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a avut loc în Capitală
În prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Luni 3 mai 1976

Tovarășul Nicolae Ceaușețcu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au partici
pat, sîmbătă dimineață, la A- 
dunarea 
Capitală 
zilei de

populară organizată în 
cu prilejul sărbătoririi 

1 Mai — ziua solidari

tații internaționale a celor ce 
muncesc.

Cinstirea acestei zile a fră
ției muncitorilor de pretutin
deni a avut loc în împrejurări 
de o semnificație deosebită, în 
condițiile în care întreaga na
țiune aniversează împlinirea a 
55 de ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român, continua-

SPECTACOL FESTIV
Simbol măreț al muncii și 

al unității celor ce muncesc, 
1 Mai a pătruns adine in con
știința poporului nostru, insu- 
flețindu-l de aproape un secol 
in lupta sa pentru libertate so
cială și națională, pentru pro
gresul și propășirea patriei, in 
sentimentele sale de fierbinte 
solidaritate internaționalistă.

Aceste nobile idealuri, de 
care vibrează cintecele și poe
ziile sale, și-au găsit o puter
nică expresie artistică in spec
tacolul festiv prezentat la Pa
latul sporturilor și culturii, 
după adunarea consacrată săr
bătoririi zilei de 1 Mai 1976.

Timp comunist! Acesta este 
unul din simbolurile in jurul 
căruia s-a structurat impresio
nantul spectacol prezentat pe 
scena imensei săli a palatului

de actori și soliști de frunte 
ai instituțiilor artistice bucu- 
reștene, de ansamblurile 
reunite. Nobilele 
poporului român 
tru independență 
țională, pentru 
dreptate socială 
prin ample mișcări coregrafice, 
sugerind eroismul clasei mun
citoare. trup din trupul țării, 
conștiința și voința ei.

55 de ani, 55 de trepte. Se 
vor împlini in această primă
vară cinci decenii și jumătate 
de la crearea Partidului Comu
nist Român, continuatorul 
direct al mișcării muncitorești 
revoluționare, socialiste din 
România, cu o vechime de a-

lor 
aletradiții 

de luptă pen- 
și unitate na- 

libertate și 
sint reliefate

torul bogatelor tradiții revolu
ționare ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, forța politică 
conducătoare a societății noas
tre socialiste, detașament activ 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Sub semnul acestor două eve
nimente, intimpinate cu bucu
rie și rodnice bilanțuri de oa
menii muncii de pe cuprinsul 
țării, s-a desfășurat Adunarea 
populară, organizată de Comi
tetul municipal București 
P.C.R., la Palatul sporturilor 
culturii.

Sosirea la tribuna oficială 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători ai parti
dului și statului este intîmpina- 
tă cu multă căldură și însufle
țire.

Minute în șir răsună în sală 
urale și ovații pentru Partidul 
Comunist Român și secretarul 
său general. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R.“.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, în tribuna ofi 
cială iau I 
Mănescu, 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, C 
Gheorghe Cioară,____________ _
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă-

al 
Ș‘

a
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tidului, în tribuna ofi- I 
Ioc tovarășul Manea I 

tovarășa Elina * 
așii Ștefan Voi- . 
Cornel Burtică; I 
i, Lina Ciobanu. I

I
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Ciștigătorii celei de a IX-a ediții a „Crosului tineretului
Foto : Dragoș NEAGU

în marea întrecere republicană

REUȘITA DEPLINA IN FINALELE
CROSULUI TINERETULUI

Ieri dimineață, în Capitală, 
pe aleile Complexului expozi- 
țional de la „Casa Scînteii" s-a 
desfășurat ultimul act al uneia 
dintre cele mai mari competiții 
de masă cu caracter republican 
din țara noastră : finalele celei 
de a IX-a ‘ ~ ‘ ‘
neretului", 
organizată 
U.T.C., în 
factori cu 
cu sprijinul organelor locale.

întrecerile de la București, 
excelent organizate din toate 
punctele de vedere, au consti
tuit un înflăcărat omagiu al ti
neretului sportiv dedicat celei 
de a 55-a aniversări a partidu-

ediții a „Crosului ti- 
întrecere inițiată și 
de către C.C. al 
colaborare cu ceilalți 
atribuții în sport și

ȘAPTE ECHIPE (CEL PUȚIN) FUG DE LOCUL... 16!
• Steaua își păstrează avansul • „Bătălia“ pentru un loc în Cupa U.E.F.A.
devine palpitantă ® F. C. Constanța, punct mare la Cluj-Napoca

• Rapid — pe locul 16 !

lui, o veritabilă sărbătoare a 
sportului de masă din țara 
noastră. Concurenții, reprezen
tanții a 39 județe și ai munici
piului București (în număr de 
480), care s-au întrecut în ca
drul a trei categorii de virată 
(15—16 ani ; 17—19 ani ; peste 
19 ani — băieți și fete), au ofe
rit celor prezenți întreceri dîr- 
ze. Un frumos succes au obți
nut reprezentanții municipiului 
București, care au ocupat locul 
I pe echipe, urmați de cei ai 
județelor Alba și Galați.

Iată ciștigătorii, pe categorii 
de virată. 15—16 ani fete : 1. 
Mariana Aparaschivei (Bacău), 
elevă la liceul 
dri“ Bacău, 2. 
(București), 3, 
(Alba) ; băieți 
suică (Arad), 
Electrotehnic

„Vasile Ălecsan- 
Adriana Mustață 
Lucia Cioancă 

— 1. Mihail Vă- 
elev Ia Liceul 
Arad. 2. Aurel

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

Dacă în fruntea clasa
mentului etapa de ieri 
n-a adus nici un fapt 
notabil — de altfel, 

nici nu era de așteptat o 
asemenea eventualitate, din 
moment ce Steaua și Dina
mo se aflau în condiții egale 
de joc, pe teren propriu — 
în schimb, în zona atît de 

fierbinte a ultimelor locuri, 
rezultatele au avut darul de 
a complica și mai mult lu
crurile, amenințarea retro
gradării planînd acum direct 
și asupra altor echipe dedt 
cele două formații clujene.

Ne gindim, in primul rind, 
la Rapid, învinsă la Timi
șoara la un scor apăsător, 
dar și la echipele care își 
pun speranțe în fiecare meci 
susținut pe teren propriu, 
unde, în situația în care se 
află caută să nu piardă ni
mic. Dar, ieri, Olimpia Satu 
Mare, C.F.R. Cluj-Napoca și 
U.T.A. au pierdut cite un 
punct, arădenii fiind foarte 
aproape de a le pierde chiar 
pe amîndouă !

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
C.F.R. — F.C. Constanța 1—1 (0—0)
Dinamo —> Uni». Craiova 2—0 (1—0)
U.f.A. — F.C.M. Reșița 2—2 (0—1)
Steaua — Jiul 2—0 (1—0)
F.C. Olimpia — Sportul stud. 0—0
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor 2—1 (1—1)
F.C. Argeș — Politehnica lași 2—1 (1—0)
„Poli* Timișoara — Rapid 5—1 (1—0)
S. C. Bacău — „U“ Cluj-Napoca 1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (joi 6 mai)
F.C.M. Reșița — „Poli" Timișoara (0-2)
U.T.A. — Steaua (0—8)
Rapid — Politehnica lași (1—4)
„U" Cluj-Napoca — Dinamo (2—4)
F.C. Bihor — C.F.R. (0-0)
Sportul studențesc — S.C. Bacău (1—2)
jiul — F.C. Constanța (0—1)
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)
F. C. Olimpia — F.C. Argeș (1—2)

1. STEAUA 26 17 6 3 58—22 40
2. Dinamo 26 15 4 7 54—28 34
3. „Poli* Timișoara 26 11 7 8 39—35 29
4. S. C. Bacău 26 12 4 10 29—28 28
5. Sp. studențesc 26 11 6 9 33—33 28
6. A.S.A. 26 12 3 11 34—33 27
7. F.C. Argeș 26 10 7 9 27—31 27
8. F.C. Bihor 26 11 4 11 29—31 26
9. F.C.M. Reșița 26 11 4 11 28—38 26

10. „Poli* lași 26 10 5 11 39—35 25
11. F. C. Constanța 26 10 5 11 28—26 25
12. Univ. Craiova 26 9 6 11 31—29 24
13. Jiul 26 9 6 11 34—40 24
14. F.C. Olimpia 26 9 6 11 26—38 24
15. U.T.A. 26 10 3 13 32—42 23
16. Rapid 26 10 3 13 29—40 23
17. C.F.R. 26 6 8 12 20—33 20
18. „U* Cluj-Napoca 26 6 3 17 27—35 15

NOI VICTORII 
ALE SPORTIVILOR 

ROMÂNI
Citiți în paa. a 4-a :

• România—Spania 16—7 
la rugby

• Sportivii noștri au domi
nat campionatul balca
nic de caiac-canoe

® Handbaliștii juniori în
vingători la Varșovia

• Rezultate bune Ia Re
gatta Mannheim

• Boxerul Ion Budușan în 
finala turneului de la 
Halle

CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 
RELATĂRI DE LA MECIU
RILE ETAPEI A XXVI-a A 

DIVIZIEI A

GOLGETERII
26 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 4 din 11 m.

17 GOLURI : Iordănescu
(Steaua) — 6 din 11 m.

16 GOLURI : Radu II (F.C, 
Argeș) — 2 din 11 m.

12 GOLURI : Roznai (Jiul), 
M. Sandu (Sportul studențesc).

11 GOLURI : Răducanu

(Steaua) — 1 din 11 m, Peniu 
(F.C. Constanța).

10 GOLURI : Costea (Politeh
nica Iași), Broșovschi (U.T.A.) 
— 4 din 11 m, Cotec („Poli“ 
Timișoara).

9 GOLURI : Colnic (U.T.A.), 
Simionaș (Politehnica Iași), 
Pîslaru (A.S.A.), Mulțescu (Jiul) 
— 1 din 11 m, Dembrovschi 
(„Poli“ Timișoara) — 6 din 11 m.

ROMÂNIA - AUSTRIA 4-1 ÎN „CUPA DAVIS“
llie Năstase și Dumitru Hărădău — învingători în ultima zi
VIENA, 2 (prin telefon). După 

trei zile de întreceri, pe terenul 
de la Post Sportzentrum din 
capitala Austriei, reprezentati
va României a terminat victo
rioasă întîlnirea din turul al 
3-lea al „Cupei Davis“. Victo
rie frumoasă, care califică for
mația noastră în sferturile de 
finală ale grupei B, zona eu
ropeană. în continuare, peste 
trei săptămîni, România urmea
ză să întîlnească Anglia, pe te
renul acesteia, la Nottingham,

în meciul care va decide una 
dintre semifinaliste. Din nou 
tenisraanii români vor figura în 
fazele superioare ale competi
ției mondiale a tenisului.

