
VIZITA PREȘEDINTELUI' 
NICOLAE CEAUSESCU i 9

în Filipine si Pakistan9
de 
in

președintele 
România, 

președintele 
Ferdinand

Sîmbătă, 12 aprilie 1975, cea 
a patra zi a vizitei oficiale 
Filipine a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a marcat un moment 
istoric în dezvoltarea bunelor re
lații de prietenie dintre cele două 
țări.

în această zi, 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și 
Republicii Filipine,
Marcos, au semnat, intr-un cadru 
sărbătoresc, la Palatul Malaca
nang, Declarația solemnă comună 
și Comunicatul comun — docu
mente de o deosebită importanță, 
care deschid un nou și strălucit 
capitol de largi perspective rapor
turilor româno-filipincze, în inte
resul ambelor popoare, al păcii și 
înțelegerii în lume. După ce sem
nează Declarația solemnă comună 
și Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Re
publica Filipine, cei doi președinți 
semnează, de asemenea, acordul 
de bază de cooperare economică și

tehnică, acordul comercial și acor
dul de 
țifică.

colaborare tehnică și știin-

în 
bâtă,

*
dimineții 

semnarea 
comune 

documente 
președintele 

și tovarășa 
s-au îmbarcat la bordul 
prezidențial „Ang Pan- 

împreună cu președintele 
Marcos 

Romualdez

cursul 
după 

ției solemne 
lorlalte 
lipineze. 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
yachtului 
gulo“, 
Ferdinand 
Imelda 
bordul yachtului, cei doi șefi de 
stat au continuat dialogul fruc
tuos, început incă din prima zi 
a vizitei. La bordul yachtului, 
președintele Ferdinand Marcos și 
doamna Imelda Marcos au oferit 
un dejun în onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușcscu. Seara, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Ferdinand Marcos 
și doamna Imelda Marcos, s-au 
întors la reședința '* *' P'latul
Malacanang.

de sîm- 
Declara- 

și a ce- 
româno-fi- 

Nicolae 
Elena

și doamna 
Marcos. Pe

PLECAREA DIN MANILA
Duminică dimineața, președintele 

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușcscu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au pă
răsit Manila, incheindu-și vizita 
oficială in frumoasa și ospitaliera 
țară a I’ilipinelor.

Mașinile 
motocicliști, 
aeroportul 
nilei.

Garda militară aliniată pe 
port prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale celor

oficiale, escortate 
se îndreaptă 

internațional al

de 
spre 
Ma

aero-

două

trasețări. în semn de salut, sînt 
21 de salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat rostesc 
cuvintări, subliniate cu îndelungi 
aplauze de întreaga asistență.

Președintele Nicolae Ceaușcscu 
și tovarășa Elena Ceaușcscu își 
iau apoi un foarte călduros rămas 
bun de la președintele Ferdinand 
Marcos și de la doamna Iinclda 
Romualdez Marcos.

La ora 9,50 (ora locală), avionul 
prezidențial decolează, îndreptin- 
du-se spre Karachi.

SOSIREA LA KARACHI
După primele 

din itincrariul de 
și colaborare al 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu,
ospitaliere ale Japoniei și Filipi- 
nelor, inalții oaspeți români au

etape
pace

două 
prietenie, 

președintelui 
și tovarășei 

pe meleagurile

sosit, duminică după-amiază. in 
Pakistan, intr-o vizită de prietenie.

Pe aeroportul internațional din 
Karachi, pavoazat cu drapelele 
României și Pakistanului, in

(Continuare în pag. a 4-a)
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GIMNASTA NADIA COMĂNECI
ÎNVINGĂTOARE ÎN

//TURNEUL CAMPIONILOR
Sîmbătă după-amiază 

desfășurat la Empire Pool __
Londra „Turneul campionilor" 
la gimnastică, competiție afla
tă la cea de a treia ediție, care 
reunește gimnaști și gimnaste 
de frunte din Europa. Un fru
mos succes a repurtat în între
cerea feminină concurenta ro
mâncă NADIA COMANECI, 
clasată pe primul Ioc cu 37,30 p. 
Au urmat-o în clasament Lud
mila Savina (U.R.S.S.) cu 37,10, 
Avril Lenox (Anglia) 36,55, Gil- 
da Escher (R.D.G.) 36,15, Mar
tine Audine (Franța) 34,90, în 
concursul masculin primul s-a 
clasat sportivul Lutz Mack 
(R.D.G.) cu 55,50 p. Nicolae O- 
prescu (România) s-a situat pe 
locul 6 cu 53,55 p. De remarcat 
că sportivul român a obținut 
locul al doilea la inele.

s-a 
din

Comentînd succesul Nadiei 
Comăneci în concursul interna
țional de la Londra, corespon
denții agențiilor de presă evi
dențiază evoluția admirabilă a 
tinerei sportive românce, un 
veritabil „copil minune" al 
gimnasticii. Nadia Comăneci, 
deși nu a împlinit încă 14 ani, 
scrie corespondentul agenției 
Reuter, a impresionat asisten
ța prin precizia execuțiilor și 
stilul său modern, acrobatic.' 
în mod deosebit a fost apre
ciat exercițiul prezentat de 
Nadia Comăneci la sol, unde a 
obținut nota 9,70. Și la celelal
te trei aparate Nadia Comă
neci a întrunit sufragiile arbi- 
trelor clasîndu-se prima Ia să
rituri și obținînd notații bune 
la paralele și bîrnă.

Campionatele internaționale de gimnastică ale României

ALINA GOREAC PE PRIMUL LOC
LA INDIVIDUAL COMPUS

și ion (hccichcș,
• Gcorgcia (labor

rcvddțiilc concursului

DE AZI, LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

„CENTURA DE AUR" PROMITE
0 BOGATĂ

A

SĂPTĂMINÂ PUGIL1STICÂ
Gongul inaugural al „Centurii de 

aur" va răsuna astăzi, sub cupola 
Palatului Sporturilor și Culturii 
din Capitală, la ora 15, pentru ca 
la ora 19 să înceapă cea de a doua 
gală a unei serii neîntrerupte 
toată săptămîna. Pînă la închide
rea ediției, sosiseră la București 
pugiliști din 15 țări.

AU SOSIT BOXERII 
DIN VENEZUELA

Sosirea în ultimă clipă a unei 
valoroase delegații venczuelane 
sporește, firește, interesul și nive
lul calitativ al competiției. Reci
tind lista înscrișilor, constatăm că 
prezența unor campioni olimpici 
(Teofilo Stevenson, Orlando Mar
tinez. Gyorgy Gedo), campioni 
mondiali (Jorge Hernandez, Emi
lio Correa), campioni europeni (T. 
Badari, C. Gruicscu. S. Cuțov). 
campioni ai America Centrale și 
Caraibilor (A. Pcrez și A. Lcmus), 
campionul Commonwealthului (M. 
Muruli) — este firesc să ducă la 
partide cu suspense și 
gători incerți. ceea ce face, 
fapt, farmecul oricărei 
pugilistice.

cu învin- 
de 

reuniuni

SPRE O FINALA : 
STEVENSON — SIMON ?

la Snagov • „Ceea
virșire e postura

Sîmbătă și duminică 
nuat, ’ 
pitală, întrecerile de gimnastică 
din cadrul celei de-a 18-a ediții 
a Campionatelor internaționale 
„Gheorghe Moceanu" ale Româ
niei. Sîmbătă după-amiază, în fața 
unei săli aproape pline, s-a des
fășurat concursul feminin care a 
reunit în fața aparatelor sportive 
din 11 țări. Mai bine de două 
ore, am urmărit o întrecere in
teresantă, în care cele 26 de 
concurente s-au străduit să-și pre
zinte cit mai bine posibil noile 
exerciții liber alese pe care le-au 
pregătit pentru anul acesta și 
pentrul anul viitor, cel al Olim
piadei de la Montreal. Din nou, 
ca și în competiția masculină, pe 
primul plan s-au situat reprezen
tantele 
atit a 
cit și a 
loroase

Alina 
nr. 1 
mondiale de la Varna, și-a valo
rificat eu multă precizie șansele 
hîrtiei, dominînd autoritar între
cerea. Deși și-a îmbunătățit evi
dent exercițiile la unele aparate, 
Alina s-a pregătit serios pentru 
acest concurs și nu e deloc sur
prinzător că ea se află pe pri
mul loc în toate cele patru probe.

au 
în sala Floreasca di 
întrecerile de

conti- 
,n Ca

țării noastre, ca urmare 
mai bunei lor pregătiri, 
participării mai puțin va- 
de peste hotare.
Gorcac, gimnasta noastră 
la trecutele campionate

De altfel, notele 
mai ridicate din 
sărituri, 9,35 la ,______ , „
bîrnă, 9,45 la sol — cea mai mare 
notă acordată de brigăzile de ar- 
bitre în concursul feminin. O 
plăcută surpriză ne-a oferit tînăra 
Gcorgeta Gabor. în cursul nopții 
de vineri ea s-a înapoiat de la 
Riga, unde a evoluat într-un im
portant concurs internațional (o- 
cupînd locul al treilea la sol), iar 
sîmbătă s-a alăturat gimnastelor 
românce înscrise pentru „interna
ționale". Georgeta Gabor a concu
rat remarcabil, ocupînd locul se
cund în clasamentul individual 
compus. Un rezultat care vorbește 
de la sine despre posibilitățile 
acestei tinere gimnaste. Ne-a plă
cut, de asemenea, Marilena 
Neacșu, debutantă într-o compe
tiție de asemenea anvergură, con
stantă și cu exerciții de bună 
valoare tehnică Ia toate aparatele, 
în mod sigur ar fi putut obține 
rezultate mai bune și o altă 
tînără concurentă româncă, Iu- 
liana Marcu, dar se pare că emo
țiile au dominat-o peste măsură. 
In ce privește evoluția unora din-

Constantin MACOVEI

ci au fost cel* 
concurs : 9,30 Ia 
paralele, 9,30 la

(Continuare in pag. a 4-a) i

WEEK-END-UL
FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI"
• Dudu Georgescu, accidentat, reintră... astăzi,

ce trebuie să evităm cu desă
defensivă deliberată44 ® Au

marcat: Kun (3), Lucescu (2), Cheran

S-ar putea ca turneul să prile- 
juiască o seamă de îndîrjite me- 
ciuri-revanță, precum și unele 
„premiere". Cum se va petrece, 
de pildă, o posibilă întîlnire Ste
venson — Mircea Simon, ținînd 
seama de faptul că antrenorul e- 
merit Constantin Nour vrea să-1 
călească pe elevul său și în focul 
internațional al categoriei supe
rioare ? Ugandezul Muruli ar fi 
avut de luat o revanșă de la Ca- 
■listrat Cufov, care l-a învins la 
Munchen ; dar, crescind in greu
tate, el va trebui să se mulțu
mească cu participanții la catego
ria mijlocie mică, unde este proba-

ln sala
tuează ultimele antrenamente

„Metalul", boxerii străini, parlicipanti la „Centura de aur", efec-
................... Foto : N. DRAGOȘ

bilă o altă înverșunată 
campionatelor mondiale, 
naliștii de la Havana : 
Garbey și venezuelanul Lemus.

revanșă a 
între fi- 

cubanezul

NU PIERDEJI CAT. SEMIMUSCĂ I

Adevăratul iubitor de box n-ar 
trebui să piardă nici un început 
de gală, pentru că semimuștele au 
o garnitură impozantă, cu campio-' 
nul olimpic și dublul campion eu
ropean Gybrgy Gedii 
campionul mondial 
(Cuba), vlcecampionul

(Ungaria),
Hernandez 

european

Beihan Fuceadjiev (Bulgaria), 
campionul Franței Jose Leroy, 
fără a mai pune la socoteală va
loroșii noștri băieți, de la campio
nul țării Al Turei pină la re
velația de ultim moment, gălățea- 
nul Teofil Ghinea.

