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GRANDIOASA MANIFESTARE POPULARA DIN CAPITALA
Pia|a Republicii din Capita

lă, martor al atîtor mari eve
nimente ale istoriei noastre noi, 
a fos, simbătă locul unei gran
dioase manifestații populare — 
omagiul adus de oamenii muncii 
împlinirii a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român, manifestație care a 
culminat cu întîlnirea secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu cei peste 200 000 
de oameni ai muncii aflați în 
marea piață.

încă din orele dimineții, din 
toate colțurile Capitalei se în
dreptau spre centrul orașului 
mase nesfîrșite de oameni — 
muncitori, elevi și studenți, mi
litari, membri ai gărzilor pa
triotice, tineri din detașamen
tele de pregătire pentru apă
rarea patriei, savanți, oameni 
de cultură, creatori de artă.

Mulțimea poartă sute de por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sute de steaguri 
roșii și tricolore, mari pancarto 
pe care sînt înscrise lozincile : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului nostru pe calea 
socialismului . și comunismu
lui „Trăiască Partidul Co
munist Român, continuatorul 
tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale poporu
lui român !“, „Trăiască Partidul 
Comunist Român, forța politică 

conducătoare a societății noas
tre socialiste !“.

Sînt urări reluate de zeci de 
mii de glasuri într-o vibrație 
unanimă a conștiințelor ani
mate de sentimentul unei 
adînci și nestrămutate încre
deri în partid, în secretarul 
său general, în destinele patri
ei socialiste.

„Partidul — Ceaușescu — 
România!“ Un cîntec se înal
ță spre albastrul acestei zile 
de neuitat, o dată și încă o 
dată, mereu mai plin de forță. 
Mulțimea fremătătoare ovațio
nează pentru Partidul Comu
nist, aflat la o vîrstă glorioasă, 
dar rămînind mereu tînăr ca 
primăvara nașterii sale.

Un alt cîntec se înalță acum 
în marea piață, un vechi imn 
patriotic, îmbogățit cu sensu
rile noii noastre istorii : „E 
scris pe tricolor unire !“ 200 000 
de oameni, simbolizînd voința 
întregului popor, a tuturor 
cetățenilor patriei, indiferent 
de naționalitate, își manifestă 
cu înflăcărare voința de a fi 
mereu uniți în jurul partidu
lui comunist. Și legămîntul so
lemn de a-1 urma întotdeauna 
pe drumul de lumină al so
cialismului și comunismului.

Atmosfera de mare însufle
țire și mîndrie patriotică 
atinge culmile cele mai înalte 
în clipa cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apare pe balconul 

sediului Comitetului Central, 
salutînd cu căldură și priete
nie mulțimea. Ovații furtunoa
se, urale entuziaste îi răspund, 
în torente nesfîrșite.

Alături de secretarul general 
al partidului se află tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Glieorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, precum și vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din România.

Sînt, de asemenea, prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și guvernu
lui, ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
activiști de partid și de stat, 
generali.

Manifestarea a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
care, în numele tuturor parti- 
cipanților, a adresat tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua cuvîntul. Mulți
mea scandează neîntrerupt nu
mele partidului, numele secre
tarului general al partidului.

Intîmpincrt eu puternice și 
îndelungate aplauze, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU rostește 
o amplă cuvintare, urmărită cu 
uriaș interes de toți cei pre
zenți in marea piață, și, prin 
intermediul transmisiei radio
televizate, de întregul popor, 
de întreaga țară.

Urale și ovații furtunoase în
soțesc frazele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La sfîrșitul 
cuvîntării are loc o manifesta
ție de neuitat a încrederii de
pline a poporului nostru în 
partid, în secretarul său gene
ral. Minute în șir, oamenii 
muncii scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", „Trăiască Partidul Co
munist Român !“, „Trăiască 
România !“. Se încing hore, se 
cîntă vechi cîntece revoluțio
nare și patriotice, sute de fla
muri și drapele sînt fluturate 
în vînt.

Apoi, uriașa mulțime cîntă 
„Internaționala", imnul de 
luptă al clasei muncitoare de 
pretutindeni.

Peste cîteva clipe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 

Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului coboară în piață, în 
mijlocul mulțimii. In acesto 
momente, inima întregii țări 
pulsează aici, în Piața Repu
blicii. Țara este una cu parti
dul, cu secretarul său general. 
Un partid, un popor, — o 
singură voință! Mii și mii de 
oameni înconjoară cu cea mai 
mare dragoste, cu cele mai 
adînci sentimente de recunoș
tință pe comunistul dîrz, cute
zător, care și-a închinat în
treaga viață, întreaga și imen
sa putere de muncă și gîndire 
revoluționară slujirii patriei^ 
fericirii poporului.

Aclamațiile mulțimii, nenu
măratele buchete de flori ofe
rite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, de tineri și vîrst" 
nici, de copii îmbrăcați în pi
torești costume naționale, cre
ează acea atmosferă de bucurie 
și qiîndrîe patriotică — atît do 
proprie întîlnirilor secretaru
lui general al partidului cu 
oamenii muncii. La un moment 
dat, ajungînd în fața Palatului 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se prind într-o largă 
horă, alături de tineri, într-o 
imagine—-simbol a unității de 
nezdruncinat dintre popor și 
partid, dintre națiune și co
munistul de omenie aflat la 
cîrma destinelor ei.

ȘTAFETA5

„PRIMĂVARA 
BUCURESTEANĂ"

Ieri dimineață, Capitala a 
găzduit o amplă manifestare 
sportivă omagială, dedicată 
aniversării partidului : Ștafeta 
cultural-sportivă „Primăvara 
bucureșteană". Organizatorii, Co
mitetul de cultură și educație 
socialistă al municipiului Bucu
rești, Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și
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COMPETIȚII OMAGIALE ÎNCHIDEREA ANULUI SCORURI MARI LA R

LEHLIU : DEMONSTRAȚIE

DE RUG3Y

Asociația studenților comu
niști din cadrul A.S.E., îm
preună cu catedra de educa
ție fizică *
Lehliu,
Mai și în pregătirea Congre
sului educației politice și cul
turii socialiste, o reușită _ de
monstrație de rugby, urmărită 
dc peste 4 000 de spectatori. 
Programul a fost completat cu 
un joc de fotbal între o selec
ționată a Institutului și o for
mație din localitate.

k

__ a organizat, la 
în cinstea zilei de 8 

pregătirea Congre-

GALAȚI : SIMPOZION

SPORTIV UNIVERSITAR
© Decernarea unor
realizări deosebite

diplome de onoare pentru 
în activitatea de masă

• în cadrul festivităților de ieri s-au desfășurat 
și finalele studențești

la jocuri
în „Cupa tineretului11,

sportive

ȘTIINȚIFIC

gălățeană, 
și a ca- 
fizică s-a

La U ni verși tatea 
Bub egida C.J.E.F.S. 
tedrei de educație 
desfășurat un simpozion știin
țific, organizat în cadrul ma
nifestărilor dedicate aniversării 
partidului. Cele 13 comunicări 
au dezbătut probleme privind 
pregătirea sportivilor, refacerea 
capacității după efort, selectio
narea copiilor pentru diverse 
discipline, fiind susținute, prin
tre alții de conf. Gh. Mano- 
lescu, lector Al. Miron, asistent 
Gh. Conciu, studenta Viorica 
Dragomir, dr. G. Bîrsan. (T. SI- 
RIOPOL, coresp. județean).

venit lui M. Butcă, la juniori, 
și lui D. Matei, la seniori, am
bii de la Clubul vînătorese. 
Menționăm, de asemenea, și 
întrecerea de ciclism, desfășu
rată pe șos. Lipova. (P. AR
CAN, coresp. județean).

TÎRGOVIȘTE : PETROLIȘTII

ÎN ÎNTRECERE

a

BRĂILA : CONCURS

i DE AUTOMOBILISM

Asociația sportivă Metalul 
organizat o competiție de fot
bal la care au participat 12 e- 
chipe reprezentînd secții și sec
toare ale. întreprinderii de uti
laj petrolier. Victoria a reve
nit secției 
de colegii 
3—1. (M. 
dețean).

Scule, care a dispus 
de la Turnătorie cu 
AVANU, coresp.

Duminică dimineața, pe sta
dionul Tineretului din Capitală, 
a avut loc închiderea anului 
sportiv universitar bucureștean. 
Manifestația, devenită tradițio
nală, a atras pe terenurile 
complexului sportiv de la Șo
sea citeva mii de studenți și 
studente din toate institutele de 
invățămînt superior din Bucu
rești, cu care prilej s-au dispu
tat și finalele pe centru uni
versitar din cadrul popularei 
competiții sportive de —-* 
„Cupa tineretului" la 
sportive.

Defilarea sportivilor și spor
tivelor de la A.S.E., Arhitectu
ră, Agronomie, Institutul Poli
tehnic. I.E.F.S., Institutul dc 
Medicină și Farmacie și Uni
versitate a fost urmărită și a- 
plaudată de numeroasa asisten
ță prezentă în tribunele stadio
nului. Tov. Ion Bălgrădeanu, 
secretar al Consiliului U.A.S.C. 
al centrului universitar Bucu
rești a rostit cuvîntul de des
chidere, după care au fost în
mînate cupe și diplome institu
telor de învățămint superior cu

masa 
jocuri

activitatea cea mai rodnică în 
anul sportiv încheiat.

Pentru cele mai bune rezul- , 
tate obținute în întrecerile din 
cadrul „Cupei tineretului", Aca
demia de Studii Economice și 
Universitatea au» primit Cupa și 
Diploma de onoare a 
lui Uniunii Asociației 
lor Comuniști din ' 
Aceleași distincții au : 
Institutului Politehnic 
mobilizarea studenților și stu
dentelor la întrecerile din ca
drul popularei competiții. Au 
fost înmînate Diplome de onoare 
ale Consiliului U.A.S.C. unor 
cadre didactice de la catedrele 
de educație fizică, precum și 
studenților și studentelor cu 
realizări deosebite în activita
tea sportivă de masă.

Au urmat apoi întrecerile de 
baschet, handbal, volei și fot
bal, în care cele mai multe 
formații finaliste_ (cîte 6), le-au 
avut Â.S.E. 
tehnic, care 
acest prilej.

Consiliu- 
Studenți- 

București. 
revenit și 

pentru

și Institutul Poli- 
s-au remarcat și cu

Paul OLTEANU
ju-

DIVIZIEI A DE Rl

Pe un traseu din municipiul 
Brăila s-a desfășurat un inte
resant concurs de automobilism, 
organizat de noua secție a aso
ciației Dinamo Brăila, care a 
tost urmărit de un numeros 
public. Au cîștigat Nicolae Flo
rian și Tudor Stănilă. (Tr. 
NACHE, coresp.).

