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VIZITA OFICIALĂ ÎN JAPONIA
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sîmbătă și duminică a continuat, 
în aceeași atmosferă prietenească, 
de stimă și cordialitate, vizita ofi
cială pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu o între
prind în Japonia.

Sîmbătă dimineața a avut loc, la 
Palatul Akasaka, prima rundă de 
convorbiri oficiale dintre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Japoniei, 
Takeo Miki.

Convorbirile româno-japoneze la 
nivel înalt s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

★
După încheierea primei runde a 

convorbirilor oficiale româno-japo
neze la nivel înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
la „Keidanren Kaikan-, sediul Fe
derației japoneze a organizațiilor 
economice. A avut loc un dejun 
de lucru, oferit de președintele 
Federației japoneze a organizați
ilor economice, care s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială.

★
Dup ă-a miază, președintele 

Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut 
o vizită Ia Centrul japonez de 
radioteleviziuno „Nippon IIoso 
Kyokai“ (N.H.K.).

Pretutindeni, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu puternice aplauze ; 
au loc manifestări de vie simpa
tie și profund respect.

★
In cursul aceleiași după-amieze, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost oaspeții unui renumit ma
gazin universal, „Tokyu", situat

în cartierul comercial Shibuya, 
din capitala niponă.

La plecare, oaspeții români sînt 
încă o dată înconjurați de calde 
manifestări 
de aplauze

de simpatie, însoțite 
îndelungi și aclamații.

★
scara, primul ministru 

și soția
Sîmbătă 

al Japoniei, Takeo Miki. 
sa, doamna Mutsuko Miki, au ofe
rit un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. In 
timpul dineului, care s-a desfășu
rat într-o 
dialitate, 
Miki. și 
Ceaușescu

atmosferă de caldă cor- 
primul ministru, Tukeo 

președintele ■ Nicoale 
au rostit toasturi.

☆Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului 

președintele 
România, 

dimineața.

Tovarășul 
secretarul general 
Comunist 
Republicii 
s-a întilnit 
la Palatul 
Tomomi Narita, președintele Par
tidului Socialist din Japonia.

In cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc, a fost exprima
tă satisfacția pentru bunele re
lații statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul So
cialist din Japonia, precum și do
rința de a lărgi, în continuare, 
po multiple planuri, acesto rela
ții, în interesul ambelor partide, 
al dezvoltării prieteniei și co
laborării dintre poporul român și 
poporul japonez, al întăririi tor
țelor revoluționare, democratice 
și antiimperialiste. al cauzei pă
cii și înțelegerii între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă 
nie.

Român, 
Socialiste 
duminică 

Akasaka, cu tovarășul

priete-

Ziua 
a oi'erit

★ 
de duminică, 

președintelui
6

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 23-aCENTRUL INTERESULUIS-A PLASATÎN A
A CLASAMENTULUI

© Oaspeții 7 puncte din 18 posibile 9 „Poli
Timișoara, autoarea singurei victorii in deplasare
O F.C.M. Reșița — prima victorie, F.C. Galați —

prima înfringere din retur

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. GALAȚI 4—2 (2—0)
STEAUA — ST. ROȘU 1—0 (1—0)
U.T.A. — CHIMIA 1—1 (0—1)
F. C. ARGEȘ — DINAMO 2—2 (2—1)
F.C. CONSTANȚA — OLIMPIA 0—0
F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. 2—1 (1—1)
UNIV. CRAIOVA — JIUL 0—0
SP. STUDENȚESC — „POLI* TIM. 1—2 (0—1)
„U“ CLUJ-NAPOCA — POLI IAȘI 0—0

ETAPA VIITOARE (9 aprilie)
OLIMPIA
C.F.R. CLUJ-NAPOCA
F.C. GALAȚI
CHIM. RM. ViLCEA
DINAMO
JIUL
„POLI” TIMIȘOARA
POLI IAȘI
ST. ROȘU

— U.T.A.
— „U
— F.C.M. REȘIȚA
— UNIV. CRAIOVA
— SP. STUDENȚESC
— F. C. ARGEȘ
— STEAUA
— A.S.A. TG. M.
— F.C. CONSTANȚA

(1—2)
CLUJ-NAPOCA (0—0)

(0—1)
(0-3)
(0—1)
(0-1)
(0—2)
(1—3)
(0—1)

Ceaușescu
Ceaușescu . _ _
noaște nemijlocit frumoasa și pi
toreasca regiune dintre Tokio și 
Osaka, regiune care se întinde în 
formă de arc de-a lungul țărmu
lui Pacificului. Această călătorie 
în interiorul Japoniei a prilejuit, 
de asemenea, prinlr-un scurt po
pas la Kyoto, vechea capitală im
perială a Japoniei, vizitarea unor 
monumente alo artei și culturii 
nipone, de o mare frumusețe și 
de o inestimabilă valoare.

După trei ore, trenul „Ilikkari" 
intră în gara Kyoto.

La coborire, președintele 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
nichiro Matsuo, viceguvernatorul 
prefecturii Kyoto, de Motoki Funa- 
bashi, 
și de

Pe 
Halei 
tenie 
caldă 
îi ovaționează 
stegulețe românești și 
expriniînd, la fel ca și uiți cetă
țeni sosiți în întîmpinare, senti
mentele lor prietenești de pro
fund respect și aleasă prețuire 
față de 
Ceaușescu 
Ceaușescu, față 
mân.

De Ia gară, coloana oficială se 
îndreaptă spre templul Sanjusan- 
gendo —primul obiectiv al vizitei 
în orașul Kyoto. Coloana oficială 
străbate 
artere 
cetățeni, 
in centrul . __ ,
peții români, făcîndu-le

și tovarășei Elena 
posibilitatea de a cu-

Nicolae 
Elena 

de Ke-

primarul orașului, pfecum 
alte oficialități locale, 
peronul 
Kyoto a 
Japonia 
primire

gării, membrii fi- 
Asociației de prie- 
— România fac o 
oaspeților romani, 
îndelung, flutură 

japoneze,

președintele 
și tovarășa 

de

Nicolae
Elena 

poporul ro-

citeva din principalele 
ale orașului. Numeroși 

aflați la această oră 
orașului, salută oas- 

semne

Mihal Țiu (dreapta în dispută cu Montano), cel mai eficace scrimcr 
român. Foto . I. MIllAlCÂ
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LA A 2S-a EDIȚIE

CUPA GAUDINI"
DEOSEBIT DE

Cea de-a 25-a ediție a „Cupei 
Gaudini* (floretă masculin), a ți
nut să-și onoreze caracterul jubi
liar nu numai printr-o sele.-tă 
participare, ci și printr-o suită 
de rezultate surpriză.

Patrulaterul a debutat cu me
ciurile România — Italia și Franța 
— Ungaria. Partida România — 
Italia ajunge destul de repede la 
5—1 pentru „squadra azzurra*. 
Practic, cvartetul se bazează pe 
Țiu și Kuki (deși proaspătul cam
pion mondial de tineret este evi
dent obosit), pentru că Niculescu 
ratează psihic finalurile de asalt, 
iar Petruș caută linia de mijloc, 
indecis, în faza ofensivilor italieni. 
Italia cîștlgă finalmente la un 
scor sever, pe care, slntem siguri, 
nu-1 sconta : 13—3 (Montano 4 v, 
•Sinioncelli, Caiatroni, Pinelli cite 
3 v ; pentru România Kuki 2 v și

ECHILIBRATĂ
Țiu 1 v). Franța trece fără difi
cultăți de Ungaria i 10—6 pentru 
că Petruszka se dovedește imba
tabil în timp ce Somodi nu înre
gistrează nici o victorie (Petruszka 

Flamant șl Boscherie 
2 v.

(Continuare in pag. a 4-a)
aprilie, 
Nicolae I

Iordănescu saltă balonul peste portarul Clipa, 
mareînd unicul gol al partidei Steaua — Steagul 

roșu Brașov. Foto : S. BAKCSY

Citiți în pag. 2—3 croni> 
cile meciurilor etapei a 

XXIII-a

CLASAMENTUL GOLGETERII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

DINAMO
A.S.A. Tg. M. 
F.C.W. Reșița 
Univ. Craiova 
Steaua 
U.T.A.
Olimpia S.M. 
Sportul stud. 
Poli Timiș. 
C.F.R.
Steagul roșu
Jiul
F. C. Argeș

14. „U“ Cj-Nopoca (14)
15. F.C. Constanța (15)
16. Chimia Rm. V.
17. Poli lași
18. F. C. Galați

( D 
( 2) 
( 4) 
( 3) 
( 5) 
( 6) 
( 8) 
( 7) 
(11) 
( 9) 
(10) 
(12) 
(13)

(16)
(17)
(18)

23 16 3 4 42—20 35
23 13 2 8 33—29 28
23 11 4 8 34—28 26
23 9 7 7 34—20 25
23 11 3 9 39—28 25
23 10 4 9 27—25 24
23 9 6 8 20—19 24
23 10 3 10 28—28 23
23 10 3 10 19—25 23
23 7 8 8 17—20 22
23 8 5 10 30—20 21
23 8 5 10 29—23 21
23 9 3 11 32—30 21
23 7 7 9 17—28 21
23 7 6 10 21—28 20

23 6 8 9 22—37 20
23 8 2 13 24—39 18
23 6 5 12 13—34 17

19 GOLURI : Dudu Georgescu 
(Dinamo) — 3 din 11 m.

12 GOLURI : I. Mureșan (A.S.A.) 
— 1 din 11 m, Oblemenco (Univ. 
Craiova) — 6 din 11 m.

11 GOLURI: Iordănescu (Steaua) 
_ i - -

10
Iași),
Radu _ . ..
Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11 m.

9 GOLURI : Năstase (Steaua), 
Tătaru II (Chimia Rm. Vîlcea) — 
1 din 11 m.

7 GOLURI : Hajnal (A.S.A.), M. 
Sandu (Sportul stud.), Troi (F.C. 
Argeș), Naghi (A.S.A.).

din 11 m.
GOLURI t Dănllă („Poli* 
Gherghell (Steagul roșu), 
II (F.C. Argeș), ftoznai (Jiul),

4 v, Noel, F’ . ; / ~__ ;
cite 2 v : Kovacs 3 v, Kamuti 
Czakkel 1 v).

Au urmat partidele 
echilibratei F " ____
România — Ungaria, ambele __
cheiate cu același scor : 10—<J pen
tru primele echipe. Reprezentativa 
noastră acționează de această dală 
cu... patru florete, și conduce tot 
timpul. Au punctat Țiu și Petruș 
cite 3 v, Kuki și Niculescu cite 2 
v pentru România șl Kovacs 3 v, 
Marton 2 v, Kamuti 1 v, Czakkcl 
pentru Ungaria. In pofida introdu
cerii lui Revenu Ia meciul cu 
Italia, randamentul echipei Fran
ței n-a mai fost același, datorită 
neașteptatei eclipse a tînărulul Pe- 
truszka (Colletti 4 v, Simoncclli, 
Montano șt Caiatroni cîte 2 v ; 
Revenu 3 v, Noel, Boscherie și 
Petruszka cîte 1 v).

cele
Italia — Franța

mal 
si

In-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

MULTE SURPRIZE 
ÎN DIVIZIA A
DE HANDBAL

șt duminică s-au desfă- 
etapel a XXIV-a

Sîmbătă 
șurat jocurile 
din Divizia A de handbal. Runda 
a avut partide echilibrate și 
multe surprize.

