 62. în
scriind unicul gol al Tractorului. 
Pînă la sfîrșit, jucătorii de la Au
tobuzul au evoluat foarte bine și 
au mai punctat de două ort Au
torii acestor goluri : STROIE 
(min. 77) și BUJOR (min. 83).

A arbitrat foarte bine FL Anu- 
țescu (Pitești).

AUTOBUZUL : Vintilă — MUN- 
TEANU, GH. IONESCU. Grigore, 
CAT OI — FLOREA, Răutu — 
STROIE, BUJOR, RENȚEA, PRE
DA (min. 60 Lixandru ; min. 67 
Tinichie).

TRACTORUL : Elekeș — Pașca 
(min- 30 Oancea), Serb. Ciobota- 
riu, IVĂNCESCU — TRAZNEA, 
Chioreanu (min. 58 Cristian) — 
Gh lonescu, Moldovan, GHER
GHE, Ioniță.

P. VINTILĂ

C S. TIRGOVIȘTE — 
DINAMO SLATINA 4—1 (2—0)

TIRGOVIȘTE, 6 (prin telefon).
Se părea, dată fiind poziția în 
clasament a formației Dinamo 
Slatina, în imediata apropiere a 
liderului, că vom asista la o par
tidă echilibrată, In care oaspeții 
vor justifica aspirațiile de candi
dată la un loc în Divizia A. Dar, 
ieri, la Tîrgoviște, Dinamo Sla
tina a evoluat neconvingător, am 
putea spune chiar slab, făcîndu-ne 
să credem că, cel puțin deocam
dată, pretențiile ei n-au acope
rire. Tîrgoviștenii au practicat 
un joc de calitate, depășindu-și 
adversarul la toate capitolele. în 
prima repriză, jocul a fost um
brit de unele intrări nesportive 
ale unora dintre fotbaliști, tonul 
fiind dat de echipa oaspe (Ghi- 
ță și Gungiu au primit cartonașe 
galbene), prin prestarea unui joc 
de intimidare, manieră „pusă ia 
punct*, de la bun început, de 
conducătorul partidei. Ia min. 27, 
Kallo sprintează pe aripa stingă, 
centrează și NIȚA înscrie, deschi- 
zind echipei sale dramul spre 
victorie. In ultimul minut de joc 
al primei reprize, SAVA majo
rează scorul cu o splendidă lovi
tură de cap.

La’ reluare, gazdele domina cu 
autoritate și mai reușesc să în
scrie de două ori prin ECONO- 
MU (min- 49) și ENE (min. 83). 
Cu două minute înainte de final 
(min 88), GOJGARU, care a e- 
-voluat șters în această partidă, 
reduce din handicap. A arbitrat 
foarte bine M, Fedtuc (Suceava).

C. S. TÎRGOVIȘTE : Stănescu
— Gheorghe (min. 77 A. Cioba- 
nu), Stan, Grancea, ENE — Tă
nase, Nistor (min. 77 Iiarapu) — 
Niță, SAVA, Economu, KALLO.

DINAMO SLATINA; Eftimescu
— Cosma, Ghjță, Gungiu, Ștefan
— Șoarece, DUMITRU — Roșu 
(min. 72 Stanciu), Ivan (min. 46 
Pițurcă), Go;garu, Asaftei-

Pavel PEANA
GAZ METAN MEDIAȘ — PRO

GRESUL BUCUREȘTI »— 1 (9—9). U- 
nlcul gol a fost realizat de Badea 
(min. 85). A arbitrat V. lacob (O- 
radea). (Z, RlȘNOVEANU, coresp.).

Ș. N. OLTENIȚA — METALUL 
MIJA 2—0 (0—4). Au Înscris : Stama- 
nichi (min. 46), Fulger (min. 45). A 
arbitrat N. Dineseu (Rm. Vflcea). 
(M. VOICU, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — C.S.U. 
BRAȘOV 1—0 (0—0). Gotul a lost 
marcat de Oiner (min. 89). A arbi
trat I. Angheliu (P. Neamț). (N. TO- 
KACEK).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — AUTOMATICA ALEXANDRIA 
1—0 (1—*). A înscris : Tîră (min. 3). 
A arbitrat L Opriți (Arad). (P. MA- 
NAFU, coresp.).

METROM* BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 0—0. A condus V. To- 
pan (Cluj). IE. BOGDAN, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
OLTUL SF. GHEORGHE 2—1 (I—«). 
Au marcat : Pelea (min. 12, 83), res
pectiv Antal (min. 70). A arbitrat I. 
ștefăniță (Hunedoara). (T. costin, 
coresp.).