GIURGIU : ATRACTIVE CAMPIONATELE

E-

COMPETIȚII

TIMIȘOARA : TALERE

Șl CICLISM

Pe baza sportivă Voința timp 
de trei zile, 12 echipe de hand
bal și-au disputat întîietatea, 
victoria revenind formațiilor 

marină (fete) și Lie. 
I de construcții (băieți), 

de eoncurenți din 
Alexandria, Oltenița, 
Buftea și Giurgiu

La
verde 
tiv concurs de talere care a pe

poligonul de la Pădurea 
s-a desfășurat un atrac-

Gr. șc. : 
industrial
Peste 50
București,
Urziceni,
s-au întrecut in cadrul „Cupei 
8 Mai" la tenis, concurs orga
nizat de asociația Cetatea. (Tr. 
BARBALATA, coresp.).

ȘTAFETA „PRIMĂVARA DIWREȘTEANĂ 4 4

Finalele campionatelor uni
versitare de atletism, găzduite 
de Stadionul Republicii, au pri
lejuit înregistrarea a șapte noi 
recorduri republicane univer
sitare și egalarea a altor două 
recorduri. Au fost, de fapt, sin
gurele elemente pozitive de la 
acest concurs, a cărui valoare 
generală a fost departe, foarte 
departe de așteptări. Partici
parea a fost nepermis de mo
destă (de exemplu doar cîte 
trei concurente la disc și la 
suliță, șapte concurente la 
1 500 m etc. !) iar rezultatele, 
în ansamblu, cu mult sub ce
rințele actuale ale atletismului 
și față de activitatea acestui 
sport în facultățile și universi
tățile noastre. Iată citeva din
tre rezultate :

li (Urmare din pag. 1) Cișmigiu, Liceul N. Bălces- 
Ateneul Român, Muzeul

Cil o singură excepție (par
tida de la București, dintre 
Gloria și T. C. Inii.) etapa a 
XIII-a a Diviziei A de rugby, 
cu care a fost reluată activi
tatea eompetițională internă, 
se caracterizează prin scoruri 
mari, recordul stabilindu-1, 
ordine. Farul. Gr. Rosie 
„U“...

în 
Si

PE• UN CUPLAJ CALM, 
TERENUL DIN „PARCUL CO
PILULUI". Timpul excelent pen-

încercări a 
de Constanți 
ționat deseor 
versarului ir 
pînă în fața 
finalul 
printr-o lovi 
a redus din

In cel di 
Grivița Roșii 
dispută sport 
începuse, nu 
nea scor (27- 
al lui Țibule

întî

REZULTATE TEHNICE : Seria I, Farul - 
(18—0). Rulmentul — Sp. studențesc 0—16 
~ ~ Ind. 15—12 (8—6), C.S.M. Sibiu 

a Il-a, Agronomia Cluj-Napoca — 
— Olimpia 22—3 (8—0), 
(8-0),

T. C.
Seria 
namo 
28—4

Stea 
ș 

,U" Timișoai 
Gr. Roșie — Vulcan 27—3 (6-

tru rugby, un 
bil, echipe cu 
joc și arbitraje 
atu-urile cuplajului de dumi
nică dimineața, programat pe 
„Parcul copilului". Deschiderea, 
partida dintre Dinamo și Olim
pia (22—3), a reliefat forma 
bună a liderilor seriei a Il-a, 
mai deciși, mai incisivi, cu deo
sebire în repriza secundă, apro- 
priindu-și victoria. S-a putut re
marca o permanentă mișcare 
în teren și unele faze de au
tentic rugby, în special cele 
din care s-au și înscris încer
cările : două realizate de Con
stantin și cîte una de Paras- 
chiv, Aldea și Roman. Una din

gazon ireproșa- 
multă poftă de 

atente, iată

c 
lr 

R

a fost In 
terminant 
talului.
Ghiță și Sti 
cercare, Țibil 
și SiiQioan 
transformări, 
care a avut 
a înscris Șt.

n

UNIVERSITARE DE ATLETISM

• C1ND 
MIZA... Miz 
serios asup®- 
Gloria — H 
Cu un plus 
ție, metalurj 
favoarea lor 
cat : Lazăr, 1 
Curea (iov. 
bun jucător 
tru gazde, r 
(încerc.), 1st 
rojnîi (Iov. 
(transf.). (G

FARUL -
Constă: 

victoria, chi 
sit unii titu 
teior : Bucos 
și 3 tr., Ia 
și Dram — < 
Circi liniarii 
l’OPA, cores

C.S.M. SI 
(3—22). Oasf 
tegoric, cîșt 
înscris : Ion 
nache — cit 
2 tov. ped.. 
— iov. ped! 
coresp.).

Sport, au depus eforturi lăuda
bile și astfel ștafeta, inițiată in 
Intîmpinarea celei de-a 55-a 
aniversări a partidului și în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste, s-a 
dovedit a fi un exemplu de 
acțiune cultural-sportivă.

Ștafeta „Primăvara bucureș- 
teană" a fost purtată pe ma
rile bulevarde de către un grup 
format din atleți (care se schim
bau la diferite distanțe), ci
cliști și motocicliști ai cluburilor 
gi ai asociațiilor sportive bucu
reștene, dintre care amintim de 
Metalul. Rapid, Olimpia, Clubul 
sportiv școlar, liceele mecanice 
nr. 4 și 10 ș.a. de la Parcul Li
bertății Ia Arcul de Triumf. In 
anumite puncte de pe traseu 
(„Rotonda scriitorilor" din Par-

cui
cu, 
„George Enescu", Muzeul de is
torie a partidului și Muzeul 
Satului) sosirea ștafetei, salu
tată de fanfare, a prilejuit în
ceperea unor festivități artistice 
la care și-au dat concursul co
lective de actori și cîntăreți ai 
unor prestigioase teatre și an
sambluri bucureștene : Teatrul 
Național (cu o reușită „Evocare 
N. Bălcescu" în fața liceului cu 
același nume), Teatrul C. Not- 
tara, Teatrul Mic, Teatrul de 
Comedie, Teatrul de Operetă, 
Teatrul Ion Creangă. Corul Fi
larmonicii George Enescu, An
samblul „Rapsodia română" și 
un grup de țipuritoare din Ne- 
grești-Oaș, județul Satu Mare.

Reușita manifestare culturală 
s-a încheiat printr-un frumos 
spectacol la Muzeul Satului.

BĂRBAȚI : 100 m : CI. Su- 
șelescu (I.E.F.S.) 10,5 — rec.
egalat ; 200 m : Gh. Dulgheru 
(I.E.F.S.) 21,5, Sușelescu 22,0 ; 
400 ni : Dulgheru 48,4 ; 800 m : 
Al. Moldovan (Poli Cluj-Na
poca) 1:52,6, R. Farcaș (Poli 
Iași) 1:53,3 ; 1500 ni : A. Nicu- 
lescu (Poli_ Timiș.) 3:47,7 — re
cord. ' ‘
3:47,7; 5 000 m: Floroiu 13:43,2 
— record ; 3 000 m obst. : D. 
Betini (I. P. Oradea) 8,49,2, 
P. Murgoci („U“ Iași) 8:49,6 ; 
110 mg : D. Stăniloiu („U“ Bra
șov) 15,2 ; 400 mg : Stăniloiu

Gh. Avram (I. 
lungime : V.

1:53,3 ; 1500 m : A.

I. Floroiu (I. P.

P. C-ța)
Sărucan

54,0,
54,6 ;
(I. P. Oradea) 7,16 m ; triplu : 

Preda (I. P. Oradea) 15,21 
inălțime :

Modesto FERRARINI

V.
m ; înălțime : V. Lazarciuc 
(I. P. Oradea) 2,07 m, L. Torok 
(I.E.F.S.) și C. Antal (I. P. O- 
radea) 2,03 m ; prăjină : C. 
Lihu (I.E.F.S.) 4,75 m re-

Mihaela 
recordul

Loghin a aruncat 19,02 
universitar !

greutate : P. Neagu

m la greutate, corectînd cu 1,42 m
Foto : V. BAGEAC

cord ;
(I.E.F.S.) 16,41 m ; disc.: Neagu 
46,00 m ; suliță : ~ — ■
(I. P. Suceava) 75,62 
egalat, ~
73,90 m
(I.E.F.S.) 
I.E.F.S.
I.E.F.S. 3:22,6 
Dorina 
12,0 ; ;
(I. P.
Stancu 
Paula 
2:12,6.
lăți) 2:12,6 ; 1 500 m : Georgeta 
Gazibara („U“ Timiș.) 4:32,8 ; 
100 mg : Ștefania Sansu (I.E.F.S.) 
14,9 ; lungime : Dorina Căti- 
neanu 6,36 m — record. Sanda

C. Grigoraș 
m — rec.

(I.E.F.S.) 
G. Călin 
X 100 m : 

4 X 400 m :
FEMEI : 100 m : 

i Cătineanu (I.E.F.S.) 
200 m : Adriana Stancu

Oradea) 25,0 ; 400 m : 
i 54,9 — record ; 800 m : 

Toader („U“ Galați) 
Viorica Jitaru („U“ Ga-

C. Raduly 
; ciocan : 
55,28 m ; 4
42.5 ;

Cubleșan („U“ Cluj-Napoca) 6,27 
m, Gabriela Ioncscu (I.E.F.S.) 
6,24 m ; înălțime : Maria Giur
giu (I. P. Oradea) 
greutate : Mihaela
(I.E.F.S.) 19,02 m —
disc : Mariana Ionescu 
45,54 m ; suliță : 
(„u-- --- 
record ;
tatea Iași 48.8.

Romeo VILARA

1,74 m ;
Loghin 

record ; 
(I.E.F.S.) 

Eva Zorgo 
Cluj-Napoca) 58,62 m — 

4 X 100 m : Universi-

Campionatirl republican de baschet masculin

PINA LA DERBY-UL STEAUA DINAMO, MECIURI LINIȘTITE* u

RULMENT 
DENȚESC ( 
ritată a it 
de Ioniță - 
Fugigi și I 
dele au juc 
(E. SOLOM

„U« TIMI 
IAȘI (28-rt) 
tură tehnici 
gazdele s-ai 
Bochianu ș 
inc., Florea 
Inc. și Duți 
Ciobanu — 
coresp.).

