
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITICI
7 5? r

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
In ziua de 23 aprilie 1975 a avut 

Ioc ședința 
Executiv al 
al Partidului 
prezidată de 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a as
cultat și dezbătut informarea pre
zentată do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, cu privire la vizitele 
efectuate în Japonia, Filipine, Pa
kistan, Iordania și Tunisia precum 
și in legătură cu convorbirile pur
tate cu președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, 
în timpul vizitei acestuia în Româ
nia.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat vii mulțumiri 
tuturor șefilor de state și guverne, 
precum și populației din țările vi
zitate pentru primirea deosebit de 
călduroasă pe care au rezervat-o 
reprezentanților poporului român, 
urindu-le totodată noi succese în 
activitatea consacrată dezvoltării

Comitetului 
Comitetului 
Comunist 
tovarășul

Politic 
Central 
Român, 
Nicolae 

al

pe calea progresului economic și 
social.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat calde mulțu
miri primului secretar al Comite
tului de ținut Habarovsk al 
P.C.U.S., celorlalți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat pentru ospitalitatea tovără
șească cu care au intimpinat 
solii poporului român la escala 
drum spre Japonia și a apreciat 
aceasta reprezintă o expresie 
bunelor relații de prietenie și cola
borare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovie
tică, dintre popoarele celor două 
țări.

Comitetul Politic Executiv con
sideră că vizitele întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ccaușescu au o 
deosebită însemnătate și iși expri
mă deplina satisfacție și aprobare 
față de rezultatele rodnice ale a- 
cestei noi solii de pace, prietenie
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SATISFACȚIE, APROBARE DEPILA
PENTRU STRĂLUCITĂ SOLIE
ÎNFĂPTUITĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
In întreaga țară, oamenii muncii continuă să-și exprime, eu dragoste 

și mindrie patriotică, sentimentele de profundă stimă si prețuire față 
de modul strălucit în care tovarășul Nicolae Ccaușescu a înfăptuit — cu 
prilejul vizitei întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia — o nouă și istorică solie 
de pace, prietenie și colaborare internațională. înscrisă în conștiința 
noastră a tuturor ca un act politic de larg ecou și semnificativă rc o- 
nanță internațională, vizita în cele cinci țări din Asia și Africa prileju
iește, în aceste zile, manifestarea călduroasă a aprecierii și recunoștinței 
unanime a oamenilor muncii față de strălucita afirmare a contribuției 
remarcabile șl consecvente pe care o aduc Partidul Comunist Român, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru instaurarea unei noi ord:ni 
politice și economice în lume, pentru stabilirea unui climat de prietenie, 
de largă colaborare și pace.

în numeroase telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. este exprimat acordul deplin și via satis
facție față de acest nou act de politică externă a României, sentimente 
de înaltă prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, străluciți mesageri ai poporului român pe meleagurile Asiei 
și Africii, aprobarea unanimă și entuziastă a rezultatelor vizitelor, trata
tivelor purtate și înțelegerilor încheiate.

Odată cu această fierbinte adeziune și aprobare unanimă, oamenii 
muncii din întreaga țară asigură conducerea partidului nostru, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de întregul lor devotament și se anga
jează plenar să îndeplinească neabătut importantele obiective ale făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării țării spre comu
nism. stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.

Cu aceeași dragoste, căldură și recunoștință sînt exprimate gindurile 
și sentimentele sutelor de mii de sportivi ai țării, ale comuniștilor și 
tuturor activiștilor care muncesc in acest domeniu.

In telegrama adresată de Biroul Executiv al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică ți Sport, se spune : „Ne exprimăm totala adeziune ți 
susținem din toată inima rezultatele deosebite ale acestei vizite, acor
durile ți înțelegerile semnate, care vor contribui in continuare la ridi
carea pe plan superior a prieteniei ți colaborării dintre România ți 
statele vizitate, la instaurarea unui climat de destindere internațională 
ți pace în lumea intreagâ.

Mișcarea sportivă din Republica Socialistă România folosețte acest 
minunat prilej pentru a vă raporta, mult stimate ți iubite tovarățe 
Nicolae Ceaușescu, președintele națiunii noastre socialiste, că va face 
totul pentru traducerea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, privind dezvoltarea fizică armonioasă ți păstrarea 
sânâtâții poporului, că va reprezenta cu cinste ți demnitate culorile 
patriei in marile intilniri sportive internaționale".

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
TANZANIEI, JULIUS K. NYERERE

Miercuri, 23 aprilie, s-a 
vizita oficială de prietenie 
Julius K. Nyerere, 
Uniunii Naționale 
Tanganica (T.A.N.U.), președintele 
Republicii Unite Tanzania, îm
preună cu doamna Maria Nyerere, 
au făcut-o 
invitația 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România, 
Ceaușescu.

Desfășurată 
montelor de 
această nouă 
înalt româno-tanzaniană a consti
tuit un moment de deosebită im
portantă în cronica relațiilor din
tre cele două țări și ponoare. Con
vorbirile și documentele de mare 
•însemnătate care au fost semnate 
cu acest prilei de cei doi pre
ședinți. exprimă hotărîrea comună 
dc a lărgi și întări raporturile de

încheiat 
pe care 

președintele 
Africane din

în țara noastră la 
tovarășului Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român, pre- 
Republicii 

și
Socialiste

a tovarășei Elena

sub semnul senti- 
stimă și prietenie, 

întîlnire la nivel

prietenie, solidaritate militantă 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Unită 
Tanzania, dintre Partidul Comu
nist Român și partidele T.A.N.U. și 
Afroshirazi. dintre cele două po
poare, în folosul reciproc, al cau
zei păcii și promovării unor noi 
relații între state care să conducă 
la instaurarea unei noi ordini po
litice și economice în lume.

De la reședința oficială a înalți- 
lor oaspeți, pînă la aeroportul Oto- 
peni, unde a avut loc ceremonia 
plecării, președintele Julius K. 
Nyerere și doamna Maria Nyerere 
au fost însoțiți de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
venifi la aeroport, au aclamat cu 
căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Julius 
K. Nyerere. manifestînd cu însu
flețire pentru prietenia româno- 
tanzaniană.

și
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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 25-a

ECHIPELE GAZDA AU ClȘTIGAT
TOATE PUNCTELE PUSE ÎN JOCI

I# Statu-quo la polii clasamentului • Dudu 
Georgescu — alte trei goluri I — se apropie

I de... Yazalde, liderul „ghetei de aur" • Meci 
dramatic la Pitești, decis de Doru Popescu

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

I
I
i
i
i
I
I
I

REZULTATE TEHNICE
F. C. CONSTANȚA — F. C. GALAȚI 
UNIV. CRAIOVA ---------------- ---
F. C. ARGEȘ
C.F.R. CJ.-NAPOCA— SPORTUL STUD.
A.S.A. TG. MUREȘ
U.T.A.
F.C.M. REȘIȚA
DINAMO
STEAUA

— OLIMPIA S. M.
— „POLI" IAȘI

— STEAGUL ROȘU
— „U" CLUJ-NAPOCA
— „POLI" TIMIȘOARA
— CHIMIA RM. VILCEA
— JIUL

3— 1
4— 2
1—0
2—0
1—0
2—0
5— 0
3—0

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

ETAPA VIITOARE (27 aprilie)

1. DINAMO
2. A.S.A. Tg. Mureț
3. Univ. Craiova
4. F.C.M. Rețița
5. Steaua
6. U.T.A.
7. Olimpia S. Mare
8. C.F.R. Cj.-Napoca 

„Poli" Timișoara 
F.C. Constanta 
Jiul
F.C. Argeț 
Sportul stud. 
„U* Cluj-Napoca 
Steagul roțu 
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica lăți 
F.C. Galați

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

( D 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 6) 
( 8) 
( 5) 
(11) 
( 7) 
(12) 
( 9)
(15) 
(10)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

18
14
10
12
12
11
10

8
11
9
9

10
10
7
8
6
9
7

3
2
8
4
3
4
6
9
3
6
5
3
3
8
5
9
2
5

4
9
7
9

10
10
9
8

11
10
11
12
12
10
12
10
14
13

50—20
35— 30 
38—22 
37—30 
43—30
29— 28 
24—23 
18—20 
21—28
26— 29
30— 26
36— 33 
28—32 
17—29 
30—23 
23—43
27— 43 
16—39

39
30
28
28
27
26
26
25
25
24
23
23
23
22
21
21
20
19

JIUL — C.F.R. CJ.-NAPOCA
POLITEHNICA TIMIȘOARA— A.S.A. TG. MUREȘ 
~..........   — STEAUA

— U.T.A.
— STEAGUL ROȘU
— F. C. CONSTANȚA
— DINAMO
— F. C. ARGEȘ
— F.C.M. REȘIȚA

CHIMIA RM. VILCEA 
UNIV. CRAIOVA 
OLIMPIA SATU MARE 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
F. C. GALAȚI 
SPORTUL STUDENȚESC 
POLITEHNICA IAȘI

(0-0)
(0—2)
(0—4)
(1—2)
(1—3)
(1—4)
(0—2)
(0—5)
(1—2)

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
GOLURI : D. Geor-

3 din
24

gescu (Dinamo) 
11 m.

13 GOLURI : Oblemenco 
(Univ. Craiova) — 6 din 
11 m.

12 GOLURI : Mureșan
(A.S.A.) — 1 din 11 ni, Ior- 
dănescu (Steaua) — 2 din 
11 m.

11 GOLURI : DănilA
(Politehnica Iași), Radu II 
(F.C. Argeș).

10 GOLURI : Gherghelt 
(Steagul roșu), Broșovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11 m,
Roznai (Jiul), Tătaru (Chi
mia) — 1 din 11 m.

9 GOLURI : Năstasa
fSfeaua), Naght (A.S.A.).

jț

I Printr-un salt spectaculos, Dudu Georgescu marchează cu capul al doilea gol al lui Dinamo tn meciul 
cu Chimia Foto : Dragoș NEAGU
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PENTRU DEZVOLTAREA 
SPORTULUI DE MASĂ
ÎNSEMNĂRI LA ÎNTREPRINDEREA PENTRU PRE
LUCRAREA MASELOR PLASTICE BUCUREȘTI

„Putini sînt automobiliștii care, 
conducînd elegantele Dacii 1300, 
știu că piesele din mase plastice 
sint realizate aici sau că multe 
dintre obiectele de uz casnic au 
același punct de plecare" — ne-a 
spus, nu fără mindrie, președin
tele comitetului sindicatului, Ște
fan Băicoană, de la întreprinde
rea de prelucrarea maselor plastice 
București. „Apropierea zilei de 1 
Mai a dat un nou impuls activi
tății noastre, deoarece dorim să 
intimpinăm tradiționala sărbătoare 
a celor ce muncesc cu noi suc
cese".

Ni se dau, în continuare, amă
nunte privind realizările, explica
ții referitoare la modalitățile de 
angrenare a lucrătorilor pe fron
tul obținerii unor rezultate supe
rioare, exemple de secții fruntașe 
— malaxare-granulare, injecții și 
folie-confecții fiind printre cele 
mai bune. Apoi, firește, în centrul 
discuțiilor s-a situat activitatea 
sportivă, aportul sportivilor la pro
cesul de producție. De altfel, un 
prim contact cu sportul la „Mase 
plastice" l-am realizat încă de la 
intrare, cînd ne-am oprit în fața

strungarului 
erau reunite 
diferite

MANIFESTĂRI

SPORTIVE

ÎN ȚARĂ

con- 
mai 
scu- 
mai

unui panou dedicat 
Tudor Lalu, în care 
diplomele cîștigate la 
cursuri. („El este printre cei 
buni muncitori din secția IV 
lărie“ — aveam să aflăm
tîrziu). „Excursiile — la Sinaia, 
Predeal, la Girbova, la Diham sau 
peste hotare —, tenisul de masă 
și șahul dețin întiietatea intre pre
ferințele colegilor mei“ — ne măr
turisea Stelian Paraschiv, secreta
rul asociației sportive „Viitorul". 
Argumente ? Locul 2 la „Cupa 
chimistului" la tenis de masă, la 
simplu și pe echipe, peste 600 de 
participant la acțiunile turistice 
(avînd în Radu Dan. un mare a- 
nimator), aproape 400 de concu- 
renți la întrecerile din cadrul cam
pionatelor asociației. Numele matri- 
țerului Constantin Drăghici, al 
sculerului Petre Ticală, ale electri
cienilor Justin Tănase și Mircea 
Dumbrăvescu. al operatorului chi
mist Ion Roșea, ale proiectanților 
Mihai Birsan și Petre Vitan sint 
binecunoscute întregii fabrici nu 
numai ca buni sportivi, ci și ca 
Cruntași în producție.