HA»A VHTOAgE

1. Rapid Buc. 8 7 1 0 15- 3 15
2. Metalul Buc. 8 6 1 1 13- 4 13
3. Dinamo Slatina 8521 16- 4 12
4. Prc-gresul Buc. 8512 9- 5 11
5. Electroputere Cv. 8 5 0 3 10- 7 10
6. C.S. Tjjgoviște 8 4 1 3 14- 9 9
7. Flacăra Moreni 8 3 3 2 8- 8 9
8. Ș.N. Oltenița 8 4 1 3 7- 9 9
9. Metrom Brașov 8 2 2 4 10— 8 6

13. Oltul Sf. Gheorghe 8 3 0 5 11-12 6
11-12. GS.U. Bfoșov 8 2 2 4 8-9 6

Autobuzul Buc. 8 2 2 4 11-12 6
1X Voința Buc. 8 2 2 4 9-12 6
14. Gaz melon Mec-aș 8 3 0 5 7-13 6
15. Met. Drobeta Tr. Sv. 8 2 2 4 4-14 6
16. AutoTXîf*ca AJex. 8 1 3 4 5- 9 5
17. Metalul Mija 8 1 3 4 4-12 5
18. Tractorul Brașov 8 1 2 5 7-^ 4

C^.U. Brașov — Metrcm Brașov, 
Oltul SL Gheorghe — Metalul Dro- 
beta Tr. Sevens. Automatica Ale
xandria — Ș. N. Oltenița. Voința 
București - Flacăra Moreni. Tracto
rul Brașov — C. S. Tîrgoviște. Meta
lul București — Progresul București, 
Metalul Mija — Gaz metan Mediaș. 
Rapid București — Autobuzul Bucu
rești, Dinamo Slatina — Eieetropu- 
tere Craiova

SERIA a III-a
F. G BIHOR — U. M. TIMIȘOARA 

2—1 (2—0)

ORADEA 6 (prin telefon). — 
Pe un timp ploios, care a îm
piedicat in bună masară evolu
ția normală a echipelor, orădenii 
au reușit o victorie pe deplin me- 
ritată in fața unei foarte active 
echipe, U.M.T. Jocul se putea ter
mina foarte bine cu scorul de 
4—0 dacă Filip n-ar fi intervenit 
excepțional in cîteva situații, dar 
la fel de bine el putea lua sfîr
șit cu un rezultat de egalitate 
pentru că, in finalul întilnirii, 
timișorenii au avut cîteva bune 
situații. Prima repriză a fost do
minată net de orădeni care au des
chis scorul în min. 5 prin FLO- 
REȘCU în urma unei inspirate 
acțiuni semnată de Vlad. Ei și-au 
mărit avantajul in min. 18 prin 
SUCIU. El a șutat cu efect sur- 
prinzîndu-J pe portarul Filip. A- 
părătorul buturilor timișorene a- 
vea să intervină, însă, în mod 
excepțional în min. 28 (lovitură 
Suciu), min- 50 (șut inspirat al 
lui Naghi) și min. 63, cînd s-a o- 
pus unei mingi care se îndrepta 
spre plasă, trimisă de Vlad de la 
numai 10 metri. După Ce au scă
pat din acest „clinei", oaspeții au 
ieșit mai curajos la atac și au reu
șit să reducă din handicap în min. 
77 cînd MATHE a înscris din 
unghi foarte dificil. în min. 84, 
Vidac a avut o intervenție inspi
rată Ia șutul lui Micu, iar Po- 
povîci a ratat mărirea diferenței 
în min. 88 cînd a trimis de la 
numai 4 metri pe lingă poartă.
Arbitrul C. Niculescu (București) 
a condus foarte bine. F. C. BI
HOR : Vidac — P. Nicolae, Sărac, 
DARABAN, POPOVICI — BENC- 
ZIK, E. Naghi — SUCIU, Agud, 
(min. 67 Sudi), Florescu. VLAD 
(min. 70 Bocșa). U. M TIMIȘOA
RA ! FILIP — Crapciu, GROZA- 
VESCU, Sehuch, Strizu — MI- 
HALCIC, Bostan, Oală — MATHE, 
Munteanu (min. 24 Micu), Bela
nov.

Eftimie IONESCU

IND. SIRMEI C. TURZII — 
MINERUL BAIA MARE 1—1 (1—0)

CÎMPIA TURZII, 6 (prin tele
fon). Pe stadionul din localitate 
s-a disputat un meci al ambiți
ilor. Liderul a venit aici cu in
tenția unui egal, mărturie fiind 
așezarea sa pe teren : 1-5-3-2. Gaz
dele încă de la început își im- 
pun_ jocul, folosesc din plin cele 
două extreme, însă înaintașii, nu 
numai că găsesc cu greu culoare 
libere spre poarta apărată de 
Gadja, dar nu pot deschide sco
rul și ca urmare a impreciziei 
atacanților. în min. 39 — gheața 
se. sparge I Lorincz primește o 
minge la marginea careului de 
16 m. de la Mureșan, și balonul 
ajunge la HAȚEGAN care șutea
ză violent și tabela de marcaj su
feră prima modificare : 1—0. Oas
peții își găsesc cu greu cadența, nu 
le reușește aproape nimic pe con
traatac. După pauză, minerii ies 
mai mult la atac, se apropie tot 
mai des de poarta gazdelor, ac
țiunile lor devin tot mai amenin
țătoare pentru portarul Felecan. 
Această îndrăzneală se concreti
zează în min. 62 cînd MOLDO
VAN, profitind de lipsa de deci
zie a apărării gazdelor, înscrie 
plasat, egalind scorul. în ultimile 
5 minute, careul oaspeților este 
„asediat" dar, rind pe rînd, Lo
rincz, Hațegan și I. Mureșan ra
tează bune ocazii.