Decizia în întilnirea încheiată 
duminică seara a fost adusă de 
llie Năstase, în cea de-a patra 
partidă, care-1 opunea primului 
jucător austriac, Hans Kary. A 
fost un joc viu disputat. în 
ciuda scorului net înscris pe ta
bela de marcaj după o oră și 
cincizeci de minute de între

cere. în luptă cu un adversar 
plin de ambiție, cu vîntul ne
prielnic și, uneori, cu arbitrii, 
Năstase a reușit să treacă peste 
toate dificultățile, nu fără a se 
fi întrebuințat însă foarte se
rios. în special setul al doilea, 
în care a trebuit să remonteze 
un handicap de 1—4. i-a pus 
la încercare întreaga putere de

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4 a)



FINAL DE STAGIUNE HOCHEiSTICA
Tururi decisive în cele două serii ale Diviziei naționale

I
I

Un sezon internațional 
foarte încărcat, cu Jocuri O- 
limpice și Campionat mondi
al, a „împins" pînă în luna 
tnai campionatul național , de 
hochei, care își dispută, înce- 
pînd de ieri, ultimele dou_ă 
runde decisive. Prelungită, 
probabil, prea mult, întrecerea 
cunoaște, totuși, un finiș pa
sionant, cele două mari rivale 
in lupta pentru titlu — STEA
UA si DINAMO — aflîndu-se 
la egalitate și urmînd să 
tranșeze abia acum duelul lor

ULTIMA IATĂ ÎN DIVIZIA A DL V0LII
Ultima fază a campionatelor 

primei divizii de volei a în
ceput duminică sub semnul 
interesului deosebit suscitat 
de lupta pentru evitarea re
trogradării. Această dispută 

este mai aprinsă în subsolul 
Clasamentului masculin, unde 
toate cele patru echipe aflate 
în întrecerea pentru locurile 
8—12 au pornit de la aceiași 
număr de puncte (cîte 23). 
Ieri, însă. C.S.U. Galați â în
vins în deplasare pe I.E.F.S., 
Ceea ce îi creează un avantaj 
important asupra celorlalte e- 
chipe. Iată rezultatele grupei 
8—12 t I.E.F.S. — C.S.U. Ga-

CAMPIONATUL DE SAH 
PE ECHIPE

învinsă surprinzător în run
da a 8.-a de Politehnica, forma
ția I.T.B. a ieșit din cursa pen
tru titlu, la care mai participă 
acum doar Universitatea Bucu
rești și Medicina Timișoara, în- 
tîlnirea lor constituind derbyul 
Ultimei runde și al întrecerii.

REZULTATELE : I.T.B. — 
Mureșul 7—1, Medicina — 
C.S.M. ă’/j—2>/v, Universitatea 
— Petrolul 6V2—IV2, Locomoti
va — A.S.E. 5—3, Politehnica 
*- Crișul 5—3 (r.7), Politehnica 
*- I.T.B. 5—3 !, Universitatea 
•— A.S.E. 6—2, Medicina — Lo
comotiva 5'/2—2'/,, C.S.M. — 
Mureșul 4',2—3'/z, Petrolul — 
Crișul 4—4.

CLASAMENTUL înaintea ul
timei runde : 1. UNIVERSITA
TEA 22 p (47 puncte de partidă), 
2. Medicina 21 (43'/2), 3. I.T.B. 19 
(41), 4. Politehnica 16 (33'/2), 5. 
Locomotiva 10 (31 */3), 6. Crișul 
8 (25»/»), 7. C.S.M. 7 (27'/2). 8. 
Petrolul 5 (26), 9. A.S.E. 4 (24), 
10. Mureșul 3 (20'A).

In finala „Cupei F. R. Rugby"

SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA 14-13 (313)
Finala „Cupei F. R. Rugby" 

nu a strălucit. Acuzînd vizibil 
lipsa multor titulari (prezenți 
în lotul reprezentativ sau ac
cidentați), Sportul studențesc 
și Steaua au făcut un joc tern, 
în care spectaculosul a fost 
oferit, în mare măsură, doar 
de evoluția scorului. Militarii 
s-au arătat în start mai vi- 
guroși. Marin Ionescu a con
struit o bună acțiune (în min. 
2), care i-a adus avantajul u- 
nei lovituri de pedeapsă, de la 
circa 55 . de metri. Durbac a 
reușit transformarea și... 3—0 
pentru Steaua. Apoi, deși ră
masă și fără Fuicu (accidentat 
în min. 10), grămada foștilor 
campioni se „bate" onorabil, cel 
care punctează fiind, de ase
menea, Durbac, în min. 39 și 
31, din „droap“ (a doua exe
cuție merită a fi reținută pen
tru frumusețe). Și tot acesta 
(care, în treacăt fie spus, a 
evoluat pe post de... mijlocaș

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
JOI, 6 MAI 1976, UN ATRACTIV 

CONCURS PRONOSPORT

Programul cuprinde meciurile 
etapei a 27-a a campionatului 
Diviziei A. concursul trezind un 
viu interes datorită mai ales 
partidelor „U“ Cluj-Napoca — Di
namo, u. T. Arad — Steaua etc.

Atractivitatea acestui concurs 
creste și prin faptul, că se pre
văd la unele partide pronosticuri 
la pauză și la finalul meciului.

Partlcipînd din timp cu cît 
mai multe buletine la acest In
teresant concurs Pronosport, vă 
măriți șansele de ciștig I 

lung, început în toamnă. Du
minică au avut loc primele 
partide ale turneului bucureș- 
tean.

STEAUA — DUNĂREA 7—5 
(2—1, 3—2, 2—2). Liderii au 
evoluat fără Varga și Hălăucă 
(accidentați), iar în repriza a 
3-a l-au folosit pe portarul 
Crișan în locul lui Netcdu. A- 
ceste absențe le-au permis gă- 
lâțenilor să facă o partidă e- 
chilibrată pe care, totuși, cam
pionii au controlat-o în per
manență, „accelerînd" doar a-

lați 0—3 (—11, —8, —10) și 
C.S.M. Delta Tulcea — „U“ 
Cluj-Napoca 3—0 (6, 8, 10). In 
grupa de mijloc a clasamen
tului (locurile 5—8) : Viitorul 
Bacău — Rapid 3—0 (4, 9, 10) 
și Universitatea Craiova — 
Tractorul Brasov 3—0 (13, 7,
9).

La feminin, in zona retro
gradării situația este mai lim
pede. Cu victoria de ieri, U- 
niversitatea Timișoara și-a a- 
sigurat. rămînerea în divizie, 
iar C.S.M. Sibiu s-a mai distan
țat cu un punct de „U“ Cluj- 
Napoca. prin victoria obținută 
în deplasare în fața Olimpiei 
București (echipă care nu se 
mai noato salva). Rezultate 
(9—12) : Universitatea Timișoa
ra — „U“ Cluj-Napoca 3—0 (4, 
6. 12) și Olimpia București
C.S.M. Sibiu 1—3. în grupa 

de mijloc (locurile 5—8) : Ști
ința Bacău — Farul 1—3 (9, 
—4, —6, —13) și Universitatea 
Craiova — C.S.U. Galați 3—0 
(8, 6, 5). Corespondenți : C.
Crețu, M. Topolschi, Șt. Gur
gui, I. Iancu.

VICTORII INTERNAȚIONALE LA BASCHET
în ziua a doua a turneului 

internațional de baschet femi
nin care se desfășoară în R.D. 
Germană, la Halle, selecționata 
României a repurtat un frumos 
succes, întrecînd redutabilă e- 
chipă a Bulgariei cu scorul de 
90—82 (40—44). Menționăm că
în ziua inaugurală baschetba
listele românce dispuseseră de 
formația țării gazde cu 68—67.

★
Derby-ul Dinamo — Steaua, 

care va hotărî cîștigătoarea edi
ției 1975—1976 a campionatului 
național de baschet masculin, 
este întîmpinat cu pregătiri a

la deschidere) înalță, în ulti
mele momente ale reprizei, 
un balon spre butul- advers, 
Radu Ionescu urmărește, pa
sează decisiv lui Enache și- 
încercare : 13—3 pentru Steaua 
la pauză (handicapul a fost 
redus de Fugigi din 1. p., cu 
un minut mai devreme). 
Steaua nu a mai rezistat în 
partea a doua a meciului. 
Sportul studențesc, ceva mai 
lucid, trece la cîrma jocului. 
Ioniță înscrie (min. 48, încer
care), iar Fugigi transformă o
1. p. (min. 60) : 13—10. Urmează 
o perioadă de greșeli puerile, 
de o parte și de alta, pentru 
ca, în min. 74, Andrei Hariton 
(din încercare) să aducă o 
victorie Ia limită (14—13) stu
denților, care păstrează astfel 
trofeul cucerit anul trecut. în 
nota jocului, adică mediocru, 
arbitrajul lui Petre Niculescu.

Geo RAEȚCHI

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, ETA

PA DIN 2 MAI 1976

I. Dinamo — Univ. Craiova 1 
IL Steaua — Jiul 1
III. C.F.R. — F.C. Constanta X
IV. U.T. Arad — F.C.M. Reșița X
V. F.C. Olimp. — Sportul stud. X
VI. A.S.A. Tg. M. — F.C. Bihor 1 

vn. F.C. Argeș — „Poli" Iași 1
Vni. Politehnica Timiș. — Rapid 1

IX. S.C. Bacău — „U" Cj.-Np. 1
X. Bologna — Juventus 2

XI. Como — Verona 1
xn. Perugia — Intemazionale X 

XIH. Roma — Napoli 2

Fond de cîștiguri : 389.282 lei. 

tunci cînd a fost nevoie. Jus
tinian, în mare vervă, a mar
cat trei goluri, celelalte fiind 
realizate de Gheorghiu (2), 
Ungureanu și Bucur.

Au arbitrat O. Barbu și 
St. Enciu.

DINAMO _ SPORT CLUB 
7—4 (2—1, 3—1, 2—2). Și a 
doua partidă a reuniunii a 
fost interesantă și echilibrată. 
Dinamoviștii și-au asigurat 
victoria în primele două re
prize cînd, după numărul oca
ziilor, scorul putea fi mai ma
re. Au marcat: Bandaș, Dumi
tru, Pisaru, Vișan, Pană, Cos- 
tea și Tureanu, respectiv So- 
lyom, Peter, Basa și Șandor.

Au arbitrat Gh. Mureșeanu 
și M. Presneanu.

Astăzi, de la ora 16, au loc 
partidele Dinamo — Dunărea 
și Steaua — Sport Club.

