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RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNAȚIONAL 
CONSACRAT SĂRBĂTORIRII A 30 DE ANI 
DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 
ÎN ÎNCHEIEREA TRASEULUI PRIN ȚARA NOASTRĂ, 
IERI, LA ORADEA, A AVUT LOC UN MITING 

DEDICAT ZILEI DE 9 MAI

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT - NEÎNVINSĂ
„CUPA FEDERAȚIEI

LA BASCHET MASCULIN
Turneul internațional masculin 

de baschet dotat cu „Cupa federa
ției", desfășurat timp de trei zile 
în sala Floreasca, a fost cîștigat 
de reprezentativa României (în
vingătoare în toate cele trei me
ciuri susținute a totalizat 6 p), 
urmată în clasament <Jc echipele 
Belgiei 5 p. R. D. Germane 4 p și 
Cehoslovaciei 3 p. Cronicile întil- 
nirilor :

ROMANIA — BELGIA 103—89 
(57—44). Formația țării noastre a 
evoluat cu dezinvoltură in fața 
unei selecționate care și-a bazat 
jocul pe forța atacului. Drept 
urmare, întrecerea a oferit un 
spectacol plăcut, in care acțiunile 
poziționale rapide, contraatacurile 
și aruncările de la distanță au a- 
bundat. Au înscris : Cernat 19, 
Oczclak 18, Georgescu, Popa. No
vac cite 14. Pirșu 8, Niculescu 12, 
Zdrenghea 2, Diaconescu 2 (a mai 
jucat Tarău) pentru România, res
pectiv Daysmans 17, Delinquicre 
13, Rotsalt 6, Hoeyweghen 4. Van 
Iîcrsel 2, Van Den Bosch 12, 
Geerls 6, 
Beeknel 1 
arbitrat I 
Herman

R. D. 
VACIA 
mai echilibrat al turneului s-a în
cheiat cu un scor caracteristic par
tidelor feminine. Tinerii sportivi 
cehoslovaci s-au impus în prima 
repriză, folosind calitățile lor at
letice. Au marcat : 
Wycisk 12, Karbstein 
4, Kirstein 4, Retzlaf 
Bomschein 4 pentru 
mană, respectiv Necas 16, Zuza- 
nck 10, Pazisky 2, Kotlcba 7,

Van Den Bosch
Dilissen 4, Vroonen 2, 

10, Esse 6, Nclisen 7. Au 
D. Nesaț (Turcia) și F. 
(Cehoslovacia). (D. ST.)

GERMANA — CEHOSLO- 
60 .59 (29—36). Jocul cel

Filusch 8, 
10. Hcinuld 

6, Wendt 12, 
R. D. Ger-

Bulla 6. Vrsecky 
2, Sedlak 10, No
votny 6. Au arbi
trat C. Negulescu 
(România) și P. De 
Koster (Belgia) 
(A. V.)

ROMANIA —
CEHOSLOVACIA 

97—85 (46—43). A- 
vînd asigurat pri
mul loc al compe
tiției, baschctbaliș- 
tii români au a- 
bordat ultimul meci 
din „Cupa federa
ției" destul de re
laxați și au permis 
adversarilor să 
mențină un scor 
strîns, iar în min. 
22 chiar să egale
ze : 49—49. Antre
norul Mihai Nedet 
a efectuat o schim
bare inspirată prin 
introducerea lui 
Popa (min. 26) șl 
echipa noastră a 
început să evolue
ze din ce in ce mal 
bine și să se dis
tanțeze de un ad
versar ce a încer
cat totul pentru a 
Pînă la urmă succesul a revenit re
prezentativei României. Ia o dife
rență apreciabilă (97—85), dîndu-ne 
speranțe intr-o evoluție bună 
în viitoarele confruntări interna
ționale. Au marcat : Cernat 26,
Pirșu 18, Popa 16, Oczelak 12, Ni-

Pirșu a .fost unul dintre cei mai buni baschet- 
baliști romani in meciul cu Cehoslovacia. Iată-l în 
imagine înscriind încă două puncte pentru echipa 

noastră

Foto : Dragoș NEAGU

Raliul automobilistic internațio
nal consacrat sărbătoririi a 30 de 
ani de la . victoria asupra fascis
mului și-a încheiat duminică tra
seul străbătut în țara noastră. Par- 
ticipanții la raliu, echipaje din 
R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, Republica Socia
listă România. R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. au străbătut 
pînă acum circa 7 000 kilometri pe 
itinerariul Moscova — Kiev — Chi- 
șinău — Varna — Sofia și în țara 
noastră pe ruta București — Sibiu 
— Cluj-Napoca — Baia Mare — 
Sa tu Mare — Oradea.

Duminică dimineață, la Oradea, 
delegațiile participante la raliu au 
depus coroane de flori 
mentul ostașului român 
din Piața 23 August și 
mentul eroilor sovietici 
Republicii. Apoi, alături 
locuitori ai municipiului, „__
luat parte la un miting consacrat 
zilei de 9 Mai.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul George Vaida, prim secretar 
al Comitetului Municipal Oradea 
al P.C.R., primarul municipiului, 
care a adresat un călduros salut 
participanților Ia raliu.

Despre semnificația victoriei a- 
supra fascismului și lupta comu
nă a popoarelor coaliției antifas
ciste, despre faptele de arme ale 
ostașilor români și sovietici a vor
bit tovarășul Petre Blajovici, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean.

Obținută cu prețul unor eforturi 
titanice și jertfe uriașe, a spus 
vorbitorul, victoria de la 9 Mai a 
însemnat triumful libertății, al 
dreptului popoarelor la existență 
de sine stătătoare.

Succesele strălucite ale Armatei 
sovietice, care a dus greul războiu-

la Monu- 
cliberator, 
la Monu- 
din Piața 
de mii de 

ei au

lui, aducînd o contribuție hotărî- 
toare la infringerea Germaniei fas
ciste, a exercitat o influență puter
nică asupra desfășurării generale a 
luptei antifasciste.

In condițiile favorabile create 
prin înaintarea victorioasă a Ar
matelor sovietice, poporul român,' 
sub conducerea Partidului Comuș 
nist Român, a putut trece la în
făptuirea actului istoric de la 23 
August 1944.

Prin întoarcerea armelor și in
trarea României cu întregul ei po-' 
tențial alături de Uniunea Sovieti
că, de coaliția antihitleristă în răz-; 
boiul antifascist s-a dat o puter
nică lovitură planurilor strategice 
ale Germaniei hitleriste.

în cursul luptelor comune duse 
de armata română, umăr la umăr 
cu armata sovietică, s-au pus ba
zele colaborării frățești dintre os
tașii români și sovietici, 
mentat relațiile de 
tre poporul român 
Uniunii Sovietice.

Urînd 
Ia raliu, 
cheicre : Doresc să duceți peste tot 
pe unde " ’ 
verii românești, al păcii și priete
niei care ne animă față de toate 
popoarele angajate in nobila luptă 
pentru socialism, pentru progres și 
civilizație, hotărîrea noastră de a 
milita împreună pentru victoria 
deplină a păcii în lume.

In cuvîntul său, general-colonel 
Sterian Țîrcă, adjunct al ministru
lui apărării naționale, a relevat 
că poporul român sărbătorește 
ziua de 9 Mai cu sentimentul de 
îndreptățită mîndrie pentru fap-; 
tul că, prin lupta sa împotriva

s-au ci-; 
prietenie din

ți popoarele

obține victoria.

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

SURPRIZĂ LA BUCUREȘTI:

ROMÂNIA - ITALIA 3-3 (0-3)1
Se spune că un meci nul, acasă, 

echivalează, uneori, cu o înfrânge
re. Ei bine, ieri după-amiază, pe 
stadionul Dinamo, e drept, pe o 
vreme imposibilă (ploaie continuă 
și frig pătrunzător) echipa de 
rugby a României, deși favorită, 
nu s-a putut impune în fața celei 
italiene (3—3),xpe care o întilnca 
în cadrul unei partide oficiale din 
Campionatul Europei. O remiză cu 
semnificație de eșec.

In prezent, XV-le României, 
care, după succesul de astă-toamnă 
asupra Franței (15—10), părea a 
avea marea șansă să se claseze pe 
primul loc in campionatul organi
zat de F.I.R.A., va trebui să aș
tepte acum întilnirea de duminică, 
de la Madrid, care, prin prisma 
„surprizei" de ieri, a devenit... de
cisivă.

Ieri, „tricolorii" au făcut un joc 
modest, departe de reala lor va
loare și de... veleitățile lor. Con
cret, ei au evoluat neobișnuit de 
crispat, au fost dominați fizic — 
surprinzător — neizbutind să gă
sească soluția tactică pentru a în
vinge un adversar, într-un apre
ciabil progres tehnic, și... potrivni- 
cia timpului și a terenului. De la 
bun început oaspeții au părut mai 
deciși. După obișnuita perioadă 
de acomodare, aceștia din urmă 
construiesc in min. 20 un atac 
lung, urmează o tușă, repun ita
lienii, cîștigă, Visentin trans-

D. CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Alexandru P >n. căpitanul echipei noastre, încearcă să rețină balonul spre 
a permite o regrupare a înaintării... Foto : Ion MIHAlCA

drum bun 
vorbitorul

participanților 
a spus în în-

veți trece salutul primă-;

(Continuare în pag. a 4-a)

DIVIZIA A LA FOTBAL - ETAPA A XXVI-a
A

LIDERUL ÎNVINS DE ULTIMA CLASATĂ!
®în ciuda terenurilor foarte grele, un nou record de goluri : 36 (vechiul record, 31 goluri, 
etapa a ll-a) ® Nici o victorie în deplasare, doar egalitățile lui A.S.A. Tg. Mureș și F. C. 
Argeș ® Dudu Georgescu a ajuns la golul nr. 25 ® Alte reușite ale eficacității : Dănilă 

(Politehnica lași) și Nestorovici (F.C.M. Reșița), cîte trei goluri in aceeași partidă

Ariciu (F.C. Argeș) blochează balonul la picioarele lui Radulescu, stăvilind, astfel, un nou atac al gazdelor. 
Foto : V. BAGEAC

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
JIUL PETROȘANI — C.F.R. CJ-NAPOCA 3-1 (2-1)
SPORTUL STUD. — F. C. ARGEȘ 3-3 (2-0)
„POLI" TIMIȘOARA — A.S.A. TG. MUREȘ 1-1 (1-0)
CHIMIA RM. VILCEA — STEAUA 2-0 (1-0)
POUTEHNICA IAȘI — F.C.M. REȘIȚA 5-4 (2-1)
UNIV. CRAIOVA — U.T.A. 2-1 (10)
OLIMPIA S. M. — STEAGUL ROȘU 2-1 (0-1)
„U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. CONSTANȚA 4-0 (2-0)
F. C. GALAȚI — DINAMO 2-1 (10)

Citiți cronicile în pag. 2—3

ETAPA VIITOARE (4 mai)
STEAUA — UNIV. CRAIOVA (1-2)
F. C. GALAȚI — CHIMIA RM. ViLCEA (0-2)
DINAMO — F. C. CONSTANTA (1-1)
F.C.M. REȘIȚA — JIUL (1-3)
A.S.A. TG. MUREȘ — „U" CLUJ-NAPOCA (0-1)
STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA IAȘI (0-2)
F. C. ARGEȘ — „POLI" TIMISOARA (0-1)
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — OLIMPIA SATU MARE (0-1)
U. T. A. — SPORTUL SLUD. (2-1)

1. DINAMO
2. A. S. A.
3. Univ. Craiova
4. F.C.M. Reșița
5. Olimpia
6. Steaua
7. U.T.A.
8. „Poli" Timișoara
9. Jiul

10. C.F.R. Cluj-Napoca
11. F. C. Argeș
12. Sportul stud.
13. F. C. Constanța
14. „U“ Cluj-Napoca
15. Chimia
14. „Poli" lași
17. Steagul roșu
18. F. C. Galați

( O 26 18 3 5 51—22 39
( 2) 26 14 3 9 36—31 31
( 3) 26 11 8 7 40—23 30
( 4) 26 12 4 10 41—35 28
( 7) 26 ii 6 9 26—24 28
( 5) 26 12 3 11 43—32 27
( 6) 26 11 4 11 30—30 26
( 9) 26 11 4 11 22—29 26
(11) 26 10 5 11 33—27 25
( 8) 26 8 9 9 19—23 25
(12) 26 10 4 12 39—36 24
(13) 26 10 4 12 31—35 24
(10) 26 9 6 11 26—33 24
(14) 26 8 8 10 21—29 24
(16) 26 7 9 10 25—43 23
(17) 26 10 2 14 32—47 22
(15) 26 8 5 13 31—25 21
(18) 26 8 5 13 18—40 21

GOLGETERII
25 goluri : D. Georgescu 

(Dinamo) — 3 din 11 m.
14 goluri: Dănilă (..Poli" 

Iași). oblemencn (Umv. 
Craiova) — C din 11 m.