A FOST STABILITA ORGANIZAREA

După cum era de așteptat me
ciurile desfășurate simbătă și du
minică in cadrul grupei 1—6 a Di
viziei A la baschet masculin nu 
au produs modificări in clasa
ment. acesta urmind să fie defi
nitivat marți seară, odată cu dis
putarea ultimei reuniuni care pro
gramează și derby-ul Steaua — 
Dinamo, decisiv pentru titlu. De 
altfel, aceste două echipe au obți
nut în turneul final victorii la 
scor, în partide în care antrenorii 
au folosit toti jucătorii si au exer
sat diferite tactici în scopul verifi
cării lor în vederea meciului de

marți (sala Floreasea, ora 17,30).
Iată rezultatele și unele amă

nunte asupra întllnirilor:

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 81—75 (35—36). Tradiționalul 
derby al echipelor studențești a 
oferit o întrecere interesantă da
torită în special evoluției scorului. 
Clujenii au condus cu 26—10 (min. 
10), 29—20 (min. 15), dar au gre
șit în finalul primei reprize, fapt 
de care au nrofltat cu promptitu
dine adversarii. Inițiativa a apar
ținut formației din Cluj-Napoca și

In următoarele 20 de minute, cînd 
a dominat datorită unui plus de 
agresivitate In apărare și atacu
rilor mai bine organizate. Timișo
renii, cu o formație mult mai sla
bă decît In campionatul trecut, au 
luptat cu ambiție pentru un re
zultat favorabil, pe care poate că 
l-ar fi obtinut dacă nu ar fi co
mis unele greșeli de tehnică șl nu 
ar fi ratat chiar de sub coș. In 
ultimele minute. Au înscris: Ro
man 18, Mathe 18, Bama 18, Riih- 
rig 13, Nagy 10, Crăciun 4 pentru 
învingători, respectiv Viciu 20, Mi- 
nius 16, Munteanu 16, Simon 10, 
Czmor 6, Mănăilă 5, Gal 2. (D. ST.).

a
atras enervarea și de aici pînă la 
derută nu a mai fost mult. In a- 
ceastă situație, Universitatea — cu 
Viciu. Czmor și Mănăilă ca piese 
de bază — a reușit un final mal 
bun și o victorie meritată, la care 
debutul partidei nu-i dădea spe
ranțe prea mari. De la Rapid doar 
Cr. Popescu, Baciu și Bulancea au 
avut o evoluție corespunzătoare. 
(P.Iv.).

PROMOVATELE IN DIVIZIA A
SIBIU, 9 (prin telefon). In sala 

Școlii sportive din localitate s-au 
disputat turneele finale ale cam
pionatelor de calificare în Divi
zia A la baschet. Rezultate șl 
clasamente : MASCULIN : C.S.U. 
Galați : 66—65 cu Dinamo Oradea, 
81—75 cu Universitatea Craiova, 
99—77 cu IPROMET București ; 
Dinamo : 90—65 cu IPROMET,
56—54 cu Universitatea .Craiova ; 
Universitatea: 78—75 cu IPROMET. 
Clasament final : 1. C.S.U. Galați 
(antrenor A. Baltag) t p, S. Dina
mo Oradea (V. Hupoiu) 5 p, 3. 
Universitatea Craiova 4 p, 4.

IPROMET 3 p ; FEMININ : Vo
ința Brașov : 67—45 cu Sănătatea 
Satu Mare. 65—36 cu Universita
tea Iași, — -
iești ;
P.T.T., 
P.T.T. :
Clasament final : 1. Voința Bra
șov (D. Crăciun) 6 p. 2. Sănăta
tea Satu Mare (Gabriela Both) 
4 p. 3. P.T.T. 4 p. 4. Universita
tea Iași 4 p. C.S.U. Galați, Dina
mo Oradea, Voința Brașov și Să
nătatea Satu Mare au promovat 
In Divizia A. (Iile IONESCU- 
coresp. județean).

i, 56—44 cu P.T.T. BUCU- 
Sănătatea : 76—56 cu

62—75 cu Universitatea ;
78—64 cu Universitatea.

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 68—72 (37—31). Ferovia- 
rif au început bine meciul cu 
studenții timișoreni și dădeau im
presia că vor ciștiga făsă proble
me deosebite. Dar a fost suficient 
ca elevii lui H. Tursugian să co
mită citeva inexactități care le-au

Celelalte rezultate: DINAMO — 
FARUL 100—43 (52—22), STEAUA
— RAPID 75—44 (45—22), STEAUA
— FARUL 94—59 (48—27), DINAMO
— UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 113—74 (59—37).

Programul de azi: sala Floreas- 
ea, de la ora 16 (între paranteze, 
scorurile generale din partidele 
precedente): Dinamo — Universi
tatea Timișoara (4—0), Steaua — 
Universitatea Cluj-Napoca (4—0), 
Farul — Rapid (2—2).

JOCURILE GRUPEI 7-12
BRAȘOV, • (prin telefon). In 

continuarea turneului final al 
grupei 7—12 a campionatului re
publican de baschet masculin 
s-au înregistrat următoarele re- 
xultate ; Politehnica București —

A. S. Armata București 62—50 
(32—26). I.C.E.D. — politehnica 
lași 77—74 (32—54), C.S.U. Brașov 
— I.E.F.S. 71—77 (35—33). întrece
rile se încheie luni la amiază. 
<C, GRUIA-coresp).

Recent a avut loc la Plov
div (Bulgaria) Conferința re
prezentanților sportivi ai Auto
mobil Cluburilor din Balcani, 
la ale cărei lucrări au partici
pat delegați din Bulgaria, 
România, Turcia și Iugoslavia. 
Tovarășul ing. ■ Paul Alexan- 
drescu, secretar al F.R.A.K., 
din cadrul Automobil Clubului 
Român, care a participat la 
conferință, ne-a spus :

— în prima parte a confe
rinței au fost puse la punct 
amănuntele privind organizarea, 
începînd de anul viitor, a Cam
pionatului Balcanic de raliuri. 
Competiția, acceptată ca atare 
de către toate Automobil Clu
burile din Balcani, la propu
nerea făcută de delegația ro
mână la Conferința Automobil 
Cluburilor, din decembrie anul 
trecut, la Poiana Brașov, vine 
să ridice nivelul actualului 
„Raliu Balcanic", apropiindu-I

de cele mai 
milare din

— Ați p 
amănunte 
dintre Ral 
ceea ce va 
(lampionatu 
liuri ?

— Etapei 
raliuri se 
form norme 
regulament 
vind lungi 
seelor. disl 
troalele ora 
lor speciali 
gimea trase 
precizări ni 
cum, fieea 
competițiile 
regulamcnti 
face posibil 
tocmirea ci 
a unui clas 
trecerii. An 
tul Balcani 
trei clape i

LOTO —PRONOSPORT INFORMEZ’
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOT(

DIN 9 MAI 1976 :

FOND GENERAL DE C1ȘTIGURI : 470.176
Extragerea I : 25 1 56 37 ; Extragerea a 
61 55 30 5 ; Extragerea a IlI-a : 64 13 15 45.

Plata cîștigurilor va începe în Capitală de 
mai pînă la 9 iulie, în țară de la 26 mai pî> 
9 iulie 1976 inclusiv. Prin mandate poștale < 
26 mai 1976.
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LA LUPTE I MECIULUI

Formată 
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CU ECHIPA
BULGARIEI

meci, 
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?a cum 
asemc- 
xcelent 
fi Dinu
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La Constanța timp de trei zile, 
228 de luptători, reprezentînd ma
rea majoritate a județelor, au 
participat la finalele campionatu
lui republican de juniori 
și mari) la greco-romane. 
cerile au fost interesante, 
tineri s-au evidențiat din 
de vedere tehnic. ~ 
fost dominată de 
care au ocupat primul loc, la 
ambele categorii, în clasamentul 
pe orașe.

(mici 
între- 
mulți 
punct 

Competiția a 
dominată de bucureșteni. 
au ocupat primul loc,

16).
Di- 

llași

ia de- 
rezul- 
Dinu, 
o în-

r. ped.
I Si >
[nlean, 
clipiri, 
ped.).

Lma

[ESTE
Apăsat 
fiului 
17-12). 
lambi- 
lat în 
li mar
tine.), 

mai
I pen- 
hescu
Kado- 
prosu

Iată noii campioni Ia greco- 
romane — JUNIORI MICI (în or
dinea categoriilor) : N. Păvăloiu 
(Pitești), Tr. Neichi (Oradea), V. 
Olariu (București), D. Greciu (A- 
rad). A. Sabo (Ploiești). T. Pe- 
treanu (Brașov). R. Rișca (Lu
goj), V. Chilan (Iași), J. Kozma 
(Brașov). Gh. Hoțea (Tg. Mureș). 
Clasamentul pe localități : 1.
București 42,33 p, 2. Suceava
35.5 p. 3. Oradea 15 p. JUNIORI 
MARI : N. Zamfir (Pitești). C. 
Arapu (Medgidia). D. Aiacoboaei 
(București), G. Dumitru (Bucu
rești). Șt. Rusu (București), I. 
Draga (Constanța), Z. Felea (Bucu
rești), C. Panaite (București), I. 
Savin (Rădăuți). Gh. Moldoveanu 
(Pitești). Clasament pe localități : 
1. București 04,83 p, 2. Pitești
31.5 p. 3. Constanța 20 p. (C. 
POPA-coresp. jud,).

„CUPA OLIMPIA"
LA TIR

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

JOC LA DOUĂ
Ierî după-amiază, lotul re

prezentativ și-a încheiat pre
gătirile — în vederea meciului 
cu Bulgaria contînd pentru fi
nala Cupei Balcanice (prima 
manșă) — întîlnind pe Dinamo, 
în fieful ei din șos. Ștefan cel 
Mare.

Dar înainte de toate să fur
nizăm cititorilor noștri lotul 
selecționabililor așa cum ne-a 
fost anunțat de antrenori :

Iordache, Ștefan — (portari) ; 
Porațchi, Cheran, G. Sandu, 
Dobrău, Sameș, Hajnal — (fun
dași) ; Dumitru, Mulțescu, Bb- 
loni, Simionaș (mijlocași) ; An- 
ghcl, Radu II, Năstase, Marcu, 
Peniu (înaintași) ; ultimul a 
fost convocat în cursul dimine
ții de sîmbătă.

A început jocul cu dinamo- 
viștii bucureșteni 
„11“ : Iordache
G. Sandu, Dobrău, Hajnal — 
Dumitru, Bolbni, Simionaș — 
Anghel, Năstase, Marcu. In mi
nutul 25, au fost operate două 
modificări : In locul lui Dumi-

următorul 
Porațchi,

DIVIZIA B, ETAPA A

PORȚI AL LOTULUI REPREZENTATIV
iru (care acuză o tendinită mai 
veche) și Marcu (ruptură mus
culară) au intrat Mulțescu și, 

■respectiv Radu II. Prin pără
sirea terenului de către jucăto
rul craiovean, formula de atac 
a fost următoarea : Anghel — 
Radu II — Năstase. In prima 
repriză, selectionabilii au în
scris două goluri prin Anghel 
(min. 30) și Radu II (min. 32) 
Un timp, datorită modificărilor 
de structură, echipa Lotului A 
a „legat1* cu oarecare dificul
tate, antrenorii văzîndu-se ne- 
voiți să intervină deseori din 
teren sau de pe margine.

