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NAȚIONALE Șl ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID Șl DE STAT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, luni, 9 mai, 
sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Marii A- 
dunări Naționale și activului 
central de partid și de stat, 
consacrată sărbătoririi Cente
narului proclamării indepen
denței de stat a României, act 
de însemnătate crucială in is
toria neamului, pentru destine
le patriei, care a constituit o 
strălucită încununare a luptei 
eroice, îndelungate, a poporului 
nostru împotriva dominației și 
asupririi străine, pentru pă
strarea ființei naționale și nea- 
tîmare, pentru afirmarea sa ca 
națiune liberă, de sine stătă
toare, exercitînd o inriurire 
profundă și permanentă asu
pra evoluției istorice a țării.

In această zi, odată cu Cen
tenarul independenței, sărbăto
rim crearea, acum 56 de ani, a 
Partidului Comunist Român și 
victoria, cu 32 de ani în urmă, 
asupra fascismului — eveni
mente de însemnătate istorică 
pentru dezvoltarea liberă a pa
triei, pentru împlinirea năzuin
țelor de veacuri ale poporului 
român, pentru făurirea unei 
vieți noi, socialiste pe pămintul 
României.

...Este ora 10,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, sosesc în sală, 
fiind întîmpinați cu multă căl
dură, cu îndelungi și puternice 
aplauze, ovații și urale de cei 
peste 11000 participant! la se
siune. Clipe în șir, se aclamă 
cu însuflețire, intr-o firească și 
simbolică alăturare. numele 
partidului și al secretarului său 
general — „Ceaușescu—P.C.R.",

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, de mare săr
bătoare, împreună cu secreta
rul general al partidului iau 
loc în prezidiu tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră-

în entuziasmul și însuflețirea generală, 
a luat cuvîntul

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

gănescu, Janos Fazekaș, Ion Io- 
niță. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Lconte Răutu. Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan

Andrei, Iosif Banc. Ion Cotnan, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Ludovic Faze
kaș, Mihai Gere, Nicolae Gio-

(Coniinuare în pag. 2—3)

In seara zilei de 9 Mai, în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului 
și statului, a avut loc pe sta
dionul „23 August11 din Capitală 
un grandios spectacol omagial 
consacrat Centenarului Inde
pendenței de Stat a României.

în tribunele marelui stadion 
sînt prezenți zeci de mii de ce
tățeni — tineri și vîrstnid, fe
mei Și bărbați, oameni ai mun
cii din întreprinderi și institu- 
ții' din Capitală și din întreaga 
țară. Stadionul, iluminat feeric, 
este împodobit sărbătorește. Do
mină portretul celui mai iubit 
fiu al poporului român, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapele tricolore și roșii.

...Ora 19,30. — Sosirea secre
tarului general al partidului 
este salutată cu ovații și urale 
de către toți cei prezenți. Din 
zeci de mii de piepturi răsună 
aclamații pentru Partidul Co
munist Român, pentru secre
tarul său general. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.11.

în tribuna oficială iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului

„El e cel mai dirz luptător, cel mai om, 
Prin el se-mplinesc demnitatea, dreptatea. 
Nădejdea înaltă de el ne-o legăm,
Prin el, ca popor, ne-am găsit libertatea ! 
Noi Țara, pe-al nostru erou ÎI urmăm, 
Jurăm să-l urmăm ! Jurăm !
In frunte cu omul în toate uman.
De Independență legați pe vecie
Noi, fiii pămîntului daco-roman,
Jurăm să rămîi pentru veci. Românie, 
Un liber, ferice popor suveran,
Popor suveran ! Jurăm !“

într-un final apoteotic, pe 
fondul ultimelor cuvinte rostite 
de întregul stadion, răsună ver
surile și melodia unui imn ne
pieritor : „E scris pe Tricolor 
unire !“. Pe fundal este contu

de Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră.

Sînt prezenți, de asemenea, 
în tribuna centrală activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai unor instituții centrale, per
sonalități ale vieții cultural-ști- 
ințifice.

Sînt de față numeroși oaspeți 
de peste hotare, precum și șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră.

Fanfara intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. După acest moment 
solemn, prin fața tribunei ofi
ciale defilează detașamente de 
militari ai forțelor noastre ar
mate, formațiuni ale gărzilor 
patriotice și de pregătire mili
tară a tineretului pentru apăra
rea patriei. Pe tot cuprinsul tri
bunei a Il-a sînt redate, prin- 
tr-un mozaic policrom, două date 
istorice: 1877—1977. Fanfara cîn- 
tă acum imnuri cu o adîncă 
rezonanță în conștiința celor 
prezenți : „Partidul—Ceaușescu 
— România11 și „E scris pe tri
color unire !“

Pe stadion se desfășoară un 
splendid și înălțător spectacol 
omagial.

La sfîrșitul spectacolului, în- 
tr-o atmosferă entuziastă, de 
mare însuflețire, este rostit 
Jurămîntul solemn prin care 
întreaga noastră națiune se 
leagă să urmeze neabătut po
litica partidului, pe secretarul 
său general : 

rat portretul luminos al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, flan
cat de steagurile partidului șl

(Continuare în pag. 2—3)
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Comentarii și de
clarații după ma
rea victorie de ia 
Zagreb
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„CUPA DAVIS"

• ROMÂNIA-BUL
GARIA 103-88 
LA BASCHET
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san, Ion Iliescu, Ștefan Mocuța, 
Vasile Patilineț, Mihai Telescu, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Constantin Dăscălescu. Aurel 
Duma și Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu și Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernu
lui.

In prezidiu iau loc de ase
menea, miniștri, primii secre
tari ai comitetelor județene de 
partid, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 

generali activi și 
de război, repre- 

unor organizații

Comunist 
Marii Adu- 

vechi militanți 
din 
din 

toate ju- 
muncitori, 
știință, de 

cadre, di- 
războî, ac- 
stat, ai or-

eării 
noastră, 
veterani 
zentanți ai ___
de masă și obștești, muncitori 
și țărani fruntași în producție, 
conducători de întreprinderi in
dustriale și unități agricole, 
personalități ale vieții științifi
ce, culturale și artistice.

La sesiunea solemnă partici
pă membrii Comitetului Cen
tral al Partidului 
Român, deputății 
nări Naționale, \_
ai mișcării muncitorești 
țara noastră, delegați 
Capitală și din 
dețele patriei — 
țărani, oameni de 
artă și cultură, 
dactice, veterani de 
tiviști de partid, de ___  ...
ganizațiilor de masă și obștești, 
militari ai forțelor noastre ar
mate, luptători din gărzile pa
triotice, tineri muncitori și ță
rani, elevi și studenți.

Iau parte de asemenea dele
gații și oaspeți de peste hotare.

Sînt de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, precum și trimiși 
speciali și corespondenți ai 
presei străine.

Vasta sală a Pavilionului 
central al complexului expozi-

GRANDIOSUL SPECTACOL OMAGIAL LA BASCHET
(Urmare din pag. 1) 

statului. Pe cerul înalt al aces
tei splendide nopți de mai, iz
bucnesc jerbe multicolore de 
artificii.

Din zeci de mii de piepturi 
răsună urale pentru partid, 
pentru secretarul său general. 
De la tribuna oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde a- 
clamațiilor mulțimii.

Spectacolul festiv consacrat 
Împlinirii a 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de Stat 
a României ia sfîrșit într-o vi-

MANIFESTĂRI SPORTIVE SĂRBĂTOREȘTI
■I

DEVA . în localitate a fost 
organizată o mare competiție 
de tenis de masa, la care au 
participat sportivi din întreg 
județul. întrecerea, dotată cu 
„Cupa Independenței" a re
venit lui Vaier Ghinișel și 
Nastasiei Balași (ambii de 
la Voința Hunedoara), iar 
pe echipe, atât la băieți, cît și 
la fete, a câștigat Voința Hu
nedoara. (I. Jura, coresp.).

BRAlLA. Numeroase între
ceri, dotate cu „Cupa Indepen
denței", în care au fost angre
nați mii de tineri și tinere, au 
avut loc și în frumosul port 
dunărean. Concursurile de volei, 
handbal, șah, popice, cros au 
dat loc la atractive dispute ur
mărite de un mare număr de 
spectatori. (Tr. Enaehe, coresp.).

SIBIU. In pădurea „Dum
brava" au luat parte la un 
concurs de orientare sportivă 
peste 5 000 de pionieri, elevi și 
tineri muncitori. Pe celelalte 
baze sportive ale orașului alți 
numeroși concurenți s-au în
trecut în „Cupa Independenței" 
la volei, handbal, tenis de 
cîmp, fotbal, lupte, judo și oină, 
a. Ionescu, coresp.).

PLOIEȘTI. Pe stadionul „Pe
trolul", în fața a peste 10 000 
de spectatori, mii de tineri de 
ta Șc. sp. 1, Prahova, Petrolul, 
Voința, I.P.G. din Ploiești și 
Metalul Plopeni au omagiat 
Ziua de „8 Mai" și Centenarul 
Independenței printr-o mare 
demonstrație .sportivă, (I. Tă- 
născscu, coresp.).

BIȘTRIȚA-NASAUD. Tineri 
Sportivi din Bistrița și din co
munele de pe Valea Jiului au 
Oferit pe stadionul orașului un 
frumos program cultural-spor- 
tiv, dedicat Centenarului Inde
pendenței. De asemenea, peste 
100 de tenismani s-au întrecut 
în „Cupa Independenței". (I. 
Toma, coresp.).