Arbitrul Al. Ene (Craiova) a 
condus bine, „

INDUSTRIA SÎRMEI • Felecan
— S. Mocanu, Gacs, Szocs, Ko- 
mcki — D. Mureșan, D. Mocanu
— Lascău (min. 75 Gacea), LO- 
RINCZ, HAȚEGAN, I. Mureșan.

MINERUL : Gadja — Ciolan, 
NECULA, Doboș, ȘLEAM — Con- 
druc, Chivescu, Radu — Lupin 
(min. 46 Pop ; min. 63 Mate), 
MOLDOVAN, Coman.

Florin SANDU

MUREȘUL DEVA — 
ȘOIMII SIBIU 3—2 (3—0)

DEVA, 6 (prin telefon) înce
putul jocului a fost neașteptat de 
frumos, ambele echipe acționînd 
deschis, abandonînd ideea apără
rii supraaglomerate. Așa se face 
că. In primele 20 de minute, am 
asistat la 3—4 ocazii clare de gol 
ivite la cele două porți, cît și la 
trei din cele cinei goluri ale par
tidei. Ambele combatante s-au 
străduit sâ practice un fotbal de 
calitate — și au reușit — arătînd 
o bună pregătire fizică și tehni
că. în min. 19, scorul a fost des
chis : lancu trimite o minge lui 
Sâlaghi, deplasat pe stingă, a- 
cesta ii găsește cu o pasă precisă 
pe SELYMESI in interiorul careu
lui. urmează un dribling scurt a- 
supra lui MihăiLă, și după un șut 
sec, mingea se oprește in plasă. 
Peste numai un minut, echipa 
sibiană mai primește un gol, la 
capătul unei acțiuni fulgerătoare. 
Autor ; SZILAGHL în continuare, 
formația din Deva păstrează, ini
țiativa și, în min. 34, GRIGORE 
înscrie dintr-un unghi dificil. în 
partea a doua a partidei, aspectul 
jocului se schimbă total. Cei care 
domină autoritar sînt acum fotba
liștii sibieni. Prin introducerea 
lui Turlca în linia de atac, ei au 
devenit extrem de periculoși la 
poarta apărată de Naghi. ȚURLEA 
reușește să înscrie de două ori, 
în min. 65 și 73. Eforturile din 
ultimele minute ale oaspeților de 
a egala rămîn zadarnice, Mureșul 
apărîndu-și cu strășnicie „zestrea" 
de un gol.

A arbitrat foarte bine Gh. Dra* 
gomir (București).

MUREȘUL: Naghi — Stark, 
Cojocaru, Miculescu, Mihalache — 
M. Mihai, Uilecan — SELYMESI 
(min. 73 Filer), lancu, SZILAGHI, 
GRIGORE.

ȘOIMII : Liebhardt — Crețu, 
Oprea, Mihăilă, Firițeanu — Be
leaua, RĂDUTA — Ștark, Bon- 
drea (min. 46 ȚURLEA), Fanea, 
Popescu.

Vasiie IORDACHE

METALURGISTUL CUGIB — MI
NERUL ANINA 2—« (1—4). Au mar
cat : Soos (min. 2»), H. Popescu 
(min. 80). A arbitrat Al. Grigorescu 
(București). (M. VtLCEANU, co
resp.).

METALUL AIUD — VICTORIA CA- 
LAN 2—0 <1—o). Autorii golurilor S
Stanislau (min. M), Chețan (min. 
89). A condus Gh. Micloș (Bucu
rești). (L SOMOGHI, coresp.).

MINERUL BAIA SERIE — UNI
REA ARAD 5—4 O—4). Au Înscris : 
nie (min. 45, 61), Mânu (min. 66), 
Ferenczi (min. 79), Săndulescu (min. 
86). A arbitrat N. Iliescu (Brașov). 
(A. DOMUȚA, coresp.).

VICTORLA CĂREI — ARIEȘUL 
TURDA 1—4 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Pecz (min. 67). A 
arbitrat T. Moisescu (Drobeta Tr. 
Severin). (EM. HERMAN, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 1—0 
(1—0). A marcat Gabor.

C.F.R. TIMIȘOARA — COR VINUL 
HUNEDOARA 3—1 (1—1). Meciul s^a 
disputat în ziua de 3 octombrie. Au 
Înscris : Cotec (min. 33, 56 și 61, din 
U m), respectiv Ologn (min. 38).

