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în cursul zilei de marți, după 
vizita la Dieta Națională, a avut 
loc ultima rundă de convorbiri 
oficiale între președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru al 
Japoniei, Takeo Miki. A avut Ioc 
atoi solemnitatea semnării Comu
nicatului comun cu privire la vi
zita in Japonia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena ''eaușescu. în aceeași zi 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit un dineu în onoarea maiestă
ților lor imperiale împăratul Hi
rohito și împărăteasa Nagako. De 
asemenea, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit, la hotelul 
„Imperial” din Tokio, în cadrul 
unei conferințe de presă, cu peste 
120 de reprezentanți ai ziarelor, 
posturilor de radio și televiziune 
japoneze, precum și cu corespon
denți ai prese» străine acreditați

PLECAREA
Miercuri Ia amiază, la Palatul 

Akasaka a avut loc, potrivit cere
monialului țării-gazdă, solemnitatea 
plecării din Tokio a președintelui 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu, care, timp de 
cinci zile, au făcut o vizită oficia
lă in Japonia.

Pentru a-și lua rămas bun de 
la înalții oaspeți romani, au sosit 
aici maiestățile lor imperiale, îm
păratul Hirohito, împărăteasa Na
gako, altețele lor imperiale, prin
țul moștenitor Akihito, prințesa 
Michiko, alți membri ai familiei 
imperiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la împăratul 
Hirohito și împărăteasa Nagako.

în capitala JaponieF. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, s-a intilnit cu tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia.

în dimineața zilei de miercuri, 
înainte de a părăsi Japonia, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a vi
zitat Șantierele navale din Yoko
hama ale companiei „Ishikawajima 
— Harima Heavy Industries" 
(I.H.I.).

Tot în cursul dimineții de 
miercuri, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit la Pa
latul Akasaka, pe Tsuneo Ikcda, 
editorul volumului „România — 
Nicolae Ceaușescu. O politică de 
pace și cooperare internațională", 
apărut recent Ia Tokio.

DIN TOKIO
Oaspeții români își iau, de ase
menea, rămas bun de la primul 
ministru Takeo Miki și de la so
ția sa, doamna Mutsuko Miki.

Coloana oficială de mașini, es
cortată de motocidiști, se îndreap
tă apoi spre aeroportul internațio
nal „Haneda".

Pe aeroport, Ia coborirea oaspeți
lor din mașina oficială, sînt trase 
în semn de salut 21 de salve de 
artilerie. Membrii suitei japoneze 
de onoare, alte oficialități salută, 
încă o dată, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La ora 13,00 ora locală, aerona
va prezidențială decolează. îndrep- 
tindu-se spre Manila, capitala Re
publicii Fîlipine.
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DIVIZIA A LA FOTBAL (etapa a 24-a)

I DINAMO A AJUNS IA NOUĂ PUNCTE AVANS
| • F. C. Constanța, autoarea singurei victorii in deplasare © Cel puțin zece echipe în hora 

retrogradării" • Echipele clasate pe locurile 2—3—4 au pierdut cinci puncte din" șase
I posibile, în duelul cu ultimele trei clasate.' © Dudu Georgescu — 21 puncte marcate  
■ aspiră la o cifră remarcabilă în performanțele golgeterilor campionatului

REZULTATE TEHNICE
OLIMPIA S. MARE — U.T.A. 3—1 (1—1)
C.F.R. — „U" CLUJ-NAPOCA 0—0
F. C. GALAȚI — F.C.M. REȘIȚA 2—1 (1—1)
CHIMIA — UNIV. CRÂIOVA 1—1 (1—1)
JIUL — F. C. ARGEȘ 1—0 (0—9)
POLI. TIMISOARA — STEAUA 2—1 (1-0)
POLI. IAȘI' — A.S.A. 1—0 (0—0)
STEAGUL ROȘU — F.C. CONSTANTA 0—1 (0—0)
DINAMO — SPORTUL STUD. 3—0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (23 aprilie)
F. C. CONSTANTA
UNIV. CRAIOVA
F. C. ARGEȘ
C.F.R.
A.S.A.
DINAMO
U. T. ARAD
F.C.M. REȘIȚA
STEAUA

— F.C. GALATI (1—1)
— OLIMPIA SATU MARE (0—0)
— POLITEHNICA VASI (0—2)
— SPORTUL STUD. (2—1)
— STEAGUL ROȘU (2—1)
— CHIMIA RM. VÎLCEA (2—0)
— „U“ CLUJ-NAPOCA (1—2)
— POLI. TIMIȘOARA (1—0)

— JIUL (0—0)

SOSIREA LA MANILA
Manila, capitala Filipinclor, a 

întimpinat. miercuri după-amiază, 
într-o atmosferă sărbătorească, cu 
cele mai înalte onoruri civile și 
militare, pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroportul internațional din 
Manila, pavoazat cu drapelele de 
stat ale României și Filipinelor,

domnește o vie animație. O mare 
lozincă — „Bun venit domnule pre
ședinte și doamnă Elena Ceaușescu" 
— domina întregul frontispiciu al 
aerogării.

în intimpinarea oaspeților ro
mâni au venit la aeroport pre-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cel mai spectaculos gol din meciul de ieri 
din Capitală : Dudu Georgescu reia eu 
capul, din plonjon, centrarea lui Nunweil- 
lcr, marcind al doilea gol al lui Dinamo in 

meciul cu Sportul studențesc (3—0).

Foto : Dragoț NEAGU

GOLGEic.dlCLASAMENTUL DIVIZIEI A

ENTUZIAST OMAGIU SPORTIV
PENTRU MAREA SARBATOARE

Angajați, cu fier
binte patriotism, cu 
nemărginită dragoste 
și profund devotament 
fată de partid, in în
făptuirea mărețelor o- 
biective de dezvoltare 
multilaterală a Româ
niei, elaborate de Con
gresul al Xl-lea al 
P.C.R., oamenii muncii 
din întreaga tară în

de 1 Mai înscriind mi-timpină, în acest an, ziua 
nunate fapte de muncă in cronica întrecerii so
cialiste, atît de bogată în succese și semnificații.

Împreună cu toți oamenii muncii, sutele de 
mii de sportivi, cetățeni de nădejde ai patriei, 
participă cu entuziasm și însuflețire la bilanțul 
omagial pe care întregul ponor jj pregătește pen
tru marea sărbătoare.

Sportivii țării semnează pretutindeni la locurile 
lor de muncă, contribuții remarcabile, înflăcărate, 
la admirabilul efort colectiv, al poporului, de în
deplinire exemplară a luminosului program de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism. Le 
intilnim numele pe panourile de onoare ale frun
tașilor din întreprinderile industriale, din unitățile 
agricole, școlare și universitare, printre cele ale 
oamenilor muncii care, de pe acum, pot raporta 
realizări cu totul deosebite obținute in intimpina
rea zilei de 1 Mai.

Cu același entuziasm se desfășoară și ampla 
acțiune de îmbunătățire și eontinuă dezvoltare a 
educației fizice și sportului, in spiritul Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, 
potrivit cerințelor și prețioaselor indicații cuprinse 
în Mesajul adresat de secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, recentei 
Conferințe pe tară a mișcării sportive.

Pentru îndeplinirea acestor importante răspun
deri sociale, încredințate de partid, in prezent se 
desfășoară, sub semnul apropiatei sărbători a 
muncii, numeroase acțiuni omagiale, care se bucu
ră dc o largă audiență și contribuie eficient la 
cuprinderea unui mare număr de tineri și tinere, 
de oameni ai muncii, in practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului de masă. In toate 
județele se organizează, în aceste zile, competiții 
polisportive dotate cu „Cupa 1 Mai“ ; sub semnul 
aceleiași sărbători au loc, în prezent, și întrece
rile noilor ediții ale complexului „Sport și sănă
tate" și ale „Cupei tineretului", numeroase alte 
manifestări sportive și acțiuni turistice.

Omagiului înflăcărat dedicat zilei de 1
sportivii fruntași i-au adăugat, in ultimul timp, 
și un frumos buchet de victorii și performanțe 
de prestigiu, la

Pe calendarul 
țării va înscrie, 
pentru prima zi

Mai

atletism, lupte, box.
lui aprilie, tineretul sportiv al 

fără îndoială, multe alte succese 
de mai.

Dan GÂRLEȘTEANU

1. DINAMO (1) 24 17 3 4 45—20 37
2. A.S.A. Tg. Mureș <2) 24 13 2 9 33—30 28
3. Universitatea Cv. (4) 24 9 8 7 35—21 26
4. F.C.M. Reșița (3) 24 11 4 9 35—30 26
5. Olimpia S. Mare (7) 24 10 6 8 23—20 26
6. Steaua (5) 24 11 3 10 40—30 25
7. Poli. Timișoara (9) 24 11 3 10 21—26 25
8. U.T.A. (6) 24 10 4 10 28—28 24
9. Jiul (12) 24 9 5 10 30—23 23

10. Sportul studențesc (8) 24 10 3 11 28—31 23
11. C.F.R. Cluj-Napoca (10) 24 7 9 8 17—20 23
12. F. C. Constanța (15) 24 8 6 10 22—28 22
13. „U“ Cluj-Napoca (14) 24 7 8 9 17—28 22
14. Steagul roșu (11) 24 8 5 11 30—21 21
15. F. C. Argeș (13) 24 9 3 12 32—31 21
16. Chimia Rm. V. (16) 24 6 9 9 23—38 21
17. Politehnica lași (17) 24 9 2 13 25—39 20
18. F. C. Galați (18) 24 7 5 12 15—35 19

21 GOLURI : D.
GEORGESCU (Di
namo) — 3 din 11
m.

12 GOLURI : O- 
btemenco (Universi
tatea Craiova) — fi 
din 11 m., Mureșan 
(A.S.A.) — 1 din
11 m., Iordan eseu 
(Steaua) — 2 din 11 
m.

11 GOLURI : Dă- 
nilă (Polit. Iași).

10 GOLURI: Gher-
gheli (St. roșu), 
Broșovschi (U.T.A.) 
— 1 din 11 ni., Roz-
nal (Jiul). Tăiam 
TI (Chimia) — 1 din
11 in.

9 GOLURI : Năs-
tase (Steaua) — 1 
din 11 m.

LA FINELE SĂPTÂMINII, LA „FLOREASCA"

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI,

EDIȚIA A 18-a
• La start, sportivi ți sportive din 11 țări • Program atractiv cu exer

ciții liber alese • Trei zile de interesante întreceri

CAMPIONI MONDIALI

SI OLIMPICI

r LA „CENTURA DE AUR“
1 Primii oaspeți sosiți la București pentru turneul interna
tional de box „Centura de aur" sînt pugiliștii cubanezi. In 
rîndul echipei reprezentative a Cubei se află și cei trei 
campioni mondiali (surprinși de fotoreporterul nostru Dra- 
goș Neagu, la un ușor antrenament în parcul sportiv „23 Au
gust", de la stingă la dreapta) : J. Hernandez. T. Steven
son, E. Correa. Citiți în pag. 2-3 amănunte despre pugiliștii 
cubanezi, oferite de antrenorul principal al lotului cubanez, 
Alcides Sagarra.