★

în grupa secundă a Diviziei 
naționale s-a desfășurat sîm- 
bătă cea de a 3-a etapă a ul
timului tur. S-au înregistrat 
rezultatele : Unirea — Tracto
rul 6—3 (3—2, 0—0, 3—1). Au 
marcat : Kemenessy (2), Dea- 
ky, Antal, Gherman, Gybrgy- 
pal, respectiv Nedelcu, Szego 
si Nicolae. Tirnava — Liceul 
nr. 1 5—2 (1—2—1, 2—1).
Au marcat: Moldovan, Tarcsi, 
Pap, Kedves și Csiszer, respec
tiv Teodo~iu și Nagy. Sportul 
stud. A.S.E. — Agronomia 
14—6 (4—2, 3—2, 7—2). Au
marcat : Fodorea (5), M. Vlad 
(4), Boldescu (2), Rociu, Cio- 
banu și V. Huțanu, respectiv, 
Otvos (4) și Laszlo (2).

Astăzi, de la ora 8, se des
fășoară întîlnirile Tractorul — 
Agronomia, Sp. stud. A.S.E. — 
Liceul nr. 1 și Tîrnava — 
Unirea.

V. CHIOSE

sidue din partea ambelor pre
tendente la titlu. Sportivii de 
la Steaua, de pildă, au susținut 
o partidă de verificare, la Bu
dapesta. în compania echipei 
Honve-d și au c'stigat, după un 
joc foarte echilibrat, cu 91—89 
(51—50). Cele mai multe punc
te : Oczeiak 23, Cernat 19, Ta- 
rău 16. Dinamoviștii au primit 
vizita formației Levski-Spartak 
din Sofia, disputînd un prim 
meci sîmbătă, în sala Dinamo. 
Deși nu a beneficiat de apor
tul Iui Diaconescu, ușor acci
dentat, campioana României a 
dominat permanent, obținînd o 
victorie la un scor concludent :
108—85 (56—36). Am apreciat în 
decursul întîlnirii tendința di- 
namoviștilor de a practica o a- 
părare cit mai agresivă (cu in
tenția de a provoca greșelile 
adversarilor, de a realiza inter
cepții și a efectua contra
atacuri). în schimb, nu am fost 
impresionați de evoluția jucă
torilor înalți, care nu l-au pu
tut anihila pe pivotul bulgar 
Doicinov. autor a 28 de puncte. 
Au înscris Popa 18. Niculescu 
14, Ivascenco 12. Novac 14, 
Georgescu 9. Flutura? 8, Chivu- 
lcseu 18, Ugiai 15 pentru Dina
mo. respectiv Doicinov 28, Bo- 
iagiev 11, Sfetkov 4, Dukov 2, 
Kosev 12, Dimitrov 14. Risonav 
8, Spasov 4. Arsov 2. Competent 
arbitrajul prestat d-e A. Âtana- 
sescu și I. Dinescu.

Azi la ora 17,30 are loc în 
sala Dinamo meciul revanșă.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
„CROSUL TOTULUI" 

(Urmare din pag. 1)
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Glăvan (Dolj), 3. Gh. Pascu 
(Prahova). 17—19 ani fete : 1. 
Ana Anușca (Alba), frezor la 
IAMU Blaj, 2. Onița Sintoma, 
(Alba). 3. Polina Pupăzan (Bu
curești) : băieți ■— 1. Maree] 
Roșea (București), elev la Gr. 
șc. electrotehnic București. 2. 
Dan Arion (Alba), 3. Ion Nico
lae (București). Peste 19 ani 
fete : 1. Eleonora Sava (Neamț), 
prelucrătoare la C.F.S. Săvi- 
nești, 2. Mariâ Sandu (Bucu
rești), 3. Mariana Oprescu (Ar
geș) ; băieți — 1. Marin Tricu 
(Olt), instalator la I.O.B. Balș,
2. Gh. Nae (Dîmbovița), 3. 
Pândele Ghinescu (Argeș).

în completarea programului 
am asistat la o frumoasă cursă 
ciclistă la care au luat parte și 
componenții lotului republican, 
precum și la un disputat „Cros 
al veteranilor". Dintre cei 35 de 
participanți primii trei au sosit, 
în ordine, următorii : 1. Ferdi
nand Moscovici (Baia Mare), 2. 
Mihai Babaraica, 3. Aurel Mo- 
canu (ambii din București).
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MAI GREU DECÎT ARATĂ SCORUL
Stadionul Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori, aproxi

mativ 20 000. Au marcat : IORDANESCU (min. 9) și NASTASE (min. 
55 din penalty). Raport de cornere : 16—3. Raportul șuturilor la poartă : 
24—10 (pe spațiul porții : 13—4).

STEAUA : IORDACHE — Angheiini, Sameș, SmaranSoche, VIGU — 
Ion Ion. lordănescu (min. 35 T. Stoica), DUMITRU — M. Răducanu, 
Năstase, Zamfir (min. 46 Agiu).

JIUL : Ion Gabriel — Niculescu, Tonca, Stocker, Nitu — I. Stoica, 
MULȚESCU, Rusu — MOLDOVAN, ROZNAI (min. 85 Stoichiță), Mravușca 
(min. 69 Sălăjan).

A arbitrat : C. Ghiță ; la linie : Gh. Racz (ambii din Brașov) și Gh. 
Popa (Ploiești).

Cartonașe galbene : TONCA, STOCKER, ROZNAI . Cartonașe roșii : 
I. STOICA , Trofeul Petschovschi : 8, La tineret-speranțe : 6—1 (1—1).

Privind scorul, victoria bucu- 
reștenilor nu poate fi pusă la 
îndoială. Dar trebuie să spunem 
că ea a fost obținută mai greu 
dccit se aștepta. Și asta pentru 
că — în ciuda dominării aproa
pe totale a militarilor — ac
țiunile de atac ale Stelei nu au 
purtat amprenta clarității. Jo
cului combinativ al atacanților 
echipei învingătoare. Jiul i-a 
opus o apărare fermă. Ușurința 
de a pasa, de a crea faze de a- 
tac nu a fost si mai bogat con

Un public numeros a venit 
la stadion, îndemnat de amin
tirea frumoaselor derby-uri 

Dinamo — Universitatea Cra
iova. Dar jocul a păstrat foar
te puțin din aprigele încleștări 
ale meciurilor de acum doi- 
trei ani. Sintetizînd, am putea 
spune că ieri Dinamo a dus 
dorul „bătrînilor" săi (Dinu și 
Lucescu), in timp ce Universi
tatea Craiova a resimțit lipsa
tinerelor sale speranțe (Bălăci 
și Donose). Este adevărat, pe 
parcursul jocului Nunweiller 
VI a reușit (uneori) să supli
nească, prin echilibru și luci
ditate, absența celor doi inter
naționali; este adevărat că ti- 
nărul Cămătaru a încercat să 
redea atacurilor craiovene ce
va din fluența de odinioară,

SCLIPIRILE LUI N. NAGHI
TG. MUREȘ, 2 (prin telefon)
Formația gazdă a obținut o vic

torie prețioasă, la capătul unui 
meci Indîrjit. Oaspeții erau nemul-

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun (iarba cam mare pe alo
curi) ; timp excelent ; specta
tori—aproximativ 10 000. Au 
marcat : N. NAGHI (min. 5 
și 50), GEORGESCU (min. 14). 
Raport de cornere : 9—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 
11—5 (pe spațiul porții: 6—2).

A.S.A. : Solyom — Szollosi, 
KISS, ISPIR, Onuțan — Varodi, 
Boloni, HAJNAL — Fazekaș 
(min. 65 Both II), N. NAGHI, 
Pîslaru.

F.C. BIHOR : Albu — P. 
Nicolae’, Bigan, Lucaci, PO
POVICI — NAOM, M. Marian 
(min. 58 Al. Naghi), Gher- 
gheli — Suciu, Florescu, 
GEORGESCU.

A arbitrat : N. Pctriceanu ; 
la linie : S. Marin și N. 
Gheorghe (toți din Bucu
rești) .

Cartonase* galbene: LUCACI,
P. NICOLAE, ONUȚAN.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 1—0

(1-0).

tumiți de rezultat, invocînd gre
șelile de apărare la cele două go
luri primite, însă adevărul este că 
Nicolae Naghi, la cei 34 de ani ai 
săi, a avut două sclipiri gratie că
rora a înscris punctele 'victoriei, 
în min. 5, Boloni a trimis o minge 
în adîncime, NAGHI a preluat pe 
piept și, de Ia 14 ni, a șutat sec, 
jos la colt: 1—0. Se întrezărea o 
victorie comodă după această ra
pidă deschidere de scor. Dar nu! 
în min. 14, orădenil aveau să ega
leze: mingea degajată de Albu este 
dusă In preajma careului de 16 m 
advers, Florescu prelungește cu 
capul si GEORGESCU sutează Ia 
„păianjen" : 1—1. După acest în
ceput promițător, meciul se urî- 
țește. Asistăm la un joc plin de 
nervi, de faulturi și obstrucții. 
Apărătorii urmăresc mai mult pi
cioarele adversarilor. Lucaci, Va
rodi, Boloni si Onuțan se „remar
că" prin intrări dure.

După pauză, disputa este la fel 
de încordată. în min. 50. atac în 
patru oameni al gazdelor: N. 
NAGHI intră în careu ca o vije
lie și, de Ia 15 m, trimite mingea, 
cu stîngul, direct în gol: 2—1. 
Fftiă la sfîrșitul meciului.. Varodi 
(min 73) si Suciu (min. 76) ratea
ză două mari ocazii. în final, oas
peții vin cu toții în terenul mure- 

cretizată pe tabela de marcaj 
datorită lipsei unui vîrf adevă
rat în centrul liniei ofensive a 
bucureștenilor (Năstase a fost 
de această dată sub cerințele 
unui astfel de post) ; scăderea 
randamentului ofensivei se poa
te pune și pe seama ieșirii lui 
lordănescu din joc datorită u- 
nei Întinderi musculare. Ca ur
mare, golurile au căzut destul 
de greu: în min. 9, IORDANES- 
CU șutează ușor, în urma unei 
acțiuni personale. Ion Gabriel

plonjează 
pentru St 
cker îl ți 
canu, laz: 
și p?naltș 
nastas: 

Intreag; 
vedit știir 
re, cu reț 
atacuri s 
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on mult 
de apăra 

să-și repa 
Smarandai 
mijloace i 
meni, da 

C. Ghiță 
Roznai a 
care ieri ' 
țimea ren 
internațio 
nu a aci 
valabil îi 
min. 73, 
said ima

0 VICTORIE FAR.
Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos : 

20 000. Au marcat : D. GEORGESCU (min. 39) 
Raport de cornere : 9—3. Raportul șuturilor la po 
porții : 6—3).