La reluare, Ștefan, Cheran, 
Sameș și Peniu i-au înlo
cuit pe Iordache, Porațchi, 
G. Sandu și, respectiv, Anghel. 
în această parte a jocului, trep
tat, replica sparing-parteneru- 
lui a mai slăbit, înlesnind se- 
lecționabililor o superioritate te
ritorială mai pronunțată decît în 
prima repriză. O bună parte din 
acțiunile ofensive ale lotului re
prezentativ au fost încheiate cu

șuturi la poartă : frecvența 
sporită n-a fost însă întot
deauna dublată și de precizia 
necesară. în min. 64, Năstase 
a ridicat scorul la 3—0 ; în 
min. 75, Vrînceanu a marcat 
pentru dinamoviști ; în min. 78, 
Mulțescu a ratat un penalty , 
în -min. 80, Năstase a făcut 4—1 
pentru ca un minut mai tîrziu 
Dudu Georgescu să pecetlu
iască scorul la 4—2. în această 
repriză, în formația dinamo- 
vistă a evoluat și Mircea Lu- 
cescu, revenit pe gazon după o 
scurtă perioadă de indisponibi
litate.

La sfîrșit, un consult între 
colectivul de tehnicieni și dr. 
Dumitru Tomescu a stabilit că, 
dat fiind accidentul destul de 
serios suferit de Marcu, acesta 
nu va putea efectua deplasarea 
la Tîrnovo.

Cei 16 jucători ai Lotului re
prezentativ — anunțați la în
ceputul rîndurilor noastre — 
pleacă în cursul dimineții de 
astăzi la Tîrnovo, cu autocarul.

ACTUALITĂȚI
9 PREGĂTIRILE LOTULUI DE 

TINERET. Reuniți vineri, în ve
derea partidei amicale cu echipa 
similară a Bulgariei, componen- 
ții lotului de tineret s-au depla
sat la Brăila, locul de desfășura
re a întâlnirii de miercuri. Sub 
îndrumarea antrenorilor federali 
N. Petrescu și O. Popescu, tine
rii selectionabili au efectuat zil
nic ședințe de pregătire.
• POLITEHNICA TIMISOARA

— C.F.R. CARANSEBEȘ 4—1 
(2—0). Acest amical s-a disputat 
sîmbătă după-amiază. golurile 
fiind marcate de Nadu (2). Pe
trescu, Belanov, respectiv Kcle- 
men (din 11 m).
• F. C. OLIMPIA SATU MARE

— F. C. BIHOR 0—2 (0—0). Par
tida. desfășurată sîmbătă după- 
amiază, a avut multe minute 
bune de fotbal.

• CU OCAZIA MECIULUI DE 
FOTBAL care va avea loc du
minică 16 mai la Alexandria. în
tre echipa locală Unirea și Pro
gresul București (în cadrul Divi
ziei B). se organizează o excursie 
cu autocarele pentru suporterii 
formației bucureștene. înscrierile 
se fac la sediul clubului Progre
sul, în zilele de 10. 12 și 14 mai» 
între orele 18—20.

<| ECHIPA F.C. Argeș, aflată în 
turneu în Polonia, a jucat la Lodz 
cu formația locală Widzew. Parti
da s-a încheiat la egalitate: 1—1 
(1-1).

• JOI, 13 MAI. va avea loc )a 
Deva un meci amical între echi
pele Mureșul, din localitate, și 
F. C. Bihor. Partida va începe la 
ora 17,30.

LIDERII ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE

(28— 
fținut 
I BP- 
)unc- 
ped. 

rescu 
ectiv

I

SERIA I
F. C. BRĂILA—METALUL 

PLOPENI S—0 (0—0) 
BRĂILA, 9 (prin telefon). După 
primă repriză albă ca scor, in

de ținta și s-au in-
pe

Aproape 300 
tllnit la sfîrșitul săptămânii 
poligonul Tunari, la concursul 
dotat cu «Cupa Olimpia". Succe
sul de participare a fost susținut 
și de unele rezultate bune, prin
tre care noile recorduri naționale 
stabilite la probele de 3 X 20 f 
junioare de către Eva Olah, cu 
569 p (v. r. 568 p) și pistol stan
dard. juniori mici, de către L. 
Ionașcu cu 565 p.

I
I
I

izata 
Lde 
Gaz
ări...

ALTE REZULTATE : pisto£ vi
teză. seniori : 
(I.E.F.S.) 579 p.
limpia) 579 p ; 
Tașcă (Dinamo) 
ber, seniori : 1. 
namo) 545 p ; juniori 
tucea (C.S.U. Brașov) 356 
pușcă liberă, 60 f c, seniori 
E. Satala (Dinamo) 597 p, 2. 
Marin (Steaua) 592 p, 3. I. Trăs- 
căveanu (Steaua) 592 p ; pușcă 
standard. 60 f c senioare : 1. 
riana Feodot (Dinamo) 594 p, 2. 
Georgiana Oprișan (Unirea Foc
șani) 589 p. 3. Niculina “ "
(I.E.F.S.) 587 p. 4. Veronica Trip- 
șa (Dinamo) 586 p ; juniori ; 1. 
Gabriel Tătaru (I.E.F.S.) 592 p ; 
junioare : 1. Eva Olah (C.S.U. 
Brașov) 594 p, 2. Tatiana Ilovici 
(Stăruința Brașov) 589 p, 3. Elena 
Florea (C.S.M.B.) 587 p ; junioare 
mici : i. Anișoara Dumitru (Di
namo) 575 p ; juniori mici : 1. 
G. Marinescu (Dinamo) 587. 2.
C. Stan (Șc. sp. 1) 586 p ; 3 X 20 
f, senioare : 1. Georgiana Opri
șan (Unirea Focșani) 565 p, 2. 
Mariana Feodot (Dinamo) 564 p.

1. Șt. Popa 
2. M. Niță (O 
juniori : 1. T.

579 p ; pistol li- 
Giușcă (Di- 
: 1. Șt. Bib 

P ;
1. 

M.

L.

Ma-

Iosif

LUI BALCANIC DE RALIURI
SI-

eva 
irea 

și
apt, 
ra

i de 
k>n- 
Lun 
bri- 
ra- 
»n- 
be- 
un- 
ste 
a- 

înd 
ei 

va 
în- 

jnță 
în- 
na- 
Lea 
Ire-

ci^ și in România), urmînd ea 
din 1978 competiția să se des
fășoare pe parcursul a 4 sau 
5 etape.

— Ce a mai discutat Confe
rința ?

— în partea a doua s-au dis
cutat amănuntele privind des
fășurarea ediției a Xl-a și ul
tima a Raliului Balcanic orga
nizată în acest an în Bulgaria. 
S-a stabilit ca întrecerea să 
albă loc în zilele de 6—7 no
iembrie, cu startul și sosirea 
la Plovdiv. Raliul se va des
fășura pe două bucle, prima de 
562 km, iar a doua de 589 km.

în final vreau să accentuez 
buna conlucrare dintre 
siile 
Cluburilor din Balcani și. 
aceasta, 
care o au raporturile noastre 
bune în dezvoltarea sportului 
automobilistic din această parte 
a Europei.

Gh. ȘTEFANESCU

comi- 
sporlive ale Automobil 

. , prin 
influenta pozitivă pe

rA O VARIANTA CU 13 REZULTATE 
rE LA CONCURSUL PRONOSPORT 
L — Bologna 
ri — Fiorentina 
a — Como 
azionale — Roma 
tus — Sampdoria
— Milan

î — Perugia
a — Torino
za Călărași — C.S.U. Galați 
a Tr. m.— C.S. Tîrgoviște 
k Buc. — Dinamo Slatina

Bistrița — Corvinul
R Tomnatic —- C.I.L. Sighet 
câștiguri : 310.149 lei.
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o _____ __ _____ ___  ____
care brăilenif deși au dominat cu 
autoritate nu au reușit să fructifi
ce excelentele ocazii avute, dato
rită pripelii atacantllor in fazele 
de finalizare, în partea a doua, 
elevii antrenorului Titus Ozon 
și-au impus jocul, avind în linia 
mediană (Radu Dan — I. Nicușor- 
Prepurgel) punctul forte. F. C. 
Brăila a reușit să se impună la 
un scor de forfait, prin punctele 
Înscrise de Cristache (min. 55), care 
a reluat cu capul balonul din a- 
propiere, apărătorii metalurgiști 
au respins, după ce mingea depă
șise linia porții șl arbitrul, pe fa- 

validat just golul, Ologu 
62) si Traian (min. 70). Ar- 
Maximilian Popescu (Bucu- 
a condus următoarele for- 
F.C. BRAlLA: Trofin — 

Tilihoi, Trifina, Cristache, 
— Radu Dan, I. Nicușor, 
gel — Bulancea (min. 65 
che), I. Constantin (min.
gu), Traian. METALUL: 
chian (min. 73 Boroi) — _ 
Țaporea, Spiridon, Gruber — Gi- 
ba, Alexe, Cismaru — Adamescu 
(min. 70 Curcă), Georgescu, Ma.no- 
lache.

Aurel PAPADlE-coresn. 
CELULOZA CĂLĂRAȘI —C.S.U. 

GALAȚI 2—0 (1—0) 
CĂLĂRAȘI, 9 (prin telefon). 

Gazdele încep bine această parti
dă șt în primele 15 minute, ratea
ză câteva ocazii bune de a mar
ca prin Mușat (min. 3), Filimon 
(min. 8) șl Cotigă (min. 15). Jo
cul se desfășoară pe fondul supe
riorității teritoriale a localnicilor 
care se organizează mai bine la 
mijlocul terenului sl își creează 
multe faze favorabile, irosite, in
să, atît de ușor. In min. 43, to
tuși, la o greșeală a lui Șarpe, 
Mușat scapă singur în careu, dar 
portarul Tănase iese periculos, 
accidentîndu-1. Penalty 1 Gheor- 
ghe transformă.

După pauză, jocul scade din in
tensitate, oaspeții, aflându-se pro
babil, intr-una din ode mai slabe 
zile ale lor, lăsîndu-se dominați, 
fără a reuși nimic In atac. Logic, 
în min. 53 asistăm la o altă gre
șeală a apărătorilor gălățeni, care 
îl lasă liber pe Mastu, iar acesta 
înscrie spectaculos. Pînă la sfâr
șitul meciului Filimon (min. 54), 
V. Enache (min. 63) si Mușat 
(min. 70) ratează din poziții cla
re. Arbitrul Fr. Nasutto (Rm. Vâl
cea) a condus următoarele forma
ții: CELULOZA: Postelnicu — 
Roibu, Onofrei, Pană, Tudor — 
Catană, Filimon — V. Enache 
(min. 65 Pitiș), Gheorghe, Mușat, 
Mastu. C.S.U.: Tănase — Șarpe» 
N. Enache, Olteanu, Pascuale — 
Boghlci (min. 57 Duțu; min. 70 
Ene), Băjenaru, Păunescu — Cra
mer, Cotigă, Georgescu.

