
intilnirea dintre tovarășii
NICOLAE CEAUȘESCU
SI IOSIP BROZ TITO
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Inaugurarea lucrărilor de construcție a sistemului 

hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II

Sîmbătă 3 decembrie 1977, a 
început vizita de prietenie pe 
eare, la invitația tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 

, Socialiste România, a făcut-o în 
țara noastră tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președinție Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Prima zi a vizitei — a cărei 
desfășurare a fost urmărită la 
fața locului cu interes de nu
meroși ziariști români și iugo
slavi, ca și de trimiși ai unor 
organe de presă din alte țări — 
a înscris în bogata cronică a 
tradiționalelor relații de priete
nie frățească dintre cele două 
țări un nou eveniment cu 
profunde semnificații. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Iosip Broz Tito au inaugurat 
lucrările de construire în co
mun a Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de 
Fier II — o nouă punte între 
cele două maluri ale Dunării, 
exprimînd elocvent înfrățirea a 
două țări socialiste vecine pe 
care le 
rabilă.

Mii 
români 
zenți la emoționantul moment 
al inaugurării acestei noi și 
grandioase lucrări, ce va fi ri
dicată prin forțele României și 
Iugoslaviei, pentru a saluta cu 
bucurie noua întîlnire dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

★

La Ostrovul Mare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru 
s-au îmbarcat pe nava prezi
dențială „Mihai Viteazul", pen
tru a traversa Dunărea.

Pe malul iugoslav, în apro
piere de Prahovo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat de tovarășul Iosip 
Broz Tito, de ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de

unește o prietenie du-

de oameni ai muncii 
și iugoslavi erau pre-

stat care l-au însoțit pe pre
ședintele Iugoslaviei în vizita 
de prietenie în țara noastră. 
Mii de oameni ai muncii iugo
slavi care au venit să salute pe 
șeful statului român aplaudă cu 
însuflețire, ovaționează înde
lung. Se scandează „TITO — 
CEAUȘESCU !“.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Iosip Broz Tito s-au 
îndreptat apoi spre locul unde 
se va inălța, pe malul iugoslav 
al Dunării, o parte a noului 
obiectiv.

După cuvîntul președintelui 
regiunii Timoc, Jika Rajișici, 
tovarășii Nicolae Ccaușescu și 
Iosip Broz Tito au dezvelit 
placa inaugurală, încadrată 
de drapelele celor două țări.

Mulțimea aplaudă cu în
suflețire, ovaționează îndelung 
pentru prietenia și colaborarea 
trainică dintre cele două țări și 
popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito s-au îmbarcat 
apoi la bordul navei „Mihai Vi
teazul", îndreptîndu-se spre ma
lul românesc al fluviului. La 
plecare, miile de oameni ai 
muncii din Iugoslavia prietenă 
au salutat cu aceleași senti
mente de bucurie pe cei doi 
președinți.

In scurt 
dențială a 
românesc, 
rește cu portretele celor

timp, nava prezi- 
acostat la malul 

împodobit sărbâio- __ . . . , doi 
conducători de partid și de stat, 
cu drapelele României și Iugo
slaviei. Mii de constructori ai 
viitoarei hidrocentrale — oa
meni ai muncii români și iugo
slavi — precum și locuitori din 
comunele învecinate au făcut 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito o primire 
entuziastă. Se aplaudă îndelung, 
cu însuflețire, se scandează 
„CEAUȘESCU — TITO !“.

După ceremonia primirii, în 
uralele mulțimii, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito dezvelesc placa inaugurală

(Continuare in pag. a 4-a)
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ÎNSUFLEȚITE MANIFESTĂRI SPORTIVE
A. A.

ÎN ÎNTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE
A

A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Apropierea importantului eveniment politic pe care îl consti

tuie Conferința Națională a partidului a generat o efervescență 
deosebită în toate sectoarele activității sociale. Oamenii muncii 
întîmpină Conferința cu noi și semnificative succese in muncă, 
cu depășiri ale sarcinilor asumate pentru cel de al doilea an al 
cincinalului. Forumului comuniștilor ii dedică și tineretul sportiv 
al țării numeroase întreceri omagiale.

Despre cîteva dintre ele vom relata în cele ce urmează:

• în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, asociația 
sportivă „Rapid" și Comitetul 
sindicatului întreprinderii de 
vagoane Arad au organizat un 
frumos spectacol cultural-spor- 
tiv. Pe scena Teatrului de stat 
și-au dat întîlnire cintecul 
sportul. Echipele de 
juniori au prezentat 
gram de gimnastică 
luptătorii Gheorghe 
Aurel Cintezan, Dan 
loan Gros au susținut meciuri 
demonstrative, ca și boxerii 
Gheorghe Roșea, Dan Pop, Ni
colae Trifu și loan Tripon sau 
judoka Liviu Lucaci, Dan Roșu 
și Ion Pristoreanu. Partea spor
tivă a spectacolului s-a înche
iat cu săriturile la plasa elas
tică executate de gimnaștii șe- 
niori ai asociației Rapid și 
exercițiul la sol efectuat dc Ti- 
beriu Peter. Artiștii și sportivii 
au fost călduros aplaudați de 
numerosul public prezent la a-

«

Și 
copii și 
un pro- 

acrobatică, 
Meregiu, 

Ilerbei și

deceastă manifestare deosebit 
reușită. (M. Rahoveanu)

• în municipiul Brăila toa
te școlile au găzduit competiții 
de volei, handbal, tenis de ma
să, șah, fotbal, remarcindu-se 
școlile generale nr. 18, 19, 21, 
23 și Liceul de construcții. în ca
drul Săptăminii sportului mun
citoresc, întreprinderile Lamino
rul, Progresul, Constructorul și 
Șantierul naval s-au remarcat 
prin cea mai numeroasă par
ticipare la întreceri. (G. ENA- 
CHE — coresp.)

• în întimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului, pe 
meleagurile Țării de Sus au a- , 
vut loc, la sfîrșitul aceste» «ap- 
tămini, ample act»«ni sportive. 
In localitățile ‘ "*
dăuți. Fălticeni, 
lui, Cîmpulung, 
Șiret ~ ' 
multe 
trecut 
volei,

Suceava, Ră- 
Gura Ilumoru- 
Vatra Dornci, 

și Solea, precum și în 
comune, tinerii s-au in
ia șah, tenis de masă, 
cros și popice. La Su-

ceava, pe patinoarul artificial, 
peste 300 de copii au luat parte 
la un concurs de patinaj vite
ză, iar pe dealul Tătărași peste 
700 de elevi s-au întrecut in
tr-un cros pe echipe, pe pri
mele locuri clasîndu-se : 
ind. alimentar (băieți) și Lie. 
ind. nr. 2 (fete). De asemenea, 
la arenele de popice de la 
C.S.H. și Casa agronomului au 
fost organizate interesante dispu
te, reunind tineri din unitățile 
industriale sucevene. (I. MlN- 
DRESCU — coresp.)

• Pe bazele sportive ale Ca
pitalei sînt în plină desfășurare 
competiții de masă dotate cu 
„Cupa Conferinței Naționale a 
partidului". în programul ma
nifestărilor organizate în Sec
torul I figurează întreceri de 
șah, tenis de masă, handbal- 
popice, fotbal și vol<” < *n 
Sectorul 2 au concursuri de 
cros, s31». tenis de masă, gim
nastică, baschet, atletism ; în 
Sectorul 3 : șah, tenis de masă, 
tir, popice, handbal ; în Sec
torul 4 : minifotbal, șah, tenis 
de masă, duminici sportive la 
școlile generale nr. 74 și 76 și 
la Liceul M.I.U. ; în Sectorul 5:

Lie.

(Contlnuare in pag. 2-3)

în C. M. de handbal feminin, grupa valorică B

ROMÂNI A - EL VEȚI A 26-7
Echipa noastră joacă astăzi cu Suedia

STEINIIAGEN, 4. Sîmbătă au 
început, în mai multe orașe din 
R. F. Germania, întrecerile 
campionatului mondial de hand
bal feminin, grupa valorică B. 
La competiție participă 14 re

Divizia A de fotbal, ultima etapă a turului

A.S.A. TG. MUREȘ, CAMPIOANA DE TOAMNA
• Steaua (la Reșița) : re
cord de scor în deplasare 
0 Patru penaltyuri acor
date, toate ratate 1 @ Ieri,, 
cel mai mic număr de go
luri înscrise (14) din toate 
etapele acestei toamne 
O Despărțire de campio
nat pinâ îa 26 februarie 
1978 (prima etapa a re

turului)

Dinamo deschide scorul 
prin Țălnar, dar nu va 
reuși să învingă liderul. 