13 goluri : I. Mureșan
(A.S.A.) — 1 din 11 m.

t2 goluri : iordftnescu
(Steaua) — 2 din 11 m.



I. E. F. S„ NOUA CAMPIOANĂ 
BASCHET FEMININ
în clasament, el a revenit la un 
scor categoric studentelor de la 
I.E.F.S. : 85—65 (42—38). Excep-
tînd primele 10 minute, cînd Po
litehnica a condus cu 16—6, 20—9 
și 24—18, jocul a fost la discreția 
noilor campioane. Cuplul Balai— 
Mihalic a realizat o suită de ac
țiuni mult aplaudate, determinînd 
succesul net al echipei lor. Spre 
final, fostele campioane (din rîn- 
dul cărora a absentat motivat 
Suzana Pîrșu) au evoluat resem
nate. Cele mai multe puncte : Mi
halic 27, Giurea 22, Balai 14 pen
tru I.E.F.S., respectiv Ciocan 18, 
Demetrescu 17, Tita 16. Au arbi
trat G. Chiralcu și M. Aldea.

Alte rezultate : I.E.F.S. — Olim
pia-Constructorul 79—72 (45—45),
Politehnica — Universitatea Timi
șoara 66—60 (36—28), Rapid —
Crișul 66—54 (32—25), Rapid — 
Universitatea Timișoara 89—63 
(51_42), Crișul — Ollmpia-Con- 
structorul 55—54 (29—23).

Ă ROMÂNIEI LA
Ediția a 26-a a campionatului 

republican feminin de baschet s-a 
încheiat ieri. Titlul de campioană 
a României a revenit echipei
1. E.F.S. București ( antrenor loan 
Nicolau) care reeditează perfor
manța după un interval de 20 de 
ani. I.E.F.S. a totalizat 58 p. și 
este urmată în clasament de :
2. Politehnica 54 p, 3. Olimpia 
—Constructorul 48 p, 4. Rapid 
45 p, 5. Crișul 44 p, 6. Universi
tatea Timișoara 43 p. în divizia 
B a retrogradat Universitatea Iași, 
participantă la grupa 7—11 ale 
cărei întreceri s-au încheiat cu o 
săptămină în urmă.

In general, partidele ultimului 
turneu, desfășurat timp de trei 
zile în sălile Floreasca și Construc
torul, au fost echilibrate, punctul 
lor forto fiind disputa pentru 
locurile 4—6. Cit privește derby-ul 
I.E.F.S. — Politehnica, al cărui 
rezultat nu mai avea importanță 
pentru situația ambelor formații

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE SĂRITURI ÎN APĂ (seniori)

Sîmbâtâ și duminica, la bazinul a- 
coperit „23 August" din Capitala, s-au 
desfășurat întrecerile programate în ca
drul campionatelor naționale de sărituri 
în apâ pentru seniori. La băieți, sibianul 
Ion Ganea s-a detașat din nou de par
tenerii săi de întrecere, demonstrînd, mat 
ales prin dificultatea unora dintre evo
luții, talentul șl seriozitatea in antrena
mentele conduse de apreciatul antrenor 
N. Hatzack. întrecerea fetelor, mai ales 
la trambulină, a fost echilibrată, destul 
de interesantă și a avut darul să con
semneze o frumoasă afirmare a tinerei 
bucureștence, Georgiana Săcâleanu. Spor
tiva Clubului Sportiv Școlar și-a înscris 
în palmares o dublă victorie (platformă 
și trambulină) și, prin aceasta, îndrep
tățește speranțe în evoluții superioare.

REZULTATE TEHNICE : Platformă, bă
ieți : 1. I. GANEA (C.S.M. Sibiu) 425,50 p;
2. A. Bagiu (Crișul Oradea) 403,90 p ;
3. M. Kaiss (Șc. Sp. Sibiu) 343,45 p ; 
fete : GEORGIANA SĂCÂLEANU (C.S.S. 
București) 304,30 p ; 2. Mihaela Atana- 
siu (C.S.S. București) 279,50 ; 3. Elena 
Cîrstică (Progresul București). Trambuli
nă, băieți î 1. I. Ganea 479,75 p ; 2. G. 
Fabich (Șc. Sp. Sibiu) 429,90 p ; 3. D. 
Nedelcu (Progresul București) 409,00 p ; 
fete : 1. G. Săcâleanu 355,90 p ; 2. E. 
Cîrstică 344,90 p ; 3. Ecaterina Dumitriu 
(Progresul București) 333,10 p»
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eta:

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL I

SP. STUDENȚESC 3(2}]
F.C. ARGEȘ 3(0)

Remiză spectaculoasă,

DINAMO BUCUREȘTI-ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU!
— ------------ ----------— a

Ieri, pe *o vreme nefavorabilă (ninsoare, ploaie, vînt, frig) s-au desfășu
rat meciurile etapei a 29-a a Diviziei “ °■”
pionatul masculin, Dinamo București 
Științei Bacău î

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

BACAU 7—9 (2—4) ! Victorie sur
prinzătoare, dar meritată, a oaspe
ților. El au știut să se descurce 
mai bine în condițiile dificile în care 
s-a disputat meciul : au șutat mai 
precis la poartă, au luptat mai mult 
și mai atent în apărare. în plus, 
portarul Tamaș (Știința) a prins o 
„zi“ mare. Au înscris ; Boroș (5), 
Tase (3), Cservenka, pentru învin
gători, Moldovan (2), Filipescu, Dea- 
cu, Grabovschi, Stei, Dan Marin pern- 
tru învinși. Au condus bine : Gh. 
Lungu și R. Antohi — Brașov.

STEAUA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 10—4 (6—2). Deși studenții 
au luptat mult, campioana a cîștigat 
clar pentru că a știut să se orienteze 
mai bine pe un teren alunecos și pen
tru că are o mai bună capacitate 
de finalizare. Au înscris Drăgăniță 3, 
Coasă 3, Kicsld 2, Gațu 1 și Tudosie î
— pentru Steaua, Bota 2. Lincă 1 și 
Jurcă 1 — pentru „U“ (C.A.)

II. C. MINAUR BAIA MARE — 
POLI TIMIȘOARA 29—21 (11—6).

U.S.U. GALAȚI — INDEPENDENȚA

A la handbal. Supriza zilei: în cam- 
a pierdut pe teren propriu în fața

SIBIU 18—13 (10—8). La capătul unui 
meci de mare luptă, victorie meritată 
a gazdelor. Cele mal multe goluri : 
Matei (G) 7 și Speck (S) 4, T. Si- 
riopol — coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — CA
ROM MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ 15—16 (7—11).

DINAMO BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 10—6 (4—4). Joc 
desfășurat pe un timp total nefa
vorabil (ninsoare). Dinamoviștil, mai 
eficienți în fazele ofensive, au cîști- 
gat pe merit. Cele mai multe goluri : 
Niculescu (D) 5 și Mintiei (U) 3. 
Au arbitrat bine P. Radvany (Cluj- 
Napoca) și M. Grebeni.șan (Tg. Mu
res). C. Gruia — coresp.

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA IAȘI 7—2 (0—0 !).
Transformat, din cauza ploii abun
dente, în „patinoar natural**, terenul 
Constructorul a supus echipele la 
eforturi maxime. Ploaia, vîntul, vre
mea rece au constituit, de aseme
nea, obstacole greu de trecut. Spre 
lauda lor. cele două echipe femi
nine au desfășurat, totuși, un joc vi-

ÎN ÎNTRECERILE DE VOLEI

VICTORII PREȚIOASE ALE ECHIPELOR 
DIN ZONA RETROGRADĂRII

în Divizia A de volei (grupa a 
H-a valorică) s-au desfășurat parti
dele etapei a XVIII-a, importantă 
mai ales pentru echipele aflate în 
zona retrogradării. Iată amănunte :

MASCULIN
C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL BA

CAU 3—0 (5, 12, 14). Meciul s-a în
cheiat cu victoria meritată a gazde
lor, care a redus și mai mult șan
sele de supraviețuire în prima divizie 
a băcăuanilor. (I, MÎNDRESCU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA
RAPID 
leștenii 
pentru 
venilor 
partide 
coresp. r---- .----- -

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
I.E.F.S. 3—2 (—5, 13, 14, —8, 12).
Cu succesul realizat, timișorenii au 
redevenit lideri, deși adversarii ar 
fi putut să se impună, dacă erau 
mai atenți în finalul întîlniril, cînd 
au condus cu 12—8. (C. CREȚU — 
coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — bU“ 
CLUJ-NAPOCA 0—3 (—7, —8, —10).

FEMININ
C.S.U. GALAȚI — MEDICINA 1—1 

(12, —10, 1, 14). In lupta direcții pen
tru evitarea retrogradării, gazdele au 
realizat o prețioasă victorie. (T. SI- 
RIOPOL — coresp. județean)

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3-0 (7, 14, 11). Superioare 
în atac, gazdele au cîștigat în fața 
unei echipe care a muncit mult, dar

a șl greșit în aceeași măsură. (I. IO- 
NESCU — coresp. județean)

„U“ TIMIȘOARA — OLIMPIA 
CONSTRUCTORUL 1—3 (—10, 10, —12, 
—9). Datorită unul plus de vigoare în 
final, bucureștencele s-au impus des
tul de clar.

I.E.F.S. — SPARTAC 3—0 (1, 7, 3).

guros, ambițios. Au ciștigat bucu
reștencele pentru că formează un 
tot mal omogen, pentru că știu să-și 
pună in valoare aluurile. Au înscris 
Arghir 4, Furcoi 1, Răducanu 1 șl 
Nlțu 1 — pentru „U“ București, 
Herța 2 — pentru „U“ Iași. Au ar
bitrat bine N. Danicleanu și I. Ni- 
colae (Ploiești).

I.E.F.S. — TEXTILA BUHUȘI 3—5 
(0—2) 1 Mutat de pe Tineretului (teren 
cu zgură) pe Voința (bitum), meciul 
s-a bucurat de condiții ceva mai 
bune. Campioana — aflată în linie 
descendentă — pierde șl locul ITI, in 
favoarea unei formații mal puțin va
loroase, dar mai ambițioase, mai 
dornice să joace și — mai ales — 
să cîștige. Au marcat Frlncu 2 și 
Radu 1 — pentru I.E.F.S., Stoleru 3, 
Șerban 1 șl Munteanu 1 — pentru 
Textila. Au condus bine A. Gherbă- 
ncscu și D. Ionescu (Pitești). H. N.

VOINȚA ODORHEI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 22—10 (9—4).

„U“ TIMIȘOARA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 17—8 (11—3). Dominare netă, 
continuă. în min. 17 scorul era 8—0 1 
Cele mai multe goluri : Popa 6 —
„U“, Szollosi șl Dorgo cîte 2 — Mu
reșul. Bun arbitrajul prestat de C. 
Ardelean u (Cluj-Napoca) și I. Mu- 
reșan (Bistrița). P. Arcan — coresp.