Cu mai bine de o lună înaintea 
celei mai importante competiții fe
minine a gimnasticii europene — 
campionatele continentale —, 
federația noastră de specialitate 
găzduiește, la finele acestei săptă- 
mîni, cea de-a 18-a ediție a tradi
ționalei competiții anuale, Cam
pionatele internaționale ale Româ
niei „Gheorghe Moceanu", întrece
re care beneficiază de participa
rea unor valoroși sportivi și spor
tive din 11 țări. Ca de obicei, la 
invitația forului nostru de specia
litate au răspuns afirmativ țări cu 
tradiție în gimnastică din Europa 
ca Uniunea Sovietică. R. D. Ger
mană, Ungaria, Cehoslovacia, Bul
garia. Polonia, R. F. Germania, El
veția, Italia, după cum nu vor 
lipsi de la start și soli ai gimnas
ticii de peste Ocean, sportivi și 
sportive din Canada. Țara noastră 
va alinia loturi puternice atît în

competiția feminină cit și în cea 
masculină, apreciindu-se că între
cerea găzduită vineri, simbătă și 
duminică în sala Floreasca este un 
foarte nimerit prilej pentru veri
ficarea pregătirii sportivilor care 
urmează ca în luna mai să ne re
prezinte la Campionatele europe
ne feminine de la Skien (Norve
gia) și la cele masculine de la 
Berna (Elveția).

Fără îndoială, punctul dc mare 
interes al Campionatelor noastre 
îl reprezintă faptul că se va 
concura numai cu exerciții liber 
alese, ceea ce asigură din capul 
locului un plus de atractivitate 
spectacolului sportiv. în ce pri
vește programul, reamintim că vi
neri sînt programate exercițiile 
pentru gimnaști, sîmbătă vor evo
lua sportivele, iar duminică dimi
neață — finalele pe aparate (pri
mii șase) atît la feminin cit și 
la masculin.



A început „Criteriul de primăvara" îa tenis

APROAPE 300 DE CONCURENȚI
LA STARTUL

A început „Criteriul de primă
vară" la tenis ! Competiția, aștep
tată cu interes de sportivi, dornici 
să-și verifice bagajul de cunoștin
țe acumulate in iarnă, reunește la 
start aproape 300 de jucători și 
jucătoare. Sint prezenți atit tenis- 
mani de la cluburile și secțiile 
bucureștene, cit și reprezentanți 
ai orașelor și municipiilor cu vechi 
tradiții în sportul alb ,

Numărul cel mai mare de par
ticipant! a fost înscris pe ta
blourile juniorilor si junioarelor : 
201 concurenți.

Pe 8 terenuri ale Școlii sportive 
nr. 3 au loc întrecerile seniorilor 
și senioarelor, respectiv 80 de bă
ieți și 11 fete.

In primul tur al meciurilor de 
seniori disputele au fost destul 
de plăcute. Petre Mărmureanu — 
participant acum pentru prima 
oară la o întrecere internă, din 
partea clubului Progresul, după 
perioada de antrenorat efectuată

ÎNTRECERILOR
in S.U.A. — s-a calificat pentru 
„sferturi", învingînd, în ordine, cu 
6—1, 6—2 pe V. Begu (Electrica Ti
mișoara), cu 6—2, 6—2 pe Godin 
Dumitrescu (Jiul Petroșani) și cu 
6—1, 6—2 pe Gh. Boaghe (C.S.U. 
Construcții). Alte rezultate din 
turul I : I. Kerekeș (Dinamo Bra
șov) — V. Biru (Petrolistul Cîmpi- 
na) 7—5. 6—2 ; C. Dumitrescu — 
A. Cruceanu (Progresul) 6—2, 6—0; 
Gh. Boaghe — Gh. Casapu (Poli
tehnica Cluj-Napoca) 6—0, 6—1 ; 
C. lonescu (Dinamo București) — 
C. Barbu (Dinamo Brașov) 6—2, 
6—1 ; turul II : I. Kerekeș — M. 
Cociuban (Steaua) 6—1, 6—3 ; C. 
Curcă (Constructorul Brăila) — M. 
Mîrza (Progresul) 2—6. 6—0, 6—3.

Ion GAVRILESCU

AZI, ETAPĂ 
ÎN DIVIZIA A 
DE HANDBAL

Astăzi după amiază, Divizia A 
de handbal programează jocurile 
etapei a XXV-a, In București se 
vor desfășura două cuplaje : Stea
ua — „U“ Craiova șl Dinamo 
București — C.S.U. Galați — la 
masculin, pe terenul Steaua, cu 
începere de la ora 15,45, I.E.F.S. — 
Sparta Mediaș și „U“ București — 
Rapid București — feminin, pe 
terenul Constructorul, de la ora 
15,45. în țară au loc următoarele 
partide : Dinamo Brașov — Inde
pendenta Sibiu, H. C. Minaur — 
Carom, Poli Timișoara — „U"
București șl Știința Bacău — „U“ 
Cluj Napoca (m), Voința Odorhei 
— Constructorul Timișoara, „U“ 
Timișoara — Progresul București. 
Textila Buhuși — Confecția și „U" 
Iași — Mureșul Tg. Mureș (f).

Primii participant la „Centura de aur" au sosit la București

IN ECHIPA CUBEI-TREI CAMPIONI MONDIALI:
PATINATORUL ION MIRCEA,
LOCUL I LA BRATISLAVA

Patru patinai.vn acus>u.ci du* Bucu
rești au participat sîmbătă și du
minică la un concurs internațional 
desfășurat la Bratislava, alături de 
concurenți din Budapesta, Zagreb, 
Opole, Cracovia și Bratislava. Spor
tivii români s-au numărat printre 
principalii animatori ai întrecerilor, 
ei ocupind primele două locuri în 
clasamentul seniorilor : 1. Ion Mir
cea 106,43 p, 2. Atanasie Bulete 105,OG 
p, 3. Stanislav Vojtek (Bratislava! 
105,26 p. Reprezentantul nostru a fost 
preferat de majoritatea arbitrilor, 
element decisiv in stabilirea ierar
hiei. Și cele două fete au avut o 
comportare meritorie : 1. liana
Schiesslova (Bratislava) 106,02 p.... 4. 
Doina Milricică 104,20 p... 6. Gabriela 
Voie a 100,11 p. In concurs au luat 
startul 12 fete și 11 băieți.

J. HERNANDEZ, E. CORREA Șl T. STEVENSON!
In vederea marelui eveniment pugi

listic internațional găzduit de țara 
noastră — competiția «Centura de 
aur* — au și început să sosească 
oaspeții. Prima delegație prezentă 
la București este cea a Cubei, una 
dintre marile puteri pugilistice din 
lume. Vizltîndu-i pe boxerii cuba
nezi la centrul „23 August", am avut 
o scurtă discuție cu antrenorul Alci- 
des Sagarra, care ne-a informat des
pre elevii săi, participanțl la turneul 
internațional al României.

— Cum apreciați competiția dotată 
cu «Centura de aur“, organizată în 
fiecare an de federația noastră de 
specialitate ?

— Boxerii cubanezi au fost mereu 
prezenți la acest mare turneu, încă 
de la prima sa ediție. Consider că 
„Centura de aur* este una dintre 
cele mal prestigioase competiții de 
acest gen din întreaga lume. Dovada

AlHO *-x.*ir*lONATUL DE INDEMI- 
NARE AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI se va desfășura în acest 
an, în 4 etape. Piima dintre acestea, 
organizată de către comisia locală de 
automobilism și karting, va avea loc 
duminică 13 aprilie, de la ora 9, pe 
aleile din incinta complexului expozițio- 
nal de ia Casa Scînteii. Pot participa 
la întreceri automobiliști din orașul 
București (membri A.C.R.), fără licență, 
înscrierile se pot face zilnic la sediul 
Filialei A.C.R. București din sir. Lipscani 
nr. 6.

RA<;rHFT REZULTATE din divizia
B Masculin: Construc

torul Arad — Sănătatea Satu Mare 
75—59 (44-23) ; A.S.A. Bacău - C.S.M. 
lași 105—58 (42—33) ; Universitatea Buc.
— Mine Energie Buc. 78—<50 (39—32) ;
Universitara Sibiu — Voința Timișoara 
72—86 (32—40) ; Voința Zalău — Politeh
nica Cluj-Napoca 69—83 (40—40) ; Știința 
Mediaș - C.S.U. Brașov 71-80 (21-46) ; 
Tomistex Constanța — Sănătatea Plo
iești 70-77 (37-30, 61-61) ; Feminin : 
Știința Constanța — Constructorul Galați 
75-46 (32—30); Știința Sf. Gheorghe - 
Voința Tg, Mureș 91—47 (48—28) ; Sănă
tatea Satu Mare — Voința Oradea 47—53 
(24—25) ; Știința Mediaș — Constructo
rul Arad 56-54 (23-33).

BOX B C* GALATl “ B- C. BRAILA
18—2. In Sala sporturilor din 

Galați s-a disputat, zilele trecute, în
tâlnirea dintre cele două cluburi specia
lizate de pe malul Dunării. Boxerii gă- 
lățeni au obținut un succes categoric 
în fața rivalilor lor din Brăila. Rezultate 
tehnice (primii sînt pugiliștii din Galați) : 
P. Ganea b.p. Șt. Boboc, I. Donose 
p. ab. 3 Niță Robu, M. Tone b.p. Gh. 
Marinei, Șt. Duminică b.p. Șt. Cocioc, 
V. Munteonu b.p. Oh. Roșea, N. Boșcu 
b.p. |. Gheorghe, |. Tirilâ b. ab. 1 Gh. 
Rusu, Șt. Voicu b. ab. 3 A. Colceac, 
C. Chiracu b. ab. 1 Gh. Todîroaie, Gică 
Axente b.p. P. Preoteasa.

HANDBAL D,V,Z,A B’Rezultatele
etapa a Xl-a. 

înregistrate: 
FEMININ, seria I: Viitorul Vaslui — Rul
mentul Brașov 11—15 (5-7), Voința Bra
șov — Voința București 20-23 (9—11),
Vulturul Ploiești — Gloria Buzău 16—7 
(4—3), Hidrotehnica Constanța — Voința 
Iași 13—10 (6—3), Constructorul Bucu
rești — CSU Construcții 0-6; seria a ll-a: 
Argeșana Pitești — Constructorul Baia 
Mare 12-14 (4—7), Nitramonia Făgăraș 
- Oltul Sf. Gheorghe 13-10 (8-3), U.T. 
Arad — Guban Timișoara 15—10 (9—3), 
Voința Sighișoara — CSM Sibiu 9—11 
(4-8), Tricoul Oradea — ,,U" Cluj-Na
poca 13-21 (5-11); MASCULIN, seria I: 
Oltul Sf. Gheorghe — Comerțul Constan
ța 18-11 (8-5) I, Agronomia lași — Pe
trochimistul Pitești 25—15 (11-6), Relonul 
Săvinești — Rafinăria Teleajen 21—22 
(8—14), Celostuf Brăila — Locomotiva 
București 24—19 (13-8)1; seria a ll-a:
CSM Reșița — Constructorul Oradea 16—13 
(10—6), ASA Tg. Mureș — Metalul Copșa 
Mică 23—14 (13—7), Știința Tg. Jiu —
Gloria Arad 17—16 (3—6), Cuprom Baia 
Mare — Nitramonia Făgăraș 20-16 (9-9).

nomia Cluj-Napoca) la 500 m — 43,7 
(v.r. jun. II 44,8, v.r. jun. I 44,73). la 
1 500 m - 2:21,0 (v.r. jun. II 2:27,09,
v.r. jun. I 2:23,01); la 5000 m - 8:37,6 
(v.r. jun. I 8:52.6) • PATINATORII AR
TISTICI - IN ÎNTRECERI. De azi și pină 
duminică, patinoarul „23 August" din 
Capitală va găzdui concursuri pentru 
toate categoriile de sportivi. Copiii și 
juniorii mici îșl vor disputa întâietatea 
joi și vineri în cadrul „Cupei F.R.P.", 
iar juniorii mari și seniorii vor parti
cipa, sîmbătă și duminică, ia întrecerile 
„Cupei României**.
POI O TURNEU INTERNATIONAL DE rwLV-r JUNIORI LA SOFIA, in pis
cina Diana din capitala Bulgariei încep 
astăzi întrecerile unui turneu internațio
nal rezervat echipelor de juniori, la care 
sint prezente primele selecționate ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei (actuala campioană euro
peană) și Uniunii Sovietice. Reprezenta
tiva țării noastre cuprinde 11 jucători : 
Gh. Popescu și L. Olpretean — portari, 
C. Gyărfăs, A. Munteanu, R. Arabagiu, 
I. Lorincz, S. Gheorghevici, FI. Tăureci,
L. Szucs, G. Arsene și llie Gheorghe.
CAM MARELE MAESTRU INTER-
— 1 1 NAȚIONAL Florin Gheorghiu
a plecat în S.U.A., în cursul zilei de 
ieri, răspunzînd unei invitații a federa
ției americane de șah. El urmează să 
ia parte la două turnee, dintre care 
primul este programat în localitatea 
Lone Pine (California), unde se desfă
șoară tradiționalul „open" american, cu 
35 de participant! din diferite țări.