Foto : V. BAGEAC

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

3 GOLURI : Pîslaru (A.S.A.), Broșovschi (U.T.A.) 
— 2 din 11 m, Radu II (F. C. Argeș) — 3 din 11 m.

F. C. Corvinul — F. C. Olimpia 1-0 (0-0)
F. C. Constanța - Univ. Craiova . 1-0 (0-0)
Dinamo - A. S. A. Tg. Mureș 1-1 (1-1)
U. T. A. — F. C. Argeș 1-0 (0-0)
Jiul — Politehnica Tim. 2-0 (2-0)
F. C. Bihor — Politehnica lași 1-0 (1—0)
S. C. Bacău - F.C. Petrolul Ploiești 1-0 (0-0)
F. C. M. Reșița — Steaua 0-4 (0-2)
C. S. Tîrgoviște - Sportul studențesc 1-0 (0-0)

GOLGETERII
11 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 1

din 11 m.
10 GOLURI : Zahiu (Steaua) — 1 din 11 m.

9 GOLURI : Buduru (F. C. Constanța).

Citiți in pag. 2—3 crdnicile ultimei etape

1. A.S.A. TG. MUREȘ 17 9 4 4 29-16 22
2. Steaua 17 7 6 4 38-20 20
3. F.C. Argeș 17 8 4 5 29-23 20
4. Politehnica Tim. 17 8 4 5 25-21 20
5. Dinamo 17 7 4 6 26-22 18
6. F.C. Olimpia 17 8 2 7 25-23 18
7. Jiul 17 8 1 8 27-26 17
8. Sportul stud. 17 8 1 8 20-23 17
9. U.T.A. 17 6 5 6 24-27 17

10. S.C. Bacău 17 5 7 5 23-30 17
11. F.C. Petrolul 17 6 4 7 22-21 16
12. Univ. Craiova 17 6 4 7 16-15 16
13. F.C, Constanța 17 7 2 8 24-27 16
14. F.C. Bihor 17 7 2 8 21-28 16
15. C.S. Tîrgoviște 17 6 4 7 15-22 16
16. Politehnica Iași 17 5 5 7 18-16 15
17. F.C. Corvinul 17 5 5 7 17-24 15
18. F.C.M. Reșița 17 4 2 11 15-30 10

prezentative naționale, reparti
zate în 4 grupe. Reamintim că 
primele cinci clasate vor obține 
dreptul de participare la C.M. 
grupa valorică A.

In grupa C, la Steinhagcn, 
selecționata României' a intilnit 
formația Elveției și — așa cum 
ne așteptam — a dominat clar 
partida cîștigînd cu 28—7 
(13—3). Luni (n.r. astăzi), echipa 
țării noastre joacă, la Langen- 
berg, în compania Suediei.

Alte două meciuri s-au dispu
tat în grupa A. Norvegia- a dis
pus de Spania cu 17—10 (7—4),

iar Olanda a realizat surpriza 
rundei inaugurale, terminînd la 
egalitate — 10—10 (5—3) — cu 
reprezentativa țării gazdă, R. F. 
Germania. în grupa B, Iugo
slavia a învins Franța1 cu 22—11 
(14-5).

Scorul primei 
natului mondial 
de Danemarca 
Anglia : 36—1
ceeași grupă D
cîștigat cu 19—3 (11—0) partida 
cu Israel.

întrecerile din grupe se în
cheie luni, după care la 7 și 
8 decembrie vor avea loc dispu
tele din cadrul grupelor semi
finale.

zile a campio- 
a fost stabilit 
în meciul cu 
(17—1) ! în a-

— Polonia a

VICTORIE CLARĂ (9-2) 
A TINERILOR BOXERI ROMÂNI 
IN FAȚA CADEȚILOR POLONEZI

CLUJ-NAPOCA, 4 (prin te
lefon). — Sala sporturilor din 
localitate a găzduit intilnirea 
amicală dintre reprezentativele 
de tineret ale României și Po
loniei. Evoluînd, în general, 
bine, boxerii noștri au cîștigat 
cu scorul de 9—2. Iată cîteva 
amănunte despre partidele dis
putate.

La semimuscă. Constantin 
Marcel l-a obligat pe polone
zul W. Zemajtis să abandoneze 
în rundul trei : 1—0. ©umitru 
Cipere (la muscă), cu o forță 
mai mare în lovituri, l-a între
cut clar la puncte pe S. Za- 
part : 2—0. Cocoșul Ionel Mir
cea, cu o alură de halterofil, 
a căutat lovitura decisivă, dar 
cum nu a găsit-o, pe parcursul 
celor nouă minute de luptă, a 
obținut doar decizia la puncte 
in fața lui L. Moskwik : 3—0. 
La categoria pană, Viorel Ioana 
nu a boxat la valoarea lui. El 
a intilnit în L. Sczezepanski un 
adversar redutabil, bun cunos
cător al procedeelor tehnice de 
atac și de apărare. învingător, 
la puncte, a fost totuși Ioana : 
4—0. Semiușorul Petre Leoveanu 
nu și-a justificat selecția. El a 
evoluat slab, rudimentar, iar

decizia ce i-a fost acordată, la 
limită, în fața lui P. Witt nu a 
oglindit realitatea din ring. La 
ușoară, Gheorghe Simion a con
firmat speranțele ce se pun în 
eL Evoluînd bine, cu lovituri 
de la distanță, l-a obligat pe 
M. Brozio, un boxer bine pre
gătit, să se apere în perma
nență și, astfel, Simion a rea
lizat o victorie categorică: 
6—0. Reprezentantul nostru la 
semimijlocie, Traian Georgea, a 
obținut verdictul în fața lui A. 
Majka : 7—0. La mijlocie mică, 
prima victorie a oaspeților. M. 
Kaluga l-a întrecut la puncte 
pe Nicolae Vișan, scorul deve
nind 7—1. Mijlociul Valentin 
Silaghi a boxat bine, a lovit 
puternic și l-a depășit clar pe 
A. Pobloski : 8—1. într-un med 
urit, Dumitru Văleanu (semi
grea) a obținut victoria la T. 
Kaminski (9—1). Greul Ion Cer- 
nat a fost o surpriză plăcută. 
El a boxat bine și l-a depășit 
pe Grzegorz SkrzecZ, dar juriul, 
impresionat probabil de propor
țiile scorului, l-a gratificat pe 
polonez cu decizia de învingă
tor la puncte (9—2).

Paul IOVAN



CAMPIONATE COMPETIȚII
DIVIZIA DE LUPTE LIBERE

STEAUA A CÎȘTIGAT DIN NOU TITLUL 
DAR MAI GREU DECIT SE AȘTEPTA

BRAȘOV, 4 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică, sala sporturilor 
din localitate a găzduit turneul 
final al Diviziei de lupte libere, 
pentru care s-au calificat forma
țiile Steaua, Dinamo Brașov, Hi
drotehnica Constanța, Steagul ro
șu Brașov, Lemnarul Odorhei, 
Rapid București, C.F.R. Timișoa
ra șl U.M. Timișoara.

Actuala ediție a campionatului 
național pe echipe s-a Încheiat 
cu o nouă victorie a sportivilor 
de la Steaua (antrenori : Gh. 
Șuteu șl Alcx. Geantă), secție 
care dispune de un lot valoros, 
cu mulți sportivi în lotul republi
can. Niciodată insă in ultimii IC 
ani 
s-a

succesul formației militare nu 
conturat atît de greu ca tn

r 
i DUPĂ CINCI ETAPE 

IN DIVIZIA A DE JUDO 
C.S.M. SIBIU, LA PRIMA 

VICTORIE !
Sîmbătă și duminică s-au dispu

tat întrecerile etapei a 5-a a Di
viziei A la judo. Iată cîteva amă
nunte :

BUCUREȘTI : sala din șos. Ște
fan cel Mare a găzduit două 
triunghiulare. în primul, forma
ția gazdă, Dinamo, a dispus atît 
de Olimpia București cît și de ’ 
I.EJF.S. cu severul scor de 7—0, 
iar Olimpia a învins, cu greu, 
echipa studenților de la I.E.F.S. 
(4—3). S-au remarcat : M. Frăți- 
că (semimijlocie), I. Pali (mij
locie), P. Drăgoi (grea) — de la 
Dinamo și Gh. Barbu (semimij
locie) — de la Olimpia. Cel de-al 
doilea triunghiular a adus pe sal
tea formațiile Dinamo Brașov, 
Universitatea București și Nitra- 
monia Făgăraș. Brașovenii, cu un 
lot mai omogen, au confirmat 
*«țeptările, cîștigînd categoric am- 
jeje^finiri cu 7—0. Meciul din
tre Uni verși ■Rucurești și Ni-
tramonia Făgăraș a rt-veniț bucu— 
reștenilor cu scorul de 6—1. ixQ_ 
marcăm evoluția sportivilor : St. 
Pop , (superușoară), N. Vlad (se- 
miușoară), Radu Daniel (semi
grea) — de la Dinamo Brașov și 
I. Lache (semiușoară) — de la 
Universitatea. (N. CH1NDEA).