1. Minerul Baia Mara 8 4 4 0 13- 3 12
2. C.F.R. Timișoara 8 6 0 2 12- 8 12
3. Corvinul Hunedoara 8 5 0 3 14- 8 10
4. Metalurg. Cugir 8 5 0 3 8- 5 10
5. Mureșul Dera 8 5 0 3 11- 9 10
4. Victoria Cărei 8 4 1 3 16- 9 9
7. F.G Bihor 7 4 1 2 11- 7 9
8. Unirea Arad 8 4 1 3 13-10 9
9. Ind. sir mei GT. 8 4 1 3 9-13 9

10. U.M. Timișoara 8 3 1 4 14-11 7
11. Șoimii Sibiu 7 3 1 3 11- 9 7
12. Min. Baia Sprto 8 3 1 4 9—8 7
13. Vulturii T. Lugoj 8 2 2 4 6-7 6
14. Arieșul Turda 8 3 0 5 7-10 6
15. Min. Moldova htouo 8 2 1 5 3-8 5
16. Metalul Alud 8 2 1 5 5-15 5
17. Victoria Călan 8 2 1 5 2-17. 5
18. Minerul Anina 8 1 2 5 8-18 4

ETAPA VIITOARE

Mineral Anina — Corvinul Hune- - 
doara, Metalul Aiud — F. C. Bihor, 
Unirea Arad — Mureșul Deva, U. 
M. Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă, Victoria Călan — Metalurgis
tul Cugir, Vulturii Textila Lugoj — 
Minerul Baia Sprie, Șoimii Sibiu — 
Victoria Care!, Minerul Baia Mare — 
Arieșul Turda, Ind. sîrmel C. Turzil 
— C.F.R. Timișoara. _



După patru etape, rn „Cupa României 4, la hochei

AU SI FOST DESEMNATE 
GRUPELE VALORICE

Competiția inaugurală a sezo
nului hocheistic, „Cupa Români
ei", a programat, stmbătă șl du
minică, două noi runde. Cele opt 
jocuri s-au încheiat cu rezultate
le previzibile, favoritele cîștigînd 
fără prea mari emoții și eforturi. 
Semnificativ este și faptul că 
doar patru reuniuni au fost su
ficiente pentru a împărți ech’pe- 
1e în cele două grupe valorice ale 
apropiatului campionat național. 
"Totul este gata, după cum se ve
de, pentru marele derby al ho
cheiului nostru. STEAUA — DI
NAMO si pentru cel... mic, DU- 
N ’ REA — SPORT CI.UB.

Tată acum scurte relatări de la 
partidele de sîmbătă și duminică.

Sport Club — Liceul n- 1 
14—1 Î4—0, 4—0, 6—1}

Șapte din foștii echipieri al 
Liceului (Gal, Gherman, ®a- 
brielli. D. Csiszer, Sandor, Nagy 
si Peter) fac parte acum din for
mația Sport-clubulul. S-a Jucat, 
deci, „în familie1*, foarte fair (nici 
o eliminare), ca la un antrenament. 
An marcat» Nagy, Solyotn, Sandor 
foîte 3), Both, Kedves (cite 2), 
'A"tai, respectiv Gyorgypal. Au 
arbitrat» O. Barbu și A. Diber- 
nardo.

Dunărea — Tîrnava
12—2 (5—2, 3—0, 4—0)

Net superiori în tehnică, pati
nai și pregătire fizică, gălățenit 
au ctștigat ușor acest Joc, In care 
au fost conduși, totuși, cu 1—0, 
până în minutul 9. Autorii goluri
lor > Olenici (5), Erimia^ (3), Cor- 
duban, Moroșan, Berdilă. Iordan, 
pentru învingători. Moldovan șl 
Peter, pentru învinși. Arbitri i C. 
Balint si C. Sgîncă.

Dinamo — Agronomia 
9—2 (1—0, 3—1, 5—1)

Studenții clujeni au făcut o 
primă repriză excelentă, cînd au 
evoluat de la egal la egal cu pu
ternicii lor adversari. Apoi, expe
riența și forța formației dinamo- 
viste si-au spus cuvîntul. Turea- 
nu, Pană, Axinte (cite 2). Costea, 
Fi. Sgîncă și Vișan, respectiv, 
Giacomu7zî și Borbath au înscris 
cele 11 goluri ale acestei partide 
condusă . de FI. Gubernu șl P- 
Kcdveș.

TELEX
Cso de-a 9-0 partidă a meciului dintre 
Karoov și Korcinoi din cadrul turneului 
candidaților la titlul mondial de șah t-a 
încheiat remiză. Scorul este acum de 
S’/a-S'/z în favoarea lut Karpov.