FEMININ
„U“ BUCUREȘTI — PROGRE

SUL 18—9 (8—4). Indubitabil, prin
cipala calitate a formației antrena
te de C. Popescu este iscusința 
tactică. Sîmbătă, pe terenul din 
str. dr. Staicovici, ne-a demonstra
t-o cu brio. împotriva performerei 
etapei trecute. Universitatea a ac
ționat lent, cvasi-pozițional, atră- 
gîndu-le pe adversare spre Simo
na Arghir. S-au creat mari breșe, 
prin care au acționat dezinvolt și 
eficace Răducanu, Nițu, Furcoi și 
celelalte. Și, cînd a vrut, Simona 
Arghir a înscris și ea... Progresul, 
îmbătată de succesul în fața cam
pioanei. s-a comportat lamentabil, 
fără nerv, fără orizont. Păcat... 
Principalele realizatoare: Răduca
nu 5, Nițu 4, Arghir și Furcoi cite 
3 pentru „U“, respectiv Butan 4. 
Au condus cu greșeli L Covaci și 
I. Păune'scu (H.N.).

CONFECȚIA — ,.U“ IAȘI 15—10 
(7—7). In minutul 19 ieșencele 
conduceau cu 6—3 și se părea că 
vor obține o victorie prețioasă. 
Dar, inexplicabil, ele au obosit re
pede, cedind inițiativa textilistelcr. 
Acestea din urmă, parcă mai con
știente de eficacitatea circulației 
lor in atac, au început să-și pună 
în valoare linia de la 9 m. unde 
Sercdiuc a excelat. Principalele 
realizatoare : Serediuc 8 și Pițigoi

(Continuare in pag. 2-3)



în campionatul republican de rugby

STEAUA Sl FARUL CONSTANTA, 
LIDERE ÎN CONTINUARE!

Ieri s-a desfășurat cea de a 
13-a etapă a campionatului repu 
blican de rugby. Iată amănunte 
de la principalele trei partide ju
cate.

IAȘI, 6 (prin telefon). Se anun
ța luptă mare aici, în partida ve
detă a etapei, punctele acestui 
meci părînd ca de aur pentru fie
care dintre combatante, Politehni
ca Iași și Universitatea Timișoara. 
Cele două garnituri s-au angre
nat de la ' *
de uzură 
șansă era

bun început într-un joc 
în care, teoretic, prima 

de partea i—-z'.'.-z'.mai . solidei

SERIA 1:
____ ....... studențesc 

7—8 (0—0) ; Politehnica Iași — 
„U“ Timișoara 3—0 (3—0); Di
namo — Constructorul Buzău 
36—6 (8—6) ; Steaua — C.S.M. 
Sibiu 61—3 (21—3). SERIA A 
II-A : Vulcan — Farul 6—16 
(3—7) ; Rulmentul Bîrlad — 
T. C. Ind. Constanța 9— 6 
(3—6) ; Agronomia Cluj-Napo
ca — Știința Petroșani 0—3 
(0—3) ; Rapid — Grivița Roșie 
4—12 (0—3).

Rezultate tehnice.
Gloria — Sportul

oaspeților, 
bine în 

mai exact 
partidei s-a

Ieșenii au 
aglomerări, 
și mai ra- 

hotărît

înaintări a 
luptat însă 
grupîndu-se 
pid. Soarta 
între pachetele grele. Victoria ie
șenilor, meritată p.entru dăruirea 
acestora, a fost realizată de Filip. 
El a cules balonul după o grăma
dă deschisă inițiată de Zamfir 
și a reușit un „drop" de la 30 m 
în min. 18. Arbitrul Ștefan Cris- 
tea a condus satisfăcător forma
țiile I POLITEHNICA IAȘI 1 Mi-

halcea — Frîncu, Botgros, Filipes- 
cu (min. 54 Ciobanu), Tăcu — 
Popa, Filip — Zamfir, Brad, Ne- 
mesniciuc (min. 58, Spiratos) — 
Pop, Bădină — Precul, Bucan, Ni- 
colau. UNIVERSITATEA i Duță — 
Trnyancsev, Peter, Cîndea (min. 
53 Comăneci), Suciu — Ghețu, 
Florescu — Tătucu, Vollmann, 
Rășcanu — Mitan, Malancu — Fi, 
Ioniță, Popovici, Al. Ioniță.

Geo RAEȚCHI
★

La București, pe stadionul 
Steaua, cuplaj oarecum deosebit 
prin faptul că aici s-au înscris în 
două meciuri nu mai puțin de 106 
puncte I Acest lucru a fost posi
bil datorită victoriilor la scoruri 
neașteptate obținute de Steaua 
(61—3 cu C.S.M. Sibiu) și Dinamo 
(36—6 cu Constructorul Buzău). 
Cea mai bună echipă a cuplajului 
a fost, fără îndoială. Steaua, cu 
un joc excelent pe înaintare, în 
vervă și mai ales eficace. De alt
fel, militarii au realizat 11 încer
cări. ceea ce vorbește de la sine 
despre superioritatea lor în joc. 
Evoluția echipei C.S.M. Sibiu a 
fost de neînțeles. Jucătorii săi nu 
și-au apărat șansa cu fermitate, 
au fost blazați I

Dinamo și-a surclasat adversa
rul — Constructorul Buzău — da
torită experienței mai mari a 
titularilor săi și mai ales unei 
condiții fizice superioare. Buzoie- 
nii — spre deosebire de sibieni — 
au jucat, mai curajos, s-au arătat 
în progres, au evoluat chiar cu 
multă ambiție, pînă în ultimul 
minut de joc.

După această etapă, în clasa
mentul SERIEI I, Steaua a ră-
mas pe primul loc (cu 31 p) în 
timp ce pe locul 2 a „urcat" Di-

Timișoara se

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

namo (30 p). „U“
află pe locul 3 (29 p). în SERIA 
A Il-a conduce Farul (34 p), îi 
urmează Știința (31 p) și T.C. Ind. 
Constanța (28 p).

Modesto FERRARINI

HOCHEIȘTILOR
JUNIORI

începînd de astăzi, pe patinoa
rul „23 August" din București se 
va desfășura turneul final al cam
pionatului republican de juniori. 
In lupta pentru titlu sînt angaja- 

Galați, 
Bucu- 
S.
nr. 1

pionatului republican de 
In lupta pentru titlu sînt 
te 6 formații : 
Metalul Rădăuți, 
rești, Tractorul 
Miercurea Ciuc 
Miercurea Ciuc.
cite trei partide în ______ _
(luni, marți, miercuri, joi și sîm- 

. bătă) primele începînd la ora 14.
Iată programul primei zile : 

ora 14 : Dunărea Galați 
talul Rădăuți, ora 16 : 
București — 
ora 18 : S. C. Miercurea 
Liceul nr. 1 Miercurea

Dunărea
Școlarul
Brașov, 

și Liceul
Vor avea loc 

fiecare zi

Tractorul

c.

— Me- 
Școlarul 
Brașov, 

Ciuc — 
Ciuc.

VASILE SELEJAN (DINAMO) A CIȘTIGAT 
CUPA OLIMPIA* LA CICLISM,,

De la prima etapă, disputată 
vineri pe șoseaua Olteniței, con- 
tinuînd cu alergarea pe șoseaua 
Alexandriei, iar în final^ cu în
trecerea de ieri dimineață, de pe

în Divizia A
la baschet feminin,

grupa 7-11
VOINȚA BUCUREȘTI - 

„U" CLUJ-NAPOCA 85-55
(prin tcle- 

încheiat 
locali- 
turneu

CLUJ-NAPOCA, 6 
fon). — Duminică s-au 
în Sala sporturilor din 
tate întrecerile primului 
al turului al treilea din cadrul
Diviziei A de baschet feminin, 
grupa 7—11.

C.S.U. TG. 
BUCUREȘTI 
luînd foarte 
tele din Tg. 
victorie meritată, furnizînd 
priza rundei de sîmbătă.

C.S.U. GALAȚI — „U“
87—52 (.36—28).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
CLUJ-NAPOCA 85—55 (47—27).
în cea mai importantă partidă a 
turneului s-au întîlnit duminică 
pretendentele la locul 7. Au do
minat net bucureștencele care, 
folosind cu predilecție atacurile 
poziționale axate, în special, pe 
angajarea pivotului Mariana An- 
dreescu, au realizat un succes 
clar. Clujencele au avut o evolu
ție modestă, mai ales în apărare. 
Cele mai eficiente : Andreescu 35, 
Siminncscu 26, pentru Voința, res
pectiv Szckely 16, Anca 12.

C.S.U. TG. MUREȘ — ,.U“ IAȘI 
55—52 (28—26, 46—46).

MUREȘ — VOINȚA 
55—46 (29—33). Evo- 
bine, baschetbalis- 
Mureș au obținut o 

sur-

etr. Cîjnpina, „Cupa Olimpia’’ a 
prilejuit „bătălii" sportive de 
toată frumusețea, cu numeroase 
și spectaculoase răsturnări de si
tuații. Așa, de pildă, în etapa 
de sîmbătă, cel puțin 15 cicliști 
și-au pus candidatura la primul 
loc al clasamentului și cînd, spre 
final, toată lumea îl vedea cîști- 
gător pe Mircea Ramașcanu (Di
namo) — evadat singur cu 15 km 
înainte de sosire — acesta a fost 
ajuns cu doar 400 m înainte de 
punctul final al etapei, de unde 
s-a detașat în învingător Paul 
Soare (Steaua). Așa a urcat pe 
primul loc în clasamentul cursei, 
după două etape. Teodor Vasile 
(Dinamo) în timp ce Vasile Sele- 
jan (Dinamo), purtătorul tricou
lui galben, a coborit pe poziția 
a IlI-a. Dar V. Selejan nu și-a 
spus ultimul cuvînt. A urmat e- 
tapa de circuit (50 ture — 55 km) 
de duminică. După o cunsă pal
pitantă, Selejan a reușit să cîș- 
tige ultimul sprint și... cupa pusă 
în joc. Timp realizat : 1 h 25:19. 
Clasament final : 1. V. Selejan
6 h 47:19, 2. T. Vasile același timp, 
3. P. Soare 6h 47:24.

La juniori mari întrecerea a 
revenit lui Tr. Sirbu (Șc. sp. 2).

Gh. ȘTEFANESCU

I STEAUA
STEAGUL RO$U 0(0)

I
I
I

Clnd In min. 19, Vigu l-a „găsit** 
cu o excelentă pasă în adincimc pe 
IORDANESCU, iar acesta a săltat ba
lonul peste Clipa, deschizînd scorul; 
se părea că Steaua va obține nu nu
mai o victorie ușoară dar va face

IAȘI

,.U"

Mircca KADU-coresp.

IULIU GALOV1CI ÎNVINGĂTOR
IN „CUPA PRIMĂVERII"9 9 LA PENTATLON MODERN
Sîmbătă, pe tradiționalul traseu 

amenajat în pădurea Călugăreni, 
„Cupa primăverii" la pentatlon 
modern a programat ultima pro
bă, crosul, care urma să dea for
mă finală clasamentului acestei 
prime competiții a sezonului. Oa
recum surprinzător, proba de cros 
a produs mari modificări în clasa
ment, desemnîndu-1 ca învingător 
pe timișoreanul Iuliu Galovici, 
care a realizat o spectaculoasă 
victorie în această probă/ in care 
nu pleca cu prima șansă. învin- 
gîndu-i cu aproape un minut pe

principalii săi adversari din cla
samentul general, Galovici obți
ne astfel un rezultat care ii situ
ează 
pire 
mai 
ce :
A. Covaci 1147 p, Alex Naghi 1087

* Galo- 
p, A. 
Univ. 
14623.

printre sportivii apți să as
in acest sezon la rezultate și 
bune. Iată rezultatele tehni- 
cros — I. Galovici 1243 p.

p ; individual final — I. 
viei 5219 p, D. Spîrlea 5174 
Covaci 5122 p ; pe echipe : 
Timișoara 14784, Olimpia I

NOU RECORD

DIVIZIA A DE HANDBAL LA 5 km MARȘ
(Urmare din pag 1)

3 — Confecția, respectiv Cojocări- 
ta 4. Au condus foarte bine I. 
Cristea (Constanța) și Gh. Ivănoiu 
(Galati).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— MUREȘUL TG. MUREȘ 8—17 
(3—8) ! Cu apărarea în zi foarte 
slabă și cu atacul aproape ine
xistent, timișorencele și-au invitat 
adversarele la atac. Șoș și coechi
pierele ei au răspuns prompt, 
cîștigînd într-o manieră categori
că. Principalele realizatoare i Șoș 
8 și Dorgo 3 — Mureșul, respectiv 
D. Marcov 4. (C. Crețu — coresp.)