RAPID — CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 4—3 (2—0). Feroviarele au ști
ut de această dată ce vor, au acționat 
ferm în apărare și mal lucid în 
atac, obțlnind două puncte extrem 
de prețioase. Timișorencele în schimb, 
n-au putut să închege acțiuni clar», 
practicind un joc obstructionist, Ine
ficient. Principalele realizatoare : 
Moraru 2 — Rapid, respectiv Gheor
ghiu 2. Bun arbitrajul ploleștenllor 
D. Purică șl V. Erhan.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
SPARTA MEDIAȘ 10—4 (5—2). In
pofida terenului aproape impractica
bil, elevele lui P. Slmion au reușit 
să puncteze mult din acțiune, ca ur
mare mai ales a tacticii lor (bine 
puse in practică) de joc in șarjă, 
„la mină". Foarte tinerele handba
liste medieșence au cedat onorabil... 
Principalele realizatoare : Ciobanu 4 
și Butan 3 — Progresul, respectiv 
Fitters șl Kovacs cite 2 (A. H.)

Eta

MINDRF.SCU

_______ __ CRAIOVA — 
3—2 (—11, 5, —14, 1, U). Glu- 
au pierdut un punct în lupta 
locul întii, permițînd cralo- 
să se impună la capătul unei 
disputate. (Șt. GURGUI — 

județean!

In campionatul divizionar la popice
Sîmbătă și duminică în Divi

zia A a fost o etapă incompletă, 
deoarece jocurile echipelor care 
dau jucători loturilor naționale de 
juniori (în vederea C.E. de la Bu
dapesta, peste cîteva zile) au fost 
aminate. Totuși, această cea de a 
16-a confruntare divizionară a fost 
interesantă, mai ales 
pele masculine din 
unde cu două etape 
cheierii jocurilor în 
cunoaște încă nici una
participante la turneul final 
campionatului. Actualele fruntașe, 
Minerul Baia Mare, Progresul O- 
radea și C.F.R. Timișoara conti
nuă să se afle la egalitate de 
puncte — cîte 20, iar principalii 
adversari — Electrica Sibiu și Vo
ința Cluj-Napoca au cîte 18 p, dar 
cu un joc mai puțin.

Iată rezultatele înregistrate —

pentru echi- 
seria Nord, 
înaintea in- 
serli nu se 
din cele trei 

al

FEMININ : Voința Constanța — 
Frigul București 2300—2220 p.d.,
Record Cluj-Napoca — Voința 
Cluj-Napoca 2322—2420 p.d., Ceta
tea Giurgiu — Voința Ploiești 
2401—2307 p.d., Laromet București 
— Gloria București 2525—2433 p.d. 
Hidromecanica Brașov — Voința 
Oradea 2444—2429 p.d. (restanță din 
etapa a XlV-a), Voința Tg. Mu
reș — Voința Timișoara 2495—2411 
p.d., C.F.R. Tg. Mureș — Voința 
Craiova 2399—2316 p.d. MASCU
LIN : Olimpia-Constructorul Bucu
rești — Gloria București 5129—5156 
p.d., Dacia Ploiești — Rafinăria Te- 
leajen Ploiești 5185—4860 p.d., 
C.F.R. Timișoara — Electrica Si
biu 5092—5030 p.d., Laromet Bucu
rești — Constructorul Galați 
5245—5323 p.d.. Progresul Oradea — 
Olimpia Reșița 5207—5022 p.d.. Rul
mentul Brașov — Rafinorul Plo
iești 5303—1999 p.d., Minerul Baia 
Mare — Lemnul Satu Mare 
4841—4768 p.d.

DIVIZIA DE HOCHEI ÎNAINTEA FINIȘULUI
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La Miercurea Ciuc și București au 
început ultimele turnee ale Diviziei 
naționale de hochei, iată rezultatele 
de sîmbătă și duminică :

GRUPA A (MIERCUREA C1UC)

Conform așteptărilor Dlnamo șl 
Steaua au obținut victorii facile, ad
versarele neputîndu-se ridica la ni
velul tehnic și tactic al 
hocheiului nostru.

fruntașelor

STEAUA — DUNAREA
2— 1, 6—0). Au marcat :
glu (3), Popa (2), Bucur _____ ,
Gheorghiu, Varga, M. Vlart, MiKIoș, 
respectiv, Fodorea. DINAMO — 
SPORT CLUB 8—2 (2—0, 3—1, 3—1). 
Au marcat : Banclaș (2), Tureanu, 
Costea, Florescu, Dumitru, Pană, Ma- 
lehin, respectiv Kedveș si Peter. DI
NAMO — DUNAREA ‘ 8—5 (2—0, 3—3.
3— 2). Au marcat : Pisaru (3), Costea, 
Tureanu, Axinte, V. Huțanu, Flores
cu, respectiv, Moroșan (2), Fodorea 
(2), Cherciu. STEAUA — SPORT 
CLUB 5—2 (3—1, 0—1, 2—0),

12—9 (4—0, 
Herghele-

(2), Nistor,

GRUPA B (BUCUREȘTI)

TIRNAVA ODORHEI — AGRONO
MIA CLUJ-NAPOCA G—5 (1—1, 3—2. 
2—2). Studenții, liderii grupei, au e- 
voluat cu un iot incomplet, avînd 
doar o linie și trei jucători de 
schimb. Au marcat : Gali (2), Tarczi, 
Peter, Dczi, Csiszer, respectiv Gyorg 
(3). Gyfirgypal, Daniel. A.S.E. BUCU
REȘTI — LYCEUM M. CIUC 8—5 
(2—0, 5—4, 1—1). Joc frumos, foarte 
animat, de bun nivel tehnic. Gazdele 
au luptat cu mare ambiție. Au mar
cat : Bălășoiu, Constantinescu, Nuțu 
(cîte 2), Paduraru. Nlțu, respectiv, 
Daniel, Gyfirgypal, Erfiss, Boros, 
Both. AGRONOMIA — LYCEUM 
8—5 (2—0, 2—0, 2—5). Joc decis în pri
mele două reprize. Agronomia a bene
ficiat de lotul complet. Au marcat : 
Texe (3), Borbath, Borsos, Denes, 
respectiv, Eross (2), Horvat, Ambruș, 
Both. A.S.E. — TIRNAVA 4—1 (2—0, 
1—1, 1—0). Au marcat : Chftu, Nuțu, 
Rusz, Steinberg, respectiv Gali.

Astăzi este zi liberă în ambele 
grupe.

Reușit ca factură tehnică — în 
pofida gazonului îmbibat cu apă 
— și, mai ales, antrenant acest 
meci Sportul studențesc — F.C. 
Argeș, două formații cu poziții 
precare în clasament. Gazdele lua
seră un start mai bun, atacînd mai 
grupat și mai coherent. întreruptă 
de un contraatac periculos al oas
peților (în min. 6, cînd Troi, infil
trat frontal, a alunecat pe punctul 
de la 11 m), superioritatea terito
rială a studenților avea să fie ma
terializată și pe tabela electrică în 
min. 16, cind CHIHAIA, servit 
scurt de Leșeanu, sancționa gafa 
lui Ivan (minge trimisă, acasă, pe 
jos), conjugată cu ieșirea 
nă a lui Ariciu. Golul 
semnalul unei ofensive și 
lănțuite a gazdelor care,

punctului înscris, un minut mai 
lirziu, de ȚOLEA, îșl mai creaseră 
pînă la pauză alte două situații 
favorabile de a marca, ratate însă 
de M. Sandu 
(min. 25).

Dar, scurt 
F.C. Argeș îi 
sarului că un 
prize : în min. 47, într-o fază care 
l-a găsit virf, DOBRIN l-a driblat 
scurt pe Cazan și a inscris, plasat, 
din interiorul careului ; in min. 54, 
după o lovitură liberă, MUSTA- 
ȚEA a urmărit atent o centrare și 
a reluat în plasă, din apropiere, 
pe fondul degringoladei bucurcște- 
ne. La 2—2, meciul e relansat și 
„alb-negrii“ se vor arunca din nou

(min. 20) și Țolea

timp după pauză, 
va reaminti adver- 

mecl are... două re-

în atac. I 
prin M. 3 
minge tril 
șuta, in d 
slupcfacți 
verse. Di 
coastă pal 
sește resl 
fuza gini 
rii din a 
îmbrățișai 
(care a I 
trimise dl 
apoi intri 
pe MUSri 
minute îl 
și pre pol

inoportu- 
parcă dă 
mai dez- 
in afara

Stadion Republicii ; teren ac
ceptabil ; timp închis, ploios ; 
spectatori, aproximativ 5 000 ; 
Au marcat : CHIHAIA (min. 16), 
ȚOLEA (min. 17), M. SANDU (min. 
65), respectiv DOBRIN (min. 47), 
MUST A] EA (min. 54 și 80). Raport 
de cornere : 10-5 ; raportul șutu
rilor la poartă : 20—8 (pe spațiul 
porții : 11-4). Raportul faulturi
lor comise : 13-8.

SPORTUL STUDENȚESC : Suclu 
6 Tănăsescu 6, Cazan 5, Măn- 
doiu 6, Grigore 6 — Chihaia 7,
Cassai 8, Rădulescu 7 — Leșeanu 6, 
M. Sandu 8, Tolea 7.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 6 - Zam
fir 6, Olteanu 6, Cîrstea 5, Ivan 5 
— Mustâțea 8 (min. 86 Tronaru). 
Dobrin 8, M. Popescu 6 — Troi 6. 
Radu II 5 (min. 85 Jercan), D. 
Popescu 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru: I. 
Rus (Tg. Mureș), la linie V. To- 
pan șl T. Gabos (ambii din Cluj- 
Napoca) .

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

DECIZIE ÎN ULTIME
OLIMPIA 2(0)
STEAGUL RO$U 1(1)

SATU MAKE, 27 (prin telefon)
Steagul roșu, cu lotul său puțintel 

(afectat șl de accidentarea rapidă a 
lui Niță, din min. 8) a luptat din 
răsputeri ca să-și amelioreze punc
tajul din clasament, aici, in depla
sare, la Satu Mare. Atit cit au ți
nut-o puterile, a făcut presing (slă
bit in repriza secundă), s-a baricadat 
în propriul teren, declanșînd contra
atacuri frontale, iuți, prin oamenii 
săi de avangardă. Ghergheli și Ma- 
teescu. Ea a șl cules fructul acestei 
tactici, in min. 24, cind GHERGHELI 
a țișnit. I-a fentat elegant pe Agiu, 
la lăsat in urmă și pe Bathorl I, În
scriind ' ------

Ce a 
tor de 
Atacuri 
cesteia, 
tlculos. 
Încrezătoare intr-un posibil 
Duelul părea egal, tocmai de aceea 
monoton, doar două porțiuni din a-

In poarta goală.
urmat acestui gol, prevestl- 
rele pentru formația-gazdă 7 
furibunde. în valuri, ale a- 
o defensivă organizată me- 
îndlrjită, a Steagului roșu, 

succes.

FINAL DE MARE DRAMATISM
POLITEHNICA IAȘI 5(2)
F.C.M. REȘIȚA 4(1)

IAȘI, 27 țpiiil te.eion)
Cine putea să 

norul Ilie Oană, 
ții pe care le-a 
Pitești, va avea 
aceleași clipe zbuciumate ? înainte 
de partida cu F.C.M. Reșița, el a- 
vea temeri pentru că aci, la Iași, 
de aproape o săptămină a plouat 
continuu. Spunea antrenorul ie
șean : „Iată încă un adversar care 
ne pune bețe în roate in cursa db 
supraviețuire în Divizia A“. Dar 
echipa sa, încă din start, s-a aco
modat mai repede cu terenul îm
bibat cu apă, atacanții s-au dovti- 
dit mai mobili și mai viguroși de- 
cît fundașii oaspeți, greoi, neinspî- 
rați și nesiguri în intervenții. Mi
nutul 10, cind la șutul Iui SIMIO
NAȘ portarul Constantin a gafat 
de două ori (ultima oară a scăpat 
mingea in gol), a anunțat victoria 
gazdelor. F.C.M. nu face față pre
siunii ieșenilor și DANILA mă
rește avantajul echipei sale (min. 
28), Ia centrarea lui Grosaru. Oas
peții încearcă rare contraatacuri. 
Pigulea șutează in bară (min. 41), 
pentru ca NESTOROVICI să redu
că din scor, in ultimul minut al 
reprizei.