DINAMO : Stefan — Cheron, G. Sandu, D< 
CUSTOV, D. Georgescu, NUNWEILLER VI — Za: 
CEANU (min. 70 D. Nicolae).

UNIVERSITATEA : Purcaru — Negrilă, Constanl 
neaou — Ciupitu, Stefănescu — Crișan (min. 7 
Oblemenco (min. 53 Nedelcu It), Marcu.

A arbitrat : N. Cursam ; la linie : V. Gligoi 
(toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9 , La tineret-speranțe :

dar, în ansamblu, jocul nu a 
avut prea multe momente fru
moase, exceptind minutele ar
dente din jurul celor două go
luri.

Primele 20 de minute au 
fost și cele mai calme ale 
meciului. Abia după bara lui 
Custov (min. 28) și un reușit

senilor, dar nu pot împiedica vic
toria gazdelor, care este meritată. 
Calitatea fotbalului, însă, a lăsat 
de dorit. S-a acționat, de regulă, 
la întîmplare, confuz.

Constantin ALEXE

„un-doi“ 
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sânt con 
eșuat di 
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LĂZĂREANU, ÎNVINS NU
BACĂU, 2 (prin telefon)
încă din start, băcăuanii au 

asaltat poarta universitarilor, 
jocul lor avînd o pronunțată 
notă spectaculară. Aelenei, Du- 
țan și Pană au participat ac
tiv la această ofensivă pronun
țată și și-au servit excelent 
coechipierii, dar golul s-a în
căpățînat să nu cadă în pri
mele 45 de minute. Explicații ? 
îndeosebi lipsa de precizie în 
finalizare, și a culoarelor con
venabile 'de șut, determinată 
de o supraaglomerare a defen
sivei universitarilor, în care a 
excelat Pexa și mai ales por-

Stadionul „23 August" ; te
ren bun ; timp frumos ; spec
tatori, aproximativ 11 000. A 
marcat : BALUȚA (min. 46). 
Raport de camere : 17—2.
Raportul tufurilor la poartă : 
28—4 (pe spațiul porții : 
13—2).

S.C. BACĂU : Ursache — 
Pruteanu, CATARGIU, Volmer, 
Margasoiu — PANA (min. 36 
Șoșu), AELENEI, Duțan — 
CHITARU, Botez (min. 80 TI- 
mofi), BALUȚA.

„U" CLUJ-NAPOCA : LAZA- 
REANU — Porațchi. PEXA 
(min, 72 Barbu), Vasiliu, 
Ciocan — COZAREC, ANCA, 
Bichescu — Cîmpeanu II, 
Coca, Batacliu (min. 61 Vesa).

A arbitrat : Gh. Popovici ; 
la linie t D. Ghețu și Gh. 
Vasilescu II (toți din Bucu
rești) .

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

(1-1).
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MEREU RADU II...
PITEȘTI, 2 (prin te'efon)
Meci foarte asp: u pe stadio

nul din Trivale. Ieșenii, 
recunoscuta lor tenacitate 
putere de luptă, au solicitat la 
maximum formația gazdă. Du
pă ce antrenorul Oană înce
puse partida cu o defensivă 
întărită prin nreznța a opt 
jucători de apărare în cîmp, a 
renunțat la această manieră, 
introdm.înd, pe rînd. cele două 
aripi (D. lonescu și Costea) și 
astfel atacuri!? formației sale 

devenit foarte periculoase 
consistente, mai cu seamă 

întîlnirii. F.C. Ar-

CU
Și POLlTEmilCAIAȘr|l(0)

BEMIZĂ ECHITABILĂ

au
și
în finalul
geș a dominat în marea majori
tate a timpului, a avut situa-

Stadion ,,1 Mai" ; teren 
bun ; timp noros ; spectatori- 
aproximativ : 10 000. Au mar
cat : RADU II (min. 5 și 82), 
respectiv ROMILA (min. 48). 
Raport de cornere : " * “
portul 
19—10 (pe spațiul porții 8—4)

F.C. ARGEȘ : “
BÂRBULESCU, 
Stan, IVAN II 
IOVANESCU — Radu III (min. 
60 Roșu), Radu 
D. Popescu (min.

POLITEHNICA
— Sofian, Dinu 
lonescu ; 
CIOBANU, 
MILA II, UNCHIAS. SIMIONAȘ, 
Simionov, — Dănilă, Banu.

A arbitrat : Mihai Morarii ; 
la linie ■ N, Moroianu și 
Alex. Avramescu (toți din 
Ploiești).

Cartonase galbene : 
NAȘ, DANILĂ, RADU 
BRIN, IVAN II.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 

(2-0).

3—3. Ra-
șuturilor ia poartâ :

Cristian —
Dumitrescu,

Mustâțea,

II. Dobrin,
60 Jercan). 
IAȘI : Stan 
(min. 33 D. 

min. 71 Costea), 
Ciorîrlan — RO-

SIMIO- 
II, DO-

9.
2—0

RAPID ’*> ♦> ** >

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon)
Cam o sută de suporteri 

giuleșteni au luat drumul Ti
mișoarei, gîndind că Rapid va 
ieși din pasa sa neagră, ceea 
ce nu s-a întîmplat și, mai 
presus de toate, „Poli“ a prins 
o zi de excepție, stăpînind te
renul pur și simplu. Rapid a 
abordat jocul defensiv, cu 
două linii de fundași și un 
marcaj individual, dar iureșul 
studenților a modificat repede 
tabela de marcaj (min. 23 sla
lom FLOAREȘ și un gol foar
te frumos), anunțînd chiar 
ploaia de goluri de după 
pauză. Pentru că timișorenii,

ții de marcare, dar, după ce 
s-a văzut egalată, a evoluat 
mai puțin consistent, precipi
tat și nesigur.

La începerea întîlnirii, după 
o perioadă de tatonare, arge
șenii deschid repede scorul 
prin RADU II, care a reluat, 
cu capul, în plasă la o lovitură 
liberă 
(min.
Argeș am situații bune de gol 
în min. 22 (Radu III), min. 
(Dobrin). min. 37 (Radu 
dar și ieșenii sînt în situație 
bună în min. ................... .
puțin timp după reluare vine 
egalarea : in min. 48, Ciocîrlan 
efectuează o cursă, centrează, 
fundașul Stan luftează și RO
MILA înscrie. Asistăm, în 
continuare, la asaltul porții lui 
Stan de către gazde, dar ie
șenii se apără organizat și nu 
pot fi 
țiilor 
(min.
Jercan
F.C. Argeș marchează 
victoriei : 
careu, 
lă, portarul Stan este obstruc- 
ționat (infracțiunea nu este 
sancționată) reușește să respin
gă, totuși, la RADU II, care în
scrie plasat : 2—1. Ieșenii ra
tează egalarea, Dănilă (min. 89) 
și Ciocîrlan (min. 90) negăsind 
spațiul porții din situații foarte 
favorabile.

Eftimie IONESCU

SATU MARE, 2 (prin telefon)
Debut mo:'.-st de partidă, in 

care localnicii., deși s-au aflat 
mai tot timpul în terenul ad
vers, n-au reușit să construiască 
vreo acțiune ofensivă care să 
pună în pericol poarta lui Ră- 

Marcați de miza întil- 
au evoluat 

multe pase, 
le o apărare

ducanu. 
nirii, sătmărenii 
crispat, greșind 
fiind incomodați 
în două linii a echipei bucureș- 

t*ene (O. Iliescu si Cazan au 
jucat în fața „centralilor” Ciu- 
£arin si foarte promptă

in intervenții. Un fapt elocvent, 
care a caracterizat jocul fără 
orizont al formației F.C. Olim
pia, a fost acela că ea a izbu
tit primul șut pe poartă abia în 
minutul 40 I Cea mai pericu
loasă fază s-a înregistrat însă 
la poarta lui Bathori I (min. 
23), cind Radulescu a ratat o 
bună ocazie la centrarea lui M. 
Sandu.

Partea a doua a întîlnirii a 
fost ceva mai interesantă, nu
mărul fazelor de gol fiind su
perior celui din prima repriză.

executată de Mustățea
5). în continuare, F.C.

25
II).

17 (Dănilâ). La

învinși în 
gazdelor : 

62), Dobrin 
(min. 72).

ciuda situa- 
Iovănescu 

(min. 68) 
în min. 82, 

golul 
centrare Jercan. în 

se produce învălmășea-

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp frumos ; spectatori—aproximativ 
13 000. Raport de cornere : 5—4, Raportul șuturilor la poartâ : 12—5 
(pe soafiul porții : 3—2).

OLIMPIA : Bathori I — Popescu (min. 36 Berețchi), Matei, Knoblau, 
BOCȘA — Bathori II (min. 61 Cionca), Kaiser — HELVEI, BALOGH, 
Iancu, Popa.

SPORTUL : RĂDUCANU — Tănăsescu, CIUGARIN, GRIGORE, Manea — 
Marica, O. IONESCU, Cazon — Petreanu (min. 75 Roșu), M. Sandu, 
Răduiescu.

A arbitrat : I. Ciolan ; la linie : D. Arntd și T. Belanovici (toți din 
lași).

Cartonașe galbene : BOCȘA, ROȘU , Trofeul Petschovschi : 8 , La 
tineret-speranțe : 0—0.

ARAD, 2 (prin telefon)
Partidă foarte viu disputată, 

desfășurată la o ,,tensiune înaltă44, 
dar fără să depășească limitele 
sportivității. Ambele formații, în
setate de... puncte, s-au dăruit e- 
xemplar jocului, au făcut o mare 
risipă de energie, realizînd, în a- 
celasi timp, si numeroase 
spectaculoase la cele două porti. 
Firesc, U.T.A. a dominat, uneori

faze

SCOR SEVER, DAR EXPLICABIL
cu un moral foarte bun și 
mari ambiții după ultimele 
două deplasări, s-au dezlănțuit 
în atac, șutind de 18 ori în 
prima , repriză și ratînd cit 
pentru o partidă întreagă. Iar 
cum giuleștenii n-au renunțat 
la tactica lor defensivă, 
firesc ca rezultatul 
aceste cote deloc 
toare pentru cine a 
meci. Istoria acestui 
următoarea : în min. 
Marin îl trîntește fără 
Floares în careu, 11 
dubii, DEMBROVSCHI 
la colț, loniță respinge, 
timișoreanul înscrie pînă

era 
să atingă 
surprinză- 
asistat la 
scor este 

49, Fb 
sens pe 
m fără 

trage 
dar 

Ia 
urmă ; în min. 56, Istrătescu 
este „pierdut** de FI. Marin, 
nu se descurcă prea bine, insă

; timp rece ; spectatori—aproxima-Stadion ,,1 Mai- ; teren foarte bun . . .
tiv 22 000. Au marcat : FLOARES (min. 23 și 56), DEMBROVSCHI (min. 
49 și 72, ambele din 11 m), COTEC (min. 78), MANEA (min. 79). 
Raport de cornere : 9—6. Raportul șuturilor la poartâ : 32—12 (pe spațiul 
porții .* 17—6).