Alte rezultate i SPARTA ME
DIAȘ — TEXTILA BUHUȘI 
10—19 (5—8) ; VOINȚA ODORIIEI
— „U“ TIMIȘOARA 10—11 (6—5!); 
RAPID BUCUREȘTI — I.E.F.S. 
8—10 (£-6).

MASCULIN
„U“ BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

BACAU 19—14 (9—5). Bucureștenii 
au evoluat în trombă, circulind 
debordant și periculos la semicer
cul advers. Ei și-au fructificat re
pede superioritatea, speculînd 
prompt gafele apărării băcăuanilor 
prin pătrunderi impetuoase, ini-

țiate de Ion Vărgălui — ieri deo
sebit de inspirat. Știința — lipsită 
de aportul lui Tase (ale cărui ten
dințe de vedetism ar trebui sanc
ționate drastic) și cu Odae prea 
convins de o valoare încă nede
monstrată (ieri a ratat, printre 
altele, trei aruncări de la 7 m !) 
a făcut eforturi serioase pentru a 
nu fi surclasată. Principalii reali
zatori l Vărgălui 6 și Baican 6 — 
„U“. respectiv Eftcne 3. Au con
dus foarte bine ploieștenii D. Pu
rică și V. Erhan. (Ăl. II.).

C.S.U. GALAȚI — H.C. MINAUR 
BAIA MARE 16—15 (10—9) ! Par
tidă extrem de echilibrată, cu 
multe răsturnări de scor. Studenții 
au înscris punctul victoriei în ul
timele secunde, prin Neagu. Prin
cipalii realizatori i Ilornea 4 — 
C.S.U., respectiv Mironiuc 8. (T. 
Siriopol — coresp. județean).

CAROM GH. GIIEORGIIIU-DEJ 
— POLI TIMIȘOARA 22—13 (12—6)! 
Victorie la scor, pe deplin meri
tată a gazdelor. (Gh. Grunzu — 
coresp.).

Alte rezultate : DINAMO BRA
ȘOV — STEAUA 20—26 (9—12) ; 
„U" CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 12—23 (4—11) ; INDEPEN
DENȚA SIBIU — „U" CLUJ-NA
POCA 19—22 (10—14) !

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Azi s-au pus în vînzare 

biletele pentru
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 6 aprilie 1975

excursii 
peste hotare

( rlstțguriin BAN!
> ^'AuroruRisMr

’RAGFRtft IXCIPIIONAU

LOTO
A PRIMĂVERII 

b APRIIII 1975

A.S.A. Tg. M.—F.C. Galați 
Steaua—Steagul roșu 
U.T. Arad—Chimia Rm. V. 
F.C. Constanța—Olimpia S.M. 
F.C.M. Reșița—C.F.R. 
Univ. Craiova—Jiul
„U“ Cluj-Napoca—Poli 
Cesena—Lanerossi 
Fiorentina—Roma 
Lazio—Torino 
Milan—Cagliari

XU. Ternana—Internazionale 
XIII. Varese—Bologna

Iași

1
1 

X 
X

1
X 
X
1 

X
2 

X 
X
2

FOND DE CIȘTIGURI : 364.608 
plus 34.926 lei report.

lei

într-un concurs desfășurat dumi
nică pe stadionul Tineretului din Ca
pitală, Ion Găsitu-Stănescu (Stea
ua) a stabilit un nou record republi
can în proba de 5 km- marș —20:26,6. 
(v.r. C-tin Stan 20:27,8 din 1973).

DIVIZIA
SERIA I

chisir scor, 
impresie at; 
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min. 85 lol 
dar și „sl 
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Stadion Steaua ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori: aproxi
mativ 15,000. A marcat: IORDA- 
NESCU (min. 19). Raport de cor- 
nere; 12-7. Raportul șuturilor la 
poartâ: 19—14 (pe spațiul porții : 
11—7). Raportul faulturilor comi
se : 12-12.

STEAUA : Moraru 7 — Sătmă- 
reanu 6, Smarandache 6, Sameș 
6, Anghelini 6 — Vigu 7, Dumitru 
7 — Răducanu 6 (min. 46 Aelenei 
6), Năstase 6, lordănescu 7, Du
mitrescu 7.

STEAGUL ROȘU : Clipa 7 - 
Micloș 6, Pescaru 6, Mihâilescu 
6, Rusu 6 (min. 17 Radu 5) — 
Nițâ 6, Șerbănoiu 7, Cadar 6 — 
Papuc 6 (min. 70 Nicolaescu 
Ghergheli 7, lambor 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru; N. Cursaru, la linie: 
Gligorescu (ambii Ploiești) și I. 
Chiiibar (Pitești).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 6-0 (2-0).

5).

la 
V.

REMIZĂ PENTRU

DIVIZIA A
LA POPICE

N

în campionatul Diviziei A s- 
disputat sîmbătă și duminică me
ciurile etapei a XlV-a, care au 
avut o desfășurare interesantă. 
Un succes remarcabil a obținut 
formația feminină Rapid Bucu
rești, lidera seriei Sud, care a în
trecut la Constanța pe Voința, o 
echipă care în ultimele etape a 
avut o frumoasă evoluție. Cele
lalte fruntașe ale seriilor — Vo
ința Tg. Mureș (f), Constructorul 
Galați și Minerul Baia Mare — 
au obținut victorii 'facile, jucînd 
pe propriile lor arene.

Iată rezultatele tehnice : FE
MININ î Voința Constanța — Ra
pid București 2339 2406 p d, Vo
ința Tg. Mureș — Voința Craiova 
2594—2290 p d, C.S.M. Reșița — 
Voința Cluj-Napoca 2444—2442 p d, 
Cetatea Giurgiu — Voința Bucu
rești 2405—2336 p d, Metrom Bra
șov — Gloria București 2480—2392 
p d, Laromet București — Voința 
Roman 2472—2253 p d, U. T. Arad
— Voința Timișoara 2479—2352 p d, 
Voința Ploiești — Frigul București 
2512—2329 p d, C.F.R. Tg. Mureș — 
Record Clui-Napoca 2350—2235 pd; 
MASCULIN : Constructorul Galați
— Rafinorul Ploiești 5317—4974 
p d, Voința Cluj-Napoca — Elec
trica Sibiu 5098—4821 p d, Minerul 
Baia Mare — Gaz metan Mediaș 
4912—4858 p d C.F.R. Timișoara
— C.F.R. Tg. Mureș 5076—5013 
p d, Dacia Ploiești — Gloria 
București 5165—5068 p d, Progre
sul Oradea — Lemnul Satu Mure 
5214—4906 p d. Rulmentul Brașov
— Flacăra Cîmpina 5430—5231 
p d, Laromet București — Rafină
ria Teleajen Ploiești 5165 — 5199 
p d, Olimpia-Constructorul Bucu
rești — Voința București 5090—5202 
p d, Jiul Petrila — Olimpia Reșița 
5240—5141 pd.

B
CONSTRUCTORUL GALAȚI - C.S.M. 

SUCEAVA 2—1 (2—0). Au marcat : Plo-
ieșteanu (min. S). Enoche (min. 23). res
pectiv Popescu (min. 35). (Gh. ARSE- 
NIE, coresp.)

OȚELUL GALAȚI - GLORIA BUZĂU 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost înscris de 
State (min. 48). (D. ALDEA. coresp.)

C.F.R. PAȘCANI ~~.............. ~
NEAMȚ 1-0 - “ 
(min. 41).

UNIREA
BRĂILA 2-1
(min. 13), ___ .
Prepurgel (min. 78). (V. MANOLIU, co
resp.)

CHIMIA BRĂILA - C.S.U. GALAȚI 2-0 
(0—0). Au marcat : Negoițâ (min. 73) și 
Chitu (min. 85 — din 11 m). (G. RIZU, 
coresp.)

S. C. TULCEA - ȘTIINȚA BACAU 1-0 
(1—0). Unicul gol a fost înscris de Cos- 
tache (min. 25). (P. COMȘA, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI - METALUL PLO
PENI 1—0 (1—0). Singurul gol a fost 
marcat de Nica (min. 31). (M. STAN, 
coresp.)

S. C. BACAU - FORESTA FĂLTICENI 
4—0 (4-0). Au marcat : Botez (min. 2 
și 39), Dodicâ (min. 9 — autogol) și 
Pană (min. 24). (FI. ENE, coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI
PLOIEȘTI 2—1 (1—1). Au marcat
brescu (min. 15), Mureșan (min. 
autogol), respectiv Culda (min. 
NEMȚEANU, coresp.)

CEAHLĂUL P. 
(1—0). A marcat : Buburuz 

(V. APOSTOL, coresp.) 
FOCȘANI - PROGRESUL 

(1—0). Au marcat : Dragu 
Fonic* (min. 50), respectiv

PETROLUL
Do- 

•0 - 
5). (C.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CRAIOVA, 6 (prin telefon)
Echipa învinsă la scor, în ultima 

etapă, acasă, Jiul a lansat chiar din 
primul minut, prin Roznai, un atac 
pe care numai inspiratul Purcaru l-a 
mai putut stopa. Era un avertisment 
că Jiul nu e o pradă prea ușoară, o 
dovadă că întreaga echipă se va 
.,bate“ pentru scopul declarat înainte 
de meci de noul său antrenor, Ion 
Ionescu : o remiză! Și, pînă la urmă, 
a fost meci nul, deși victoria a tre
cut pe rînd prin fața ochilor fiecărei 
formații. Victoria a rămas însă o ilu
zie, pentru că.echipa locală n-a avut 
un dispecerat laborios și lucid, ab
sența lui Bălăci, ținut în afara tere
nului de cele trei cartonașe galbene 
primite, resimțindu-se și la mijloc, 
dar și în atac. S-ar putea spune 
că Jiul a avut și șansă (bara lui 
Țarălungă, în min. 58 ; șutul mili
metric, pe lîngă unul din stîlpii por
ții, trimis de Oblemenco în min. 77 ; 
apariția miraculoasă a lui Nițu pe 
traiectoria „bombei" de la 10 m ex
pediată de Mincioagă în ultimul mi
nut). Dar nu trebuie uitat că dincolo 
de toate mijloacele folosite de cei 
din Valea Jiului (în special noianul 
de mingi trimise acasă), scuzate de 
scopul lor, dincolo de iureșul craio- 
vean din repriza secundă, echipa lui 
Libardi a avut și cîteva contraatacuri, 
care au înghețat tribunele craiovene. 
dar nu și pe vigilentul Purcaru.