Surprizele apar însă în repriza 
secundă, partida căpătînd o mare 
notă de dramatism. In nu mai pu
țin de 15 minute echipa lui 
Reinhardt a fost făcută k.o. 
de DANILA (min. 49 și 58) și 
de D. IONESCU (min. 60). Fa
zele fierbinți se consumă în

creadă că antre^- 
după marile emo- 
trăit miercuri la 

parte și acasă de

Stadion „23 August" ; teren îm
bibat cu apâ ; timp noros; spec
tatori aproximativ 5 000. Au mar
cat : SIMIONAȘ (min. 10), DA
NILA (min. 23, 49 și 53), DORU 
1ONE5CU (min. 60), respectiv 
NESTOROVICI (min. 45, 63 și 87).

* * —* Raport de
șuturilor 

spațiul 
faulturi-

PUȘCAȘ (min. 81). 
cornere : 5—3. Raportul 
la poarta : 24—16 (pe
porții : 13—7). Raportul
lor comise : 18-14.

„POLI" : Baumgartner 
83 Mihăilâ) — Sofian 6, 
Romilă 6, Ciocîrîan 6 — 
Grosaru 6, Simionaș 9 
nescu 7 (min. 77 lncze), 
9, Costea 8.

F.C.M. REȘIȚA s Constantin 
(min. 18 llieș 6) — Ologoanu 
Kiss 6, Hergane 6, Filipescu 6 
Pușcaș 7, Beldeanu 6, Pigulea 
— Atodiresei 6, Nestorovici 
Florea 7.

Arbitraju! î FOARTE BUN, 
centru : N. Petriceanu, la linie : 
M. Cîțu și Gh. Dragomir (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BELDEA
NU. COSTEA.

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

6 (min. 
Manea 6, 
Anton 7, 

D. Io- 
Dânllâ

4
5,

7
7,

la

continuare In careul reșițean dar, 
spre surprinderea tuturor, apare 
la gazde o perioadă de relaxare de 
care vor profita oaspeții. F.C.M. 
Reșița reînvie și, cu largul concurs 
al apărării adverse, reușește să 
înscrie prin NESTOROVICI (min. 
68), PUȘCAȘ (min. 81) și, din nou, 
NESTOROVICI (min. 87).

Stelinn TRANDAFIRESCU

JIUL 3(2j
C. F. R. 1(1)
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LOTO PROMOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA PRI
MA TRAGERE SPECIALA LOTO A 
ANULUI, care va avea loc la 29 

aprilie 1975
Participînd la această interesantă 
tragere puteți obține :
• Autoturisme - — -

S 100
b Excursii în 

și Spania
• Cîștigurl în ____
Se acordă cîștigurl suplimentare din 
fond special ' - . _ .
Se extrag 
rageri 
Se acordă 
Se ciștigă 
sxtrase.
Numai variantele de 15 lei partici
pă la toate extragerile și beneficiază 
deci de 28 categorii de cîștiguri 
în toate agențiile Loto-Pronosport 
găsiți bilete gata completate, precum 
și bilete care se pot completa cu 
numerele dv. preferate.
Mai multe bilele înseamnă mai multe 
șanse de cîștig.

Omologarea tragerii Loto din 
aprilie 1975 va avea loc miercuri

25
30

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul special Pro
nosport, etapa din 27 aprilie 1975.

58

28 
și

Dacia 1300 șl Skoda

Ungaria, Cehoslovacia

bani.

al sistemului Loto, 
de numere în 7 ex-

categorii de cîștigurl
cu 3 numere din 22

I. Jiul — C.F.R.
II. Sp. stud. — F.C. Argeș

III. Poll. Tim. — A.S.A.
IV. Chimia — Steaua

1 
X 
X
1

V. Poli. Iași — F.C.M. Reșița 1 ------- -- _ -------- x
1
1
1
1
1
1

X

VI. Univ. Cv. — U.T.A.
VII. Olimpia — Steagul roșu 

Vin. „U« Cj.-N. — F.C. C-ța
IX. F. C. Galați — Dinamo 
X. Sampdoria — Bologna

XI. Napoli — Internazionale 
XII. Ascoli — Ternana 

XIII. Varese — Torino

1
X2
X2

1
1
1
1
1
|
1
1
1

X2

pronostl-Prima coloană reprezintă 
cui obișnuit, a doua, pronosticul su
plimentar.

FOND DE C1ȘTIGURI 586.316 LEI 
PLUS 200.000 LEI DIN FOND SPE
CIAL.

PETROȘANI, 27 (prin telefon)
Meciul acesta nu trebuie jude

cat după rezultatul final și nici 
după caseta tehnică ! Gazdele au 
învins în final, lejer — s-ar spu
ne — după rezultat, dar cîte emo
ții pentru ca dominarea lor să 
se concretizeze într-o victorie și... 
două puncte atit de necesare. Emo
țiile au pornit din prima parte a 
meciului, cînd apărarea Jiului, neș- 
tiind să joace la ofsaid, a primit 
un gol perfect regulamentar (îm
potriva protestelor !) la o deschi
dere a lui Pop și o țîșnire a lui 
ADAM. Egalarea a venit rapid, 
prin golul lui ROZNAI, dintr-o 
făză lucrată de Mulțescu, dar e- 
chipa gazdă, chiar dacă a reușii 
să termine repriza întii în avantaj 
(G. STAN a înscris cel mai fru
mos gol al meciului prinlr-un șut 
cu efect din afara careului), a ra
tat destul, prin Roznai, Ologu sau 
Fildiroiu.

Și cum ratările nu aduc prea 
multe lucruri bune, după pauză,

atunci 
punct 
au leg 
atunci 
mult 
cut el 
petroșl 
astfel I 
viarilJ 
min. 1 
tul Iul 
briei I 
mi nuli

C’JÎ
I7) 
pod

Mi
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A
6-a

ptă!
i min. 60, 
rmărind o 
Cîrstea, va 
ortar, spre 
însive ad- 
lus, în a- 
iș mai gă- 
îtru a re- 
Coechipie- 
ă îl vor 
n min. 78 
ingi grele 
apropiere), 
va săruta 

, cu zece 
va semna 
iril.

LAESCU
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i bun; 
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iză mai 
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recis la 
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1 Cîm- 
tn min. 
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ut din 
laspeții 
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at mai 
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ze în 
83 șu- 
I. Ga-

1 acel 
f lingă

GAZDELE DOMINĂ DAR CIȘTIGĂ LA LIMITA N-A FOST DOAR SALCEANU...
Stadionul Central ; teren alune

cos ; timp rece, ploios ; spectatori 
aproximativ 15 000. Au marcat : 
ȘTEFĂNESCU (min. 24), OBLEMEN
CO (min. 70), respectiv, BRO
ȘOVSCHI (min. 59 - din 11 m). 
Raport de cornere : 13-2. Raportul 
șuturilor la poarta : 19—5 (po spa
țiul porții : 6-1). Raportul faultu
rilor comise : 7-8.

UNIVERSITATEA s Purcaru 7 - 
Niculescu 7, Boc 6, Deselnicu 7, 
Berneanu 7 (min. 68 Negrilă 6) — 
Ciupitu 7, Bajaci 9, 
8 — Crișan “ *
cu 7.

U.T.A. : 
Butaru 6) 
Pojoni 7, 
Pîrvu 7, Schepp 6 — Axente 6, 
Broșovschi 5, Sima 5 (min. 46 Leac 
7).

Arbitrajul • ACCEPTABIL j Ia 
centru : C. Ghiță ; la linie : Tr. 
Moarcâș și Gh. lonescu (foarte 
atenți), toți din Brașov.

Cartonașe galbene : SIMA, NI
CULESCU, LEAC, CRIȘAN.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2—1 (1—1).

Ștefănescu
8, Oblemenco 8, Mar-

Iorgulescu 7 (min. 46 
- Birou 6, Kukla 7. 

Purima 6 — Domide 5.

CRAIOVA, 27 (prin telefon)
După primele 15 minute de joc, 

se părea că partida va constitui 
doar un galop de sănătate pen
tru formația craioveană. Jocul se 
purta mai mult în jumătatea de 
teren a textiliștilor, iar șuturile a- 
tacanților craioveni îi dădeau 
mult de lucru lui Iorgulcscu. Echi
pa locală acționa dezinvolt, pase
le mergeau cu precizie, Bălăci exe
cută o splendidă foarfecă (min. 7), 
Marcu trecea abil prin apărarea 
arădenilor etc. etc. Spectaculosul 
gol al Iui ȘTEFĂNESCU (min. 
24), înscris în urma unui șut prin 
întoarcere expediat de la 20 m.

dădea și mai mult impresia că 
partida va fi la discreția campioa
nei. De cealaltă parte, Pîrvu se 
dovedea cel mai activ, fiind pre
zent atît in apărare cit și în fața por
ții lui Purcaru. U.T.A. părea însă 
fără vlagă, șuturile ei erau puțin 
periculoase și... foarte rare. Cra- 
iovenii au ratat ocazii clare în 
min. 27 cînd Iorgulescu s-a ciocnit 
cu Bălăci, s-a accidentat și nu a 
mai putut intra după pauză, min. 
38 — cînd același Iorgulescu a 
intervenit în extremis, min. 42 
cînd Oblemenco și Crișan s-au 
încurcat reciproc.

Jocul este mult mai animat 
după pauză nu numai datorită 
intrării lui Leac în locul lui Sima, 
dar și datorită arbitrului de centru 
care, în min. 59, in urma unui 
presupus fault în careu al Iul Boc 
asupra lui BROȘOVSCHI acordă 
penalty transformat de același ju
cător, jocul devine nervos, tribu
nele se agită și ele. Avem im
presia eă, în continuare, condu
cătorul jocului dîndu-și seama că 
a greșit la faza amintită a dat 
decizii în compensație, nu a acor
dat cartonașul galben așa cum ar 
mai fi meritat Ștefănescu. Craio- 
venii, care pină atunci se jucase
ră cu ocaziile de gol înscriu in 
min. 70, cînd, profitînd de nesigu
ranța lui Butaru, OBLEMENCO 
expediază balonul cu capul in 
poartă, în urma unui corner exe
cutat de Marcu.

GALATI, 27 (prin telefon)
Lanterna a repurtat o victorie 

meritată asupra... liderului. Acest 
meci ar putea să fie considerat 
ca fiind o victorie a lui Sălceanu, 
dinamizat la maximum în fața foș
tilor săi coechipieri. Dar, a spune 
doar asta, ar însemna să simplifi
căm lucrurile deși primele 45 de 
minute au fost dominate de noul 
extrem dreapta gălățean, aflat în- 
tr-o dispoziție excelentă. El a fost 
la un pas de deschiderea scoru
lui în min. 15, cînd doar reflexul 
extraordinar al lui Constantinescu 
a evitat golul. Peste alte două mi-

Stadionul Dunărea : teren
alunecos ; timp — ploaie inter
mitentă ; spectatori, aproximativ 
25 000. Au marcat: SALCEANU 
(min. 39 șl 67), respectiv D. 
GEORGESCU (min. 72). Raport de 
cornere : 7—3. Raportul șuturilo» 
la poartă : 10—7 (pe spațiul por
ții : 7-4). Raportul faulturilor co
mise : 9-13.

F. C. GALAȚI : I. Vasile 7 - 
Haiduc 5, M. Marian 7, Nedel- 
cu I 7, Nicu 7 — Codreanu 6, 
Morohai 6, Burcea 8 — Sălceanu 
9, Dumitriu III 8 (mîn. 82 I. Io
nica), Nedelcu II 7.

DINAMO : Constantinescu 8 — 
Cheran 6, 
reanu II 6,
5 (min. 64 I. Marin 6), D. Geor
gescu 7, Custov 6 — Radu Nun- 
weiller 6 (min. 43 Vrînceanu 6), 
Zamfir 5, Lucescu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : N. Cursaru (Ploiești) ; 
la linie : V. Grigorescu (Ploiești) 
și Z. Szccsei (Tg. Mureș).