Florin SANDU-coresp. 
PAȘCANI — VIITORUL 
6—0 (0—0). Au Înscris:

(min. 48 și 65), Dumitru 
și 83), I. Gheorghe

ETAPA VIITOARE (16 mai) : C.S.M. 
Borzești — C.S.M. Suceava (0—1), U- 
nirea Focșani — F.C. Petrolul Ploiești 
(0—5), Metalul Plopeni — Gloria 
Buzău (0—1), C.S.U. Galați — S.C. 
Tulcea (1—0), C.S. Botoșani — Celu
loza Călărași (0—1), Victoria Tecuci 

■— C.F.R. Pașcani (1—2), Prahova 
Ploiești — Viitorul Vaslui (1—2), F.C. 
Brăila — Cimentul Medgidia (1—0), 
Ceahlăul P. Neamț — F.C.M. Galați 
(0-3).

1. F.C.M. GALAȚI 27 17 5 5 51-17 39
2. F.C. Brăila 27 14 7 6 46-19 35
3. C.F.R. Pașcani 27 14 5 8 49-26 33
4. C.S.U. Galati 27 10 12 5 32-22 32
5. F.C. Petrolul 27 11 9 7 44-27 31
6. C.S.M. Borzești 27 12 6 9 29-23 30
7. Prahova Ploiești 27 10 9 8 29-22 29
8. C.S.M. Suceava 27 12 3 12 29-31 27
9. Gloria Buzău 27 10 6 11 36-30 26

10. Cel. Călărași 27 11 4 12 31-50 26
11. Ceahlăul P. N. 27 10 5 12 24-32 25
12. Met. Plopeni 27 10 4 13 32-33 24
13. C.S. Botoșani 27 8 8 11 18-33 24
14. Vie. Tecuci 27 7 9 11 20-29 23
15. Cimentul Med. 27 8 7 12 27-38 23
16. Unirea Focșani 27 9 4 14 21-35 22
17. Viitorul Vaslui 27 7 6 14 25-48 20
18. S.C. Tulcea 27 5 7 15 18-46 17

ză, a 
(min. 
bitrul 
rești) 
mâții:

Gașpar 
Prepur- 
Mâhala- 
46 Olo- 
Chivor- 
Toader,

C.F.R. 
VASLUI 
Apostol 
(mim. 
47) și

S.C. 
SÂNI

C.S.

75 .
Bunea (min. 50).
TULCEA — UNIREA 

0—0.
BOTOȘANI — C.S.M.

(mm.

FOC-

BOR- 
ZEȘTI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Mănăstire (imin 40). 

F.C.M. GALATI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—1 Q—1). Autorii go
lurilor: Ene (min. 12), Pantazls 
(min. 74), respectiv Nisbor (min. 11). 

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA 
BUZAu 1—0 (0—0). A marcat:
Prepeliță (min. 69).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
VICTORIA TECUCI 1—1 (0—0). Au 
înscris: Simaciu (mim. 48) pentru 
F.C. Petrolul, Toma (mim. 76 din 
11 m) pentru Victoria.

CIMENTUL MEDGIDIA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Au
torul golului: Bădescu (min. 57 
din 11 m).

(Relatări de la corespondenții: 
C. Enea, Gh. Vorovenci, Th. Un- 
gureanu, T. Siriopol, I. Mîndrescu, 
I. Tănăsescu și R. Avram).

SERIA a ll-a 
PROGRESUL BUCUREȘTI— 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

2—0 (1—0)
Meci plăcut. Bucurestenii au e- 

voluat, mai ales în prima parte, 
la un bun nivel. în această peri
oadă înaintașii Progresului și-au 
creat multe situații favorabile, dar 
n-au reușit să concretizeze decât o 
dată, prin Fl. Mihai (min. 25). în 
primele 45 de minute craiovenii 
s-au menținut într-o prelungită 
defensivă, iar arbitrul a fost ne
voit, pentru neregularități, să a- 
vertizeze pe Nignea (min. 5), Gi
ron (min. 41) și Calotă (min. 41). 
Jocul s-a echilibrat, în general, 
după pauză deoarece oaspeții au 
pus, de astă dată, mai mult ac
cent pe ofensivă, periclitînd poar
ta adversă prin Stăncescu (min. 
48), Palea (min. 56, 72). Dar și 
bucureșteni! au avut nosibilitatea 
să înscrie, ratând prin Țevi (min. 
47, min. 61 — bară), Fl. Mihai 
(min. 54, 55), Apostol (min. 68, 85). 
Cel de al doilea gol poartă „sem
nătura" craioveanului Călin (min. 
75), care a încercat să trimită ba
lonul portarului, dar acesta nu l-a 
putut reține. A arbitrat N. Rainea 
(Blrlad). PROGRESUL: Giron — 
Ploscaru, Badea, D. Ștefan, Grama 
— Dragu (min. 66 Dumitrlu II), 
Nignea (min. 86 Condurache), F!l. 
Mihai — I. Sandu, Țevi, Apostol. 
ELECTROPUTERE: Tudora — Un- 
gureanu, T^nă, Bîtlan, Stanciu — 
Călin, Tacoi, Palea — Stăncescu, 
Calotă (min. 70 Rămoi), Cârțu 
(min. 46 Niță).

P VINTILA
CHIMIA TR. MĂGURELE— 

C. S. TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0) 
TR. MĂGURELE, 9 (prin tele

fon). încă din startul partidei oas
peții își afișează intențiile pentru 
obținerea unui rezultat favorabil. 
Ei se grupează bine în apărare, 
stăpânesc cu autoritate mijlocul 
terenului prin ,,trio"-ul Tănase — 
Economu — Tătaru, care asigură o 
bună circulație a balonului. Ei au 
și câteva ocazii de a înscrie însă, 
Economu (min. 12), Tătaru (min. 
17) și Sava (min. 40) le ratează. 
Chimia răspunde printr-un joc a- 
vîntat, bazat mai mult pe acțiuni 
individuale.

Repriza a doua s-a desfășurat în 
nota de superioritate a gazdelor, 
care In min. 54, în urma unei fa
ze foarte rar întâlnită, deschid sco
rul: Radu centrează de pe partea 
dreaptă, fundașul Gheorghe ratea
ză intercepția, apoi luftează Gran- 
cea, iar Ene, vrând să degajeze în 
corner, a marcat în proprie poar
tă! După aceea, localnicii au mai 
avut două situații excelente. în 
finalul partidei, oaspeții, trec de 
puțin pe Ungă egalare. Arbitrul 
I. Ciolan (Iași) a condus formațiile: 
CHIMIA: Bîrlă — Zimbru, Cristea, 
Pîrvu, Pancia — Pană, Nica (min. 
63 Cheche) — Radu (min. 68 Pan- 
tilie), Solomon, Gherănoiu, Bădă-

luță; C.S. TÎRGOVIȘTE: Haidu — 
Gneorghe (min. 63 Vasilache), 
Grancia, Ene, Popescu — Tănase, 
Economu, Tătaru — Kallo, Sava, 
Pitaru (min. 63 Niță).

Vasile IOHDACHE-coresD.
CHIMIA RM. VÎLCEA — META

LUL BUCUREȘTI 1—1 (0—1). Au
torii golurilor: C. Nicolae (min. 
61), pentru Chimia, Lungu (min. 
33), pentru Metalul.

METALUL MIJA — F.C.M. 
GIURGIU 0—0.

STEAGUL ROȘU BRASOV — 
MINERUL MOTRU 2—1 (2—1). Au 
înscris: Niță (min. 14), Pană 
(min. 40), respectiv Rădoi (min. 43).

NITRAMONIA FAGARAȘ — U- 
NIREA ALEXANDRIA 2—0 (1—0). 
Au marcat: Drăgoi (min. 30) si 
Nucă (min. 88).

TRACTORUL BRAȘOV — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0).
Meciul s-a disputat sîmbătă după 
amiază. Au înscris: Gherghe 
(min. 2) și Hintea (min. 47).

S. N. OLTENIȚA — METROM 
BRAȘOV 2—0 (0—0). Autorii golu
rilor: Rateu (min. 55) și Puchea 
(min. 86).

VOINȚA BUCUREȘTI — DINA
MO SLATINA 1—1 (0—1). Au mar
cat: Costache (min. 70) pentru Vo
ința, Țarălungă (min. 31) pentru 
Dinamo.

(Relatări de la corespondenții: 
P. Giornoiu, C. Cosma, C. Gruia, 
V. Lazăr, V. Secăreanu, V. Țugui

Alexandria — Progresul București 
(0—1), Metal ui București — S.N. Ol
tenița (1—3), C.S. Tîrgoviște — Stea
gul roșu Brașov (0^-2), Autobuzul 
București — Chimia Tr. Măgurele 
(1—1), Metrom Brașov — Metalul 
Mija (1—2), Dinamo Slatina — Chi
mia Rm. Vîlcea (3—5), Minerul Mo*tru
— Tractorul Brașov (0—1), Electropu- 
tere Craiova — Nitramonia Făgăraș 
(2—1), F.C.M. Giurgiu-Vointa Bucu
rești (0—3).

Si D. Moraru-Slivna)
1. PROGRESUL 27 17 5 5 45-22 39
2. Steagul roșu 27 15 7 5 37-20 37
3. Dinamo Slatina 27 15 6 6 51-19 36
4. C.S. Tîrgoviște 27 17 2 8 52-27 36
5. Electroputere 27 15 1 11 45-32 31
6. Chim. R. Vilcea 27 11 6 10 43-34 28
7. Unirea Alex, 27 9 9 9 21-23 27
8. Chim. Tr. Mag. 27 11 5 11 29-38 27
9. S.N. Oltenița 27 11 4 12 29-41 26

10. Nitramonia Făg. 27 10 5 12 32-37 25
11. Voința Buc. 27 9 7 11 33-38 25
12. Met. București 27 9 7 11 27-32 25
13. Tractorul Bv. 27 9 7 11 30-37 25
14. Metalul Mija 27 9 5 13 32-43 23 ,
15. F.C.M. Giurgiu 27 9 5 13 24-43 23
16. Minerul Motru 27 7 6 14 25-32 20
17. Autobuzul Buc. 27 6 5 16 17-41 17
18. Metrom Brasov 27 7 2 18 20-33 16

ETAPA VIITOARE (16 mai) : Unirea

SERIA A Ikl-a
GLORIA BISTRIȚA—F. C. COR

VINUL HUNEDOARA 0—1 (0—0)
BISTRIȚA, 9 (prin telefon). Prin 

victoria absolut meritată, repur
tată pe terenul redutabilei for
mații bistrițene. Gloria, hunedo- 
renii au făcut încă un pas spre 
Divizia A. Ei au jucat deschis, au 
stăpânit cu autoritate mijlocul te
renului, iar contraatacurile lor, 
purtate cu insistență prin extrema 
Georgescu (excelent în această 
partidă) și vîrful de atac Șumu- 
lanschi, au creat, de fiecare dată, 
panică în careul gazdelor. Gloria 
a avut inițiativa în primele ju
mătăți ale celor două reprize, 
dar atacurile sale s-au izbit de 
apărarea fermă a formației oas- 
pe. După ce Petrovici ratează 
deschiderea scorului (min. 46) 
„dispecerul" Șurenghin îi trimite
— prin mingi abile. înșelătoare
— pe Georgescu și Șumulanschi, 
din ce în ce mai des, spre poar
ta lui Gavrilaș. La una din aces
te faze (min. 72) Jurcă. intercalat 
în atac, centrează în fața porții, 
Georgescu șutează. Gavrilaș res
pinge și Șumulanschi reia ân 
gol : 0—1. Gazdele forțează egala- 
rea. devin nervoase (min. 88 Cio
can este eliminat), dar oaspeții 
se apără cu mult calm. Arbitrul 
N. Petriceanu (București) a con
dus formațiile : GLORIA : Gavri
laș — Kaizer, Pantelimon, Fili- 
poi, Ferenczi — Butuza. Em. Du
mitru (min. 76 Szekeli), Petro
vici — Bogagiu (min. 46 Schrein-

ner), Ciocan, Cilian ; F. C. COR
VINUL : Bologan — Stan. Ghiță, 
Vlad, Jurcă — Lazăr, Cojocarii, 
Șurenghin (min. 80 Dina) — Pin- 
tilie, Șumulanschi (min. 88 
Bucur), Georgescu.