Campionii de pînă acum ai com
petiției sint C. Gruiescu și cuba
nezul G. Carrillo, cu cite două 
ediții ciștigate și cite un loc se
cund. Cine va rămine in fruntea 
ierarhiei după această a 4-a ediție?

Victor BANCIULE5CU

Sîmbătă după amiază, autocarul 
„tricolorilor", venind de la Sna
gov, a pătruns pe aleile Parcului 
Steaua, din Ghencea.

De la început, o surpriză : Dudu 
Georgescu, accidentat în meciul cu 
Sportul studențesc, nu joacă, pen
tru a putea reintra... luni, împo
triva T.M.B.-ului. în aceeași situa
ție e Dinu, care a primit reco
mandarea de a-și menaja piciorul, 
pentru a putea participa, cu forțe 
pline, la meciul-școală de luni 
după amiază, care se va juca la 
Snagov.

Pentru prima repriză, cea cu 
Unirea Tricolor, antrenată de fos
tul internațional Iuliu Uțu, antre
norul Valentin Stănescu aM^iază

formația : Iorgulcscu (Răducand 
va apăra poarta „uniriștilor") — 
Cheran, G. Sandu, SStmăreanu II. 
Anghelini — Dumitru, Bălăci, Bo- 
loni — Nunweiller, Kun, Lucescu.

Jocul e punctat de intervențiile 
orale ale lui Valentin Stănescu, 
foarte insistent în direcția cursivi
tății jocului. In lipsa lui Dudu 
Georgescu, cele patru goluri sînt 
înscrise, logic — am spune — de 
Kun (2) și Lucescu (2). Din pă
cate, la o ciocnire, Boloni se acci
dentează și părăsește terenul. (în

loan CHIRILA '
-_______ '

(Continuare in pag.



rA LUAT SFÎRȘIT PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI DE RUGBY
Deși

MIERCUREA CIUC
in minutul 40, cu 2-0CAMPIOANĂ DE JUNIORI |

Dacă In seria a doua a campiona
tului Diviziei A de rugby apele erau 
limpezite (Farul și Știința fiind 
deja calificate în turneul final de 
el:t;i), în schimb în cealaltă. între
cerea a continuat să fie urmărită 
cu sulletul la gură, deoarece, in afa
ră de Steaua, care acontase locul 
lnlii, Dinamo și Universitatea au 
trebuit să aștepte verdictul ultimei 
etape. A cișligat, pe linia de sosire, 
lorinația bucureșteană, învingătoa
re ia Sibiu, unde „minunea" aștep-

t

RTUL STUDENȚESC î IORDA- 
U — Baller, C. Bariton, A. HA- 
4, GI11JOHGUIU — NICOLES-

N'iON — FUG1GI. ATANA- 
PANDEA (min. 75 Bosemayer)
landa, laneu — STANCULES- 
Alexandrescii. Sofronie (min. 

anaitescu). UNIVERSITATEA : 
ici (min. 41 Duță) — Tlrnian- 

JHICIU, Pupa, Suciu — Ghețu,

picior căzută, după o grămadă spon
tană. printr-o inimoasă fentă (nun. 
25). Dacă la început oaspeții au apă
rui mai deciși, treptat intilnirea s-a 
echilibrat, ba, mai mult, inițiativa 
a trecut in repriza secundă de par
tea Sportului, mai lucjd, mai bine 
condus de Nicolescu, Fugigi, Atana- 
siu. Încă de la reluare (min. 43), 
lordănescu, tatr-un moment de in
spirație, găsește poziția ideală pen
tru „droap" ; 3—3. Jocul se impinge. 
In min. 5» se produce o busculadă 
colectivă, al cărei epilog este sur- 

ător : arbitrul Al. Lemiieanu ii 
vinovați și 11 elimină pe in- 

jionalit Kășcsnu și Fugigi, deși 
iceștia fuseseră „eroii princi- 
.. O spectaculoasă acțiune (min. 
te terminală in butul timișoreui- 
e Costea Bariton, realizatorul 
încercări importante : 7—3. E- 
iui Mitică Antonescu pare re

ntă și primește, peste 13 nilnu- 
nouă seric, de șase puncte, 

a (încercare) și ‘ “
(formare), 13—3 ! , .

pătrunde vijelios pe aripă in 
76, dar, cind să culce balonul, 
obstrucționat și... încercare de 
izare : 13—7 (Chieiu nu a pu- 
■ansforma). In final, un ofsaid 
speților ii dă posibilitatea lui 
aiiton să stabilească, din I. p., 

: 16—7 (0-3) pentru bueu-

Floreseu — Tătucii, Voiln.aun, KAȘ- 
CANU — DUMITRU. Malancu (min. 
53 Peter) — MIT AN. Popovicl, FI. 
loiuță.

D. CALUMACHI
G. RAEȚCHI

llai*iton
totuși,

Cclelalte rezultate. Seria I: C.S.M. 
Sibiu — DINAMO «—12 (0—12). Viman 
și constantin reușesc două încercări 
pentru bucureștenl, pe care le 
transformă Nica. După pauză, do
minare a gazdelor. Gomboș (2 l.p.) 
reduce din handicap. (I. Boțocan, 
Coresp.) STEAUA — GLORIA 31—9 
(23—«>. CONSTRUCTORUL Buzău — 
„POLI" Iași 27—9 (16—3). (D. Soire, 
corcim.î. Seria a n-a : FARUL — 
RULMENTUL Birlad 29—6 (4—0) si
T.C. IN'D. Constanța — AGRONO
MIA Cluj-Napoca 42—3 (20—3). (P.
Enaehe, coresp.). ȘTIINTA Petroșani 

---------- 3—0 (o—O). Stoica Euclu 
Neagoe, coresp.). GRIVI- 
— VULCAN ‘ ‘

— rapid
(f.p.). <Em. 
ȚA ROȘIE 19-0 (9—0)

SERIA I
1. STEAUA 14 10 0 4 295—’11 34
2. DINAMO 14 9 1 4 215— ./7 33
3. Sp. stud. 14 8 1 5 158—m 31
♦. Timiș. M 8 0 6 121— 89 30
5. lași 14 6 1 7 101—1*7 27
K. C.S.M. Sibiu 14 5 3 S 93—ÎS! 27
7, Constructorul 14 5 2 7 113—170 25
8. Gloria 14 1 0 13 58—237 16

SERIA A II- A
1. FARIIT. 11 11 1 2 294— 98 37
2. ȘTJINJA 14 10 0 4 104— 97 31
3. GriviU Roșie 14 9 0 5 152—102 32
>. T.C. Ind. 14 8 1 5 159— 95 31
5. Rulmentul 14 7 1 6 125—158 29
h. Agronomia M 4 1 9 70—191 23
7. Vulcan îl 3 0 11 82—217 20
8, Rapid 14 1 2 11 97—135 18

Lft HOCHEI I
După o săptămînă de întrecere, 

campionatul național de hochei 
pentru juniorii de categoria I (19 
ani) a luat sfirșît, simbătă, in Ca
pitală. Conform așteptărilor, victoria 
a revenit tinerilor jucători de la 
SPORT CLUB MIERCUREA CIUC 
(antrenor — prof. Zsombor Anta)) 
cu o formație puternică, avînd două 
linii care activează în prima echipă, 
aceea din campionatul seniorilor. In 
ultimul meci, Sport Club a Învins 
cu 7—5 (4—1, 3—1, 1—3) pe Tracto
rul Brașov, dar. liocheiștii din Ciuc 
și-au menajai. în med evident foștii 
colegi do școală. care suportau 
greul handicap de a evolua cu* o 
singură linie pâ gheață.

Locul secund a fost ocupat de e- 
chipa Liceului nr. 1 din Miercurea 
Ciuc (antrenor — prof. Jeno Buda) • 
cîștieătoaie in meciul decisiv cu 
Dunărea Galați : 11—5 (4—2, 3—2,
4-1).

Un frumos succes obține Metalul 
Râilîiuți (antrenor — Traian Arte- 
mie), clasată pe locui trei, in urma 
victoriei la limifă '***’ 
echipei școlarul 
(0-3, 3—1, 3—2).

Iată clasamentul
1. SPORT CLUB
2. Liceul nr. 1
3. Metalul
4. Dunărea
5. Școlarul
6. Tractorul

(La punctaj 
fost hotărilă de 
dintre cele două echipe).

obținută 
București :

asupra
6—5

egal

final :
s
5
5
5
5
9
departajarea 

rezultatul

5
4 
a
2
1
1

O 86—14
1 52— 21
I 13—74
3 27—46
4 25—37
4 15—23

10
3
4
4
2
2
a 

direct

IVIZIA A LA HANDBAL UN SCOR NEOBIȘNUIT

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

SELECȚIONATA DE
IN FAȚA ECHIPE

țe neobișnuit de mar 
formațiile masculine Constructo
rul Galați, Voința Cluj-Napoca și 
Flacăra Cîmpina. Dar iată rezul
tatele tehnice î

FEMININ — seria Sud : Rapid 
București — Metrom Brașov 2455
— 2330 Gloria București — Voin
ța Roman 2389 — 2219, Voința Plo
iești — Laromet București 2416 — 
25Î9. Frigul București — Cetatea 
Giurgiu 2401 — 2346, Voința Bucu
rești — Voința Constanța 2482 — 
2330 ; scria Nord : Voința Cluj- 
Napoca — Voința Tg. Mureș 2463
— 2580, Voința Timisoara — C.S.M. 
Reșița 2338 — 2312, Voința Ora- 
<jea — U. T. Arad 2560 — 2354, 
Hidromecanica Brașov — C.F.R. 
tt’g. Mureș 2333 — 2322. Voința 
Craiova — Record Cluj-Napoca 
2465 — 2369 ; MASCULIN — seria 
Sud : Gloria București — Voința 
București 5040 — 5083, Construc
torul Galați — Olimpia-Construc- 
torul București 5309 — 5082, Rafi
năria Teleajen Ploiești — Rul
mentul Brașov 5191 — 5087, Fla
căra Cîmpina — Dacia Ploiești 
5554 — 5009, Rafinorul Ploiești — 
iLaromet București 5203 — 5096 ; 
seria Nord: Voința Cluj-Napoca — 
Minerul Baia Mare 5X13 — 5018, 
Olimpia Reșița — C.F.R. Timi
șoara 5082 — 4984 p d. C.F.R. Tg. 
Mureș — Progresul Oradea 5119 — 
5117, Lemnul Satu Maro — Gaz 
metan Mediaș 4742 — 4679, Elec
trica Sibiu — Jiul Petrila 5366 — 
5219.

ONSTRUCTORUL
Ieri s-au disputat partidele eta

pei a 26-a a campionatelor Divi
ziei A la handbal, masculin și 
feminin, încheiate, în general, cp 
rezultate scontate. Etapa a fost 
dominată de un meci decisiv pen
tru locul III al întrecerii mascu
line, cel dintre Universitatea 
București — II. C. Minaur Baia 
Mare. Jocul dintre echipele femi
nine I.E.F.S. și Confecția Bucu
rești va avea loc azi, începînd 
la ora 17,30 pe terenul Steaua.