VOLEI IN DIVIZIA B s-a disputat 
etapa a XX-a. lată rezul

tatele înregistrate : masculin : I.C.f.M. 
Brașov — Tractorul Brașov 3—2, Locomo
tiva București — Politehnica lași 3—2, 
Progresul București — Giivița Roșie
București 3—2, Foresla Arad — GS.U.
Brașov 2—3, Medicina Timișoara —
Voința Alba lulia 3-1, C.S.M. Del
ta Tulcea — Relonul Săvinești 3—0,
Ind. sîrmel C. Turzli — Electra
București 3-1, Farul Constanța —
Eloctroputere Craiova 3-0, PECO Ploiești
— Aurora Bacău 1—3, S.A.R.O. Tîrgovîște
— Constructorul Brăila 1—3; feminin : 
Universitatea Cluj-Napoca — Confecția 
București 3—0, I.G.C.M. Brașov — Știința 
Bacău 2—3, Medicina Timișoara — Voința
M. Ciuc 3-0, Voința Craiova — Dacia 
Pitești 0—3, Sănătatea Ploiești — C. P. 
București 0—3, Voința București — Con
structorul Arad 3—0.

PATINAJ NO> recorduri de ju-■ NIOR| Maj mu|ț. vitezlștl
români au participat la o serie de con
cursuri internaționale, desfășurate pe 
pistele ^lin R.D. Germană și R.P. Mon
golă. Cu acest prilej au fost stabilite, 
noi recorduri de juniori : Agnes Rusz 
(S.C.M. Ciuc) la 500 m — 50,8 (v, r. jun. 
I| 51,03), la 1090 m - 1:42,7 (v.r. jun. 
II 1:45,60, v.r. jun. I 1:44,5), la 1500 
m - 2:43,7 (v.r. jun. II 2:45.54), la 3 000 
m — 5:42,6 (v.r. jun. I 5:53,0), la triatlon 
— 156,716 p (v.r. jun. II 165,516 p, v.r. 
Jun. I 157,816 p), la poliatlon - 213,816 
p (v.r. jun. I 216,816 p) ; Ladislau Fokt 
(Dinamo Brașov) la 1 500 m - 2:23,01 
(v.r. jun. I 2:25,2); Gheorghe Pîrv (Agro

convingerii mele este faptul că în 
rîndul formației pe care Cuba o va 
alinia la startul acestor întreceri 
sint prezenți cei mai valoroși spor
tivi ai țării noastre, dintre care nu 
vor lipsi campionii mondiali Jorge 
Hernandez (semimuscă), Emilio Cor
rea (semimijlooie) și Teofilo Steven
son (grea).

— Puteți să nc comunicați întreaga 
formație ce va participa la turneu ?

— Din păcate, la această oră. e- 
chipa n-a fost încă definitivată. 
Șapte dintre cei 18 sportivi sosiți la 
București au participat și la turneul 
internațional de Ia Budapesta, unde 
trei dintre ei au cîștigat concursul : 
I». Echaide (semlușoară), R. Garbcy 
(mijlocie mică) și T. Stevenson 
(grea), iar ceilalți patru s-au clasat 
pe locul secund : L. Ramos (semi
muscă), R. Duvalon (muscă), O. 
Martinez (cocoș) și V. Corona (ușoa
ră). Este sigură participarea celor 
trei campioni mondiali pe oare i-am 
amintit și, probabil, nu vor lipsi 
din formație nici Gilberto Carrillo 
(semigrea), Alejandro Montoya (mij
locie), Mariano Alvarez (pană), Or
lando Martinez (cocoș). La categoria
mijlocie mică este posibilă înscrierea 
In concurs a „stângaciului" Luis F. 
Martinez, boxer de mare talent, caro 
cred că va produce o frumoasă im
presie pe ringul bucureștean.

— Ce perspective întrevedeți elevi
lor dv. la apropiatele întreceri din 
capitala țării noastro ?

— Pot spune că boxerii cubanezi 
sînt într-o bună formă sportivă și 
că îi vom prezenta la start pe cei 
mai buni. Dar, cum nu cunosc toți 
adversarii, și am aflat că este vorba 
de o participare valoroasă, nu pot 
anticipa care dintre el vor cîștiga 
„Centura de aur",

Mihai TRANCA

7 BOXERI COREENI LA START
Au sosit la București și boxerii 

din R.P.D. Coreeană, participanți la 
„Centura de aur": Li Ven Uk (semi
muscă), Li En Ir (muscă), Ciu En 
Zo (cocoș), Li En Ciun (pană), Kim 
De Son (semimijlocie), Djan Fo Ren 
(mijlocie mică) șl Djan Van Mun 
(mijlocie).

A FOST STABILIT
LOTUL REPREZENTATIV 

DE RUGBY
în vederea apropiatelor partide cu 

Italia șl Spania, din cadrul Campio
natului european F.I.R.A., antrenorii 
echipei noastre reprezentative de 
rugby, Petre Cosmănescu și Valeriu 
Irimescu, au convocat ieri lotul lăr
git pentru un meci de trial. Desfă
șurat pe stadionul Steaua, jocul a 
fost plăcut, „probabilii" cîștigind cu 
37—23, după ce la pauză „posibilii" 
conduceau cu 17—10. După trial, 
Colegiul central de antrenori s-a fi
xat asupra următorilor jucători : 
Durbac (fundaș), Constantin, Ianu- 
sievicl, Burghelea, Nica, Marica, Mo- 
trescu („treisferturi"), Nicolescu, D. 
Alexandru (mijlocași la deschidere), 
Paraschiv, Bărgăunaș (mijlocași la 
grămadă), Pop, Fugigi, E. Stoica, 
Postolache (înaintași, linia a III-a), 
Dărăban, Mușat, Borol (linia a n-a), 
Dinu, Ciornei, Daciu (stâlpi), Mun
teanu, Ortelecan (trăgători).

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE HOCHEI AL JUNIORILOR
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală au continuat 
marți și miercuri meciurile tur
neului final al campionatului repu
blican de hochei rezervat juniori
lor.

în primul joc de marți, Tracto
rul Brașov, sosită în dimineața a- 
celeiași zile la București, cu un 
efectiv redus de jucători, a obți
nut, totuși, o victorie confortabilă 
asupra echipei Metalul Rădăuți : 
6—0 (1—0, 3—0, 2—0), cu toate că 
cea mai mare parte a meciului nu 
a avut decît un singur jucător de 
schimb. Autorii golurilor : Jânosi 
și Horond (cite 2), Deneș și Antal.

Sport Club Miercurea Ciuc, ma
rea favorită a campionatului, a în
trecut categoric pe Dunărea Ga
lați : 19—3 (5—3, 8—0, 6—0), în 
ciuda faptului că, la un moment 
dat, la jumătatea primei reprize, 
scorul era egal : ?—3. Au marcat : 
Antal 7, Peter 3, Szabo 2, Nagy 2,

Solyom 2, Gall, Sandor și Barta- 
lis, respectiv Olenici 2 și Halus. 

în ultimul meci al serii, echipa 
Liceului din Miercurea Ciuc s-a 
impus în fata formației Școlarul 
București cu 10—3 (3—2, 1—0,
6—1), învinșii demonstrînd deose
bite însușiri... pugilistice.

Cu efectivul înjumătățit de 
sancțiunile dictate în urma ispră
vilor din ajun, Școla-rul a cedat în 
fața echipei Dunărea Galați. Scor : 
12—9 (3—3, 5—1, 4—5) pentru ho- 
cheiștii gălățeni.

Liceul din Miercurea Ciuc s-a 
impus abia în ultima treime a jo
cului cu Tractorul Brașov, atunci 
cînd resursele ■ fizice i-au părăsit 
pe cei șapte brașoveni. Rezultat 
final : 7—2 (1—2. 1—0, 5—0).

Sport Club Miercurea Ciuc — 
Metalul Rădăuți : 39—0 (14—0, 11—0, 
14—0). (VI. M.).
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OTBAL
DINAMO 3(0)
SP. STUDENȚESC 0(0)

Licitat la maximum de șocurile 
edițiilor anterioare, derby-ul Di
namo—Sportul studențesc a făcut 
ca stadionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare să fie arhiplin. Publicul 
a ținut să ureze drum bun inter
naționalilor săi și, mai ales, să 
fie martorul unui meci aprig, în 
care orgoliul, de atitea ori rănit 
al dinamoviștilor în partidele cu 
studenții, să încerce o revanșă 
autoritară. Dar, startul a tempe
rat curînd iluziile spectatorilor, 
care, după ce au asistat la cîteva 
minute de pressing studențesc, au 
avut Impresia că meciul scade, 
conducînd spre o remiză de salon, 
menită să ferească — după acci
dentarea lui Dinu — cele două
sprezece picioare ale Internaționa
lilor, și, totodată, să aducă un 
punct prețios la zestrea destul de 
săracă a studenților.

Această impresie avea să se 
spulbere odată cu revenirea echi
pelor pe teren, după pauză. Ca 
prin farmec, am asistat la o me
tamorfoză a echipei gazdă, care 
a trecut cu o mare ușurință de la 
registrul jocului mărunt din pri
ma parte la o anvergură tactică 
pe tot terenul. Această desfășu
rare a determinat o rapidă epui
zare a forțelor echipei studențești, 
care nu a izbutit să facă față 
schimbărilor de front, consumln- 
du-se în deplasări sterile, tot
deauna cu un pas întîrziere. 
Schimbarea de care vorbim a fost 
determinată de acțiunile pe cont 
propriu inițiate de Radu Nunwei- 
ller, care a abandonat metoda 
„un-doi“-urilor mici cu Lucescu, 
trecînd la un joc de extremă ra
pidă, care l-a pus în dilicultate

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori : apro
ximativ 23 000. Au marcat : D. 
GEORGESCU (min. 52 $i 59). 
LUCESCU (min. 77). Raport de 
cornere : 10-7. Raportul lutu
rilor Io poartă : 13—10 (po spa
țiul porții : 8-5). Raportul faultu
rilor comise : 8-8.

DiNAMO : Constantinescu 7- 
Cheran 7, G. Sandu 7, Sătmă- 
reanu II 7, Deleanu 7 — Hun* 
weiller V| 8, Ion Marin 7 (min. 
73 Dobrâu 7), D. Georgescu 9 — 
Lucescu 7, Zamfir 7, Vrînceanu 7 
(min. 56 Custov 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Suclu 
6 — Tănăsescu 6, Olteanu 7. Ca
zan 6, Grigore 7 — Marica 6, O. 
lonescu 6, Rădulescu 6 — Leșeanu 
6, M. Sandu 6 (min. 60 Chihaia 
6), Țolea 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN : la 
centru : Gh. Limona ; la linie 
C. Dinulescu și Gh. Popovici (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—1 (1-0).