Spicuim din corespondențele primite la 
redacție în ultimele zile :

• In cinstea apropiatei sârbâtori de
la 1 Mai, Comitetul municipal al orga
nizației pionierilor din CLUJ-NAPOCA, în 
colaborare cu Școala sportiva, a orga
nizat un turneu de handbal cu partici
parea a 34 de echipe școlare (băieți și 
fete) din raza municipiului. Dupâ 7 zile 
de întreceri — care au scos în evidențâ 
preocuparea deosebita pentru acest 
popular sport și au facilitat specialiști
lor de la Școala sportiva selecția a 30 
de tinere talente — pe cea mai în"UA 
treapta a podiumului de premiere 
urcat : la cat. 12—13 ani • "
(fete) și Șc. gen. 
ani — Șc. gen. 1 
cescu (băieți).

• Peste 500 de sportivi din municipiul 
ROMAN au participat la ,.Marșul primă
verii", organizat de Consiliul municipal 
al organizației pionierilor și C.M.E.F.S. 
Participanții au parcurs un traseu de 
circa 20 km, pe ruta Roman — Pădurea 
Ion Creangă — Dealul Mărului — Roman. 
Pe timpul popasurilor au fost organizate 
întreceri de fotbal, handbal, volei și 
jocuri distractive. (G. GROAPA-coresp.)
• La GALAȚI se află in plină desfă

șurare două întreceri voleibalistice, do
tate cu ,,Cupa 1 Mai", organizate de 
Consiliul județean al sindicatelor și de 
C.J.E.F.S., la care participă echipele 
Ancora, Melalo-Sport, Oțelul, Medicina, 
Textila și altele, urmînd ca fi
nalele să se dispute la sfirșitul acestei

mai înalta
1__ ' î au

__  — Șc. gen. 13 
1 (băieți) ; cat. 14-15 
(fete) și Lie. N. Bâl-

Emanuel FANTANEANU (Continuare în pag. 2-3)



ÎN „CUPA F.R. CICLISM*4 RITM RIDICAT DE ALERGARE AZI, IN DIVIZIA * I
Competiția internațională de ci

clism „Cupa F.R.C." a continuat 
marți și miercuri pe șoselele din. 
împrejurimile Capitalei. Deși 
ploaia le-a fost adversar înverșu
nat, rutierii 
bună pregătire 
corpora șij_

— care dovedesc o 
3 — au invins-o in 

apoi, s-au confruntat 
între ei...’ Dacă fazele create n-au 
fost întotdeauna la nivelul aștep
tărilor, in schimb mediile orare au 
convins pe deplin asupra potenția
lului celor aproape 
gători.

Marți, în a treia cursă (Bucu
rești — Giurgiu — București, 97 
km), pe prima parte s-au efectuat 
numeroase tentative, dar reușita 
n-a aparținut niciuneia. Apoi, 
ploaia a îngreuiat rulajul, obligin- 
du-i pe unii dintre concurenți să 
piardă contactul cu -plutonul frun
taș. Totuși, in primul eșalon au 
rămas aproximativ 70 de alergă
tori. Ei și-au disputat sprintul fi
nal.

Clasament t 1. VALENTIN ILIE 
(DINAMO) a parcurs 97 km in 2 h. 
13:30 (m.o. 43,7 km) ; 2. R. Simion 
(Dinamo) ; 3. P. Dolofan (Steaua); 
4. T. Csatho (Ungaria) ; 5. G.
Sziics (Ungaria) ; 6. Șt, Ene (Stea-

100 de aler-

97

ua) și alți peste 60 de alergători 
in același timp cu învingătorul.

Miercuri după amiază, rutierii 
s-au intilnit din nou — pentru a 
patra oară in cadrul acestei ediții 
a „Cupei F.R.C." — șl au parcurs 
108 km pe ruta București — Plo
iești — București. Vremea a ținut 
cu ei : la început noroasă, apoi 
senină, în permanență cu vint de 
forță medie. Cursa a fost animată, 
punctată cu citeva acțiuni ener
gice, din care cea efectuată pe 
partea a doua a cursei (din pă
cate, de un grup prea numeros : 
18 alergători) încununată de suc
ces. Ceea ce este evident și ca
racteristic acestei întreceri e _ rit
mul ridicat în care se rulează a- 
cum, la început de sezon.

Nu știu dacă se scurseseră cîțiva 
kilometri de la start și un grup 
de 8 cicliști. în frunte cu Valen
tin Hota, J. Szilr, Th. Puterity, s-a 
detașat de ceilalți 73 de concu- 
renți. S-a rulat în forță, „vinătoa-

rea“ fiind pasionantă pentru mem
brii caravanei. Abia pe linia dc 
centură — care ocolește Ploiestiul 
— grupul masiv a reușit să facă 
joncțiunea cu inimoșii fugari. Alte 
și alte încercări, mai timide sau 
mai îndrăznețe, se efectuează, pină 
cînd „grupul celor 18“ să izbân
dească. Pe ultimii kilometri ai 
cursei, colegii de evadare se hăr- 
țuiesc între ei. astfel că~ plutonul 
fruntaș se r 4 "
ment : 1.

fragmentează. Clasa- 
..... ............... NICOLAE GAVRILA 
(STEAUA) a parcurs 108 km in 
2h26:37 (m.o. 44,2 km) ; 2. Paul
Soare (Steaua) ; 3. Sorin Suditu 
(Olimpia-Constructorul) ; 4. Eugen 
Dulgheru (Voința Ploiești) — ace
lași timp ; 5. Costică Bonciu (Di
namo) 2h26:41 ; 6. N. Andronache 
(Metalul Plopeni) — același țimp.

Astăzi, 
pind de la 
întrecere 
— 20 km.

pe

de

2

_ ') — același timp, 
’șoseaua Tunari, încc- 
ora 15, se dispută o 
contratimp individual

Hristache NAUM

■

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

£.

LA HANDBAL,
ETAPA A 28-a

Aslăzi, etapă intermediară in 
vizia A. Iată programul ;

Di-

,U'MASCULIN : Steaua
București (teren Steaua, ora 17,30) ; 
Ind. Sibiu — Poli. Timișoara ; Ști
ința Bacău — H. C. Minaur B. 
Mare ; „U“ Cluj-Napoca — Dina
mo Buc. : CAROM — Dinamo 
Brașov ; C.S.U. Galați — ,,U“
Craiova.

FEMININ : Confecția — „U“ Ti
mișoara (teren Steaua, ora 16,15) ; 
Constr. Timișoara — Textila Bu- 
huși ; „U“ Iași — I.E.F.S., Mure
șul — „U“ București, Sparta Me
diaș — Voința Odorhci.

MANIFESTĂRI
SPORTIVE
IN ȚARA

(Urmare din pag I)

sâptâminl. Totodată, au avut loc compe
tiții de tenij, tenis de masă, popica in 
care au fast angrenați tineri și tinere 
din întreprinderile și instituțiile gălâ- 
țene. De asenierfea, în această săptă- 
mînă vor începe și disputele echipelor 
de handbal la care iau parte, printre 
altele, formațiile Comerțul, Pescarul, 
Textila, Ancora și Tiparul.
• Iubitorii sportului cu motor 

SIBIU s au întrecut într-un concurs 
dirt-track pe pista stadionului.

din 
de 

.. ........ .......r_ ,______ compe
tiție organizată în cinstea zilei de 1 Mai, 
de către A.S. Voința. Alergările, deose
bit de atractive, au fost urmărite 
numeroși spectatori. “ 
locuri s-au situat I. 
de N. Răureanu 
de la Voința. (I. lONESCU-coresp. ju
dețean}
• Comisia județeană de șah din ca

drul CJ.E.F.S. Mehedinți a organizat la 
DROBETA TR. SLVLRIN concursul inter- 
județean dotat cu „Cupa Dacia Mal- 
vensis“, aflată la cea de a doua ediție. 
Competiția a fost dedicată apropiatei 
sărbători de la 1 Mai. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : Argeș 11,5 p, Teloar- 
man 11 p și Mehedinți 10 p. (Gh. MA- 
NAFU-coresp.)
• In cinstea zilei de 1 Mai, la ORA

DEA» în numeroase asociații sportive» 
printre care Fabrica de confecții. Miorița, 
Constructorul, s-au desfășurat întreceri la 
handbal, baschet, atletism, in timp ce 
elevii școlilor generale din localitate 
ji-au disputat întiietatea într-o competi
ție de cros.

Asemenea manifestări sportive, la care 
Ou luat parte numeroși tineri, ou fost 
organizate și la Beiuș, Marghita și Sa- 
lonta.

Pe primele 
Bobiineaau, 

și Șt. Nagy, toți

de 
trei 

urmat 
trei

I
I
I

I
I
I
I
I

DIN

DINAMO Șl STEAUA DIN NOU LA EGALITATE: 1-1

„U" TIMIȘOARA — TEXTILA 
BUHUȘI 13—7 (7—4). Marți s-a
disputat această partidă contind 
pentru etapa a 31-a. Au învins timi- 
șorencele, care au beneficiat de o 
linie de la 9 m mai eficientă. Cele 
mai multe goluri : Cojocaru (U) 7 
și Vieru (T) 5. Au arbitrat A. Mun- 
teanu și I. Jung (Reșița). (P. AR
CAN — coresp.).

I
I
I

I 
I

Marți, pe patinoarul „23 Au
gust* s-au încheiat meciurile tu
rului al III-lea al Diviziei A la 
hochei. Urmează, începind de 
sîmbătă. la Miercurea Ciuc, dis
putele ultimului tur la capătul că
ruia se va putea stabili configura
ția generală a clasamentului și 
formația campioană pe 1974/75.

în partida principală a reuniu
nii s-au întîlnit din nou, pentru 
a șasea oară în acest campionat, 
formațiile Dinamo și Steaua. Ca 
și în precedenta intilnire scorul a 
fost din nou egal : 1—1 (1—1,
0—0, 0—0), dar trebuie să arătăm 
că nivelul calitativ al partidei a 
fost sub așteptări. Din acest punct 
de vedere, a fost poate cel mai 
slab meci din actualul sezon, în
tre cele două echipe. Cu excep
ția citorva minute, în prima re
priză, în timpul cărora s-a jucat 
ceva mai legat, mai atent și au 
fost realizate citeva faze specta
culoase, in rest am asistat la un 
joc — este drept acerb — dar 
lipsit de virtuți tehnice, spectacu
lare. Au abundat pasele greșite, 
învălmășelile, lupta fără de ori
zont. în schimb, partida a fost 
neașteptat de curată, arbitrii dic- 
tind doar două eliminări 
2 minute (lui Popa — 
pentru infracțiuni, să le zicem... 
minore, hocheiștii ambelor 
ții prestind un joc corect, spor
tiv. Scorul strîns — unul dintre 
cele mai strinse dintre cele două 
fruntașe ale hocheiului nostru — 
se datorește atit impreciziei în șu
turi, unor aproape incredibile ra
tări, dar și atenției cu care s-a 
acționat, de ambele părți, în de
fensivă și mai ales formei exce
lente a celor doi portari C. Duini- 
traș și V. Netedu, ultimul fiind 
mai mult solicitat.