Lc Johannesburg a luat sfîrșit meciul de 
tenis dintre echipele Republicii Sud-A- 
fricane șl Italiei din cadrul semifinalei 
inter zonale a Cupei Daviș. Gazdele au 
obținut victoria cu 4-1.. Rezultate tehnb 
ce î Moore (R.S A.) — Zugarelll (Ita
lia) 6-3, 7-5, 6-3 î Pa nalta (Italia) - 
Hewitt (R.S.A.) 6-3, B-6. 6-3.
La Quebec se desfâșoarA meciul de 
tenis dintre echipele Canadei sl Mexi
cului. contind pentru zona americană a 
„Cupei Davls* - ediția 1974/1975. Dupâ 
prima zl, tenlsmanii mexicani conduc cu 
2-0.
La Roma in cea de<i patra întllnire cu 
reprezentativa masculini de baschet a 
Europei, selecționata Amarictl a obținut 
prima victorie, cîștlgînd eu 87-85 (51— 
44). în celelalte Vei partide, victoria a 
revenit echipei europene ca 94—85 (la 
Rio de Janeiro), 103-99 (la Sao Paulo) 
sl 103—90 (la Bruxelles). rrîndpctH rea- 
lizotorl au fost : Ubiratan (Brazilia) — 
25 Rollins (S.U.AJ - 14. Ohaanan 
(Argentina) «• W puncte — pentru echi
pa Americii șl Brabcnder (Spania) — 
ÎS, Cioslci (Iugoslavia) — 17 șl Mene- 
ghinl (hallo) — 13 puncta — pentru •- 
chipa Europei.
La luna Park din Buenos Aires, -în fața 
a 25 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul pentru titlul mondial de box la ca
tegoria mijlocie între argentîneahul Car
los Monzon șl australianul Tony Mun- 
dine. Monzon, care deține titlul de 4 
cni și nu a cunoscut înfrîngerea în a- 
cest Interval, șl-a confirmat valoarea, 
obtînînd victoria prin k.o. în repriza a 
•7-a.
In turneul Internațional de box de la 
Berlin s-au desfășurat galele semifinale, 
lata citeva rezultate : cat. muscS :
Odwori (Uganda) b.o. Gertenbach 
(R.OO.); Rentsch (R.D.G.) b.k.o Deva- 
1«n (Cuba); cot. pan®: F&rster (R.D.G.) 
fe. L.o, Luteveskl (Bulgaria) : cot. semi
grea : Sachse (R.D.G.) b.p, Nlkulîn 
(U.R.S.S.)î Riess (R.D.G.) b.p. Giteeon 
(Canada).
Stațiunea canadiană Vancouver Gari
baldi a Informat Comitetul Internațional 
Olimolc câ îți retrage candidatura de a 
organiza Jocurile Olimpice de larnB din 
«nul 1980. Nu au fost arâtate motivele 
acestei decizii.
In vederea campionatelor mondiale de 
^jimnasticâ de ia Varna (Bulgaria), Fe
derația Japoneza de specialitate a alcă
tuit cele doua formații. Printre selecțio- 
rabill, la masculin, figureaxâ Saw a o 
Koto, campion oHmpîc, Kenzo Kenmotsu. 
campion al lumii, Mitsuo Tsukahara. Ier 
la feminin. Miyukî Matsuhîsa, Funii 
Hoyashîda, Cheko Ybshikowa, Kyoko 
Mono etc. Echipa Japoniei deține titlul 
olimpic și pe cel mondial la masculin.

Steaua — A.S.E.
9—0 (1—0, 4—0, 4—0)

A treia Victorie la zero a cam
pionilor, care au întîmpinat re
zistență doar în prima treime a 
jocului. Opt autori de goluri pro
bează predilecția pentru jocul co
lectiv a învingătorilor l Mikloș (2), 
Justinian, Herghelegiu, Gheorghiu, 
Popa, M. Vlad, Kemencssi și Var
ga. Au arbitrat» Gh, Mureșeanu 
și D. Cristescu.

Dunărea — Liceul nr. 1 
14—3 (3—2, 6—0, 5—1)

Spre surprinderea generală. In 
minutul 8 elevii conduceau cu 
2—01 Dar, surpriza nu s-a pro
dus. Dunărea a echilibrat repede 
situația și s-a desprins decisiv în 
repriza a 2-a. Au marcat : Olenici, 
Moroșan (cite 3), Berdilă. Iordan 
(cîte 2), Liga, Eremia, Boldescu 
și Bălănescu, respectiv. Nagy, 
Gereb și Szontes. Arbitri i C. Sg în
că și C. .Ștefăncscu.

Sport Club — Ttrnava 
7—3 (4—1, 1—0, 2—2)

Meci foarte echilibrat, cu ex
cepția primei reprize. Autorii go
lurilor i Kedves (2), Sandor, Gall, 
Antal, Peter, D. Cslsrer, pentru 
Sport Club, Tarcsi, G. Csiszer și 
Laszlo, pentru Tîrnava.