POLITEHNICA : Cotono — MIOC Serbănolu, MEHEDINȚU, Maier — 
DEMBROVSCHI, Roșea, COTEC — ANGHEL (min. 86 Nadu), Istrâtescu 
(min. 77 Petrescu), FLOAREȘ.

RAPID : loniță — Pop, Angelescu, Niță, Ad. Dumitru — Șutru (min. 
59 Savu), FI. Marin, M. Stelian (min. 46 Petcu) — Bartales, Neagu, 
MANEA.

A arbitrat : I. Chilibor (Pitești) ; la linie : N. Stoiculescu (Rm. Vîlceo) 
și C. Szilcgi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : FLOAREȘ, ROȘCA, FL. MARIN, 
Pelschavschi : 8 , La tineret-speranțe : 4—2 (2—0).

POP ; Trofeul

UN PUNCT PREȚIOS
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin tele

fon)
Așa cum a început meciul, 

cu atacuri succesive inițiate de 
formația locală — în primele 
7 minute jucătorii feroviari fi
ind de trei ori (prin 
Adam și Țegean) pe 
de a deschide scorul 
greu 
urmă, 
ține un punct. Treptat, însă, 
forța ofensivă a localnicilor a 
slăbit, finalul primei reprize 
oferind jucătorilor constănțeni 
posibilitatea să se afle foarte 
aproape de gol. Pe fondul u- 
nei dominări teritoriale conti
nue a ceferiștilor, deficitari 
însă, în zona de finalizare, oas
peții au declanșat două con
traatacuri extrem de periculoa
se, irosite de Turcu (min. 33) 
și Peniu (min. 37), care de la 
numai 6 m a reluat imprecis, 
cu poarta goală 
gea respinsă de 
urma centrării

Nu trec decît 
de la reluare și 
nicij își văd eforturile răsplă
tite, trimițînd balonul în plasa 
porții lui Popa I Adam îl des
chide pe partea dreaptă pe 
Coloji, acesta centrează în in
teriorul careului, de unde ȚE- 
GEAN se înalță și înscrie cu 
capul, deschizînd scorul : 1—0. 
în continuare, tot gazdele sînt 
acelea care forțează, dar Moga 
(min. 57) și Țegean (min. 60) 
greșesc de puțin ținta. In min. 
70, constănțenii reușesc egaJa- 
rea printr-o fază simplă de

Moga, 
punctul 
— era 

previzibil că, pînă la 
F.C. Constanța va ob-

în față, min- 
Budușan, în 

lui Moldovan, 
două minute 
iată că local-

PENTRU OASPEȚI
CJ.R.CLUJ-NAPOCA 
F.C. CONSTANȚA

l!

contraatac : Corendea îl des
chide pe Turcu pe partea stin
gă, urmează o centrare pe jos 
și PENIU, atent, împinge min
gea în poartă pe sub Budușan. 
Pînă la sfîrșitul partidei, e-

Stadionul C.F.R. ; teren 
foarte bun ; timp ~ frumos ; 
spectatori—aproximativ 10 000. 
Au marcat : ȚEGEAN (min. 
47), PENIU (min. 70). Raport 
de cornere : 8—6. Raportul 
șuturilor la poartâ : 17—2* (Pe 
spațiul porții 6—3).

C.F.R. : Budușan — Szoke, 
CIOCAN, Vișan, Lupu — Gos- 
tilean (min. 46 L. Mihai), 
BOCA, Țeaean — Coloji (min, 
73 Bîlă), Adam, MOGA.

F.C. CONSTANȚA : POPA
•— Mustafa, ANTONESCU, 
NISTOR, Gătej — Corendea, 
Hofmeister, MOLDOVAN — 
Peniu, Mărculescu (min. 65 
Sălceanu), Turcu.

A arbitrat C. Niculescu ; Ia 
linie : I. Urdea și Gr. Anghe- 
luțâ (toți din București).

Cartonașe galbene : 
DOVAN

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 

(2-1).

MOL-

9.
2—2

forturile clujenilor de a cb- 
ține victoria rămîn fără re
zultat, deoarece adversarii lor 
se apără organizat.

Gheorghe NERTEA

îl ajută... apărarea Rapidului 
și FLOAREȘ înscrie din apro
piere ; al doilea penalty, în 
min. 72, cînd Pop îl lovește 
violent pe Floares, în careu, 
și DEMBROVSCHI transformă 
fără emoții ; în min. 78, fază 
de mare efect, colectivă și ra
pidă, finalizată de COTEC cu 
un șut fără replică ; și golul 
de onoare, în min. 79, cînd abilul 
MANEA a înseris de Ia 15 m.

Mircea M. IONESCU

Gazdele s-au avîntat mai decis 
in atac, iar în min. 50 au irosit 
cea mai mare ocazie a meciu
lui : Iancu a șutat de la 14 m 
peste poarta 
aflindu-se la 
laltă parte, 
prestat același 
du-se exact 
destul de periculos, 
rîndul lor, o bună ocazie prin 
același Răduiescu, în min. 58, 
cind acesta, intrînd în careu, a 
pasat inexplicabil înapoi și Ma- 
rica a ratat intercepția. Pînă la 
finalul întîlnirii am asistat la o 
dominare insistentă a gazdelor, 
care însă s-au dovedit și în a- 
ceastă parte lipsite de lucidi
tate. S-au remarcat, totuși, cei 
doi portari : în min. 69 — Ba'tho- 
ri I și în min. 72 — Răducanu, 
care au respins salvator la șu
turile lui Petreanu și, respectiv, 
Helvei.

goală, Răducanu 
pămînt. De cea- 
bueureștenii au 
joc bun, apărîn- 

și contraatacind 
ratînd. la

Adrion VASILESCU

LA ÎNALTA TENSIUNE
eu __ __ _ ~____ _________
mult, dar imprecis (în repriza se
cundă» singurele șuturi pe poartă

autoritate a șutat destul de

Stadion U.T.A. ; teren bun; 
timp noros, a plouat în repri
za secundă ; spectatori—apro
ximativ 15 000. Au marcat : 
UILECAN (min. 72), CURA 
(min. 90), respectiv FLOREA 
(min. 40), TANASE (min. 77). 
Raport de comere : ‘
Raportul șuturilor la poartâ 
22—13 (pe spațiul 
7-6).

U.T.A. : lorgulescu — Birău, 
KUKLA, Gali, GIURGIU — 
Bedea, Schepp (min. 68 Uile- 
can), Broșovschi — Cura, 
DOMIDE, Sima (min. 78 Axen- 
te).

F.C.M. : FILIP — Ologeanu, 
KISS ’ ‘
Gabel, BOJIN (min. 
gore), Beldeanu 
TANASE (min 
FLOREA.

A arbitrat : 
(București) ; la 
Grigorescu și 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : 
GANE.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 

(0-0).

10—4.

porții

Herqane, Filipescu — 
.............. 84 Gri- 

- Atodiresei, 
88 Bora),

Gh. Retezan 
linie : V.

V. Ciocîlteu

HER-

au fost ...golurile!), în timp ce re- 
Sițenii au finalizat cu lovituri pe
riculoase, expediate spre buturile 
apărate de lorgulescu, majoritatea 
acțiunilor lor ofensive. Scorul a 
fost deschis de oaspeți, la o gre
șeală de... începător a Iui Birău! 
Fundașul arădean, în loc să de
gajeze simplu o minge ușoară, a 
făcut o inexplicabilă piruetă de 
180 grade și a centrat în fata pro
priei «jale porti ; mingea a ajuns 
la FLOREA, care a înscris ca la 
antrenament : 0—1 !

După pauză, arădenii au atacat 
furibund. Le-a lipsit, însă, lucidi
tatea necesară destrămării unei 
defensive bine pusă la punct. To
tuși, în min. 72, U.T.A. a reușit să 
egaleze. Cura s-a lansat într-o 
cursă disperată pe dreapta si, cu 
un ultim efort, i-a pasat precis 
lui UILECAN, proaspăt intrat în 
teren, care a trimis plasat în 
poarta Iui Filip. Golul a renăscut 
speranțele arădenilor într-o victo
rie atit de necesară pentru a nu 
retrograda. Dar lată că Ia numai 
cinci minute după egalare, TĂNA- 
SE a marcat un gol splendid, șu
tind cu boltă din marginea careu
lui, la „vinclul“ barelor. Egalarea 
a survenit cînd nimeni nu se mai 
aștepta (autorul golului, CURA) 
în ultimul minut, la o mare în
vălmășeală în careul resitenilor.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B: ETAPA A XXVI-A
SERIA I SERIA A II-a SERIA A ni-a

S.C. TULCEA — CIMENTUL MEDGI
DIA 2—0 (1—0). Au marcat : Tufan 
(min. 41) și lamandi (min. 90).

C.S.M. BORZEȘTI — F.C. PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—0 (1—0). Unicul 
fost realizat de Nae (min. 31).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.
ȘANI 2—1 '(1—1). Au înscris : 
(min. 45), Dumitrescu (min. 
pectiv Dumitru (min. 12).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. SUCEAVA 
5—0 (1—0). Au marcat : ~
(min. 40 și min. 51, din 11 m), Pâu- 
nescu (min. 54), Kramer (min. 74) și 
Coligâ (min. 87).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — METALUL 
PLOPENI 4—1 (2—0). Autorii golurilor: 
Rusu (min. 17), Butunoiu (min. 22 și 
54), Alecu (min. 85), respectiv Alexe 
(min. 90).

C.F.R. PAȘCANI — F.C. BRĂILA 2—1 
(1—1). Au înscris : Apostol (min. 10), 
Dumitru (min. 63), respectiv Cristache 
(min. 34).

GLORIA BUZĂU — F.C.M. GALAȚI 
0—0.

VIITORUL VASLUI — CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 1—0 (0—0). Unicul 
realizat de Ivan (min. 57).

UNIREA FOCȘANI — 
TECUCI 1—1 (0—0). Au
Dragu (min. 72, din 11 m) 
Unirea, Toma (min. 83 
centru Victoria.

gol o

BOTO- 
Cristea 

60), res-

Georgescu

gol a fost

VICTORIA 
marcat : 

) pentru 
din 11 - m)

(Relatări de la corespondenții : Gh. 
Vorovenci, Gh. Gorun, I. Cornea, 
Siriopol, R. Toma, C. Enea, 
M. Moga, și V. Manoliu).