MASCULIN
,.U" BUCUREȘTI — 

MLNAUR BAIA MARE 
(7—9). Meci foarte frumos, 
au asistat, din păi 
țini spectatori. Im

de

U“ IAȘI 1-2! I

f

i

c.II.
16—15 

la care 
icate, foarte pu- 

hceputul partidei 
a găsit inițiativa de partea oaspe
ților care — mai siguri în atac 
și cu un portar în formă bună 
(Belu) — au condus cu 4—l (min. 
13) și 5—2 (min. 1(1). Făcînd efor
turi deosebite pentru a stăvili 

băimărenilor, studenții au 
să reducă din handicap 
min. 21), dar Minaur va 
avantajul pe tabela de 
pînă în min. 45, cînd 

preiau conducerea : 
14—13 în final, deși au evoluat 
fără Goran timp de 5 minute (e- 
liminat), studenții au obținut o 
victorie meritată. Principalii rea
lizatori > Vărgălui 4 și Roșu 3

iureșul 
reușit 
(5—6 * 
păstra 
marcaj 
bucureștenii

Azi, in sala Floreasca

ROMANIA-SPANIA, IN PRELIMINARIILE
C. E. DE VOLEI FEMININ

Sala Floreasca găzduiește 
partida internațională feminină 
volei dintre echipele României și 
Spaniei, contînd pentru prelimina
riile campionatului european.

Din lotul echipei noastre lipsesc 
Florentina Itu, Constanța Bălășoiu, 
Gabriela Popa și Luxa Raiovițan, 
așa că antrenorii Șt. Roman și S. 
Cliiriță vor

azi 
de

utiliza în general ju-

cătoarele care au luat parte la 
turneul de la Szombathely. Echipa 
Spaniei a sosit simbătă seara în 
Capitală, iar duminică a făcut un 
antrenament la sala de la com
plexul sportiv „23 August". Arbi
trii întîlnirii : G. Schipe (R. D. 
Germană) și A. Panteleev (Birfga- 
ria). In deschidere, ora 16 : Româ
nia (tineret) — I.E.F.S.

GRUPA A ll-a A DIVIZIEI A DE VOLEI
Simbătă și 

ral partidele 
returului în . 
A de volei. Cu o singură excepție — 
victoria în deplasare a formației mas
culine C.S.M. Suceava — rezultatele 
Înregistrate au fost cele scontate...

duminică s-au desfășu- 
primei etape din cadrul 
grupa a ll-a a Dlviaiei

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 3-0 (3, 12. 11).

FEMININ
C.S.M. SIBIU — . C.S.U. GALATI 

3—(1 (14, 7, 4). Primul set s-a carac
terizat prlntr-o dispută echilibrată, 
pînă în final, cind localnicele âu ob
ținut clștig de cauză. In cpntlnuare, 
jocul a fost insă la discreția voleiba
listelor -siblene, care s-au remarcat 
an eorpore. Arbitri : L. Andțricș 
(Cluj-Napoca) și A, Dinicu (Bucu
rești). (1. 1ONESCU — coresp. ju
dețean).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
MEDICINA BUCUREȘTI ' 3-2 (-10.
11, —15, 14. 8).

OLIMPIA-CON'STRUCTORUL — 
SPAKTAC BUCUREȘTI 3—0 (4..8. 5). 
Partida a fost tot timpul dominată 
țle jucătoarele de la Olimpia. Deți
nătoarea lanternei (șl candidată si
gură ia retrogradare), Spartae nu a 
dat o replică la nivelul exigențelor 
primei divizii. ._

MASCULIN
„U« CLUJ-NAPOCA — I.E.F.S. 

3—2. Joc frumos, spectaculos, ambele 
echipe etalind o gamă largă de pro
cedee tehnice, precum șl varietate 
în acțiunile la fileu. Victorie meri
tată a gazdelor. Arbitri : C. 
din Sibiu șl Gh. Marton din 
(I. POCOL — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI -* 
0—3 (—12, —13, —8). Un meci ___ _
tor, In care bucureștenii au arătat 
totuși o superioritate de ansamblu. 
Ploieștenll par resemnați cu reîn
toarcerea in divizia secundă, (N 
GHIDU — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. SUCEAVA 1—3 (15. —11. —13. 
—8) ! 1 Surprinzătoare infrîngere pe 
teren propriu a studenților, lideri în 
grupai.a II-a, în fața sucevenilor, 
car.ș obțin astfel două puncte prețioa
se în lupta pe care o dau pentru 
evitarea retrogradării. (C. crețu — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
VIITORUL BACAU 3-1 (13, -3, 13,
»).------ --------- _

— „U“, respectiv Mironiuc 7. Au 
condus ieșenii D. Gherghișan și 
C. Drăgan. (c. a.).

CAROM — DINAMO BUCU
REȘTI 16—20 (6—11). Cei peste 
3 t)GO dc spectatori prezenți în tri- 
Ixinele frumosului complex din 
municipiul Gh. Ghedrghiu-Dej au 
asistat la o întîlnire interesantă, 
în care superioritatea tehnică a 
dinamoviștilor și-a spus în cele 
din urmă cuvîntul, asigurîndu-le 
o
Cele 
caru 
Dan Marin, Cosnta 
Dinamo. Bun arbitrajul cuplului 
I). Purică și N. Danielcanu — 
Ploiești. (Gh. Gorun — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — STEAUA 
16—25 (10—10). După ce în prima 
repriză rezultatul s-a menți
nut egal, în partea a doua, 
tind în poarta bucureștenilor a 
evoluat Orban (foarte bun !), vic
toria oaspeților s-a conturat clar. 
Au marcat mai mult : Văduva 
(6) — C.S.U.. respectiv Birlalan și 
Drăgăniță, ambii eîte 6 — Steaua. 
Au condus foarte bine VI. Cojo
carii (Craiova) și D. Cristeii (Con
stanța). (T. Siriopol — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO BRAȘOV 17—19 (9—10). 
In ciuda faptului Că gazdele au 
condus în repriza secundă fa o di
ferență de trei goluri (min. 40 »
14— 11 și min. 46 : 15—12) ele au 
fost nevoite să cedeze ambele 
piinete oaspeților, datorită in bună 
măsură și unor greșeli de arbitraj. 
AcțMt fapt a generat clteva atitu
dini nesportive ale unor jucători 
deila »U“ (Dir.că, Stuparu), ea și 
a unei mici părți a publicului 
spectator. Cei mai eficienți : Mi
halț (5) — „U“ și Messmer (7) — 
Dinamo. Au arbitrat cu scăpări 
C. Burcă și G. Dumitrescu, am
bii din București. (T. Costin — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 17—14 (8—3).

INDEPENDENȚA SIBIU — ȘTI
INȚA BACAU 23—16 (19-5).

FEMININ
RAPID _ UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 12—19 (4—8). Timi- 
șorencele, fără să strălucească, au 
forțat de fiecare dată ia începu
turile de repriză, asfgurindu-și un 
avantaj decisiv : 7—1 (min. 17) și
15— 5 (min. 37). Deci, o partidă 
desfășurată normal, fără nimic 
deosebit. Cele mai multe go
luri : Stănișel (4), Zamfirache (3)
— Rapid, Cojocaru (4), Petrovici, 
Iordache, Ibadula, cite 3 — „U“. 
Au condus corect V. Erhan (Plo
iești) și T. Ene (Buzău) (Al. II.).

__________  și-a spus în cele 
i urmă cuvîntul, asigurîndu-le 
victorie pe deplin meritată, 

mai multe puncte : Berbe- 
(6), Badea (5> — CAROM, 

cite 5 —

VOINȚA O- 
Meci de fac- 
două formații 
de cele două
Le-a obținut 

Progresul, datorită unuj joc mai 
exact în apărare și iscusinței — 
în atac — de a folosi breșele 
create în dispozitivul defensiv 
advers. Elevele lui Dionisie Sza
bo n-au putut emite pretenții. 
Principala lor realizatoare, Magda 
Mikloș, a fost îu zi slabă. Au în
scris : Butan 2, Mamiaca 2, Cio
banii 2, Achitn 2, Mihoc 1 — pen
tru Progresul, Mikloș 5 și Laczko- 
vics 1 — pentru Voința Odorhei. 
Au arbitrat : A. Vasilescu și O. 
Vclii'u (Ploiești). (II. N.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA IAȘI 
1—2 (0—1) ! ! ! Scor rar întîlnit în 
handbal, dar — iată ! — consem
nat, totuși, la capătul unei parti
de de slab nivel tehnic. Primul 
gol s-a înscris abia după 22 de 
minute de joc, autoarea lui fiind 
Stamatin („U“ Iași). Și în repriza 
secundă partida a avut același ni
vel scăzut, gazdele ratînd, prin
tre altele, 3 aruncări de la 7 m ! 
lată și cine a înscris cele 3 punc
te ale țuițciuiui : Stamatin și Dîs- 
că —. pentru învingătoare, Ciș- 
maș — ixmtru învinse. A condus 
cuplu! clujean : P. Radvani și I. 
Lucaci. (P. Arcan — coresp.).

SPARTA MEDIAȘ — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 14—25 
(5—13). Joc la discreția bucureș- 
tencelor. Cele mai multe goluri i 
Piters (!») — Sparta, Arghir (8) — 
Universitatea. (Z. Rîșnoveanu — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — TEX
TILA BUIIU.Ș! 9—8 (5—4). Joc
interesant datorită evoluției sco
rului. Gazdele au înscris golul 
victoriei în ultimul minut de joc 
prin Szdllossi. Cele mai eficiente > 
Sos (6) — Mureșul, Vieru (4) — 
Textila. A arbitrat cuplul N. Ma- 
ghețiu și V. Epure — Timișoara. 
(A. Szabo — coresp.).

Pitaru 
Oradea

RAPID
-

PRIMUL JOC IN CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE POLO

Intilnirea de polo Progresul — 
C.N.U. desfășurată duminică dimi
neața tn bazinul Floreasca din Capi
tală a inaugurat ediția 1975 a Divi
ziei A. Meciul, de Un nivel tehnic 
modest, a fost totuși viu disputat 
pînă in ultima repriză. Cele două 
echipe au condus pe rînd : Progresul 
cu 1—0 și 2—1, apoi C.N.U. cu 3—2 
și 4—3. înaintea ultimului „sfert" ta
bela de marcaj indica egalitate 
(4—4). Finalul a aparținut jucători
lor dc la Progresul, învingători pe 
merit cu 7—5 (1—0, 1—1, 2—3. 3—1). A 
arbitrat A. SUncscu (Timișoara).

PROGRESUL — 
DORHEI 9—6 (5—3). 
tură modestă, intre 
preocupate exclusiv 
puncte ale victoriei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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S-a încheiat „Criteriul

I. KEREKEȘ - CIȘTfGATOR
terenurile Școlii sportive nr. 
ale T.C.B. s-au încheiat în-

Pe 
3 ți 
trecerile primului mare concurs 
de tenis în aer liber al sezonului: 
„Criteriul de primăvară".