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

nute, Sălceanu trimite în bară, 
dintr-o frumoasă centrare a lui 
Nicu, urcat în atac. In sfîrșit, peste 
alte cinci minute, Sălceanu ame
nință din nou poarta, lovind cu 
putere mingea cu capul, în urma 
unui plonjon foarte frumos. Re
priza se termină cu superioritatea 
tot mai netă a gazdelor, care, reu
șesc să înscrie în min. 39, prin 
același SĂLCEANU, autorul unei 
frumoase execuții tehnice aeriene, 
dintr-o lansare lungă a lui Burcea.

Subliniind faptul că titularii lan
ternei au jucat astăzi ca multă in
spirație și reușită, în frunte cu 
Sălceanu, să arătăm totodată jocul 
modest al liderului, ca și inexis
tent în atac, exceptind „un-doi“-ul 
Zamfir—D. GEORGESCU încheiat 
cu golul ultimului (min. 72), după

ce SALCEANU a inens golul care 
avea să fie al victoriei, intr-o fază 
cu concursul Iui Sătmăreanu II. 
Mingea ricoșată din pieptul inter
naționalului l-a pus pe Sălceanu 
într-o elementară poziție de șut.

Deși evoluția lui Sălceanu a fost 
mult peste așteptări, să subliniem 
meritul întregii echipe gălățene, a- 
flată într-un real progres din toate 
punctele de vedere. Remarcabile 
finețea tactică a lui Dumitriu III 
și impetuozitatea lui Burcea. Față 
de forma demonstrată azi, iubitorii 
fotbalului gălățeni pot regreta și 
mai mult startul greoi al acestei 
echipe, care s-a consumat o toamnă 
întreagă în căutarea unor soluții.

loan CHIRILĂ

REPRIZE CU ASPECTE DIFERITE
POLI TIMIȘOARA 1(1)
A.S.A. 1(0)

Mircea TUDORAN

G. Sandu 6, Sâtmâ- 
Deleanu 6 — Dobrău

RM. VÎLCEA, 27 (prin telefon)
Chimia atacă din startul parti

dei, in forță, înaintașii săi, aju
tați tot timpul de mijlocașii Do- 
nose și, îndeosebi de Tătaru, cău
tînd cu insistență culoare de șut Ia 
poarta lui Moraru. Ofensiva gaz
delor păcătuiește, însă, prin aceea 
că se desfășoară la întîmplare, 
prin lipsa de calm și clarviziune 
a jucătorilor infiltrați în sistemul 
defensiv al bucureștenilor. Prin jo
cul lor~ avîntat, vîlcenii și-au for
țat insa partenerul de întrecere să

RENASC SPERANȚELE VÎLCENILOR
se apere. Steaua s-a organizat bine 
în defensivă distingîndu-se, prin 
acuratețea intervențiilor sale, por
tarul Moraru. In prima repriză, da
torită acestei cauze, gazdele nu reu
șesc să-și creeze decît o singură 
mare ocazie de gol, cea din min. 
25, cînd Tătaru, ajuns singur, doar 
cu portarul Moraru în față, șu- 
țează în portarul Stelei. în min. 37, 
însă. Chimia deschide scorul prin 
același TĂTARU, dintr-un penalty, 
acordat la un fault (comis gratuit, 
căci mingea ieșea în aut de poartă) 
a lui Sameș asupra lui Gojgaru 
(i-a agățat piciorul în careul de 
6 m).

După pauză, jocul capătă noi

Stadion ,,1 Moi* ; teren ud, foarte alunecos ; timp ploios ; spectatori nora- 
xirnativ 10 O». Au maica! : TATARU (min. 37 - j;„ îî C. Z
84). Rapojl d? cornere : 11-3. Raportul șuturilor la poartă ; 18-8 (pe spotiui

alunecos ; timp ploios ; spectatori apro- 
•“ - din 11 m) și C. NICOLAE (min.

R°P°rtul ^lturib7’«mi"s0 77^10, lP° ‘Pa',U'
(min. 86 Stana) - Lepâdatu 7. Pintilie 8, Borz 8, Cincâ 6
Tătaru 9 - Bucurescu 7, Lungu 8, Gojgaru 5 (min. 65

8 — AnghelinI 7, Smarandache 7, Sameș 7, Ciobanu 5 
6, Dumitru 9 — M. Răducanu 6 (min. 62 Pantea 6), lor-

CHiMIÂ : Oanâ 6
— Doncse 9, Stoica 7,
C. Nicolae 7).

STEAUA : Moraru
— VigU 7, Dumitriu IV
dănescu 7, Nastase 5.

Arbilrajul : BUN ; la centru : N. Rainea (Birlad) ; la linie : C. Sându- 
lescu (Vaslui) și S. Drâguiici (Drobeta Tr, Severin).

Cartonașe galbene : GOJGARU, TĂTARU, STOICA.
Trofeul Petschoi/schi : 9.
La tine.et-spsranțe : 1-0 (1-0).

centrarea lui Uifăleanu, același 
CIMPEANU II a trimis, cu latul, 
plasat, balonul în plasă și a des
chis scorul. în min. 23. BATACLIU 
a înscris un goi spectaculos : Cio
can a executat un corner și ex
trema stingă a gazdelor a reluat 
din voleu, din întoarcere, cu stin
sul, înscriind la colțul lung. A fost 
repriza clujenilor.

După pauză, F. C. Constanța, cu 
spectrul înfringerii în față, atacă 
din plecare. Pină in min. 75, gaz
dele sînt dominate autoritar, une
ori masate în propriul careu. Pe 
fondul unui fotbal de calitate mai 
slabă, superioritatea constănțcni-

,,U“ CLUJ-NAPOCA 4(2)
F.C.CONSTANȚA 0(0)

lor nu se concretizează totuși, 
aceștia căutînd exagerat de mult 
cea mai 
min. 69 
ținta. Și

bună poziție de șut. în 
Peniu greșește de puțin 
iată că. în continuare, nu

AU AVUT EMOȚII!
o egalare, dar apoi, rămași în zece 
oameni, prin accidentarea lui Adam, 
să-și vadă spulberate ultimele spe
ranțe în penultimul minut, cînd 
MULȚESCU a reușit un șut fru
mos spre poartă, balonul a mai 
atins și piciorul lui Vișan și s-a 
odihnit în plasă. Jiul pusese capăt 
astfel marilor sale emoții într-un 
meci în care ritmul adversarului 
i-a creat foarte multe probleme.

Stadion Municipal ; teren alu
necos ; timp ploios, frig, vînt ; 
spectatori aproximativ 6 000. Au 
marcat : CIMPEANU I! (min. 23 
și 83), BATACLIU (min. 28 și 87

— din 11 m). Raport de cornere : 
7—6. Raportul șuturilor la poartă : 
26—10 (pe spațiul porții : 14—3). 
Raportul faulturilor comise : 
19-15.

UNIVERSITATEA : Duha 7 -
Porațchi 7, Pexa 9, Matei 8, Cio
can 6 — Dumitrescu 7 (min. 70 
Furnea 6), Cîmpeanu II 9, Anca 8
— Uifăleanu 6, Coca 7 (min. 84 
Vaczi), Batacliu 8.

F. C. CONSTANȚA : Ștefănes
cu 7 — Mustafa 6, Antonescu 8, 
Bălosu 6 (min. 33 Velea 6), Ghin- 
ca 5 — Constantinescu 6, lovă- 
nescu 5, Lică 5 (min. 46 Turcu 5)
— Tănase 6, Mărculescu 5, Pe
niu 5.

Arbitrajul : BUN : Ia centru : 
T. Andrei (Sibiu) ; la linie : M. 
Popescu (București) și, cu greșeli, 
I. Banciu (Sibiu).

Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe j

9. 
0-0.

Mircea M. IONESCU

; timp rece : spectatori aproximativ 5 OCO. Au mar-' 
AN (min. 44), MULȚESCU (min. 89), ADAM (min.

Raportul șuturilor la poartă : 20—9 (pe spoitul 
lor comise ; 12—18.
<lițu 7, Tonca 7, Stocker 7, Dodu 7 - Naghi 8, 
i. Stan 9, — Ologu 7, Roznai 7, Fildiroiu 6 (min.

ttu 7, Szoke 7, Vîșaft 7, Roman 7 — Mihai 7 (min. 
n7 — Bacoș 6, Moga 7 (min. 63 Moș 6), Adam 8. 
: la centru : M. Buzea ; la linie : D. Ghețu și

vor înscrie cei ce domină, ci echi
pa dominată. După ce, în min. 77, 
Uifăleanu ratează incredibil, în 
min. 83 talentatul CIMPEANU II 
majorează scorul la 3—0, reiuînd 
cu capul, în colțul lung, balonul 
centrat de Anca. Patru minute mai 
tîrziu, la un contraatac al 
lor, purtat de Cîmpeanu II 
ca, Ghirca se uluiește și 
mina pe Jnktge în careu : 
Lovitura de peSpUpsă este
formată precis de BATACLIU. Și 
așa se încheie o partidă de nivel 
general mediu, cu o primă re
priză bună și o a doua slabă.

Constantin ALEXE

gazdc- 
și An- 

pune 
11 m. 
trans-

ESCU.

:i-i>.

valențe. Pe un teren deosebit de 
greu, îmbibat de apă, ambele echi
pe luptă exemplar. Steaua, con
dusă de internaționalul Dumitru, 
este tot mai mult in atac, ratînd 
egalarea prin Iordănescu (min. 50), 
care a șutat în portar din 6 m, 
(tot el mai ratase în prima re
priză, min. 39, cînd a reluat, cu 
capul, peste bară, din apropierea 
porții !). Finalul aparține însă for
mației gazdă — impulsionată și 
de apariția în linia de atac a lui 
C. NICOLAE — care avea să în
scrie al doilea gol în min. 84, în 
urma unei faze foarte frumoase 
inițiată de Tătaru, continuată, per
pendicular pe poartă, de Bucurescu 
și finalizată, din unghi dificil, de 
C. Nicolae : 2—0. Astfel speranțele 
renasc în tabăra vilcenilor...

Laurențiu DUMITRESCU

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon).
Rezultatul de egalitate cu care 

ș-a încheiat partida disputată azi 
în localitate, după ce la pauză Po
litehnica avea un meritat avantaj, 
exprimă fidel nu numai raportul 
general de forțe din teren, ci și 
comportarea diferită, de la o re
priză la alta, a celor două echipe, 
într-adevăr, după un debut ceva 
mai activ al mureșenilor, care au 
șutat cei dintîi la poartă (prin Bo- 
loni, în min. 4) și au beneficiat 
de prima lovitură de colț (ca ur
mare a unei intervenții de ultim 
moment a lui Păltinișan, la o pă
trundere impetuoasă a căpitanului 
echipei oaspe, Naghi), studenții 
au preluat inițiativa în joc, reu
șind să deschidă scorul în min. 27. 
Cel ce a creat acest goi a fost Pe
trescu, care a insistat, la un duel 
direct pentru minge cu fundașul 
Onuțan, cișiigindu-1 și pășind apoi 
lui DAȘCU, al cărui șut impara- 
bil părea să deschidă calea unei 
victorii sperate de gazde. Această 
perspectivă avea să prindă un con
tur și mai puternic spre finalul 
primei jumătăți a partidei, pe
rioadă în care timișorenii au pus 
destul de des în pericol poarta 
apărată de Nagel (în min 43, Daș- 
cu a șutat în bară).

După pauză insă rolurile s-au 
inversat. Cei care acționează acum 
mai decis sînt mureșenii ; ei reușesc 
în min. 53 — grație și ezitării 
portarului Jivan — să fructifice 
un frumos contraatac, MUREȘAN

Stadion „1 Mal" 
timp răcoros, vînt ; 
proximativ 20 000. 
DAȘCU (mîn. 27) 
(min. 53). Raport_ _________
7-8. Raportul șuturilor la poartă : 
15—8 (pe spațiul porții : 8-4).
Raportul faulturilor comise : 7—13

POLITEHNICA : Jivan 6 — Mioc 
6, Păltinișan 6, Arnăutu 6, Popa 
7 — Mehedințu 7, Crîngașu 6 
(min. 68 Voinea 6), Dembrovschi 
6 — Petrescu 6, Dașcu 6, Bun- 
gău 5.