DIVJ

„TANDEMUL" NUNWEILLER-
pe fundașul dreapta Tănăsescu. 
Din această schimbare radicală a 
rampei de atac aveau să vină și 
primele două goluri, semnate de 
DUDU GEORGESCU. In ambele 
situații (min. 52 și 59), Nunweiller 
VI a „teleghidat" două baloane 
frumoase spre detenta golgeteru- 
lui, care a înscris de fiecare dată 
cu capul. Singura diferență e că 
la primul gol D. Georgescu s-a 
inălțat, iar la cel de al doilea a 
plonjat, ca un înotător la start, 
pentru a intercepta centrarea șu
tată a „conducătorului său de joc". 
La scorul de 2—0, Sportul stu
dențesc a redus și mai mult mo
toarele, în fața inevitabilului. In 
min. 77, același Nunweiller a com
pensat colegial lipsa de inspirație 
a lui LUCESCU din prima parte a 
meciului și i-a servit o minge la 
fel de eficace, care s-a transfor
mat in gol, printr-un lob descris 
cu subtilitate.

La 3—0, meciul era jucat, per- 
mițlndu-i cronicarului să noteze

STEAGUL ROȘU 0(0)
F.C.CONSTANȚA 1(0)

BRAȘOV, 9 (prin telefon).
Meci dramatic, o partidă cu un 

deznodămînt neașteptat pentru 
gazde, care se văd acum într-o 
situație deloc plăcută. A fost un 
joc antrenant, pe alocuri cu faze 
destul de bune, dar și cu descăr
cări de nervi, pe care arbitrul 
abia in final a încercat să le po
tolească cu cartonașele galbene, 
însă era prea tirziu, căci el scă- 
ase jocul din mină. Steagul roșu 

a dominat cea mai mare parte 
din meci, dar nu a avut o idee 
anume și nici limpezimea necesa
ră în fazele de atac. Constănțenii 
s-au apărat ermetic, iar pe con
traatac s-au dovedit mai pericu
loși, mai incisivi, depășind de foar
te multe ori apărarea gazdelor în 
care Mateescu a intrat nerefăcut, 
iar Mihăilescu a jucat foarte 
slab.

Meciul a debutat cu o excelen
tă centrare a lui Tănase, dar 
nefructificată. în min. 4, Gyorfi a 
șutat de la 25 m, obligîndu-1 pe 
Ștefănescu să trimită in corner, 
iar peste 4 minute am reținut ac
țiunea lui Peniu soldată tot cu un 
corner. în min. 12, Ghergheli a 
șutat, Ștefănescu a respins cu pi
ciorul, balonul se îndrepta spre 
poartă, dar Bălosu a trimis în ul
tima clipă în corner. în min. 24, 
Ștefănescu se remarcă printr-un
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Corespondență specială din Spania,

KUBALA MIZEAZĂ PE... REAL
Antrenorul echipei reprezentati

ve spaniole, Kubala, s-a decis, fi- 
xîndu-se asupra celor 15 jucători 
care compun lotul pentru jocul cu 
România. Față de faptul că Valen
tin Stănescu a selecționat șapte 
jucători din echipa care conduce 
în campionatul român, Kubala a 
dat o replică egală, selecționînd 7 
jucători de la Real Madrid, lide
rul incontestabil al campionatului 
spaniol. Iată-i acum pe cei 15 :

Rea! Madrid : Miguel Angel, Ca
macho, Benito, Del Bosque, Velaz
quez, Pirri și Santillana ; Atle
tico Madrid : Capon, Irureta și 
Garate. Atletico Bilbao : Iri- 
bar ; Barcelona : Rexach ; Gra
nada : Castellanos ; Murcia : Gar
cia Soriano ; San Sebastian : Cor- 
tabarria, ; Echipa probabilă : Iribar

(Miguel Angel) — Camacho, Benito, 
Pirri, Capon — Del Bosque, Velaz
quez, Irureta — Garcia Soriano, 
Santillana (Garate), Rexach.

Jocul de la 17 aprilie este aș
teptat cu un uriaș interes. Echipa 
română este binecunoscută spec
tatorilor, și cititorilor, din evo
luția lui Dinamo cu Atletico Ma
drid și din relatările trimisului 
ziarului „AS" la Praga, care a pu
blicat ample comentarii, inclusiv 
patru interviuri cu Lucescu, Nun
weiller, Dumitru și Răducanu.

Campionatul spaniol este actual
mente întrerupt, în vederea pre
gătirii riguroase a echipei na
ționale.

Ora de începere a meciului nu 
a fost fixată. Marile întîlnlri in
ternaționale se dispută, în general,

la orele 
se schimb 
decide în

MÂNU
redactq

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA PRONOEXPRES PIN 9 APRI
LIE 1975. Fond general de cîștiguri :
2 473 076 lei. EXTRAGEREA I : 26 21 
42 20 34 6; EXTRAGEREA a II-a : 33 
39 28 35 25. Plata cîștigurilor de la 
această tragere se va face astfel : 
în municipiul București de la 17 a- 
prilie pînă la 9 iunie 1975, în țară 
de la 21 aprilie pînă la 9 iunie 1975 
inclusiv. Prin mandate poștale de la 
21 aprilie 1975.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 6 APRILIE 1975. 
Categoria 1 (12 rezultate) 1 variantă 
100% a 50 000 lei și 1 variantă 50% a 
25 000 lei: Categoria 2 (11 rezultate) 
26,60 variante a 4 112 lei; Categoria
3 (10 rezultate) 347.45 variante a 472 
lei. REPORT CATEGORIA 1 : 51 078 
lei. Cîștigul de 50 000 lei de la ca
tegoria 1 a fost obținut de Florin 
Braiu din București

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 30 
MARTIE 1975. FAZA I. Categoria A: 
1 variantă 10% a 7.000 lei ; cat. B : 
4,50 variante a 20.000 lei sau la ale
gere o excursie în Franța plus dife
rența în numerar ; cat. C : 12,30
a 12.254 lei ; cat. D : 67,30 a 2.240 lei; 
cat. E : 112,90 a 500 lei ; cat. F :
789.90 a 200 lei; cat. G : 2188,20 a 100 
lei. FAZA a II-a : Categoria 1 : 1,35 
autoturisme SKODA S.100 ; cat. 2 :
6.90 variante a 10.000 lei din care la 
alegere o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. sau R.D.G. plus diferența în 
numerar ; cat. 3 : 12,85 a 5.876 lei ; 
cat. 4 : 34 a 2.221 lei ; cat. 5: 525,30 
a 400 lei ; cat. 6 : 1983,45 a 100 lei.

NU LASAȚI PE MIINE... PROCURAREA 
BILETELOR FENiRU MAREA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO A PRIMĂVERII DIN 
15 APRILIE 1975.
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seu
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re final, 
care a- 

pr două 
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atinescu, 
situație 
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IIRILĂ

MULTĂ NERVOZITATE ÎN TEREN
CHIMIA- îOT
UNIV. CRAIOVA KD

RM. VÎLCEA, 9 (prin telefon).
Derbyul echipelor oltene n-a 

constituit nici pe departe o parti
dă calmă, cum s-ar fi putut an
ticipa. Dimpotrivă, confirmlnd că 
între cele două echipe s-a creat o 
rivalitate, cu unele aspecte cam 
nesănătoase, acest meci a oferit o 
dispută mult prea acerbă, care a 
depășit pe alocuri limitele regula
mentului. Astfel partida a suferit, 
mai 
dese 
rea 
care 
dar, ... . ,
mare, de către oaspeți. în prime
le 45 de minute, s-a mai jucat și 
ceva fotbal, atunci cînd compo- 
nenții celor două echipe s-au ară
tat preocupați și de joc, în aîară 
de „plătitul polițelor". In acest fel 
am putut asista la un frumos gol 
înscris de craioveni în min. 14. 
Marcu a inițiat o acțiune pe par
tea stingă, a centrat spre BALAC1 
și acesta, din marginea careului, 
a trimis puternic cu capul spre 
păianjen, fundașul vilcean Cincă, 
aflat pe linia porții — în încerca
rea zadarnică de a opri golul — 
neputind face altceva decît să 
schimbe puțin traiectoria balonu
lui, direcționindu-1 sub bară, in 
plasă. Zece minute mai tirziu, la o 
lovitură liberă de la circa 25 metri

ales în partea ei de început, 
întreruperi pentru sancționa- 

faulturilor, unele grosolane, 
au abundat de ambele părți 
comise, în proporție mai

Ă, ALȚII ÎNSCRIU
ba“ lui ții întirzie repunerea mingii în 
re gre- 
fte lan-
Ltrează 
sta în- 
ici ține 
fierului 
aid în 
krbitrul 
[ ui lui
I nu ia 
le timp

joc pentru care Antonescu 
te avertisment. Arbitrul 
prelungirea cu 2 minute,

primeș- 
anunțâ 
dar va

Stodion ,,1 Mai" ; teren bun : 
timp splendid ; 
ximativ 16 000.
LACI (min. ...........
24). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor ia 

spațiul porții î 
faulturilor

REPRIZA A DOUA, DECISIVA
spectatori apro- 

Au marcat : BA- 
14) și TATARU (min. 

: 8-4 ;
poartă : 

5-2 ; 
comise :

15—6 (pe
Raportul
17-24.

CHIMIA
Lepădatu ._____
Cincă 8 — Șutru 6, ______
Haide 6 — Bucurescu 5 (min. 57
C. Nlcolae 5), Totaru 7, Gojgaru 
6 (min. 77 Stoica).

UNIV. CRAIOVA ; Purcaru 7 -
7. Boc 8, Deselnicu 7, 
6 — Ciupitu 5, Ștefă- 

(min. 77 Negrită), Ba- 
Crișan 6. CTolomenca 6, 
(min. 62 Țarălangă 6).--j-■ , [a

la linie — 
Gh. Miclo;

RM. VILCEA:
6, Pintilie 7,

Oano 7—
Borz 7, 

Donoso 7,

Nicuiescu 
Berneanu 
nescu 7 
Iaci 6 —
Marcu 5 _ ,_____

Arbitrajul ; FOARTE BUN ;
centru : Fr. Coloși;
Gh. Vasilescu | și
(toți din București).

Cartonașe galbene: ȘUTRU,
BALACl. CRIȘAN, BOR7.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret speranțe : 0-3 (0-2).

de poarta craiovenilor, TATARU 
a șutat formidabil, aducînd egala
rea.

După pauză, spiritele s-au mai 
calmat. Am asistat, în continuare, 
la un joc de mare luptă, dar de 
o mai mare cursivitate, cu mai 
puține faulturi și alte gesturi ne
sportive. Localnicii au dominat în 
această parte a meciului uneori 
cu insistență dar nu și-au putut 
apropria victoria, în care au spe
rat foarte mult, deoarece înainta
șii lor — mărunți de statură — au 
pierdut adesea duelurile cu masi
vii și experimentații apărători cra
ioveni, s-au complicat uneori inutil 
sau au șutat imprecis. Totuși, vîl- 
cenii ar fi putut obține avantajul 
necesar în min. 56, 76 sau 88 cînd 
au ratat ocazii foarte bune. De 
partea cealaltă, craiovenii au avut 
și ei o bună ocazie de gol dar 
Oblemenco (min. 84) i-a dat po
sibilitatea portarului Oană să se 
remarce, scoțînd în corner o min
ge pe care tribunele o și vedeau 
în plasă.