IAȘI. în centrul municipiu
lui, peste 5 000 dc tineri și ti
nere s-au întrecut într-o com
petiție de cros, remartîndu-se 
reprezentanții liceelor nr. 4, 7, 
Informatică, Tehrțston, ai aso
ciațiilor I.U.P.S.'R. și U.M. De 
asemenea, po un traseu în ju
rul Pătatului Culturii, peste 
2 500 de concurenți au luat 
PȘTte la o întrecere de ciclism. 
ISceele nr. 8 și Informatică au 
primit premii pentru cea mai 
numeroasă participare. (D. On- 
«iul, coresp.).

SATU MARE. Peste 60 de 
boxeri din Timișoara, Cluj-

portretul to- 
Nicoiae Ceausescu, 
sînt înscrise datele

țional din Capitală — gazdă a 
atâtor evenimente de seamă din 
viața națiunii noastre socialiste 
— unde se desfășoară sesiunea 
jubiliară, are un aspect festiv. 
Drapelele partidului și statului, 
arborate în semn de sărbătoa
re, încadrează 
varășuluî 
sub care 
gloriosului centenar.

Din împuternicirea secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sesiunea solemnă comună este 
deschisă de tovarășul Stefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

Sentimentele, gîndurile pe 
care le împărtășesc, la această 
glorioasă aniversare, toți fiii 
națiunii noastre își găsesc o vi
brantă expresie în saluturile 
și omagiile aduse sesiunii so
lemne.

Saluturile au fost primite cu 
îndelungi aplauze, cu multă 
căldură și însuflețire.

Tn numele participanților Ia 
sesiune, tovarășul Ștefan Voitec 
adresează, apoi, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, rugămintea 
de a lua cuvîntul.

hi aclamațiile celor de față, 
in entuziasmul și însuflețirea 
generată, fa cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului, urmă
rită cu deosebită atenție, cu 
larg interes, cu deplină satis
facție și aprobare, este subli-

brantă manifestație populară 
prin care cei prezenți dau glas 
simțămintelor durabile de dra
goste și prețuire pe care în
tregul popor român le nutrește 
față de cel mai iubit fiu al na
țiunii române, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aceeași atmosferă însuflețită 
o regăsim la plecarea de pe 
stadion. în acordurile nemuri
toare ale „Horei Unirii", pe 
platoul de la intrarea la tribuna 
oficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, împreună 
cu cetățeni îmbrăcați în fru-

Napoca, Zalău, Baia Mare și 
Satu Mare au luat parte la 
întrecerile „Cupei Independen
ței” care a revenit echipei 
Voința Satu Mare. Printre e- 
vidențiați D. Crișan (Zalău), 
M. Pușcariu. Gh. Kovacs (Satu 
Mare), N. Papp (Baia Mare) 
(Z. Kovacs — coresp.).

SUCEAVA. Din asmplul pro
gram sportiv care a avut loc 
pe tot cuprinsul județului am 
reținut „Raliul Bucovinei" 
automobilism, desfășurat 
traseul Suceava — Fălticeni 
Gura Humorului — Cimpulung 
— Rădăuți — Suceava, la care 
au luat parte 34 de echipaje și 
întrecerea de cicloturism, pe un 
traseu de peste 24 de km, care 
a reunit peste 100 de sportivi. 
(I. Mîndreseu, coresp.).

la 
pe

„RALIUL INDEPENDENȚEI", IMPORTANTA COMPETIȚIE 
AUTOMOBILISTICĂ INTERNAȚIONALĂ

locurile istorice unde au luptat 
ostașii români în 1877.

Duminică dimineața, pârtiei- 
panții la „Raliul Independen
ței" au depus o coroană de 
flori la mausoleul din Plevna, 
și au vizitat muzeul din loca
litate. La această festivitate au 
fost prezenți și patru sportivi, 
muncitori din Tg. Jiu (Gh. 
Adam, V. Pircălabu, V. Ionici 
și G. Ploi) veniți pe biciclete, 
precum și oțelarul topitor 
rin Ciocan sosit, pe jos, 
Hunedoara, pentru a cinsti 
măria eroilor români intre 
s-a aflat și un dorobanț, 
a fost străbunicul său.

Simbătă dimineață în Piața 
Mihail Kogălniceanu din Capi
tală s-a dat startul intr-o com
petiție automobilistică inter
națională, „Raliul Independen
ței", organizată de către A.C.R. 
prin federația de specialitate 
Și C.N.E.F.S., în cinstea aniver
sării Independenței de Stat a 
României. Caravana automobi
listică formată din 68 de auto
turisme (cu peste 250 de per
soane), reprezentând toate ju
dețele țării și municipiul Bucu
rești, s-a îndreptat spre Giur
giu după care a trecut, pe 
„Podul Prieteniei", in Bulgaria, 
eontinuindu-și drumul spre 

CU 
CU

în 
de

nfată, în repetate rinduri, 
vii ți îndelungi aplauze, 
urale ți ovații.

La încheierea expunerii, 
sală domnește o atmosferă 
adincă vibrație patriotică. Miile 
de participanți ovaționează eu 
înflăcărare pentru partid și se
cretarul său general, pentru 
minunatul nostru popor, con
structor al socialismului, pentru 
patria noastră liberă, demnă și 
înfloritoare — Republica Socia
listă 
nute

în 
colae ...
Adunări Naționale, a dat citire 
PROCLAMAȚIEI sesiunii so
lemne comune consacrată săr
bătoririi Centenarului proclamă
rii independenței de stat a 
României, adresată întregului 
popor. Proclamația a fost adop
tată prin votul unanim al tutu
ror participanților la sesiune.

Sesiunea ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm.

La ieșirea din sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului, sint întâmpinați cu 
multă căldură de mii de oa
meni ai muncii bucureșteni. Are 
Ioc o vibrantă manifestație 
populară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu prietenie aclama
țiilor mulțimii.

Și la această mare sărbătoa
re, se joacă „Hora Unirii". în 
Piața 
Nicolae
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului, se prind în horă, 
împreună cu cetățenii.

România. Se aclamă, mi- 
in șir, „Ceaușescu-P.C.R". 
continuare, tovarășul Ni- 
Giosan, președintele Marii

Scinteii, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa

moașe costume naționale, se 
prind în horă. Se străbate pe jos 
aleea centrală a parcului sta
dionului. Mii de bucureșteni. 
formînd un adevărat culoar 
viu, luminat cu torțe, încon
joară cu dragoste pe secretarul 
general al partidului, ovațio- 
nîndu-1 îndelung, exprimînd 
voința de nestrămutat a între
gului nostru popor de a munci 
cu abnegație și devotament 
pentru transpunerea în viață a 
mărețelor obiective elaborate 
de Congresul al XI-lea al parti
dului, de ridicare a țării pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres.

Ma- 
din 

me- 
care 
care 
S-au

La Mangalia a luat sfîrșit 
ieri turneul final al campiona
tului național de șah pe echipe. 
La capătul unei lupte încorda
te și interesante, cu multe sur
prize, competiția s-a încheiat 
cu un mare succes al repre
zentanților clubului UNIVER
SITATEA București, care obțin 
trei din cele patru titluri puse 
în joc : absolut, feminin și la 
juniori. în întrecerea mascu
lină a învins puternicul sextet 
al I.T.B. Derby-ul dintre cele 
două principale candidate la 
medaliile de aur (disputat în 
runda a 8-a) s-a încheiat la 
egalitate, 5—5, după spectacu
loase răsturnări de situații pe 
parcursul meciului („universi
tarii" au avut albele la mesele 
cu soț) : Stoica — Gheorghiu 
Vi—Vi, Șubă — Pavlov Vi—Vi» 
Stanciu — Ciocâltea 0—1. Ghin
dă — Botez 1—0, Grunberg — 
Ghițescu */i—V2. Tratatovici — 
Szmctan 1—0, Barbu — Savin 
0—1, Polihroniade — Teodores- 
cu Vi—V2, Bogdan — Mureșan 
0—1, Pogorevici — Butt 1—0. 
Printre rezultatele surpriză, ca
re au punctat finalul _ turneului, 
consemnăm : Politehnica — Me
dicina Timișoara 5Vi—4*/i, Pe
trolul — Politehnica 5V2—4V1» 
Locomotiva — Electromotor 
7—3. Medicina Timișoara (caro 
cîștigase anul trecut titlurile 
absolut și feminin). înregistrea
ză un eșec, datorită rezultatu
lui sub posibilități obținut, mai 
ales, la mesele feminine și ce
le de juniori. în schimb, este 
de notat ascensiunea formații-

PROMOVĂRI
ÎN DIVIZIA A Z7/AZ TOATE 5POa

în Sala sporturilor din Pitești 
s-au desfășurat turneele finale 
ale Diviziei B la baschet, to ur
ma cărora echipele Lie. nr. 1 
București (antrenor G. Chiral eu), 
C.S.U. Sibiu (F. Stoica) la bă
ieți, Progresul București (D. 
Leabu) și Sănătatea Ploiești (G. 
Năstase) la fete au promovat to 
Divizia A.

Clasamente : MASCULIN — 1. 
Lie. nr. 1 (96-78 cu C.S.U., 87—72 
cu Constructorul, 111—81 cu Le- 
tea), 2. C.S.U. Sibiu (85—71 CU 
Letca, 73—58 cu Constructorul), 
3. Constructorul Arad (67—58 cu 
Letea), 4. Letea Bacău; FEMI
NIN : 1. Progresul București
(80—61 cu Sănătatea, 73—51 CU 
Universitatea, 69—34 eu C.S.U:, 
80—41 cu Carpați), 2. Sănătatea 
Ploiești (75—55 cu Universitatea, 
77—50 cu C.S.U., 77—66 cu Car
pați), 3. Universitatea Iași (84—52 
cu C.S.U., 72—70 cu Carpați), 4. 
C.S.U. Tg. Mureș (61—58 eu Car
pați), 5. Carpați Sf. Gheorghe.