1. F.C.M. GALAȚI
2. F.C. Brăila
3. C.S.U. Galați
4. C.F.R. Pașcani
5. F.C. Petrolul
6. C.S.M. Borzești
7. Prahova PI.
8. Gloria Buzău
9. C.S.M. Suceava

10. Ceahlăul P. N.
11. Met. Plopeni
12. Celui. Călărași
13. Victoria Tecuci
14. C.S. Botoșani
15. Cimentul Med.
16. Unirea Focșani
17. Viitorul Vaslui
18. S.C. Tulcea

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
13
10
13
11
12
10
10
11
10
10
10
7
7
7
9
7
5

T.
D. Soare,

32-20
43-26
43-26
29-22
28-20
36-29
28- 31
24- 31
32-30
29- 50
19-28
17- 33 22
26-38
21-35
25- 42
18- 46

37
33
32
31
30
30
29
26
25
25
24
24
22

21
21
20
16

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
CHIMIA RM. VILCEA 2—0 (1-0). 
înscris : Stâncescu (min. 19) și 
(min. 51).

MINERUL MOTRU — CHIMIA 
MĂGURELE 4—0 (1—0). Autorii 
rilor : Carabageac (min. 10 și 
Țurcanu (min. 50) și Săvulea ,.......
80). In min. 81, Ghiontea (Chimia) a 
fost eliminat pentru injurii aduse ar
bitrului.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — UNIREA 
ALEXANDRIA 0-0.

METALUL MIJA — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 1—1 (0—1). Au marcat : 
Georgescu (min. 46) pentru Metalul, 
Panaschivescu (min. 30) pentru Stea
gul roșu.

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — Ș.N. 
OLTENIȚA 3—0 (2—0). Autorii goluri
lor : Vârzaru (min. 12), Nucă (min. 
15) si Drăgoi (min. 88).

METROM BRASOV — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Au marcat : 
Bâd ițoiu (min. 88, din 11 m), respec
tiv Fl. Mihai (min. 26) și Țevi (min. 
63).

METALUL BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 4—0 (2—0). Au înscris: 
Omer (min. 38, 71), Georgescu (min. 
26) și Lungu (min. 52),

C.S. TIRGOVIȘTE - VOINȚA BUCU
REȘTI 5—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Sava (min. 8), Ene (min. 42), Tânaso 
(min. 77 și 83) și Tătaru II (min. 88).

F.C.M. GIURGIU -------------
TINA 1—2 
caru (min. 
(min. 50 și

(Relatări
Costin, Gr. 
ma, T.

Au 
Cîrțu

TR. 
golu- 

60), 
(min.

UNIREA TOMNATIC — F.C. ȘOIMII
SIBIU 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Râbneanțu (min. 75).

GLORIA BISTRIȚA — DACIA ORA$- 
TIE 0—0.

IND. SIRMEI C. TURZII — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A marcat : 
Prîpici (min. 63). In min. 75, Volaru 
(C.F.R.) a fost eliminat pentru ioc 
dur.

GAZ METAN MEDIAS 
MOLDOVA NOUA 1—0 (0—0). 
scris : Moraru (min. 63).

MUREȘUL DEVA — F.C. BAIA 
3—2 (1—2). Autorii golurilor : _ ,
coru (min. 44, din 11 m), Bocșa (min. 
54), Condruc (min, 86, autogol), res
pectiv Lupâu (min. 20 și 38).

C.I.L. SIGHET
2—0 (1—0) . 
și Szecheli

VICTORIA
3—0 (1—0).
21 și 58) și
78, Gornea 
pentru injurii aduse arbitrului.

U.M. TIMIȘOARA — F.C. CORVI
NUL 2—0 (0—0). Autorul golurilor: 
Guțuli (min. 59 și 70).

VICTORIA CALAN — METALURGIS
TUL CUGIR 2-0 (1—0). A înscris : 
Goea (min. 24 și 89).

MINERUL
A în-

MARE 
Cojo-

STICLA TURDA
Au înscris : Stan (min. 2) 
(min. 52 din 11 m).

CĂREI — RAPID ARAD
Au marcat : Vancea (min. 
Budai (min. 77). In min. 
(Rapid) a fost eliminat

DINAMO SLA-
(0—0). Au marcat : Cojo- 
82), respectiv Mincioagâ 

64).
de la corespondenții : N. 
Jugănaru, P. Ion, ~ “

Lenea, C. Gruia, G.
M. Avanu și P. Marinescu).

5 
2
5 
7
1
5 
9
5
6 
6
4
5 
7
4
4
6
5 
2

> mai) : 
Brașov 
— C. S. Tîrgo- 
Rm. Vîlcea — 

(0—3), Voința
Slatina (2—5),

C. Cos-
Rosner,

(Relatări de la corespondenții : 
Petre, I. Toma, P. Tonea, 7 
veanu, I. Simion, S. Predea, 
man, I. Stan și A. Giinther)

Z. Rîsno- 
, E. Hep

37
36
35
35
31
27
27
25
24
24
24
23
23
22
22
20
17

16
17
15
14
15
11

9
10

9
9

10
9
8
9
9
7
6
7

5
7
6
5

10
10

8
11
11
11
12
12
11
13
13
13
15
17

1. PROGRESUL 26
2. C.S. Tîrgoviște 26
3. Dinamo Slatina 26
4. Steagul roșu Bv. 26
5. Electroputere Cv. 26
6. Chimia Rm. VI.
7. Unirea Alex.
8. Chimia Tr- M.
9. Voința Buc.

10. Metalul Buc.
11. Ș.N. Oltenița
12. Nitramonia Fâg. 26
13. Tractorul Bv.
14. Metalul Mija
15. F.C.M. Giurgiu
16. Minerul Motru
17. Autobuzul Buc.
18. Metrom Brasov

ETAPA VIITOARE . 
Oltenița — Metrom 
Chimia Tr. Măgurele 
viște (2—5), Chimia 
Metalul București 
București — Dinamo _ . 
Steagul roșu Brașov — Minerul Motru 
(2—2), Progresul București — Electro
putere Craiova (0—1), Nitramonia 
Făgăraș — Unirea Alexandria (0—0), 
Metalul Mija — F.C.M. Giurgiu (1—2), 
Tractorul Brașov — Autobuzul Bucu
rești (1—1).

26
26
26
26
26
26

43-22 
52-26 
50-13 
35-19 
45-30 
42-33 
21-21 
28-38 
32-37
26- 31
27- 41 
30-37
28- 37 
32-43 
24-43 
24-30 
17-39
20-31 16

S. N. 
(0-3),

1, F.C. CORVINUL 26 17 5 4 43-18 39
2. F.C. Șoimii 26 13 10 3 35-15 36
3. Gloria Bistrița 26 13 4 9 41-23 30
4. F.C. Baia Mare 26 13 4 9 34-23 30
5. C.F.R. Timișora 26 12 3 11 32-29 27
6. Victoria Câlan 26 12 3 11 30-32 27
7. Ind. sîrmei C.T. 26 11 4 11 33-30 26
8. U.M. Timiș. 26 10 6 10 32-30 26
9. Gaz metan M. 26 10 5 11 38-28 25

10. Sticla Turda 25 9 7 10 21-25 23
11. Metalurgistul 26 11 3 12 25-33 25
12. Dacia Orâștie 26 10 4 12 24-26 24
13. Mureșul Deva 26 10 4 12 37-41 ?4
14. Minerul M. N. 26 11 2 13 35-40 24
15. C.I.L. Sighet 26 9 5 12 30-36 23
16. Rapid Arad 26 9 3 14 20-43 21
17. Victoria Corei 26 7 5 14 22-27 19
18. Unirea Tomn. 26 6 5 15 21-45 17

ETAPA VIITOARE (9 mini) M e ta I •ur-

26
26
26
26
26
26
(9

C.ETAPA VIITOARE (9_
Brâila — Metalul ~ 
F.C.M. Galați — 
(0—1), S. C. Tulcea
(1—3), C.F.R. Pașcani — Viitorul Va
slui (0—2), Cimentul Medgidia — 
Ceahlăul P. Neamț (0—1), C. S. Bo
toșani — C.S.M, Borzești (0—2), Celu
loza Călărași — C.S.U. Galați (1—1), 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău (0—1), 
F.C. Petrolul Ploiești — Victoria 
Tecuci (0—1).

mai) :
Plopeni 

Prahova 
— Unirea

F. 
(1-1). 

Ploiețti 
Focșani

gistul Cugir — Victoria Cărei (1—3), 
F. C. Șoimii Sibiu — Ind. sîrmei C. 
Turzii (0—0), C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Deva (1—2), Gloria Bistrița 
— F.C. Corvinul Hunedoara (0—0). 
Sticla Turda — U.M. Timișoara (0—0). 
Dacia Orăștie — Minerul Moldova 
Nouă (1—2), Unirea Tomnajic — 
C.I.L. Shighet (0—4), Rapid Arad — 
Gaz metan Mediaș (0—4), F. C. 
Baia Mare — Victoria Că lan (0—2).
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(Urmare din vag. I)

țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, llie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță.

Iau loc, de asemenea, vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră, 
Eroi ai Muncii Socialiste, repre
zentanți ai unor organizații de 
masă, ai oamenilor muncii din 
mari întreprinderi bucureștene, 
ai vieții științifice și culturale, 

în sală se află membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi mi
litanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene.

La Adunarea populară parti
cipă reprezentanți ai unor orga
nizații sindicale și democratice 
de peste hotare.

Adunarea populară a fost des
chisă de 
Cioară, 
Politic 
P.C.R., 
tetului 
P.C.R., 
pitalei, i 
tru noi 
saluta 
respect, in numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Capitalei, 
prezența la această adunare a 

Nicolae Ceaușescu, 
Partidului

tovarășul Gheorghe 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 

prim-secretar al Comi- 
municipal București al 
primarul general al Ca- 
care a spus : „Este pen- 

i o înaltă cinste de a 
cu deosebită stimă și

tovarășului 
secretar general at

Român, președintele 
Socialiste România, 
de asemenea, pe

Comunist 
Republicii

Salutăm, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru".