Ar fi poate suficient să amintim 
fazele din minutul 28. cînd Roznai

REZULTATELE

ETAPA VIITOARE .
lăul P. Neamț — Metalul Plopeni (în 
tur 0-0), Progresul Brăila — Celuloza 
Călărași (0—1), Foresta Fălticeni — Re
lonul Săvinești (1—0), Petrolul Ploiești — 
C.F.R. Pașcani (0—1), C.S.U. Galați — 
Constructorul Galați (1—2), C.S.M. Su
ceava — S. C. Tulcea (0—3), Gloria Bu
zău — S. C. Bacău (2—4), Unirea 
— Oțelul Galați (0-0), Știința 
Chimia Brăila (0-1).

ETAPEI
14. Știința Bacău
15. C.F.R. Pașcani
16. Foresta Fălticeni
17. Oțelul Galați
18. Relonul Săvinești

21 8 2 11 18-17 18 1. RAPID 21 14 5 2 33-10 33
21 8 2 11 23-34 18 2. Metalul Buc. 21 11 4 6 30-17 26
21 9 0 12 21-39 18 3. Progresul Buc. 21 9 8 4 20-13 26

21 5 3 13 20-35 13 4. Dinamo Slatina 21 11 3 7 37-19 25
21 6 1 14 15-43 13 5. C. S. Tîrgoviște 21 10 4 7 30-21 24

6. Electroputere Cv. 21 9 4 8 24-21 22
(13 aprilie) : Ceah- 7. Gaz met. Mediaș 21 10 2 9 27-30 22

SERIA A II-a

Focșani 
Bacău —

VOINȚA

8. Metrom Brașov
9. Autobuzul Buc.

10. Flacăra Moreni
11. Voința Buc.
12. Ș. N. Oltenița
13. Automatica Alex.
14. Metalul Mija
15. Oltul Sf. Gh.
16. Met. Drob. T. S.
17. C.S.U. Brașov
18. Tractorul Brașov

21
21
21
21
ti
21
21
21
21
21
21

7
7
7
7
7
6
7
7
6
5
5

7
7
6
5
5
6
4
3
5
6
4

19- 14
24-22
22- 27
20- 27
15-24
15- 22
16- 27
23- 31
19-32
23-28
22-34

21
21
20
19
19
18
18
17
17
16
14

1. S. C. BACAU
2. Progresul Brăila
3. Gloria Buzău
4. Metalul Plopeni
5. S. C. Tulcea
6. Petrolul Ploiești

7. Ceahlăul P. N.
8. Celuloza Călărași
9. C.S.M. Suceava

10. C.S.U. Galați
11. Unirea Focșani
12. Chimia Brăila
13. Construct. Galați

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21

12 5
11 5
10 5
9 6
8 7

10 3
9 5

10 2
9 4
9 3
8 4
7 6
6 7

51-28
37-26
32- 20 
27-22
25- 17
27- 20 
24-20 
24-20
28- 29
33- 23
26- 33 
19-29 
32-27

29
27
25
24
23
23
23
22
22
21
20
20
19

ELECTROPUTERE CRAIOVA
BUCUREȘTI 2-1 (1-0). Au marcat : Stăn- 
cescu (min. 44 și 75), respectiv Trifan 
(min. 87). (T. CO3TIN, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI - AUTOMATICA 
ALEXANDRIA 0-0

RAPID BUCUREȘTI - GAZ METAN 
MEDIAȘ 5—0 (1—0). Au marcat : Barna 
(min. 4 — autogol), Manea (min. 49 și 
84), Neagu (min. 72), Rîșniță (min. 77). 
(Pavel PEANA)

OLTUL SF. GHEORGHE - Ș. N. OL
TENIȚA 2-0 (1-0). Au marcat: Hollo 
(min. 12), Antal (min. 66). (Gh. BRIO- 
TA, coresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - FLACARA 
MORENI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost
înscris de Preda (min. 87). (Aurel PĂ
PĂDIE)

METROM BRAȘOV - METALUL DRO- 
BETA TR. SEVERiN 0-0

METALUL MIJA - PROGRESUL BUCU
REȘTI 0-0

C.S.U. BRAȘOV - C. S. TÎRGOVIȘTE 
1—3 (1—0). Au înscris : Naghi (min. 33 — 
din 11 m) pentru C.S.U , respectiv, Nea
gu (min. 68), Sava (min. 72), Kallo (min. 
87). (C. GRUIA, coreso. județean)

DINAMO SLATINA - TRACTORUL BRA
ȘOV 3—0 (2—0). Au marcat : Ciciconă 
(min. 18), Roșu (min. 25 și 57). (D. MI
HAI, coresp.)

etapa viitoare 
Moreni — Metalul 
talul Drobeta Tr. Severin — Electroputero 
Craiova (0—2), Tractorul Brașov — Me
trom Brașov (1—1), Ș. N. Oltenița — 
Rapid București (0—2), Metalul Mija — 
Oltul Sf. Gheorghe (1—4), Progresul 
București - - • ■ 
metan Mediaș — C. S. 
Automatica Alexandria 
București (2—2), Voința 
namo Slatina (1—4).

(13 aprilie) : Flacăra 
București (0—3), Me-

Gheorghe , .. .
C.S.U. Brașov (1—0), Gaz 

“ “ Tîrgoviște (0-5), 
— Autobuzul 

București — Di-

SERIA A lll-a
METALURGISTUL 

marcat : Losonkzy
VICTORIA CĂREI - 

CUGIR 1-1 (0-1). Au 
(min. 67) pentru Victoria, respectiv Ra
dulescu (min. 25). (E. HERMAN, coresp.)

RAPID ARAD - U. M. TIMIȘOARA 3-0 
(2—0). Au marcat : Damian (min. 3). 
Cura (min. 37), Tisa (min. 63). (I. IOA
NA, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - VICTORIA CA- 
LAN 3—0 (0—0). Au marcat : Săndulescu 
(min. 46), ~
(min. 82).

METALUL 
MARE 1-1 . ...
(min. 59) pentru Metalul, respectiv Co- 
man (min. 68). (I. SOMOGYI, coresp.)

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII - F. C. 
BIHOR 2—3 (0—1). Au marcat : Pripici

Bejenoru (min. 61), Aldoc-scu 
(Al. DOMUTA, coresp.) 
AIUD - MINERUL BAIA 

(0—0). Au marcat : Dometer
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DIVIZIA A
ETAPA a 23-a F.

LEGEA COMPENSAȚIEI... UN DEBBY DE ETAPĂ RATAT
GALATI 2(0)
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a doua I devenind 
I multe și

favorabile, ca în minutele 6 și 
cînd Ghergheli s-a complicat în __ 
tuații simple, sau în min. 61, cînd 
Pescaru a ajuns pînă în careul de 
6 metri dar șutul său a fost reținut 
de Moraru.

încercînd scurte sintetizări asupra 
evoluției de ieri a celor două parte
nere de întrecere, am putea reține, 
In legătură cu Steaua, o ușoară 
coborîre sub nivelul etalat în jocu
rile anterioare din acest sezon, iar 
din partea Steagului roșu promisiuni 
pentru un mai bun randament în 

“ o

44, 
si-

continuare, condiționat însă de 
fortificare a liniei ofensive.

Radu URZICEANU

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon)
O simetrie curioasă, respectînd le

gea compensației, a intervenit în 
soarta echipei gălățene, pe parcur
sul acestui campionat ; în compania 
lui A.S.A. Tg. Mureș în cele două 
manșe s-au întîmplat evenimente 
notabile : în tur, pe malul Dunării, 
F.C. Galați a obținut prima sa vic
torie, în retur, pe malul Mureșului 
a cedat (cînd își înfiripase un mit 
al invicibilității), pentru prima dată 
ambele puncte^ din sezonul de pri
măvară al lui ’75.

Meciul a avut nerv doar pe alocuri, 
în ciuda celor 6 goluri marcate ; el 
și-a urmat cursul, în cea mai mare 
parte a timpului, în zona mediană 
a terenului, unde oaspeții au opus 
un compartiment de oarecare forță. 
Dar, în jurul „axei" echipei gălățe- 
ne, cele două extremități, apărarea 
imediată și linia de șoc, au avut 
prestații naive sau lipsite de vlagă, 
permițând A.S.A.-ei incursiuni decisive 
în careul din față, unde un singur 
om a etalat ambiții și pricepere : 
portarul I. Vasile. Patru dintre ele 
s-au terminat cu gol (PlSLARU — șut

Stadion 23 August ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori : aproxi
mativ 14 000. Au marcat : PlSLA
RU (min. 19), NAGHI (min. 25 și 
52), GLIGORE (min. 69), respec
tiv SĂLCEANU (min. 84) și I. IO
NICA (min. 90). Raport de corne- 
re: 6-2. Raportul șuturilor ia poar
tă: 21-9 (pe spațiul porții: I0-3). 
Raportul faulturilor comise : 9—6.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 8, 
Kiss 7 (min. 76 Unchiaș), Ispir 7, 
Onuțan 8 (min. 76 Stingă) — Va- 
rodi 7, Pîslaru 7, Hajnal 7 — Fa
zekaș 7, Naghi 8, Mureșan 7.

F. C. GALAȚI : |on Vasile 7 - 
Nedelcu I 6, M. Marian 5, Stoica 
5, |. Nicu 5 — Haiduc 6, Dumi- 
triu III 5 (min. 57 Codreanu 6), 
Morohai 5 — Sâlceanu 6, Burcea 
5 (min. 60 Manea 6), I. Ionică 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : M. Moraru; la linie I. 
Chiriță și N. Moroianu (toți din 
Ploiești).

Cartonașe galbene: ONUȚAN, 
GLIGORE, I. NICU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 4-0 (3—0).

MECI PLICTICOS Șl • •• NUL

mai sus 
mult (în 
bară ; în 

k- în ulti- 
lui Iordă- 
oartă ; în 
din nou) 

L pronun- 
pului lor, 
|n situații

teren foarte 
spectatori :

/J

foorte 
iatori : 
ie cor
ilor la 
porții: 
omise:

i 9 - 
icu 7, 

I (min. 
r, $te’ 
|gâ 6) 
larcu 6. 
Ilițu 7, 
I 7 - 
pi 7 — 
b Oio- 
b Mu-

: C. 
ti nea r» 
rești). 
ODU,

(5-0).

ARAD, 6 (prin telefon)
Meciul a început cu o fază... fier

binte, dar Axente, chiar in primul 
minut, pierde copilărește o bună 
ocazie de a înscrie. Surprinzător, dar 
imediat, oaspeții joacă pe atac, echi
librează situația din teren și, mai 
mult, în min. 11 deschid 
Purima - -
laterală 
execută 
HAIDU, 
boltă și______ ,
Iorgulescu. Deci, 
minute, din 4 m,___ ,________
șutează puternic și oană, cu un re
flex excelent, apără. Peste alte cîte
va minute, Pîrvu trimite o 
bă" r : —
lui Oană să se 
Peste un minut, 
de data 
tîndu-se 
(Și așa 
dacă nu 
min. 23, 
de la 6 
monstreze cum nu se poate marca. 
Jucătorii arădeni greșesc pase și șu
turi din poziții clare. Cînd se părea 
că vine golul (min. 28), intervine din 
nou, excelent, Oană.