Ilie FEȚEANU. coresp.
as

O notă de inedit a constituit-o 
duminică debutul cailor de doi 
ani, evoluția acestora fiind aș
teptată cu legitim interes. Pro
bele rezervate „cadeților", pre
miul Fetelor și premiul Băieților, 
au fost cîștigate de Văluța și, 
respectiv, Silistraru, ambii apar- 
țtoînd formației M. Ștefănescu. 
Valorile marcate. 1:38,2 și 1:39,5 
sînt promițătoare dacă ținem 
seama că cei doi au terminat 
alergarea în acțiune liberă. Din 
rîndul primilor sosiți reținem pe

AU DEBUTAT „DOI ANII“

depus, de asemenea, coroane și 
flori la Grivița, în Mausoleu și 
la monumentele pe care erau 
basoreliefurile maiorului Gheor- 
ghe Suțu, căpitanului Valter 
Mărăcineanu, soldatului Ion Me- 
linte ș.a., după care au 
vizitate locurile pe care a 
reduta Grivița, precum și 
tita „Vale a Plîngerti".

„Raliul Independenței" 
înscris astfel ca o frumoasă 
manifestare a automobiliștilor 
din_țara noastră dedicată cin
stirii memoriei ostașilor arma
tei române care și-au jertfit 
yiața pentru independență.

întrecerea masculină
lor bucureștene Politehnica 
Locomotiva.
pentru locurile fruntașe.

CLASAMENTELE FINALE

Si 
prezente în lupta

U-
25 
de
22
19

GENERAL (Absolut) : 1. 
NIVERSITATEA București 
puncte de meci (64'/2 puncte 
partidă), 2. I. T. Bueurești 
(64), 3. Medicina Timișoara
(58%), 4. Politehnica București 
16 (50%), 5. Locomotiva Bucu- 
Tești 14 (44%), 6. Medicina Iași 
10 (35%), 7. Petrolul Ploiești
10 (40). 8. Electromotor Timi
șoara 9 (38). 9. C.S.M. Cluj-
Napoca 5 (35), 10. Crișul Ora
dea 0 (I9V2). Ultimele două cla
sate au retrogradat în catego
ria B ;

MASCULIN (6 table) : 1.
I.T.B. 40 p, 2. Universitatea 37, 
3. Medicina Tim. 35, 4. Politeh
nica 30, 5. Locomotiva 26*/2, 6. 
Electromotor 22V2. 7. Medicina 
Iș. 22%. 8. Petrolul 22, 9. C.S.M. 
18%, 10. Crișul 16% ;

FEMININ (2 table) : 1. U- 
NIVERSITATEA 13, 2. Medici
na Tim. 13, 3. I.T.B. 12%, 4. 
Locomotiva IIV2, 5. Politehnica 
10, 6. C.S.M. 8, 7. Electromotor 
8, 8. Petrolul 6%, 9. Medicina 
Iș. 5V2, 10. Crișul 2 i

JUNIORI (2 table) : 
VERSITATEA 14‘/2, 2. 
UV2. 3. Petrolul HV2, 
tehnica I0V2. 5. Medicina Tim. 
IOV2. 6. C.S.M. 8%. 7. Medicina 
Iș. 7V2. 8. Electromotor 7%, 9- 
Locomotiva 6V2, 10. Crișul

(La punctaj egal, criteriile 
de departajare au fost urmă
toarele : 1. rezultatul direct, 2. 
coeficienții . Sonnebom-Berger).

PE ĂMB
începînd c 

tru zile, pis 
lui Snagjtf: 
natele fepu 
țiuni mici.■ 
deosebit d 
tuie primiT 
pentru alea 
zentative F 
nioare, pre 
categoria ti 
în program 
2 f.e. atât p 
tru băieți.

După șed 
rată sîmbăi 
câtult pro 
mărfi, de ) 
miercuri, < 
cărț; joi, d< 
vineri, de 
întreceri sî 
de canotor, 
precis 35 C. 
simplu șl 2 
fete, 22 de 
piu și 24 1 
băieți. La <

Al
ÎNTRECERII

Slmoătâ ; 
mul Dinam 
bătoresc, 
competition 
pe pistă, 
cipat peste 
gările sold 
zultate de 
(B. Simlon 
mlfinala p 
tăm că la- 
raschiv (< 
pentru prl ■ 
curs pe v< 
tr-o manie 
ba cu a dip 
pe cele 30 
43 p. Iată 
tele concu 
cu start c 
mion (Din 
legdy (Ste, 
(Dinamo) 
puncte, 51 
la trei tv 
(Dinamo) 
2. T. Marii - 
re avans, 
23 p, 2 tur

UNI- 
LTJB.
Poli-4.

ATICTICM PE STADIONUL Re- 
AÎLtllwul publicii s-o desfășu
rat „Cupa Independenței", concurs 
organizat de C.A.U. Cele mai bune 

V.
m :

m

MHNE, cu începere 
de Io ora 9, pe la
cul Herăstrău se va 

întîlnireo internațională

rezultate : masculin : 800 m : 
Stereo (C.A.U.) 1:49,8; 5 000
C, Andrei ca (Rapid) 13:58,8 ; tuK- 
țâ : C. Roduly (C.A.U.) 79,30 ... ;
feminin : 800 m : Tudor ița Nedelea 
(Metalul) 2:12,8 ; 100 mg : Elena 
Crăciun (C.A.U.) 14,0 ; disc t Ma
riana Ionescu (C.A.U.) 50,86 m j su
liță : Eugenia Barbu (C. S. Rm. Vîl- 
cea) 51,70 m. a SIMBĂTA și dumi
nică pe stadionul Republicii se va 
desfășura primul concurs Important 
al sezonului în aer liber : campiona
tele republicane universitare.
CAIAC- .......
CANOE
desfășura __________________ .__ ,__
dintre echipele cluburilor Olimpia și 
Stomil Olzstyn (Polonia) > VINERI 
după amiază și simbatâ dimineața, 
o regată internațională de mare a- 
trocție Ia Snagov : „Cupa Dinamo", 
io care vOr participa alături de ca- 
iociști și ca no iști ai clubului bucu- 
reștean selecționate ale cluburilor 
Dinamo (U.R.S.S.), Dozsa Budapesta 
și Levski-Spartak Sofia.

Pigmeu (foarte bine condus de 
N. Simlon), Jalina (se pare că 
Iapa șt-a regăsit valoarea maxi
mă), Răslin șl Hinsar, victoria 
ultimului (cu totul surprinzătoa
re dacă avem în vedere evoluți
ile sale anterioare) punînd în
tr-o lumină urîtă pe antrenorul 
Tr. Marinescu.

Gh. ALEXANDRESCU
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lei ; Cat. 
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a 424 le: 
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REPOK 
lei.

Extrage 
variantă 
cia 1300“ 
lei ; Cat
D : 1.764
116,35 a 
a 40 lei.
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lei.

15 MA11377

TRAGERE EXCEPȚIONALAPRONOEXPRES
La această tragere se acordă 

premii și variantelor cu 3 nu
mere clștigătoare la fiecare din
tre cele 3 extrageri.
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Declarații și comentarii
după întîlnirea de la Zagreb
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ELEMENTE DETERMINANTE IN OBȚINEREA VICTORIEI
dă în orele de dinaintea me
ciului.

Ivan TOPLAK, antrenorul echipei 
Iugoslaviei : „Am pierdut posibilita
tea de a ciștiga la începutul jocu
lui, cînd ne-am izbit de apărarea 
ferma a echipei române. Apoi am 
primit două goluri. Jucătorii aduși 
de peste hotare nu au dat satisfac
ție".

traatacat cu mult curaj la momentul 
oportun".

Victoria de dt 
la Zagreb, 
printre cele 
performante
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ictoria de duminică, de 
se înscrie 

mai înalte 
obținute de 

fotbalul nostru în cadrul unei 
competiții oficiale, în cazul 
nostru faza calificărilor în tur
neul final ai campionatului lu
mii. Fișele de evidentă ale re
zultatelor reprezentativei Româ
niei ne arată, prin graiul pre
cis și obiectiv al cifrelor, acest 
lucru. încă din noaptea victo
riei, agențiile de presă din 
Europa au denumit-o „unul din
tre marile șocuri-surpriză ale 
actualei ediții a Și a
fost, intr-adevăr, o performan
tă pe care foarte putini au în
trevăzut-o, pentru că multe din
tre împrejurările dinaintea 
meciului se arătaseră potrivni
ce prevederilor acestui rezultat, 
în vreme ce grupul de selec- 
tionabili ai tării noastre sufe
rea diminuări calitative consi
derabile prin, accidentarea a 
doi dintre cei mai reprezenta
tivi component ai lui — Lu- 
cescu și Dumitru —, directorul 
tehnic al formației Iugoslaviei 
își vedea împlinite toate obiec
tivele privind alcătuirea celui 
mai puternic lot pe care fotba
lul iugoslav îl putea prezenta 
în momentul de față. Adăugind 
la aceste 
celea că . _____ ___ ___
întrecere aveau o singură cale 
șl numai 
spre a 1 
grupă (deci o angajare totală 
în joc), iar echipa noastră juca 
în deplasare, vom avea imagi
nea diferențelor de stări de 
spirit în care cele două repre
zentative angajau întâlnirea. 
Atmosfera de la Zagreb — un
de, trebuie s-o subliniem cu 
bucurie și plăcere, delegația 
noastră sportivă s-a bucurat 
de o primire și o găzduire 
fără reproș, cu adevărat prie
tenească — anticipa o victorie 
la 3—4 goluri diferență a gaz
delor. Selecționerul spaniol Da
ci ista u Kubala, prezent la par
tidă, punea rămășag cu ce
lebrul fost internațional iugo
slav Vukas că atacul iugoslav 
va înscrie cel puțin trei go
luri în jocul cu fotbaliștii ro
mâni. Opiniile altor specialiști 
convergeau spre previziuni ase
mănătoare. Colegii de la zia
rele din Belgrad, Zagreb, Liu- 
bliana si Novi Sad socoteau — 
înainte de meci — că șansele 
reprezentativei noastre sînt 
foarte reduse, chiar si pentru 
obținerea unui rezultat de ega
litate. Se înțelege din. aceste 
cîteva informații că. în afara 
efectului produs în lotul nostru 
de indisponibilitățile cunoscute, 
„tricolorii" trebuiau să învingă 
și în această luptă psihologică, 
adeseori determinantă, care se