Cele două goluri înscrise de Ca-

pe cite 
Steaua)

form 1-

AUTO TIMIȘOARA
AVUT LOC deschide

rea' oficială a sezonului automobi-* 
listic cu prima etapă a campionatu
lui național de viteză pe circuit. La 
start s-au aliniat 50 de echipaje din 
orașele București, Brașov, Cluj-Na
poca, Balș, Pitești, Reșița, Satu Mare 
și Brad. Cursa, dotată cu „Cupa 
municipiului Timișoara44, a fost deo
sebit de spectaculoasă, ea constituind 
o bună propagandă pentru sportul 
automobilist, lată câștigătorii acestei 
întreceri : clasa pină la 1 009 cmc — 
C. Bercea (Flat 850 S); pină la J 150 
cmc — D. Gindu (Dacia 1100 S); pină 
la 1300 — E. lonescu Cristea (Re
nault 8 Gordini) ; peste 1303 — cmc 
— Gh. Morassi (Renault 12 Gordini); 
clasa națională „Dacia 1300“ — Z. 
Szentapali (grupa 1) ; D. Motoc (gru
pa II). Clasament pe echipe : 1 — 
I.O.B» Balș; 2 — Tractorul Brașov ; 
3 — Voința Timișoara.
BASCHET

pia-Constructorul) ; JUNIORI MARI : 
cat. 45 kg : Radu Nedelcu (Olimpia- 
Constructorul) ; cat. 48 kg : Cristian 
Bărbulică (Olimpia-Constructorul). 
(Daniel DIACONESCU-corcsp.)

HOCHEI
partidele din 
a Diviziei A.

(Steaua) în min. 8 și Axinlezăcu _______
(Dinamo) min. 10 au fost frumoa
se realizări tehnice, printre pu
ținele reușite ale acestei partide. 
Au condus Oprea Barbu ‘ 
Mureșanu.

în deschidere, celelalte 
formații participante la 
grupă a Diviziei A, S. C. Miercu
rea Ciuc și Dunărea Galați au o- 
ferit celor prezenți un spectacol 
agreabil, încheiat cu o neaștepta
tă victorie a hocheiștilor din 
Miercurea Ciuc : 5—4 (0—2, 1—1, 
4—1). Spunem neașteptată, deoa
rece pină în ultimele 10 minute 
inițiativa a aparținut echipei Du
nărea Galați care cu un joc com- 
binativ a scos din dispozitiv _ tî- 
năra și agresiva apărare 
mației din Miercurea Ciuc, 
șind să conducă 
2—0, <’ ’ ’ '

și Gh.

două 
prima

a for- 
■*, reu- 

’ i la început cu 
după două reprize 

și ia începutul ultimei 
confruntării cu 4—1. Era 
crezut că soarta acestui 
mai putea fi schimbată 
tuși../ Scuturindu-se din

cu 3—1 
părți a 
greu de 
meci ar 

! Și to- 
__________  _ amorțea

la de pină atunci, jucătorii de la 
S. G. Miercurea Ciuc au avut o 
spectaculoasă revenire, egalînd in 
min. 55 (4—4) și realizînd, 30 de 
secunde mai tirziu, golul unei 
nesperate victorii. Au marcat : 
Sandor (2), Both, Antal și Peter 

învingători, Fodorea (2), 
— pentru învinși.

FI. Gubernu și M.

pentru
Boltțescu (2) 
Au condus : 
Pregneanu.

Romeo V1LARA 
Călin ANTONESCU

7—8 
tere- 
fero-

RAPID — PROGRESUL 
(4—4). Ieri după-amiază, pe 
nul Giulești, handbalistele 
viarc au făcut prima tentativă de 
a ieși din zona periculoasă a re
trogradării. Punctele puse în joc 
au re venit insă Progresului, la ca
pătul unei partide crîncen dispu
tate. Principatele realizatoare : 
Stănișel și Amarandei cite 3 — Ra
pid, respectiv Mamiaea (în vervă 
deosebită) — 3. Au condus cu 
multe greșeli Al. Popescu și Gh. 
Mateescu (municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej).

I
I
I

I
I

w I
ULTIMUL TURNEU

AL BASCHETBALISTELOR
Sala Floreasca găzduiește, dc 

azi pină duminică, ultimul tur
neu al campionatului republican 
feminin de baschet, grupa 1—6. 
Din programul zilei inaugurale se 
repaarcă partida dintre Universi
tatea Timișoara și Olimpia-Con- 
sti’ucturul, echipe formata din ju
cătoare tinere, valoroase, multe 
dintre ele componente ale loturilor 
reprezentative de senioare și

. d
Programul de astăzi : de la 

16 : Universitatea Timișoara — 
limpia-Constructorul, Crișul 
I.E.F.S., Rapid — Politehnica.

ln dublu intilnire dc pepite,

R. D. GERMANĂ
de Ia Jena

ROMANIA (juniori) 31

de

ora
O-

I
I
I
I
a

I
I
I
I
I

de

După primele 15—20 de minute 
de joc, era greu de pronosticat o 
victorie la un astfel de scor a di- 
namoviștilor. Chimia începuse mai 
mult decît promițător și de două 
ori (la un șut al Iui Gojgaru și 
la o lovitură liberă executată de 
Tătaru) oaspeții au fost pe punctul 
de a deschide scorul, balonul „ster- 
gînd“, în exterior, bara stingă a 
porții lui Constanlinescu.

Impulsionat de lucescu, și
dorința vie a lui Dudu Georgescu 
de a se lansa din plin in cursa 
pentru „Gheata de aur“ europea
nă, jocul în atac al liderului de
vine însă din ce in ce mai „tăios", 
apărarea vîlceană începe să se cla
tine tot mai des și maturitatea, 
forța de joc a dinamoviștilor iși 
pune curînd amprenta pe aspectul 
întrecerii. în mm. 26, Lucescu cen
trează. Oană ratează intervenția 
și DUDU GEORGESCU înscrie cu 
capul. Trec numai 3 minute, Lu
cescu combină cu Deleanu, acesta 
centrează și — din nou eu capul ! 
— golgcterul nostru înscrie. Un

Stadion Dinamo : teren bun ; 
timp frumos : spectatori apioxima 
tiv 12 000. Au marcat : DUDU
GEORGESCU (min. 26. 29 ți 43). 
ZAMFIR (min. 34), SATMAREA- 
NU II ' — - • " —
nere : 
poartă 
12-3). 
9-9.

DINAMO : Constontinescu 7 
(min. 62 Cavai 7) — Cheran 3, 
G. Sandu 9, Sătmăreanu II 8 
Deleanu 8 — î. Marin 6, Dobrău 
7 (min. 62 
cescu 8, D. 
fir 7, Custov

CHIMIA :
Stana 8) - —,______
6, Ciobanu 6, Cincă 6 — Șut'u 5 
(min. 52 Lungu 5), Donose 6, 
Haidu 6 — Bucurescu 7, TA-
taiu 6, Gojgaru 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; Io 
centru : M. Moraru ; la linie i 
N. Maroianu (ambii Ploiești) $• 
V. Pirvescu (Buzău)

Cartonase galbene : ȘUTRU, 
DONOSE,' HAIDU.

Tiofcul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 4-0 (1-0).

34). SATMAREA- 
(min. 59). Raport de cor- 
6—2. Raportul șuturilor Io 
: 22-3 (pe spațiul porții 
Raportul faulturilor comise;

Augustin 8) — tu-
Georgescu 9. Zain 
7.
Oană 5 (min. 52 
Lepădatu 5, Pintîlla

șut puternic 
FIR zguduii 
ei (min. 3' 
sînt practic

Din acest 
pă vilceană 
de șocul c< 
interval de 
se va mai 
ceasta pow 
tilnirii. Dir 
la un joc < 
binații de 
minat de e 
a-1 pune i 
pe Dudu 
însă, acest: 
personală, 
cepțional. <

REȘIȚA,
Atmosfei 

stadion pli 
bunele căr 
mii de su

Intilnire; 
anostă, cu 
încetinitori 
practicând 
tonare, lip 
ofensive. I 
tament mi 
dețin supe 
fazele de 
Două-trei 
resei fac 
pectul gen 
de partidă 
îl depășcș 
înapoi, da 
dintr-o pc 
bilă. Oasr 
echilibreze 
nului, dar 
atac, corn 
pură figui 
minute. A 
Pigulea 
dreaptă, a 
reul oaspe 
NU, absol 
plasat, cu 
ment, deși

TURNEELE FINALE 
ALE DIVIZIEI ȘCO

LARE ȘI DE JUNIORI vor avea loc 
In Capitală, între 30 aprilie și 4 
mai, cu participarea următoarelor e- 
chlpe : BĂIEȚI (intre paranteze, nu
mele antrenorilor) : Șc. sp. Cluj-Na
poca (V. Moldovan), Șc. sp. Tg. Mu
reș (E. Torday), Șc. sp. Arad (E. Da- 
vidhazy), Șc. sp. Constanța (M. Hon- 
drilă), Dinamo București (T. Giur- 
culescu), Lie. 35 București (G. Chi- 
raleu) ; FETE : Lie. 4 Oradea (Ileana 
Ghiță), Lie „Bolyai” Tg. Mureș (Gh. 
Fii-llop), Olimpia-Constructorul Bucu
rești (Gh. Lăzărescu), Șc. sp. Sibiu 
(M. Fleșeriu), Șc. sp. pitești (D. 
Georgescu), Șc. sp. 2 București (C. 
Dinescu) O JOCURI INTERNAȚIO
NALE. Recent, a avut loc la Satu 
Mare dubla Intilnire amicală dintre 
echipa locală Sănătatea și formația 
Institutului Agronomic din Szarvas 
(Ungaria). In ambele meciuri, victo
ria a revenit sătmărenilor : 72—49 șl 
92—42. (I. TOTH-coresp.)
BOX ÎNTRECERILE JUNIORI

LOR. In sala de festivități 
a uzinelor U.R.E.M.O.A.S., s-au dis
putat, primele finale contind pentru 
campionatul juniorilor bucureșteni. 
în urma desfășurării celor șapte fi
nale, următorii sportivi au fost de
clarați campioni ai Municipiului 
București : JUNIORI MICI, cat. 48 
kg : Nicolae Copoiu (Dinamo): cat. 
63,5 kg : Gh. Costache (Olimpia- 
Consu-uctorul): cat. 67 kg : Nicolae 
Kavu (Energia) : cat. 71 kg ; Viorel 
Vasile (Olimpia-Constructorul) : cat. 
"+•81 kg ; Lucian Tașcău (Olim-

LA MIERCUREA
CIUC au continuat 

cadrul grupei secunde 
Iată rezultatele înregis

trate în penultima etapă a acestui
turneu : Tirnava Odorhei — A.S.E. 
București 4—3 (1—1, 2—1, 1—1), au
marcat : Tarcsi (2), Peter (2) — Tir
nava, Bălășoiu (2), Păduraru —
A.S.E. ; Lyceum M. Ciuc — Agrono
mia Cluj-Napoca 4—3 (1—2.
2—1), au marcat : Gyorgypall (2),
Boros și Daniel — Lyceum. Baka (2), 
Dcneș — Agronomia. (V. PAȘCANU- 
coresptî
POLO
București 
1—1, 2—1, 
a preluat 
seriei I a
1. Voința
2. Progresul V
3. Școlarul
4. C.N.U.

Echipele Dinamo 
rești vor intra în competiție după 20 
august. • S-A ÎNCHEIAT PRIMUL 
TUR al preliminariilor campionatu
lui național de juniori mari — zona 
Sud. Conduce Șc. sp. 2 cu 10 p, ur
mată de * "
Șc. sp. 1 
0 p.
TIR
unde 
național 
șanț). Din lotul condus de _____ _
emerit Grigore loanide fac parte Gh. 
Sencovici, “ * 
Ionică.

VOLEI
niei au 
verificări 
vins pe 
torul cu 
băieți a 
a pierdut cu 1-3 (11,
• ECHIPA MASCULINA DE TINERET A 
R.F. GERMANIA sosește sîmbătă în Ca
pitală pentru a susține 3 jocuri de ve
rificare în compania reprezentativei si
milare a țării noastre (2) și a selec

ționatei Bucureștiului. Primul joc este 
programat duminică de la ora 17, în 
sala Floreasca, după partida feminină 
de Divizia A, Spartac - I.E.F.S. (ora 15).

DIVIZIA A.
și partida 

la scorul de ■ 
2—1), Voința < 
conducerea ‘

ADiviziei
in

va

1—0,

. Cîștigind 
cu C.N.U.