MIERCUREA CIUC : cum era și 
de așteptat, întîlnirile au fost deo
sebit de echilibrate. Echipa loca
lă Constructorul a întrecut cu 
același scor strîns (4—3) formații
le Universitatea Cluj-Napoca șl 
A.S.A. Tg. Mureș. în lupta dintre 
A.S.A. și Universitatea, mureșe
nii și-au adjudecat cu greu vic
toria (4—3). Au avut o evoluție 
bună : B. Onodi (superușoară), 
I. Mathe (mijlocie) — de la Con
structorul și E. Lăcătușu (semi
grea) de la A.S.A. (V. Pașcanu
— coresp.).

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ : surprinzător, C.S.M. Sibiu 
a întrecut formația Rapid Arad 
(5—2) aceasta fiind prima victorie 
a sibienilor în actuala ediție a 
campionatului. în celelalte întîl- 
niri : C.S.M. “ ‘ - -
Arad (3—4) ;
C.S.M. Sibiu
— coresp.)

acest an. Principalul 
stabilirea echilibrului 
echipei Dinamo Brașov .
Ion Bătrin șl Ion Iancău) care 
a realizat, în ultimii ani, un evi
dent progres valoric. Foarte bine 
pregătiți fizic, luptătorii de la 
Dinamo s-au dovedit adversari 
greu de depășit, titlul de echipă 
campioană stînd sub semnul în
trebării pînă la ultimele întllnirl. 
în final au cîștigat la o dife
rență minimă (71—68) sportivii de 
la Steaua, care s-au clasat de 
patru ori pe locul I (Ion Arapu, 
Gigei Anghel, Ludovic Sandor, 
Ion Dumitru) și au cucerit cinci 
locuri secunde (Alex. Șuteu, Ma
rin Pîreălabu, Tiberiu Seregely, 
Ion Ivanov, Vasile Pușcașu).

Luptătorii de la Dinamo s-au 
clasat și ei de patru ori pe lo
cul întîl (Emilian Cristian, Gheor
ghe Fodore, Stclică Morcov, Andrei 
Ianco), dar au ocupat numai de 
trei ori locul secund. Celelalte 
locuri întîl au revenit lui Con
stantin Măndilă (Hidrotehnica), 
Nicolae Vișan (Rapid), Dumitru 
Antohi (Dinamo) și Ion Velicu 
(Steagul roșu), ultimii trei la 
egalitate, la categoria 48 kg.

în ultimele tururi ale întrece
rii cîteva meciuri s-au dovedit 
decisive. La categoria +100 kg in 
meciul dintre A. Ianco și V. 
Pușcașu a cîștigat primul, iar in 
întîlnirile Ion Arapu — Constan
tin Ignat (Dinamo), Ion Dumi
tru — Constantin Sandru (Dina
mo) au învins sportivii de la 
Steaua, adudnd formației lor 
puncte prețioase.

Clasament general al turneului 
final : 1. STEAUA 71 p — cam
pioană națională ; 2. Dinamo Bra
șov 68 p; S. Steagul roșu Bra
șov 52 pi 4. Hidrotehnica Con
stanța 40 p : 5. Lemnarul Odorhei 
37 p ; 6. Rapid București 34 p ; 
7. C.F.R. Timișoara 34 p ; 8.
UJW. Timișoara 24 p.

Mihai TRANCĂ

merit in 
a revenit 
(antrenori

STEAUA - CAMPIOANA 
LA HALTERE

GALAȚI, 4 (prin telefon). Vi
neri, simbătă și duminică s-au 
desfășurat întrecerile retur din 
cadrul campionatului republican 
de haltere pe echipe. Conform 
așteptărilor, și în acest an titlul 
de campioană a revenit echipei 
STEAUA care a totalizat 163 p. 
Iată șl următoarele clasate : 2. 
Clujeana 142 p, 3. Chimpex Con
stanța 134 p, 4. A.S.A. Tg. Mu
reș 128 p, 5. Rapid Buc. 125 p, 6. 
Olimpia București 103 p, 7. Stea
gul roșu Brașov 63 p, 8. C. S. 
Onești 53 p, 9. Rapid Oradea 
46 p, 10. Electromotor Timișoara 
42 p. Ultimele două au retrogra
dat în categoria B, în locul lor 
promovînd formațiile C.S.M. 
Cluj-Napoca și Minerul Lupeni.

Cu acest prilej, halterofilii 
s-au comportat, in general, mai 
bine decît La celelalte întreceri. 
Dovadă sînt și cele 12 recorduri 
naționale (3 de seniori, 5 la ju
niori mari și 4 la juniori mici). 
Iată-le : la cat. grea-ușoară :
V. Groapă (Steaua) a „smuls" 
150 kg, a „aruncat" 185 kg și a 
totalizat 335 kg — la seniori ; 
la cat. mijlocie : Dumitru Petre 
(Chimpex) a „smuls" 137,5 kg, 
a „aruncat" 1.1 ~ 
zat 302,5 kg ; la cat. 
Șt. Csata (Clujeana) a 
cat" 162,5 kg și a totalizat 
kg — la juniori mari ; ' 
semimijlocie : T. Kiskalo 
Cluj-Napoca) a „aruncat" 
a totalizat 280 kg și V. 
(C.S.M. Cluj-Napoca) a 
cat" 127,5 kg și a totalizat 227,5 
kg. — la juniori mici.

Iată câștigătorii, în ordinea 
categoriilor : Gh. Maftci (C. S. 
Onești) 195 kg ; P. Pavel 
(Steaua) 222,5 kg ; M. Grigoraș 
(Rapid Buc.) 240 kg ; Al. Kiss 
(Clujeana) 277,5 kg ; S. Klimov 
(Chimpex) 285 kg ; D. Petre 
(Chimpex) 302,5 kg ; T. Petrișor 
(Rapid Buc.) 302,5 kg ; V. Groa
pă (Steaua) 335 kg ; M. Para- 
pancca (Steaua) 320 kg ; Gh. 
Groapă (Steagul roșu Brașov) 
295 kg. întrecerile au fost bine 
organizate. (Gh. ARSENE-coresp.)
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Borzești — Rapid 
C.S.M. Borzești — 

(4—3). (Gh. Grunzu

S-A RELUAT GRUPA SE 
CUNDÂ A DIVIZIEI A 

LA HOCHEI
Pe patinoarul din Ploiești 

început vineri jocurile din 
drul celui de al doilea tur 
grupei secunde din Divizia A la 
hochei. In "general s-au înregis
trat rezultate normale. Iată sco
rurile partidelor
■simbătă : A.S.E. 
țese — Tîrnava 
(2—2, 6—2, 4—1), ________ ____
— Agrdnomia Cluj-Napoca 9—1
(3—1, 2—0, 4—0), Avîntul Gheor- 
ghieni — C.S. Școlar Miercurea 
Ciuc 8—3 (1—1, 5—2, 2—0) ;
A.S.E. Sportul studențesc — A- 
gronomia Cluj-Napoca 7—4 (2—1, 
2—0, 3—3), Unirea Sf. Gheorghe
— C.S. Școlar Miercurea Ciuc
12—2 (2—0, 3—1, 7—1), Tîrnava
Odorhei — Dunărea Galați 5—11 
(3—2, 1—6, 1—3). Duminică a fost 
zi de pauză. Turneul continuă 
luni.

au 
ca- 
al

de vineri șl 
Sportul studen- 
Odorhel 12—5 
Dunărea Galați

I. TĂNĂSESCU-coresp.

ZAHIU, CA
REȘIȚA, 4 (prin telefon)

Pe un teren greu, curățat de ză
padă în dimineața meciului, 
cele două echipe au aruncat în 
luptă ultimele resurse pentru 
obținerea victoriei. A rezultat 
— în repriza 1 — astfel un 
joc de mare angajament fizic, 
dar și o dispută foarte aspră, 
din care n-au lipsit intrările 
dure și faulturile mai discrete, 
însă nu mai puțin periculoa
se. simulările 
sportive. Au fost, desigur, 
momente cu 7 ’ :
șite spectacular (oferite, îndeo
sebi. de Steaua) ceea ce ne-a 
dovedit că posibilitățile ambe
lor combatante pot fi valorifi
cate superior cînd și intențiile 
de joc sînt constructive.

Conform așteptărilor, gazdele

și alte acte ne- 
‘ . Și
acțiuni mai reu-

® •• PROPRII
F.C.M. REȘIȚA - STEAUA

Stadion Valea Domanuluî ; teren greu ; timd 
ximativ : 5 000. Au marcat: ZAHIU (min. 4, 3 
Șuturi la poartă : 25-11 (pe poartă : 10—5). 1

F.C.M. REȘIȚA : Windt 4 - Uțiu 4, Porațchil
Portic 6 (min. 22 Bojin 5), Gabel 4 )|
5, Oancea 5, Florea 6. HX-

STEAUA : Moraru 8 - Anghelinl 7, AgfuM 
Zahiu 9, FI. Marin 7 (min. 27 Ad. lonescu 7)1 
nescu 8 (min. 74 Ion Ion 7).