Primele 15 minute din repriza se
cundă nu aduc nimic deosebit în 
ceea ce privește fotbalul de calitate. 
Se remarcă portarul Oană la cîteva 
centrări, iese în evidență Șutru (min. 
60) printr-o nouă ratare., Și tot el 
revine într-un neplăcut prim-plan 
cînd îi rupe tricoul lui Colnic. în 
min. 65, un fundaș, Pojoni, se arată 
mai periculos în atac, dar, de la 
6 m, trimite în muchia barei. în 
sfîrșit, după o dominare lungă, dar 
haotică, U.T.A. egalează. Min. 67 : 
corner, balonul trimis la semiînălțime

___  _ scorul :
faultează aproape de linia 

a careului de 16 m, Șutru 
excelent -------- *" “
complet 

înscrie,

lovitura liberă 
nemarcat, reia 
surprinzîndu-I 
0—1 ! Peste două 
din unghi, Domide

și 
cu 
pe

_ „bom- 
de la 30 m, care îi dă prilejul 

remarce din nou. 
Pîrvu repetă șutul, 
pe lîngă bară, ară- 
periculos... atacant, 
fie pînă la sfîrșit,

Stadion U.T.A. ; 
bun; timp excelent ; spectatori 
aproximativ 12 000. Au marcat 
HAIDU (min. 11), 
(min. 67). Raport 
10-0. Raportul șuturilor la poartă: 
21-6 (pe spațiul porții: 7—3). Ra
portul faulturilor comise: 11—16.

U.T.A. : Iorgulescu 6 — Birâu 6, 
Kukla 7, Pojoni 7, Purima 6 — Pîr
vu 7, Leac 4 (min. 57 Schepp 5) 
— Axente 6, Colnic 4, Domide 7, 
Bedea 6 (min. 57 Broșovschi 7).

CHIMIA : Oană 9 — Lepâdatu 
6, Pintilie 7, Borz 7, Cincă 6 — 
Stoica 6, Șutru 7, Tâtaru 7 — 
Bucurescu 6 (min. 75 Enache 6), 
C. Nicolae 5 (min. 46 Gojgaru 6), 
Haidu 7.

Arbitrajul : 
C. Petrea; la 
M, Haimovici

Cartonașe galbene : PINTILIE.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe: 0-0.

BROȘOVSCHI 
de corners :

BUN ; la centru : 
linie: M. Buzea și 
(toți din București).

și por- 
rte greu 
pin min. 
pta-gata

□a cam» 
i Româ- 

cîștigat 
tru care 

cam

;cu

pentru In-
(64), Co
nor. (P.

ILA LU- 
;t înscris 
•CU, co-

L MOL- 
it : Stâ- 
•resp.)

ANINA 
iu (min.

Gheor-
■0), res- 
SIMION.

Lrieșul 
fost în- 
11 m).

5-18 31
7-12 80
4-11 28
0-22 25
2-34 23
0-24 22
2-28 22
4-31 21
5-30 20
5-30 20
6-26 19
2-39 19
5-22 19
b-28 18
B—42 17
-32 16

k-40 16
b—38 12

Mc ta-
(0-2),

D. Mu-
1 Vic- to-
1 (0- 4).
1 ( 0).
I 2).
1 C 2).
I f‘rinei
I Nuuă

aceasta
cel mai
avea să . ______
ar fi intrat Broșovschi). în 

ratează din nou Axente, dar, 
m, încercînd parcă să de

se strecoară printre mulți jucători și, 
de La 3 m, BROȘOVSCHI înscrie, 
în min. 71 ratează din nou Axente, 
pentru ca în min. 75 să se producă 
o fază discutabilă : involuntar, Stoica 
pune mîinile spre față și șutul-cen- 
trare al lui Domide, doar de la 3—4 m. 
îl lovește în mînă. Arbitrul nu sanc
ționează, apreciind gestul de apă
rare. U.T.A. pornește cu fundașii în 
atac, dar ar fi putut să o pățească 
în min. 85, cînd Gojgaru, plecat din 
terenul său (apărătorii credeau că e 
vorba de ofsaid) intră în unghi difi
cil și șutează afară. Ratează imediat 
Șutru. Nimic nu se va mai schimba 
însă. După un asemenea meci... nul, 
scorul nu putea fi decît egal, cîte 
un punct pentru fiecare echipă, spec
tatorii au fost însă nemulțumiți de 
jocul oferit.

Constantin ALEXE

SP. STUDENȚESC 1(0)
POLI TIMISOARA 2(1)

Un start de partidă foarte calm. 
Acea frumoasă „pactizare" a gale
riilor, de dinainte de lovitura de în
cepere, părea că trecuse și în teren. 
Acțiunile curgeau, lin și elegant, și 
credeam că partida va fi o demon
strație de „fotbal de salon". Dar, 
înainte de scurgerea primului „sfert 
de oră", a venit primul semn al sur
prizei... Era minutul 13 și perechea 
celor mai vechi actori, din teren, ai 
campionatului, a inițiat o acțiune 
inteligentă și de mare precizie : Voi
nea a lucrat un balon cîștigat în 
propria jumătate de teren, i l-a tri
mis lui DEMBROVSCHI și, la capă
tul unei curse „ca pe vremea Gua- 
dalajarei", conducătorul de joc al lui 
Poli a trimis mingea cu un șut sec, 
executat cu „exteriorul" pe lîngă 
Suciu, ieșit în întîmpinarea sa : 0—1. 
Bucureștenii au recepționat în plin 
lovitura, dar s-au dezmeticit destul 
de repede. Dominarea lor s-a pre
zentat, de acum înainte, clară, netă, 
dar tocmai acolo unde mingile ca
pătă valoare dublă, în preajma sau 
în interiorul careului, ele se pier
deau — fie prin intervențiile funda
șilor centrali adverși (imbatabili la

f.c.constanța o
OLIMPIA 0

CONSTANȚA, 6 (prin telefon)
Cu patru titulari absenți (Ba

thori II și Bocșa — accidentați, 
Helvei — bolnav și Knoblau — 
suspendat), Olimpia Satu Mare 
părea să aibă o soartă ingrată în 
fața' echipei locale, care evolua cu 
cel mai bun efectiv al său și — 
ca beneficiară a avantajului pro
priului teren — dorea să nu sca
pe acest prilej pentru a-și adăuga 
două puncte prețioase la zestrea 
săracă din clasament. Dar, la pri
ma sa apariție intr-o partidă ofi
cială pe litoral, formația sătmă- 
reană s-a descurcat destul de 
bine, menținind pină in final un

violent sub bară: NAGHT, caro fructi
fică un moment de dirAtă al- funda
șilor adverși; încă o dată NAGHT, care 
speculează plasamentul greșit al ,cen- 
tralilor“ gălățeni; GLIGORE, după o 
cursă solitară de 40 m), cîteva au 
eșuat din neatenție sau în opoziția 
disperată a portarului gălățean (oca
ziile cele mai mari aparținînd lui 
Mureșan — min. 37 și Fazekaș — 
min. 56).

în finalul meciului, cînd slăbiciu
nile oaspeților, exploatate prompt de 
abilitatea partenerilor lor, se solda
seră, deci, cu un scor rotund (4—0), 
antrenorul Bone a făcut schimbări 
în defensivă, probabil pentru roda
jul unor jucători de rezervă. Conec
tați mai greu la priza jocului, înlo
cuitorii lui Kiss și Onuțan au dere
glat puțin sistemul defensiv al 
A.S.A.-ei. F.C. Galați a simțit punc
tele vulnerabile, favorizate și de o 
deconectare prematură a adversaru
lui, s-a înviorat brusc și a dus la 
bun sfîrșit (prin SALGEANU și I. IO
NICA), două contraatacuri.

Ion CUPEN

PITEȘ.', 6 {prin telefon)
Nu se scursese decît un minut de 

joc, cînd pe excelentul gazon al sta
dionului piteștean se si înregistra 
deschiderea scorului : DOBRIN, gă
sit nemarcat, în careu, de o pasă a 
lui M. Popescu, săltase abil peste 
M. Constantinescu balonul în plasă. 
Era prematur de dat un verdict, 
mai ales într-un derby de etapă, dar 
formația gazdă — aflată în clasa
ment în „zona neliniștii» — forța 
din start destinele jocului, alternînd, 
în ofensiva lucidă, desfășurarea pe 
un front larg cu tentativele reușite 
de pa» tinderi frontale ale vîrfului de 
atac Radu II, ingenios servit de Do
brin. La o asemenea minge primită 
în adîncime (min. 9), Sătmăreanu II 
s-a văzut nevoit să recurgă la o re
zolvare de ultim moment, dar în 
atacul lui, pe la spate, asupra lui 
Radu II, înainte de a lovi balonul, 
ii atinsese picioarele, proiectîndu-1 
pe acesta pe gazon, undeva în su
prafața careului mic. Un penalty 
indiscutabil, neacordat însă de arbi
trul Otto Anderco, mai clar decît cel 
refuzat gazdelor în min. 1, cînd De- 
leanu îl „agățase", tot pe la spate, 
pe Troi, infiltrat pînă în apropierea 
buturilor dinamoviste. Defensiva oas
peților avea de suferit și pentru 
faptul că Dobrin se bucura de un 
marcaj... lejer, iar componenții liniei 
întîi dovedeau inabilitate în dejuca- 
rea jocului la ofsaid 
gazde. Și a venit minutul 30. 
schimb — - • — - ___
pentru MUSTAȚEA majorarea sco
rului la 2—0. Meciul nu era însă jucat, 
intrucit, după puține secunde, D. 
GEORGESCU, servit cu o minge lun
gă va înscrie din apropiere. F.C. Argeș 
a resimțit șocul, întreaga echipă s-a 
clătinat, mai ales șubreda defensivă 
care, în min. 38, l-a... asistat pe
Lucescu cum ratează o ocazie clară.

Finalul bun de repriză Dinamo l-a 
legat după pauză cu un start hotă
rît. în min. 47, de Ia marginea ca
reului mare, Nunweiller a săltat 
mingea în mina lui Olteanu, aflat în 
careu, la circa 3 m distanță, și arbi-

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
20 000. Au marcat : DOBRIN (min. 
1), RADU l| (min. 30), D. GEOR
GESCU (min. 31 și 47 - ultimul 
din 11 m). Raport de cornere : 
10-4. Raportul șuturilor la poartă : 
14—6 (pe spațiul porții : 6-3). Ra
portul faulturilor comise : 10—15.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 5 (min. 46 
Stan 7) — Bărbulescu 6, Olteanu 
6, Cîrstea 5, Ivan II 6 — Mustâțea 
8, Dobrin 9, M. Popescu 6 (min. 
58 lorga 5) - Troi 5, Radu II 8, 
Jercan 6.

DINAMO : M. Constantinescu 6 
— Cheran 5, Sătmăreanu l| 7, G. 
Sandu 6 (min. 70 I. Marin 6), De- 
leanu 7 - Dinu 7 (min. 77 Lucuță), 
D. Georgescu 8, Custov 5 - R. 
Nunweiller 7, Zamfir 5, Lucescu 6.

Arbitrajul : SLAB ; la centru - 
O. Anderco (S. Mare) ; la linie - 
C. Szilaghi (B. Mare) și V. lacob 
(Oradea), ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene : DOBRIN, 
BĂRBULESCU.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 0—0.

practicat de
■ i Un

Dobrin—Radu II a pregătit

l-a...

trul a arătat hotărît punctul de la 
H ni. o interpretare severă a res
pectivei faze, mai ales dacă o rapor
tăm la maniera prea „largă" cu care 
a interpretat faultul in careu din 
minutul 9. D. GEORGESCU a trans
format penalty-ul și tot el — pe 
fondul degringoladei argeșene — a 
fost în min. 52 la un pas de a în
scrie, dar a semiluftat de la 6 m. 
Treptat, F.C. Argeș își va relua 
ofensiva dar, după ce Radu II, în 
min. 56, va risipi o situație bună, va 
ataca din ce în ce mai precipitat, 
nesesizînd că înlocuitorii lui Sandu 
și Dinu (accidentat), tinerii I. Ma
rin și Lucuță, se descurcă mai bine 
în condițiile unui forcing haotic. Di
namo va scăpa și de minutul (89) de un 
real pericol la poarta sa — cînd Do
brin a șutat periculos de la 20 m, 
iar Jercan a trimis alături, din 
apropiere — obținînd, în final, o 
remiză facilitată, după părerea noas
tră, de arbitraj.