Steaua — Agronomia
13—0 (6—0, 3—0, 4—0)

Au marcat : Mikloș (3). Core
lam <2). Bucur (2). Varga Kcnte- 
nessi, Justinian, M. Vlad, Gheor
ghiu. Nistor. Au arbitrat : Fi. Gu
bernu și Gh. Mureșean»».

Dinamo — A.S.E.
7—1 (3—1, 2—0, 2—0)

Au marcat » Tureanu, Vișan, V. 
Huțanu, Pisaru, Costea. Bandaș și 
Pană, respectiv Tăbăcaru.

CLASAMENT

Valeriu CHIOSE

STEAUA 4 4 0 0 62— 0 » 8
Dinamo 4 4 0 0 45— 4*8
Dunărea 4 4 0 0 36~~10 sx 8
Sport club 4 4 0 0 33—11 s 8
A.S.E. 4 0 0 4 5—24 . 0
Agronomia 4 0 0 4 10—36 » 0
Tîrnava 4 0 0 4 5—39 = 0
Liceul nr. 1 4 0 0 4 5—77 « 0

Astăzi este zi de odihnă. întrece
rea se reia marți, după următorul 
program : de la ora 8. Agronomia — 
Tîrnava șl A.S.E. — Liceul nr. 1, de la 
ora 16.30, Steaua — Dunărea și Di
namo — Sport Club.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• în turneul de handbal mas

culin de la Leipzig, la care par
ticipă echipe din România. Suedia, 
Elveția, Luxemburg. Bulgaria. Po
lonia și R. D. Germană, echipa 
Steaua București a obținut oină In 
prezent 3 victorii : 9—5 cu for
mația suedeză Saab Linkdping,
14—4 cu echipa Institutului de 
cultură fizică din Sofia și 11—5 cu 
formația T. V. Suhr (Elveția). E- 
chipa Institutului de sport din 
Leipzig a învins cu 9—3 formația 
poloneză Pogon Szeczeein și a ter
minat la egalitate (7—7J eu S. C. 
Leipzig.

• Cea de-a 10-a ediție a Tur
neului armatelor prietene la box a 
continuat la Sofia cu semifinalele. 
Din lotul pugiliștilor români s-au 
calificat pentru finală Constantin 
Buzduceanu (cat. cocoș), care-1 va 
Intîlni pe bulgarul Andrejkovski, și 
Gheorghe Ciochină (cat pană), al

CAMPIONATE
R. F. Germania :

HAMBURGER S. V.
LA PRIMA TNFRÎNGERE

în etapa a 7-a a campionatului 
vest-german, F.C. Koln, care va 
îr.tiln! pe Dinamo București în 
Cupa U.E.F.A., a învins pe teren 
propriu cu 4—2 formația V.f.B. 
Stuttgart. Golurile au fost marca
te de D. Miiller, Lbhr, Lauscher, 
Glowacz, respectiv Weller și Ohli- 
cher. F.C. Kaiserlautern a dispu» 
cu 1—(Ale echipa Hamburger S.v., 
viitoarea adversară a echipei 
Steagul roșu Brașov, care pierde 
primul joc în campionat I Alte 
rezultate t Werder Bremen — 
Fortuna Dusseldorf 0—0; Eintracht 
Braunschweig — Bayern Miinchen 
3—1; Borussia Mbnchengladbath 
— V.f.L. Bochum 3—0 ; ■ F.C. 
Schalke — Kikers Offenbach 3—0; 
Eintracht Frankfurt — Essen 9—1;

„CUPA CHINDIA"
LA RACHETOMODELE
La Tîrgoviște, pe „rachetodro- 

mul“ Venus, s-au desfășurat sîm
bătă și duminică întrecerile din 
cadrul concursului internațional 
de rachetomodele „Cupa Chin
dia", organizat de asociația As- 
tronautica a Liceului „Grigore 
Alexandrescu". cu sprijinul Ins
pectoratului școlar și al C.J.E.F.S. 
Dîmbovița Competiția s-a bucu
rat de o numeroasă participare 
— echipe de club din țara noas
tră precum și o selecționată din 
Bulgaria. Beneficiind de un timp 
frumos si de o bună organizare 
(felicitări pentru aceasta inimo
sului profesor Radu N. Ion), 
„Cupa Chindia" a constituit o 
reală reușită. întrecerile au fost 
dominate de sportivii noștri.

REZULTATE TEHNICE : ra
chete cu ștramer 0—5 NS ; 1.
VALERIU STROESCU (Astrona- 
.utica A) 1:55, 2. Hristo Daniev 
(Bulgaria) 1:51. 3. Sorin Bcra
(Fulgerul Sibiu* 1:12 1 rachete cu 
parașută 0—2,5 NS : L GH. 
RWU (Astronautica B) 361 sec., 
2 Nicola Vasiliov (Bulgaria) 158 
sec- 3 Andrei Mateescu (Astro
nautica B) 127 sec.; rachcto- 
plane t 1. COSTEL BUCCO (As
tronautica B) 3:26, 2. Gh. Hapen- 
ciuc (Zimbrul Suceava) 3:18, 3.
Sorin Bera 3.05; machete 10-40 
NS • 1. OGNIEV ANGHELOV
'Bulgaria), 2. Mladln ^onev 
(Bulgaria), 3. Florin M ateescu 
'Astronautics B) : machete 80 NȘ» • 
1. OGNIEV ANGHELOV 2. Mla- 
din Tonev. 3 Liviu Fldu (Ful- 
gerul Sibiu).