6—1 (1—I,
Cluj-Napoca 
clasamentul

3 0 0 
1 0 1 
Oil
0 12

3
2
2
3

și Rapid

22—15
11—12
10—12
12—16

6
2
1
1

Bueu-

: Școlarul 8 p, Dinamo 5 p,
5 p, Rapid 2 p și Progresul

UN LOT DE TALERIȘTI s-a 
deplasat ieri la Moscova, 

participa la un concurs inter- 
de trap (talere aruncate din 

antrenorul

D. Buduru, Fl. Iurcenco și I.

IN VEDEREA C.E., echi
pele de tineret ale Româ- 

susținut marți după-amiază noi 
în public. Echipa de fete a în- 
divizionara A Olimpia-Construc- 
3—0 (11, 7, 8), iar cea de 

întîlnit pe I.E.F.S., in fața căreia 
cu 1-3 (11, -13, 10, 10)

Reprezentativele de juniori ale 
țării noastre, care se pregătesc 
pentru apropiatele C. E. de popi
ce, au evoluat in H. D. Germană, 
jucînd la Jena cu selecționatele si
milare ale țării gazdă. în partidele 
pe lecfhipe au ciștigat, atit la fete 
cit și la băieți, gazdele cu 2602 — 
2556 p. <i, respectiv, 5509 — 5228 
p. d., iar in turneul individual vic
toriile au fost împărțite. I.a fete 
a țâștigat reprezentanta țării ihkts- 
tre, Elisabeta Szilagyi — dublă 
campioană europeană — cu 465 
p. d. (cel mai bun punctaj feminin, 
din ambele jocuri), iar la băieți 
W. iJstreicher (R.D.G.) cu 988 
p. d. Deci, scor general 3—1. în 
partidele pe echipe, sportivii noștri

ÎM1IMPI iNIRt MR110RI

DIN «OriÂNIA Șl LNOAiHA
La capătul unei scurte perioade 

de pregătire comună, cițiVa din ■ 
componenții loturilor reprezenta
tive de sărituri ale României și 
Ungariei au susținut, la bazinul 
„23 August", o intilnire amicală. 
Au ciștigat : Elena Cjrsțjcă yțpmâ- 
nia) și Alexandru Bagiu (Româ
nia) la platformă, Georgiana Să- 
căleanu (România) și Laszlo Ba
logh (Ungaria) la trambulină.

următoarele rezultate : 
Elena Lu-

au obținut
Elisabeta Szilagyi 446, 
poaia 436, Gyongyi Sziics 421, Elena 
Vasile 440, Silvia Maxim 407 și Bă- 
lașa Mirieă 406 (de menționat că, 
pină după jocurile schimburilor 
patru, echipa română a condus cu 
51 de puncte), respectiv, M. Gri- 
gore 936, II. Ardac 869. V. Mielea 
8C9, L. Moldovan 878, M. Bălesea 
835 .și C. Lebădă Ml.

*
I.a sfîrșitut acestei 

silica Piîtțea (Rapid 
Pelre I’iuge (Voința . .
participa la turneul internațional in
dividual, „Cupa Poznan", ce va avea 
loc înnorașul. polonez Poznan.

t;

săptămîni
București)
București.)

Va-

vor

PE MICUL ECRAN
A SIMBATA, 26 APRILIE, ora 

16.25. Baschet masculin : ROMA
NIA — BELGIA. Transmis; ine di
rectă de la >o!a Floreasca. fn 
pauză : „GodoTI* — o emisiune 

.cu cele mai frumoase Faze din 
■ meciurile retur ah semifinalelor 
;cupelor europene inter-cluburi la 
fotbal.

• DUMINICA 27 APRILIE, oro 
15.30. Rugby : ROMANIA - ITA
LIA (campianatui european) — 
repriza a ll-a. Transmisiune di
rectă de la stadionul Dinamo.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 APRILIE 1375

Fond general de cîșiiguri : 2 593’213 
lei din care 1 841 94G lei report. Ex
tragerea I : 1 10 8 24 14 22: Extrage
rea a II-a : 5 37 26 39 23: Plata cîș- 
tigurilor se va face în Capitală în- 
cepînd din 3 mai prnă la 23 iunie, 
în țară aproximativ din 5 mai pină 
la 23 iunie 1975 inclusiv.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 APRILIE 1975

Categoria I : (13 rezultate) 17,30
variante a 4 227 Ici; categoria a IT-a: 
(12 rezultate) 1 529.10 variante a 112 
lei. Intrucît premiul de la categoria 
a III-a a fost sub plafonul minim 
de 20 lei, fondul alocat a fost atri
buit celorlalte două categorii con
form regulamentului»

TRIMUL CONCURS SPECIAL 
PRONOSPORT AL ANI'LUI, 

LA 27 APRILIE 1975
• Cîstiguri suplimentare în valoare 

dc 200 000 țoi din fond special • Prin 
tragere ia sorți se atrilMiie un auto
turism Skoda S 100 « Ciștiguri in 
bani. Vă reamintim întilnirile progra
mate de acest interesant concurs : 
I. Jiul Petroșani — CFR Cluj.-Na- 
poca ; II. Sportul studențesc — F C. 
Ar;?fcș; III. Politehnica Timișoara — 
ASA Tg. Mureș; IV. Chimia Rm. 
Vilcca — Steaua ; V. Politehnica I-asi
— F.C.M. Reșița; VI. Universitate.i 
Craiova — U.T. Arad; VII. Olimpia 
Satu Mare — Steagul roșu; VIII. U. 
Cluj-Napoca — F.C. Constanța; IX. 
F.C. Galați — Dinamo; X. Sampdoiia
— Eologna: XI. Napoli — Tnterna- 
zionale; XII. Ascoli — Ternana; XIII. 
Varese — Torino.

I
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ACTUALITATI
• BUCUREȘTI - ANKARA (juniori). 

ASiAZl PF STADIONUL GIULEȘTI. Azi, 
de la ora 16.30, pe stadionul Giulești, se 
vor întîlni selecționatele București și An
kara. fată și componența totului pregătit 
de antrenorii Oiimp Mateescu și Gh. 
Teodorescu : Toma (.Vîscoza), lordăne-icu 
(Progresul) __ , T_____  *
Ștefar.iu (I.C.S.I.M.), Viorel | 
Balaure (Dinamo) — fundași ; 
(Vîscoza), Vă.’ecnu (P.E.C.O.), 
(Dinam©) — mijlocași, Unțjureanu (Vîs
coza), Căpâțîno (Dinamo), Ghergan (Di
namo), înaintași. Rezerve : Nicolae (Lie. 
Mihai Viteazul), Mihaiiâ si Manea (Oh 
nomo), Bejan (Vulcan), Stoian, (Abate
lui), Comun (Bere Rahova), Tănăsei 
(tREMOAS).

in deschidere 
zionara B Rapid 
(Die. C).

O AUTOBUZUL 
RUSE 9-1 (0-0). 
vizionara B Autobuzul 
partidă amicală formația bulgară Dunav 
Ruse. Oaspeții (tocul 4 in Divizia A) au 
obținut victoria cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Kovacev (min. o3).

portari ; Burtea (Vulcan), 
(Dinamo), 

; Marcti 
Radu

ele la ©ra 14.30, divi- 
intilnește echipa Triumf

BUCUREȘTI - DUNAV
Marți după-cirniază, di

fl întîlnit intro

ROMANIA TURCIA 1
înaintea plecării in turneul pe
— 1 va efectua *- " *■*

națională de 
marți după

care-1 
chipa 
ținut, 
renul

în R.D.G., e- 
juniori a sus- 
amiază pe te- 

Progresul din Capitală, o 
partidă amicală cu reprezentativa 
similară a Turciei. Apărind pe 
teren fără șase din jucătorii care 
au evoluat in meciurile oficiale din 
cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A. (Leac și Cimpeanu — 
neconvocați, fiind iăsați să joace 
la echipele lor de club. 
Ene, Bârbulescu și Zahiu 
accidentați), selecționata 
s-a descurcat destul de 
fața unui „11“ alcătuit din jucă
tori foarte rapizi.

în prima repriză, trio-ul de mij
locași a greșit mult, „cărînd“ a- 
proape toate mingile spre caicul 
advers, la marginea căruia, de 
gulă, au fost blocați. Abia in 
tima parte a mecrultri, eind 
trenorii C. Ardelcanu și V.

Crif
— ușor 
noastră 

greu în

re- 
i»I- 
an- 
Za- 

voda au schimbat acest compar
timent, jocul tinerilor noștri „tri
colori" a căpătat cursivitate, ata-

Stadie 
ren foc 
spectate 
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69). Ra 
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un juca 
joc : Ax

0 (0
canții r< 
des și 
celentuh 
cat in i 
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DIVIZIA A
ETAPA a 25-a

ESCU ÎN VERVĂ!
«i ZAM- care driblase trei adversari. După 
l Chimi- golul marcat eu capul de SATMA- 
partidei KEANU II, venit in atac, Jocul 

devine lent, pierde din speetaeu- 
ra echi- lozitate. Inițiativa rămîne de par- 
I marcată tea gazdelor, ocaziile lor de gol 
pmite in nu lipsesc dar Stana se face re- 
fe și nu marcat ; ca și fostul titular al na- 
L de a- ționalei de juniori. Augustin, care 
bitul in- Șl'a făcut ieri un frumos debut 
[mb, trec divizionar A. Dinamo mai înscrie 
pu corn- ăe două ori, dar golurile sint 
[tac, do- just anulate, pentru ofsaid. în 
lescu de min. 90. cea mai mare ocazie a 
Li bune oaspeților : șut al lui Tătaru, Ca- 
Inin. 18 vai se recunoaște învins, dar Săt- 
I acțiune măreanu II respinge, din cădere, 
| șut ex- de pe linia porții.
lursă în Radu URZICEANU

I, JOC SUB AȘTEPTĂRI
by. Un 
! în tri- 

cîteva

repriză 
ite „cu 
ormații 
de ta- 

rcleități 
bmpor- 
calnicii 
lă, dar 
apară. 
Atodi- 

Icu as
pritului 
[diresei 
htrează 
oftează 
ta vor a - 
lese să 
I tere- 
ază în 

I făcut
90 de 
33 și 

[partea 
in ca- 
Ldea- 
I reluat 
Itrena-

F.C.M. REȘIȚA 2(1)
POLI TIMIȘOARA 0(0)
După pauză, nivelul jocului este 

satisfăcător, datorită gazdelor care 
in această parte se regăsesc. Ac
țiunile se derulează intr-un singur 
sens, spre poarta lui Jivan. Pușcaș 
(min. 69) ii deschide, in adîncime, 
pe BELDEANU, acesta pătrunde 
în careu și înscrie, plasat, majo- 
rind scorul. Peste un minut. Puș
caș, scăpat singur, trimite in Jivan, 
ratind o mare ocazie. Introducerea 
lui Bungău in teren face ca stu
denții să devină foarte periculoși. 
„Tunarul" timișorenilor expediază 
două șuturi „bombă" în min. 83 
— primul șut al oaspeților pe spa
țiul porții 1 — și în min. 87 dar 
Constantin se află la post. A fost 
un „foc de paie" aprins tîrziu. 
care nu mat putea să schimbe 
soarta meciului.

Gheorghe NERTEA

GAZDELE, LA CÎRMA JOCULUIA.

Steaua a avut una 
favorabile, cînd toți 
echipei au demonstrat 
joc, cînd compartimentele s-au arti
culat prin jocul precis, inspirat, 
mare ” ' - - -
zona forte, 
mult,
Steaua a găsit și o bună conjunctu
ră pentru exprimare, în condițiile 
în care partenerii lor au prezentat 
acea doză de rigiditate caracteristică 
jucătorilor cu complexe de inferio
ritate.

Este greu de cîntărit exact răs
punsul la întrebarea dacă bucureș
tenii au avut momente excelente pe 
fondul unei prestații bune, pentru 
că adversarii au dat o replică slabă, 
sau dacă petroșenenii au opus un 
joc șters, împotmolindu-se în repli
ca dezinvoltă a celor de la Steaua ? 
Cert este că gazdele au demonstrat 
atu-uri la toți factorii jocului, au 
pregătit mai bine meciul, 
(prin Dumitriu IV) piesa de bază 
(Mulțescu) din angrenajul adversa
rului, valorile lor individuale, asam
blate fericit de această dată, s-au 
impus fără drept de apel. De partea 
cealaltă s-a practicat un joc destruc- 
tiv, cu zvîcnirl moi *pe contraatac, 
fără preocupări și fără posibilități 
pentru finalizare.