împrejurări si pe a- 
partenerii noștri de

i una — victoria — 
ranune în cursa din

entru cei care am fost 
în preajma echipei na
ționale în aceste ore au 
existat dovezi foarte 

clare, foarte semnificative că 
jucătorii români vor cîstiga a- 
cel duel psihologic. Întreaga 
atitudine a lotului de jucători 
era calmă și echilibrată, nu am 
simtit nici un moment apăsa
rea aceea — uneori demorali
zantă — de dinaintea unui meci 
cu mare miză. Deslușeam în 
întregul mod de comportare a 
lotului nostru că fiecare știe ce 
are de făcut, că pronosticurile, 
anticipările, evaluările care se 
produceau în număr mare și 
nu erau deloc favorabile forma
ției noastre, nu produceau le
ziuni în blindajul ei moral. Un 
merit esențial în crearea aces
tei atmosfere. în conducerea 
cu foarte mult tact, cu multă 
pricepere profesională *si psi
hologică a întregii „campanii 
Zagreb" revine conducerii lotu
lui, în primul rînd antrenoru
lui echipelor naționale. Ștefan 
Covaci. Faptul că s-a. creat as
tăzi în cadrul lotului o atmos
feră cu adevărat de familie 
sportivă, faptul că s-a găsit cel 
mai potrivit limbaj, 
eficace atitudine fată 
tori, faptul că însăși 
cum a fost efectuată, 
p«u net — sub toate

p

cea mai 
de jucă- 

modul 
punct cu 
aspectele 

— pregătirea partidei a con
dus echipa noastră la atingerea 
unei stări de spirit 
pentru întrecere, toate 
constituind primul și 
argument al succesului.

Echipa noastră cîștigase deja 
cîteva bune lungimi față de 
adversara ei din însăsi modul 
cum a abordat partida: fără 
acele stări de reținere, fără a- 
cele momente de complexare 
care ne-au costat alita in tre
cut. fără fisuri în coeziunea sa 
sufletească. Opinia noastră ră- 
mîne că victoria de la Zagreb

optime 
acestea 
marele

J*

GEAICI, căpitanul echipei iugoslave, 
care a venit la cabina formației 
noastre, după meci, pentru a-i feli
cita pe antrenori și jucători : „Victo
ria echipei României este pe deplin 
meritată. Fotbalul modern, total, pe 
care l-a practicat î-a adus această 
frumoasă satisfacție, ca și posibilita
tea de a deveni principala favorită 
a grupei".

în impas, 
personale, 

Spiritul 
de luptă*

LADISLAU KUBALA, antrenorul e- 
chipei Spaniei : „Nu m-am așteptat 
la un asemenea rezultat. Echipa 
României alcătuiește, în momentul 
de față, un mecanism bine pus la 
punct, mai cu seamă sub raport de
fensiv. Ea dispune de o mare capa
citate de angajare, e omogenă, adică 
are calitățile principale necesare lup
tei pentru calificare. Partida noastră 
de la 26 octombrie se anunță foarte 
grea. Intenționez să modific structu
ral lotul spaniol, introducînd multe 
elemente tinere".

Sub titlul „Iugoslavii domina... ro
mânii ciștigă", corespondentul „AGEN
ȚIEI FRANCE PRESSE* relatează : 
„Unsprezecele României a fâcut sen
zație la Zagreb, invingind cu 2—0 
puternica selecționată a Iugoslaviei, 
la capătul unui meci însuflețit, pre
sărat cu momente de fotbal specta
culos. Astfel, românii au luat un a- 
vans serios în cursa pentru calificare 
la turneul din Argentina, al campio
natului mondial de fotbal. Meciul a 
fost marcat de presiunea aproape 
constantă a formației iugoslave, care 
a atacat dezlănțuit din primele mi
nute. Românii au aplicat o strictă 
apărare om la om și acționind prin 
contraatacuri au fructificat de două 
ori ocaziile de gol, 
alte trei mari ocazii 
Crișan, lordânescu 
gescu".

creîndu-și apoî 
ratate insa de 

și Dudu Ceor-

s-a declanșat sub acest raport, 
al tăriei morale, factor fără de 
oare celelalte arme nu pot fi 
puse în luptă. Sutele de mii 
de telespectatori care au ur
mărit întîlnirea cu valoroasa 
formație a Iugoslaviei au re
marcat. desigur, că în cele 90 
de minute de întrecere grea, 
solicitantă sub toate raportu
rile. nu s-a produs nici un mo
ment de derută, de descuraja
re, nimeni n-a ezitat să dubleze 
pe coechipierul aflat 
n-au existat sarcini 
cl misiunea echipei, 
de sacrificiu, puterea
altruismul au constituit funda
mentul pe care s-a clădit vic
toria. „Bar am văzut pe sta
dioanele noastre o echipă atît 
de sndaiă moral, atît de com
bativă. de unitară sub raport 
sufletesc", spunea, după meci, 
unul dintre cunoscut» foști In
ternaționali iugoslavi. Zimer- 
mancici, care a jucat de multe 
ori cu formațiile române. „Do
resc să facem din echipa na
țională, sub raportul unității 
sale, cea mai puternică echipă 
de elub“ mărturisea antrenorul 
Ștefan Covaci. Gîndurile. pe 
care toți cei care au construit 
succesul de la Zagreb le ex
primau după partidă, vorbeau, 
la unison, despre această ade
vărată ECHIPA care a existat, 
sub toate raporturile. pe sta
dionul „Maksimir". Credem că 
acesta a fost marele ciștig al 
„campaniei de primăvară" 1977 
a reprezentativei României si 
de aceea i-am dedicat primele 
comentarii 
de Ia Zagreb, performanță 
care a încheiat 
ceasta campanie, 
cei care compun 
mitic a echipei 
că sezonul care trebuie să de
finitiveze, să concluzioneze pro - 
mițătorul început e Ia orizont. 
Și — de aceea — au și început 
să-1 pregătească !

MOSHE ESKENAZI, arbitru! jocului : 
„Perfectă sportivitate in teren. In 
ciuda deplinului angajament al am
belor formații, nu om inregistrat nici 
un act de duritate in duelurile pen
tru balon. Formația română, supe
rioară tactic și ca unitate de acțiune, 
a obținut o victorie care se putea 
fixa chiar și la o diferență mai 
mare".

ROGER BARDE (Franța), delegatul 
F.I.F.A. : „Excelentă competitoare a- 
ceastă echipă a României I Se vede 
că are la conducere un antrenor cu 
mare experiență și pricepere. Noi 
culegem în Franța roadele activită
ții lui Covaci. Acum, la echipa Ro
mâniei încep să se vadă efectele 
muncii sale. Formația română a de
venit principala favorită a grupei".

★
CQresporvdenții agențiilor internațio

nale de presă subliniază performanța 
deosebită a echipei 
prin această victorie, 
sele de calificare în 
din Argentina.

române care, 
și-a mărit șan- 
turneu! final

după performanța 
cu 

strălucitor a- 
Ficcare dintre 
frumoasa fa- 

naționale știe

Eftimie IONESCU

„Fotbaliștii români, 
torul agenției iugoslave TANIUG, au 
toșt superiori celor iugoslavi in trei 
elemente de bază ale artei fotbalis
tice : au alergat mai repede, au fost 
mai stabili in duelurile directe pen* 
tru minge ți au avut o detentă mai 
bună. Aceasta s-a dotorat ți unei 
excelente pregătiri fizice. Jucătorii 
iugoslavi s-au bizuit pe tehnico indi
viduală ți dorința de victorie, dar in
tr-un meci important aceste calități 
nu sînt suficiente. Pe de altă parte, 
românii ou aplicat cea mai adecvată 
tactică pentru un joc în deplasare : 
s-au apărat cu dirzenie ți au con-

scrie comenta-

REZULTATELE ETAPEI A 23-a DIN

„Echipa României, 
pondentul agenției ________
PRESS", $-a apărat foarte bine 
prima repriză, a înscris două goluri 
pe contraatac, iar în repriza se
cundă a jucat mai deschis, punînd 
probleme apărării iugoslave și por
tarului Katalinici. Cu puțină șansă, 
românii mai puteau înscrie încă două 
goluri".

transmite cores- 
ASSOCIATED 

în

Comentatorul agenției U.P.I. no
tează intre altele : „Cotată ca un 
outsider al grupei a 8-a, selecțio
nata României a furnizat o mare sur
priză, învingînd cu 2-0 echipa Iu
goslaviei la Zagreb. O apărare so
lidă și foarte hotărită, atacanți plini 
de spontaneitate, acestea au fost 
atuurile majore ale echipei învingă
toare".

„Strategia echipei române antre
nată de Ștefan Covaci, scrie AGEN
ȚIA REUTER, s-a dovedit mai bună 
decis cea a iugoslavilor. Bine pregă
tiți din punct de vedere fizic, româ
nii au fâcut un zid de nepătruns in 
jurul porții aparate de Cristian, pen
tru ca, in momentele favorabile, să 
declanșeze contraatacuri fulgerătoare, 
extrem de periculoase".