Viorel TONCEANU

HOTĂRlRILE
CONGRESULUI FEDERAȚIEI

INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
Congresul Federației internațio

nale de handbal, întrunit la Vene; 
ția. a examinat modalitățile de 
calificare la turneul olimpic mas
culin la Montreal. Delegatul S.U.A. 
a propus calificarea directă a 
primelor 4 clasate la campionatul 
mondial, a Canadei, ca țară orga
nizatoare, și a ciștigătoarei turne
ului echipelor din Africa. Asia și 
America. Celelalte 6 participante 
urmează să fie desemnate prin 
turneele obișnuite de calificare. 
Considerîndu-se că această formu
lă garantează o reprezentare 
echitabilă, propunerea a fost ac
ceptată în unanimitate.

cărui partener în finală va ti bo
xerul sovietic Sokolov.

• Proba masculină pe echipe 
din cadrul campionatelor balcani
ce de tenis de masă de la Atena a 
revenit selecționatei iugoslave, ur
mată de echipele României, Bulga
riei și Greciei. Le feminin, pe pri
mul loc s-a clasat echipa Bulga
riei. care a întrecut, surprinzător, 
cu 3—0 selecționata României. 
Campionatele continuă cu probele 
individuale.

w
• Rezultate din prima rundă 

a turneului de șah de la Manila : 
Torre (Filipine) — Pfleger (RFG) 
1—0 ; Liubojevici (Iugoslavia) — 
Larsen (Danemarca) remiză ; Por- 
tisch (Ungaria) — Gheorghiu (Ro
mânia) 1—9 ; Quinteros (Argenti
na) — Andersson (Suedia) remi
ză : Petrosian (URSS) — Kavalek 
remiză.

DE FOTBAL
S.V. Wuppertal — Hertha 0—0. In 
clasament conduc Hamburger S.V„ 
Eintracht Frankfurt pe Main, Bo
russia 5U>ncbengladbach și Ein
tracht Braunschweig cu cîte 11 p. 
Campioana țării, Bayern Miinchen, 
ocupă locul 12 — cu 6 p I

Conducătorii și antrenorii echi
pelor vest-germane F.C. Koln șl 
Hamburger S.V., care vor întîlni 
în turul 2 al Cupei U.E.F.A. for
mațiile Dinamo București și Stea
gul roșu Brașov, au făcut decla
rații în legătură cp aceste partide. 
„Dinarno, din cîte știm, este o 
echipă valoroasă și, cred, destul 
de greu de învins, a declarat 
Peter Weiand, președintele echi
pei F.C. Koln. în orice caz, este 
bine că vom susține primul meci 
la București**.

„Steagul roșu Brașov, este o 
echipă necunoscută pentru aoi,

SPORTUL DE MASf-
IZVOR KCAL DE TALENTE

WERNER SCHREIER
Redactor-șef al ziarului „Deutsches Sportecho" — Berlin

La 7 octombrie se împlinesc 25 de ani de la întemeierea Repu
blicii Democrate Germane. Acest jubileu stă sub semnul unor mari 
succese și importante realizări, economice și sociale, obținute de 
poporul din R. D. Germană, sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Strins legată de schimbările revoluționare petrecute în acești 
25 de ani este și dezvoltarea culturii fizice și sportului. Partidul 
clasei muncitoare a acordat de la început multă atenție tinerei 
mișcări sportive. Este semnificativ faptul că una din primele legi 
ale tînărului stat, din 8 februarie 1950, se ocupa de „participarea 
tineretului la reconstrucția țării și promovarea tineretului la școală, 
in profesie, la sport și odihnă". Astfel au fost puse bazele unei 
organizații sportive socialiste, care a înregistrat o impresionantă 
creștere a numărului de membri,-de-a lungul anilor: 691.000 în 
1950, peste 1,8 rrtiliPane în 1965 și aproape 2,5 milioane în 1974, 
ceea ce reprezintă 14,5% din întreaga populație.

Una din principalele sarcini ale noii mișcări sportive a fost, cu 
consecvență, aceea de a stimula participarea regulată a copiilor și 
tinerilor la activitatea sportivă. Deviza „sportul și tineretul — de 
nedespărțit" a determinat din prima clipă liniile directoare, pentru 

î a putea crește o generație sănătoasă, fizic și spiritual. în acest 
scop, au fost întotdeauna foarte strînse relațiile organizațiilor spor
tive eu organizația de tineret și cu organele de stat însărcinate cu 
problemele de educație.