Gheorghe NICOLAESCU

GAZDELE POT FI MULȚUMITE
Stadionul Municipal; teren bun; 

timp foarte frumos; spectatori : a- 
proximativ 8 000. Raport de corne- 
re 9—7. Raportul șuturilor la poar- 
tâ: 11—9 (pe spațiul porții: 5—5). 
Raportul faulturilor comise: 7—13.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Duha 9 - 
Porațchi 5, Pexa 6, Matei 5, Cio
can 5 (min. 46 Mierluț 5) —
Anca 4, Mureșan 4, Cimpeanu II 5 
(min. 58 Reves 6) — Uifăleanu 5, 
Coca 5, Batacliu 5.

POLITEHNICA : Costaș 7 - So- 
fian 6, Manea 7, Dinu 7, Ciocîr- 
lan 6 — Simionov 6 (min. 59 
Incze 7), Anton 7, Grosaru 6 — 
Doru lonescu 
tea 7.

Arbitrajul : 
centru: Gh. 
Gh. Retezan 
din București).

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe 1-1 (1-1).

6, Simionaș 7, Cos-

FOARTE BUN : 
Popovici; 
și Steiian

la 
la linie: 
Ene (toți

10.

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin telefon)
Ieșenii, dominați în cea mai mare 

parte a primelor 45 de minute, 
scăpînd cu fața curată datorită 
unei apărări bine organizate, în 
care s-au „specializat**, au reușit 
ca, în a doua parte a jocului, cea 
care a fost și cea mai animată, să 
fie ei mai periculoși decît gazdele, 
să treacă de mai multe ori pe 
lîngă victorie. Chiar în min. 47, 
Costea șutează foarte precis de la 
cîțiva metri, dar Duha, foarte in
spirat. 
Notam 
ale lui 
al lui 
Costaș, 
introdus Reves îl pune din nou la 
încercare pe Costaș, într-o fază 
care a mai animat tribunele). De 
aici încolo, formația care joacă 
mai hotărît, mai combativ, ale că
rei pase sînt mai precise, va fi 
Politehnica Iași și, pînă la sfîrșit, 
fotbaliștii oaspeți vor rata de pa
tru ori deschiderea scorului. în 
min. 67 Costea face o cursă de

■„U“CLUJ-NAPOCA 0
POLITEHNICA IAȘI 0

trimite balonul în corner, 
în continuare două ocazii 
„U“ (în min. 50 un „cap*4 
Batacliu îl evidențiază pe 
iar în min. 62 proaspătul

unul singur, pe partea stingă a 
terenului, Duha îi iese în întîmpi- 
nare, este driblat, urmează o cen
trare pe care Incze nu o poate 
fructifica ; în min. 71, Anton exe
cută excelent o lovitură liberă de 
la aproximativ 25 de metri, pe care 
același Dulia, astăzi foarte inspi
rat, o deviază în corner ; din nou 
Costea trece ușor prin sistemele 
defensive ale lui „U“ (min. 75), 
centrează splendid la același Incze, 
care, singur, la 10 metri de poar
ta lui Duha, ridică mingea mult 
peste bară. Și ultimele minute a- 
parțin tot ieșenilor. în min. 82 o 
centrare a lui Sofian „așează" ba
lonul pe capul lui Costea. dar 
Duha intervine din nou senzațio
nal și trimite în corner. în sfîr
șit, în min. 88 Costea spulberă 
ultima mare ocazie a Politehnicii 
trimițînd mingea pe lîngă poartă, 
dintr-o poziție foarte bună.

Mircea TUDORAN

DEMBROVSCHI, CA PE „VREMEA GUADALAJAREI
baloanele pe sus), fie prin 
sau plonjoanele lui Jivan, _ 
una din zilele sale bune. Așa ne ex
plicăm de ce, la nici unul dintre 
momentele,, de "tensiune din vecină
tatea buturilor timișorene (min. 20, 
26, 31, 36), mingea n-a făcut cunoș
tință cu plasa. Ea întîlnise însă bara 
de două ori — în min. 33 (șut Rădu- 
lescu) și 43 (șut Leșeanu). Speran
țele egalării trebuiau , amînate — deci 
—- pentru după pauză...

Și a venit, în adevăr, egalitatea. 
După o prelungită acțiune a gazde
lor. Chihaia a centrat cu precizie și 
ȚOLEA a reluat, rapid, în plasă : 
1—1. Va veni — acum — perioada 
cea mai echilibrată a întîlnirii, pen
tru că timișorenii ' ’ " !
mult. - - - 
peste 
părea că echilibrarea intervenită pe 
teren . ‘ '
marcaj. Dar o zvîcnire și o sclipire, 
tot ale fostului elev de la „El Mun
dial" al lui Angelo Niculescu, aduc 
victoria și bucuria în tabăra timișorea
nă. DEMBROVSCHI a profitat, 
luciditatea-i cunoscută, de un balon 
ce părea că a încheiat o acțiune a 
echipei lui și l-a trimis, de aproape, 
în plasă : 1—2. Era minutul 81, za

rurile fuseseră aruncate...
Eftimie IONESCU

- — M

ieșirile 
găsit în

îndrăznesc mai 
Crîngașu avansează mai des 
linia de centru și, astfel, se

se va reflecta și pe tabela de

cu

u

VICTORIE
Stadionul Republicii; teren bun; 

timp frumos; spectatori : aproxi
mativ 5 000. Au marcat : DEM
BROVSCHI (min. 13 și 81), res
pectiv TOLEA (min. 53). Raport 
de cornere : 13—1. Raportul șutu
rilor la poartă : 18—11 (pe spa
țiul porții : 9—4). Raportul faul
turilor comise : 12-6.

SPORTUL STUDENȚESC : SuciO 
6 — Tănăsescu 6, Cazan 6, Mân- 
doiu 7, Manea 6 — Radulescu 6, 

lonescu 6 (min. 46 — Chihaia 
7), Marica 6 - Leșeanu 6 (min.
70 — Roșu 6), M. Sandu 6, To- 
lea 6.

o.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Ji- 
van 8 — Popa 6, Pâltinișan 7, Ar- 
năutu 7, Maier 6 — Mehedințu 6, 
Crîngașu 7, Dembrovschi 8 — An- 
ghel 6, Voinea 7, Petrescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : Mircea Rotaru;
Ion Ciolan și Petre
(toți din lași).

Trofeul Petschovschi
La tineret-speranțe

la 
la linie: 

Mârășescu

9.
4-1 (2-1).

O ECHIPĂ DEBUSOLATĂ...
echilibru nu numai pe tabela de 
marcaj, ci și în raportul de forțe 
de pe teren, grație jocului ei calm 
și ordonat, modului inteligent de 
ieșire din fazele de apărare și bu
nei circulații a balonului în cimp. 
Nu-i mai puțin adevărat, însă, că 
misiunea oaspeților a fost în mare 
măsură ușurată de replica slabă, 
pe alocuri chiar foarte slabă, a 
constănțenilor. Așa cum recunoș
teau după terminarea meciului 
înșiși spectatorii localnici, forma
ția lor favorită nu a apărut nici
odată în acest campionat atit de 
debusolată și confuză în joc, atit 
de incapabilă de a forța o victo
rie care îi era la îndemînă. Este 
adevărat, gazdele au avut în ge
neral inițiativa, dar ele nu au reu
șit decît foarte rar să pună în real 
pericol poarta sătmărenilor, eon- 
solîndu-se doar cu o suită de cor-

nere, rămase și acelea fără nici 
un efect.

în prima parte a meciului, nu
mai două șuturi, Iovănescu (min. 
18) și Mărculescu (min. 31), i-au 
dat ceva emoții lui Bathori, dar 
acesta a plonjat spectaculos, pen
tru a le apăra.

După pauză, situația s-a men
ținut cam aceeași, cu deosebirea 
că, in min. 87. au trecut totuși pe 
lingă o mare ocazie de a deschi
de scorul și bineînțeles de a ob
ține victoria, insă proaspătul in
trodus in teren, Gache. nu a mai 
putut ajunge la timp pentru a 
fructifica excelenta centrare a lui 
Mărculescu prin fața porții săt
mărene. Deși această ratare atîr- 
nă in balanța meeiulpi, apreciem 
că rezultatul de egalitate exprimă 
mai bine realitatea din me

Constantin FiRĂNESCU

C. F «. 1(1)
REȘIȚA, 6 (prin telefon)

Primele 45 de minute au pus deo
sebit de grele probleme echipei lo
cale, oaspeții închizîndu-se în apăra
re și practicînd un aspru marcaj, 
om la om, pe tot terenul. Pentru a 
sugera aglomerația din fața porții 
lui Moldovan, e suficient să spunem 
că orice balon trimis în careul fero
viarilor găsea acolo nu mai puțin 
de 15—16 jucători. Pe fondul unui 
joc de luptă, de mare uzură, reșițe- 
nii nu reușesc să se deslipească de 
„umbrele" care-i păzesc, comple
xul creat acasă în fața feroviarilor, 
ca și nereușitele din acest început 
de sezon își pun amprenta pe evo
luția lor. Contrar cursului jocului, în 
min. 14 Soo îl lansează pe Adam, 
Ologeanu interceptează balonul, îl 
trimite ușor acasă, și MIHAI, profi- 
tînd de ieșirea tardivă a lui Con
stantin îl trimite în plasă. Această 
lovitură neașteptată a turnat plumb

DIFICILĂ
în picioarele jucătorilor reșițeni, 
Clujenii continuă să se apere supi<-- 
numeric și sporadic, să inițieze c«- 
teva contraatacuri dar insuficient ue 

•bine finalizate. In min. 37, Fierea 
centrează de pc stingă, mingea ii de
pășește pe fundași și BELDEAN U 
înscrie imparabil cu capul, aducînd 
egalarea.

în repriza a doua, Bora (min. 46)» 
Pușcaș (min. 48) și Nestorovici (min. 
52) ratează majorarea scorului. în 
min. 53, Florea îi transmite o pasă 
bună Iui Pușcaș, acesta prelungește la 
CAPRIORU care, dintr-un unghi di-

Stadionul ,,1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv 11 000. Raport de cornere : 
13—3. Raportul șuturilor la poartă: 
9—6 (pe spațiul porții; 4—2). Ra
portul faulturilor comise: 7-16.

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu 
7 — Ghirca 5, Antonescu 6, Bâ- 
losu 6, Nistor 4 — I. Constantines
cu 5, Iovănescu 5 — Tânase 4 
(min. 60 Peniu 5), Caramon 5 
(min. 72 Gache 5), Mărculescu 5, 
Lică 6.

OLIMPIA : Bathori | 8 — Be-
rețki 6, Bigan 7, Agiu 7, Filip 6 
— Naom 7, Borota 6, Kaiser 8 — 
lancu 6, Hațieganu 5 (min. 88 
Ungureanu), Both I 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru: C. Dinulescu; la linie: V. 
Murgășan și D. Isâcescu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—0 (2—0).

Stadion Valea Domanului ; te
ren excelent; timp foarte frumos; 
spectatori : aproximativ 10 000, Au 
marcat : MIHAl (min. 14), BEL 
DEANU (min. 37). CAPRiORU 
(min. 53). Raportul de cornere : 
10—4. Raportul șuturilor la poartă: 
17—7 (pe spațiul porții : 8-2).
Raportul faulturilor comise : 9—9.