Golurile au fost limpezi, fructul 
unor faze de inspirație. Min. 2, Ior- 
dănescu execută o cursă energică 
pe partea stîngă a terenului, cen
trare exactă în careul mic, de unde 
DUMITRIU IV (laborios, eficient în 
ambele faze ale jocului) reia în pla
să, cu pieptul; min. 25, RADUCANU 
parcurge 40 m într-o cascadă de 
driblinguri, găsește culoarul cel mai 
propice in interiorul careului și șu
tează la vinclu, peste I. Gabriel ; 
min. 55, la o lovitură liberă latera
lă VIGU așteaptă mingea plasat ex-

din zilele ei 
component ii 

dispoziție de

. de 
travaliu al jucătorilor din 

mijlocul terenului. Mai 
abilitatea fotbaliștilor de la

STEAUA

teren bun ; 
frumos ; spectatori aproxi- 
12 000. Au marcat : DUMI- 
IV (min. 2), RADUCANU 
25) și VIGU (min. 55). Ra
de cornere : 15—5. Raoor-

A a _ ffCIND A INTRAT BOLONI

anihilînd

Stadion C.F.R. ; teren alune
cos ; timp ploios ; spectatoii 
4 000. A marcat ; MOGA (min. 
88). Report de cornere : " “
Raportul 
11-9 (pe 
Raportul 
21-25.

C.F.R. : 
Szoke 6. 
Pop 6, Mihai 7, , w
Șoo 5 (min. 46 Moga 8), Adam
6 (min. 63 M. Bretan 6), Bacoș 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu
7 — Tânăsescu 6, Cazan 8, Mân- 
doiu 7, Grigore 8 — Chihaia 8, 
Cassai 7, Marica 6 (min. 71

Leșeanu 6, M.
(min. 82 Radulescu),

8-3. 
șuturilor la poartă : 
spațiul porții : 4—4).
faulturilor comise :

Moldovan 7 — Lupu 6,
Vișan 7, Roman 6 — 

Mihai 7, Țegean 7 —

O. Ionescu 5) 
Sandu 7 
Țolea 6.

8.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la
centru : T. Leca ; la 

P. Căpriță
linie ;; T.

Podaru și (toți din
Brăila).

Cartonașe galbene : O. io-
NESCU.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 5—4 (2-1).

Stadion Steaua ; 
timp 
mativ 
TRIU 
(min. 
port
tul șuturilor la poartă : 23-9 (pe 
spațiul porții : 10—0). Raportul 
faulturilor comise : 6—10.

STEAUA : Moraru 7 (min. 77 , 
lordache) — Anghelini 8, Smaran- 
dache 7, Sameș 7, Ciobanu 7 
Vigu 7, Dumitriu IV 9, Dumitru 
— Râducanu 8, lordănescu 
Nâstase 6 (min. 60 Stoica 7).

JIUL : I. Gabriel 5 - Nițu 
Tonca 6, Stockei 5, Dodu 6
Naghi 7, Mușat 5 (min. 71 Rusj 
5), G. Stan 6 — Mulțescu 6, 
Roznai 5. Ologu 5 (min. 57 Szo- 
badoș 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : I. Rus (Tg. Mureș) ;
linie : M. Stelian (Sighișoara) șl 
I. Țifrea (Tîrgoviște).

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

9
7,

5,

la 
la »

4
W

relent, impingînd-o în goL Scorul ar 
fi putut fi mai substanțial, dacă • 
Vigu (min. 3 și 50) nu rata în si
tuații bune, în tentativa sa perma-; 
nentă (răsplătită o dată) de a se, 
avînta tinerește în linia de asalt.

Ion CUPEN r
CU DOUA MINUTE

(prin telefon) 
alăturată, la ■

CLUJ-NAPOCA, 23
Cifrele din caseta 

care dacă mai adăugăm și rapor
tul marilor ocazii de gol (2—2) 
dau o imagine elocventă a con
fruntării dintre cele două echipe. 
A fost, în general, un meci sărac 
in faze de poartă, atit C.F.R. cit 
și Sportul studențesc angajîndu-se 
într-o dispută dîrză, dar numai... 
dîrză. Fotbalul, adevăratul fotbal, 
cel cu faze ingenios concepute și» 
spectaculos finalizate a lipsit, spec-’ 
tatorii, chiar și antrenorii ci?lor_ 
două echipe, fiind, realmente, ne
mulțumiți de comportarea „acto
rilor".

C.F.R. Cluj-Napoca. în virtutea 
posturii de echipă gazdă, a ata,cpt 
mai mult și a cîștigat, pină la 
urmă, extrem de greu, datorită 
unui gol norocos marcat de „spi- 
ridușul" MOGA, cu un șut slab, 4 
dar plasat, atunci cînd nu niai ră- I

I

<«■ 
ps :

A
Ș' 

Ra
fe-7 
► or-

Fi-
7. 

tto- 
Flo

îoc 
|pa

6,

5).
I ,Q
Li 
h 
eu

F.C. ARGEȘ 4(0),
POLITEHNICA IAȘI 2(1)

______ ' —_

PITEȘTI, 23 (prin telefon)

1).

Partida a debutat, așa cum era 
de așteptat, printr-o ofensivă susți
nută a echipei locale, dornică să-și 
asigure cit mai repede un avantaj 
care s-o scutească apoi de emoții. 
Dar atacurile în trombă ale gazde
lor, dirijate de către Dobrin, nu au ca 
finalitate decît o suită de comere. In 
schimb, contrar cursului jocului, la 
prima, lor acțiune mai consistentă, 
spre poarta piteștenilor, oaspeții 
reușesc să deschidă scorul : Doru 
Ionescu trimite o minge înalt în ca
reu, care-I depășește pe Olteanu și 
ajunge la COSTEA, rămas complet 
liber în mijlocul careului ; acesta 
stopează frumos pe piept și șutează 
apoi imparabil. Golul îi clatină pe 
argeșeni, care devin crispați și nesi
guri în joc, comițînd numeroase 
greșeli. Ieșenii, însă, lasă o impre
sie foarte bună, îndeosebi prin cal
mul și siguranța ou care se ap'.ră 
și prin vigoarea cu care contraata
că. In min. 34, localnicii sînt. totuși,

TE, DAR PE MERIT

irătat 
ie de 

care

a tras întreaga echipă arădeană 
în atac, care a efectuat cele mai 
spectaculoase infiltrări în defensi
va studenților. Iar Domide (și nu 
numai el) caro a simțit „ziua bu
nă" a extremei arădene l-a jucat 
cu insistență. Pină în min. 29, ta-

SPECTACULOASĂ RĂSTURNARE DE SCOR
pe punctul de a egala, însă 
șutată de Raidu II, care-1 
pe Baumgartner, este respinsă de 
pe linia porții cu mîna de către So
fia».
spre 
lor,

La. _
o mare inspirație, hotărînd introdu
cerea în formație a lui DORU PO
PESCU în locul lui Jercan. Acesta, 
în mare vervă de joc, va fi omul 
de gol al gazdelor, care le lipsise 
în prima jumătate a partidei. El a- 
duce egalarea Ia puțin timp după 
reluare (min. 52), înscriind cu capul 
și dînd noi aripi echipei sale. Ur
mează o suită de faze fierbinți Ia 
poarta ieșenilor în cursul cărora 
Dobrin trimite odată mingea în ba
ră (min. 55), iar Baumgartner res
pinge excepțional un șut al lui Ra
du II tras de la 7—8 metri (min. 58). 
Din nou, însă, lovitură de teatru în 
min. 62, cînd un contraatac, pe cît 
de simplu pe atît de eficace, al ie
șenilor se soldează cu un gol sem
nat de același COSTEA.

în fața unei adevărate drame, ar
geșenii revin puternic în atac și 
eforturile lor nu rămîn fără, efect.

mingea, 
depășise

După ce RADU II aduce din Jiou_e- 
galarea (min. 
înscrie (min.

75), DORU POPESCU
79 și 90, ultima oară

Dobrin 
marea 

trimite 
pauză,

execută penalty-ul, dar, 
dezamăgire a tribune- 
mingea peste poartă I 

antrenorul Halagian are

U.T.A. 1(1)
,,U ‘CLUJ-NAPOCA 0(0)

Mai ; teren
<1 

foarte •) 
aproxi- 
DORU

Stadion 1 
bun; timp bun; spectatori, 
mativ 8 000. Au marcat : 
POPESCU (min. 52, 79, și 90), RA
DU II (rrin. 75), respectiv COS- 
TEA (min. 13 și 62). Raport de 
cornere : 15-2. Raportul șuturi
lor la poartă : 18-7 (pe spațiul 
porții 8-2). Raportul faulturilor 
comise : 12—14.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 -
Bârbulescu 6. Olteanu 7, Cîrstea 
6, Ivan 7 — Mustâtea 7, Dobrin 
8, M. Popescu 7 — Tro» 7 (min. 
82 Tronai u), Radu II 6, Jercan 
5 (min. 46 Doiu Popescu 9).

POLITEHNICA IAȘI : Baumgart
ner 6 — Sofian 6 (min. 50 Vlad 
6), Manea 7, Romilă II 9, Cio- 
cirlan 6 — Grosaru 5 (rr.in. 32 
ineze), Anton 6, Simionaș 7 — 
Doru Ionescu 7. Dănilâ 5. Cos- 
tea 8.

Arbitrajul : BUN : îa 
' Fr. Coloși ; la linie : 
cescu și Al. Grigorescu 
București).

Cartonașe galbena : 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe :

centru :
S. Stdn-
(toți din
DANILA. 

9.
2-1 (1-0).

Rl
mai 
ex- 

Imar- 
Itatul 
p au 
batiu, 
ui a 
nativ 
bra- 
fața 
spre 
linia 

p de 
llcnt. 
Lu I. 

[LIU, 
bălan 
[ruin. 
I 41 
Ichi- 

Lbat, 
înot), 
I Sa
lin bi.

|D.G.

Stodion U.T.A. ; teren puțin 
moale ; timp noros ; spectatori, 
aproximativ : 10 000. A marcat :
AXENTE (min. 30). Raport de 
comere : 5—3. Raportul șuturilor
la poarta : 15-9 (pe spațiul por
ții : 8-5). Raportul faulturilor
comise : 10-17.

U.T.A. : lorgulescu 3 — Birâu 7, 
Kukla 7, Pojoni 8, Purima 6 - 
Pîrvu 7, Broșovschi 4, Schepp 6 
(min. 77 Leac) — Axente 9, 
Domide 7, Colnic 6 (min. 65 
Schneider 6).

„UM CLUJ-NAPOCA : Duha 7 - 
Porațchi 7, Pexa 7, Matei 5, Cio
can 6 — Ar,ca 7, Vasiliu 6 (min. 
73 Dumitrescu 6), Cîmpeanu II 
8 — Uifâleanu 4, Coca 6, Bata* 
cliu 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
Al. Ene ; la I inie : V. Ciocilteu 
și R. Șerban (toți din Craiova).

Cartonașe galbene : PORAȚCHi.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe ; 0-2 (0—1).

bila de marcaj a fost imaculată, 
„U“ reușind să închidă culoarele 
de gol ale adversarei sale, dornică 
să se reabiliteze în fala propriului

public. In min. .10, însă, Birău a 
aruncat, de Ia aproximativ 40 de 
metri, o minge înaltă în careu. Po- 
rațchi și Vasiliu au sărit la cap, 
odată cu AXENTE și ultimul, in 
extremis, a lovit balonul și Duha1 
a fost învins. Studenții au ieșit 
mai mult la joc, 
virfuri, Uifâleanu 
reușit mare lucru, 
II s-a distins prin 
i-a servit. în min 
remarcat din nou 
cu Colnic, șutul primului fiind o- 
prit, printr-o intervenție de ultim 
mpment, de către portarul univer
sitarilor.