Conform regulamentului, semi- 
finaliștii au jucat sistem turneu, 
astfel că ocupantul primului loc 
pe tabloul seniorilor a putut fi 
desemnat după o suită de meciuri 
dîrze. Cîștigătorul „Criteriului", 
dinamovistul brașovean Iosif Ke- 
rekeș, i-a întrecut cu 2—6, 6—4,
6— 2 pe C. Popovicl (Steaua) .și cu
7— 6, 6—3 pe B. Aimăjan (Dinamo
București), pierzînd cu 6—3, 5—7, 
4—6 în fața stelistului M. Rusu. 
Pe locurile următoare : 2. C. Po- 
povicl — 2 victorii, 3. B. Aimăjan 
— 1 v, 4. M. Rusu — 1 v. Rezul
tate ’ finale din turneul senioare
lor : 1. Simona Nunweiller (T.C.B.) 
care nu a suferit nici o Infrîngere: 
6—1, 4—6, 6—2 cu Floriea Butoi 
(C.S.U. Construcții) : 6—3, 5—7,
6-^2 "eti Elena Cotuna (C.S.U.) și 
6—0, 7—5 cu Georgeta Groza (E- 
lectrica Timișoara). Cistigători la 
dublu-bărbați : C. Popovicj (Stea-

Cind Dănilă reușea, în min. 21, să 
înscrie cu capul al doilea gol, după 
o frumoasă centrare a lui Mulțescu, 
am crezut că echipa noastră de ti
neret sub 23 de ani șl-a găsit caden
ța și va evolua la nivelul posibilită
ților și pretențiilor. Numai că acel 
al doilea gol (primul îl marcase 
Tro), In min. 19, după o deschidere 
reușită a lui Mulțescu) nu a însem
nat desprinderea de adversar, ci In
trarea într-o stare do superficialitate, 
care nu putea duce la lucruri prea 
bune, mai 
combinase 
dovedise o 
reaseă. Șl 
la mijloc _  _
primul gol al oaspeților (în min. 4ă 
Lucuță ezită să degajeze, Iar Paw- 
lavski înscrie din apropiere cu con
cursul iul Jlvan) și imediat au apă
rut grijile în tabăra noastră. Hămî- 
nea ca pauza să fie sfetnicul cel 
bun

Nuifial că începutul reprizei se
cunde ne prezintă pe Ungă jucătorii 
șterși din primele 45 de minute (Bel- 
deanti. Trei, Purlma, Atodlresei și 
Kaiser, ,mai ales primii doi, de la 
care se aștepta plusul de experiență 
atît de necesar) și intrarea în eclip
să a lui M. Olteanu șl Dănilă, care 
evoluaseră acceptabil plnă atunci. Șl 
cum nici Jivan nu manifesta sigu
ranță, echipa română n-a putut evita 
în primul sfert de oră de după pau
ză, un insucces la care nimeni nu 
putea gindl in acel minut 21 I Cele 
două goluri ale echipei poloneze, 
foarte activă, tehnică șl bine diri
jată tactic, s-au înscris în min. 53 
(M. Olteanu ezită șl ci să intervină 
la un balon ușor, Purlma fusese 
„pierdut" de adversarul său, far șu
iul lui Wolski intră printre Jivan și 
bară !) și în min. 59 (Wolskî a cen
trat de pe partea dreaptă, unde Pu- 
rima a fost depășit net, Iar Paw- 
loski a îndeplinit o simplă formali
tate). Mai rămăsese deci o jumătate 
de oră, timp în care echipa noastră 
putea să egaleze (cel puțin 1). Dar, 
chiar dacă jucătorii români au for
țat careul advers, ei s-au precipitat, 
și-au pierdut șl luciditatea de pinâ 
atunci, șl, logic, au ratat prin Manea 
(care a sărit In contratimp la o cen
trare ideală in min. 61) sau Mulțescu 
(care, de la 6 m, a trimis balonul 
peste poartă In min. 71). Șl așa, 
tot pe stadionul Dinamo, reprezenta
tiva noastră de tineret (23 de ani) 
pietde al doilea joc internațional con
secutiv (1—3 cu Cehoslovacia). Sigur 
ea ar putea invoca și neșansa din acest 
meci (mai aies m acel psihologic mi
nut 23 cind la „capul- lui Dănilă, 
fundașul polonez Tumlnski a respins 
balonul eu mina din fața porții, fără 
ca arbitrul Chilibar să acorde penal- 
tyul de drept).

Fără să uităm aceste momente de 
neșansă din evoluția scorului, nu 
putem omite comportarea de ansam
blu nesatisfăcătoare a reprezentati
vei noastre, accentuată de replica 
prin joc modern — rapid și în forță 
— a adversarului. înaintea unei par-

ales că formația poloneză 
și pînâ atunci frumos și 
vigoare eu adevărat ține

au venit greșelile în lanț, 
și în apărare, a venit și

WEEK-END-UL
(Urmare ctin pag 1)

vestiar vom afla câ accidentul e 
lipsit de gravitate).

Pauză... „Tricolorii" reintră în 
elegantul vestiar ornat cu frumoa
se „lămpi" de oxigenare. Repor
terul se retrage spre dușuri, unde 
Dinu și D. Georgescu» reveniți de 
Ja înviorarea prelungită pe care 
au efectuat-o, se autosupun unui 
tratament natural suplimentar.

Schimbăm ci te va impresii ne 
marginea meciului Spania — Scoția, 
vizionat de „tricolori". Dinu, care 
a văzut pelicula și în premieră, 
este de părere că șansa noastră la 
Madrid stă în cerbicia cu care se 
va juca la mijlocul terenului,

de primăvară44 la tenis

IN TUIWL SENIORILOR
și B. Aimăjan (Dinamo Bucu-ua) . _ ,

rești) care i-au întrecut in finală 
cu 6—1, 6—4 pe M. Mirza (Pro
gresul) și L. Țiței (Steaua); du- 
blu-mixt : I. Kerckeș, Floriea Bu
toi (6—3, 6—1 cu perechea M. 
Rusu — Simona Nunweiller) ; ju
niori 15—16 ani : cîștigător A. D>r- 
zu (Progresul) ; junioare 15—16 
ani : Lucia Romanov (Tot înain
te) ; juniori 17—18 
(Steaua) ; junioare 
Dorina Brăștin (U. 
blu 15—16 ani : Ed. 
viei (ambii de la 
dublu-fete 15—16 ani :
Dinu (Dinamo București), Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov) ; dublu- 
raixț 15—16 ani : A. Dîrzu (Pro
gresul), Camelia Chiriac ; dublu- 
băicți 17—18 ani : D. Oprea II 
(Dinamo Brașov), V. Dumbravă 
(Steaua) ; dublu-£ete 17—18 ani : 
Elena Popescu (Dinamo București), 
Mariana Socaciu (U. T. Arad) ; 
dublu-inixț 17—18 ani : S. Z;>ha- 
ria. Elena Popescu (ambii de la 
Dinamo Buc.).

ani : L. Soare
17—18 ani : 

T. Arad). Du- 
Pană — Popo- 
Tot înainte) ; 

Gabriela

Dăni
2—0 i

tide și 
aceea 
și, mi 
penha 
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GLORIA BUZĂU -
0“~0

DIVIZIA B (CTAPA A XXII-a) DERBYUL SERIEI I S-A TERMINAT NEDECIS
SERIA I

S.C. BACÂU

T [23 ani] A PIERDUT
NIEI CU 2-3 [2-1]

gol al echipei noastre. $i, totuși, nu va fi un 
Foto : Dragoș NEAGU

țescu, Kaiser (min. 72 — M. Rădu- 
canu), Beideanu (min. GO — Rădu- 
lescu) — Trol, Dănilă, Atodircsei 
(min. 4G — Manea).

POLONIA : Chwallk — Demko, 
BULZATKI, Tumihski, Per (min. 
67 — Sroka), — Krupa, HNATIO 
(min. 44 — Ostalcyk), WOLSKI — 
PAWLOVSKI, Ogaza (min. 46 — Te- 
relțki), KARAS (min. 88 — Piechac- 
zek).

Mircea M. IONESCU

— cum este 
Ila Dessau — 
Bei de la Co- 
[blema selec
tei, sub toate 
u toată acui-

— ajutat la 
i. Vasilescu I 
arele forma-

'urima, Sma- 
icuță — Mul-

BUZĂU 13, (prin
Stadionul Cring. Terenul foarte 
prost. Spectatori, aproximativ 
10 000. Raport de cornere : 16—1 1 
Raportul faulturilor : 14—16. Car
tonașe galbene : Margasoiu, Comun, 
Băluță și Stan. în min. 84 Băluță 
a fost eliminat pentru injurii. Iar 
cind vom consemna și raportul șu
turilor, cititorii se vor edifica 
asupra acestui meci : 11—4. Știm, 
liderul ne va replica cu „scopul 
scuză mijloacele", că a plecat cu 
un punct de la Buzău, că a tre
cut un...hop mare, că se gîndește 
la Divizia A ! Dar spectatorii aș
teptau și fotbal. Or, localnicii au 
dominat de la cap la cap, din min. 
1 pînă în min. 90, iar S. C. Bacău 
n-a făcut altceva decit să se ape
re. Acest egal este al apărării, 
căci pe atac băcăuanii nu prea 
au contat. Normal buzoienii sînt 
nemulțumiți de rezultat. Dar Glo
ria a dominat haotic, iar cînd a 
avut ocazii să inscrie, jucătorii săi 
s-au pripit. Au ratat Oprișan (min. 
29 și 33), Stan (min. 39 și 54), Iu- 
hasz (min. 48). în min. 49 Dumi- 
trache a fost la un pas de gol 
dar s-a opus Margasoiu, care a 
scos de pe linia porții. Băcăuanii 
au avut primul atac... mai consis
tent în min. 28 ; în min. 41 s-a 
pripit Băluță, pentru ca, în min. 
45, Pană să șuteze spre gol de la 
12 m, însă Stelian a scos, grație 
unui excelent reflex.

Arbitrul bucureștean Gh. Limo- 
na a condus foarte bine următoa
rele formații : GLORIA : STELIAN 
— Pali (min. 78 Muresan), ENE, 
SIMION, Zahiu — Vlad,' luhasz — 
Enache, Stan, Dumitrache (min. 60 
Grozea), OPRIȘAN. S. C. BACĂU : 
Coman — PRUTEANU, CATAIl- 
GIU, VOLMER, MARGASOIU — 
Carpuci, Pană (min. 69 Sosu), Du- 
țan — Ilie (min. 60 Chitaru), Bo
tez, Băluță.

Constantin ALEXE

telefon).

(mm. 85) și Traian (min. 88). (Tr. 
Enache. coresp ).

ȘTIIN'fA BACAU — CHIMIA 
BliAILA 1—1 (0—(»). Autorii golu
rilor : Deheleanu (min. 50 din 
11 m) pentru Știința, 
(min. 65) pentru ~ ' 
uiță, coresp.).

C.S.U. GALATI 
TURUL GALAȚI 
ciul a avut loc la 
terenul echipei C.S.U. este sus
pendat- Unicul gol a fost realizat 
de Manta (min. 39). (P. Comșa, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME- 
--------- ----------------- (i—o). A 

30). (C.

Vereș), BOROS — Gălan (min. 55 
Heghessy), Sikoldi — IIOLO', Bo- 
kor, Goga, ANTAL.

V. IOKDAC11E

Telegraf
Chimia. (S. Ne-

— CONSTRUC- 
0—1 (0—1). Me- 
Tulcea deoarece 

este

TALUL PLOPENI 1—0 
marcat : Mustață (min. 
Neințeanu, coresp).
1. S.C. BACAU
2. J’rogr. Brăila
3. Gloria Buzău
4. Petrolul PI.
5. Ceahlăul P. N. 
C.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MctaJul Plopeui 
C.S.M. Suceava 
S.C. Tuicea 
Celuloza
C.S.U. Galați 
”” Galați

Focșani 
Brăila 
Făli. 
Barau

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

VIITOARE
— Știința Bacău

12 6 1 51—28 30
12 5 5 40—26 29
10 6 6 32—20 2G
11 3 8 28—20 Z>
10 5 7 25—20 25
9 6 7 27—23 21

10 4 8 30—30 21
8 7 7 2G—19 23

10 2 10 21—23 22
9 3 10 33—24 21
7 7 8 33—27 21
8 5 9 26—33 21
7 7 8 20—30 21
10 0 12 24—4‘J 20
8 3 11 19—18 19
8 2 12 23—36 18
5 4 13 20—35 I I
6 1 15 16—16 13

Constr. 
Unirea 
Chimia 
Foresta 
Știința 
C.F.R. Pașcani 
Oțelul Galați 
Relonui

ETAPA
Oțelul Galați T..... _______

(0—2), S. C. Bacău — Petrolul -Plo
iești (2—3), C.S.U. Galați S. C. 
Tuicea (<>—0), Celuloza Călărași — 
Relonui Săvinești (1—2), Ceahlăul 
P. Neamț — Progresul Brăila 
(2—5), Foresta Fălticeni — Con
structorul Galați (2—7), Chimia 
Brăila — Unirea Focsani (0—0), 
Metalul Plopcni — C.S.M. Suceava 
(1—1), C.F.R. Pașcani — Gloria 
Buzău (0—4).