A.S.A. : Nagel 8 — Glîgore 7, 
Kiss 8, Ispir 7, Onuțan 5 — Va- 
rodi 8, Boloni 8, Hajnal 7 — 
Fazekaș 7, Naghi 7, Mureșan 8....... |a 

__ ------ , la linie G.
Pop (ambii din Baia Mare) și V. 
lacob (Oradea).

Cartonașe galbene 
Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe

; teren bun ; 
spectatori a- 
Au marcat : 
și MUREȘAN 
de cornere r

Arbitrajul “FOARTE BUN, 
centru C. Szilaghi ;

BOLONI
9.
3-0 (2-0).

înscriind din pasa inteligent dată 
de către Hajnal. După acest gol, 
gazdele mai dau unele emoții oas
peților prin două șuturi trase do 
Dembrovschi (min. 61) și Mioc 
(min. 69), respinse cu dificultate, 
în corner, de către Nagel. Dar to
tul nu este decît un „foc de paie", 
căci studenții evoluează în con
tinuare din ce în ce mai slab, 
mai confuz, atît In atac, cît și în 
apărare. In schimb, mureșenii — 
superiori fizic și tehnic — pun 
stăpînire pe joc și trec, cel puțin 
în două rînduri, pe lingă victorie. 
Este vorba de contraatacurile din 
min. 80 și 83 în care Fazekaș și 
Mureșan 
poarta 
tează 
gol.

scăpați singuri spre 
adversă se pripesc și ra- 

două situații excelente de

Constantin FIRĂNESCU

REZULTATELE ETAPEI A XXIV-A
SER/A /

c.s.m. suceava - oțelul galați
1— 1 (1—0). Au marcat : Lupulescu (min.
14) pentru C.S.M., respectiv Ene (min. 
78). (I. Mindrescu, coresp.)

GLORIA BUZĂU - FORESTA FĂLTI
CENI 1-0 (1—0). A înscris Ghiorcâu
(min. 16). (D. Soare, coresp.).

CELULOZA CALARAȘI - S. C. BACAU 
3-3 (1—1). Au marcat : Enache (min. 34 
și 71) și Nica (min. 80) pentru Celu
loza, respectiv Botez (min. 25), Pană 
(min. 49) și Cărpuci (min. 57). (M. Stan, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU - METALUL PLOPENI
2— 0 (1—0). Au înscris : Panait I (min. 15) 
și Manolache (min. 70). (FI. Ene, co
resp.).

UNIREA FOCȘANI - PETROLUL PLO
IEȘTI 2—2 (1—1). Au marcat : Gruber
(min. 36 - autogol) șl Pâiș (min. 85) 
pentru gazde, respectiv Zamfir (min. 
26) și Bălan (min. 47). (V. Manoliu, co
resp.).

S. C. TULCEA - CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
2-0 (1—0). Au marcat : Stoicescu (min. 
44), Bărbulescu (min. 86 — autogol). (P. 
Comșa, coresp.).

RELONUL SĂVINEȘTI - C.S.U. GALAȚI 
1—2 (0-0). Au înscris : Cramer (min. 62), 
Marinescu (min. 69), pentru oaspeți, res
pectiv Berea (min. 78). (R. Toma, co
reso.).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - CHIMIA 
BRĂILA 4-1 CI—0). Au marcat : loniță 
(min. 38 ți 58 — ambele din 11 m), Ena
che (min. 75), Gîdoiu (min. 76), respec
tiv Bulancea (min. 73). (Gh. Arsenie, co-

PROGRESUL BRĂILA - C.F.R. PAȘCANI 
5-0 (1-0).
65 și 75), 
(min. 72).

SERIA A lll-a
F. C. BIHOR - MINERUL BAIA MAR8 

2—0 (1—0). Au marcat : Dărăban (min.
10), Florescu (min. 68). (I. Ghișa, ca*
resp. județean).

VICTORIA CĂREI - VULTURII TEX
TILA LUGOJ 3-0 (1-0). A înscris : Na
ghi (min. 3, 67 și 73). (E. Herman, co- 
resp.).

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII - COR
VINUL HUNEDOARA 1-0 (1-0). Unicul 
gol a fost înscris de D .Mocanu (min. 
24). (P. Țonoa, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE
ANINA 4—0 (2—0). Au marcat : 
(min. 6), Dallas (mîn. 8) și Mânu (min.

-52 șl 75). (Al. Domu)â, coresp.).
METALUL AIUD - METALURGISTUL 

CUGIR 0-0.

SERIA A ll-a
FLACARA MORENI - TRACTORUL 

BRAȘOV 1—1 (1—0). Au înscris : Stroe
(min. 5) pentru gazde, respectiv, Ari- 
neanu (min. 83). (Gh. Ilinca, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ - DlNAMO 
SLATINA 4—1 (3—0). Au marcat : Sultă- 
noiu (min. 8), Moraru (min. 20 și 72), 
Tânăsoiu (min. 30) respectiv, Popescu 
(min. 83). (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - S. N. OLTE
NIȚA 2—0 (1—0). Au înscris : lancu (min. 
40) și Șumulanschi (min. 60). (V. lor-
cfache).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - METALUL 
MIJA 3—0 (0—0). Au marcat : Preda
(min. 53 și 63), Stroe (min. 58 — din 
11 m). (P. Peana).

METROM BRAȘOV - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1-1 (1-1). Au înscris ; Ga
bor (min. 12), respectiv, Dragnea (min. 
33). (C. Gruia, coresp. jud.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - RAPID 
BUCUREȘTI 1-1 (0-1). Au marcat: Stăn- 
cescu (min. 57) pentru gazde, respec
tiv FI. Marin (mîn. 23). (Șt. Gurgui, co
resp. jud.).

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
VOINȚA BUCUREȘTI 1-2 (0-1). Au în
scris : Baciu (min. 14) și Danciu (mina 
80) pentru oaspeți, respectiv Boța 1 (min. 
78 — din 11 m). (Gh. Manafu, coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - C.S.U. BRA
ȘOV 1—1 (1—1). Au marcat : Goga 
(min. 9) pentru Oltul, respectiv Drâghi- 
cescu (min. 37). (Gh. Briotâ, coresp.).

C. S. TÎRGOVIȘTE - 
ALEXANDRIA 2-0 (1-0) 
Economu (min. 6), Nițâ 
Avanu, coresp. jud.).

MINERUL 
Nistor

MUREȘUL DEVA - U. M. TIMIȘOARA 
2—0 (0—0). Au marcat : ~ 
50), Selimeși (min. 87). 
resp.).

VICTORIA CALAN - 
DOVA NOUA 2-1 (2-1)
Tento (min. 3 — autogol), Tătîrcă (min. 
40), respectiv, Medea (min. 25), (A.
Gănther, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA
2—1 (1—0). Au marcat
Șchiopu (min. 73), 
(min. 55). (I. Stan,

Cojocaru (min, 
{L Simion, co

MINERUL MOL’ 
Au marcat :

- ȘOIMII SIBIU 
: Kun I (min. 33)f 
respectiv
cofesp.)

Cnescu

automatica 
, Au înscris : 
(min. 80). (M.

RAPID ARAD TURDA
(min. 52

_____ ____ ARIEȘUL
2—1 (0—1). Au marcat s Cura ,..... -— . - . . {m|n ju) (G(1-Au marcat : Ologu (min. 25, 

Năsturescu (min. 55), Gașpar 
(Gr. Rizu, coresp.).

4 57-31 33
6 46-29 31
7
8
7
9
8

10
9

10
9
9

13
12
10
13
13
17

BACAU1. S. c.
2. Progresul Brăila
3. Gloria Buzău
4. Ceahlăul P. N. 

? Z. Tulcea 
Petrolul Ploiești 
Metalul Plopeni 
Celuloza Călărași 
C SM, Suceava 
C.S.U. Galați 
Unirea Focșani 
Construct. Galați 
Foresta 
Știința 
Chimia 
C.F.R. 
Oțelul 
Relonul

5. S. C.
6.

7.
8.
9.

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

cșani 
Galați 

Fălticeni 
Bacău 
Brăila 

Pașcani 
Galați 
Săvinești

24 13 7
24 13 5

6
5
8
4
6
3
5
4
6
7
0 
3
7
2
5
1

24
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

11
11

9
If 
10 
11
10
10
9
8

11
9
7
9
6
0

34- 22 
23-23
28- 19 
31-25
29- 25 
28-26 
31-33
35- 25 
29-35 
38-30 
23—42 
22-20 
21-35 
25-42 
23-37 
17-49

23
27
26
26
26
25
25
24
24
23
22
21
21
20
17
13

Metalul 
___________ ___ (în tur

Petrolul Ploiești — Progresul Brăila 
, C.F.R. Pașcani - Știința Bacău 
, S. C. Bacău - C.S.M. Suceava 
, Chimia Brăila — S. C. Tulcea 
, Relonul Săvinești — Gloria Buzău 
, Oțelul Galați - Foresta Fâlti- 
(0-2), Ceahlăul P. Neamț — Celu- 
Călărași (1-3), C.S.U. Galați -

(4
Constructorul

ETAPA VIITOARE
Plopeni 
2-1). f 
(0-1). 
(0-1). 
(1-2). 
(0-3). 
(0-1).

- cenl I
loza _ ....
Unirea Focșani (1-2).

mai) :
Galați

1. RAPID BUC.
2. Progresul Buc. 

Metalul Buc. 
C. S. Tîrgoviște 
Dinamo Slatina 
Gaz metan

7. Autobuzul Buc.
8. Electroputere
9. Voința Buc.

10. Flacăra Morenî
11. S. N. Oltenița
12. Metrom Brașov
13. Metalul Mija
14. C.S.U. Brașov
15. Tractorul Brașov
16. Met. Drobeta T.S.
17. Automatica Alex.
18. Oltul

ETAPA VIITOARE (4
Mija — v 
București — ---------- --
ința București — Metrom Brașov (0-0), 
Oltul Sf. Gheorghe - Electroputere Cra
iova (1-2), Progresul București — Gaz 
metan Mediaș (1—0), Dinamo Slatina — 
C. S. Tîrgoviște (1—4), Tractorul Brașov 
— Autobuzul București (1—5), C.S.U. Bra
șov — Metalul București (0—1), Auto
matica Alexandria — Metalul Drobeta Tr. 
Sevorin (0—1).

3.
4.
5.
6.

St. Gh.

și 67), respectiv, Culda 
Nicolăiță, coresp.).

24 15 6 3 40-12 36 1. F. C. BIHOR 24 17 3 4 49-18 37
24 11 9 4 25-14 31 2. Șoimii Sibiu 24 14 4 6 41-16 32
24 13 4 7 35-19 30 3. Minerul B. M. 24 11 9 4 37-14 31
24 12 4 8 35-24 28 4. Corvinul Huned. 24 13 1 10 43-25 27
24 12 3 9 39-25 27 5. Mureșul Deva 24 10 5 9 34-37 25
24 12 2 10 34-33 26 6. U.M. Timișoara 24 11 2 11 39-32 24
24 9 7 8 28-25 25 7. Victoria Cărei 24 11 2 11 36-33 24
24 10 5 9 27-26 25 8. Rapid Arad 24 11 2 11 32-29 24
24 9 5 10 24-29 23 9. Arieșul Turda 24 11 1 12 30-29 23
24 8 7 9 25-31 23 10. Minerul Baia S, 24 10 3 11 31-33 23

24 9 5 10 18-27 23 11. Metolurg. Cugir 24 9 5 10 25-28 23
24 7 8 9 21-20 22 12. Minerul M. Nouă 24 8 7 9 20-26 23
24 8 4 12 18-31 20 13. Ind. sîrmei C.T. 24 10 3 11 26—36 23
24 6 7 11 25-32 19 14. C.F.R. Timișoara 24 10 1 13 34-42 21
24 7 5 12 22—36 19 15. Victoria Călan 24 9 3 12 23-44 21
24 7 5 12 24-35 19 16. Minerul Anina 24 8 3 13 25-49 19
24 6 6 12 16-27 18 17. Vulturii T. Lugoj 24 6 6 12 24-33 18
24 7 4 13 24-40 18 18. Metalul Aiud 24 4 6 14 20—40 14

________ ___. . Metalul
Ș. N. Oltenița (0-2), Rapid
— Flacăra Morerti (2-1), Vo

mai) :
(4 mâi) î ' 

Lugoj — Minerul Moldova 
Rapid Arad - Minerul Baia 
Arieșul Turda — Victoria 
Șoimii Sibiu — Mureșul 

Minerul Baia Mare — Ind.
,, U. M. Timișoara 
Victoria Câlan —

Vulturii 
Nouâ 
Sprits 
Cărei 
Deva 

sîrmei 
F. C.