Repriza a doua a fost mai an
trenantă, oferindu-ne mai multe 
faze de gol. Chiar la reluare, Do
mide, servit excelent de Axente 
a șutat slab din careu. 13 minute 
mai tîrziu Domide a nimerit ținta 
porții, dar Duha, a „agățat" mira
culos balonul. în minutele 59 și 80, 
oaspeții au ocazia să egaleze, dar 
lorgulescu a reușit să se împotri
vească, mai ales la șutul lui Co- 
ca-, din min. 80.

Victoria arădenilor, deși a fost 
obținută cu greu, este meritată, 
intrucît ocaziil-e lor de gol au fost 
mai numeroase.

dar cele două 
și Coca nu au 
deși Cîmpeanu 
pasele cu care 
40, Axente s-a 
la un „un-doi“

Stelian TRANDAFIRESCU

TG. MUREȘ, 23
în primele 45 de ______ ,

„gazdelor" nu s-a legat deloc’, 
gul roșu lăsind impresia că va 
un cuvint foarte greu de spus.

Q Chiar din primele minute, 
ce Hajnal șutează foarte 
de la 25 de m (min.
(min. 8) și mai ales Ghergheli (min. 
15 și 21) au bune situații de șut, dar 
tabela rămîne neschimbată. Același 
Ghergheli va beneficia de o mare 
ocazie in min. 38 : el trece în sla
lom prin toată apărarea mureșană, 
scapă singur și, în loc să șuteze, 
centrează — ce-i drept excelent — 
in fața porții lui Nagel, dar Gydrfi 
și lambor nu ajung mingea. In res- 

,tul timpului, A.S.A. domină, tară ca 
jocul său să fie convingător. în 
schimb, după pauză — poate și ca 

1 urmare a reapariției lui Bolbni — 
A.S.A. se comportă mult mai bine, 

«remareîndu-se în special jucătorii 
-din linia ofensivă. Chiar în min. 4b, 

N. NAGHI deschide scorul : uu atac 
impetuos al mureșenilor, inițiat de 

4 Bolbni, trimite mingea spre Faze- 
kas, care o lasă să „curgă" spre 

iAăligore; urmează un sprint pe extre- 
dreaptă, centrare, mingea se lo

vește de fundașul Mihăilescu și a- 
jțtnge Ia NAGHI, care, prin foarfecă, 
o expediază in plasă. A fost sem
nalul ofensivei formației locale, ofen- 
■sivă care nu a încetat în nici un mo
ment în cea de a doua parte a jo
cului. După ce Hajnal, activ și de 
data aceasta, șterge bara cu un șut, 
in min. 60 A.S.A. urcă scorul la 
2^3-0, în urma unei faze de toată 
frumusețea : Mureșan centrează în 
plină viteză, de pe dreapta. In fața 
porții lui Clipa, NAGHI plonjează 
spectaculos și trimite balonul cu 
capul în poartă. A.S.A. joacă ex-

(prin telefon) 
minute. jocul 

Stea- 
avea

A. S. A

după 
puternic 

4), lambor

STEAGUL ROȘU '0(3)

t 23 August ; teren bun ;
ciului ; spectatori.
8 000. A marcat : r?. ---------
46 și 60). Raport de cornere : 
14-6. Raportul șuturilor la poar
tă : 23-3 (pe spațiul porții : 7-1) 
Raportul faulturilor comise : 8-8?

A.S.A. : Nagel 7 - Gligore 9, 
Kiss 8, Ispir 7, Onuțan 7 - Vo 
rodi 7, N. Naghi 7, Plslâru 5 
(min. 46 Bdloni 8) — Fazekaș 6 
L Mureșan 9, Hajnal 8.

STEAGUL ROȘU : Clipa 7 - 
Țucunel 6, I. Naghi 6, Mihâiles'

ÎNAINTE DE FINAL!
măseseră decit vreo 
de joc. Ocazii au 
fiind ratate, însă, cu 
ță de Bacoș (min. 3), Mihai (min. 
67) și M. Sandu (min. 24 și 78).

Sportul studențesc s-a apărat 
foarte bine majoritatea timpului și 
a contraatacat destul de periculos 
prin Leșeanu, M. Sandu și Țolea, 
sprijiniți în primul rînd de neobo
situl Chihaia. Eforturile bucureș- 
tenikrr n-au fost încununate de 
succes datorită acelei neatenții co
lective a apărării din min. 88, cînd 
s-a marcat singurul gol al meciu
lui. Bucureștenii au fost dezavan
tajați și de unele decizii ale ar
bitrului de centru, care a culmi-

, iernii oua ;
l,mP noros, ploaie înaintea me- 

aproximalM
N. NAGHj (min.

il

i—™™. w, i. o, ivnnaiies J
eu 5 (min. 63 Gh. Radu 5). Mf:' *« I 
clos 6 — Paouc 6. Cnd^r Ghn.l" tcloș 6 - Papuc 6. Codar 8, GhOr»'’ 
gheli 6 — lambor 6, Șerbăn^lxj-: 
5. Gyorfi 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN 
centru : R. ______t .......  .
I. Roșoga (uneori neatent) și 
D. Isăcescu (toți din București). î.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2-0

'5TT_ ----- . la
Stincan ; Io linie .

) ?»
I

(0—0). o

fund^ilf*celent în aceste momente, fund^siii1 
Gligore, mijlocașul Bdldni și atac^anL' 
tul Mureșan ieșindi în mod 
în evidență. In schimb, brașovjerditf 
depășiți din toate punctele <lo ve
dere. fac totul pentru a împiedica^ 
mărirea scorului.

Mircea TUDORA^'.' t

~—r>TÎTÎd
____  “'duc

două minute 
mai fost, ele 
maro ușurin-

SP STUDENȚESC 0(0)
TFii<l.

•Hi.v sil 
nat cu cea din min. 78, cînd.. ia o 
pătrundere perpendiculară poposi
tă, M. Sandu a fost obstruețipnat > 
in suprafața de pedeapsă. T. -Loca' 
a mai greșit și prin fragmentarea 
jocului, nelăsînd decit foarte rags 
legea avantajului, favorizind • aptu- 
rătorii în duelurile cu atacanțibl 
Oricum, numărul faulturilor (46) 
plus auturile ne oferă un număr 
record de întreruperi ale unui meci 
de fotbal ’... , .

Laurențiu DUMITRESOJ

VICTORIA S-A
lUNIV. CRAIOVA 3(1)
1 OLIMPIA 1(1)

CONTURAT GREU ! -
Stadionul Central teren bun, 

alunecos spre final, cînd a plo
uat ; timp frumos, apoi ploios ; 
spectatori : aproximativ 30 000. Au 
maicat : LUCACl (min. 28), DE 
SELNICU (min. 40), MARCU 
(min. 47), OBLEMENCO (min. 
59). Raport de cornere : 5-3. Ra
portul șuturilor la poartă : 16-5 
(pe spațiul porții : 8-3). Ra
portul faulturilor comise : 12—15.

UNIVERSITATEA : Purcaru 7 - 
Niculescu 7, Boc 8i Deselnicu 8, 
Berneanu 7 — Ciupitu 6 (min 
83 Tănase), Ștefăne9cu 6, Ba 
Iaci 8 — Crișan 7, Oblemenco 6, 
Țarălunqă 4 (mim 30 Marcu 7).

OLIMPIA : Bathori I 7 — B«- 
rețki 7, Bigan 8, Agiu 7, 
6 — Nacm 7, Borota 6, — 
blau 6 — Lucaci 6, lanctr 6, 
I 5 (min. 62 Bathori II 5).

Arbitrajul : FOARTE BUN 
centru : Max. Popescu ; Io linie; t 
T. Istrate și M. Haimovici (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi ;
La

■ c' 
T nI CRAIOVA, 23 (prin telefon)

Succesul gazdelor, pe deplin me- 
j î-ilat și incontestabil, s-a conturat 
I destul de greu, ceea ce a fost o 

fl surpriză atît pentru echipa gazdă, 
I cît și pentru spectatori. Universita
ri tea a dominat „din plecare*4, însă 
J înaintașii săi au irosit numeroase 

acțiuni ofensive, în preajma careu- 
;. Dui de 16 m. în min. 2 Oblemenco 

și în min. 8 Bălăci, ambii cu capul, 
au ratat din apropiere deschiderea 
scorului. Am avut impresia că gaz
dele au căzut în cursa adversarului, 
care a imprimat un tempo lent și a 

' ’ ■ " ■ “ ' I ven-
_ _______ împotriva cursului 

jocului, în min. 28, LUCACI a des
chis scorul, beneficiind de o pasă 
de la... Deselnicu, care pur și sim
plu i-a luat mingea dintre mîini Iui 
Purcaru. După ce Bathori I a avut 
o intervenție excelentă, in min. 39, 
peste un minut, DESELNICU iși 
repară marea greșeai^, înscriind cu 
capul, Ia centrarea fundașului Nicu
lescu. în prima repriză ar mai fi 

^fle amintit faza din min. 42,
Crișan s-a aruncat în 
„orientat** 
trului, 
de pedeapsă.

După pauză, gazdele preiau ini
țiativa imediat după ce mingea se 
pune în mișcare, ,și, în min. 47, pre
iau conducerea: Deselnicu prelun
gește cu capul mingea centrată de 
pe dreapta la Oblemenco și acesta 
îl deschide pc MARCU. care, cu un 
șut-bombă, înscrie dintr-un unghf 
foarte greu. Același Marcu șutează 
la fel de puternic in min. 55 și 

1 Bathori I respinge cu piciorul. In

pasat foarte mult (și bine) la
* ■ ' trul terenului. împotriva cui

cînd 
careu și a 

publicul împotriva arbi- 
cerînd, ije justific at, lovitură

min. 59 
„scoate"

cu largul concurs al portarului 
Baumgartner) golurile unei victorii 
pe deplin meritate.

Constantin FIRĂNESCU

MÂRCULESCU, OMUL DE
; teren alu- 

spectatori, 
Au marcat : 

2), BALOSU (min.

Stadion ,,1 Mai" 
necos ; timp noros ; 
aproximativ 6 000. 
PENIU (min. ’
44). MÂRCULESCU (min. 54 și 
60). NEDELCU II (min. 56). Ra
port de cornere : 10—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 20—10 (pe
spațiul porții : 10—3). Raportul 
faulturilor comise : 18-13.

F. C. CONSTANȚA : 
cu 7 “
Bălosu 8, Ghirca 6 — 
Constantinescu 6 
Lică 7 — Peniu 
Turcu 7.

F. C. GALAȚI
Nedelcu 
6 (min. 
6 — ’

SPRINT Șl DE GOL
CONSTANȚA, 23

.< Constănțenii au

Filip 
Kno- 
Bolh

: la

__ _________  . 9. 
tineret-sperante : 1—0 (0-0).

portarul din Satu tN^re 
excepțional șutul lui • Ba-

Iaci, din cornerul rezultat „iese* go
lul marcat cu capul, de OBLEMEN
CO. După 1—3, Olimpia greșește, 
temporizînd în continuare, pasînd 
excesiv de mult, ea la 1—0 sau 1—1, 
cînd înțelegeam fostul acestei,; tac
tici. în repriza secundă oaspeții șu
tează la poartă abia în nlin. 79 ! 
Universitatea se apropie, ca randa
ment, de prestațiile ei bune și in 
acest final de meci. Un joc agre
abil, cu o curată replică a oaspeți
lor, în care craiovenii nu puteau 
scăpa victoria.

Constantin ALEXEF -.J
____ . . ----- i ' -1'-

Ștefânes- 
Mustafa 8, Antonescu 7. 

lovânescu 7, 
(min. 82 Gache). 

3, Mârculescu 9,

: I. Vasile 8 — 
Marian 7, StoicaI 6, M.

22 I. Ionică 7), I. Nicu 
Haiduc 6, Morohai 6, Dumi

triu III 7 — Sălceanu 7, Burcea 
8, Nedelcu II 7 (min. 74 Popes
cu 6).

Arbitrajul : BUN ; 
Gh. Popovici ; la linie : 
și I. Dancu (toți din București).

Cartonașe galbene: 
Trofeu! Petschovschi :
La tineret-speranțe : 3-1 (2-0).

la centru :
C. lofciu

GHIRCA. 
9.