SERIA a Il-a
BUCUREȘTI —
3—0 (0—(i). For- 

revelația

TINERET (sub 21 de ani)
IE ÎN POLONIA: 1-0 (0-0)
prin telex), 
a poloneză 

k meciul in- 
Ipele de ti- 

dintre re- 
și Români- 

lună factură 
iei a obți

ne cu 1—0 
Iezi au ata- 
Brea echipei 
Iră greșeală, 
[ă a lansat 
Ise mareînd 
I în min. 55 
Lor 6 000 de 
li Sclieurcll

(RD.G.) a condus următoarele 
formații :

POLONIA : Cebrat — Dziuba, 
Bundek, Kozlowski, Wojt0wi.cz, Fa
ber, Studzixba (Gacek), Rasek, Tlo- 
kinski, Zambrzicki, IVoronko.

ROMANIA : Moraru — Negrilă, 
Grigoraș, FI. Marin, Onuțan — 
purcea, I. Marin, Custov — Aclc- 
nci. Radu 11, Zamfir.

După meci, antrenorii formației 
române — Ion Voica și Gh. Stai- 
cu — au declarat că partida a 
avut un bun nivel tehnic și că efi
cienta funcționare a compartimen
telor apărării și de mijloc au con
tribuit la obținerea victoriei.

LOR „TRICOLORI"

FONESTA FĂLTICENI — RELONUL 
SAVINEȘ1I 3—1 (2—1)

FĂLTICENI 13, (prin telefon). — 
începutul partidei este furtunos, 
gazdele atacă și fparte curînd pun 
stăpînire pe joc. După citeva 
atacuri susținute la poarta lui Mi
trofan, ele reușesc să înscrie. Era 
min. 6 cind Lukacs (eliminat ulte
rior, in min. 20, din teren) este 
faultat la marginea careului, tot 
21 execută excelent lovitura libe
ră, înalt in careu, de unde, Ava
silcăi reia in gol. După o perioadă 
„fierbinte", in care jocul este în
trerupt citeva minute, în min. 36, 
după un un-doi între Lăcătușu și 
Cirstoiu, ultimul majorează sco
rul. In min. 44. Borgovan va re
duce din handicap, cu un șut pla
sat de la marginea careului. La 
reluare, evoluție mai bună a am
belor echipe, joc mal cursiv, mai 
plăcut. Oaspeții vor domina, dar 
gazdele vor înscrie tot ele, (pțin 

un gol
a cir-

Avasil-

Loncovschi), in min. 80, 
splendid, după ce balonul 
cuiat pe ruta Lăcâtușu — 
căi — Loncovschi.

Bun arbitrajul lui V.

PROGRESUL
C.S.U. BRAȘOV „
mația bucurcșteană, revelația a- 
cestui sezon, a obținut încă două 
puncte (menținîndu-se neînvinsă 
de-a lungul celor 28 de partide 
disputate — 5 oficiale), dar după 
o evoluție contradictorie. în pri
ma parte, deși au avut majorita
tea timpului inițiativa, gazdele 
nu au reușit să depășească aglo- 

* merata apărare a brașovenilor, 
datorită faptului că atacurile lor 
au fost firave, fără un grad înalt 
dc periculozitate (excepție șutul 
lui Neagu din min. 28), cu m,ulte 
pase gieșitc, mai ales în fazele 
decisive. Oaspeții s-au apărat bine, 
contraalacind destul de periculos, 
ei fiind de altfel pe punctul;: de 
a deschide scorul, în min. 22, prin 
Paraschivescu, care a șutat însă 
peste poarta goală ! La reluare, 
hucureștenii, jucind de accU-tă 
dată cu vînlul în spate, au in
trat pe teren mult schimbați în 

construind atacuri mai in
și izbutind să-și 
de

Țevi
72 și

FLACARA MORENI — META- 
LUfc BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au 
marcat i Cimpu (min. 62) și Ște- 
iănescu (min. 89). (Gh. Ilinca, co- 
resp).

TRACTORUL BRASOV — METROM ------------- ---  - - _ -
Iurile 
neanu 
m) și 
Gruia,

BRAȘOV 3—0 (0—0). Go- 
au fost realizate de Ari- 
(min. 54, min. 85 din 11 
Gherghe (min. 88). (C.

coresp. județean).
AUTOMATICA 

— AUTOBUZUL 
0—1 (0—0). Unicul 
scris de Stoichiță 
Bizon, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
NAMO SLATINA 2—0 (1—0). 
torii golurilor i 
și Donciu (min.
coresp.).

GAZ METAN
TIRGOVIȘTE 3—0 (2—0). Au mar
cat : Tănăsoiu (min. 24 și 40) și 
Boloboț (min. 77). (Z. Rișnoveanti, 
coresp.).

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 4—0 (2—0). Golurile au 
fost realizate de Boța I (min. 14, 
43, 53 și 58). (Gh. Manafu, co
resp.).

Ș. N. OLTENIȚA

ALEXANDRIA 
BUCUREȘTI 

gol a fost 
(min. 46).

în- 
(M.

DI-
Au-

40)Chircu (min.
76). (D. Danilescu,

MEDIAȘ — C. S.

rapid

ETAPA VIITOARE

BUCUREȘTI 1—0 (1 -0). Meciul a
avut loc miercuri 9 aț ilie.

1. RAPID BUC. 22 14 5 3 33—11 33
2. Progresul Buc. B 10 8 4 23—13 28
3. Metalul Buc. 22 11 4 7 30—19 26
4. Dinamo Slatina 22 11 3 8 37—21 25
5. C.S. Tirgoviște 22 10 4 8 30—24 24
6. Gaz m. Mediaș 2B 11 2 ’» 30—30 24
7. Autobuzul Buc. 22 8 7 7 25—22 23
<8. Electroputere 22 9 4 9 24—25 22
9. Flacăra Moreni 22 8 6 8 24—27 22

10. Metrom Brașov 22 7 7 8 19—17 21
11. Voința Buc. 22 8 5 9 22—27 21
12. S.N. Oltenița 22 8 5 9 16—24 21
13. Metalul Mija 22 8 4 10 18—27 29
14. Met. Drobeta 22 7 5 10 23—32 19
15. Automatica 22 6* 6 10 15—23 18
16. Oltul Sf. Gh. 22 7 3 12 23—33 17
17. C.S.U. Brașov 22 5 6 11 23—31 16
18. Tractorul Bv. 22 6 4 12 25—34 16

Tractorul Brașov — Automatica 
Alexandria (0—1), S. N. Oltenița — 
Metrom Brașov (0—2), Rapid Bucu
rești — Oltul Sf. Gheorgne (1—0), 
C. S. Tirgoviște — Flacăra Moreni 
(1—2), C.S.y. Brașov — Metalul 
Mija (1—1), Metalul București — 
Autobuzul București (3—1), Elec- 
troputere Craiova — Gaz metan 
Mediaș (1—2), Dinamo Slatina — 
Metalul Drobeta Tr. Severin (1—1), 
Voința București — Progresul 
București (1—1).

SERIA a III-a

URMEȘ, Nanos, Madrusca — Tă- 
tîrcu, BAMBULIAC, ’ GIHTA. 
CORVINUL: BOLOGAN — E- 
nache, Demenciuc, Stan, JURC’A 

Georgescu 
Cojocaru 

Bucur,

— Lazăr, 
Giurgiu), 
Ene) —

A.

(min. 79 
(min. 70 D. 
SALAjEAN,

PĂPĂDIE

AR1ESUL TURDA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0)

TURDA, 13 (prin telefon). Deși 
golul care avea să decidă victo
ria, a căzut foarte repede (miri. 
3) — Bilă a centrat de pe par
tea dreaptă și Culda a reluat ba- 
ljjpul cu capul în poartă 
ceastă partidă a plăcut prin dina
mism și spectaculozitate, ambele 
echjpe prestînd un fotbal curat, 
aeți^it. Gazdele au dominat mai 
mult, .ap ratat și cîteva ocazii 
clarp 'de a majora scorul (min. 
31 Giocan trimite o lovitură 
libei'a In’ bară ; min. 35 — Culda 
și '#}}&■ 77 — Bilă), în timp ce 
tinygdțețtil au răspuns prin cîteva 
contraatacuri care puteau adiice 
gQWL egalizator, așa cum s-a în- 
tirnpJat în min. 62 cînd Periat a 
rat^ de , puțin. Cu această victo
rie ,$ricșul Turda- respiră ușu
rată, în timp ce timișorenii nu 
șînt scutiți de emoții.

Ă arbitrat foarte bine M. Cițu 
(București). ARIEȘUL: Cocu — 
Sijaghi, Solomon, Ciocan, Sebeni 
—,..țțdeleș, MîlnS, Culda — Szocs, 
Bîla,.' .Jotooș (min. 41 i Neagu).

Covaci — Volaru I, Vo- 
larj^Jp, Damian, Dosan — Gor- 
diințț,” Șchiopu, Chimiuc — Dima, 
JCup,. i (min. 80: Manole), Periat 
(mi|)^,.Ș5 : Panici).
nlujitic- — ~ “

ivouir
MINERUI, 

PID>. ARAD 
goAtmilcr 1 Moldovan (min. 81) și 
Lupău (min. 83). (V. Săsăran, co- 
resțnki-i

•.io,

Pavel PEANA

a-

BAIA MARE — RA-
2—0 (0—0). Autorii

BUL MOLDOVA NOUA 
ERUL BAIA SPRIE 2—1 
u înscris : Stoica (min. 36),

buie să fie 
lă extreme 
i șl să în- 
laterală a 

i) cea mai 
ițtac. „Ceea 
desăvîrșire 
deliberată, 

tacă acasă, 
spectatori, 

t că Spania 
mai puțin 

rrdut ja ii- 
lei. barajul 
pdial. După 
își anunță 
romjs care 
jocul".
rmează să 
pr TAROM 
hdu-se spre 
bare a au- 

lui Dinu, 
ce spune 

jțin adevă- 
hi am vă- 
h Scoției, 
I Se spune 
lori din e- 
I Scoția nu 
la noastră, 
țeastă mo
liei 
Iau 
Ică 
rea 
It re 
Lima, șan-

nu știi 
în <ie- 
trebuie 
maxi- 

noi nu

adversar 
lorii11 dau 
. Valentin 
stimuleze 

lășag sui- 
Idă, Radu 
I Lucesc u 
pajindu-se 
f“. Dumi- 

unui 
unei 
riscă 
um-

Ictul 
prea 
eseu 
leu o
Ise mena- 
hcilea gol. 
lătul unei 
limănă cu 
fian Jar- 
lljar.

Intre timp, în 
Crișan și Sameș. 
treg lotul, minus 
și Dobrău.

La terminarea ________ ____
dispoziție. Se citește In colectiv 
„tableta'* lui Răducanu, care apare 
în „Munca". Se reține în special 
pasajul în care Răducanu se refe
ră la Valasquez (pictorul, nu mij
locașul).

Două vorbe cu Kun, cel mai tă
cut component al lotului. „Vlrful" 
Bihorului, care, la Cîmpia Turzii 
și la Deva a înscris trei din cele 
patru goluri ale echipei sale, sem- 
nlnd două victorii în deplasare, 
se referă Ia jocul agresiv al spa
niolilor, care trebuie contrat cu 
multă mișcare și cu subtilități teh
nice originale. își dă seama că 
are datoria să „fixeze" (imobili
zeze) doi fundași spanioli și să-i 
„poarte" pe tot frontul 
vei.