Pavel PEANA-coresp.
C.F.R. TIMISOARA—MUREȘUL 

DEVĂ 3—2 (2—1)
TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). 

Ambele formații au jucat, in ge
neral, frumos și victoria a reve
nit pe merit gazdelor, care au 
fost mai incisive în fazele de 
finalizare. Oaspeții încep cu pase 
precise, cu un joc deschis și 
surprind deseori prin incursiuni 
rapide defensiva timișoreană, 
în min. 10 Moț reușește să des
chidă scorul, la o minge respinsă 
de portarul timișorean. După gol, 
feroviarii stăpînesc jocul și. în 
min. 25. Dima demarează pe ari
pa stingă și pasa lui o transfor
mă în gol Stoișin : 1—1. După 10 
minute același Stoișin înscrie eu 
capul obținînd avantaj pentru 
feroviari : 2—1, în repriza secun
dă timișorenii se mențin în atac 
dar nu reușesc să majoreze sco
rul. deoarece Stoișin, Kun și 
Dima ratează ocazii clare. Oas
peții egalează la un contraatac, 
în min. 82, prin Mihai, care preia 
o pasă de la Bocșa. Golul victo
riei timișorene este realizat de 
Panici (min. 86) care transfor
mă o lovitură de la 11 m s- 
cordată în urma unui fault co
mis de portarul Naște asu
pra lui Kun. A arbitrat R. 
Stîncan (București). C.F.R. : Su- 
ciu — Brindescu, Volaru, Băr- 
buț. Panici — Vodănicean. Chi- 
miuc — Stoișin, Kuri. Dima (min. 
82 Grigorescu), Periat (min. 62 
Ghiulvezean). MUREȘUL : Naște 
— Selymesi, Iancu, Gruber (min. 
57 Dumitreasca), Mihai — Puiu, 
Gherga, Niță — Bocșa. Moț (min. 
70 Stanciu). Starck.

Petre ARCAN-coresp. jud.
F. C. ȘOIMII SIBIU — IND. 

SIRMEI C. TURZII 3—1 (2—1).
Au marcat : Turlea (min. 23), 
Oprea (min. 43 și 53). respectiv 
Lorincz (min. 34).

STICLA TURDA — U. M. TI
MIȘOARA 1—1 (0—1). Au înscris : 
Cecan (min. 84) pentru Sticla, 
Buston (min. 6) pentru U. M.

METALURGISTUL CUGIR — 
VOINȚA CAliEI 2—0 (2—0). Au
torii golurilor : Dobrat (min. 20) 
și Urbanec (min. 23).

F. C. BAIA MARE — VICTORIA 
CALAN 1—o (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Coman (min. 49).

DACIA ORAȘTIE — MINERCL 
MOLDOVA NOUA 1—1 (0—0). Au 
înscris : .Radu (min. 86) pentru 
Dacia. Foaie (min. 65) pentru 
Minerul.

RAPID ARAD — GAZ METAN 
MEDIAȘ 4—1 (3—0).

UNIREA TOMNATIC — C.I.L. 
SIGHET 0—1 (0—0). A înscris
Deac în min. 60.

(Relatări de la corespondenții : 
I. Ionescu, L. Petru, M. Vilceanu»

ETAPA VIITOARE (16 mai) : Minerul 
Moldova Nouă — Rapid Aiad (0—2),. 
C.I.L. Sighet — Dacia Orăștie (0—1) 
F.C. Baia Mare — Unirea Tomnatic 
(3—2), C.F.R. Timișoara — F.C. Șoimii 
Sibiu (0—4), Victoria Călan — Gloria 
Bistrița (0—1), Mureșul Deva — U.M. 
Timișoara (0—2), Sticla Turda — Me
talurgistul Cugir (0—2), F.C. Corvinul 
Hunedoara — Ind. sîtmei C. Târzii 
(0—1), Victoria Cărei — Gaz metan 
Mediaș (0—5).

V. Săsăranu si B.
1. F.C. CORVINUL 27

Creții).
18 5 4 44-18 41

2. F.C. Șoimii 27 14 10 3 39-16 38
3. F.C. Baia Mare 27 14 4 9 35-23 32
4. Gloria Bistrița 27 13 4 10 41-24 30
5. C.F.R. Tim. 27 13 3 11 35-31 29
6. U.M. Timișoara 27 10 7 10 33-31 27
7. Victoria Călan 27 12 3 12 30-33 27
8. Met. Cugir 27 12 3 12 27-33 27
9. Ind. sir. C. T. 27 11 4 12 34-33 26

10. Sticla Turda 27 9 8 10 22-26 26
11. Gaz met. Med. 27 10 5 12 39-32 25
12. Dacia Orăștie 27 10 5 12 25-27 25
13. Min. Mol. N. 27 11 3 13 36-41 25
14. C.I.L. Sighet 27 10 5 12 31-36 25
15. Mureșul Deva 27 10 4 13 39-44 24
16. Rapid Arad 27 10 3 14 24-44 23
17. Victoria Cărei 27 7 5 15 22-39 19
18. Unirea Tomn. 27 6 5 16 21-46 17



Punct final în campionatul de hochei

STEAUA ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
• în ultimul meci, 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) cu Dinamo

Campionatul republican de 
hochei s-a încheiat aseară cu 
ultima întîlnire (a 8-a) dintre 
Steaua și Dinamo, în mijlocul 
unui uriaș interes și într-o at
mosferă de mare derby. Peste 
8 000 de spectatori au făcut ne
încăpător patinoarul „23 Au- 
gust“, încurajîndu-și frenetic 
favoriții. La capătul unei epui
zante partide, victoria a reve
nit echipei Steaua cu scorul de 
2—0 (1—0, 1—0, 0—0). în acest 
fel, elevii antrenorilor Zoltan 
Czaka și Nicolae Zograffi i-au 
egalat pe dinamoviști în frun
tea clasamentului, ocupînd pri
mul loc datorită unui golaveraj 
direct superior (30—27), și in- 
trînd în posesia tricourilor de 
campioni.

Partida a început cu o lungă 
perioadă de studiu. în care s-a 
văzut că ambele formații pre
feră să joace prudent, cu multă 
siguranță în apărare, unde din 
nou, și chiar de la început, 
s-au făcut remarcați cei doi 
portari : Netedu (Steaua) și Du- 
mitraș (Dinamo). în timp însă 
ce Steaua a aruncat în luptă 
tot efectivul (trei linii), Dinamo 
a preferat să utilizeze^ numai 
două linii, ceea ce a făcut, în 
mod firesc, ca forțele fizice, 
dar mai ales psihice ale exce- 
lenților atacanți dinamoviști să 
se epuizeze repede. Aceasta este 
principala explicație a înfrînge- 
rii și mai cu seamă a faptului 
că am putut asista la primul 
derby Steaua — Dinamo, în ca
re ultimii nu înscriu nici un 
gol !

Pe acest fond, treptat Steaua 
a trecut la cîrma jocului și și-a 
impus superioritatea. înscriind 
de două ori prin G. Szabo, care 
a fructificat cu calm și inteli
gență o excelentă pasă a lui 
Herghelegiu (min, 18) și Ioniță 
— șut fulgerător de la distanță 
(min. 31). Să amintim că Steaua 
a mai înscris două goluri, anu
late pe drept de arbitri, unul 
pentru jenarea portarului, iar 
celălalt pentru că s-a realizat 
cu o... jumătate de puc 1 Au

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO
„CUPA ROMÂNIEI • ECHIPA UNGARIEI, CÎSTIGĂTOAREA TROFEULUI

• ÎN ULTIMUL MECI, ROMÂNIA — U.R.S.S. 8—9
• AUSTRALIA, LA UN PAS DE O MARE SURPRIZĂ.

CWJ-NAPOCA, 9 (prin te
lefon). Cel mai important tur
neu preolimpic de polo, „Cupa 
României", care a reunit patru 
din primele cinci echipe cla
sate La ultimul campionat mon
dial, s-a încheiat duminică în 
piscina acoperită din localitate 
cu victoria scontată a repre
zentativei Ungariei. Aceasta a 
cîștigat toate cele șase partide 
susținute. Sîmbătă, campionii 
europeni au întrecut formația 
bulgară (aceasta a făcut un 
simplu act de prezență) cu 
10—1, iar duminică dimineață 
ei au trecut prin mari emoții 
în partida cu Australia. For
mația Australiei a făcut cel 
mai bun joc al ei din acest

CLASAMENT FINAL •
1. Ungaria 6 6 0 0 37—17 12
2. U.R.S.S. 6 5 0 1 49—30 10
3. România A 6 4 0 2 38—30 8
4. Cuba 6 2 1 3 36—38 5
5. Australia 6 2 0 4 26—34 4
6. România B 6 0 2 4 20—34 2
7. Bulgaria 6 0 15 18—41 1

CONCURSUL DE TIR
DE LA PLSEN

Trăgătorii români din lotul o- 
llmpic au participat la un impor
tant concurs internațional găzduit 
de orașul Plsen (Cehoslovacia). In 
proba de pușcă liberă 60 f c, cîș- 
tigată de sportiva bulgară Ana 
Pelova, cu 598 p, reprezentanții 
noștri s-âu clasat, pe locurile ur
mătoare: 4. N. Rotaru — 597 p...
12. M. Ilca — 595 p..., 22. I. Codrea- 
nu — 593 p..„ 24. șt. Caban — 
593 p... 26. R. Nicolescu — 593 p 
și... 31. M. oncică — 592 p. La 
3X40 f, ștefan Caban s-a clasat 
pe locul 16 cu 1150 p. lire Codrea- 
nu pe locul 17, cu 1149 p, iar N. 
Rotam, pe locul 20. cu 1148 p. iată 
și locurile ocupate de sportivii ro
mâni la pistol viteză, întrecere 
cîștigată de polonezul J. Zapedzkt, 
cu 594 p: 3. V. Atanasiu — 592 p.
4. C. ion — 592 p..„ 6. D. luga 
592 p..„ 11. M. Stan — 590 p și...
13. M. Roșea — 588 p. Menționăm 
că la întreceri au participat țlntași 
de valoare din Bulgaria, Ceho
slovacia. Polonia, Ungaria șl 
U.R.s.s. 

arbitrat : O. Barbu și M. Pres- 
neanu.