Constantin FIRĂNESCU

PETROȘANI, 9 (prin telefon).
început bun de partidă, în care 

argeșenii, cu Dobrin vîrf de atac, 
cu Radu II mijlocaș, cu Mustețea 
„umbra" lui Mulțescu și cu Oltea
nu „libero", cu o corespunzătoare 
circulație a mingii, au reușit, timp 
de 30 minute, să dețină mai mult 
inițiativa. Această manevră tactică 
a oaspeților a corespuns numai în

parte, în fazele de finalizare — 
datorită formei slabe manifestată 
de Troi — argeșenii nu au pericli
tat decît o singură dată, prin Troi, 
în min. 4, poarta apărată de I. 
Gabriel. în acest răstimp, forma
ția locală nu și-a găsit deloc ca
dența, Mulțescu, mereu marcat, 
manifestînd o excesivă stare de 
nervozitate, ceea ce a dăunat echi
pierilor săi. Abia în min. 35 asis
tăm la prima acțiune mai clară a

gazdelor pe care, însă, Roznai bine 
servit de Mulțescu a ratat-o șu
tind alături de poartă de la 12 m.

La reluare, Jiul este echipa 
care pare mai decisă să tranșeze 
în favoarea ei, rivalitatea din 
teren. Corelată și cu scăderea de 
potențial, față de comportarea din

FUNDAȘII GAZDELOR

SATU MARE, 9 (prin telefon), 
două echipe, pe 

confirma — cazul 
pe de altă parte 
cazul U.T.A.-ei —

AU DECIS VICTORIA
șutul puternic, de la 18 metri, cu 
care KAISER îl surprinde pe Ior- 
gulescu : 1—1.

în repriza a Il-a Olimpia trece 
la cîrma meciului. După cîtev'a 
acțiuni frumoase, în min. 51, Both 
trimite o pasă fundașului FILIP, 
urcat in atac, și acesta șutează cu 
boltă peste Iorgulescu, ieșit din 
poartă, făclnd inutilă și interven
ția disperată a lui Pojoni. Gazde
le continuă 
lescu apără

Stadion Jiul : 
și denivelat ; timp 
tatori aproximativ 
cat : MULȚESCU 
port do cornere : 
șuturilor la poarta 
țiul porții : 4—2). 

comise : 20-18.turilor

teren aluneca, 
frumos ; spec- 
6 000. A mar. 
(min. 60). Ra- 
6—5. Raportul 
î 9—6 (pe spa* 
Raportul faul-

JIUL
Tonca
Naghi .._____ ______ ______
G. Stan 5 (min. 33 Ologu 

(min.

: |. Gabriel 7 —
7, Stocker 7, Dodu
8, Libardi 7, Mulțescu

li avea 
;nd ni- 
it gol-, 

ita, s-a 
rsă, a 
lie, i-a 
Lescu, 
p latul, 
[aspeții 
£ £ază 
frânase 
u gol.
u res- 
kisă de 
I in. In 
[ afara 
l/antaj, 
[tal, la 
feu să. 
[in in- 
Ite lo- 
l min. 
Ige la 
| reia 
Daspe-

Stadionul 
bun ; timp 
aproximativ 
MĂRCULESCU (min. 60). Raport 
de cornete : 14—5. Raportul șu
turilor la poartă : 9-12 (pe spa
țiul porții : 6-6). Raportul faul
turilor comise : 13—16.

STEAGUL ROȘU : Clipa 7 -
Micloș 7, Pescaru 8, Mihăilescu
4. Mateescu 6 (min. 60 Nicolaes- 
cu 6) — Cadar 6, Nlță 5 — Pa
puc 5, Șerbânoiu 5 (min. 69 Țu- 
cunel 5), Ghergholi 6, Gyorfi 7.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 
3 — Mustafa 8, Antonescu 7,
Bâlosu 7, Ghirca 7 — Constanti- 
nescu 7, lovânescu 7 — Tănase 7 
(min. 76 Turcu), Peniu 6. Mârcu- 
lescu 7, Licâ 7.

Arbitrajul : SLAB ; la
5. Drâgulici ; la linie : 
sescu (ambii din Drobeta 
Severin) $i V. Grigorescu (Craio
va).

Crr.’onașo ga!bene: NIȚA, TA- 
NASE. ANTONESCU, IOVÂNES- 
CU.

Cartonașe roșii; MĂRCULESCU. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1-2 (0-1).

terenTineretului ; 
excelent ; spectatori 
9 000, A marcat :

centru : 
T. Moi- 

Tr.

fluiera finalul înainte de minu
tul 90, după ce în min. 86 l-a eli
minat pe Mărculescu pentru ati
tudine nesportivă. Dominarea bra- 
șoveană se dovedește ineficientă, 
aducînd o neașteptată înfrîngere.

I

t Constantin ALEXE

JOCUL DIRECT ARE
[BA
rid

POLI TIMIȘOARA 2(1)
STEAUA 1(0)

BE- 
p 10- 
t (21 
urilor 
briile, 
lațille 
bnata

cea 
nbele

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon).
• Jocul pozițional practicat de 
echipa Steaua care i-a adus întot
deauna mari necazuri, a dus la o 
circulație frumoasă, spectaculoasă, 
dar fără eficiență în atac. Cu mici 
excepții, bucureștenii au condus 
ostilitățile în primele 45 de minu-

la a 
1—0 

[min. 
la a 
tilior 
plin.

JU- 
tată 
do
rești 
na ta

în 
le a ța 
Me- 
kțle 
Intre 
Is La
ho n,

ZIA
1 °" Ibiu 
klru
lint 
| re- I ni.

Stadion 1 Mai ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 20 000. Au marcat : 
DAȘCU (min. 45), PETRESCU 
(min. 69), IORDĂNESCU (min. 
74, din 11 m). Raport de cor
nere : 7—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 18—12 (pe spațiul por
ții : 10-5). Raportul faulturilor 
comise : 6-12.

POLITEHNICA : Jivan 8 — Popa 
8, Păltinișan 7, Arnăutu 7, Maier 
6 (min. 41 Mioc 6) — Mehedin- 
țu 6, Dembrovschi 6, Crîngașu 8 
— Anghel 4, Dașcu 7^ Petrescu 7.

STEAUA : Moraru 7 — Sâtmă- 
reanu I 4, Smarandache 6, Sa- 
meș 7, Anghelini 6 — Vigu 6, 
Dumitru 8, Dumitriu |V 6 — Pan- 
tea 5 (min. 69 Aelenei 5), Ior
dănescu 6, Fl. Dumitrescu 6 (min 
58 Năstase 5).

Arbitrajul : BUN ; fa centru : 
V. Topan ; la linie: A. Pop (am
bii din Cluj) șl C. Pîrvu (Brăila).

Cartonașe galbene ; SAMEȘ, 
SMARANDACHE.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La iineret-speranjo : 0-0.

Dorința celor 
de o parte de a 
Olimpiei — iar 
de a infirma —
rezultatele de duminică, precum și 
pozițiile apropiate din clasament 
ale celor două combatante, ofereau 
partidei echilibru. Acest echilibru 
a și existat multă vreme, căci, 
deși localnicii au dominat de la 
început, oaspeții au fost mai peri
culoși prin contraatacurile lor, 
bine conduse de Domide. De alt
fel. în minutul 18, ei au ratat prin 
Domide, care a șutat puternic, dar 
Bathori a respins spectaculos. Pa
tru minute mai tirziu, U.T.A. nu 
va mai pierde ocazia. La un con
traatac, Domide l-a „deschis" pe 
Axente, care a centrat în careu. 
Domide s-a înălțat, trimițînd cu 
capul balonul in bară. Mingea a 
revenit tot la DOMIDE. Șut și... 
1—0. La scurt timp după această 
reușită, Domide a ratat cea mai 
mare ocazie a meciului. El a pă
truns în careu, dar a șutat slab. 
Gazdele își revin apoi, atacurile 
lor capătă mai multă claritate si 
consistență. Și, iată, în min. 32,

presiunea, dar Iorgu- 
tot. Tot, afară de min-

Roznai 6, Szabados 5 
Schmidt 5).

F.C. ARGEȘ : ____
bulescu 7, Olteanu 7, 
Ivan 7 — Mustețea 8, 
Tronaru 5 (min. 76 D. 
— Troi 5, (min. 66 
Dobrin 7, Radu | 6.

Stan

Olimpia ; teren foarteStadion Olimpia ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori : 
aproximativ 15 000. Au marcat: 
DOMIDE (min. 22), KAlSER (min. 
32). FILIP (min. 51) și POJONI 
(autogol, min. 82). Raport de 
cornere : 14—1. Raportul șuturilor 
la poartă : 
ții : 10-4)
comise : “

OLIMPIA :
8, Bigan 7 
7), Knoblau 
7, Kaiser 8, 
(din min 57: Borota 6), 
Hațieganu 7.

U.T.A. ; Iorgulescu 9— 
Kukla 6, Pojo.il 5, Purima 5 
Schepp 6, Leac 7, Pîrvu 7 — 
xente 6, Domide 8, luhasz 6 (din 
min. 72 : Broșovschi 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru C. Nicuiescu, la linie G. 
Dragomir (ambii din București) 
și I. Qoroș (Timișoara).

Cartonașe galbene : POJONI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 5—1 (1—1).

rrunios ;
15 000. Au

Aibitrajul : 
cen(ru : C. 
Moarcâș și 
Brașov).

Cartonașe
Trofeul Petschovschi : 

La tineret-speranțe :

TOTUȘI, UN MECI DISPUTAT
C. F. R. 0
„0“ CLUJ-NAPOCA 0

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin telefon).
Scorul alb confirmă, doar apa

rent, anumite idei preconcepute, 
în spatele lui se ascunde însă o 
luptă surdă, aspră, o voință reci
procă, aprigă, de a nu fi îngenun
cheat de partener. Toată această 
energie_ s-a turnat în tendința do
minantă de a nu primi gol. în 
primul rînd ; și, de aici, crispare 
generală, greșeli repetate, predilec
ție pentru joc distructiv. Dar, s-au 
văzut pe gazonul C.F.R.-ului 
faulturi cu duiumul (30), cartona
șe galbene, s-a văzut șl sînge 
pe arcada lui Roman, după un 
duel aerian înverșunat cu Uifă- 
leanu.

Prima repriză a fost aproxima
tiv egală, un joc de cîmp stînjenit 
de pressingul ambelor echipe. Un 
singur șut zdravăn, al lui Poraț- 
chi (min. 10), pe care Moldovan I-a 
parat greu, a pigmentat această pe
rioadă de confuzie.

CÎSTIG DE CAUZĂ
»

te de joc. Ei au fost mai metodici 
în organizarea acțiunilor, au pa
sat mai bine, au păstrat, practic, 
mai mult balonul în jumătatea de 
teren a adversarului dar, ca și în 
alte rînduri, a fost evidentă iipsa 
omului de gol, a unor vîrfuri veri
tabile care să creeze panică în ca
reul timișorean. Iordănescu a avut 
acest rol, dar și el s-a pierdut în
tre cei doi masivi fundași centrali, 
găsindu-se mereu izolat și neaju
torat. Timiditatea atacurilor timi
șorene s-a spulberat după deschi
derea scorului în minutul 45, cînd 
DAȘCU a fructificat pasa lui 
Dembrovschi.

în repriza a doua, studenții, de
conectați, joacă mai constructiv, 
cu mai mult aplomb, Crîngașu pu- 
nînd în valoare calitățile lui Pe
trescu și ale lui Dașcu. Ca urmare 
a acestei schimbări în raportul de 
forțe, cel de-al doilea gol al gazde
lor a venit, firesc, în min. 69, 
chiar dacă greșeala lui Sătmărca- 
nu I care l-a... servit pe PETRES
CU a fost destul de gravă. Steaua 
i-a „aruncat" pe Năstase și Aele- 
nei în viitoarea jocului, pentru a 
forța egalarea (Iordănescu în min. 
68 a șutat în muchia barei), dar 
Steaua nu reușește decît să reducă 
handicapul printr-un penalty 
(IORDĂNESCU faultat în careu de 
Arnăutu), transformat tot de Ior
dănescu. Deși în min. 85 același 
Iordănescu ratează egalarea, vic
toria timișorenilor nu poate fi 
pusă la îndoială, întrucît jocul 
gazdelor a fost mai clar, mai pre
cis.