Autocarul se pune în 
„Tricolorii" pornesc spre 
Pînă la meciul cu Spania mai e 
foarte puțin nisip în clepsidră...

arenă se află 
Se rulează în- 

cei doi „scutiți”

meciului, bună

defengi-

mișcare. 
Snagov.

Bun arbitrajul lui V. Catană 
(Cărei), FORESTA : BOROI — io- 
niță. Petcu, TODICA (min. 66 An
ton), Sakacs — Cirstoiu, LACATU- 
ȘU, — Constantin (min. 74 Ganță), 
Avasilcăi, LONCOVSCHI, Lukacs, 
KELONUL : Mitrofan — Voicu, Ni- 
coară, Nlgușewschi, FILLER — 
Ciacu, BORGOVAN — Ursu (min. 
43 Alexandrescu, mim 49 Ștefă- 
nescu), Neacșu, CRlVOI, Dobrescu.

Florin SANDU

PETROLUL PLOIEȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—0 (t—0). Golurile aii 
fost realizate de Gabel (min. 49 
din 11 m) și Bălan (min. 80). (I. 
Tănăsescu, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — S.C. TUL- 
CEA 2—1 (1—1). Au marcat : lo- 
sep (min. 28), Francluc (min. 85), 
respectiv Corendea (min. 37). In 
min. 72 jucătorul Ionescu (S. C. 
Tuicea) a fost eliminat. (Gh. Ha- 
lițchi, coresp).

UNIREA FOCȘANI — OȚELUL 
GALAȚI 0—0.

PROGRESUL BRĂILA — CE
LULOZA CĂLĂRAȘI 3—0 (1—6). 
Partida s-a disputat simbătă. Au 
înscris : Luca (min. 31), Ronțea

bine, 
cisive 
Uzeze 
prin 
(min.

Arbitrul
— care a _
ben lui Paraschivescu și Badea — 
a condus foarte bine următoarele 
formații : PROGRESUL : Giron — 
Plosearu, D. ȘTEFAN, Badea, A. 
CONST ANTINESCU — NEAGU, 
Dragnea (min. 66, P. Victor), 
DRAGU — L Sandu, ȚEVI, Apos
tol (min. 66 NIGNEA). C.S.U. 
BRAȘOV: Jank — Porumbiță, 
Harmath, JENEI, Dumitrescu, Al- 
botă, Panache, NAGHI (min. 76 
Karancsi) — Bucur (min. 76 So- 

, poran), PARA.SCIIIVESC'U, Manea.

A. VASILESCU

trei ori
(min. !

81). 
ieșean 
arătat <

materia- 
i superioritatea 
57) și Dragu

Mircea Rotaru 
cartonașul gal-

METALUL MIJA —
OLTUL SF. GHEORGHE 2—0 (1—0) 

MIJA, 13 (Prin
gazdă domină din 
gat, cu acțiuni în 
în special, pe

ACTUALITĂTI
SPORTUL STUDENȚESC — VASAS 

BUDAPESTA 1—0 (1—0).

Această partidă Internațională ami
cală s-a disputat simbătă după-a- 
miază pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. Studenții bucureștenl au câș
tigat prin golul marcat in min. 31 
<le O. Ionescu, printr-o frumoasă lo
vitură de cap, după o reușită acți
une colectivă. In deschidere a avut 
loc întilnirea amicală internațională 
de juniori dintre echipa Sportul stu
dențesc și selecționata orașului Mos
cova. Meciul s-a incheiat la egali
tate : 0—0.

T’ctrescu (min. 20); Voinea (min. 26), 
Dembrovschi (nun. 67 — din penalty), 
respectiv Nikevici (min. 71) șl Nova- 
saleț (min. 77). Politehnica a aliniat 
următoarea formație : Catena — 
Mloc, Păltinișan, Arnăutu. Popa — 
Mehcăințu (min. 10 Bungftu), Dem
brovschi, Cringașu — Anfehel, Voinea, 
Petrescu (P. AitCAN — coresp.).

VICTORIA CALAM — CORVINUL 
HUNEDOARA 2—1 (1—1)

„POLI" TIMIȘOARA — VOJVODI- 
NA NOVISAD 3—2 (2—C). 6 000 de
spectatori au asistat, pe stadionul 
„1 Mai", la un meci dinîtmic, antre
nant, cu multe faze de poartă. Gaz
dele au impresionat prin forță colec
tivă, oaspeții (ocupanții locului II in 
campionatul lor), printr-o .excelentă 
lelmică individuală. Autorii golurilor;

F.C. CONSTANȚA DEBUTEAZĂ 
IN CUPA BALCANICA. Ieri dimi
neață, echipa F.C. Constanța a ple
cat in Tyrcia, unde miercuri va 
susține, primul joc din cadrul Cu
pei balcanice cu formația Eskișehir. 
Antrenorul Petre Comăniță a de
plasat următorii jucători : Ștefănes- 
cu, Popa, Mustafa, Nistor, Antones
cu, B&Iosu, Ghirca, Iovănescu, Con
stantin eseu, Ghache, Tănâse, Llcă, 
MArculescu, Ncgoescu, Peniu, Cara- 
mmi și Turcu.

telefon). Echipa 
start, joacă le- 
viteză, 

partea 
unde Pitarii se dovedește 
vervă. Ea înscrie relativ 
(min. 5), dar Georgescu, 
golului, primise mingea In 
de ofsaid, ncsemnalizată insă de 
tușierul V. Toma. („Centralul" N. 
Păvălucă, departe de fază, nu 
poate lua, în consecință, o ho- 
târtre valabilă, validează golul). 
Oaspeții vor echilibra, treptat- 
treptat, jocul, amenințind destul 
de periculos poarta adversă, a- 
vînd și o bună ocazie dc a în
scrie (min. 20), dar Siklodi ra
tează. Pînă la pauză, încă două 
acțiuni pe contraatac, cu sorți de 
izbindă, ale Oltului, nu pot fi 
finalizate căci tușierul D. Ior- 
dache le stopează, pentru ofsai
duri imaginare.

în repriza secundă Metalul 
joaca din ce în ce mai bine, ' 
exercită o presiune generală, go
lul Iui Fătu (min. 52) concreți- 
zînd această dominare. în min. 
67,, arbitrul acordă un penalty, 
fără să fie cazul, echipei din Sf. 
Ghenrghe, pe care Bokor îl va 
rata.

Arbitrul N. Păvălucă (București) 
a condus slab formațiile : META
LUL : Angliei — ȘTEFANESCU, 
CRECU, C. Nicolae, F. Nicolae — 
stan, FATU — GEORGESCU, PI- 
TARU (min. 75 Banu), Straț, PE
TRE. OLTUL : SZABO — Se- 
bestyen, Bogin, Bapciuli (min, 60

purtate, 
dreaptă 
a fi In 
repede 
autorul 
poziție

CĂLAN, 13 (prin telefon). 
Foarte frumos (în special in re
priza secundă) -acest meci. S-a ju
cat deschis, în viteză, cu deschi
deri pe aripi și pătrunderi spec
taculoase. La începutul partidei, 
Corvinul sc grupează bine în de
fensivă și își rezumă veleitățile 
ofensive la cîteva contraatacuri 
care, Insă, nu îi aduc decît o 
suită de cornere. De partea cea
laltă, băieții lui P. Unguroiu, cu 
spectrul retrogradării în față, simt 
că oaspeții se află într-o zi mai 
slabă și preiau inițiativa. Ei sînt 
foarte aproape dc deschiderea sco
rului, * ’ . . . ..
viază dc un penalty (fault clar, 
în careu 
lui Bambuliac), pe care tot Bam- 
buliac îl ratează 1 In continuare, 
cîteva minute Victoria simte șo
cul ratării de care profită Cor
vinul care și deschide scorul, prin 
Văetuș (min. 24). Gazdele nu re
nunță la luptă și în min. 31 ega
lează prin Ghița. După pauză e- 
chipa locală atacă dezlănțuit și 
în min. 65 marchează golul vic
toriei î autor același Ghiță, care 
execută excelent o lovitură li
beră de la 20 m.

Arbitrul R. Stîncan (București) 
a condus foarte bine formațiile i 
VICTORIA : Hlopețchi — Moga, 
Bujor, Kiss, VOICULESCU II —

în min. 17 cînd, benefi-

comis dc Stan asupra

(1—țp Ad înscris : Stoica (min. 36), 
Ven6< zan (min. 89), respectiv Bo- 
Koni țtrfln. 70). (1*. Simandan, co
resp.).

METALUL AIUD — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 1—1 (0—0). Go
lurile au fost realizate de Deme- 
ter |55) pentru Metalul, Era.
Dumitru (min. 68) pentru Vulturii 
Textila. (I. Somoghi, coresp.).

U. M. TIMIȘOARA — VICTO
RIA CĂREI 3—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Munteanu (min. 36, 55) 
și Roșu (min. 60). (St. Marton, 
coresp.).

ȘOIMII SIBIU — MINERUL 
NINA 3—1 (2—0). Au marcat : 
nescu (min. 14), Muscă (min. 
62), respectiv Neicu (min. 68). 
Ionescu, coresp. județean).

MUREȘUL DEVA — F. C. BI-
Partida s-a dispu

tat țpi$i(Cun 9 aprilie.
metalurgistul 

IND. StRMEl O. ' 
(0—0). marcat:
70, 87) și Stanclu 
Vâlccanu, coresp.).
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1. F.C, RtaOR
2. Soinîfi Sibiu
3. Minertil Bt‘ Mare
4. Corvinul Huned.
5. Mureșul t (Deva
6. U.M, Țlnțlș.
7. Rapid, Arad,
8. Victoria Cărei
9. Arieștaf' Turda

10. Min. M. N.
11. Ir.<l. s.u'C. T.
12. Melalurg. Cugir
13. Minerul B. Sprie

14. C.F.R. Timiș.
15. Victoria Călan
16. Vulturii T. L.
17. Minerul Anina
18. Met. Alud

A-
E-
20,
ți

CUGIR — 
TURZII 3—0 
Tamaș (min. 

(min. 80 (M.

15 3 4 46—18 33
4 40—13 32
3 36—11 30
9 41—24 25
8 32—35 S3

10 
11

8 
10 
10 
11

32—31 
27—26 
17—23 
24—34
23—29
26—32

22 
21 
21
>1
20
20

ETAPA VIITOARE

F. C. Bihor — Șoimii Sibiu 
(1—2), Metalurgistul Cugir — Ra
pid Arad (0—1), Minerul Anina 
— .Metalul Aiud (1—1), Minerul 
Moldova, ;Nou6 — Victoria Cărei 
(0--3), COTVîliul Hunedoara — Mu
reșul T)eva (0—2), Minerul Baia 
Mare — Minerul Baia Sprie (2—0), 
Aricșul Turda — Xnd. sîrmei C. 
Turzii (0—2), Vulturii Textila Lu
goj — .Victoria Călan (0—0), U. M. 
Timișoara — C.F.R. Timișoara 
(1—2),

LOTO
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA TRA
DIȚIONALA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO A PRiaiAVERD DIN 15 
APRILIE 1975.

Puteți cîștiga :
e Autoturisme Dacia 1300 șl Skoda 

S 100 ;
• Excursii In Uniunea Sovietică. 

Republica Democrată Germană, Italia 
și Elveția.
• Bani : cîștlguri fixe șl variabile. 
Se efectuează 5 extrageri în 2 faze.

In total se extrag 42 de numere.
Se clștlgă șl cu 3 numere din 18 

si 24 extrase.
In cadrul câștigurilor fixe de 25.000 

șl 10.000 lei se oferă posibilitatea ale
gerii unor atractive excursii și dife
rența în numerar.