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit, apoi, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Adunarea se încheie 
atmosferă entuziastă. în 
răsună din nou urale si 
însuflețite pentru Partidul Co
munist Român și secretarul său 
general, pentru eroica noastră 
clasă muncitoare, pentru minu
natul popor român, constructor 
al socialismului, pentru patria 
noastră liberă și mîndră — Re
publica Socialistă România. Se 
scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R ", „Ceaușescu 
și poporul", „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — România". 
Este o expresie vie și puternică 
a unității de nezdruncinat — 
unitate izvorîtă din dragoste și 
încredere — a națiunii noastre 
în jurul partidului și al secre
tarului său general, a hotărîrii 
tuturor cetățenilor țării, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, de a înfăptui 
hotărîrile Congresului al XI- 
lea. Programul partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism, de a-și aduce o contribu
ție tot mai de preț la reali
zarea idealurilor de libertate și 
progres ale tuturor popoarelor, 
la victoria socialismului și pă
cii in lume.

A urmat un spectacol festiv.

într-o 
sa ă 

ovații

SPECTACOL FESTIV
(Urmare din pag. I)

proape un secol. Încercat și 
călit in nenumărate bătălii de-a 
lungul glorioasei sale existențe, 
P.C.R.
tea și inima tuturor locuitori
lor de pe acest străvechi 
mint, cu ideea de dreptate 
libertate, cu ideea de progres 
și democrație. de neînfricat 
luptător pentru implinirea as
pirațiilor de veacuri ale tu
turor claselor oprimate ale na
țiunii. Tocmai această neabă
tută continuitate de spirit, de 
credință și devotament față de 
destinele poporului, acest pa
triotism nicicind dezmințit sint 
surprinse in definiții artistice.

Spre comunism in zbor. Este 
ideea lirică ce se regăsește in
tr-o creație coregrafică, 
zentată acum in premieră 
solută, idee a legământului 
muncă, al întregii națiuni, 
tă in cuget și simțire, de a 
plini prin fapte opera de fău
rire a socialismului multilate
ral dezvoltat, așa cum a con
ceput-o arhitectul și cîrmaciul 
ei — Partidul Comunist Român.

s-a identificat, in min-

pa
și

pre- 
ab- 

prin 
uni- 
im-
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Formația noastră s-a clasat pe
Echipa de rugby a României 

a terminat — așa cum era de 
așteptat, de altfel — sezonul in
ternațional 1975—1976 pe fondul 
unei victorii : 16—7 (9—3), cu 
Spania (în ultima sa partidă 
din campionatul european). Ma
niera in care ea a învins este, 
insă, departe de a fi satisfăcut 
miile de suporteri bucureșteni 
ai balonului oval. Se spera ca 
sportivii români, datori cu o 
reabilitare după slabele presta
ții din întîlnirile anterioare cu 
Franța și Italia, să joace, de 
data asta, dezlănțuit (dar și teh
nic), să stăpînească cîmpul de 
joc de la un capăt la altul, cu 
atit mai mult cu cit adversarii 
au prezentat o formație nouă 
(media de vîrstă a echipei spa
niole fiind de 21 de ani !). Cu 
toate acestea, „tricolorii" au 
fost adesea dominați, au jucat 
fără vlagă, dînd dovadă de ca
rențe de ordin tehnic la nivelul 
ambelor compartimente (inain-

tare și treisferturi). Așa se face 
că o partidă considerată inițial 
a fi ușoară, s-a transformat în- 
tr-o încleștare dificilă.

Rugbyștii români au învins, 
dar diferența de scor a decis-o 
precizia în transformarea lovi
turilor de picior : Simion l.p.c. 
(min. 12), Constantin l.p. (min. 
16), din nou Constantin l.p. 
(min. 32), Bucos l.p. (min. 60). 
A trebuit să așteptăm aproape 
70 de minute ca să asistăm, în 
fine, la un atac mai viguros, 
clasic, al înaintării cu o trans
mitere rapidă către treisferturi 
și la singura noastră încercare. 
Ia colț, prin același Constantin 
(min. 69). Spaniolii au punctat 
prin „uvertura" Ramiro (nr. 10), 
un jucător de mare finețe, l.p. 
(min. 23) și Cristin. o încercare 
(min. 79), care a finisat un a- 
tac de toată frumusețea.

Arbitrul francez A. Eychenne 
a condus bine formațiile :

ROMÂNIA : Simion-Constan-

locul III
tin, Nica, Alexandru, Motrescu- 
Bucos. Paraschiv-Stoica, Borș, 
Munteanu-Dumitru, Dărăban- 
Dinu, Ortelecan, Scarlat.

SPANIA : Apraiz-Cristin, Fei- 
jo, Torres, Olazola-Ramiro, Zu- 
let-Bonavida, Epalza, Oblato- 
Cienfuegos, Coloma-Uria, Zapi- 
ain. Martin.

Clasament : 1. FRANȚA
15 p. 2. Italia 13 p. 3. România 
11 p. 4. Polonia 6 p. 5. Olanda 
6 p. 6. Spania 5 p. Ultimul 
meci : Polonia—Spania (15 mai).

Dimitrie CAILIMACH1

REGATA
MANNHEIM
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SPORTIVII ROMANI
AU DOMINAT AUTORITAR CAMPIONATUL

CAIAC-CANOEBALCANIC DE

Spectacolul festiv ia sfîrșit 
intr-o atmosferă de intensă vi
brație. Miile de participanți in
tonează imnul de luptă al cla
sei muncitoare : „Internațio
nala".

Mulțimea ovaționează înde
lung pentru partid, scandează 
cu entuziasm numele partidu
lui, al secretarului său gene
ral. Privirile celor peste S 000 
de participanți se îndreaptă in 
aceste clipe spre loja centrală, 
unde se află secretarul general 
al partidului, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului. To
varășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie aclamațiilor 
fierbinți ale mulțimii, impre
sionantei manifestări de dra
goste și prețuire.

In această atmosferă 
suflețire, tovarășul . 
Ceaușescu, tovarășa
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
iși iau rămas bun de la parti- 
cipanții la Adunarea populară, ■ 
de la numeroșii bucureșteni a- I 
flați aici, care continuă, minute '

de in- 
Nicolae 

Elena

I
I
I
I
I
I
I
I
I

întregi, să ovaționeze cu ace
eași înflăcărare. I

BELGRAD, 2 (prin telefon). 
Duminică dimineața, pe apele 
lacului Ada Ciganlija. din ca
pitala iugoslavă, s-a desfășurat 
prima ediție a campionatului 
balcanic de caiac-canoe. S-au 
aliniat la start sportivi din 
Bulgaria, Iugoslavia și Româ
nia. Vremea rece, închisă, 
vîntul contrar și valurile au 
fost adversari... suplimentari^ 
pentru concurenți, dar nu au' 
putut influența ierarhiile anti
cipate de specialiști. Confir- 
mînd pronosticurile, caiaciștii 
și canoiștii români au dominat 
categoric întrecerile, 
10 din cele 11 probe 
rate (au avut loc numai probe 
din programul olimpic, fără 
curse de fond). Titlul care a 
„scăpat" reprezentanților noș
tri a fost cel din proba de 
canoe-dublu 1 000 m, în care 
Gheorghe Danielov și Gheor
ghe Simionov au fost între- 
cuți, cu numai o zecime de 
secundă, de perechea bulgară 
Ghenov — Lubenov. Vasile 
Dîba (K 1), Ivan Patzaichin 
(C 1) și cuplul I.arion Serghei
— Policarp Malîhin (K 2) au 
obținut cite două victorii.

Rezultate 
500 m : V. 
ghiev (B) 
2:04,6; C 1 
zaichin 
2:15,2, _____
K 1 — 500 m F: Maria Miho- 
reanu 2:16,1, Maria Minceva 
(B) 2:20,5, Clara Konc (I) 2:32,4; 
K 2 — 500 m: România (La- 
rion Serghei — Policarp Ma
lîhin) 1:45,2, Bulgaria (Borisov
— Hristov) 1:46.6, Iugoslavia 
(Pesuc — Rankov) 1:51,2 ; C 2

cîștigînd 
desfâșu-

tehnice : K 1 — 
Dîba 1:59,0, Gheor- 
2:00,9, Ianici (I) 
— 500 m : I. Pat- 

Ananiev (B) 
(I) 2:16,5;

2:13,6, 
Ljubek

ROMANIA - AUSTRIA 4-1 IN CUPA DAVIS“
(Urmare din pag. 1)

luptă. O serie întreagă de mingi 
trimise cu măiestrie in terenul 
adversarului, l-au demobilizat 
pe acesta. Kary a devenit astfel 
vulnerabil in final, atunci cînd 
diferența de valoare dintre cei 
doi tenismani a devenit eviden
tă. Scor final : llie Năstase — 
Hans Kary 6—3, 7—5, 6—1.

Astfel, llie Năstase a adus 
punctul victoriei pentru echipa 
României, victorie care se con
turase încă din ajun, cînd ju
cătorii noștri ciștigaserâ partida 
de dublu, moment decisiv al 
întregii întilniri. Perechea româ
nă. formată din llie Năstase și 
Viorel Marcu a reușit să se im
pună cu suficientă autoritate în 
fața celei austriece, formată din 
Elans kiary și Peter Feigl. încă 
de la începutul jocului, Marcu 
s-a dovedit un dîrz și inspirat 
„secund" al coechipierului său, 
cu care și-a coordonat eficace 
acțiunile. Două seturi cîștigate 
la scor simetric (6—4) păreau 
să prefigureze un succes rapid, 
dar austriecii au o revenire în 
setul al treilea și reduc han
dicapul. A fost' nevoie de încă 
un efort al perechii noastre 
pentru a smulge acest punct

deosebit de 
final : llie 
Marcu — Mans 
Feigl 6—4, 6—4, 3—6, 6—3. după 
aproape 120 de minute de joc. 
Un punct pentru care amîndoi 
jucătorii români merită întrea
ga noastră apreciere.

Ultima partidă de simplu i-a 
opus pe Peter FeigI și Dumitru 
Hărădău. A fost un meci acerb 
disputat, care a durat 3 ore și 
30 de minute, ultimele două 
seturi jucîndu-se la lumina re
flectoarelor. Rezultat final: Hă- 
rădău — Feigl 7—5, 4—6, 0—6, 
8-6, 7—5.

important. Rezultat 
Năstase, Viorel 

Kary, Peter

Alte rezultate din „Cupa 
Davis" : Ungaria — Belgia 3—0 
(Taroczy, Szoke — Hombergen, 
Mignon 6—2, 6—8. 6—4, 2—6,
6— 3) ; R.F. Germania — Dane
marca 3—0 (Pohmann, Fassben
der — Edelund, Greger 6—2,
7— 5, 6—4) ; Italia — Polonia
3—0 (Panatta, Bertolucci — Ja- 
szinski, Drzemalski 6—1, 6—4,
8— 6). Iugoslavia — care s-a ca
lificat în semifinalele zonei eu
ropene A — a întrecut cu 5—0 
reprezentativa Greciei (Franu- 
lovici — Kalogheropoulos 6—4, 
6—0, 6—0 ; Pilici — Kelaides 
6—2. 6—3, 7—5).