Stelian TRANDAFiRESCU

Nîfu 7,
7 -

7 - 
6).
60

Dar-8
Cinstea 7, 

Radu II 5. 
'. Popescu) 
Jercan 5),

FOARTE 
Ghiță ; la 
C. Braun

galbene :

BUN ; 
linie :

(toți

la 
T. 

din

LIBARDI.
9.
1-0 (1-0).

13-8 (pe spațiul por- 
Raportul faulturilor 

Î2-13.
Bathorl 7 — Berețki 
(din^ min. 34 : Agiu 

— Naom 
Lucaci 6

7

7, Filip 8 
Both 7 -

lancu

Birâu 6.

A-

Stadion C.F.R. ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori, aproxi
ma tiv, 8 000. Raport de cornere : 
3—3. Raportul șuturilor la poartă: 
13-12 (pe spațiul porții : 2—3). 
Raportul faulturilor comise : 
17-13.

C.F.R. : Moldovan 7 — Szolce 
6. Dragomir 6, Vișan 7. Roman 
6 — M. Breton 6 (min. 56 Moga 
6), Mihai 7, Lupe 6 — Soo 6 
(min. 74 Pop 6), Adam 6, Țe- 
gean 6.

„U" : Duha 7 — Porațchi 7, 
Pexa 8, Matei 6, Ciocan' 7 — An
ca 6, Reves 5 (min. 51 Dumitres
cu 7), Mureșan 5 (min. 39 Cîrh- 
poanu II 6) — Uifâleanu 6, Coca 
6, Batacliu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : Z. Szeczei ; la linie : 
L Șooș (ambii din Tg. Mureș) șl 
C. Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : UIFALEA- 
NU, VIȘAN.

Trofeul Petschovschi î 9. 
La tineret-speranțe : 3-0

gea deviată în propria poartă, la 
un sut-centrare al Iul Berețki, de 
către POJONI.

Adrian VASILESCU

prima repriză a piteștenilor. ini
țiativa trece aproape în totalitate 
de partea localnicilor avîntați în 
ofensivă. In min. 47. Roznai este 
beneficiarul unei excelente ocazii ; 
el îl driblează , ~ "
din unghi închis dar Olteanu sal
vează de pe linia porții. Două con
traatacuri inițiate de Dobrin și 
irosite de Troi (min. 48 și 50) a- 
nunță ultimele zvîcniri ale oaspe
ților. De acuin încolo Jiul domină 
categoric și, în min. 60, reușește 
să înscrie unicul gol al meciului ; 
autor, MULȚESCU care, la o lovi
tură liberă executată de Naghi de 
la 18 ni, țîșncște printre fundașii 
argeșeni și trimite mingea în pla
să, pe sub portarul Stan. Fină în 
min. 90 ofensivă „oarbă" a gaz
delor și o singură ocazie clară a 
lui Libardi din min. 82.

pe Stan, șutează

Gheorghe NERTEA

CiND NIMENI NU SE MAI AȘTEPTA...

POLITEHNICA IAȘI 1(0)
A. S. A 0(0)

(3-0).

IAȘI, 9 (prin telefon).
Meciul a avut o primă repriză 

de nivel mediu. Studenții ieșeni 
au construit mai mult, frecvența 
acțiunilor lor ofensive fiind net 
superioară celei a oaspeților. Dar, 
asemenea unui boxer foarte activ, 
dar care lovește mai mult în mă
nuși, Politehnica 
valorifice nici

nu reușește să 
una din situațiile

Abia la reluare partida 
rar, unele virtuți : atacuri 
rezolvări pe bază de tehnicitate, 
angajament lucid. Oferite cu zgîr- 
cenie, ele se datoresc cu precăde
re Universității, fortificată vizibil 
după cele două schimbări efectua
te. De altfel, studenții au și două 
ocazii clare, prima ratată (min. 58) 
de Cimpeanu II, care-și reglează 
prost tirul în fața porții goale, a 
doua, creată de Coca (min. 62) in
filtrat pe culoar bun după o fentă 
scăpărătoare, eșuată însă... în pla
cajul lui Vișan. E drept, feroviarii 
și-ar fi putut trece și ei un gol la 
activ dar Adam (min. 65) a ratat 
un voleu, în interiorul careului, 
rotindu-se încet, parcă pe umeri 
cu greutatea (și demnitatea) celor 
35 de ani ai săi...

capătă, 
limpezi.

Ion CUPEN

August* 
foarte

teren 
frumos ; 

15 000.

Stadion ,,23 
bun ; timp 
spectatori, aproximativ 
A marcat : DANILă (min. 89). 
Raport de cornere : 17-0. Ra
portul șuturilor la poartă : 18—2 
(pe spațiul porții : 7—1). Ra
portul faulturilor comise : 10—14.

POLITEHNICA: Costaș 6 - So
fia n 7, Manea 7, Dinu 6, Cio- 
cîrlan 8 — Romilă II 7, Anton 
6 (min. 74 Grosaru 6), Simlonaș 
6 — D. lonescu 6 (min. 74 Inczo 
6), Dănilă 6, Costea 6.

A.S.A. : Nagel 8 — Szălloșl 6. 
Kiss 7, Ispir 6, Onuțan 6 — Pîs- 
laru 5, Boloni 5, Naghi 5, HaJ- 
nal 5 — Fazekaș 6, Mureșan 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : M. Buzea ; la linie : V. 
Toma șl M. Haimovici (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2—0 (0-0).

de gol create, pentru că, A.S.A., 
bine organizată în apărare, a res
pins, cu calm și siguranță aproa
pe tot, iar atunci cînd defensiva 
mureșeană părea învinsă au inter
venit... marile ratări ! Iată trei 
dintre acestea : în min. 6, Dănilă 
singur la 3—4 metri de poarta lui 
Nagel a reluat înalt, peste bara 
transversală, o centrare a lui Cos- 
tea ; în min.
Costea să 
rugby din 
la 11 m; 
acasă cu 
depășește 
interceptat de Dănilă care trimite 
ușor spre poarta goală. Publicul 
se grăbește să salute deschiderea 
scorului, dar o mînă a lui Nagel, 
apărută ca prin minune, deviază 
mingea în corner.

în mod- cu totul • surprinzător, 
tempo-ul jocului scade în cca de-a 
doua parte a întîlnirii, atunci 
cînd era de presupus că gazdele 
vor forța victoria. Minute întregi, 
balonul se plimbă mai mult în 
zona de la mijlocul terenului, 
mișcarea jucătorilor este lipsită de 
nerv. Politehnica are un final ce
va mai activ, se aruncă cu toate 
forțele în atac și, ceea ce nu a 
reușit în tot meciul, reușește cu 
aproximativ 70—80 secunde înainte 
do sfîrșitul întîlnirii. Atunci cînd 
nimeni nu se mai aștepta, DANI- 
LA s-a răzbunat pe toate ratările 
și a marcat pe fondul unui mo
ment de ezitare generală a apă
rării oaspeților.

Mihai IONESCU

14, este rîndul lui 
execute un drop ca la 
apropierea punctului de 
in min. 22, o pasă dată 
boltă de către Ispir, îl 
pe Nagel, balonul este

VICTORIE LA LIMITĂ, DAR MERITATĂ
F.C. GALAȚI 2(1)
F.C.M. REȘIȚA 1(1)

GÂwiji, 9 (piin te.eion).
Numeroși spectatori gălățeni au 

luat loc în tribuna frumosului sta
dion de pe malul Dunării, aplau- 
dînd, în cele din urmă, o victorie 
meritată, obținută în urma unui 
joc frumos.

Formația care în cea mai mare 
parte din timp a avut inițiativa 
a fost aceea a lui Ștefan Coidum, 
mai insistentă, mai precisă. Și, în 
minutul 11, DUMITRIU III fructi
fică o pasă primită de la Ionică. 
„Albaștrii" joacă foarte bine, Du- 
mitriu III și Sălceanu reușesc 
combinații de toată frumusețea, 
dar culmea e că tocmai ei sînt

„coautori" la egalarea produsă în 
min. 23 : la o neînțelegere a celor 
doi, Bcldeanu recuperează balonul 
și-l expediază pe extrema stingă 
unde se afla ATODIRESEI ; Ion 
Vasile, mai atent la discuția din
tre Sălceanu și Dumiiriu. se po
menește cu mingea in plasă în 
urma șutului tras, prin surprinde
re, de la 20 m, de atacantul reși- 
țean.

După pauză, jocul cîștigă în 
spectaculozitate, gălățenii ies tot 
mal mult în evidență si golul în
scris de SALCEANU în min. 55 
— cu concursul lui Ologeanu, Her- 
gane și Constantin — consfințește 
victoria echipei din Galați.

în continuare, cel care se vor 
afla la cîrma jocului vor fi tot 
fotbaliștii echipei locale, a căror 
victorie este salutată cu entuziasm 
de către spectatori.

Mircea TUDORAN

Stadion Dunărea ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori, a- 
proximativ 22 000. Au marcat î 
DUMITRIU III (min.‘ 11), SALCEA- 
NU (min. 55), respectiv, ATO
DIRESEI (min. 23). Raport de 
cornere : 5—2. Raportul șuturilor
la poartă : 16—8 (pe spațiul por
ții : 6-1). Raportul faulturilor 
mise: 18—13.

F. C. GALAȚI : Ion Vasile 
Nedelcu I 6, Marian 7, Stoica 
Nicu 7 — Haiduc 6, Morohai

CO-

5- 
7. 
5

(min. 46 Codreanu 7) — Sălceanu 
8, Dumitriu III 8, Burcea 7, Io
nică 6 (min. 54 Manea 5).

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 5 
(min. 60 llieș 6) — Pigulea 6, Kiss 
6, Hergane 5, Ologeanu 5 — Puș
caș 6, Beldeanu 7, Bora 5 (min. 
46 Roșea 6) — Atodiresei 8, Că- 
prioru 6, Florea 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : loan Rus (Tg. Mureș) : 
la linie : Maximilian Popescu
(București) șl Stelian Marian (Si

ghișoara).
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—3 (1-1).

Pojo.il
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«

I AL ZIARIȘTILOR SPORTIVI
ȘAHUL, SPORT NATIONAL IN FILIPINE« •

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JAPONIA

I

t Urmare din pag 1)

ședințele Republicii Filipine, Fer
dinand Marcos, și sofia sa, doamna 
Imelda Romualdez Marcos, mem
brii guvernului, inalte oficialități 
civile și militare din Manila.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu 2----- ‘
președintele Ferdinand Marcos și 
de doamna " *' . ” .
Marcos, inalfii oaspeți și distinse
le gazde iși string miinile cu_căl
dură. Tinere filipineze, îmbrăcate 
in costume naționale, se apropie 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
si de tovarășa Elena Ceaușescu, 
punindu-le în jurul gitului — po
trivit unui vechi obicei local — 
frumoase ghirlande sampiguitas, 
floarea națională a filipinezilor.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul către președinte
le Nicolae Ceaușescu.

Se intonează imnurile 
ale Republicii Socialiste 
și Republicii Filipine. în 
se trag, in semn de salut, 21 de 
salve de artilerie. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ferdinand Marcos trec apoi in re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aerepnrt. Cei doi președinți, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Imelda Marcos, iau loc pe 
podiumul de onoare împodobit cu 
drapelele României și Filipinelnr.

Președintele Ferdinand Marcos 
rostește apoi un călduros cuvint 
de bun venit. Răspunde președin
tele Nicolae Ceaușcseu.

N umeroși cetățeni 
filipineze, aflați pe terasa 
portului, ovaționează 
oaspeți români, iși 
entuziasm bucuria de a-1 avea ca 
oaspete in țara tor pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, primul șef de 
stat român și primul șef de stat 
<iintr-o țară socialistă care vizi
tează Filipinele.