A arbitrat : O. Ștreng : la linie :
dea) și S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin). I

Cartonașe galbene : GABEL.
Trofeul Petschovschi : 5. La juniori : 1-0 (0-0).

au avut inițiativa în cîmp, au 
atacat uneori — înainte de pau
ză — cu insistență, dar totul a 
fost inutil în fața unui adver
sar care a jucat tactic foarte 
bine, care s-a apărat decis și

172,5 kg și a totali- 
kg ; la cat. grea : 
(Clujeana) a „arun- 

........................  290 
la cat. 
(C.S.M. 
155 kg,

Blâga
„arun-
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IN ETAPA A 9-a A DIVIZIEI A LA VOLEI
EVOLUȚII PE MĂSURA PREGĂTIRII I...

Duminica. jn campionatele 
Diviziei A de vciet s-au dispu
tat partidele etapei a s-a. Intîl- 
nirea 
namo a 
zultatele înregistrate în celelalte 
partide :

mascullnă Rapid — Dl- 
fost amînată. Iată re-

MASCULIN
STEAUA — TRACTORUL 

BRAȘOV 3—1 (2, —9, 4, 4). Cu 
excepția setului doi, cîștigat de 
oaspeți, care s-au apărat mai 
atent și au atacat mai curajos, 
meciul derby al etapei a fost la 
discreția gazdelor. Fără să for
țeze Steaua s-a impus lejer în 
fața liderului, semnificative în 
acest sens fiind și rezultatele pe 
seturi. De la Steaua s-au remar
cat Iuhasz, Macavei și Pop, de 
la Tractorul, Covaciu și Mășcă- 
șan. Bun arbitrajul prestat de 
bucureștenii A. Nedelcu și Al. 
Dragomir. (M. GHIOLDUȘ).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 3—0 (7, 9, 9). 
Superiori în toate compartimen-' 
tele, jucătorii suceveni au obți
nut o victorie clară în fața ex
perimenta ților lor adversari; Au 
condus : N. lonescu (Buc.) ' 
Szakacs (B. Mare). (I. 
DRESCU-coresp.).

VIITORUL BACAU — 
VERSITATEA CRAIOVA 
(—15, 9, —13, 14, 12). Ambele for
mații au jucat bătrînește și fără 
convingere. Meciul a fost con
dus de brașovenii C. Manitiu și 
V. Stânei. (I. IANCU-coresp.).

EXPLORĂRI B. ---------
CONSTRUCTORUL 
(7, 5, 3). Victorie 
tă în mai puțin de 
Cei mai buni de 
au fost Arbuzov și 
condus bucureștenii 
și N. Gălășeanu. (S. 
resp.).

UNIVERSITATEA 
POCA — C.S.M. DELTA TUL- 
CEA 3—0, (15 9, 5).

FEMININ
RAPID — C.S.U. GALATI 3—2 

(8, 8, —13, —12, 4). Un meci în 
care ambele echipe s-au chinuit, 
pur și simplu, să se ridice la 
nivelul la care ar trebui să se 
afle divizia... secundă. Rapid a 
cîștigat surprinzător ca urmare 
a jocului slab al gălățencelor 
(îndeosebi Maria Obreja și Ma
ria Matei). E drept, studentele 
au venit fără Itu, Focșa și Bă-

și V. 
MÎN-

UNI-
3—2

MAKE — 
BRĂILA 3—0 
clară, obținu- 
o oră de joc. 
la Învingători 

Bălas. Au 
N. Tărchllă 
VASILE-co-

CLUJ-NA-

El

ÎNSUFLEȚITE MANIFESTĂRI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

șah, tenis de masă, handbal ; 
în Sectorul 6 : minifotbal, șah, 
tenis de masă, baschet, crosuri, 
handbal ; în Sectorul 7 : auto- 
modele, handbal, tenis de masă, 
șah ; în Sectorul 8 : șah, popice 
și tenis de masă. De asemenea, 
comisiile municipale și clubu
rile bucureștene organizează 
competiții dotate cu același tro
feu la box, polo, înot, handbal, 
șah și tenis de masă.

• Numeroase competiții dedi
cate Marelui forum al comu
niștilor din țara noastră a avut 
loc și în județul Covasna. Ast
fel, la Sf. Gheorghe, în organiza
rea .Clubului sportiv școlar din 
localitate, s-a desfășurat un con
curs de gimnastică sportivă, la 
care au luat parte sportivi de 
la cluburile școlare din Gheor- 
ghieni și Odorheiul Secuiesc.

Tot în Sf. Gheorghe s-a dispu
tat o întrecere de handbal pen
tru junioare II și III, la care 
au participat echipe din Sibiu, 
Odorheiul Secuiesc și Sf. Gheor
ghe, precum și o întâlnire ami
cală de box între Electro Sf. 
Gheorghe și IPA Sibiu, cîști- 
gată de oaspeți cu 13—7. Ase
menea acțiuni au mai avut loc 
și în alte localități ale jude
țului : Tg. Secuiesc, Intorsura 
Buzăului, Baraolt, Covasna ș.a. 
(Gh. BRIOTA, corcsp.)

o La Buzău, în organizarea 
comisiei județene de tenis de 
masă, a avut loc în sala Casei 
de cultură a sindicatelor un 
frumos concurs dedicat Confe
rinței Naționale a partidului. 
Au luat parte sportivi între 12 
și 25 de ani, pe primele locuri 
clasîndu-se Lucian Sipoș și Ro- 
dica Gagu. (E. BACIOIU — an
trenor).

I

MULTESCU - APORT HOTAR1TOR
J'UL PETROȘANI - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (2-0}

Stadion Jiul ; teren înghețat ; timp însorit dar friguros ; spectatori — a- 
proximativ : 8 000. Au marcat : BUCURESCU (mîn. 3) ți MULȚESCU (min. 
44). Șuturi la poarta : 18-4 (pe poarta : 9—0). Cornere : 13—1.

JIUL : Cavai 7 (min. 89 Homan) - Rusu 7, Bădin 7, Ciupitu 7, P. Grigore 7 — 
Stoichiță 6, Mulțescu 8, Stoica 7 — Covaci 6 (min. 51 Dosan 6), Dumitrache 
6, Bucurescu 7.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Bathori I 6 - Floareș 7, Mchedințu 7. Roșea 
6, Barna 6 — Șerbănoiu 6, Lața 7, Dembrovschi 6 — Nucă 5 (min. 46 Nadu 
6), Cotec 5,

A arbitrat 
din Brașov).

Cartonașe
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—3 (0—1).

Petrescu 7.
: G Ghițâ ; la linie : Gh. lonescu și Gh.

galbena : RUSU.

Raci (toți

jenaru dar, după cum joacă în 
acest campionat, nu dau de în
țeles că se și pregătesc, păcat 
de talentul . ridicătoarei Crlna 
Georgescu. Ceea ce reproșăm e- 
chipel C.S.U. nu putem reproșa 
și formației Rapid, care a făcut 
mal mult decit poate. Arbitraj 
bun prestat de C. Șovăială (Plo
iești) șl Gh. lonescu (București). 
(A. BREBEANU).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
FARUL CONSTANTA 3—2 (8, 8, 
—4, —8, 13). Joc de factură teh
nică modestă, ambele echipe 
greșind foarte mult. Mal hotări- 
te în ultimul set craiovencele 
cîștigă pe merit. S-au remarcat 
Margareta Lăluț șl Corina Cri
văț de la gazde, Maria 
și Iuliana Enescu de la 
(Șt. GURGUI-coresp.).

MAKATEX B. MARE 
INȚA BACĂU 2—3 (7,

" —13). Meci disputat,
! răsturnări de

Lucica Maftci

Enache 
oaspete.

— ȘTI- 
—14, 8,

—12, —13). Meci disputat, cu 
multe răsturnări de situații. 
Evidențiate, Lucica Maftci și 
Doina Zaharia de la învingă
toare, Elisabeta Molnar de la în
vinse. Au arbitrat bucureștenii 
N. Gălășeanu și N. Tărchilă. 
(V. sASARANU-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CHIMPEX CONSTANȚA 3—0 
(14, 11, 9). Victorie a gazdelor 
mai clară decît arată scorul, 
din rîndul cărora s-au remarcat 
Emilia Cernega și Maria Roșea. 
Au condus I. Niculescu (Bucu
rești) și I. Nicoară (Arad). (Șt. 
MARTON-coresp.).