F.C.M. : Constantin 6 - Pigulea 
7, Ologeanu 4 (min. 46 Kiss 7), 
Hergane 7, Filipescu 6 - Pușcaș 7, 
Beldeanu 7, Bora 6 (min. 70 Dia- 
nu 5) — Căprioru 7, Nestorovici 5, 
Florea 8.

C.F.R. : Moldovan 7 — Szoke 7, 
Dragomir 7, Vișan 7, Roman 6 — 
Mihai 7, Lupu 6, M. Brelan 6 
(min. 55 Moga 6) — Țegean 7, 
Adam 6 (min. 75 Bacoș 5), Soc 6.

Arbitrajul : 3UN ; la centru ; 
Gh, Limona; la linie: Gh. Vasiles- 
cu |l și D. lordache (toți din 
București).

Cartonașe galbene : FILIPESCU, 
ȚEGEAN, NESTOROVICI.

Cartonașe roșii : NESTOROViCI. 
La tineret-speranțe : 1—3 (I—0).
Trofeul Petschovschi : 8.

ficil, șutează direct în gol. Totuși, 
ceferiștii nu cedează și în min. 61 
la un șut centrare al lui Moga, Gon- 
stantin era gata să scape mingea în 
poartă. în min. 90, la o mare bilbîia- 
lă în fața porții lui Constantin, 
Moga ratează egalarea. Și după flu
ierul arbitrului, asistăm la o situa
ție mai rar întîlnită : Nestorovici ca
re făcuse cunoștință cu cartonașul 
galben, îl primește și pe cel roșu, 
pentru insulte la adresa brigăzii de 
arbitri, după ce meciul se încheiase.

Steiian TRANDAFIRESCU
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NICOLAE CEAUȘESCU i DUPĂ VICTORII LA LAVER Șl ROSEWALL

IN JAPONIA I
i

(Urmare din pag 1)

prietenești. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu amabilitate 
la salutul mulțimii-

După cîteva minute, coloana de 
mașini se oprește in fața templu
lui Sanjusangendo.

Construit în anul 1164, din în
demnul împăratului Goshirakawa, 
templul a lost reconstruit, după un 
incendiu. în 1248 în forma în care 
se păstrează și astăzi.

Se vizitează templul Sanjusan- 
gendo, unul dintre cele mai origi
nale monumente japoneze ale cul
tului budist ți. totodată, una din
tre cele mai mari construcții de 
lemn din lume. Interiorul _ templu
lui — care are o lungime de 
120 de metri — este dominat du 
un imens altar, cu 1001 statui ale 
lui Buda. Toate statuile sint cio
plite in lemn și acoperite cu aur.

în continuare, se vizitează gale
ria străjuită de statuile „apărători
lor" lui Buda, sculptate în lemn, 
cu o înaltă măiestrie și imagina
ție artistică.

După vizitarea acestui original 
și valoros monument istoric, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu . mulțu
mesc custozilor templului pentru 
explicațiile primite.

Duminică la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat alte 
monumente ale orașului Kyoto — 
fostul Palat Imperial Gosho și 
Vila imperială Katsura.

La rugămintea gazdelor, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu semnează 
în Cartea de onoare.

Se vizitează apoi vila imperială 
Katsura, ridicată în secolul al 
XVIl-lea, una din cele mai fru
moase și mai reușite, construcții 
ale arhitecturii japoneze tradițio
nale.

Vila adăpostește, astăzi, o fru
moasă și valoroasă colecție de pic
turi.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în Cartea de 
onoare.

ir
vizitarea orașului Kyoto, 
oficială de mașini, s-a în
spre Osaka.

coloana oficială 
„Royal“ din O-

După 
coloana 
dreptat

La ora 17,00, 
sosește Ia hotelul 
saka, rezervat ca reședință, in a- 
cest oraș, oaspeților români.

Aici,
Ceaușescu

Nicolae 
Elena

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NASTASE - ALEXANDER
IN FINALA DE LA TUCSON

La Tucson (Arizona) au conti
nuat întrecerile Turneului A.T.P., 
prima probă majoră a -zonului 
internațional de tenis în aer li
ber. Fazele premergătoare finalei 
au oferit campionului român Iile 
Năstase două frumoase și ' 
date victorii. In sferturile de fi
nală el l-a întîlnit pe_cunoscutul 
tenisman 
considerat 
campion" al
Laver pornea favorit, în special 
după ultimele sale ___ —-
Circuitul W.C.T., * ‘
se patru turnee (La Costa, Sao 
Paulo, Caracas. Orlando). Pe te
ren, totuși, mai bun s-a dovedit 
jucătorul român care, acționînd 
strălucitor — așa cum au trans
mis agențiile internaționale de 
presă — înscrie o prețioasă vic
torie t 6—3, 3—6, 6—2 pentru Năs
tase.

australian Rod Laver, 
un adevărat „super- 

ultimulul deceniu.

succc- din 
în care cîș'.iga-

jucători australieni 
cu succes faza „sfer- 

V. Am

Alți trei 
treceau însă 
turilor" I Ken Rosewall 
ritraj (India) 6—7, 6—0, 7—6 ; John 
Alexander — Arthur Ashe (S.U.A.) 
6—7, 6—4, 6—2 ; John Newcombe 
— Bob Carmichael (Aus.) 6—3, 
6—2.

Semifinalele au prilejuit lui Hie 
Năstase prima sa victorie asupra 
celebrului Ken Rosewall, In fața 
căruia pierduse pînă acum de trei 
ori. Deși aflat în dificultate în 
debutul partidei, 
suficiente resurse 
na învingător, cu 
Adversarul său în 
Alexander, care 
prinzător de ușor pe John New
combe, unul din favorițil turneu
lui : 6—2, 6—2. John Alexander
(24 ani) este liderul primei "■ ii 
(gr. roșie) a Circuitului W.C.T. 
din acest an.

Năstase a găsit 
pentru a termi- 
3—6, 7—5, 6—2. 
finală este Jcnn 
l-a învins sur-

UN FRUMOS SUCCES Al LUPTĂTORILOR ROMANI

Soria a continuat ..Cupa 
_____ .___ in limitele categoriei so- 
migrea. românul C. Văran 1-0 învins Io 
puncte pe I. Gora (Turcia) iar V. Ro
manski (U.R.S.S.) a dispus, tot la punc
te, de cubanezul Perez. • Intr-un meci 
pentru titlul mondial profesionist la cat. 
semimuscâ, la Milano, italianul F. Udella 
l-a învins prin descalificare in repriza a 
12-a pe mexicanul V. Martinez.

BOX • La 
Strandjata- :

CICLISM • Eddy Merckx a terminat 
pe primul loc in „Soplâmina catalană", 
fiind urmat de Ocana la 19 sec și Zoete- 
melk la 41 sec. Imediat după încheierea 
cursei. Merckx a luat startul in Turul 
Mandrei (255 km), clasindu-se din nou 
primul, In 6h01. • Suedezul Nilsson este 
noul lider al Turului Algeriei, după 11 
etape, urmat de sovieticii Pikuus șl Iu- 
din • Ai 39-lea tur ciclist al Belgiei a 
revenit Iul F. Maertens, învingător in 
trei din cele șapte etape ale cursei.

HANDBAL. « Aseorâ Io Palatul spor
turilor din Zagreb, in prezența a 4000 
de spectatori, echipa Spartak Kiev 
tigat finala ,,C.C.E.“, ia feminin, 
cînd pe Lokomotiv Zagreb cu 
(8—5). Handbalistele sovietice au 
in posesia trofeului (s-a disputat 
gura manșâ).

a ciș- 
între- 
14—10 
intrat 

o sin-

NATAȚIE • Campionatele internațio
nale de înot ale Japoniei, la Tokio : 10Q 
m liber - G. Windeatt (Aus.) 55,44 ; 
400 m liber — S. Holland (Aus.) 4:07,96 ; 
1500 m — S. Holland 16:05,91 ; 200 m 
bras — N. faguchi (Jap.) 2:30,24 : 400 
m liber (f) — Jenny Turrall “ *
100 m fluture (I) — Tasue 
1:05,63.

(Au».) 4:22.25; 
Hatsuda (Jap.)

Gros a cîștl-

★
Duminică la amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați 
la restaurantul Kyoyamato. In 
timpul dejunului, a fost oferit un 
program de vechi melodii japoneze 
interpretate de o formație de tine
re fete, în costume de epocă, cu 
acompaniament de koto (instru
ment de coarde, tipic japonez).

președintele 
____ ,___ și tovarășa 
Ceaușescu sint întîmpinuți cu de
osebită cordialitate de A—.-*• 
Kishi, viceguvernatorul prefecturii 
Osaka, Yasusbi Ushiina, primarul 
orașului Osaka, precum și de dltc 
oficialități locale.

în fața hotelului .și în holul de 
la intrare, numeroși locuitori ai 
Osakăi i-au aclamat pe solii po
porului român, manifestîndu-și 
bucuria pentru cinstea de a-i avea 
ca oaspeți in orașul lor, precum .și 
sentimentele de sinceră prietenie 
și stimă față de poporul român.

Akiro

C. ALEXANDRU SI N. GINGA - LOCUL I 
I LA TURNEUL INTERNATIONAL AL UNGARIEI 
I
I
I

Turneul Internațional de lupte 
greco-romane al Ungariei, desfă
șurat la Miskolc, s-a încheiat cu 
un frumos 
țiior țării 
Alexandru. 
Gingă (cat. 
mul loc

TURNEUL DE VOLEI 99

DE LA BRATISLAVA
In ultima zi a disputelor din 

grupele turneului masculin de vo
lei de la Bratislava reprezentativa 
ltomâniei a întilnit echipa Iugo
slaviei, intr-un meci important 
pentru ocuparea locului al doilea. 
Voleibaliștii români au obținut 
victoria cu 3—2 (—11, 6. —9, 10, 
11). în celelalte partide : R. D. 
Germană — Ungaria 3—0 (5, 12, 
10). Polonia — Bulgaria 3—0 și 
Cuba — Cehoslovacia B (3—0).

LUPTA STRÎNSĂ
IN „TCP 12“

LA TENiS DE MASA
VIENA (Agerpres). — In turneul 

Internațional de tenis de masă 
de la Viena, românca Maria Ale
xandru a intrecut cu 2—1 pe An
tonian (U.R.S.S.) și cu 2—0 pe 
Wetzel (R.F.G.). După primele 7 
tururi, in clasamentul probei femi
nine conduce Hendriksen (R.F.G.) 
0 victorii, urmată de Hellmann 
(Suedia) 6 victorii Maria Alexan
dru (România) 5 victorii, Lottaler 
(Ungaria) 4 victorii. La masculin, 
pe primul loc se află suedezul K. 
Johansson, iugoslavul Stipancici și 
maghiarul Jonyer cu cite 6 victorii.