Cu variantele de 15 lei aveți .drep
tul de participare la toate cele 5 ex
trageri și deci puteți beneficia de 13 
categorii de cîștiguri.

Rartigipînd cu cit mai niuliț bilete

PRONOSPORT INFORMEAZĂ!
.iot >

----- ■ - - mari de. cîșțlg.
la . ajcpasjă ,tragere aveți șanse mai 
mări deî.ctșț®.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 
13 APRILIE, 1975

I, Boicgpa J— Milan
11. Cowspa — Roma

III. Iptcș-nazionale — Florentina
IV. Laiîer<x»i — Ascou
V. LăZiA. — -Vncrcc

Vi.. NăpoA —

x 
X
1
1
1
1

X
X
2

_______________ __ 1
XL FÎacăra Moreni — Met. Buc. 1

XII. Arieșul Turda — C.F.R. Tim. 1
XlIL Vict. Călan — Corvinul Hd. 1
..Fond de cîștiguri: 323 644 + 51 078
TM report 1.

.........Biata cîștigurilor va începe în ca
pitală de la 10 aprilie pînă la 13 tu- 

"«HW® in țară de la 21 aprilie pină la
13 iunie 1975. inclusiv. Prin mandate 
poștale de la 21 aprilie 1975.

V. Lăzii* — Varese 
Vi. Nirpon — Ternana

• 'Vli. ’l’brfrtO11— Sampdoria 
VnilASlotiaiBz. — S. C. Bacău 

IN. •GtS.U. Gl. — Constr. Gl. 
rttXsiTractoevi Bv. — Metrom

Wojt0wi.cz


VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU > NĂSTASE A CÎȘTIGAT

în Filipine
(Urmare din pag. 1)

si Pakistan i
•f

TURNEUL DE LA BARCELONA

■ntimpinarea președintelui Nicolae 
Ceausescu și a tovarășei Elena 
Ceausescu au venit aici din capi
tală, de la Islamabad, primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto. sofia sa. doamna 
Nusrat Bhutto, impreună cu mem
bri ai guvernului. Pe aeroport sînt 
prezenți, de asemenea, membri ai 
guvernului provincial, alte oficia
lități civile și militare locale.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu deosebită cordialitate de 
premierul Zulfikar Aii Bhutto și 
doamna Bhutto. înalții oaspeți și 
distinsele gazde își string miinile 
cu căldură, se îmbrățișează, își 
exprimă bucuria de a se revedea 
pe pămintul Pakistanului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii Bhutto 
iau loc pe podiumul de onoare. 
Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Sînt intonate 
apoi imnurile de stat ale celor 
două țări. In semn de salut, sînt 
trase 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto trec în revistă garda de 
onoare. De pe terasa aeroportului, 
numeroși cetățeni pakistanezi il 
ovaționează pe șeful statului ro
mân. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu prietenie la aclama
țiile mulțimii.

După încheierea ceremoniei 
oficiale, președintele Nicolae 
Ceaușescu, premierul Zulfikar Aii 
Bhutto, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Nusrat Bhutto iau loc 
în mașinile oficiale, care sînt 
escortate de motocicliști.

Coloana oficială se îndreaptă 
mai iutii către Mausoleul lui Mu
hammad Aii Jinnah, părintele na
țiunii pakistaneze, unde președin
tele Nicolae Ceaușescu depune o 
coroană de flori.

Coloana oficială se înscrie apoi 
pe traseul pavoazat cu drapele 
românești si pakistaneze, care 
duce la Casa guvernamentală, 
reședința rezervată la Karachi 
inalților oaspeți români.

★

I 
I
I
I
I

Iile Năstase a înscris prima sa 
victorie de turneu în palmaresul 
anului în curs, ciștigind una din 
principalele probe ale Circuitului 
european de tenis. Pe terenurile de 
la Polo-club din Barcelona, cam
pionul român și-a învins pe rind 
toți adversarii, demonstrînd o su
perioritate evidentă. Seria sa vic
torioasă s-a încheiat ieri după- 
amiază cind, in finală (care g du
rat 92 de minute) (lie Năstase a 
dispus de cunoscutul tenis man spa
niol Juan Gisbert, la scorul de 
fr^l, 7—5, 6—2. Simbâtă, în

semifinale. Năstase eliminase 
pe maghiarul B. Taroczy, cu 
6—7, 6—3, 6—0. In același 
timp. Gisbert furniza una din 
surprizele turneului, ciștigînd în 
fața celui de-al doilea favorit, 
campatriotul său Manuel Orantes, 
după două tie-breakuri : 7—G. 7—6.

Finala probei de dublu opune 
cuplurile Orantes—Gisbert și Spear 
(Iugoslavia) — Kronk (Australia). 
Aceștia din urmă au întrecut, în 
„sferturi", perechea română Năs
tase — Marcu, cu 6—2, 6—4.

DOUĂ VICTORII ALE POLOIȘTILOR 
JUNIORI ROMANI LA SOFIA

La Sofia au continuat întrecerile 
turneului internațional de polo re
zervat echipelor de juniori. Selec
ționata României a susținut două 
noi partide, obținind tot a- 
tîtea succese. In primul meci ju
niorii noștri au întrecut echipa Po
loniei cu 5—3, iar în cel de al 
doilea ei au învins formația Ceho
slovaciei cu 5—4 (1—1. 1—0, 1—1, 
2—2). Alte rezultate : Ungaria — 
Bulgaria 6—3 ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 8—3 : U.R.S.S. — Bulgaria 
10—2 ; Ungaria — Polonia 6—3. 
înaintea ultimelor partide (U.R.S.S. 
— Ungaria, România — Bulgaria 
și Cehoslovacia — Polonia) selec
ționata Uniunii Sovietice conduce 
în clasament cu 8 p, urmată de 
echipele Ungariei cu 7 p și Româ
niei cu 5 p.

..INTERNAȚIONALELE" 
DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag 1)

tre „consacratele" noastre, trebuia 
să remarcăm că atît Aurelia Do- 
bre cît și Paula loan, ele au 
concurat inegal de la o probă la 
alta, cu prea multe nereușite și 
ratări.

Dintre sportivele străine, reți
nem că Nina Voronina (U.R.S.S.), 
Heike Kischkias (R.D.G.), Rita 
Peri (Italia), Silvia Czech (R.D.G.), 
Rope Pat (Canada) reprezintă 
certe valori pentru viitorul apro
piat.

Așa după cum era de așteptat, 
finalele pe aparate, disputate du
minică dimineață, s-au situat, din 
punct de vedere al spectacolului 
sportiv, la un nivel mult mai 
ridicat. Absența Alinei Goreac, 
care a acuzat încă de sîmbătă
dureri la un picior, precum și a 
Iui Dan Grccu la unele aparate, 
a echilibrat foarte mult lupta 
sportivă, prilejuind afirmarea spec
taculoasă a unor tinere talente. 
Astfel, în întrecerea feminină o 
excelentă impresie a produs 
tinâra de 14 ani Georgcta Gabor, 
cîștigătoare a trei probe, precum 
și Ion Checicheș, victorios la sol 
șt sărituri după execuții de bun 
nivel tehnic. Desigur, la aparatele

TURNEUL CELOR MAI
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică au continuat 
în sala Olimpia din localitate În
trecerile primului turneu al turu
lui III din cadrul Diviziei A de 
haschet feminin, grupa 1—6. In 
general s-au înregistrat rezultate 
scontate, I.E.F.S. și Politehnica 
București obținînd noi succese 
care le permit să continue cursa 
pentru titlu.

OLIMPIA - CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 68—59 (32—25). O par
tidă interesantă al cărei rezultat a 
stat mult timp In balanță. Tine
rele eleve ale antrenorului G. Lă- 
zărescu au dovedit, din nou, că 
alcătuiesc un team redutabil, rea- 
iizind al 3-lea succes consecutiv in 
fața Universității- S-au remarcat ; 
Gugu 20, Căpriță 17, Biră 13 de la 
bucureștence și Diaconescu 22, Sal- 
cu 16 de la timișorence. Au con
dus bine G. Chiraleu si E. Nicolescu.

I.E.I'.S. — CRIȘUL ORADEA
89—59 (32—36).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RAPID 82—74 (44—32).

I.E.F.S. — RAPID 59—56 (28—

Duminică după-amiază, la Casa _ 
guvernamentală din Karachi au I 
avut loc convorbiri oficiale între | 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și I 
primul ministru al Guvernului | 
Republicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto. Au fost abordate | 
probleme ale dezvoltării în con- | 
tinuare a relațiilor prietenești și * 
de colaborare româno-pakistaneze, . 
precum și unele probleme actuale I 
ale situației internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat . 
într-o atmosferă de caldă cor- I 
dialitatc.

Apoi, cei doi șefi de stat s-au 
retras intr-un salon, unde au con- I 
tinuat convorbirile.

Duminică seara, primul ministru | 
al Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, și doamna 1 
Nusrat Bhutto au oferit, în saloa- I 
nele Casei guvernamentale din * 
Karachi, un banchet în onoarea ■ 
președintelui Nicolae Ceaușescu și I 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul banchetului, primul mi- 1 
nistru Zulfikar Aii Bhutto și pre- | 
ședințele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

C.M. DE HANDBAL FEMININ

România-în grupă cu Cehoslovacia 
Norvegia și Japonia

La Dortmund a avut loc trage
rea la sorți .a grupelor celei de a 
Vl-a ediții a C.M. de handbal femi
nin (Kiev, 4—14 decembrie) : grupa 
A — ROMÂNIA, CEHOSLOVA
CIA, NORVEGIA, JAPONIA ; 
grupa B — Iugoslavia, Ungaria, 
Danemarca, Tunisia ; grupa C — 
U.R.S.S., Polonia, R. D. Germană, 
S.U.A. Primele două clasatș din 
fiecare grupă se califică pentru 
turneul locurilor 1—6 (rezultatul 
din grupă contează), iar celelalte? 
două în turneul locurilor 7—12.

Au fost trase la sorți și grupele 
de calificare pentru competiția 
masculină de handbal din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Montreal: 
grupa 1 — Iugoslavia. Islanda, 
Luxemburg ; grupa a ll-a — Ce
hoslovacia, Suedia. Italia ; grupa a 
lll-a — Ungaria, Bulgaria. Elveția, 
Insulele Faroe ; grupa a IV-a — 
U.R.S.S., Franfa, Austria ; grupa 
a V-a — R. D. Germană, R. F.

Germania, Belgia ; grupa a Vl-a 
— Polonia, Norvegia, Anglia ; gru
pa a Vll-a — Danemarca, Spania, 
Olanda. Se califică prima clasată 
din fiecare grupă. Celor 7 li se vor 
adăuga campioanele Americii, 
Asiei și Africii. Sint calificate di
rect reprezentativele ROMÂNIEI 
(campioană mondială) și CANA
DEI (țara gazdă a Jocurilor O- 
limpice).

ECHIPA ROMÂNIEI 
ÎN PRELIMINARIILE 
CE. DE BASCHET

Intre 12 șț 21 mai, în trei orașe 
din R. F. Germania, se vor desfășura 
întrecerile grupelor preliminare ale 
turneului de. calificare pentru cam
pionatul european masculin de bas
chet. programat in luna iunie în Iugo
slavia. Selecționata României face

Alina Goreac evoluind la birnă

la care a concurat, Dan Grecu 
a avut din nou prestații exce
lente, mai ales la inele și pa
ralele.