VOINȚA — DINAMO 0—3 (—1, 
—7, —li). Partida a durat mai 
puțin de 50 de minute. Voleiba
listele de la Voința au evoluat 
ceva mai bine doar în setul trei. 
De la învingătoare s-au remar
cat Helga Bogdan și Irina Pct- 
culeț, de la învinse Ana Stănilă. 
Arbitri : bucureștenii I. Sușeles- 
cu și M. Albuț. (C. NICOLAE).

PENICILINA IAȘI—I.E.F.S. 3—0 
(11, 5 <).

VOLEIBALIȘTII DE LA DI
NAMO BUCUREȘTI ÎNVIN
GĂTORI iN R. D. GER

MANĂ
BERLIN (Agcrprcs). — In tur

neul internațional masculin de 
volei de la Suhl (R.D.G.), echipa 
Dinamo București a Învins 
scorul de 3—0 (15—10,
15—5) formația poloneză 
Olsztyn, după un joc de 
48 de minute, " 
nil au excelat, avînd în 
Tutovan un ‘
punctelor realizate direct 
serviciu.

în care

veritabil

cu 
15-7, 
AZS 

* numai 
româ- 
M ir cea 

„as“ al 
din
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PETROȘANI, 4 (prin telefon)
Cîmp de joc foarte greu (pe 

alocuri adevărat patinoar) pentru 
ambele formații care au fost lip
site și de cîțiva titulari. La 
echipa locală, Sălăjan (acciden
tat foarte serios la Craiova), 
la oaspeți, Păltlnișan, Vișan, 
Anghel (accidentați) și Volaru 
II (suspendat). Evident, ansam
blul timișorean a fost handica
pat fără ca prin această apre
ciere să diminuăm meritul gaz
delor. Ele au avut plusul de 
combativitate pe care-1 conferă 
terenul propriu, dar și un ju- 
cătof* în excelență dispoziție de 
joc, pe Mulțescu, care, dealtfel, 
a contribuit la această 
rie meritată sub toate 
tele.

Scorul a fost deschis 
repede. în min. 3, Șerbănoiu 
a comis un fault de joc, la 
aproximativ 20 m, lateral dreap
ta. Lovitura liberă este execu
tată de Mulțescu și BUCU- 
RESCU, venit Ia intîlnirea cen
trării, liftează balonul in gol.

victo- 
aspcc-

foarte

a cont 
fi cînd I 
țiile 11 
mult a 
zultatJ 
tervenl 
ru, del 
care, I 
31) al 
la lli 
(dupăl 
lui II 
cînd J 
încă s|

min. I 
luat îl 
Nas Iad 
avantaj 
prin 
dată d 
nescu) 
pătrunl 
careul 
înscris 
centrai 
oaspe 
— ar j 
scorul,] 
semnai 
nici ce 
(acordd 
fault î 
diresei] 
mingea

Mulțescu 
mai ma- 
31, a tri-

A urmat ratarea lui
(min. 16), încă una și
re a ]
mis ușor cu capul din careul
mic 2 " ...... .
apoi șutul razant al lui Bădin 
(min. 34), după care scorul șe 
majorează : același Șerbănoiu 
este sancționat pentru o inter
venție neregulamentară asupra 
Iui Dumitrachc la 18 m. Exe
cută magistral MULȚESCU în 
colțul scurt, după ce-1 văzuse 
pe Bathori I plecat în partea 
opusă (min. 44).

în repriza a doua, min. 56, 
Floareș salvează de pe linia 
porții, „Poli" echilibrează jocul, 
dar nu reușește să finalizeze 
acțiunile sale (cele doar 4 șu
turi în afara porții, două ale lui 
Lața 
schi 
mult ! 
gură 
Cotec 
din cursă, pe motiv de ofsaid.

Stelian TRANDAFIRESCU

lui Covaci (min.

în brațele Iui Bathori I),

și două ale lui Dembrov- 
în 90 de minute, spun 
!). Oaspeții au avut o sin- 
ocazie, în min. 85, însă 

: a fost oprit pe nedrept

GAZDELE, MAI DECISE
F.C. CONSTANȚA - UNIV. CRAiOVA 1-0 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren excelent ; timp însorit, vînt foarte rece ; specta
tori — aproximativ : 8 000. A marcat : PETCU (min. 69). ȘuiUfi la poartă : 
14-4 (pe poartă : 6-2). Cornere : 12-4.

F.C. CONSTANȚA : Sărăcin 7 — Mustafa 6, Antonescu 7, Nistor 7, Turcu
— Petcu 7, Livciuc 8, Drogeanu 7 — D. Zamfir 6, Ignat 7, Buduru 6.
UNIV. CRAIOVA : Purcaru 7 — Negrilă 6, tilihoi 7, Ștefănescu 8, Purîma
— Irimescu 5, BalacI 4 (pentru durități și proteste), Beldeanu 6 (min. 83

7

6 . ..... 
Țicleanu) — Crișan 5, Cămătaru 5, Marco 5.

A arbitrat : R. Stîncan ★ ; la linie : C. Raica (ambii din București)
S. Necșulescu (Tîrgoviște).
Cartonașe galbene : TILIHOI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (1-0).

Și

OR
Stadion 

aproxima 
(pe poarl

F. G I 
Gherghell

POLITE
6 - RorJ
87 Opaiț]

A orbii 
Andrei (I

Cartona 
Trofeul I

CONSTANȚA, 4 (prin telefon)
Spectatorii constănțeni au 

condus cu aplauze la vestiare, 
la acest sfîrșit de sezon, e- 
chipa litoralului. Aplauze me
ritate, întrucît tînăra formație 
dobrogeană a jucat de parcă 
ar fi fost la început de sta
giune. In compania studenților 
craioveni, ea a realizat un meci 
de bună calitate, dar acest ca
lificativ se referă la jocul din
tre cele două careuri. Intr-ade
văr, ambele formații, alcătuite 
din jucători talentați din rin-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 4 DECEMBRIE 1977
I. Corvinul — Olimpia 1
II. F.C. Constanța — „U" Craio

va i
III. Dinamo — A.S.A. Tg.

Mureș , x
IV. U.T. Arad — F.C. Argeș 1
V. Jiul — Politehnica Timișoara 1
VI. F.C. Bihor — Politehnica

Iași i
VII. S. C. Bacău — Petrolul 1
VIII. F.C.M. Reșița — Steaua 2
IX. C. S. Tîrgoviște — Sportul

studențesc 1
X. s. C. Tulcca — F.C.M. Ga

lați 1
XI. Pandurii Tg. Jiu — Rapid X

A.S.A.

XII. „U" Cluj-Napoca — Gloria
Bistrița 1

XIII. F. C. Baia Mare — C.F.R.
Cluj-Napoca 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
415.719 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

DECEMBRIE 1977 
Extragerea I : 31 16 50 29 ; 

tragerea a II-a : 1 30 59 10 ; 
tragerea a Ill-a : 45 35 2 6.

Fond total de cîștiguri-: 412.376 
lei.

Plata cîștlgurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 13 de
cembrie pînă la 4 februarie 1978, 
în țară de la 16 decembrie 1977 
pînă la 4 februarie 1978.

4

ex- 
ex-

dul cărora astăzi s-au eviden
țiat Livciuc și Ștefănescu, au 
construit multe acțiuni cursive, 
datorită, îndeosebi, celor două 
linii mediane.
fața buturilor, ambele linii o- 
fensive și, în special, cea cra- 
ioveană, s-au ' dovedit ezitante, 
șutind puțin și imprecis. A sur
prins chiar lipsa de decizie a 
atacanților olteni care, și a- 
tunci cînd nu au întilnit de
fensiva decisă a gazdelor, au 
greșit în repetate rînduri. Cu 
toate acestea, prima mare oca
zie a meciului a aparținut stu
denților care în min. 60 puteau 
deschide scorul : Cămătaru, pus 
în bună situație de șut de Bă
lăci, scapă singur, dar trage 
în plasa laterală. Nouă minute 
mai lirziu se înscrie unicul gol: 
la o acțiune prelungită de atac 
a formației gazdă, apărarea 
doljeană — care în general s-a 
grupat bine și atent — ezită, 
Purima alunecă în careu, Bu- 
duru prelungește la PETCU 
care înscrie cu un șut sec : 
1—0. Să mai notăm că, cu 10 
minute înainte de final, Ignat 
este foarte aproape de mărirea 
scorului, însă șutul său trece 
pe lingă poartă. Pe scurt, o 
victorie meritată a ,.ll“-lui con- 
stănțean, mai activ și mai decis.