Președintele Ferdinand Marcos 
și președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Imelda Marcos iau loc in ma
șini. Coloana oficială, escortată de 
motncicliști. pornește spre Palatul

deosebită căldură de

Inietda Romualdez

de stat 
România 
timp ce

ai capitalei 
aero- 

pe înaiții 
manifestă cu

TENISMANII ROMANI
EVOLUEAZĂ LA BARCELONA

Ca Barcelona au început întrece
rile primului turneu de tenis din 
seria celor organizate de federația 
spaniolă de specialitate. Campionul 
nostru Ilie Năstase a debutat cu o 
victorie în turul al doilea, învlngîn- 
du-1 cu 6—1, 6—4 pe spaniolul An
tonio Munoz. Al doilea jucător ro
mân. Toma Ovid, a reușit să-1 în
vingă, în primul tur. pe davlscupma- 
nul cehoslovac Frantisek Pala, cu 
7—5, 7—5. dar apoi a pierdut, la lup
tă. partida cu cunoscutul jucător 
francez Patrick Proisy. La scorul de 
r»—4. 8—7. 1—3 Ovici s-a accidentat, 
fiind nevoit să abandoneze. La scor 
strins a pierdut șl Traian Marcu, în 
fața suedezului Tenny Svensson : 
6—7. 6—7

Tn turul trei, Ilie Năstase l-a eli
minat cu 6—2. 3—6, 6—2 pe Jorge 
Andrew (Venezuela) și s-a calificat

Bârâny 4—6, 6—4. 6—2: Crawford — 
Szbke 6—4, 6—7, 7—6; Holmes — To- 
vanovlci 6—0. 6—3; Taroczl — Marto
rell 7—5, 7—6.

în sferturile de finală. Alte rezul-
fate : Proisy — Crawford 4—6,, 6—1,
6—3 ; Gisbert — Dowdeswell •-2,
6—4.

Alte rezultate din primele două
tururi : Taroczi — Goven 6—3, 6—2;
Gisbert — Lara 6—1, fl—1; Mandarino
— Alvarez 6—i. 6—7, 6—2; Andersson
— Fibak 6—3. 4—6, 6—3; Orantes —
Pinto Bravo 6—2, 6—2; Velasco —

AUTO • Circuitul de 4 ore de lă 
Monza (Italia), prima probă a cam
pionatului european pentru mașini 
de turism : 1. Peltier (Belgia) — 
MtiUer (RFG) pe BMW. • Circuitul 

?de la Dijon (Franța) î 1. Merzario 
& (Ital ia) — Lafitte (Franța) pe Alfa 
©Borneo, cu medie orară de 180,754 
ficin.
t BASCHET • Dcrbyul campionatu- 
i îul masculin al Albaniei : Partizan 
VTirana — „17 Nendori" 98—78 (43—35). 
V BOX o La Johannesburg, argenti- 
i nianul Victor Gallndez și-a păstrat 
f titlul mondial profesionist Ia cat.

semigrea (versiunea WBA), învin- 
gînd la puncte în 15 reprize pe 
Pierre Fourie (RS A).

CICLISM • Turul Algeriei s-a în
cheiat cu victoria suedezului Sven 
Ake Nilsson, urmat de sovieticii S. 

; Pikuus și A. Iudin (care a fost lider 
pînă în penultima etapă, de munte). 
Pe echipe : U.R.S.S., Polonia. R.D. 
Germană. F.F. Germania, Suedia, 
Bulgaria. Cuba etc.

HANDBAL * La Alger • Algeria — 
sel. Martin (Cehosl.) 18—17 (8—8).

ÎNOT „Cupa Latină*’, la Las 
Palmas (Spania), a revenit echipei 
Braziliei eu 185 p. urmată de repre-

SI FILIPINE
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prezidențial Malacanang, reședința 
rezervală oaspeților români.

★
Miercuri seara, președintele Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită protocolară la Palatul Ma
lacanang președintelui Republicii 
Filipine, Ferdinand Marcos, și 

doamnei Imelda Romualdez Marcos.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Ferdinand Marcos și 
doamna Imelda Romualdez Marcos 
s-au întreținut cu cordialitate și 
căldură.

I
I
I
I
I
I
I

★
Miercuri seara, la 

zidențial Malacanang 
ceremonia conferirii 
distincții românești și

Președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos, a conferit pre
ședintelui Nicolae 
dinul „Sikatuna", clasa 
înaltă distincție

în continuare, 
dinand Marcos a 
Elena Ceaușescu 
Silane". înalta 
inminată de doamna Imelda Ro
mualdez Marcos.

La rîndul său, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. a 
conferit președintelui Ferdinand 
Marcos ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu a conferit doamnei 
Imelda Romualdez Marcos ordinul 
„23 August" clasa I. înalta distinc
ție a fost inminată de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

★
Miercuri scara, președintele Re

publicii Filipine, Ferdinand Marcos, 
și doamna Imelda Romualdez 
Marcos au oferit. Ia Palatul Mala
canang, un dineu oficial in onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în timpul dineului. care 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă cordialitate, președintele 
Ferdinand Marcos și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Palatul pre- 
a avut loc 
unor înalte 
filipineze.

Ceaușescu or- 
I. cea mai 

filipineză. 
președintele Fer- 
conferit tovarășei 
ordinul „Gabriela 
distincție a fost

s-a 
de

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

La Dublin, în saloanele hotelu
lui Burlington, au început lucră
rile celui de al 39-lea Congres 
mondial al ziariștilor sportivi, la 
care participă 110 delegați din 41 
de țări, membri ai asociațiilor na
ționale din 4 continente, afiliate 
la Asociația Internațională a pre
sei sportive (A.I.P.S.). Delegația 
română este alcătuită din Aurel 
Neagu, președintele Asociației pre
sei sportive, redactor-șef al ziaru
lui ..Sportul", și Constantin Dia- 
mantopol, membru al conducerii 
asociației și redactor al ziarului 
„Informația Bucureștiului".

Cu prilejul solemnității inaugu
rale de luni seara. Congresul a 
fost salutat de Richard Burke, 
ministrul educației al Irlandei, și 
de lordul Killanin, președintele 
C.I.O., care a promis în continua
re sprijinul forului olimpic acor
dat activității A.I.P.S. Cu aceeași 
ocazie, au fost decernate trofeele 
A.I.P.S., determinate prin votul a- 
sociațiilor naționale ; trofeele au 
revenit atletei poloneze Ircna 
Szewinska, fotbalistului olandez 
Johann Cruyff și antrenorului 
vest-german Helmut Schiin.

Pe ordinea de zi figurează ra
poartele președintelui și secretaru
lui general al A.I.P.S., raportul 
financiar și organizarea tribunei 
presei la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck si Montreal. Șefii birou
rilor de presă ai comitetelor de 
organizare, aflați în capitala 
irlandeză, au prezentat informări.

Au fost primite ca noi membre 
ale A.I.P.S., asociațiile naționale 
din Argentina, Sierra Leone și 
Pakistan. Reprezentantul Argenti
nei, tufă care va găzdui în 1978 
campionatul mondial de fotbal, a 
propus ca reuniunea Comitetului 
executiv al A.I.P.S. în 1976. șl 
Congresul în 1977, să-și desfășoare 
lucrările în Argentina.

Pentru orice străin, tara 
7 000 de inșule reprezintă 
nou, atrăgător ți de multe 
fascinant. Este o țară în 
există încă destule contraste pu
ternice, dar care este decisă să-și 
urmeze propriul drum de dezvol
tare politico-socială independentă. 
Totodată, în 
mai mult ca 
există un amestec foarte 
sânt de rase, explicabil prin is
toria de mai multe veacuri a aces
tui popor, care vorbește aproape 
la fel de bine trei limbi 1 tagalog 
(filipineză), engleza ș'i spaniola.

în 1969, cînd am participat pen
tru prima oară la un turneu de 
șah în Filipine, cunoșteam foarte 
puțin despre situația sportului în 
această țară. Concursul a fost in
teresant, 
singurul 
Meralco 
anterior 
Fischer) 
mă privește, un mare succes per
sonal. Desigur. realizarea unui 
scor record de 11 puncte din /Îl 
posibile ar putea crea dubii asu
pra valorii reale a șahului filipi- 
nez. Și totuși, chiar atunci, în 
partidele susținute, mi-am putut 
da seama de dorința de afirmare 
puternică a maeștrilor acestei 
țări, de stilul lor spectaculos, a- 
vîntat, de atac cu orice preț, care 
desigur uneori era prea riscant 
Că am avut dreptate, a dovedit-o 
peste numai puțin timp evoluția 
frumoasă l!a „interzonalul" din 
1970 a lui Renato Naranja (clasat 
pe locul 2 la turneul Meralco. cîș- 
tigat de mine), care a remizat cu 
Fischer și Polugaevski, cîstigînd 
partide spectaculoase 
viei si Reshevsky !

Echipa națională a 
constituit mereu un 
rios pentru șahiștii 
piei. O dată, la Skoplje. în 1972, 
filipinezii au fost chiar la un pas 
de a realiza o mare surpriză în

celor 
ceva 

ori 
care

Filipine, probabil 
oriunde In Asia, 

Intere-

inedit pentru mine (eram 
participant străin Ia acest 
„open“, care îi avusese 
ca invitați pe Gligorici și 
și a constituit, în ceea ce

Meci egal la floretă

ROMANIA

, cîstigînd 
la Matuto-

Fiiipinelor a 
obstacol sc- 
noștri ol ini-

R.D.G. 8-8 (61-61)

I

Iată că și scrima consemnează 
un meci absolut egal, dat fiind 
faptul că întîlnirea masculină de 
floretă România — R. D. Germa
nă avea un caracter amical, fără 
necesități de clasament sau califi
care. Așa îneît scorul final, de 
egalitate perfectă : 8—8 (61—61 la 
tușaveraj), n-a mai avut nevoie 
de nici un amendament (de pildă, 
meci de baraj).

Așa cum prevăzusem, partida a 
fost foarte dificilă pentru floretiș-

TURNEUL FEMININ DE VOLEI DE LA SZOMBATHELY
S-a încheiat turneul feminin 

volei de la Szombathely, dotat 
„Cupa Savaria". Ultimele r exul
tate ! Cuba — România 3—0 (12, 
8, 10), Ungaria — Bulgaria 3—2, 
Cehoslovacia — Ungaria (tineret) 
3—0, România — Ungaria (tineret) 
3—0 (5, 3, 11), Bulgaria — Ceho
slovacia 3—1, Cuba — Ungaria 
3—2. Trofeul a revenit formației 
Cubei, neînvinsă, cu 10 p, urma*

de 
cu

tă de cele ale Ungariei 9 p, Ceho
slovaciei 7 p (setaveraj 10:9), Bul
gariei 7 p (11:11), României 7 p 
(6:11) și. Ungariei tineret 5 p.

★
în finala turneului masculin de 

la Bratislava : Polonia — Ceho
slovacia 3—1. După cum am* mai 
anunțat, echipa României a ocu
pat locul 3.

ECHIPA U. R. S. S
PRIMUL DERBY AL

La Miinchen, In prima întllnire 
dintre principalele pretendente la 
titlul mondial la hochei pe ghea
ță, reprezentativa U.R.S.S. a obți
nut o victorie meritată în. fața e- 
chipei Cehoslovaciei, cu scorul de 
5—2 (0—1, 3—0, 2—1). Campionii 
mondiali au înscris prin Iakușev 
(min. 26 și 37), Kapustin (24), Pe
trov (44) și Harlamov (55), iar în-

149, 
116, Mexicului 71 și Argen- 
• In triunghiularul de la 

Cehoslovacia — Scoția 
Cehoslovacia — Ungaria 

Scoția — Ungaria 176,5—156,5.

zentativele Franței 176, Italiei 
Spaniei 
tlnei 42 
Praga s 
186—142. 
176—151,
Performerul concursului a fost sco
țianul David Wilkie — 1:05,7 la 100 
m bras.