Iată primele clasate la indivi
dual compus fete 1 Alina Goreac 
37,40 p, Gcorgeta Gabor 36,95 p 
(ambele România), Nina Voronina 
(U.R.S.S.) 36,30 p, Aurelia Dobre 
(România) 35,70 p, Marilena

BUNE BASCHETBALISTE
30). întilnirea se anunța echili
brată. Studentele au început mai 
relaxat, fapt de care noua echipă 
feroviară a profitat, conducînd 
pină in min. 27. In tot acest timp, 
rapidistele, impulsionate și de ver
va Ilenei Gugiu (cea mai bună de 
pe teren) au realizat multe acțiuni 
aplaudate. Profitind de accidenta
rea conducătoarei de joc a fero
viarelor (Gugiu), studentele bucu
reștence au mărit ritmul, au atacat 
mai agresiv și, după ce au obți
nut egalarea, au trecut la condu
cere și, în final, au realizat o vic
torie la o diferență de 3 puncte. 
Cele mai bune : L. Rădulcscu 14, 
Basarabia 10, Giurea 9, Balai 13, 
de la învingătoare și Gugiu 24, Va- 
silescu 10 de la învinse. Foarte 
bun arbitrajul cuplului G. Chira
leu — D. Oprea.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 65—61 
(26—37).

POLITEHNICA — OLIMPIA - 
CONSTRUCTORUL 90—64 (43—31).

Paul IOVAN

Neacșu (România) 35.50 p, Ileike 
Kischkias (R.D.G.) 35.45 p. Clasa
mente pe aparate : feminin : să
rituri — Gabriela l'iglar și Marta 
Kelemen (Ung.) 18.50. Paula loan 
(Rom.) 18,30 ; paralele — Gabor 
18,45, Paula loan 18,35. Voronina 
18,30 ; birnă —- Gabor 18,70, Voro
nina 17,90, Neacșu 17,45 ; sol — 
Gabor 19,00, Kischkias 18,55, Iu- 
liana Marcu (Rom.) și Rita Peri 
(It.) 18,45 ; masculin : sol —■ Ion 
Checicheș 18,65, N. GJantomassi 
(It.) 18,55, K. Carter (Can.) 18,35 ; 
cal cu minere — Grecu 18,80, 
II. Faltin (R.D.G.) 18,15, M. Iiorș 
(Rom.) 17,95 ; inele — Grecu 18,95, 
Borș 18,60, Faltin 18,50 ; sărituri 
— Checicheș 18,65, S. Cepoi (Rom.) 
18,425, Carter 18,250 ; paralele — 
Grecu 18,75, Faltin 18,110, M. Nao- 
saki (Can.) 18,00 ; bară — P. Ja- 
nicek (Ceh.) 18,55, G. Iușan (Rom.) 
18,50, Grecu 18,30.

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa 21) Ujpcsti Dozsa

— M.T.K, 4—1, Honved — Diosgydr
1—1, Bek^scaba — Videoton 0—0. Cse- 
pel — Zalaegerszeg 1—0. Salgotarjăn 
-- Pees 1 0, T.-il.i'o.m;. ;i G\ or 4—0,
Ferencvâros — Szombathely 1—0. Cla
sament : Ujpcsti Dozsa 36 p (un joc 
mai puțin), Honved 34 p. I’ercncva- 
ros 26 p (un joc mai puțin).

ANGLIA (clapa 40) Arsenal — 
Leeds 1—2 ; Liverpool — Carlisle 2—0; 
Wolverhampton — Midlesborough 2—0; 
Burnley — Tottenham 3—2 ; Luton
— Leicester 3—0 ; Newcastle — Ever
ton 0—1 ; Derby — West Ham 1—0 ; 
Ipswich — Q. P. Rangers 2—0 ; Chel

parte clin grupa B și va disputa me
ciurile la Ilagen, îniîlnind, in ordine, 
echipele : It. F. Germania (la 12 mai). 
Elveției (la 13 mai). Marocului (la 14 
mai). Țara Galilor (la 15 mai) și 
Olanilei (la 15 mai).

Iată componența celorlalte două 
grupe : GRUPA A (la Boblingen) ! 
Portugalia. Algeria, Franța, Scoția. 
Ungaria, Austria ; GRUPA C (la 
Wollenbuttel) : Luxemburg. Suedia, 
Polonia, Islanda, Grecia, Albania.

SABRERII NOȘTRI5

ÎNVINGĂTORI LA MUNCHEN
MUNCHED 13 (Agerpres). — E- 

chipa de sabie a României a cîș- 
tigat turneul internațional de la 
Miirichen, învingînd In meciul de
cisiv cu 9—5 selecționata Franței. 
Scrimerii români au întrecut cu 
10—6 prima reprezentativă a R. F. 
Germania și cu 11—5. echipa se
cundă a R. F. Germania.

PE SCURT
HANDBAL • A 15-a ediție a „Cu

pei campionilor europeni*4, la mas
culin a fost cîștigată de echipa A.S.K. 
Vorwărts Frankfurt pc Oder (R.D.G.), 
învingătoare cu 19—L7 (9—8) asupra 
formației iugoslave Borac Banja 
Luka, în finala disputată ieri la 
Dortmund.

HOCHEI • La Diisseldorf a fost 
reluat campionatul mondial (crupa 
A), cu primele meciuri din retur : 
Cehoslovacia — Polonia 8—2 (4 1,
2—1. 2—0) ; U.R.S.S. — S.U.A. 13—1 
(1—0, 2—0, 10—1) ; Suedia — Polonia 
13—0 (6—0. 3—0. 4—0).

NATAȚTE • Două noi recorduri 
feminine ale S.U.A. au fost, stabilite 
în bazinul de 25 y din Cincinnati : 
200 y fluture — Valeria Lee 2:00.70; 
200 y bras — Marcia Morey 2:18,77.

SCHI • ..Cupa Europei44 s-a înche
iat cu victoria italianului Diego Am- 
platz, la masculin și a cehoslovacei 
Dagmar Kuzmanova. la feminin. Ul
tima probă a competiției, slalomul 
de la Mayrhofen (Austria), a revenit 
vest-germanului Chr. Neureuther. • 
In C. M. universitare de la Uvicno 
(Italia), proba feminină de 5 km a 
fost cîștigată de schioara cehoslovaca 
Blanca Paulu, în 13:11,63. Românca 
Iuliana Demeter s-a clasat a 9-a, în 
20:31,15. Slalomul uriaș a revenit 
francezei Fabienne Jourdain. Echi
pele U.R.S.S. s-au clasat pe primul 
loc, în probele de ștafetă 3x5 km <f) 
și 4x10 km (m).

ȘAH « In turneul de la Vrnajcka 
Banja (Iugoslavia). Victor Ciocâltea 
a remizat, consecutiv, cu bulgarul 
Tringov și iugoslavul Martinovich 
Conduce Raikovici — 2’/? P. urmat de 
Martinovici 2 (1) p. Pîdevskl și Trin
gov — 2 p. Ciocăltca are 1 p și <» 
partidă întreruptă. • Mecking, cu 
4 p. continuă sa conducă la Laș 
Palmas, după 5 runde, înaintea lui 
Hort — 3‘/2 p. • La Dortmund, îna
intea ultimei runde : Westerlncn 9, 
Oergaard 7’,2, Parma 6’/*.

TENIS • Semifinale ia St. Lotus : 
Gerulaitis — Laver 4—6. 6—3, 6 4 ; 
Tanner — Gottfried 6—2. 7—6. în
. sferturi-. Gerulaitis îl eliminase pe 
Borowiak (7—6. 1—6, 6—3), iar Lavec 
pe Fillol (1—6. 7-5. 6—3). * Marga
ret Court și Virginia Wade au cîști- 
gat turneul feminin de dublu de ia 
Tokio, întrecînd în finală cu 6—7. 
7—6, 6—2 pe King — Casals. Pentru 
locul 3 : Durr, Slove — Navratilova. 
Hunt 8—6.

TENIS DE MASA • Rezultate din 
,,Cupa ligii europene44 : iugoslavia — 
U.R.S.S. 5—2 ; Franța — Anglia 4—3; 
Suedia — Cehoslovacia 5—2 : Ungaria
— R.F.G. 5—2. Conduc Suedia și Un
garia —- 10 p, urmate de Iugoslavia
— 8 p. Cehoslovacia — 6 p etc.

VOLEI • La Istanbul. „Cupa pri
măverii" (f), s-a încheiat, cu victoria 
echipei Olandei, clasată înaintea Ita
liei. R.F.G., Turciei.

HAlTEROflLUL
PRINTRE LAURtAȚII

DONAUESCHINGEN, 13 (prin 
telex). Timp de trei zile s-au des
fășurat în această localitate vest- 
germană. întrecerile tradiționalei 
competiții de haltere dotată cu 
„Cupa Dunării". Dintre sportivii 
români, cel mai valoros rezultat 
l-a obținut Aurel Miuț, care la 
categoria ușoară a împărțit pri
mul loc cu cehoslovacul Drska. Pe 
echipe, reprezentativa țării noastre 
s-a clasat pe locul 5, din cele
șapte țări care au luat startul. 
Rezultate. Cat. muscă : Mustafov 
(Bulgaria) 227,5 kg... 4. Hortopan 
(R) 207,5 kg. Cat .cocoș : Kirov
(B) 250 kg... 5. Paraschiv (R) 215
kg. Cot. pană : Nurikian (B) 270
kg... 4. Grigoraș (R) 242,5 kg. Cat. 
ușoară : 1—2 Drska (Cehoslovacia) 
282,5 kg (122,5 ; 160), Aurel Miuț

AUREL MIUȚ 
„CUPEI DUNĂRII “

(R) 282,5 kg (125 ; 157,5). La stilul 
smuls, Miuț a ocupat primul loc. 
Cat. semimijlocie : Kolev (B) 320 
kg... 4. D. Cioroslan (R) 292,5 kg. 
Cat. mijlocie : Milser (R.F.G.) 
347,5 kg... 6. Bercea (R) 290 kg.
Cat. semigrea : Radev (B) 355 kg. 
Cat. grea : Ilristov (B) 402,5 kg. 
Cat. supergrea : Platcikov (B) 395 
kg. Clasament general : 1. Bulga
ria 62 p ; 2. Cehoslovacia 48 p : 3. 
Ungaria 47 p ; 4. R. F. Germania 
35 p ; 5. România 27 p ; 6. Aus
tria 20 p 7. Iugoslavia 15 p.

LUCRĂRILE COMITETULUI

DE FOTBAL
sea — Manchester City 0—1 ; Coven
try — Birmingham 1—0. In clasament 
conduce Derby, cu 51 urmată de 
Liverpool și Everton 49 p.

ITALIA (etapa 26). Bologna — Mi
lan 0—0, Cagliari — Juventus 1—1 
(Mdrini — autogol, respectiv Alta- 
fini), Cesena — Roma 0—0, Inter — 
Fiorentina 1—0 (Boninsegna), Lane- 
rossi — Ascoli 1—0 (Sormani), Lazio
— Varese 2—0 (Chinaglia 2), Torino
— Sampdoria 1—1, (Graziani, respec
tiv Manschi), Napoli — Ternana 7—1. 
In clasament : Juventus 37 p, Na
poli 34 p. Torino, Lazio, Roma cite 
32 p.

EXECUTIV A.I.B.A.
în aceste zile se desfășoară la 

Moscova lucrările Comitetului exe
cutiv al AIBA, La care participa 
delegați din 30 de țări, printre care 
și România. Forul nostru de spe
cialitate este reprezentat de 
Gheorghe Guriev. președintele 
F. R. Box și vicepreședinte al 
AEBA, și Paul Ochialbi. membru 
al federației.

în cadrul lucrărilor vor fi abor
date o serie de probleme, printre 
care : programul de activitate al 
AIBA în viitorii 4 ani, confirma
rea unor noi arbitri internaționali.' 
raportul de activitate ale comisiei 
medicale, organizarea turneului din 
cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Montreal și alte probleme legate 
de dezvoltarea pe plan mondial a 
boxului amator.
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