în schimb, în

Mircea TUDORAN

ORAU
VictoJ 

rului, d 
gazdele! 
enorm. I 
fi „prin 
minute I 
rinj. Ml 
terfe, 'TU 
tor. Lui 
cu bolta 
insistent 
tat alătl 
nuat atj 
Naște a] 
gata făd 
ciorul, J 
Lupău. 1 
tot ma 
„bombă1 
de Nast 
scăpat J 
avea să| 
la 
M.
cu subti

UN
BACA
Partid 

un terei 
foarte d 
bine pra

de tninu 
ziile de 
două po 
să de | 
(min. ® 
îs), e» 
(min. '21 
Ultimele] 
prime re 
gazdelor, 
chiderea 
(min. 34 
44) și S< 
ră) au ș 
puțin a 
ori, a i: 
tarul oa

După



A
17-a

<\\\\\^^^

:tâtori — apro- 
tOI (min. 77).

Boțonea 6 —
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Stoica 7, 
stase 7, lordâ-

mbil din Ora-

blent, fructi- 
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rite. Foarte 
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prului Mora
li acest meci, 
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I lovitură de 
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IRANESCU

CAMPIONII N-AU PUTUT ÎNVINGE LIDERUL
DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ 1-1 (1-1)

_ Stadion Dinamo ; teren bun ; timp rece ; spectatori — aproximativ : 10 000. 
............................................  Șuturi la

WlVWIUri UZIIIUHIV , PUII , MLrip IC'-C i ___ ___ _______
Au marcat : ȚALNAR (min. 11), respectiv HAJNAL (min. 43). 
poartâ : 17—10 (pe poartâ : 4-4). Cornere : 3-3.

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 7, Dobrâu 6, G. Sandu, Lucuță 
mâreanu II 7, Augustin 6 (min. 67 I. Moldovan 7), Custov 6 - 
(min. 82 Mateescu), Dudu Georgescu 5, Vrînceanu 6.
A.S.A. : Vunvulea 7 — Kortesi 6, “ ~

(min. 23 Marton 6), Boloni 8, Gali
A arbitrat : loan Igna i

N. Raab (Cimpia Turzii).
Cartonașe galbene : SĂTMĂREANU
Cartonașe roșii : G. SANDU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

« - SSt-
Țălnor 6

Unchiaș 7, Ispir 7. Onuțan 6 
5 — Both II 7,. Hajnal 8, Pislaru 7.
Ia linie : I. Honig (ambii din Arad) șl

Varodî

II, GALL.

După fizionomia jocului din 
prima jumătate de oră, derbyul 
se anunța o simplă problemă 
de aritmetică (a scorului) pen
tru campioni, liderul din Tg. 
Mureș fiind depășit cu ușurin
ță pe tot terenul. Golul din 
min. 11, înscris de ȚALNAR, 
care a reluat în plasă mingea 
respinsă de Vunvulea (la un 
șut al lui Dudu Georgescu), ca 
și penaltyul din min. 20 (ratat 
cu dezinvoltură de același Du
du Georgescu) au creat echipei 
dinamoviste un prematur com
plex de superioritate, vizibil în 
ușurința cu care campionii „se 
jucau" cu adversarii lor. Se ju
cau cu ei, dar nu-și materiali
zau ascendentul, împrejurare 
care a folosit echipei din Tg. 
Mureș, care și-a revenit înce
tul cu încetul, sub impulsul ce
lor doi excelenți fotbaliști Bo- 
loni și Hajnal, a căror inteli
gență de joc a reușit să echili
breze forțele în ultimul sfert 
de oră al primei reprize. Cei 
doi jucători din Tg. Mureș au 
determinat și egalarea scorului, 
Boliini angajindu-1 printr-o pa
să lungă impecabilă, intre doi 
adversari, pe HAJNAL, care a 
țîșnit scurt, l-a „pierdut" pc 
Dobrău (care a plecat cu în
târziere) și l-a „executat" sigur 
pe Ștefan, cu un șut sec, lingă 
rădăcina barei. Min. 43 : 1—1.

De unde se anunța a fi o 
„plimbare dinamovistă", partida 
își schimbă radical aspectul în 
repriza a doua, cînd jocul mai 
luminat, mai bine gindit al 
oaspeților se arată mai pericu
los decît șarjele în forță ale 
dinamoviștilor, în rîndul cărora

11 ■■■■■■...— •
Dudu Georgescu, liderul de atac, 
este în teren, dar nu se vede... 
Arbitrul Igna îl va elimina din 
joc în min. 66 pe G. Sandu, 
pentru fault, dar credem că Săt- 
măreanu II ar fi fost mai „în
dreptățit" să aibă această soartă 
cîteva minute mai tîrziu, cu atît 
mai mult cu cît el văzuse in 
prealabil și cartonașul galben, 
dar conducătorul jocului 
fără îndoială marcat de 
sul său din min. 66. Și 
partida se încheie cu un 
tat care a mulțumit, bănuim, 
ambele formații, Dinamo arătînd 
in acest final de sezon profun
de slăbiciuni, In timp ce A.S.A. 
— cea mai bună echipă a tu
rului — a dovedit, implicit, că 
meciul său, din etapa trecută, 
cu Corvinul, nu intră in cate
goria prea ușor acceptatelor 
„minuni fotbalistice".

Marius POPESCU

a fost 
exce- 
astfel 
rezul-

„REDUTA PITEȘTEANĂ" S-A PRĂBUȘIT ÎN MIN. 86!
U.T.A. - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

Stadion U.T.A. ; teren înghețat, cu gloduri ; timp geros ; spectatori — 
aproximativ : 7 000. A marcat : CORAȘ (min. 86). Șuturi la poartâ : 18—5 
(pe poartâ : 9-1). Cornere : 10-4.

U.T.A. : îorgulescu 7 — Bitea 7, Kukla 7, Gali 7, Giurgiu 7 — Leac 7 
(min. 61 Cora? 7), Schepp 6, Broșovschi 6 — Cura 5, Nedelcu II 5 (min. 30 
Domide 6), Tisa 5.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 8 — Zamfir 7, Olteanu 7, Stancu 7, Ivan 6 — Bâr- 
bulescu 5, Chivescu 5, lovânescu 6 — Leșeanu 5 (min. 70 Ancuța 5), Radu II 
6, D. Nicolae 5.

A arbitrat : Max Popescu Ar* A » la linie : S. Stăncescu și G Jurja (toțî 
din București).

Trofeul Petschovschi t 5. La juniori : 0-2 (0-0).

ARAD, 4 (prin telefon)
Iarnă in toată regula la A- 

rad. Cu eforturi deosebite, te
renul a fost curățat de zăpadă, 
dar, înghețat și cu smocuri, 
n-a putut oferi condiții priel
nice pentru un joc tehnic, de 
calitate. Prima repriză a fost 
oarecum echilibrată, cu U.T.A. 
mai activă la începutul celor 
45 de minute. F. C. Argeș a e- 
chilibrat partida între min. 16 
și 30, cind a fost mai activă 
și în atac. In prima parte, șutu
rile au fost slabe, fazele de 
poartă destul de puține căci te
renul împiedica controlul și lo
virea balonului. Nedelcu, intrat 
cu „întindere", a trebuit sji „a- 
bandoneze" și astfel atacul a 
rămas fără „pivotul" său. Oca
zii de gol, doar două : Broșov- 
schi (min. 3) și Leșeanu (min. 
25), cind șuturile au trecut cu 
puțin pe lingă bară.

——•1 111 •

După pauză, U.T.A. avea să 
domine categoric, cum rar se 
vede. Dar atacanții săi au fost 
neinspirați. Se părea că por
tarul Speriatu, în zi bună, va 
fi imbatabil. El a apărat ex
celent șuturile din min. 46, 60 
și 63, iar cind a fost depășit 
balonul a lovit bara (min. 49 — 
Kukla cu capul de la 3 m, Cura 
min. 82 de la 5 m). O dată

(min. 81) —, doar de la 1 m — 
deși pare imposibil — Domide 
a trimis peste poarta goală. 
Apărarea oaspeților, în frunte 
cu Zamfir și Olteanu, a jucat 
bine și se părea că rezultatul 
va fi 0—0. Dar, în min. 86 „re
duta piteșteană" s-a prăbușit. 
Domide a executat un corner 
înalt și CORAȘ, inspirat, a pre
lungit . cu capul, pc spate, și 
a inserts din colțul careului mic. 
Visul argeșenilor s-a năruit. 
Cu nimic în atac după pauză 
nu se 
mic și 
torie 
scăzut 
și o supărătoare altercație în
tre Max. Popescu și Tisa, scenă 
care a dus la ploaia de... bul
gări de zăpadă la ieșirea dc pe 
teren a arbitrului.

Constantin ALEXE

putea obține decît... ni- 
U.T.A. a repurtat o vic- 

meritată. Arbitrajul a 
în final, cind a existat

LA LIMITA, DAR MERITAT
C.S. TIRGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp geros ; spectatori — aproximativ : 
12 000. A marcat : TĂTARU (min. 82). Șuturi la poartâ : 11-8 (pe poartâ : 
7-2). Cornere : 9-5.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, Pitaru 7 — 
Furnică 7, Tâtaru 8, Tânase 6 (min. 41 Grigore 7) — Greaca 7, Sava 5 
(min. 76 Ștefânescu), Kallo 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 — Tânâsescu 6, Cîugarîn 6, Cazan 7. 
Munteanu 6 —

INSPIRAȚIA LUI COIDUM...