¥
în deschidere, Sport Club a 

învins pe Dunărea cu scorul 
de 7—3 (0—0, 6—2, 1—1). Vic
toria s-a decis într-o singură 
repriză — a 2-a — cînd va
lențele ofensive ale formației 
din Miercurea Ciuc au fost 
puse mai bine în valoare prin 
acțiuni colective, rapide și in
cisive. Au marcat : Nagy și 
Antal (cite 2), Texe, Csiszer și 
Solyom, respectiv, Iordan (2) și 
Bălăneanu. Au arbitrat FI. Gu- 
bernu și C. Sgîncă.

★
Sîmbătă, penultima reuniune 

a campionatului a fost pe punc
tul de a furniza o mare sur
priză. în meciul Dinamo — 
Dunărea, gălățenii conduceau 
cu 3—0 după 30 de minute de 
joc ! Ei au avut în continuare 
două ocazii rarisime (Olenici și 
Moroșan — singuri cu porta
rul), a căror finalizare ar fi 
pecetluit, probabil, soarta par
tidei. Aflîndu-se sub spectrul 
înfrîngerii, dinamoviștii s-au 
mobilizat și au cîștigat pînă la 
urmă cu scorul de 6—3 (0—2, 
4—1, 2—0). Au marcat : Cos- 
tea (2), Pisaru, Nuțescu. Axinte 
și Dumitru, respectiv. Liga (2) 
și Bălăneanu. Au arbitrat O. 
Barbu și Șt. Eneiu.

Steaua a întrecut pe Sport 
Club cu 7—2 (1—0, 4—0, 2—2), 
autorii golurilor fiind Ilălăucă 
(2), Mikloș, Nistor, Gheorghiu, 
G. Szabo și Popa, respectiv, 
Antal și Nagy. Au arbitrat Gh. 
Mureșanu și A. Dibernardo.

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

Iată clasamentul final al cam
pionatului :

1. STEAUA 24 19 2 3 159— 6<5 40
2. Dinamo 24 19 2 3 153— 76 40
3. S.C. M. Ciuc 24 6 0 18 90—158 12
4. Dunărea 24 2 0 22 59—166 4

turneu, a condus cu 3—2 după 
două reprize și a fost privată 
de un penalii. Poloiștii maghiari 
și-au revenit de-abia în final 
și s-au „liniștit" la scorul de 
5—4, cînd au primit „cadou" o 
lovitură de la 4 m, transfor
mată de Farago. Pe locul se
cund în clasamentul general s-a- 
situat selecționata U.R.S.S., 
după unii specialiști cea mai 
bună echipă a turneului. Sîm
bătă, campionii lumii au fă
cut o frumoasă demonstrație 
împotriva reprezentativei Cubei 
(10—6), iar duminică au cîști
gat la mare luptă (9—8) între
cerea cu formația A a Româ
niei, hotărîtoare pentru locul 
secund.

Poloiștii români au luptat cu 
multă ambiție împotriva unei 
formații solide, cu o apărare 
greu de trecut și șuteri de te
mut. De altfel, ei au reușit să 
păstreze echilibrul timp de 
două reprize, cînd au și con
dus cu 1—0, 4—3 și 5—4. Din 
păcate, de fiecare dată FI. Slă- 
vei a primit goluri parabile, 
fâcînd inutile eforturile coechi
pierilor săi.

Meciul s-a decis practic în 
repriza a treia, cînd gafelor- 
portarului român (oare de ce 
nu a fost schimbat ?) s-au a- 
dăugat și greșelile elementare 
ale lui Răducanu, CI. Rusu și 
V. Rus. Și, de la 6—5, cam
pionii mondiali au ajuns la 8—5, 
scor cu care au intrat în apă 
în ultimul „sfert". Fără să a- 
cuze șocul, formația română a 
revenit în atac, a obținut trei

BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI 

ELIMINAȚI DIN TURNEUL OLIMPIC!
Turneul masculin de baschet 

de la Edinburg, pentru califi
carea la J.O. de la Montreal, 
s-a încheiat cu o mare sur
priză : în meciul decisiv, e- 
chipa Italiei a întrecut cu 
scorul de 84—79 (36—36) se
lecționata Iugoslaviei. Clasîn- 
du-se pe primul loc din cele

NOI VICTORII ALE ATLEȚILOR 
ROMÂNI LA ATENA

ATENA, 9 (prin telefon). Pe 
stadionul Karaiskakis a avut 
loc sîmbătă, în nocturnă, un 
nou concurs internațional de 
atletism, la startul căruia au 
fost prezenți și cîțiva sportivi 
români.

O excelentă evoluție a avut 
din nou Mariana Suman în pro
ba de 800 m, pe care a domi
nat-o net. realizînd cu 2:00,4, 
cel mai bun rezultat al său din 
actualul sezon și unul dintre 
cele mai bune din lume. Pe 
locul doi, cu un timp de ase
menea bun, s-a clasat Ileana 
Silai (2:02,4) iar locul trei a re
venit tinerei Eiisabeta Bakalar- 
Marinescu (2:08,9).

Remarcabilă și comportarea 
semifondistului Petre Lupan, 
care s-a impus în cursa de 
1500 m. pe care a încheiat-o vic
torios cu timpul de 3:40,6, per
formanță în imediata apropiere 
a recordului său personal. în 
aceeași cursă, Nicolae Onescu 
a sosit al patrulea în 3:42,1, iar 
Gheorghe Ghipu a terminat pe 
locul opt (!) în 3:44,6, arătîn- 
du-se puțin obosit.

Alte rezultate ale atleților ro
mâni : 110 m garduri — Erwin 
Sebestycn locul III cu 13,7 s,

BUCUREȘTI - TEHERAN 6-4 LA BOX
Vineri seara, cîteva sute de pa

sionați al nobilei arte au luat 
loc în jurul ringului instalat în 
sala Glulești din Capitală pentru 
a asista la întilnlrea internațio
nală amicală dintre selecționa
tele orașelor București și Tehe
ran. Pugiliștli iranieni, componențl 
ai lotului olimpic, vor susține 
mal multe partide cu sportivii 
români.

Prima reuniune a fost viu dis
putată, cu meciuri dîrze. în care 
fiecare combatant a căutat să 
demonstreze o valoare cit mat 
ridicată. Au avut loc 10 partide, 
dintre care românii au cîștigat 
6. iar oaspeții 4. In cel mai pal
pitant meci al galei s-au întll- 
nit. in cadrul categoriei cocoș. 
D. Dorobanți» si Hoaedi. A fost 
o dispută acerbă, în care s-au 
schimbat lovituri dure, fiecare 
căutind scoaterea din luptă a 
adversarului. Cum acest lucru nu 
s-a întîmplat a fost declarat în
vingător la puncte Dorobanțu, 
deși — după părerea noastră —

situații de superioritate nume
rică (concretizate de Popescu), 
față de cele două ale jucăto
rilor sovietici (a marcat o dată 
Dolgușin), cedînd la limită 
(8—9) în fața unei echipe mai 
bune, care se anunță ca prin
cipală favorită la titlul olim
pic ce se va decerna la Mont
real.

Adrian VASILIU

Rezultate: Ungaria — Bulgaria 
10—1 (2—0, 0—0, 5—1, 3—0). Au
marcat: Farago 5, Konrad ni 2, 
Horkay, Somossy și Kenez pentru 
Ungaria, respectiv Gadjev. Arbi
tru : Iukovici (Iugoslavia); Româ
nia A—România B 7—4 (0—2, 2—0,
1—0, 4—2). Au marcat: CI, Rusu, 
2, Schervan, Răducanu, I. Slăvei, 
Popescu, Zamfirescu pentru ,,A“, 
respectiv Fejer 2, Al. Munteanu, 
Mirea. Arbitru: McLaucunaln
(Australia): U.R.S.S. — Cuba
10—6 (4—3, 3—2, 1—0, 2—1). AU
marcat: Dreval 3. Kabanov 2, 
Dolgușin, Kotenko, Barkalov, 
Meș ven ir adze, Romanciuk pentru 
U.R.S.S., respectiv Rizzo 2, D. Ro- 
driguez 2, Pena, Duarte. Arbitru: 
Asenzio (Spania): Cuba — Bulga
ria 9—2 (1—1, 3—0, 1—0, 4—1). Au 
marcat: Pena 3. Perez 2, Duarte, 
Rizzo. D. Rodriguez, Garcia cen
tru Cuba, respectiv Popov. Gad- 
jev. Arbitru: Mărculescu (Româ
nia) : Ungaria — Australia 6—4 
(1—1, 1—2, 1—0, 3—1). Au marcat: 
Farago 3. Konrad m 2, Horkay 
pentru Ungaria, respectiv Tur
ner 3, Goof. Arbitru: Asenzio 
(Spania): U.R.S.S. — România A 
9—8 (3—2, 3—3, 2—0. 1—3). Au mar
cat: Dolgușin 2, Kabanov 2, Bar
kalov 2, Dreval, Melnikov, Roskov 
pentru U.R.S.S.. r'esnectiv Pones- 
cu 3. C. Rusu, Nastasbi. Ci. Rusu, 
Slăvei. Răducanu. Arbitru: Iuko- 
vicl (Iugoslavia).

8 participante, formația Ita
liei a obținut dreptul de a 
lua parte la turneul olimpic.

Rezultate din penultima zi : 
Iugoslavia — Polonia 101—92 
(52—44) ; Franța — Irlanda 
94—72 (38—26) ; Italia — Israel 
80—66 (M—23). 

în urma redutabililor hurdleri 
polonezi L. Wodzynski și Pușty. 
Pe același loc s-a clasat și 
Dinu Piștalu, la prăjină, cu 
5,10 m. Gheorghe Ungureanu 
a fost al patrulea la 800 m cu 
1:59,5.

3 RECORDURI MONDIALE 
STABILITE DE ATLETELE 

DIN R.D.G.