ETAPA VIITOARE
Textila 
(0-1), 
(0-5), 
(0-1). 
(2-3).
C. Turzii (1-1). -. . ...........  -j
Bihor (1-2). Victoria Călări - Metalul 
Aiud (0—2), Corvinul Hunedoara — C.F.R. 
Timișoara (1—3), Minerul Anina — Meta
lurgistul Cuglr (0-2).



ÎN PRIMA ZI A C.E. DE LUPTE GRECO-ROMANE

CINCI SPORTIVI ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT ÎNAINTE DE LIMITĂ ROMÂNIA (spadăj-LOCUL I

LUDWIGSHAFEN, 27 (prin 
telex). Duminică dimineața, la 
Friedrich Ebert-Halle din lo
calitate, au început întrecerile 
campionatelor europene de lupte 
greco-romane la care participă 
reprezentanți a 24 de țări, mulți 
dintre ei fiind deținători ai titlu
rilor de campioni olimpici, mon- 
dali și, firește, europeni. încă 
din primul tur, cei 2000 de spec
tatori au asistat la numeroase 
partide de înalt nivel tehnic și 
spectacular, încheiate, nu de 
puține ori, cu surprize. Dar, de
sigur, acordăm prioritate meciu
rilor pe care le-au susținut re
prezentanții țării noastre. înainte 
de a relata amănunte de la a- 
ceste prime întîlniri ale sportivi
lor români, consemnăm cu satis
facție faptul că dintre cei opt 
concurenți români care au luat 
startul la aceste întreceri, cinci 
au obținut victorii înainte de li
mită. C. Alexandru (cat. 48 kg) 
l-a învins prin tuș (min. 4,39) 
pe finlandezul R. Hirvonen, după 
ce pînâ în acel moment campio
nul român finalizase cîteva fru-

„CUPA FEDERAȚIEI" 
U BASCHET 
(Urmare din pag. 1) 

moașe acțiuni care-i aduseseră un 
avantaj substanțial : 9—0. Tot 
prin tuș (min. 4,57) a obținut 
victoria și I. Păun (cat. 62 kg). 
După ce l-a condus cu 14—0 pe 
elvețianul A. Jordan, reprezen
tantul nostru a finalizat un tur 
de cap, arbitrii consemnînd tușul. 
Juniorul Șt. Rusu a debutat cu 
succes în întrecerea continentală 
a seniorilor. Deși a fost condus 
cu 4—1 de finlandezul V Isotalo, 
cind mai erau cîteva secunde pînă 
la încheierea primei reprize, Rusu, 
cu un tur de cap, și-a fixat ad
versarul cu umerii pe saltea. La 
categoria 82 kg. I. Enache a dis
pus prin descalificare de iugosla
vul M. Pctkovici, atunci cînd re
prezentantul nostru conducea la 
puncte cu 11—2. Cu o victorie 
obținută în același mod a încheiat 
partida și greul R. Codreanu în 
fața lui O. Topuz (Turcia). Cei
lalți trei sportivi români au fost 
învinși : I. Dulică pierde dese, 
la B. Dreschel (R.D.G.), Gh. 
Ciobotaru (74 kg) p. tuș în 
disputa cu P. Galactopoulos (Gre
cia), iar N. Martincscu a fost 
învins prin descalificare de du
blul campion mondial Balboșin 
(U.R.S.S.).

Costin CHIRIAC

CAMPIONATUL EUROPEAN OE RUGBY

LA CLERMONT FERRAND
Tradiționalul concurs patrulater 

de spadă România — Franța — 
Italia — Ungaria, desfășurat anul 
acesta, la Clermont Ferrand s-a 
încheiat printr-un prestigios suc
ces al reprezentanților țării noas
tre. Ei au terminat victorioși în 
toate partidele : 9—7 cu Ungaria 
și 8—8 (victorii la tușe) cu Fran
ța și Italia. Clasament final : 1. 
ROMANIA 3 v., 2. Franța 2 v., 3. 
Ungaria 1 v., 4. Italia I) v.

Alte rezultate tehnice : Ungaria 
— Italia 9—6, Franța — Italia 
13—3.

★
La Budapesta, în „Cupa campi

onilor europeni" la sabie, Steaua 
București s-a situat pe locul 4. în 
ultimul meci din turneul final, 
sabrerii bucureșteni au pierdut 
cu 6—9, în fața campioanei Un
gariei, Honved Budapesta. Tro
feul a revenit echipei T.S.K.A. 
Moscova : 9—2- cu Legia Varșovia, 
în partida decisivă.

★
La Munchen, un start slab al 

echipei . reprezentative masculine 

de floretă a țării noastre, în „Tur
neul celor 8 națiuni", clasată prin
tre ultimele formații. în fruntea 
clasamentului, se află formația de 
floretă a Franței cu 7 victorii. Ur
mează echipele U.R.S.S. cu 6 vic
torii, Ungariei și Poloniei cu cite 
4 victorii etc.

★

La Goppingen, în meci revanșă, 
reprezentativa feminină de flo
retă a R.F.G. a întrecut pe cea 
similară a țării noastre cu 10—6.

IN MECI DE VERIFICARE IN VEDEREA C.E. DE VOLEI (tineret)

ROMÂNIA - R. F.
Ieri după amiază, în sala Flo- 

reasca, s-a desfășurat primul meci 
amical dintre echipele reprezenta
tive masculine de tineret ale Ro
mâniei și R.F. Germania, în ca
drul pregătirilor pe care le efec
tuează ambele formații in vederea 
apropiatului campionat european, 
în urma unui joc echilibrat și 
disputat victoria a revenit mai 
greu decît ne-am fi așteptat, vo
leibaliștilor noștri cu 3—2, (5, —6,

In meciul cu echipa bulgariei
DUBLĂ VICTORIE
A GIMNASTILOR 

JUNIORI ROMÂNI
Continuînd o tradiție de mulți 

ani, duminică dimineață s-a des
fășurat în Capitală întilnirea in-- 
ternațională de gimnastică dintre 
echipele de juniori ale României 
și Bulgariei, prilej pentru Iedera-, 
țiile din cele două țări de a veri
fica viitoarele speranțe. Desfășurat 
sub semnul echilibrului, concursul 
a prilejuit evoluții interesante și 
s-a încheiat cu dubla victorie a 
sportivilor români : pc echipe — 
România 264,70, Bulgaria 264.65 ; 
individual : Kurt Szilier (R) 54,50, 
Valentin Kolev (B) 53,35, Krasi
mir Mihailov (B) 52,95, Jivko 
Rusev (B) 52,85, Septimiu Nicola 
(R) 52,80, Romulus Bucuroiu (H) 
52,20.

GERMANIA 3-2
—10. 8. 7). Au jucat : ROMANIA 
— Zolia, Enescu (Moise), Manolc 
(Cotoran). Macavei (Corcheș). Bă- 
roiu, Vrincuț (Chezan). R. F. 
GERMANIA — Dettner (Honig), 
Burckhart, Rath (Martens), Effler 
(Kovacs), Zander, Kampa (Eisc- 
ner). Miine are loc meciul revanșă 
(sala Floreasca, ora 18), precedat 
de partida de verificare România 
(Iot olimpic)—Steaua.

eulescu 9, Tarău 6, Novac și Geor
gescu cite 4, Zdrenghea 2 pentru 
România. respectiv Mekas 26, 
Kotleba 22, Novotny 16, Zuzanek 
10. Sedlak 5, Vrsecky 4 și Bulla 2. 
Au arbitrat : D. Nesaț (Turcia) și 
P. De Coster (Belgia). (P. Iv.).

BELGIA — R. D. GERMANA 
76—55 (36—32). Meci la discreția
sportivilor belgieni, care s-au im
pus prin acțiuni rapide și dese 
contraatacuri. Geerts, Huysmans 
și Dclinquiere au combinat spec
taculos, prinzînd adesea pe picior 
greșit apărarea formației R. D. 
Germane. Au înscris : Geerts 14, 
Nelisen 6. Esse 10, Iloeyweghen 7, 
Delinquiere 6, Huysmans 25, Van 
Den Bosch 2, Becknei 4, Van 
Herschel 2 pentru Belgia, respec
tiv Heinold 15, Wycisk 2, Wendt 
15. Boruschein 14, Tetzlaf 4, Ret- 
zlaf 3, Kirsten 2. Au arbitrat N. 
Iliescu (România) și Fr. Herman 
(Cehosl ovacia).

(Urmare din pag. 1)

mite luf Ponzi, acesta reușește 
lovitura de picior căzută, de la 30 
m : 0—3 ! Șocul este resimțit din 
plin de echipa noastră, care în 
continuare nu se regăsește, ceea 
ce permite italienilor să mențină 
fragilul avantaj. înaintașii oaspeți 
au obținut multe baloane în tușe, 
pe care le-au folosit în atacuri 
prelungite. Echipa țării noastre 
are două perioade mai bune. Pri
ma Ia începutul reprizei secunde. 
După o lovitură de pedeapsă ra
tată de Durbac (min. 45) și o in
tercepție a treisferturilor, nevalo
rificată (min. 49), un minut mai 
tirziu, Nica reușește egalarea din- 
tr-o lovitură de pedeapsă (de la 
25 de metri) : 3—3. Pînă în final, 
care a aparținut gazdelor, se ra
tează mult de ambele părți, totuși

ocaziile mari aparțin românilor 
(vezi și cursa Iui Marica, min. 68).

Arbitrul francez Andre Cuny a 
condus bine formațiile :

ROMANIA : Durbac — Constan
tin, Marica, Nica, Burghelea (min. 
69 Ianusievici) — NICOLESCU, 
Bărgăunaș — FUGIGI, Postolachc, 
POP — Mușat, Dărăban — Cior
nei, MUNTEANU, Dinu. ITALIA : 
MODONESI — Marchetto, Blessano, 
Vezzani, De Anna — PONZI, VI- 
SENTIN — COSSARA, Bonetti, 
Salsi — Fedrigo, MAZZUCIIELLI — 
BONA, Ferracin, Di Carlo.

La Praga : Cehoslovacia — Spa
nia 7—13 (7—7).

CLASAMENTUL GRUPEI A

1. Franța
2. România
3. Italia
4. Spania

4
3
3
3

5. Cehoslovacia 3

3
2
1
1
0

0
1
1
0 
o

1 
0
1
2
3

108—30
34—19
31—22
19—72
16—65

10
8
6
5
3

NĂSTASE CÎȘTIGÂ LA MADRID 
ÎNVINGÎND DIN NOU PE ORANTES!

MADRID, 27. — A treia și ul
tima probă din seria de turnee in
ternaționale de tenis, desfășurate 
în Spania. în cadrul Circuitului 
european de primăvară, a fost ciș- 
tigată de II ie Năstase. Campionul 
român marchează astfel o serie 
neîntreruptă de victorii in evoluți
ile sale pe terenurile iberice.

Finala turneului de la Madrid, 
desfășurată in după amiaza de du
minică pe court-ul central al clu
bului „Chamartin", a fost o reedi
tare a celei de la Valencia, pen
tru primul Ioc luptind din nou 
Ilie Năstase și Manuel Orantes. 
Madrilenul a opus o rezistență mai 
dirză, de data aceasta, cedind după

patru seturi : 7—6. 6—1, 2 6, 6—3 
pentru Năstase. „Tenismanul român 
confirmă marea sa formă — co
mentează trimisul agenției France 
Presse — ceea ce i-a permis să-I 
învingă din nou pc Orantes, pe te
ren propriu".