Câțoi 6 — O. lonescu 6 (min 85 Stroe), Șerbănlcâ 7, 
Chihaia 6 (min. 85 Grosu), îorgulescu 7. Radulescu 8.

A arbitrat : C. Szilaghî • la linie : G. Pop $i
din Baia Mare).

Cartonașe galbene : CIUGARIN, JERBÂNICA, GRIGORE. 
Trofeul Pelschovschi : 10. La juniori : 2—3 (0-2).

E. Feldman (toțî

UTEAZA, NAȘTE APARA...
HOR - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)

r ; teren înghețat ; timp însorit, geros ; 
marcat : KUN II (min. 41). Șuturi la

fnere : 12-6.
Ic 7 — Z. Naghi 7, Bigan 6, Lucaci 7, 
bn 8, Kun II 7 — Lupâu 6, Florescu 7, I

Naște 9 _._T
filon 6, Floreart 7 —

spectatori — 
poartă 20-8

Popovici 7 — 
Fildan 6.

Mictoș 6, Anton 7, Ciobanu 6, Cernescu 
D. lonescu 6, Nemțea nu 6 (min.

M (Hunedoara) i***; la linie: I. Banciu sl T. 
|u).

GHERGHEL1, FLORESCU, MICLOȘ, CERNESCU.
9. La juniori : 0—1 (0—1).
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n ciuda sco

tei în care 
mult, ratînd, 
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ir primele 3 

fid. rînd pe 
șutai, cu pu- 
Sțfpus salva- 
icht mingea 
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în min. 7, 
nou un gol 

gînd, cu pi
ti, șutul 
au succedat 

(min. 18, 
lan, boxată 
, M. Marian

I etc.). Golul 
kin. 41, cind,

ctMcapul de
II ^tentează 
nscrie ușor.

lui

O repriză de joc bun, superior 
celui care avea să fie oferit 
telespectatorilor după pauză. O 
repriză în care ieșenii s-au 
organizat bine în apărare, au 
condus bine balonul pînă spre 
atac, dar Costea „vîrful de lan
ce". n-a găsit culoare, ’ poate și 
din cauză că nu a fost sprijinit.

După pauză, orădenii insistă, 
apoi scad tempoul, ocaziile 
continuă să fie irosite, cele mai 
clare fiind bara lui Kun II 
(min. 53), și acel temerar blo
caj al lui Naște la șutul lui Po- 
povici (min. 63). O victorie in
contestabilă. datorată unei in
sistențe ofensive remarcabile 
căreia jocul tactic al oaspe
ților nu !• s-a putut opune. 
Simplificînd, am putea spu
ne că M. Marian a reușit să-1 
neutralizeze pe Romilă, în timp 
Ce Trandafilon nu l-a putut 
„închide" pe Kun II.

loan CHîRILA

F.C. CORVINUL HUNEDOARA - F.C. OLIMPIA SATU MARE
1-0 (0-0)

Stadion Corvinul ; teren bun, deszăpezit ; timp favorabil ; specta
tori — aproximativ: 9 000. A marcat: AGUD (min. 85). Șuturi la poartâ: 
17-7 (pe poartâ : 10—2). Cornere : 16—2.

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Gruber 6 (min. 46 R. Nunvelller 7), Vlad 
Angelescu 7, Vâetuș 6 — Cassai 6, Dumitriu IV 8, Economu 6 — Lucescu 
Nicșa 5 (min. 67 Agud 7), Georgescu

OLIMPIA : Ress 7 — Mureșan 7, 
Sabou 6, Kaiser 6, Bathorl II 7 — 
Marcu 6).

A arbitrat : Gh. Retezan ★ A** I la Hnîe : Fr. Coloși șl D. Râduîescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : GRUBER, VĂETUȘ, ECONOMU, MATHE, BOCȘA.
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 3-0 (0-0).

7.
Smarandache 7, Matei 8, Bocșa 7 
Helvei 7, Mathe 6, Both I 6 (min.

a.

25

HUNEDOARA, 4 (prin telefon)
Echipă robustă, bine structu

rată, bine așezată în teren, F.C. 
Olimpia Satu Mare a pus la 
grele încercări formația gazdă. 
A năzuit mai puțin în atac, s-a 
apărat, in schimb, metodic, 
calm, suprapopulîndu-și careul, 
dublind cu atenție omul de la 
acroșaj. A jucat, cu alte cuvin
te, cartea meciului nul în de
plasare. Și, în pofida unei do
minări totale, în repriza secun
dă, se părea că șansa teribilei 
curse pentru gol, declanșată de 
gazde, va sucomba în cele din 
urmă în ratările lui Georgescu, 
Văetuș și Vlad (min. 9, 69 și 
85), in fragilitatea lui Nicșa, 
sau pur și simplu în brațele 
paradoxalului portar Ress, care 
alterna cu nonșalanță stîngăcii 
cu parade sclipitoare. In fond, 
cum a atacat Corvinul o redu
tă consolidată ? Fără disciplină 
și fără nerv în prima repri
ză, cînd travaliul lui Dumitriu 
IV și insistența lui Lucescu nu 
s-au conjugat cu efortul co
echipierilor.

După pauză însă, Coidum a 
operat modificări inspirate ca
re au schimbat soarta partidei. 
L-a desemnat pe tumultuosul 
Dumitriu IV pe postul unui 
fundaș ofensiv, a limpezit zona 
mediană prin aportul proaspă
tului introdus, R. Nunweiller, a 
sporit eficiența liniei de șoc, 
prin înlocuirea fragedului Nicșa 
cu rutinatul Agud. In această 
formulă, mingea a circulat mult 
mai bine, „dîndu-se tircoale" 
apărării adverse pînă la găsirea 
punctului vulnerabil. L-a găsit 
AGUD in min. 85, care a șutat

in plasă de la 7 m, o minge 
centrată (pentru a cita oară ?) 
de pe partea dreaptă.

Ion CUPEN

TIRGOVIȘTE, 4 (prin telefon)
Vreme neprielnică pentru fot

bal. S-a Jucat totuși aprig, s-a 
luptat pentru fiecare balon. 
Bucureștenii au reușit mult timp 
să mențină echilibrul și chiar 
să devină periculoși în atac, a- 
colo unde finețea Iul Rădulescu 
șl combativitatea lui îorgulescu 
au creat destule probleme apă
rătorilor ttrgoviștenl. In prima 
repriză au fost doar clteva oca- 
zll de gol, dar destul de peri
culoase ca cele din min. 15 (șut 
Șerbănlcâ — respinge Coman), 
min. 25 („bombă" Furnică, din 
voleu, dar Răducanu reține) și 
In min. 37 (șut Greaca de la 6 
metri — Cazan deviază balonul 
în corner).

După pauză, In min. 50, Grea
ca a încheiat o acțiune perso
nală cu un șut puternic, dar 
Răducanu s-a întins șl a res-
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pins în corner. La poarta cea
laltă (min. 53 șl 54), Rădulescu 
termină cu șuturi Imprecise 
două acțiuni bine concepute. In 
min. 67, Greaca scapă singur 
spre poarta Iul Răducanu, Cățol 
nu mal are altă soluție, îl „a- 
gață“ în suprafața de pedeapsă 
șl arbitrul acordă prompt 11 m. 
Lovitura de pedeapsă este exe
cutată de Sava cu multă Impre
cizie. balonul treclnd cu cîțiva 
metri peste poarta lui Răduca
nu j In min. 82, TATARU recu
perează o minge la aproximativ 
20 m și șutcază cu sete, Rădu
canu plonjează, balonul atinge 
pămîntul și sare in plasă, peste 
portarul bucureștean s 1—o. A 
fost golul care a marcat victoria 
meritată a echipei locale, care 
a luptat mult pe parcursul în
tregii întîlniri.

Gheorghe NERTEA

UR GOL DIN 13 OCAZII CLARE!
elefon) 
lisputată, pe 

și un timp 
lei echipe — 
jfăcînd risipă 
pul cele
a ti
nă), -'cealaltă 
•curilor din
Pîșut doar 30 
,e, cind oca- 
Icrnat la cele

S.C. BACĂU - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1-0 (0-0)
Stadion „23 August" ; teren înghețat: timp frumos, dar foarte rece, vînt ; 

spectatori — aproximativ: 6 000. A marcat: PANAITE (min. 50). Șuturi la 
poartă : 26-10 (pe poartă : 9-3). Cornere : 13-2.