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Dresda, 
au fost stabilite trei recorduri 
mondiale feminine de atletism, 
de către sportivele din R. D. 
Germană. La săritura în înăl
țime, Rosemarie Witschas — 
Ackermann a reușit perfor
manța de 1,96 m (vechiul re
cord Ii aparținea cu 1,95 m). 
La săritura în lungime, Angela 
Voigt a obținut 6,92 m (v.r. 
Heide Rosendahl, 6,84 m), iar 
proba de 400 m a revenit 
Christinei Brehmer în 49,77, co- 
rectînd vechiul record mondial 
care aparținea Irenei Szewin
ska cu 49,9.

Hoaedi a punctat mai mult șl 
mai clar. IATĂ CELELALTE RE
ZULTATE : semitnuscă : D. Ivan 
p. p. Besiri ; muscă : T. Dinu 
b. p. Ansorl ; pană : Șt. Hirșu 
b. ab. 3 Phangiel ; semiușoară : 
V. Ion p. p. Bahmani ; ușoară : 
I. Grlgore b. ab. 2. Soadegii ; 
semimijiocie : N. Marin b. p. 
Geamsidi ; mijlocie mică : N. Mo- 
canu p. p. Bahri, I. Lupu p. ab. 2 
Azarhazin ; semigrea : M. Cull- 
neac b. ab. 1 Ambarsumlan.

P. IOVAN

A ÎNCEPUT

„CURSA PĂCII“

• 'I. Romașcanu pc locul
XI in clapa 1

PARDUBICE, 9. Sîmbătă, la 
Praga. s-a dat startul în cea de 
a 29-a ediție a „Cursei Păcii*. 
La marea întrecere a ciclismu
lui amator ce se dispută anul 
acesta pe ruta Praga — Varșo
via — Berlin, de-a lungul a 
aproape 2 000 km. participă 113 
rutieri din 19 țări.

Prologul competiției, un contra
timp individual de 7 km. desfă
șurat sîmbătă pe străzile capita
lei Cehoslovaciei, a fost cîștigat 
de polonezul Stanislaw Szozda cu 
12:06,9, urmat de Jiri Konecny 
(Cehoslovacia) 12:09,1. Nikolai 
Gorelov (U.R.S.S.) 12:12,9 ș.a.
Rutierii români au ocupat locu
rile 36. V. Teodor 12:54 ; 37. I. 
Cojocarii 12:54 ; 51. M. Romașca- 
nu 13:04 ; 67. T. Drăgan 13:21 ; 
70. E. Dulgheru 13:26 și 82. Val. 
ILie 13:36.

Duminică s-a disputat, pe ruta 
Praga — Pardubice (143 km), e- 
tapa I. Primul sosit la Pardubice 
a fost ciclistul cehoslovac Anto
nin Bartonicek, cronometrat In 
3 h 42:33, urmat de Nikolai Go
relov (U.R.S.S.). Frantisek Kalis 
(Cehoslovacia). Michael Schiffner 
(R.D.G.) ș. a. Pe locul XI. în a- 
celași timp cu învingătorul, a so
sit rutierul român Mircea Romaș- 
canu. Primul pluton a numărat 
21 de alergători. în clasamentul 
general individual conduce ciclis
tul sovietic Nikolai Gorelov.

Luni (n. r. astăzi) se dispută 
etapa a n-a, pe ruta Litomysl — 
Gottvaldov (165 km).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM A Steve Williams a aler

gat 100 m în 10,0 și 200 m în 20,1. 
Alte rezultate ale atleților americani : 
400 mg — Moses 48,9 ; triplu — Hay
nes 16,57 m; prăjind — Beli 5,43 m; 
5 000 m — Kogh 13:39,1 ; 110 mg — 
Foste» 13,3 ; 3000 m obst. — Cour 
9:06,2 ; 200 m - H. Williams 21,5 ; 
800 m — Baxter 1:50,6. A In cadrul 
campionatelor universitare ale Fran
ței, J.M. Bellot a obținut 5,40 m la 
săritura cu prăjina.

CICLISM a A 4-a etapă a competi
ției ,,4 zile de la Dunkerque" a reve
nit belgianului S. Vandaele — 183 km 
în 4 h 13,14. In clasarfient conduce 
Freddy Maertens, A După 11 etape, 
în Turul Spaniei conduce belgianul 
Erik Jacques.

GIMNASTICA • La Wiesbaden s-a 
încheiat concursul masculin pentru 
calificarea la J.O. de la Montreal. 
S-au calificat, în ordine : S.U.A., Elve
ția, Franța, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia. După cum se știe România 
este calificată din oficiu. La individual 
compus pe primul loc s-a situat fran
cezul Henri Boerio cu 111,20 p.

JUDO A In campionatele europene 
de la Kiev ultimii cîștîgători sînt : 
cat. 63 kg — J. Tunchick (Ungaria) î 
cat. 70 kg — V. Dvoinikov (U.R.S.S.) ; 
cat. open—A. Kazancekov (U.R.S.S.). 
Continuă întrecerile pe echipe.

ȘAH A La Vitbaț (Iugoslavia), după

FLORETISTA ANA PASCU
PE LOCUL 4 LA

„TROFEUL JEANTY“
Turneul internațional feminin 

de floretă desfășurat la Paris 
a fost cîștigat de echipa Fran
ței cu 4 victorii (în meci de
cisiv, cu Ungaria, 9—7), urma
tă de reprezentativele Ungariei 
cu 3 v (10—6 cu România), 
României 2 v, Italiei 1 v și 
Franța B 0 v. în continuare 
s-a desfășurat concursul indi
vidual dotat cu „Trofeul 
Jeanty*. Pentru turneul final 
s-au calificat următoarele fio- 
retiste : Pascu (România),-
Schwarzenberger—Tordasi, Hec- 
sey, Kovacs, Maros (toate din 
Ungaria, Hanisch (R.F.G.). Ana 
Pascu a ocupat locul 4, con
cursul fiind cîștigat de Kovacs.

★
Congresul Federației Inter

naționale de scrimă, întrunit 
în capitala Franței, l-a reales 
ca președinte al acestui for 
sportiv pe Pierre Ferri (Fran
ța). Cu acest prilej, a fost re
confirmată hotărîrea ca în 
anul 1977 campionatele mon
diale de scrimă să se desfă
șoare la Buenos Aires in luna 
iulie. In ceea ce privește cam
pionatele mondiale din 1978, 
și-au depus candidatura Ro
mânia și Australia. Următo
rul congres al Federației inter
naționale de scrimă se va ține 
anul viitor la Deauville.

ITALIA (etapa a 29-a, penulti
ma) : Lazio — Milan 4—0, Verona
— Torino 0—0, Juventus — Samp- 
do ria 2—0, Ascoli — Bologna 0—0, 
Cesena — Como 2—0, Cagliari — 
Fiorentina 2—1, internazionale — 
Roma 2—0, Napoli — Perugia 4—0. 
înaintea ultimei etape, în fruntea 
clasamentului se află Torino cu 
44 p, urmată de Juventus cu 43 p 
(duminică, Juventus joacă la Pe
rugia, iar Torino acasă cu Cese
na). Cagliari — pe ultimul loc, cu 
17 p — a retrogradai. Pentru ce
lelalte două locuri la retrogradare 
sînt angrenate încă echipele Como 
(20 p), Ascoli, Lazio, Sampdoria 
(cu cîte 22 p) și Verona (23 p).

U.R.S.S. — în optimile de fi
nală ale „Cupei U.R.S.S.* : Loko
motiv Moscova — Ararat Erevan 
0—1 ; Zaria Voroșilovgrad — Șah
ilor Donețk 0—1 ; Karpatî Lvov — 
Aripile Sovietelor Kuibîșev 1—0 ; 
Dinamo Tbilisi — Zenit Lenin
grad 3—0.

FRANȚA. — întîlnirile retur 
din sferturile de finală ale „Cu
pei Franței* : Marsilia — Anvers
2— 0 ; Metz — Bastia 0—0 ; Lyon
— Paris Saint Germain 2—0 ; Va
lenciennes — Nancy 2—1. S-au 
calificat pentru semifinale echi
pele Marsilia, Metz, Lyon și 
Nancy, care cîștigase primul ioc 
cu 2—0

R. F. GERMANIA. — (etapa a 
30-a). Essen — Bayern Munchen
3— 3 ; Hanovra — Bremen 0—0 ;
Hamburg — Braunschweig 4—0 ; 
Duisburg — Hertha 2—1 ; Boc
hum — Eintracht Frankfurt pe 
Main 5—3 ; Borussia Mdnchenglad- 
bach — Bayern Uerdingen 6—1.' 
în clasament conduce Monchcn- 
gladbach — 41 p.

A In campionatul interbritanic 
echipa Angliei a învins cu 1—0 
(0—0) selecționata Țării Galilor, 
în timp ce echipa Scoției a în
trecut cu 3—0 (1—0) formația Ir
landei de Nord.

A A fost alcătuită selecționata
S.U.A. care va participa la apro
piatul turneu internațional. DiiT 
lotul celor 19 selecționabili fac 
parte, printre alții, celebrul ju
cător brazilian Pele, care, după 
cum se știe, joacă în echipa pro
fesionistă „New York Cosmos*, 
englezii Bobby Moore și George 
Best. La acest turneu, echipa 
S.U.A. va susține trei partide, cu 
Brazilia. Italia și Anglia.

8 runde, conduce Radulov cu 5V2 p. 
Maestrul român V. Vaisman, care a 
remizat cu Matulovici, se află pe lo
cul 10, cu 3V2 p. ii După 10 runde, 
în turneul feminin de la Budapesta 
conduce Nana Aleksandria (U.R.S.S ) 
cu 8*/j p. Rezultate : Pogorevici — 
Aleksandria 0—1 ; Kriszan — Finta 
1—0 ; Eretova — Ivanka șl Porubski 
— Hofmann, remize A Turneul de la 
Arrecife de Lanzarote (Insulele Cana
re) a fost cîștigat de danezul Bent 
Larsen — 7Y2 (din 11).

TENIS A Semifinalele turneului 
WCT de la Dallas : Borg — Solomon 
7—5, 6—0, 6—3 ; Vilas — Stockton 
7—5, 6—4, 6—1. A Turneul de la 
Munchen a fost ciștigat de M. Oran- 
tes, învingător cu 6—1, 6—4, 6—1 asu
pra lui K. Meiler. In semifinale : 
Orantes — Kary 6—1, 6—4 ; Meiler — 
Kodes 5—7, 6—4, 6—4 A Englezul 
Mottram l-a eliminat pe maghiarul 
Taroczy în „sferturi", la Florența, cu 
6—2, 3—6, 6—3.

TENIS DE MASA a La Phenian s a 
încheiat cel de-al 3-!ea campionat al 
țărilor Asiei. In probele de simplu, 
victoria a revenit reprezentanților 
R.P. Chineze : Lian Kuo-lian, la mas
culin și Cian Li, la feminin.

YACHTING A Campionatul euro
pean — clasa ,,finn", desfășurat la 
Po»t Camargue (Franța) s-a încheiat 
cu victoria francezului Serge Maury.
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