Iată și cîteva extrase din presa iu
goslavă, privitoare la partida de la 
Zagreb : Ziarul „SPORTSKE NO- 
VOSTI" din Zagreb scrie printre al-, 
tele : „Fotbaliștii noștri au avut, în 
primele minute, ocazii clare, core nu 
au fost însă fructificate. Apoi, jucă
torii români au înscris, prin două 
contraatacuri clare și simple, tot 
atîtea goluri. După aceea, o singură 
echipă a jucat fotbal și aceasta a 
fost echipa României. Aceasta ne-a 
depășit în toate domeniile, victoria 
ei fiind pe deplin meritată". „VIES- 
NIK" Zagreb subliniază : „Românii, 
cu armele lor puternice, au produs 
o panică permanenta în careul echi
pei noastre. Succesul lor este pe 
deplin meritat*. „POLITIKA" Belgrad 
scrie, printre altele : „Echipa română 
a fost mai bună. Eci a știut sa 
fructifice ocaziile avute. Totuși, poar
ta spre Argentina râmine deschisă".

DIVIZIA C

ACTUALITĂȚI
ECHIPA BUCUREȘTEANA RAPID 

a susținut simbâtâ un joc amrcal în 
Iugoslavia, !a Niș, în companîo for
mației locale de Divizia A Radnicki, 
de care a fost întrecută cu 1—0,
• TRAGEREA LA SORȚI A SFER

TURILOR DE FINALA ALE „CUPEI 
ROMÂNIEI". Vineri 13 mai, la sediul 
F.R.F., va avea loc tragerea la sorți 
a sferturilor de finală ale „Cupei 
României", care se vor disputa la 1 
iunie. Sînt invitați să participe toți 
delegații echipelor rămase în compe
tiție.
• REPROGRAMAREA UNOR ME

CIURI DE DIVIZIA A. Au fost stabi
lite datele de disputare a meciuri
lor restanțe din campionatul Diviziei 
A. Astfel, partida Progresul — Steaua 
se va disputa la 18 mai, lor jocurile 
Dinamo — Politehnica Timișoara și 
Sportul studențesc — F.C. Corvinul 
Hunedoara la î iunie.
• PROGRAMUL JOCURILOR DIN 

CAPITALA ALE ETAPEI A 24-A. După 
cum se știe, joi 12 mai va fi reluat 
campionatul Diviziei A, cu jocurile 
etapei a 24-a. Intîlnirrle din Capitală 
au fost programate astfel : Dinamo 
— F.C. Corvinul Hunedoara, pe sta
dionul Dinamo, de la ora 17 (în 
deschidere, de la ora 15,15, meciul 
formațiilor de juniori) și Rapid — 
Universitatea Craiova, pe stadionul 
Republicii, tot de la o-ra 17 (în des
chidere, de la ora 15,15, întîlnirea 
echipelor de juniori).
• SĂPTĂMINA ACEASTA. ședința 

Comisiei de competiții și disciplină 
va avea loc vineri 13 moi, la ora 17.

I« MltNE, LA PLOIEȘTI, MECI IN
TERNAȚIONAL AMICAL. Stadionul 
Petrolul din Ploiești găzduiește mîine 
partida internațională amicală dintre 

formația locală Petrolul și Selecțio
nata Armatei Siriene. Partida este 
programata la ora 17. _____ _

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

SERIA I
c:s. Botoșani — Metalul Boto

șani 2—o (0—0), I.T.A Piatra
Neamț — Cristalul Dorohpl 1—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — Dorna 
Vatra Dornei 2—1 (1—0), Cetatea 
Tg. Neamț — Foresta Moldovița 
5—1 (3—1), Bradul Roznov — A- 
vintul T.c.M.M. Frasin 3—o (2—0), 
Progresul .. .............. ~
Fălticeni 
Cîmpulung 
1-0 (1-0), 
Laminorul 
na fiind suspendată).

Pe primele locuri în 
după etapa a 23-a : 1. 
RUL ROMAN 36 p (37—15), 
C.S. Botoșani 34 p (60—15), 
Avîntul Frasin 26 p (40—29), 
Foresta Fălticeni 26 p (33—23), 5 
Metalul Botoșani 26 p (23—21)... 
pe ultimele : 14. Bradul Roznov 
18 p (19—32), 15. Danubiana Ro
man 18 p (25—38), 16. Foresta 
Moldovița 10 P (17—62),

SERIA A II-A
Letea Bacău — Viitorul Vaslui 

2—o (1—0). Oituz Tg. Ocna —
Chimia Mărășești 3—1 (2—0), 
Constructorul lași — TEPRO Iași 
0—0, Constructorul Vaslui — Rul
mentul Birlad 0—0, Petrolul Moi- 
nești — Partizanul Bacău 1—0 
(0—0), Energia Gh Gheorghiu- 
Dej — Nleolina lași 3—1 (1—0), 
Petrolistul Dărmănești — Textila 
Buhuși 5—3 (2—0), Minerul Co-
mănești — Hușana Huși 5—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 35 p (45—16), 
Chimia Mărășești 33 p (43—21), 3. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 32 p 
(41—17).. pe ultimele : 15. Tex
tila Buhuși 11 p (18—44), 16. Hu
șana Huși 11 p (21—56).

SERIA A IU-A
Poiana Cîmpina — I.R.A. Cîm- 

pina 1—2 (1—1), Recolta Săhăteni 
— Avîntul Mineciu 4—0 (1—0),
Chimia Brazi — Foresta Gugești 
1—o (0—0), Petrolistul Boldești — 
Caraimanul Bușteni 2—0 (2—0), 
Ancora Galați — Metalosport Ga
lați 4—1 (1—0), Chimia Buzău — 
Victoria Florești 2—1 (0—1), Di
namo Focșani — Luceafărul Foc
șani 4—0 (1—0), Carpațî Sinaia — 
Petrolul Teleajen Ploiești 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. I.R.A.
CIMPINA 34 P (48—16), 2. Carpațî 
Sinaia 33 p (51—18), 3. Chimia
Buzău 31 p (52—20)... pe ultime
le: 15. Recolta Săhăteni 13 p 
(16—55), 16. Metalosport Galați
7 p (9—66).

Fălticeni — 
0—2 (0—0),
— Cimentul 
Danubiana 

Roman 0—3

Foresta 
A.S A. 
Bicaz 

Roman — 
(Danubia-

clasament, 
LAMINO- 

2.
3.
4.

2.

Kezuliatele ne-au fost transmise

SERIA A IV-A 1
Unirea Eforie' — S. C. Tulcea 

2—2 (1—1), Dunărea Cernavodă — 
Cimentul Medgidia o—3 — echipa 
din Cernavodă nu a prezentat le
gitimațiile jucătorilor săi. Minerul 
Măcin — Ș.N. " -----" *
(1—0), Electrica Constanța — Vic
toria Țăridărei 2—1 ■*' ”—
greșul Brăila - 
rei 3—0 (1—0), _____
— Gloria Poarta Albă 3—0 (2—0) 
— s-na jucat la Negru Vodă, Da
cia Unirea Brăila — Unirea Tri
color Brăila 1—4 (1—2), Dunărea 
Tulcea — Marina Mangalia 5—2 
(2—0).

Pe primele locuri ; 1. S.C. TUL
CEA 34 p (44—15), 2. Progresul 
Brăila 33 P (41—18), 3. Unirea
Tricolor Brăila 32 P (41—18)... pe 
ultimele : 15. Autobuzul Făurei 
15 p (26—38), 16 Gloria Poarta 
Albă 8 p (16—55).

SERIA A V-A
Sirena București — Autobuzul 

București 0—3 (0—1), Automeca
nica București — Șoimii TAROM 
București 3—o (1—0), Azotul Slo
bozia — T.M. București 1—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
I.O.R. București 3—0 (1—0). Uni
rea Tricolor București — Avîntul 
Urziceni 3—0 (3—0), I.C.S I.M.

' București — Automatica Bucu
rești 1—1 (0—1), Abatorul Bucu
rești — Electronica București
1— 1 (1—1). Olimpia Giurgiu —
Viitorul Chirnogi 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 36 p (57—8), 
2. Unirea Tricolor București 33 p 
(44—24), 3. Automecanica “ 
rești 32 p (35—15).. 
" ‘ I.O.R. București 17 p

Viitorul Chirnogi 17 p 
Olimpia Giurgiu 10 p

SERIA A VI-A
Muscelul Cîmpulung - 

tul Caracal 7—0 (1—0),
Tîrgoviște — Oțelul • _
2— 1 (1—0), Recolta Stoicănești — 
Metalul Mija 2—1 (2—0), Cetatea 
Tr. Măgurele — Progresul Cora
bia 4—o (2—0), Petrolul- Videle — 
ROVA Roșiori de Vede 2—1 
(1—1), Chimia Găești — Progre
sul Pucioasa 5—1 (3—0), Cimen
tul Fieni — Viitorul Scorn ieești
3— o (1—0), Constructorul Pitești 
— Dacia Pitești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 34 p (57—16), 
2. Petrolul Tîrgoviște 31 p 
(37—22), 3. Metalul Mija 30 p 
(40—24).., pe ultimele: 15. Pro
gresul “ 
Oțelul

Constanța 2—1

(0—1), Pro- 
Autobuzul Fău- 
I.M.U. Medgidia

SERIA A VII-A
Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Cra

iova 3—0 (1—0), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Minerul Motru
4— 1 (1—1), Unirea Drăgășani —
Lotrul Brezoi 4—1 (2—0), Con
structorul Craiova — Dunărea 
Calafat 0—0, Metalurgistul Sadu 
— Unirea Drobeta Tr. Severin
5— 0 (1—0), Dierna Orșova — Pro
gresul Băilești 1—0 (0—0), Lami
norul Slatina — Minerul 
nari 1—0 (0—0), Chimistul 
.Vîicea — I.O.B. Balș “ '

Pe primele locuri: 
RII TG. JIU 36 p 
C.S.M. Drobeta Tr. 
(50—11), 3.
28 p (33—17)... ]
Minerul Rovinari 
16. Constructorul

- (24—36).
SERIA A

ROV1-
Rm. 