HANDBALIȘT1I JUNIORI
ÎNVINGĂTOR] LA VARȘOVIA

handbal ale 
continuă seria 

pentru

— 500 m: România (Gheorghe 
Danielov — Gheorghe Simio- 
nov) 2:01,2, Bulgaria (Ghenov
— Lubenov) 2:03,4, Iugoslavia 
(Jurici
500 m
Orlov
2:03,2,

— Sisko) 2:18,2; K 2 —
F: România (Agafia

— Nastasia Nichitov) 
Bulgaria (Minceva — 

Minceva) 
(Konc —
1 000 m: 
sov (B) 
4:12,6; C

2:10,5, Iugoslavia 
Popov) 2:23,6; K 1 — 
V. Dlba 4:07,6, Bori- 
4:09,9, Filipovici (I) 

1 — 1000 m: I. Pat- 
zaichin 4:45,5, Ananiev 4:47,5, 
Ljubek 4:48,1; K 2 — 1000 m: 
România (Serghei — Malîhin) 
3:51,9, Bulgaria (Borisov — 
Hristov)_ 3:53,2, Iugoslavia (Pe- 
suc
1 000 m :
Lubenov) 
nielov — 
goslavia 
4:43,5; K 
nia (Roman Vartolomeu 
cușor Eșanu — Chirilă 
— Nicolae Simionenco) 
Bulgaria 3:31,1, Iugoslavia 
3:33,21.

Rankov) 4:10,2; C 2 — 
Bulgaria (Ghenov — 
4:12,0, România (Da- 
Simionov) 4:12,1, lu
xuriei —

4 — 1 000 m:
Sisko) 

Româ- 
— Ni- 
Simion 

3:28,3,

Cea de a 89-a ediție a „Re
gatei Mannheim" a aliniat la 
start, sîmbătă și duminică, 
schifiști și schifiste de valoa
re reprezentînd 9 țări: Anglia, 
Austria. Bulgaria, Elveția, ir
landa, Polonia, România, R. F. 
Germania și U.R.S.S.

în prima zi, Maria Micșa a 
obținut o frumoasă victorie în 
proba de schif simplu, între- 
cîndu-le detașat pe următoa
rele clasate, Rosita Spasova 
(Bulgaria) și Christel Agrikola 
(R. F. Germania). Trei locuri 
II au fost cîștigate de echipa
jele de 2 f.c. (Marlena Predes- 
cu — Angelica Chertic), 2 vîsle 
(Elisabeta Lazăr — Felicia 
Afrăsiloaia) și 4+1 rame (Fi- 
ligonia Toll, Aurelia Marines
cu, Elena Oprea, Florîca Pet- 
cu + Elena Giurcă). Echipajul 
de 8+1 a ocupat locul III.

La băieți, llie Oanță și Pe
tre Ceapura. trăgînd pentru 
întîia oară într-un concurs in
ternațional în această formu
lă, au obținut un apreciabil 
loc II, iar echipajul de 4 ra
me f.c. (Simion, Gall, Tudor, 
Grumezescu) a obținut lo
cul III.

în ziua a doua, reprezentan
tele noastre au obținut un nou 
loc II la 4+1 rame (în 3:40,8).

Locuri secunde au mai ocu
pat ambarcațiunile feminine de 
2 f.c. (Predescu—Cliertic) și 4+1 
vîsle (Tudoran, Micșa.
Ioaia, Lazăr + Giurcă). 
schif simplu, 
nostru Walter Lambertus a ob
ținut locul 2 fiind întrecut doar 
de campionul mondial Kolbe 
(R. F. Germania).

Afrăsi-
La

reprezentantul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Echipele de 
Bucureștiului 
succeselor in turneul 
juniori de la Varșovia. în com
petiția masculină, formația ro
mână a învins cu 27—11 (13—10) 
selecționata orașului Praga. Cel 
mai bun jucător al echipei 
noastre a fost Viorel Croitoru,

a 10 puncte. S-a remar- 
asemenea, Vasile Oprea, 

înscris 7 goluri. în tur- 
orașului

autorul 
cat, de 
care a 
neul feminin, echipa 
București a întrecut cu 14—11 
(7—7) reprezentativa orașului 
Praga. Ana Maria Răducu a 
fost cea mai bună jucătoare a 
selecționatei române.

ATLETISM 0 La San Josă (Ca
lifornia) Mac Wilkins a stabilit 
un nou record mondial in proba 
de aruncare a discului cu perfor
manța de 70,86 na. 0 La Baton 
Rouge (Louisiana) Harvey Glance 
a egalat pentru a doua oară in 
acest sezon recordul mondial la 
100 m, alergînd 9,9. 0 La Papen- 
daal, olandezul Jos Hermes a sta
bilit două recorduri mondiale în 
probele de mare fond: 20 km în 
57:24.2 si în cursa de o oră — 
20,944 km. 0 Meci triunghiular 
la Split, după prima zi, masculin 
R.D.G. 100 p, Iugoslavia 61 o și 
Anglia 50 n: feminin: R.D.G. 74 p. 
Anglia 45 p. Iugoslavia 24 p. Cîte- 
va rezultate, femei: greutate — 
Adam (R.D.G.) 20,83 m: lungime — 
Voigt (R.D.G.) 6.61 m: 100 m — 
Lannman (Anglia) 11,21, Stecher 
(R.D.G.) 11,23: bărbați: înălțime — 
Beilschmidt (R.D.G.) 2,20 m: lun
gime — Stekici (Iugoslavia) 7.86 m 
In ziua a doua, Siegl Seigurn 
(R. D. Germană) a realizat la lun
gime 6,80 m (cel mai bun re
zultat din lume al sezonului). 
Proba feminină de 200 m a fost 
cîștigată de Renale Stecher 
(R. D. Germană), in 22.69 (cea 
mai valoroasă performantă mon
dială a anului). La Namur, 5000 m 
— Puttemans 13:22,0 (cea mai bună 
performantă a anului). 800 m — 
Yvo van Damme 1:45.oo 0 La Des 
Moines 
White

BOX 
la cat. ______ _____,
învins la puncte flb Tahiru (Gha
na) si va intîlnl în finală pe Ion 
Budușșn. La cat. pană, Grinan 
(Cuba) a Învins prin k.o. 2 pe 
M. Ploiesteanu 0 Pe ringul de la 
Landover (Maryland). Cassius Clay 
a invins la puncte, fără să strălu
cească, după 15 reprize, pe Jimmy 
Young.

CICLISM 0 Prima cursă în „Cu
pa Mondială". desfășurată la 
Frankfurt pe Main, a fost cîștigată 
de Freddy Maertens (228 km în 
6h04:20) 0 tn Turul Marocului, pe
nultima etapă (156 km) a revenit 
lui Pikkus (U.R.S.S.) cu o medie 
orară de 42,821 km. In clasamen
tul general conduce Bacenkov 
(U.R.S.S.) 0 In Turul Spaniei, eta
pa a IV-a (166 km) revine lui 
Gunther Haritz (R.F.G ). care preia 
tricoul galben.

FOTBAL 0 „Cupa Angliei" a 
fost cucerită de formația Sout-

(Iowa), înălțime — Julie 
(Canada) 1,85 m.

• In turneul de la Halte, 
ușoară Beyer (R.D.G.) l-a

hampton, care activează în liga a 
doua a campionatului, tn finală 
Southampton a învins cu 1—0 
(0—0) echipa Manchester United. 
• „Cupa Ungariei": Ferencvăros 
Budapesta a invins cu 1—0 (după 
prelungiri) formația M.T.K. • 
„Cupa Scoției": Glasgow Ran
gers a în 'ins pe Hearts cu
3— 1 (2—0) • „Cupa Poloniei": 
Slask Wroclaw a învins cu 2—0 
(0—0) pe Stal Mielec. • Echipa 
F. C. Lokomotive Leipzig a cîști- 
gat „Cupa R. D. Germane", învin
gând în finală pe F. C. vorwaerts 
Frankfurt pe Oder cu 3—0. 0 
Campionatul italian (etapa a 28-a): 
Bologna — Juventus 1—4, Como — 
Verona 2—1, Fiorentina — Lazio
4— 3, Milan — Cesena 2—1, Pe- 
ruggia — inter 1—1, Roma — Na
poli 0—3. Sampdoria — Ascoli 1—0, 
Torino — Cagliari 5—1. Ia clasa
ment : 1. Torino 43 p; 2. Juventus 
41 p ; 3. Milan 38 p.

GIMNASTICA 0 La Hamburg, 
turneul feminin de calificare pen
tru J.O. După exercițiile impuse. 
In clasament: 1. R.F.G. 185,5 p : 
2. S.U.A. 184.70 p ; 3. Bulgaria 
183,85 p: 4. Canada 182,35 p; 5. Po
lonia 181,40 p: 6. Olanda 181.15 p; 
7. Italia 181,05 p. Iau parte 13 e- 
chipe, primele 6 califteîndu-se 
pentru J. O. 0 La Minsk, „Cupa 
R.S.S. Bieloruse" a revenit Olgăi 
Korbut 77.75 o (9.90 la sărituri). 
Pe locul 2 Lidia Gorbik 77.67 p.

SCRIMA 0 La Bonn, după pri
ma zi. la floretă (m): Franța 4 v. 
U.R.S.S. 4 v. Italia 4 v. Polonia 
3 V. R.F.G. I 3 v, Ungaria 2 v. 
România si R.F.G. II 9 v. Clteva 
rezultate tehnice : Franța — 
U.R.S.S, 9—7. U.R.S.S. — Ungaria 
9—7. R.F.G. I — Franța 9—7, 
U.R.S.S. — România 12—1, Ungaria 
— R.F.G I 11—5.

TENIS 0 La Kansas City. în 
turneul WCT, pentru locurile 3—4: 
Ashe, Ocker —Ramirez, Gottfried 
6—3, 3—6, 6—1. In finală: Flbak — 
Meller vor juca cu Smith — Lutz.

TENIS DE MASA 0 Cea de a 
treia ediție a „Cupei Asiei", finala 
feminină: R.P.D. Coreeană — R. P. 
Chineză 3—1: clasament : 1. R.P.D. 
Coreeană, 2. R. P. Chineză. 3. Ja
ponia, 4. Indonezia, 5. R. D. Viet
nam, 6. Tailanda. tn competiția 
masculină, finală: R.P. Chineză — 
Japonia 5—1- clasament: 1. R. P. 
Chineză. 2. Japonia. 3. R. P. D. Co
reeană. 4. indonezia. 5. R. D. Viet
nam, 6. Malaezia.
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