(prin telefon)
repurtat o vic- 

h>rit! categorică pină la urmă, dar 
in prima parte a meciului, în ciu
da faptului că au deschis scorul 
foarte devreme (min. 2, la o lovi
tură de colț, PENIU a stopat in
spirat balonul cu pieptul și a șu
tat apoi necruțător), au fost ne- 
voiți să apeleze la toate resurse
le lor spre a infringe rezistența 
unui adversar omogen și cu o ma
re putere de luptă. De altfel, de 
la deschiderea scorului și pină la 
majorarea lui (min. 44: autor BA
LOSU, lovitură de cap la un cor
ner executat de Lică, profitînd de 
inexactitatea ieșirii din poartă a 
lui Ion Vasile), gazdele au trăit 
din plin nesiguranța desnodămîn- 
tului final pentru că, în cîmp, 
partenerul de întrecere a știut 
manevreze destul de abil pe 
teren foarte greu.

Dar, la reluare, constănțenii 
vor depăși net partenerii. înțele- 
gind acum să evite conducerile

F. C.CONSTANȚA 4<2J 
F C. GALAȚI - 1(3)

-,;n

să 
un

își

prelungite ale balonului și, mai 
ales, să lanseze pe -vriitabilii 
sprinteri care au fost, astăzi, viitu
rile lor de atac, Mărculescu și* 
niu. Așa se face că intr-un sfert de 
oră realizarea unei victorii caîe-r 
gorice s-a produs nu numai prin 
golurile lui MÂRCULESCU _ 
54 — sprint .* , *
60, tot el ca autor al unui șut exf’ 
cepțional cu care a trimis mingea 
la colțul din stingă, sus, ai por
ții), ci și prin alte 5—6 ocazii mari 
de a înscrie.

Gălățenii au trebuit să 
țumească cu 
dicap (min. 56, 
reluat, cu capul, imparabil, 
centrare a Ini Dumitrii! 1.11) 
un final dezinvolt de partidă care 
sublinia, de altfel, modul deschis, 
fără intenții defensive cu care au 
abordat intilnir-

Efiimie IONESCU

și șut sec și min.1

se 
reducerea de 

NEDELCU

mui- 
han- 
11 a 
la o 
și cu



ai-aiiiTi nmiiTrTin in nm iTinl duminica, pe stadionul dinamo ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC, KHIPA M R1OV A R0MANiEi 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.j VA JUCA

(Urmare din vag 1)

și colaborare. De asemenea, Co
mitetul Politic Executiv a apreciat 
ca deosebit de pozitivă vizita în 
țara noastră a președintelui Re
publicii Unite Tanzania, Julius K. 
Nyerere.

Dînd o înaltă apreciere activită
ții remarcabile, neobosite, desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cursul vizitelor, Comitetul Po
litic Executiv a relevat cu satis
facție contribuția hotărîtoare a se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re-» 
publicii Socialiste România, la a- 
plicarca în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, elaborată de Congresul al 
XI-lea.

în legătură cu vizitele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu în Japonia. 
Filipine, Pakistan, Iordania și 
Tunisia, precum și asupra convor
birilor purtate cu președintele Re
publicii Unite Tanzania. Comitetul 
Politic Executiv a adoptat în una
nimitate o hotărire care se dă pu
blicității.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit ca zilele de 1—4 mai a.c. să 
fie zile nelucrătoare, ținind seama 
de dorința exprimată de unele co
lective de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții. Fac ex
cepție întreprinderile cu 
continue de producție, unitățile 
agricultură care nu au încheiat 
sămînțările, cit și unitățile 
transport public, comerciale și

procese 
din 
în
de 
de

altă natură cu programe de servire 
a publicului in zilele de repaus.

Ministerele, centralele industria
le, toate unitățile economice și in
stituțiile vor lua măsuri de recu
perare în zilele nelucrătoare 
cursul lunii mai a producției 
nificate. astfel incit planul pe 
respectivă să se realizeze în 
mai bune condițiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit să se constituie o comisie 
de partid șl de stat însărcinată cu 
editarea Tratatului de istorie a 
României, pe baza concepției ma- 
terialist-dialectice, în spiritul Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism, a tezelor cuprinse în Ranor- 
tul secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Tratatul de istorie va trebui să 
analizeze, de pe pozițiile marxist- 
leniniste și ale adevărului istoric, 
in toată complexitatea lor, proble
mele fundamentale ale formării și 
dezvoltării poporului român, ale 
istoriei sale naționale. Tratatul 
trebuie să înfățișeze în profunzi
mea și amploarea lor marile si ne
contenitele lupte de clase, bătăi iile 
purtate de masele populare pentru 
libertate și dreptate socială, pen
tru apărarea ființei naționale și 
neatîmare, pentru progres și civi
lizație.

Comitetul Politie Executiv a re
zolvat. de asemenea, unele proble
me ale activității de partid și de 
stat.

din 
pla- 
luna 
cele

PE STADIONUL DINAMO TURNEUL DE TENIS
DE LA MADRID

ROMANIA BULGARIA (copii)
47-37 LA ÎNOT

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon) 
mp reuniune a «-m-r-u

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

națională dc 
își continuă

CU
rugby 

periplul 
După întîl-

a 
în

Echipa 
României 
campionatul european, 
nirile cu reprezentativele Franței 
(15—10) și Cehoslovaciei (16—6), 
iată-i pe „tricolori" în fața a două 
noi examene, care vor avea loc în 
decurs de șapte zile : cu Italia, la 
București, Ia sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, și Spania, la Madrid, la 
4 mai.

Rugbyștii noștri, dornici să se 
claseze pe primul loc în clasamen
tul prestigioasei competiții, s-au 
pregătit cu atenție maximă pentru 
a termina întrecerea fără a cunoaște 
infringerea ! Ei sînt capabili să în
deplinească acest deziderat, valoa
rea lor recunoscută dindu-le drep
tul să abordeze și aceste ultime 
partide cu încredere și optimism.

întilnirea cu XV-le Italiei va

ITALIA IN CE
stadionul Dinamo, du-avea loc pe

minică, începînd de la ora 14,45, și 
va fi condusă de cunoscutul arbi
tru francez Andre Cuny. în vede
rea jocului, antrenorii au reținut 
23 de sportivi, selecționați în ur
ma unor repetate meciuri de trial. 
(Ultima verificare ieri, la Snagov). 
Se pare că XV-le României va in
tra în teren în următoarea alcătui
re : fundaș — Durbac (Steaua) ; 
treisferturi — Constantin, Nica 
(ambii Dinamo), Marica, Motrescu 
sau Ianusievici (toți Farul) ; mij
locași — Nicolescu (Sportul stu
dențesc), Bărgăunaș (Grivița Ro
șie) ; înaintași — Fugigi (Sportul 
studențesc), Postolache (Steaua), 
Pop (Grivița Roșie) — Daraban, 
Mușat (ambii Farul) — Ciornei, 
Munteanu (ambii Steaua), Dinu 
(Grivița Roșie).

Rezultate din primele două zile 
ale turneului internațional de te
nis de la Madrid : Spear—Caujolle 
6—2, 6—4 ; Kuki — Herrera 3—6, 
6—2, 6—1 ; Goven — Taylor 6—3, 
6—7, 7—5 ; Orantes — Vasquez
6— 1, 6—2 ; Mandarino — Castanon
7— 5, 6—2 ; Loyo Moyo — Cabeza
6—4, 6—1 ; Iovanovici — Pinto
Bravo 6—7, 6—4, 6—4 ; Prajoux — 
Kronk 6—1, 5—7, 6—4 ; Pala — 
Ray 6—3, 6—0 ; Benavides —
Pinner 6—1, 6—1.

în prima partidă susținută, Năs- 
tase l-a învins pe venezueleanul 
Andrews cu 6—3, 6—4.

în triunghiularul de tir de

ANA BUȚU, NOU
LA PISTOL

avut loc la 
un triun-

la Plsen

RECORD AL ȚĂRII
STANDARD

). Prl- 
întîlniril de înot 

dințre selecționatele de copil ale 
României șl Bulgariei s-a desfășurat 
fri‘ hota de superioritate a sportivi
lor noștri care conduc cu 47—37. Ce) 
mai valoros rezultat 
rdâlizat de Valeria 
2:31,7 la 200 m spate 
de senioare.

Rezultate tehnice :

al zilei a fost 
Vlăsceanu cu 

— nou record

liber (b): D. Nanul (R) 50,7 ;
m liber (f): M. Georgescu (R) 
; 200 m bras (b) : A. Szabo (R)

200 m bras (f): M. Gerea (R) 
200 m spate (b): Tomov (B)

— record; 200 m spate (f) : 
record :

copil A : 100

TURNEE DE ȘAH
• Cu trei runde înainte de înche

iere, la Lone Pine (California) con
duce Larry Evans cu 5 p, urmat de 
W. Browne — 4'/j P (1). Florin 
Gheorghiu, P. Benko, O. Panno și 
M. Quinteros au cite 4'/, p.
• Dupft 11 runde, la Vrnjacka 

Banja conduce Gipslis cu 71/, p, ur
mat de Ostolci 7 p (1), Vadesz 6 p 
(2). Victor Ciocâltea, care în runda 
a 11-a a remizat cu Raikovicl, ocu
pă locul 6, cu 5>/2 p (1).

• In turneul feminin dc la Buda
pesta, Margareta Juncu-Mureșan a 
întrerupt, în poziție inferioară, cu 
Marta Sul. Clasamentul după 7 run
de : Mureșan 
Sul (U.R.S.S.) 
(Ungaria) 4*/2 p, 
slovacia) 4 p.

m
100 
66,4 
2:47,3 
3 :04,0 
2:23,6
V. Vlăsceanu (R) 2:31,7
100 m delfin (b): Sarov (B) 67,7; 100 
m delfin (f): M. Georgescu (R) 
1:11,3 — record; 400 m liber (b): H. 
Neagrău (R) 4:33,6 — record : 400 m 
liber (f): Huzunova (B) 5:15,0; 4X100 
m mixt (b): România 4:33.3 — re
cord ; 4X100 mixt (f): România
5:04,6; copil B; 100 m liber (b): Non- 
cev (B) 64,5; 100 m liber (f): A,
Cîmpianu (R) 1:10,4; 200 m bras (f): 
P. Ilinca (R) 3:05,7: 200 m spate
(b): D. Tinea (R) 2:37,4; 200 m spa
te (f): E. Kugliș (R) 2:50,0; 100 m 
delfin (f): A. Ctmplanu (R) 1:18,6
(a.v.)

(România) 5 p 
4‘/» P (2). ”

Polanova
p (i) :
Veroczi 
(Ceho-

TENISUL DIN NOU

IA JOCURILE OLIMPICE ?
MUNCHEN (Agerpres). — Co

mitetul de conducere al Federației 
internaționale de tenis a hotărît 
să-și reînnoiască eforturile pen
tru a impune includerea tenisului 
în programul Jocurilor Olimpice. 
Tenisul este în prezent unul din
tre cele mai răspîndite sporturi și 
absența sa de la cea mai mare 
competiție sportivă a timpurilor 
moderne poate fi considerată o 
anomalie — a declarat un purtă
tor de cuvînt al F.I.L.T. Se crede 
că după Congresul F.I.L.T. de ța 
Barcelona va fi prezentată o nouă-' 
cerere oficială către C.I.O. de a se 
accepta tenisul în familia sportu
rilor olimpice. Președintele 
F.I.L.T.. Walter Elcock, a declarat 
că pentru stimularea tenisului 
amator se preconizează organiza
rea unor campionate continentale.