3—0 (1—0).
1. PANDU- 

(42-11), 2.
Sev. 35 p 

Metalurgistul Sadu 
pe ultimele: 15.

17 p (22—32), 
Craiova 17 p

14.
15.
16.

de către

Bucu- 
pe ultimele : 

(22—33), 
(20—44), 
(19—59)

— Răsări- 
Petrolul 

Tîrgoviște

Tîrgoviște 
Metalul Mija 

pe ultimele: 15. 
Pucioasa 16 p (27—44), 16. 
Tîrgoviște 13 p (27—47).

VIII-A
Minerul Moldova Nouă — Ce

ramica Jimbolia 4—0 (1—0), Me
talul Bocșa — Nera Bozovici 
1—0 (0—0), Gloria Reșița — Con
structorul ‘ —
tromotor 
Timișoara 
Tomnatic 
Mare 1—0 . .. _ _____
— Gloria Arad 3—0 (1—0) — s-a 
jucat la Salonta!! Vulturii Tex
tila Lugoj — Laminorul Nădrag 
3—1 (0—1), Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Anina 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 32 p (48—20), 
2. Minerul Anina 29 p (32—14), 3. 
Strungul Arad 25 p (49—37)... pe 
ultimele: 15. Nera Bozovici 19 p 
(37—55), 16. Banatul Timișoara 15 
p (23-47).

SERIA A X-A
Soda Ocna Mureș — Avțntul 

Reghin 1—0 (1—0), Minerul Rod- 
na — Foresta Bistrița 2—0 (1—0), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Meta
lul Aiud 2—o (Q—0), Cimentul
Turda — C.I.L. Gherla 2—1 (1—0)r
Bradul Vișeu — Metalul Sighi-f 
șoara l—o (1—0), Unirea Dej —? 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (3—0)»
Mureșul Luduș — Derm a ta Cluj-? 
Napoca 3—1 (2—0), Minerul Ba iar 
Bor șa — Minerul Băiuț 0—3 — 
echipa din Borșa este exclusă 
din campionat.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
BODNA 30 p (50—26), 2. AVÎRtUl 
Reghin 29 p (27—21), 3. Metalul 
Aiud 28 P (43—28), 4. Unirea Del 
28 p (44—30)... pe ultimele: 14» 
Lăpușul Tg. Lăpuș 17 p (25—31)^
15. Cimentul Turda 17 p (27—33),'
16. Dermata Cluj-Napoca 11 p 
(20—53).

Arad 1—0 (1—0), Elec- 
Timișoara — Banatul 

5—0 (3—0), Unirea
— Unirea Sînnicolau 

(1—0), Strungul Arad

SERIA A XI-A
Brașov — Carpațî Bra-r 

(1—0), Minerul Bălan — 
Zărnești 0—0, C.S.U.

1.

SEIIIA A IX-A
Victoria Cărei — Minerul 

cuiuș 1—o (0—0), înfrățirea- 
dea — Someșul Satu Mare 
Bihoreana 
Băița 3—1

Sun- 
Ora- 
0—0, 

Marghita — Minerul 
(2—0), Victoria zalău 

— Gloria Șimleu Siivaniei I—1
(1—0), Recolta Salonta — Voința 
Oradea 3—2 (1—1), Minerul Baia 
Sprie — Minerul Bihor 2—2 (0—2), 
Oașul Negrești — CUPROM Baia 
Mare 4—0 (2—0), oțelul Bihor — 1 
Voința Cărei 4—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. VICTO
RIA cărei 36 p (48—11), 2. în
frățirea Oradea 33 p (44—17), 
Voința Oradea 26 p (37—22), 
Minerul Băița 26 p (43—35)... 
ultimele: 14. Voința Cărei 19 
(34—45), 15. Oașul Negrești 19 
(26—40). 16. Victoria zalău 13 
(25—57).

3.
4. 

pe
P
0
P

corespondenții noștri volwntari din localitățile respective.

I.C.I.M. 
șov 2—0 
Torpedo
Brașov — Metrom Brașov 0—3 —• 
forfait, nu s-a asigurat asisten* 
ta medicală, Minerul Baraolt —- 
Unirea Sf. Gheorghe 6—2 (4—1),' 
Utilajul Făgăraș — Chimia Or. 
Victoria 4—0 (2—0), Mureșul To- 
plița — Progresul Odorhei 4—0 
(2—0), Precizia Săcele .— Viitorul 
Gheorghieni 2—0 (1—0). ” ~
erul Tg. Secuiesc nu a

Pe primele locuri: 1. 
BRAȘOV 32 p (46—13), 
rul Gheorghieni 27 p (27—17), 
Progresul Odorhei 26 p (27—19)... 
pe ultimele: 13. Forestierul Tg. 
Secuiesc 17 p (20—36), 14. Mu
reșul Topii ța 17 p (22—41) , 15.
Unirea

Fores tl- 
jucat.
I.C.I.M.

2. Viito-
3.

17 p (20—36), 14.
Topii ța 17 P (22—41),
Sf. Gheorghe 14 p

SERIA A XII-A 
metan Mediaș — 
9—0 (4—0), Știința

- C.I.L. Biaj 5—0

(19—29).

Textila 
Petro- 
(1—0), 

Orăștie 
Alba 
2-0 

Urii- 
Inter 

1—0

Gaz 
Sebeș 
șani •
Textila Cisnădie — F.I.L, 
1—0 (1—0), Constructorul
Iulia — Minerul Ghelar 
(1—0), Laminorul Teliuc 
rea .Alba iulia 3—o (0—0), 
Sibiu — LM.I.X. Agnita 
(1—0), Metalul Copșa Mică
I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0) — s-a
jucat la Mediaș, C.F.R. Simeria 
— Automecanica Mediaș 2—2 
(1—1).

Pe primele locuri: 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 35 p (44—10), 
Știința Petroșani 33 p (50—21)-, 
I.P.A. Sibiu 27 p (29—24)... 
ultimele: 15. C.I.L. Blaj 16 
(18—34), 16. Textila Sebeș 7 
(17—72).

2.
3. 

pe
P
J»



? UN NOU TROFEU ACORDAT
Cupei Davis“

NADIEI COMANECI ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI
MADRID, 9 (Agerpres). — Cu prilejul prezenței in Spania 

a echipei feminine de gimnastică a României, ziarul de sport 
„AS" din Madrid a decernat triplei campioane olimpice Na
dia Comăneci „TROFEUL EXTRAORDINAR DE AUR AS", 
care, de la crearea lui, acum 10 ani, a fost acordat numai cos
monautului navei spațiale „Apollo VIII", Frank Bormann, și 
fotbalistului brazilian Fele.

Ziarul sportiv „AS" publică două pagini ilustrate cu as
pecte de la ceremonia înmînării trofeului.

PRINTRE FRUNTAȘELE ÎNTRECERII

Ieri, în joc amical la baschet,

ROMANIA BULGARIA 103-88
Primul dintre meciurile 

România — Bulgaria (al doilea 
are loc azi de la ora 17, in sala 
Floreasca), organizate în scopul 
verificării pregătirilor efectua
te în vederea apropiatelor cam
pionate europene de baschet 
masculin, s-a încheiat cu succe
sul reprezentativei tării noas
tre : 103—88 (52—44). Baschet- 
baliștii români au dominat ma
joritatea timpului, datorită în 
mare măsură contraatacurilor 
rezultate din apărarea agresivă 
practicată permanent. Oaspeții 
s-au dovedit parteneri buni în 
acest penultim test dinaintea 
C.E.. solicitînd din plin forma
ția tării noastre. în special în 
îupta sub panou.

Au înscris r Braboveanu 25, 
Niculescu 20, Cernat 19, Oczelak 
9, Novac 8, Uglai 8. Ivasceneo 
4. Chivulescu 4. Ermurache 4, 
Georgescu 2 (au mai juoat Po-

pa si Mihuță) pentru România, 
respectiv, Peicev 18. Kolev 14, 
Slavcev 14, Eftimov 14, Stoianov 
14, Trandafilov 6. Takev 4, 
Șuranov 2, Markov 2. Au arbi
trat a. Ivanov (Bulgaria) șiN. 
Iliescu (România). (D. St.)

Și în acest an — s-o spunem 
cu mîndrie — printre frunta
șele competiției mondiale a 
tenisului se va afla din nou e- 
chipa țării noastre. Tenismanii 
României, de trei ori finaliști 
ai „Cupei Davis", abordează 
acum fazele decisive ale între
cerilor zonale. Prin ultima 
victorie, obținută Ia sfîrșitul 
săptămînii trecute în fața re
prezentativei Cehoslovaciei, eî 
pășesc în semifinalele grupei 
A europene, unde vor avea ca 
adversari pe echipierii Angliei, 
la București, între 10 și 12 iu
nie.