A 25-a ANIVERSARE 
a Întemeierii r. d. germane

O mare însemnătate a căpătat, în acești ani, sportul de perfor
manță. Succesele obținute pe acest tărîm sînt expresia preocupării 
partidului și statului pentru promovarea tineretului și sportului. 
Ele sînt rezultatul muncii și talentului antrenorilor, sportivilor, ac
tiviștilor, oamenilor de știință și medicilor sportivi. Ele reprezintă 
și o contribuție la consolidarea principiilor olimpice, la întărirea 
prieteniei și păcii între popoare.

Fără încetare, tot mai rnulți sportivi au reușit performanțe 
maxime și au urcat în elita mondială. Do binemeritată faimă se 
bucură azi sportivi ca Annelie Erhard, Ruth Fuchs, Rosemarie 
Witschas, Kornelia Ender, Roland Matthes și mulți alții. Din 1956, 
de la prima lor participare la Jocurile Olimpiqe, sportivii din 
R.D.G, au obținut 46 medalii de aur, 65 de argint și 54 de bronz. 
Asemenea succese le-au adus, în anul 1972, locul 2 — iarna și lo
cul 3 — vara, în clasamentele olimpice pe națiuni. Titluri și locuri 
bune similare au recoltat sportivii- din R.D.G. și la campionatele 
mondiale sau europene.

Cel de-al 8-lea Congres al P.S.U.G. a subliniat eă țelul socia
lismului este bunăstarea oamenilor. Acest principiu este valabil și 
■pentru cultură fizică și sport. Experiența a sute de mii de oameni 
din R.D.G. confirmă astăzi că activitatea sportivă le-a deschis aces
tora calea spre sănătate, spre reereere, spre bucuria de a trăi. Iată 
de ce D.T.S.B. (Uniunea Germană de Gimnastică și Sport) acordă 
o atenție sporită activității sportive a oamenilor muncii. Cu 5 ani 
în urmă, sportul de masă a fost pus pe baze noi, D.T.S.B. întoc
mind un program comun cu organizațiile sindicale. Potrivit preve
derilor acestui program, pină la jumătatea anului 1974, au fost în
registrați peste 4 milioane de participanți la acțiunile sportive de 
masă. Pentru perioada 1975—77 se pregătește un nou plan de ac
țiune la a cărui desfășurare este chemată și organizația de tineret, 
dindu-se astfel și mai multă lărgime sportului ae masă.

Astfel, putem spune că alături de realizările pe toate planurile, 
bilanțul sportiv al celor 25 de ani este și el bun.

Demonstrațiile sportive de masă — expresie a grijii pentru dezvol
tarea educației fizice a populației clin R. D. Germană

ÎN EUROPA
dar tocmai din acest motiv va fi 
incomodă" — a spus Kuno Klot- 
zer, antrenorul echipei Hambur
ger S.V..

Italia : START !
BOLOGNA, 6 (prin telex). —

Prima etapă a campionatului (e- 
diția 1974—75) a început sub sem
nul Unor surprize ; Juventus a 
părăsit învinsă terenul de la Bo
logna, Inter a fost întrecută la 
Varese, iar Milan, nu a reușit 
decît un scor țgal cu Sampdoria. 
în schimb, Lazio a ■ cîștigat cu 
Cesena, iar Fiorentina a fost vic
torioasă în deplasare. Rezultatei® 
și autorii golurilor : Bologna — 
Juventus 2—1 (Savoldi, Anastasl, 
respectiv Cresci) ; Cagliari — Vi
cenza 0—0, Lazio—Cesena 2—1 (Cbi- 
naglia, Petrelli. respectiv Berta- 
relli) ; Milan — Sampdoria 0—0 ; 
Napoli — Ascoli 3—1 (Braglia — 
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3, respectiv Campanini) ; Terna- 
na —Fiorentina 0—1 (Desolati) ; 
Torino — Roma 1—0 (Puiici) ; 
Varese — Internazionale 2—0 (Li
bera, Sperottol. în clasament, 
Fiorentina, Bologna, Napoli, Tori
no și Varese au cite 2 p. în cla
samentul golgeterilor Braglia 
(Napoli) conduce cu 3 goluri mar
cate

CESARE TRENTINI

Anglia : IPSWICH ÎNVINSA

După 11 etape, în campionatul 
englez conduce Ipswich Town cu 
16 p, urmată de Liverpool — 15 p. 
Rezultatele etapei » Leeds — Ar
senal 2—0; Everton — Newcastle 
1—1 ; Birmingham — Coventry
1— 2 ; Carlisle — Liverpool 0—1; |
Leicester — Luton 0—0; Man
chester City — Chelsea 1—1 ; 
Middslebrough — Wolverhampton
2— 1 ; Queen’s Park — Ipswich 
1—0 ; Stocke — Sheffield 3- 2 ; 
Tottenham — Burnley 2--3 ; "West 
Ham — Derby 2—2.
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