POLO • Tn turneul de la Syracusa 
(Italia) : Robben Hilversun (Olan
da) — Partizan Belgrad 10—6 (3—2, 
3—1, 4—2, 0—1) !

PE SCURT
RUGBY • In grupa B a campio

natului european FIRA. la Varșovia: 
Polonia — Olanda 24—20 (18—6). In 
urma acestei victorii, echipa Polo
niei a promovat In prima grupă.

SCHI • In absența celebrei cam
pioane Annemarie Proll-Moser. pro
ba de coborîre a campionatului Aus
triei a revenit tinerei Nicola Spiess, 
urmată de Brigitte Totsching și Wil- 
traud Drexel « ..Cupa presei", des
fășurată pe trambulina de la Ober
wiesenthal. a fost ciștigată de cam
pionul mondial Hans-Georg Asclien-

A
C. M

CIȘTIGAT
DE HOCHEI

vinsii prin 
(45).

Celelalte
cu rezultatele i Finlanda — Polo
nia 5—2 (1—0, 2—1, 2—1), Suedia 
— Finlanda 1—0 (0—0, 0—0, 1—0).

în clasament, după patru etape, 
conduce U.R.S.S. cu 8 puncte (36 
—13), urmată de Suedia — 6 p (20 
—5), Cehoslovacia — 6 p (20—10), 
Finlanda — 4 p (16—15), S.U.A. și 
Polonia 0 p.

Stastny

partide

(7) și Holik

s-au încheiat

bach (RDG). urmat de compatriotul 
său Rainer Schmidt și 
Johann Saetre.

ȘAH • Turneul de la 
(insulele Canare), runda 
sen — Pomar 1—0; Tal
Mecking — Cardoso și Visier — Pe
trosian remize ; în clasament : Me
cking șl Cardoso, cite 2’/, p • La 
Dortmund, după 6 runde : Vesteri- 
nen 5'/2. Savon 41/, (1), Parma 4; în 
runda 6: Vesterinen — Parma re
miză • S-a încheiat turneul de la 
Budapesta : " *
lo'/j din 
Portisch

TENIS 
ret (sub 
ciștigată 
Stockholm : 
în finală • 
Louis : Metreveil 
6—4; 
6—3; 
Koch 
— Ganzabal 6—3, 6—3.

VOLEI • In ..Cupa primăverii" (fe
minin) la Istanbul : Turcia — Anglia 
3—6, Italia — Spania 3—0. Olanda — 
Austria 3—0, R.F.G. — Belgia 3—1.

norvegianul

Las Palmas 
a 3-a : Lar- 

Hort,

tii români, oaspeții dovediridu-se 
— ca de obicei — foarte bine pre
gătiți fizic și psihic, dar și cu o 
surprinzătoare adecvare tactică. 
Așa incit echipa R. D. Germane a 
condus în prima jumătate a par
tidei și a avut apoi in final re
sursele necesare să remonteze și 
să preia — spectaculos — condu
cerea : de la 5—7 la 8—7 ! Față în 
față în ultimul asalt : Țiu și Pra
ter. Acesta din urmă răspunde in
genios atacurilor debordante (dar 
stereotipe) ale reprezentantului 
nostru și conduce cu 2—9. încer
cări disperate ale lui Țiu. echili
brul se restabilește și un final 
fierbinte : 5—3 pentru Țiu ! Cu 
acest rezultat, partida se încheie 
cu un draw.

Au punctat pentru echipa Româ
niei : Petrus și Tiu cite 3 v, Kuki 
și Buricea cite o victorie (în timp 
ce Petrus a început cu o suită 
de victorii, picrzînd doar ultimul 
asalt, la Lossius, Tiu a pierdut 
primul asalt, la Pfeiffer, cîștigîn- 
du-le însă pe celelalte trei) ; ac
centuată oboseală la Kukî : Bu
ricea — cu acțiuni bine concenute, 
dar și cu altele (puerile). Victo
riile formației R.D.G. : Lossius 3, 
Pfeiffer și Haerter cite 2. Prater 1 
(cîstigătorul turneului individual 
de la „Cupa Gaudini". Haerter. a 
pierdut La Petruș și Tiu).

Paul SLĂVESCU

detrimentul formației noastre, sat» 
al puternicei reprezentative a 
S.U.A. în numai cifiva ani, șahul 
filipinez a cunoscut o uimitoare 
dezvoltare datorită în primul rind 
bazei de masă a acestui sport; 
care acum se joacă pretutindeni 
în țară, pe băncile școlilor sau 
chiar pe ogoare, după ce țăranii 
au terminat lucrările agricole ! 
Fiind scutit de rivalitatea fotbalu
lui, care în Filipine este aproape 
necunoscut, șahul s-a impus cu 
autoritate, rivalizînd de la început 
cu alte sporturi foarte populare 
aci, ca baschetul, baseball-ul și gol
ful. Faptul că în 1974, la Olim
piada șahistă de la Nisa, 
filipinez Eugene Torre a 
(după o evoluție excelentă) 
mare maestru al Asiei, a 
impuls decisiv dezvoltării 
impresionante a 
ții" în Filipine.

în aceste luni, în Filipine se 
desfășoară un inedit turneu, 
care mutările 
trasmise prin telex în 
tară, turneu deschis jucătorilor de 
orice categorie, de la începători la 
mari maeștri. Mutarea inaugurală 
a fost efectuată de președintele 
Republicii Filipine, Ferdinand 
Marcos.

După cum era si normal, dez
voltarea impetuoasă a bazei de 
masă a acestui, sport a dat re
zultate rapide în șahul de perfor
mantă. Jucătorii filipînezi au o 
serie de rezultate foarte valoroase, 
dintre care ultimul este cucerirea 
titlului de campioni pe echipe ai 
Asiei, la ultima ediție desfășurată 
în Malaezia. în ultmiii doi ani, 
turneele internaționale organizate 
la Manila au fost printre cele mai 
puternice din lume, bucurindu-se 
de o participare selectă, cu mari 
maeștri de prim rang. Aceste mari 
turnee, care tind să devină tradi
ționale. au fost organizate fără 
cusur (in 1973 s-a iucat la Arșnta 
Colisseum — 25 000 de locuri).

S-a vorbit despre un adevărat 
„miracol șahist filipinez". dar a- 
cest miracol are explicații foarte 
simple și logice. Ele ar fi. în pri
mul dînd. dragostea fată de acest 
sport, condițiile create dezvoltării 
șahului do masă și do performan
tă. în sfîrșit munca depusă de 
jucătorii si de factorii responsabili 
in activitatea șahului filipinez, 
devenit fără îndoială sportul na
țional al acestui popor.

tinănil 
devenit 
primul 

dat un 
actuale 

„sportului min

în 
partidelor sînt 

întreaga

FLORIN GHEORGHIU 
mare maestru international

La Lucea (Italia)
ȘAHIȘTII ROMÂNIEI

Învingători în

„CUPA NAȚIUNILOR"
în localitatea italiană Lucea s-a 

desfășurat tradiționalul turneu de 
sah pe echipe, dotat cu „Cupa na
țiunilor". Un frumos succes n obți
nut reprezentativa României, cla
sată pe primul loc cu 14 puncte, 
lăsînd în urmă echipele Italiei — 
13 p, Iugoslaviei — 11 p și Aus
triei — 10 p. S-au jucat două tu
ruri și iată rezultatele înregistra
te de formația română i 3—1 si 
2—2 cu Austria : l'/a—2*/» Și 2'h— 
1'7, cu Italia ; 2'/2—D/, si 2Vr- 
l’A cu Iugoslavia. Jucătorii noștri 
au realizat următoarele scoruri, în 
ordinea meselor : Urzică 2V2 p (din 
5). Vaisman lp(4). Suba 4 p (5), 
Ghindă 3‘/, (5). Mititelu 3 p (5).

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
IUGOSLAVIA (etopo o 23 o) : O.F.K. 

Beograd — Bor 0-0: Rodnicki Niș — Hoi- 
duk Split 0-1: Velez Mostar - Proletar 
Zrenionin 4—0: Dynamo Zagreb — Sara
jevo 1—0: Vojvodina Novi Sad — Steaua 
Roșie Belgrad 2-1; Partizan Belgrad - 
Celik Zeniea 2-0. Clasament : Hajduk 
31, Voivodina 30, Steaua Rosie 28.

SPANIA (etapa o 27-a): Atletica Ma
drid - Valencia 5-2; Las Palmas - 
Gijon 2—0: Real Sociedad — Murcia 2-0: 
Elche — Real Madrid 1-0: Granada. — 
Saragossa 3-0: Betis Sevilla — Atletico 
Bilbao 2-1 : Cefîo Vigo - C.F. Barcelona 
1—0; Espanol Barcelona — Malaga 1—2: 
Salamanca — “ ' ** " *
Real Madrid 
Sociedad 30.

BULGARIA (etapa a 20-a) : 
Sofia — Minîor Pernik 3—0: 
Septemvrisko Zname Sofia — Cerno More 
Varna 3—1: Dunav Ruse — Levskî Spar-

tak Sofia 1—1; Akademik Sofia — lontrn 
Gabrovo 3—0: Lokomotiv Plovdiv - Etfir 
Tîrnovo 3—2. Clasament : Ț.S K.A. 27, 
Lokomoliv Plovdiv 26, Akademik 26.

CEHOSLOVACIA (etapa a 22-c) : Span- 
ta Praga — Inter Bratislava 1—2; Slova» 
Bratislava — Banik Ostrava 4—0; Cc- 
hemians Praga - Zbrojovka Brno

Bo-
2-0:

A.C. Nitra — Spartak T-nava 2—1; Td’tnec
— Dubla

Inter28,

!n

Praga 1—2. Clasament : Slovar»
27, Bohemians 26

Hercules 0—1.
42, Sarogossa

Ciasamvnt :
31, Real

Lokomotiv
T.S.K.A.

preliminariile olimpice 
OLANDA — LUXEMBURG 1—0 
Tn cadrul preliminariilor turneului 

olimpic, selecționata Olandei a în
vins In deplasare, cu scorul de 1—6 
(0—6). formația Luxemburgului. Go
lul victoriei a fost înscris. Tn minu
tul 56. de Van den Broock.

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE
Prima manșă a semifinalelor cupelor europene la fotbal, desfășurată 

aseară, a înregistrat următoarele rezultate :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern Miinchen
C. F. Barcelona

CUPA CUPELOR
Steaua Roșie Belgrad
P. S. V. Eindhoven

CUPA U.E.F.A.
Twente Enschede— Juventus Torino

Meciul F. C. Koln — Borussia Monchengladbach se va disputa
Returul tuturor partidelor din semifinale este programat

23 aprilie. Alte amănunte, în ziarul de mîine.

Ribli
»*/3,

Polugaevski și 
posibile, Smejkal 

Kirov — O1/,. 
Competiția pentru 
ani) de la Milano a fost 
echipa suedeză 
3—1 cu Lancia ' 
Turneul WCT de 

Masters 
Emerson — Bengtsson 
Tanner — Kakulia 6—1, 
— Cornejo 6—2, 7—5;

15
Si
•
21 
de

tine-
SALK 

Torino 
la St. 

I 7—5, 
7—5. 
6—2: 

Flllol

St. Etienne 
Leeds United

Ferencvăros 
Dinamo Kiev

0—0 
2—1

2—1
3—0

3—1

(1—0)

(1—0)
(2—0)

(1—0) 
astăzi, 
centru
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