Poate că este de prisos să 
mai subliniem importanța ulti
mei performanțe a reprezenta
tivei noastre. Faptul că ea a 
depășit la scor net (3—1, cu un 
setaveraj total de 9—4) a altă

fostă finalistă a competiției, 
redutabila formație cehoslova
că, este grăitor de la 
Năstase, Ion Țiriac, 
Hărădău și căpitanul 
Constantin Năstase, 
deopotrivă felicitați, 
rent de prestația fiecăruia 
parte. A fost 
torie, care

sine. Ilie
Dumitru 

nejucător 
merită 
indife- 

în 
o strălucită vic- 

onorează tenisul

ROMANIA
I. Năstase
I. Țiriac 
D. Hărădău

65 34 31 169-154
109 85 24 (77%)
107 68 39 (63%)

9 3 6 (33%)

în favoarea italienilor, dețină
torii trofeului, care vor întilni 
— probabil — o formație sue
deză fără Bjorn Borg. Urmînd 
calea pronosticurilor, se profi
lează aci o finală de grupă 
Ungaria — Italia, la Buda
pesta.

In sfirșit, să mai precizăm 
că învingătoarele din cele 
două grupe europene își vor 
disputa una dintre semifinalele 
interzonale. cealaltă opunind 
echipele Australiei (campioana 
zonei asiatice) și Argentinei 
(campioana americană).

Radu VOIA

LOTUL NOSTRU DE JUDO
A PLECAT LA C. E.
Ieri dimineață, lotul repre

zentativ de judo al tării noas
tre a plecat la Ludwigshafen 
(R.F. Germania), unde vor avea 
loc oampionatele europene. Au 
făcut deplasarea : A. Szabo 
(cat. superușoară). N. Constan
tin (semiușoară), C. Roman (u- 
șoară) 
cie). Gh. Nache (mijlocie), 
Ud vâri 
(grea), 
însoțiți 
ciu si 
L. Vasilescu. 
programată la _ ____
bert-Halle". unde s-au desfășu
rat în 1975 și C.E. de 
întrecerile individuale 
miercuri cu categoriile 
cie. semigrea și grea, 
inuînd joi cu cat. semiușoară, 
ușoară și mijlocie, iar sîmbătă 
cu cat. superușoară și open.

M. Toma (semimijlo- 
' D.

(semigrea) și I. Codrea 
Sportivii români sînt 
de antrenorul Gh. Don- 

de arbitrul international 
Competiția este 
„Friederich E-

lupte, 
încep 

mijlo- 
conti-

DACIA - PITEȘTI 
A CÎȘTIGAT 

„RALIUL DACIA
„Raliul Dacia", cea de„--------- -------, — — a

treia etapă a campionatului re
publican de raliuri, s-a înche
iat duminică dimineață la Pi
tești. A fost o întrecere dificilă, 
în care concurentii au avut de 
străbătut 688 km. în cea mai 
mare parte pe timpul nopții si 
cu multe 
asfaltate.

Raliul, 
bune de 
Comisia județeană de automo
bilism și karting, s-a desfă
șurat pe traseul Pitești—Curtea 
de Argeș — Vidraru — Rîmni- 
cu Vîlcea — Păltiniș — Sibiu
— Brașov — Rucăr — Cîmpu- 
lung Muscel — Pitești, și a dat 
cîștig de cauză cuolului asocia
ției sportive Unirea Tricolor— 
București : Eugen Ionescu Cris- 
tea — Dan Amărică. clasat pe 
locul I al clasamentului gene
ral, iar pe echipe formației 
Dacia Pitești. Rezultate tehni
ce : clasa Dacia 1300. grupa I
— 1. E. Ionescu Cristea — D. 
Amărică, 2. Lucia Cojocaru — 
D. Banco (Motor IRA Cluj-Na- 
poca), 3. C. Enculescu — I. Go
dină (ITA Caraș Severin) ; cl. 
Dacia 1300, grupa a II-a — 1. 
St. Iancovici — P. Vezeanu 
(Dacia), 2. A. Belu — V. Ola
ru (Dacia). 3. A. Vință — A. 
Szalai (Dacia). Clasament ge
neral t 1. E. Ionescu Cristea — 
D. Amărică, 2. Șt Iancovici —
— “ V.

Dacia Pi-

porțiuni de șosele ne-
organizat în condiții 
către A.S. Dacia si

P. Vezeanu. 3. A. Belu
Olaru. Echipe : 1. 
tești, 2. ITA Caraș Severin. 3. 
ITA Timiș. (Ilie FEȚEANU, 
coresp.)

N. ZAMFIR, /. DRAICA Șl ȘT. RUSU
CAMPIONI BALCANICI LA LUPTE TINERET
Al(i șapte reprezentanți ai noștri s-au clasat pe locul 2

Duminică s-au încheiat în
trecerile Balcaniadei de lupte 
pentru tineret, disputate la 
Atena. Reprezentanții noștri ia 
greco-romane s-au comportat 
și de data aceasta foarte bine 
cucerind trei titluri de cam
pioni balcanici (Nicolae Zamfir, 
Ștefan Rusu, Ion Draica) și 
obținînd alte locuri fruntașe: 
Ștefan Negrișan. Dinu Obro- 
cea, Zaharia Felea, Ivan Savin 
(locul 2), Lucian Gheorghiță 
(locul 3).

Reprezentativa de libere, 
lipsită de aportul cîtorva titu
lari, a obținut rezultate mai 
slabe ca în alți ani. Gheorghe 
Rașovan, Vasile Stănescu și 
Vasile Pușcașu au cucerit me
dalii de argint, iar Constantin 
Ignat, Tachc Drăguș și Marin 
Stanciu, pe cele de bronz. 
Trebuie menționat faptul că V. 
Stănescu și V. Pușeașu n-au 
reușit să se claseze pe primul 
loc datorită unor greșeli de ar
bitraj.

,, Cursa Păcii“

românesc și 
Inserăm alăturat totalul de me
ciuri susținute în „Cupa Davis" 
(cu victorii și înfrîngeri), de 
către echipa română și actualii 
ei titulari. Cifre, care certifi
că, de asemenea, bilanțul pozi
tiv al primelor noastre rachete. 
Năstase cu 109 meciuri jucate, 
Țiriac cu 107, se situează prin
tre marii performeri, din toate 
timpurile, ai „Salatierei de 
gint".

Ultimele două săptămîni 
calendarului competițional 
adus și alte clarificări pe 
bloul întrecerii. Așadar, 
grupa A europeană, întîlnirea 
România — Anglia va desem
na pe una dintre finaliste. 
Cealaltă este de pe acum cu
noscută, Franța fiind calificată 
cu 5—0 în fața Poloniei (lipsită 
de serviciile lui W. Fibak) și 
trecînd direct în finala de gru
pă. Dacă echipa noastră se ca
lifică mai departe, ar trebui 
să joace în deplasare cu fran
cezii, în cursul lunii iulie. Un 
meci greu, dar care poate fi și 
el cîștigat. In al doilea turneu 
zonal, două semifinale foarte 
echilibrate opun echipele Un
gariei și Spaniei — de o parte 
— și cele ale Suediei și Italiei, 
de alta. Cu un ușor avantaj

palmaresul său,

ÎNTRECERI FINALE

ÎN CIRCUITUL W.C.T.

ar-
ale 
au 
ta
in

Sezonul internațional de te
nis „indoor" programează, în- 
cepînd de azi, ultimul său act. 
Se dispută turneul final al pro
bei de simplu din cadrul cir
cuitului W.C.T., programat la 
„Summit Stadium" din Dallas 
(Texas). Pentru titlu luptă pri
mii opt clasați în cele 11 turnee 
de calificare, care au început 
din luna ianuarie. Printre aceș
tia se numără și Ilie Năstase, 
al cărui prim adversar va fi 
americanul Eddie Dibbs. în 
celelalte „sferturi" ale turneu
lui se întilnesc J. Connors — 
A. Pan alta, W. Fibak — C.’
Drysdale, D. Stockton — V. 
Gcrulaitis. Meciul final se 
dispută duminică.

între timp, la Kansas City 
s-au încheiat întrecerile finale 
ale probei de dublu. Victoria 
a revenit cuplului format din 
V. Amritraj și D. Stockton, ca
re a învins pe A. Panatta — 
V. Gerulaitis, cu 7—6, 7—6,
4—6, 6—3.

VASILE TEODOR PE LOCUL 8
IN ETAPA A II-a

LODZ, 9 (prin telefon). Cea 
de a II-a etapă a „Cursei Pă
cii" s-a desfășurat pe ruta Var
șovia — Lodz, avînd o lungime 
de 125 km. A fost o etapă ex
trem de rapidă. în prima oră 
rulîndu-se 46 de km, pentru 
ca pînă în final să se realizeze 
o medie de aproape 45 km/oră. 
Din cauza vitezei mari, dar și 
a faptului că șoseaua era foar
te îngustă, s-au produs nu 
mai puțin de patru busculade
— la km 20, 54, 71 și 96. în 
două dintre acestea au căzut și 
rutieri români: la km 54 Co
jocarii și Dulgheru (primul 
reușind să prindă plutonul, în 
vreme ce al doilea. suferind 
cîteva contuzii, a fost consul
tat de medicul oficial al cursei 
pentru a putea continua și, în 
consecință, a rămas în urmă), 
iar la km 96 — Romașcanu, 
care nu s-a lovit dar, pentru 
că busculada s-a petrecut e- 
xact în timpul unui sprint cu 
premii, cînd se alerga cu 50 
km/oră, n-a mai putut ajunge 
plutonul.

Cu toate aceste neșanse, în 
tabăra rutierilor români dom
nește optimismul, pentru că 
Vasile Teodor a reușit să șe 
claseze pe locul 8 în această 
etapă, iar Costică Bonciu, Ion 
Nica și Ion Cojocarii au sosit 
în' același timp cu învingătorul
— sovieticul Alexandr Averin- 
Comportarea lui Vasile Teodor

dene lasă speranțe mari, ca 
altfel și felul în care s-au pre
zentat tinerii Bonciu și
Iată acum 
pa a II-a,
1. Averin
2. Pikkuus
(Italia) ; 4.