I

succes -al reprezentan- 
noastre i “ 
(cat. 48 kg) și Nlcu 
52 kg) au ocupat .pri- 

__ _ la categoriile respec
tive. Alți patru luptători români 
au avut comportări meritorii : A- 
lcxandru Szabo (cat. 57 kg) și Va- 
sile Fodorpataki (cat. 90 kg) s-au

Constantin

CUPA GAUDINI“
(Urmare din pag 1)

Ultimele partide au stat sub sem
nul surprizei șl al suspense-uluL 
Reprezentativa Ungariei se regă
sește în final și ciștigâ în pofida 
tuturor calculelor în fața Italiei: 
9—7 (Kovacs 4 v, Marton 3 v, Ka- 
muti 2 v. Somodi ; pentru Italia 
Simoncelli 3 v, Pinelli 2 v, Mon
tano și Colletti cite 1 v). In final, 
pe planșă, un meci dramatic i 
România — Franța. Oaspeții con
duc cu 3—0. Apoi un asalt de înal
tă școală ; Kuki — Revenu, în
cheiat net (5—1) în favoarea re
prezentantului nostru. O serie de 
forță și 4—3 pentru România ! 
Apoi 7—5 și... 7—8. Niculescu cîș- 
tigă însă in extremis Ia Flamant 
și scor final i 8—8 (cîștigă Franța 
la tușaveraj l 53—61).

Așadar, nici o echipă neînvinsă, 
grupate după număr de victorii, 
două cîte două. Se calculează și

clasamentul final arată cîștigătoa- 
re a „Cupei Gaudini" echipa ITA
LIEI cu 2 v (30 asalturi cîștigate) 
urmată fiind de Franța 2 v (24 
asalturi cîștigate), România și Un
garia (ambele cu cîte 2 v și cîte 
21 asalturi cîștigate, echipa noas
tră avînd însă un tușaveraj su
perior i 178/171 față de 191/175).

In turneul individual, după 
dispute echilibrate (inchipuițl-vă 
un sfert de finală cu Montano, 
Noel, Kamuti și Kuki !) și multe 
surprize, s-au calificat în finală 
Kamuti, Kovacs și Marton (Unga
ria), Colletti (Italia), Haerter 
(R.D.G.) și Țiu (România). De sub
liniat că Țiu a fost singurul tră
gător calificat din semifinală cu 
trei victorii și că în două din ce
le trei grupe semifinale au fost 
necesare meciuri de baraj. Iată 
clasamentul final :

1. Haerter 4 v. (d. b.), 2. Marton 
4 v. (d. b.), 3. Kovacs 2 v. (21—19), 
4. Țiu 2 v. (21—21), 5. Colletti 2 v. 
(20—23), 6. Kamuti' 1 V,

»
clasat pe locul 3, iar Adrian "Popa 
(cat. 74 kg) și Laurențiu Parascbiv 
(cat 90 kg) pe locul 6. In cele trei 
zile de concur» C Alexandru și 
N. Gingă au evoluat excelent. în- 
treeîndu-și categoric toți adver
sarii pe care i-au întilniL De alt
fel, lui C. Alexandru i-a fost a- 
tribuil trofeu] pentfu cel mai teh
nic luptător al turneului. Iată șl 
rezultatele tehnice ■ Alexandru b. 
tuș (min. 1) A. Wasilkewicz (Po
lonia), b.t. (min. 2) L. Papp (Un
garia), b.p. (7—2) F. Sereș (Unga
ria), b.p. (16—1) J. Szantha (Un
garia) și b.t. (min. 5), in finală, 
D. Hinz (K. D. Germană) ; Gingă 
b.p. (24—3) G. Tcth (Ungaria), b.t. 
(min. 7) J. Kokoskcv (Cehoslova
cia), b.p. (9—3) L. Racz (Ungaria), 
b.p. (13—4) L. Kucharski (Polonia) 
și b.p. (9—2), în finală, H. Schmidt 
(R. D. Germană).

INTERESANTE

ÎN C C E" LA SPADĂ

CAMPIOANA" UNGARIEI PE PRIMUL LOC
La Heidenheim, în R.F. Ger

mania, ediția 1975 a finalei „Cupei 
campionilor europeni" la spadă a 
revenit formației campioane a Un
gariei, A.S. Budapesta. In meci 
decisiv pentru locul I spadasinii 
maghiari au întrecut, după un 
asalt de baraj (5—4), pe campiaa-

AGENDA SAPTAMINII
7—10
7—13

9
9—12
9—13

10 
10—13

12
12—13
12—19

13
13

IIOCHE1
TENIS 
FOTBAL 
NATAJIE 
POLO 
BASCHET 
HALTERE 
GIMNASTICA 
NATAȚIE 
HOCHEI 
HANDBAL 
CICLISM

europene (tur), 
la Cincinnatti. 
la Sofia. 
Anvers.

na U.R.S.S., J.S.K.A. Moscova, la 
scorul general de 7—7.

Echipa campioană a României, 
Steaua București a rămas în sfer
turile de finaiă. Inițial ea a ciști- 
gat grupa a Vl-a preliminară, 
prin victoriile obținute la cam
pioana Poloniei, S.K, Katowice, cu 
11—5 și apoi la campioana Ceho
slovaciei, S.K. Olomouc cu 12—4. 
In sferturile de finală spadasinii 
bucurcșteni au întilnit pe... cîști- 
gătoarea competiției, campioana 
Ungariei, în fața căreia au cedat 
cu 3—8 Tot în sferturi de finală : 
T.S.K.A. Moscova — Djurgaarden 
(Suedia) 9—2, F.C. Tauberbischofs- 
heim (R.F.G.) — S.C. Paris 9—3.

In turneul individual pentru 
„Cupa Heidenheim", început du
minică, au luat startul peste 200 
de trăgători. La ora închiderii edi
ției concursul se afla în plină des
fășurare.

5CHI • Italianul Piero
gat slalomul special pentru „Cupa Lu- 
topei**, la Senar io (Italia)* Slalomul u- 
riaș a revenit cehoslovacului M. Soc.hor, 
înaintea lui J. L. Fournier (Elveția) și D. 
Amplatz (Italia). • Un nou concurs pe 
trambulina de la beldberg (Bavaria) a 
revenit lui H. G. Aschenbach (R.D.G.) — 
239,1 p (sărituri de 82,5 și 85 m), urmat 
de compatriotul sau R. Schmidt

ȘAH • Intr-un interviu acordat agen
ției de piesa Iugoslave Tanjug, noul cam
pion mondial, A. Karpov, a declarat câ 
oste gata sâ dispute meciul pentru titlu 
cu R. Fischer, daca F.I.D.E. iși dâ asen
timentul. o înaintea ultimei runda, in 
turneul do la Budapesta : Poluaoevski 
10. Ribli 9 (1), Smejkal 9. • Un nou
turneu se disputâ la Dortmund, in care 
conduce sovieticul Savon — 2’/» p din 3 
partide, urmat de finlandezul Vesterinen 
- 2 (1).

TENIS a Americanca Chris Evert a 
cițtigat ultimul turneu din codrul Circui
tului Internațional feminin. In finala de 
la Los Angelos, ea a invins-o cu 6—4. 6—2 
pe Martina Navratilova (R.S.C.). Pentru 
locul trei : Virginia Wade — Evonne 
Goolagong 8—5 ; iar pentru tocul 5 : 
Olga Morozova — Iulie Heldman 8—3. 
n Semifinalele turneului do la Washing
ton : Metreveil — Gerulaitis 6—3, 1—6, 
6—3 ; Rahlm — Thung 6—3, 6—1.

VOLEI Reprezentative Franței sa
calificat pentru faza finală a C.E. (m). 
invingînd cu 3—1, la Bordeaux, formația 
Greciei. Pe locul trei s-a clasat echipa 
Israelului.

CONCLUZII ALE

s-au încheiat
3-a .,mese ro-

La Monte Carlo 
lucrările celei de-a 
tunde" consacrate problemelor fot
balului internațional. Intr-o de
clarație făcută corespondenților de 
presă, președintele FIFA, Joao 
Havelangc, a evidențiat caracterul 
constructiv al dezbaterilor.

Pentru combaterea jocului brutal 
și a manifestărilor de violență pe 
terenurile de fotbal, FIFA va stu
dia mai multe propuneri de modi
ficare a regulamentului, între cărei 
eliminarea temporară a unui jucă
tor pentru faulturi, posibilitatea a-

cordatâ arbitrului de a dicta o lo
vitură de la 11 m, după două sau 
trei avertismente, abolirea regulii 
de ofsaid la loviturile libere.

în ceea ce privește aportul mari
lor cluburi de fotbal și locul lor 
în sportul contemporan, delegatul 
Argentinei, Alberto Armando, a 
subliniat rolul marilor echipe in 
pregătirea selecționatelor pentru 
campionatul mondial, iar delegatul 
spaniol, Calderon, a arătat cit de 
importantă este influența echipei 
naționale asupra activității fotba
listice in generali

CAMPIONATE... CAMPiONATE...

C.M. (grupa A), la Miinchen — tur. 
Turnee la St. Louis și Barcelona. 
Semifinalele Cupelor 
Campionatele S.U.A., 
Turneu internațional 
Finala C.C.E. (m). la
Cupa Dunării, la Donaueschingen (R.F.G.). 
Turneul campionilor, la Londra.
Cupa celor 6 națiuni, la Stockholm.
C.M. (grupa A), la DUsseldorf — returul. 
Finala C.C.E. (m), la Dortmund.
Cursa Paris-Roubaix.

EAVOR1TII SE IMPUN
Două echipe. Cehoslovacia și 

U.R.S.S., continuă să fie neînvinse 
în turul campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa A), care 
se desfășoară pe patinoarul acope
rit din Miinchen. Iată ultimele re-

ITALIA (etapa 25) Juventus — Na
poli 2—1 (Causio, Altafini, respectiv 
Juliano), Lazio — Torino 1—5 ! Va
rese — Bologna 1—4 ! Cesena — La- 
nerossi 3—1, Fiorentina — Roma 0—0, 
Milan — Cagliari 0—0, Sampdoria 
Ascoli 0—0, Ternana — Inter 0—0. Tn 
clasament : Juventus 36 p, Napoli 
32 p, Torino. Roma cite 31 p, Lazio 
30 p. etc.

ANGLIA (etapa 39) : Carlisle — 
Coventry 0—0 ; Leeds — Liverpool 
0—2 ; Leicester — Newcastle 4—0 ; 
Middlesbrough — Derby 1—1 ; Que
en’s Park — Wolverhampton 2—0 ; 
Stoke — Chelsea 3—0 ; Tottenham — 
Luton 2—1. în joc restant: Everton — 
Burnley 1—1. Clasament : Everton 47 p

ÎN (FI. DE HOCHEI
Cehoslovacia 
0—0, 3—2) ; 
" ' (3—2.

S.U.A.

zultate înregistrate :
— Suedia 5—2 (2—0, 
U.R.S.S. — Finlanda 8—4 
1—1, 4—1) ; Finlanda — 
7—4 (3—1. 2—1, 2—2) ; Cehoslova
cia — S.U.A. 8—3 (3—3. 3—0. 2—0).

(38 meciuri), Liverpool 47 p (39 
ci uri).

me-

R.F. GERMANIA (etapa 27) : 
tracht Frankfurt — Bayern 2—0 
Mdnchengladbach — Offenbach 5—2 ; 
Tennis Borussia — DUsseldorf 1—4 ;
Braunschweig — Stuttgart G—0 ; Kai
serslautern — 
burg — Essen

' Hamburg 0—1
4—0. Clasament 
gladbach 37 p. 
mal mult).

Ein- 
; b.

Bochum 1—0 ; Duls- . 
3—3 ; Wuppertal — 
; Bremen — Hertha 
: Borussia Monchcn- 
Hertha 34 p (un Joe

LORDUL KILLANIN DISTINS
CU LEGIUNEA DE ONOARE

PARIS, 6 (Agerpres). — Lordul 
Michael Killanin, președintele Co
mitetului olimpic internațional 
(C.I.O.), a fost distins la Paris cu 
insigna de Ofițer al Legiunii de 
Onoare. înalta distincție a fost 
remisă președintelui C.I.O. de 
către contele Jean de Beaumont.’
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