în semifinale. Năstase întrecuse 
net pe chilianul Pinto Bravo (6—0, 
6—4), în timp ce Orantes elimina 
pe iugoslavul Spear (2—6, 6—1, 
6—1). în „sferturi": Năstase — Ve
lasco 6—2, 6—2 ; Orantes — Fibak 
6—2, 7—6 ; Pinto Bravo — Munta- 
nola 6—2, 6—1 ; Spear — Gisbert 
6—3, 6—4. —

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
PENTATLON • Concursul interna

tional de pentatlon modern de la 
Erevan a revenit sovieticului P. Led
nev. cu 5249 p. urmat de maghiarul 
T. Kanczal — 5200 p. Concurentul 
român Dumitru Spîrlea a realizat 
4636 p. Pe echipe, locul întîi a fost 
ocupat de reprezentativa U.R.S.S.,

ȘAH • Victor Ciocâltea a remizat 
cu marele maestru sovietic Gipslis și 
ocupă locul șapte, cu 7 p, în clasa
mentul turneului de la Vrnjacka 
Banja, înaintea ultimei runde. Con
duce Vadasz (Ungaria) — 10 p, ur
mat de Gipslis și Ostoioi — 9’/2 p.

RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNATIONAL
(Urmare din pag. 1)

fascismului, prin jertfele multora 
din fiii săi, s-a înscris în cartea de 
onoare a făuritorilor măreței vic
torii. începînd de la 23 August 
1944 și pînă la 9 Mai 1945, efecti
vele militare angajate de România 
în războiul antihitlerist s-au ridi
cat la mai mult de o jumătate de 
milion de oameni. Aproape 170 000 
de ostași români s-au jertfit pe 
cîmpul de luptă.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că militarii armatei noastre 
sint gata oricînd ca la chemarea 
patriei, la ordinul comandantului 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să apere cu orice sacri
ficiu, împreună cu întregul popor, 
cuceririle noastre revoluționare, 
libertatea, independența și suve
ranitatea patriei.

Au luat cuvîntul în continuare 
general dc armată în rezervă Ia- 
cob Tcclu, președintele Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și muncitorul 
Cornel Roșea, membru al gărzilor 
patriotice din Oradea.

La miting ău vorbit apoi condu
cători ai delegațiilor participante la 
raliu. După ce a amintit că Româ
nia a fost unul din primele state 
din Europa al cărui popor a su
ferit din cauza robiei fasciste, ge- 
neral-locotenent Aleksandr Odin- 
țov (U.R.S.S.) a arătat că în frun
tea mișcării antifasciste din țară a 
sțal Partidul Comunist Român, 
avangarda de luptă a clasei mun
citoare. Relevind că în lupta îm
potriva fascismului s-au călit co
laborarea popoarelor sovietic și ro
mân, solidaritatea lor revoluționa
ră. vorbitorul a subliniat că este

TENIS • Jimmy Connors l-a învins 
pe John Newcombe în meciul de la 
Las Vegas, cu scorul de 6—3, 4—6, 6—2,
6— 4. • în semifinalele turneului
WCT de la Houston : Rosewall-Solo- 
mon 6—4. 6—7, 6—4 ; Drysdale-Amri- 
traj 3—6, 7—5, 7—6. Anterior, Solo
mon eliminase pe Lutz, iar Rosewall 
pe Alexander. • La Charlotte, semi
finale : Ramirez-Laver 6—2, 0—6,
7— 6 ; Tanner-Pattison 2—6, 6—2, 6—3. 
• Finala de la Stockholm se va dis
puta între Okker și Ashe. Ultimul i-a 
eliminat, pe rînd. pe Mottram și 
Parun.

simbolic faptul că acest miting are 
loc la Oradea, unde în 1944, alături 
de soldații sovietici, în lupta con
tra fasciștilor au luptat ostașii ro
mâni ; aici a curs sîngclc ostași
lor români și sovietici pentru vii
torul luminos al poporului român. 
Trecînd pe drumurile din minuna
ta dumneavoastră țară, poți vedea 
cit de mult a înaintat România pe 
calea construcției socialiste — a 
spus în continuare vorbitorul, rele
vind că și în această enormă mun
că creatoare se manifestă clar prie
tenia frățească și colaborarea ac
tivă dintre popoarele noastre.

Au luat apoi cuvîntul colonel 
Vitold Nowinski (R. P. Polonă), 
Ivan Ganev (R. P. Bulgaria) și co
lonel Kurt Kramer (R. D. Germa
nă), care au evocat însemnătatea 
victoriei asupra fascismului hitle- 
rist în viața popoarelor, transfor
mările petrecute în cei 30 de ani 
ce s-au scurs de la această dată 
de răscruce în istoria omenirii.

Mitingul a constituit o manifes
tare a prieteniei româno-sovietice, 
a unității popoarelor țărilor socia
liste.

Oamenii muncii prezenți la mi
ting. numeroși locuitori ai Oradiei 
și de pe traseul străbătut spre 
punctul de frontieră Borș, au urat 
un călduros „drum bun" partici- 
panților la raliu, pe itinerariul ce 
amintește simbolic drumul luptei 
pînă Ia victoria finală Împotriva 
Germaniei hitlerlste.

în aceeași zi, participanții la ra
liu au părăsit teritoriul românesc, 
urmind să parcurgă în continuare 
un traseu ce străbate Ungaria. Ce
hoslovacia, Polonia, aiungind in fi
nal — în ziua de 9 Mai la Berlin 
— în capitala R. D. Germane.

(Agerpres)

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA (juniori)
2-1 (2-0)

FURSTENWALDE, 27 (prin te
lefon). A doua întilnire amicală in
ternațională între selecționata de 
juniori a României și cea simi
lară a R.D.G., disputată pe sta
dionul Rudolf Ilarbig din locali
tate, a revenit formației țării gazdă 
cu scorul de 2—1 (2—0).

Echipa gazdă a dominat la în
ceput și, în min. 17, după execu
tarea unei lovituri de colț a des
chis scorul prin fundașul Trischke, 
care a șutat puternic de la apro
ximativ 25 m. După opt minute, ca 
urmare a unui corner," balonul a 
ajuns la Pingel și acesta de la 
marginea careului dc 16 m a ex
pediat mingea in bară, de unde a 
intrat în poartă, mărind diferența 
la două goluri. Pînă Ia pauză ju
cătorii noștri au echilibrat _ jocul 
însă n-au reușit să reducă din 
handicap.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa 27). Ascoli — 

Ternana 1—0 (Morello), Fiorentina
— Cagliari 2—1 (Antognoni 2, res
pectiv Leii — autogol), Juventus
— Lazio 4—0 (Altafini, Anastasi 3), 
Milan — Cesena 3—0 (Bcnetti, Sa- 
badini, Chiarugi), Napoli — Inter 
3—2 (Clerici 2, Braglia, respectiv 
Mariani și Boninsegna), Roma — 
Lanerossi 1—0 (Negrisolo), Samp- 
doria — Bologna 1—0 (Maraschi), 
Varese — Torino 0—0. în clasa
ment : Juventus 39 p, Napoli 36 p, 
Roma 34 p. în clasamentul golge- 
terilor conduc Pulici (Torino) și 
Savoldi (Bologna) cu cite 16 go
luri. (Cesare TRENTINI).

SCOȚIA — După 34 de etape, 
conduce Glasgow Rangers cu 
56 p, urmată de Hibernians 49 p, 
Celtic 45 p, Dundee 45 p. Rezul
tate : St. Johnstone — Celtic 2—1 ; 
Rangers — A.irdirie 0—1 ; Hiber
nians — Arbroath 2—1 ; Kilmar
nock — Dundee 2—4 ; Dunferm

LA FOTBAL
în min. 65, o acțiune a lui Nem- 

,țeanu și Cămătaru a făcut șah-mat 
apărarea adversă și ultimul, cu un 
șut sec, a marcat. în minutele ur
mătoare jocul a avut, in majori
tatea timpului, aproape un sens 
unic, spre poarta lui Ki impel, dar nu 
s-a putut obține egalarea. A con
dus bine Marian Kuston (Polonia). 
R.D.G. : Klimpel — Trischke (min. 
41 Meklenburg), Mann, Triclof, 
Bloch — Resche (min. 41 Tever- 
man), Nachtweih (min. 78 Jungu- 
ang) — Nachtigal, Iffath, Borschein 
(min. 63 Aitemiiler), Pingel. Româ
nia : Albu (min. 41 Cristian) — 
Popa, Zahiu, Toader, Ene (min. 32 
Vasiliu) — Petcu, Bisoc, Nucă (min. 
41 Nemțeanu) — Bălan, Cămătaru, 
Chitaru.

P. VINTILA

line — Aberdeen 1—3 ; Clyde — 
Partick 2—2.

ANGLIA (ultima etapă) — 
Derby — Carlisle 0—0 ; Wolver
hampton — Leeds 1—1 : Arsenal 
— Tottenham 1—0 ; Chelsea — 
Everton 1—1 ; Liverpool — Queens 
Park 3—1 ; Ipswich — West Ham 
4—1 ; Burnley — Stoke 0—0 ; 
Luton — Manchester City 1—1. 
Titlul de campioană a fost cuce
rit de Derby County, cu 53 puncte 
din 42 meciuri (golaveraj 67—49). 
Urmează Liverpool și Ipswich, cu 
cite 51 p, Everton 50 p.

IN MECI AMICAL :
FRANȚA — PORTUGALIA 0—2 I

Disputat sîmbătă Ia Paris (50 000 
de spectatori), meciul amical din
tre echipele reprezentative ale 
Portugaliei și Franței s-a încheiat 
cu scorul de 2—0 (1—0) în favoa
rea oaspeților. Au marcat Nene 
(min. 21) și Marinho (min. 64).

GRAV ACCIDENT PE PISTA 
DE LA MONTJUICH

BARCELONA, 27 (Agerpres). — 
„Marele premiu automobilistic al 
Spaniei", desfășurat duminică pe 
circuitul de la Montjuich, a fost 
marcat de un grav accident, care 
a determinat pe organizatori să 
întrerupă cursa la cel de-al 28-lea 
tur. Pierzînd controlul volanului, 
pilotul vest-german Rolf Stommc- 
len a acroșat mașina brazilianu
lui Carlos Pace, intrînd apoi în 
publicul spectator. Și-au pierdut 
viața 5 oficiali și spectatori, alte 
numeroase persoane fiind grav 
rănite. Stommelen se află inter
nat în spital.

învingătorul probei a fost de
clarat vest-germanul Jochen Mass, 
care în acel moment se afla la 
conducerea plutonului. De remar
cat că înaintea începerii cursei 
mai mulți participanți, printre care 
și brazilianul Emerson Fittipaldi, 
au anunțat că, deoarece organiza
torii n-au luat măsurile necesare de 
securitate, nu vor lua startul.

ÎN CAMPiONATUL EUROPEI : 
BULGARIA — R. F. GERMANIA 

1—1 (0—0)

SOFIA, 26 (prin telefon). întilni
rea din C.E. dintre echipele Bul 
gariei și R.F. Germania s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0). Te
renul greu a influențat calitatea 
jocului. Ambele goluri au fost mar 
cate din 11 m : Kolev (min. 73) 
pentru gazde și respectiv Ritschel 
(min. 76). Elvețianul Diibach a 
condus echipele : BULGARIA : Fi- 
lipov — Zafirov, Marev, Eftimov, 
Kolev, Ranghclov, Alexandrov 
(Zdravkov), Dimitrov, Jeliaskov, 
Panov, Dcnev. R.F. GERMANIA : 
Maier — Vogts, Sch warzenbeck, 
Breitner, Beckenbauer, Bonbrof, 
Ritschel, Hones, Seel, Netzer, 
Ileynckes (Holzenbcin). Au asistat 
50 000 de spectatori. (Toma HRIS- 
TOV).

în urma acestui rezultat clasa
prezintă

0 4—3 4
1 7—8 4
1 2—1 2
1 5—6 2

mentul grupei a 8-a se 
astfel.

1. R.F. Germania 3 12
2. Grecia 4 12
3. Malta 2 10
4. Bulgaria 3 0 2

Redacția j| administrația : București, *tr, V. Conta «w. 16 ; tei. centrală 11.10.05 ; eseția coresp. 11.51.05 ; interurban 12 și 126 ; telex : 1180 sport r. Tiparul 1. P. „Intormația" București