Nica. 
clasamentele : Eta- 

125 km, individual: 
(U.R.S.S.) 2h 47:09 ; 
(U.R.S.S.); 3. Bino

____ _ . _ Staikov (Bulgaria) ; 
5. Osokin (U.RS.S.) ; 6. Schmei- 
sser (R.D.G.) ; 7. Marinkovici 
(Iugoslavia) ; 8. V. Teodor — 
toți în același timp cu învingă
torul. Plutonul a sosit în ace
lași timp, in el aflîndu-se și 
rutierii noștri Boneiu, Nica și 
Cojocaru. Romașcanu a 
cronometrat în 2h 53:40, 
Dulgheru în 3h 10:00.

Clasament general individual
1. Pikkuus (U.R.S.S ) 3h 24:43
2. Mytnik (Polonia) 3h 25:20 ; 3
Osokin (U.R.S.S.) 3h 25:29 ; 4. 
Peterman (R.D.G.) 3h 26:04 ; 5. 
Droga® (R.D.G.) 3h 26:21 ; 6.
Sehmeisser (R.D.G.) 3h 26:32... 
36. Cojocaru 3h 28:35 ; 67. Va
sile 3h 29:42 ; 68. Nica 3h 
29:43 ; 90. Bonciu 3h 30:37; 
101. Romașcanu 3h 34:45 ; 113. 
Dulgheru 3h 54:32.

Clasament general pe echipe:
I. U.R.S.S. 10 h 17:02; 2. R.D.G.
la 1:56; 3. Polonia la 2:46 ; 4.
Cehoslovacia la 4:42 ; 5. Suedia 
la 5:39 ; 6. Bulgaria la 5:59;.„
II. România la 9:29. .

Marți are loc etapa Lodz — 
Torun (167 km).

S-a încheiat turneul de calificare pentru C.E. de volei (feminin)

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A TERMINAT NEÎNVINSĂ

La Miinster (R.F.G.) 
încheiat întrecerile unuia 
tre turneele de calificare 
tru turneul final al C.E. 
minin de volei. Competiția a
fost cîștigată de reprezentativa 
României, care a terminat ne
învinsă. In ultima zi : Româ
nia — R. F. Germania 3—0 (7,

s-au 
din- 
pen- 

fe-

4, 9), Belgia — Israel 3—0 (9, 
10, 6).

Clasate pe primele două 
locuri, echipele României și 
R. F. Germania s-au calificai) 
pentru faza finală a campiona
tului european, programată în 
Finlanda, între 25 septembrie și 
3 octombrie.

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa 28): Vasas — 

BekCscsaba 3—2; Honved — Uj
pesti Dozsa 2—2; M.T.K. — Se- 
ghedin 3—0; Szombathely — 
Gyffir 2—0 ; Zalaegerszeg — Salgo- 
tarjan 4—1; Dunauyvaros — Vi- 
deoton 1—0; Tatabanya — Dorog 
2—0; Diosgy&r — Kaposvâr 0—0; 
Ferencvăros — Csepel 3—3. Pri
mele clasate :
1. Vasas :
2. Ujpesti Dozsa
3. Ferencvăros
4. Honved

R.D. GERMANA

28
28
28
28

20 2 6 85-38 
19 4 5 78-41
15 9 4 63-31
16 7 5 43-31 
(etapa

Hristache NAUM

42 
42
39
39

. . 24):
Dynamo Dresda a mai făcut un 
pas mare spre cucerirea titlului 
cu două etape înaintea - termină-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Eugene (Ore

gon), recordmanul kenian * 
Boit a stabilit cea mal 
formanță mondială a 
în proba de 8oo m — 
Maratonul ' 
tigat de 
Wiezyk — 
Au urmat 
Ienansky 
La start au fost prezenți 230 
concurențl.

de la Praga 
polonezul

42,195 km în 
S. Tomanek 
(ambii

Mike 
bună per- 
sezonului 

1:45,87. • 
a fost cîș- 
Hendrych 
2h 10:56,2. 
și O. Ze- 

Cehoslovacia)
" “ de

CICLISM • In etapa a 12-a a 
Turului Spaniei 
Igualada, 198 km) 
venit la sprint 
seppe Perletto. 
se menține 
Maertens.

(Barcelona — 
victoria a re- 

italianului Giu- 
în 5 h 33:34. Lider 
belgianul Freddy

în cadrul camplo-

IN EUROPA

AUTO S Pe circuitul de la Ja- 
rațna „Marele Premiu" al Spaniei 
(formula 1) a revenit americanu
lui Mario Andretti (pe „Lotus"), 
care a parcurs 255,300 km în 
1 h 42:52,22 (medie orară de 
147,728 km). L-au urmat Carlos 
Reutemann Ferrari") și Jody 
Scheckter („Ford"). în clasamen
tul general al campionatului mon
dial conduce J. Scheckter, cu 
23 p, urmat de M. Andretti — 
20 p.

HALTERE • _
natelor U.R.S.S., sportivul Vartan 
Vardanian a corectat două recor
duri mondiale la cat. semlmijlo- 
cie : 317,5 kg la „total" și 157,5 
kg la „smuls".

MOTO • Cea de-a 5-a probă a 
campionatului mondial de moto- 
eros la clasa 250 cmc desfășurată 
la Aplro (Italia) a fost cîștigată 
de sovieticul Ghenadi Moiseev 
(„KTM").

NATAȚIE • In turneul de polo 
de la Budapesta, Ujpesti Dozsa a 
întrecut cu 8—6 (2—1, 2—1, 1—3, 
3—1) formația Dinamo Kiev

ȘAH • Meciul dintre Elena Fa- 
talibekova și valentina Kozlov- 
skaia, din „sferturile" turneului 
candidatelor la titlul mondial, a 
continuat la Soci cu partida a 
5-a. cîștigată de Fatalibekova, 
care conduce acum cu 4—1. La 
Tbilisi, scorul întîlnlrii dintre 
Nana Aleksandria șl Mala Cibur- 
danldze este egal : 3*/2—3‘/2. Par
tida a 7-a s-a încheiat remiză • 
După 7 runde, în turneul de la 
Vrbas (Iugoslavia) conduce Zol- 
tan Ribly (Ungaria), cu 5 p, ur
mat de Uhlmann (R. D. Ger
mană) — 4‘/i p (1), sax (Unga
ria) — 4*/a p

TENIS • In „Cupa Davis" : 
Spania — Iugoslavia 4—1 ; Sue
dia — Austria 5—0.

VOLEI • Competiția feminină 
de la Praga a fost cîștigată de 
selecționata Cehoslovaciei, care a 
întrecut cu 3—1 (6—15, 15—7, 15—5, 
15—9) formația U.R.S.S.

rii campionatului. Rezultate: Sa-’ 
chsesnring Zwickau — " ~ 
deburg 0—3; Dynamo Dresda 
Wismut Aue * — - *
Frankfurt pe 
Berlin 1—2r ~
na 
Union Berlin 
Rot-Weiss L. 
tive Leipzig 1—1; F.C. 
Marx-Stadt-Chemie Halle
1. Dynamo Dresda 24 15 5 4
2. FC Magdeburg 24 14 4 6
3. Jena 24 13 5 6

SPANIA (etapa 32):
Bilbao — Elche 1—1 ~ 
lona — Espanol 4—2 
Atletico 
drid —_______
1. Atlet. Madrid
2. C F — 
X Athl. Bilbao

BULGARIA (etapa 26): T.S.K.A. 
— Trakia 1—1; Lokomotiv Plov
div — 
tak — 
Slavia _.
1. Levski Sp.
2. Ț.S.K.A.
3. Marek

F.C. Mag-

Vorwărts4—0!
Oder — Dynamo 

, F.C. Carl Zeiss Je- 
F.C. Hansa Rostock 2—0; 
~ “ l — Stahl Riesa 1—1;

Erfurt — Lok om o- 
Karl 

l—i.
. 64-27 35 
i 46-27 32 
■ 42-28 31 
Athletic 

C.F. Barce- 
Zaragoza — 

Madrid 0—2; Real Ma- 
Santander 3—1.

. 32 19 7 6 59-29 45
Barcelona 32 17 8 7 66-31 42 

32 14 8 10 49-41 36

Marek 1—0; Levski Spar- 
Lokomotiv Sofia 2—1; 

— Dunav Ruse 3—1.
■ - - 26 15 7 4 48-30 37

26 13 8 5 41-24 34
____  26 13 7 6 39-25 33

R.F. GERMANIA (etapa 32). Cu 
două etape înainte de final, trei 
echipe candidează la titlu, pri
ma șansă fiind de partea Boru- 
sslei Monchengladbach. Rezultate: 
Saarbrucken — Borussia Mon- 
chengladbach 2—2; Eintracht 
Braunschweig — Werder Bremen 
0—1; Hamburger S.V. — M.S.V. 
Duisburg 2—0; Rot Weiss Essen 
— Eintracht Frankfurt 1—8!; 
Schalke 04 — Hertha 4—0; Ba
yern MOnchen — S.C. Karlsruhe 
5—oi; F.C. Kdln — V.f.L. Bo
chum 6—1!. _

1. Borussia Mon. 32 16 9 7 51-31 41
2. Schalke 04 32 15 9 8 71-49 39
3. Eintracht Br. ' 32 13 13 6 47-38 39
• Milne seară, la Amsterdam, 

are Ioc finala Cupei Cupelor:
S.C. Anderlecht — Hamburger 
S.V.
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