Matei 581 p... 5. O. Demetriade 
553 p., armă liberă calibru redus 
60 f culcat : 1. P. Gorewski (Dy
namo Hoppengarten) 599 
Caban 593 p... 6. C.
592 p... 8. Satala 591 
corschi 588 p., 3 X 40 1
1157 p... 8. Sicorschi 1129 p., 9. 
Satala 1127 p., armă standard 60 f 
culcat femei
Hvezda) 593
592 p„ 3. D. 
Feodot 585 pr, 
3 X 20 f : 1.
D. Matei 560 p.,
560 p., 4. M. Petrescu 555 p.. armă 
standard 60 f culcat juniori : 
Binder (Dynamo
589 p... 4. Angela
5. T. Alberti 580
1. Hintz (Dynamo
566 p... 5. Luțescu 
gela Tudorică 540 p.

| Zilele trecute a 
Plsen (Cehoslovacia)

' ghiular de tir între formația gaz
dă, Ruda Hvezda, Dinamo Bucu- 

i rești și Dynamo Hoppengarten din 
R. D. Germană. Cu acest prilej, 
o performanță foarte bună a ob
ținut Ana Buțu care a ciștigat 
primul loc la pistol standard 30 + 
30 f cu 588 p, cu patru puncte 
peste recordul țării și cu un punct 
superior celui mondial. De bun 
augur sînt și rezultatele înregis
trate de Dan Iuga. Dar iată re
zultatele probelor ;
60 f ; '
587 p... 
ca 584 
(Ruda nveiua; uu. p., a.. iuga 
561 p., 3. Giușcă 559 p„ pistol ca
libru mare : 1. Iuga 590 p... 10. 
Giușcă. pistol standard 30 + 30 f 
fete :■ 1. Ana Buțu 588 p... 3. A.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

p... 4.
Codreanu 

p... 10. Si- 
f : 1. Caban

pistol viteză
1. Iuga 593 p... 5. Giușcă 
10. Tripșa 584 p., 11. Roș-
p., pistol liber : 1. Helus 

Hvezda) 564 p., 2. Iuga

1. M. Kalna (Ruda 
p., 2. M. Petrescu
Matei 590 p... 5. M. 

6. V. Stroie 580 p.. 
V. Stroie 562 p., 2.

3. M. Feodot

1.
Hoppengarten) 

Tudorică 581 p„ 
p„ 3 X 20 f :
Hoppengarten) 
545 p., 6. An-

SPRE AL TREILEA MECI CLAY
NEW YORK, 23 (Agerpres). — 

Direcția arenei Madison Square 
Garden din New York proiectează 
organizarea meciului de box din
tre deținătorul centurii la catego
ria grea Cassius Clay și fostul 
campion mondial Joe Frazier, la 16

MARELE PREMIU Al ORAȘULUI SOFIA" 
LA BASCHETSOFIA, 23 (prin 

zi a competiției 
baschet masculin 
orașului Sofia",

telefon). In ultima 
Internaționale de 
„Marele premiu al 

___ ______ , selecționata Bucu- 
reștiulul a inttlnit echipa Belgradu
lui. Baschetbaliștii iugoslavi au cSș- 
tigat cu 86—83 (41—50). Punctele e- 
chipel Bucureștiulul au fost înscrise

LA BASCHET,CUPA FEDERAȚIEI4*

ULTIMUL TEST ÎNAINTEA 
CAMPIONATULUI EUROPEANzii --------------- —

Ediția a Vl-a a turneului mas
culin de baschet „Cupa federației" 
ș.e vâ desfășura, de mîine pînă 
duminică, in sala Floreasca, cu 
participarea reprezentativelor Bel
giei, Cehoslovaciei, R. D. Germane 
Și României. Menționăm că echi
pele Belgiei și Cehoslovaciei iau 
parte pentru prima dată la aceas
tă competiție, iar cea a R.D. Ger
mane pentru a doua oară. între
cerile se vor desfășura după ur
mătorul program: vineri, ora 17.30: 
Belgia — Cehoslovacia, ora 19 : 
România — R. D. Germană ; sîm- 
bătă, ora 16.30 : România — Bel
gia. ora 18 : R. D. Germană — Ce
hoslovacia ; duminică ora 10.30 : 
R. D. Germană — Belgia, ora 12 : 
România — Cehoslovacia.

Pentru selecționata țării noas
tre, „Cupa federației" constituie 
ultimul test international al pre
gătirilor efectuate în vederea cam
pionatului european (grupa B) care 
va avea loc în R. F. Germania. în
tre 12 și 21 mai. Sportivii români 
se înapoiază azi din Bulgaria, 
(unde au evoluat în cadrul ..Ma
relui premiu al orașului Sofia") și, 
după numai o zi de odihnă, vor

reintra mîine în circuitul compe- 
tițional, realizînd astfel o repeti
ție a ciclului de întîlnlri pe care 
le vor susține la Hagen, în cadrul 
campionatului european.

I

ele Cernat 22, Niculescu 12. Popa 12, 
Npvac 10, Oczelak 12, Tarău 4, Pîrșu 
4, Georgescu 7.

în clasamentul final Selecționata 
București s-a clasat pe locul 7.

In seara precedentă, echipa Bucu- 
reștiului a jucat cu cea a Varșoviei. 
După un început favorabil sportivi
lor polonezi, întrecerea a devenit e- 
chilibrată, avantajul pe tabela elec
tronică alternînd permanent. în final, 
Varșovia a învins cu 93—92 (51—48). 
Punctele selecționatei Bucureștțului 
au fost înscrise de Popa 21. Oczelak 
21, Cernat 17, Niculescu 8, Diaconescu 
6. Novac 6, Tarău 7. Pîrșu, Zețren- 
ghea și Georgescu cîte 2. Cele mal 
multe nuncte ale învingătorilor : 
Ladniak 22, Jurkiewicz 16. Dureiko 
14, Sewerin 12.

Alte rezultate : GRUPA 1—4 : So-', 
fia I — Moscova 83—82 (38—41), Pra- ' 
ga — Havana 74—66 (45—32), Sofia
I — Praga 78—76 (48—38). Moscova : — 
Havana 69—78 (37—34) ; GRUPA 5—8: 
Belgrad — BerLin 89—69 (41—>38J.

în ultima zi a turneului: Belgrad — 
București 86—83 (41—50) ; Varșovia — 
Berlin 86—73.

Pîrșu, în situație favorabilă 
pentru a marca

Munchen — St. Etienne

CUPA CUPELOR

Steaua 
în tur

Aseară, 
meciurile 
site pînă

Bedacfla șl administrația : București, str. V. Conta

TOM. A HRISTOV

FRAZIER
septembrie. Frazier și Clay s-au 
întilnit pînă în prezent de două 
ori, victoriile fiind împărțite.

C. Ii. DE ATLETISM 
PROBABIL IN 1982

NAIROBI (Agerpres). — Consi
liul Federației internaționale de 
atletism, care și-a desfășurat lu
crările la Nairobi, a confirmat or
ganizarea Jocurilor mondiale uni
versitare de atletism, programate 
anul acesta la Roma între 18 și 
21 septembrie. în ceea ce privește 
prima ediție a campionatelor mon
diale, un purtător de cuvînt al fe
derației a declarat că acestea nu 
vor outea avea loc decît dună 
Olimpiada de la Moscova din 1980. 
Cu titlu provizoriu a fost propus 
anul 1982. Delegații au fost infor
mați că Federația internațională 
organizează în prezent în Zambia 
un curs de pregătire pentru antre
norii și arbitrii din țările Africii 
Centrale și Orientale. Un curs si
milar va fi organizat în Algeria 
pentru țările Africii de Nord.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Al 79-lea maraton de la 

Baston a revenit americanului Bill Rod
gers (42,195 km în 2 h 09:55), urmat 
compatrioțli săi S. Huaa la 2:01 și 
Fleming la 3:10. Ron Hill (Anglia) 
sosit al 4-lea • Italianul Armando 
Vincentis a 
realizînd a 
sezonului.

aruncat discul
4-a performanța

de
T.
a 

de 
m,la 63,74 

mondiala a

oara, echipa

august, la Osaka, cu participarea, prin
tre invitați, a 24 înotători americani.

BASCHET 
Partizani a 
a Albaniei, 
Dinamo, ,,17 Nendori' 
Praga, în 
— Bulgaria

CICLISM 
desfășurată 
rului froncez B. Hainault, urmat de po
lonezul Z. Brzezny la 1:58. Ultima etapă 

a fost
In 4 h 22 :47 

Super-Pres- 
Vlaeminck

In finala turneului mat

n Pentru a 16-a
devenit campioana masculină 

urmată în clasament de 
și Studenți. • La 

meci feminin : Cehoslovacia 
76-63.

• O nouă cursă de 4 etape, 
în Franța, a revenit rutie-

(Beaumcnt-Le Mans, 174 km) 
cîștigată de R.
• Clasamentul 
tige" i Merckx 
71 p, Verbaeck

Srurkowski 
,.Trofeului 

260 p, De 
și Moser 60

HANDBAL «
culin de la Alicante (Spania) : Polonia * • 
— Spania 22—15 (11—7). Pe următoarele 
locuri : R.F. Germania și Olanda.

MOTO • In cadrul C.M. de motocros, 
cursa ■ dOfc. Io Sittendorf (Austria) a fost 
cîștigatrf de Cehoslovacul Jaroslav Falta. 
Pe locurile următoare : Joel Robert 
(Belgia) și Willi Bauer (R.F.G.).

NATAȚIE ț* Campionatele internaționale 
ale Japoniei se vor desfășura la 27—29

RUGBY • Rezultate din campionatul 
Franței : Beziers — Toulon 13—7, Tarbe,
— Pou 11—3. Agen — Perpignan 14—9. In 
sferturi de finală se intîlnesc : Beziers
— Tarbes, „
— Agen și Brive — Dax. • Meci
Juniori, la Pontypool : — ...
Franța 31—11.

Racing — Avignon, Narbonne
- _ ‘' de

Țara Galilor —

Budapesta, mo
ale Ungariei și 
scorul de 11—9

ȘAH „ Disputat la 
ciul echipelor masculine 
Austriei s-a terminat cu 
în favoarea șahiștilor maghiari • La Las 
Palmas, după 13 runde : Liubojevlci 10 
p, Meckinq 9'/i p, Hort 8*/2 p, Tal, An
dersson, Olafsson — 8 p.

TENIS • Turneul W.C.T. de la Stock
holm a început cu o surpriza : suedezul 
Bjorn Borg, principalul favorit, a fost 
învins cu 6—4, 6—4 de câtre compatriotul 
sau Tenny Svensson Alte rezultate : Zu- 
garelli - Pilici 6—2, 3-6, 7—6; Fronulo- 
vici — Lloyd 6—3, 6—4; Dominguez — Berg
lund 6—1, *' ~
Okker — 
Lundstedt
6- 2, 6-4. 
nejo 6—2,
7— 5; Fillol — T. Ulrich 6—3, 6—3; Molina
— Borowiak 6—4, 6—3; Tanner — Kakulia 
6—3, 6—3; Fairlie — Addison 7—6, 7—6.
• Turneul feminin de la Taormina (Ita
lia) a fost ciștigat de Helga Masthoff, 
care a învins-o în finala cu 8—6, 6—4 
pe Gail Chanfreau.

6-2; Ashe - Dell 7-6, 6-3 ; 
Taroczi 6—2, 6—3; Warwick — 
6—4, 6—1; Mottram — Crealy 
• La Charlotte : Laver — Cor- 
6—2; Ramirez — Emerson 6—2,

ULTIMELE ȘTIRI • UL TIME LE REZUL TATE*
RETURUL SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

în cupele europene la fotbal s-au desfășurat 
retur ale semifinalelor. Iată rezultatele so

la închiderea ediției.

P.S.V. Eindhoven — Dinamo Kiev 
în tur 0—3. S-a calificat Dinamo 
Finala va avea loc la 14 mai. la

2—1 (1-0) 
Kiev. 
Basci.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern
în tur 0—0. S-a calificat Bayern Munchen 
C.F. Barcelona — Leeds United 
în tur
Finala

2—0 (1—0)

1—1 (1—0)
1—2. S-a calificat Leeds United 
va avea loc, la 28 mai, la Paris.

roșie Belgrad — Ferencvăros 2—2 (0—1) 
1—2. S-a calificat Ferencvăros.

CUPA U.E.F.A.

Juventus Torino — Twente Enschede 0—1 (0—1) 
în tur 1—3. S-a calificat Twente
Borussia Mbnchengladbach — F. C. Koln 1—0 (0—0). 
în tur 3—1. S-a calificat Borussia Miinchengladbach 
Finala se dispută tur-retur : la 7 și 21 mai.
Alte amănunte în ziarul de mîine.

• în preliminariile olimpice : Olanda — Luxem
burg 2—1. Returul la Luxemburg. R. D. Germană — 
Grecia 4—0
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