S. C. BACAU : Ursache 7 — Andriej 6, Catargiu 7, Lunca 7, Margasoîu 
7 — Panaite 8, Vamanu 7, Solomon 7 — Chitara 5, Botez 5, Florea 6 (min. 
65 Băluță 5).

F. C. PETROLUL : Constantin 8 — Lazâr 6, Sotlr 6, Negoiță 5, Butufel 6 — 
Cozarec 5, FI. Nicolae 6, Angelescu 5 — Pisau 5 (mfn. 88 Dîrman), Simaciu 
6, Fl. Dumitrescu 7 (min. 56 State 5).

A arbitrat : R. Șerban I Ia linie : V. Ciocilteu șl Em. Pâunescu
(toți din Craiova).

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

DIVIZIA
SERIA I

VIITORUL VASLUI - C.F.R. PAȘ
CANI 4—1 (2—1). Au marcat : Cioacâ 
(min. 1 și 75), Constantin (min. 20), 
Spirea (min. 87), respectiv Apostol 
(min. 2).

I.C.I.M. BRAȘOV -C.S. BOTO
ȘANI 2—0 (0—0). Au înscris : Hîrlab 
(min. 49) și Arineanu (min. 65).

OLTUL SF. GHEORGHE - GLORIA 
BUZĂU 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
înscris de Benczic (min. 15).

RELONUL SAVINEȘTI - TRACTORUL 
BRAȘOV 0—1 (0-0). Singurul gol a 
fost marcat de Szakacs (min. 88).

C.S.U. GALAȚI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1—0 (0-0). A marcat : Beje- 
naru (min. 57).

F. C. BRĂILA - VICTORIA TECUCI 
2-1 (1—0). Au înscris : Telegraf (min. 
36), Bezman (min. 71), respectiv 
Stoica (min. 69).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - C.S.M. 
SUCEAVA 2-4 (0-0). Au marcat :
Chirie (min. 48 și 56) pentru Nitra- 
monia, respectiv Prepelița (min. 78), 
losep (min. 82 și 85), Strevie (min. 
89).

S.C. TULCEA - F.C.M. GALAȚI 1-0 
(0-0). Unicul gol fost înscris de 
Cazacu (min. 76).

PORTUL CONSTANȚA - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 3-1 (1-0). Au mar
cat : Corendea (min. 4 — din 11 m), 
Iordan (min. 80), Mârculescu (min. 
84), respectiv Szabo (min. &2).

Relatări de la : M. Moga, C. 
Gruia, Gh. Briotâ, N. Marcu, Gh. 
Arsenie, D. Cristache, V. Lazâr, P. 
Comșa, P. Enache.

B: ETAPA A 15-a
SERIA A ll-A

METALUL BUCUREȘTI - PRAHOVA 
PLOIEȘTI S-O (1-0). Unicul gol a 
fost înscris de Șumulanschi (min. 4).

GAZ METAN MEDIAȘ - METALUL 
PLOPENI 1-0 (1-0). A 'marcat Grâ- 
dinaru (min. 4).

CARPAȚÎ SINAIA - DINAMO SLA
TINA 1—0 (1—0). Singurul gol al par
tidei a fost înscris de loniță (min. 1).

CHIMIA RM. VILCEA - F.C.M. 
GIURGIU 5-1 (2—0). Au înscris : Le- 
pâdatu (min. 26), Carabageac (min. 
43 și 70), Stanca (min. 79), Coca 
(min. 87), respectiv Roșea (min. 89 — 
autogol).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - UNIREA 
ALEXANDRIA 3-0 (3-0). Au marcat : 
Dumitru (min. 25 și 28), Catană 
(min. 39).

CHIMIA TR. MĂGURELE - AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1-0 (1-0). Unicul 
gol a fost înscris de Meiroșu (min. 
28).

PROGRESUL BUCUREȘTI - MUS
CELUL CIMPULUNG 3-1 (2—0).
Au marcat : Marica (min. 20 —
din 11 m), Turbatu (mîn. 33), Țevi 
(min. 76), respectiv Pamfil (min. 53).

ȘOIMII SIBIU - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 2-0 (2-0). Au înscris : 
Marcu (min. 21), Georgescu (min. 
25).

PANDURII TG. JIU - RAPID BUCU
REȘTI 0-0.

Relatări de Ia : O. Guțu, Z. Rișno- 
veanu, V. Feldman, P. Giornoiu, N. 
Constantinescu, D. Gruia, Gh. Slave, 
S. Beta, C. Pan ti.

SERIA A lll-a
MINERUL LUPENI - CHIMICA TIR-' 

NAVENI 2-0 (0—0). A mfxat : Leca 
(min. 85 și 87).

ARMATURA ZALĂU <- AVINTUL RE
GHIN 3—0 (2—0). A înscris : Vaida 
(min. 32, 45 și 73).

C.I.L. SIGHET - DACIA ORĂȘTIB 
4—1 (0-1). Au marcat : Ciohan II
(min. 48), Ciohan I (mîn. 60, 78 \și 
79), respectiv Nenu (min. 1).

„U" CLUJ-NAPOCA - GLORIA BIS
TRIȚA 3-0 (2-0). Au înscris : A. 
Mureșan (min. 28), Dobrotă (min. 40) 
și Berindei (min. 82).

F.C. BAIA MARE - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (0—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Roznal 
(min. 77).

C.F.R. TIMIȘOARA - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 1-0 (0-0). Singu
rul gol a fost înscris de Coîculescu 
(min. 84).

VICTORIA CĂLAN - VICTORIA 
CĂREI 1—0 (0—0). Unicul gol al m* 
ciului a fost marcat de Schiopu (mînU. 
85 — din 11 m).

METALURGISTUL CUGIR - MURE
ȘUL DEVA 2-1 (1-0). Au înscris I
Popa (min. 2), Țintea (min. 62 — din 
11 m), respectiv Enescu (min. 75).

AURUL BRAD - U.M. TIMIȘOARA 
3—1 (0-1). Au marcat : Goîa (mîn. 
55), Petrică (min. 58), Golda (miru- 
63), respectiv Gîuchici (min. 22).

Relatări de la : I. Cotescu, M. Bon- 
țoiu, S. Pralea, I. Lespuc, V. Să să
ra nu, C. Crețu, A. Gunther, M. VîL- 
ceanu. Al. Jurca.

id ratate în-
n. 7), Pisau 
<Iifculae (min. 
TWh Simaciu 

nu7 (min. 26). 
e ale acestei
iparținut însă 

forțat des- 
dar Chitaru

i (min. 37 și 
in. 40 — ba- 
pis. Nu-i mai 
a, de cîteva
salvator por- 
onstantin. 
ul a avut o

singură direcție, spre poarta 
ploieștenilor. Iureșul băcăuan 
din primele minute ale acestei 
reprize se concretizează în min. 
50, gazdele reușind să înscrie 
în urma unei faze foarte rapi
de : mijlocașul Solomon l-a 
deschis, pe aripa stingă, pc 
Florea, acesta a centrat in ca
reul de 16 metri, Chitaru a 
stopat balonul, pasîndu-1 apoi, 
scurt, la PANAITE, care, de ia 
aproximativ 7 metri, a șutat im- 
parabil in plasa porții lui Con-

stantin. Golul a dat aripi for
mației locale, care a continuat 
să atace, remareîndu-se in spe
cial trio-ul Solomon — Panaite 
— Vamanu (cu randament su
perior mijlocașilor adverși). Bre
șele create în defensiva oaspe
ților n-au mai putut fi insă 
exploatate, din cauza pripelei 
atacanților, Chitaru fiind rateu- 
rul nr. 1 al acestui meci, el iro
sind în min. 55, 68 și 88 ocazii 
cît roata carului...

Laurențiu DUMITRESCU

1. GLORIA BZ. 15 10 1 4 25- 9 21
2. F.C.M. Galați 15 9 1 5 34-14 19
3. F. C. Brâila 15 8 2 5 22-13 18
4. C.S.M. Suceava 15 8 2 5 18-11 18
5. I.C.I.M. Brașov 15 7 4 4 18-14 18
6. S. C. Tulcea 15 7 2 6 19-16 16
7. Portul C-ța 15 7 2 6 22-23 16
8. Steagul r. Bv. 15 7 1 7 23-20 15
9. Nitramonia Fâg. 15 6 3 6 17-20 15

10. Viitorul Vaslui 15 7 1 7 18-31 15
11. Victoria Tecuci 15 6 2 7 19-21 14
12. Tractorul Bv. 15 5 4 6 11-14 14
13. Relonul Sâv. 15 6 1 • 15-23 13
14. Ceahlăul P.N. 15 5 2 8 18-21 12
15. C.S.U. Galați 15 4 4 7 14-18 12
16. Oltul Sf. Gh. 15 4 4 7 9-16 12
17. C. S. Botoșani 15 5 2 8 15-25 12
18. C.F.R. Pașcani 15 5 0 10 19-27 10

ETAPA VIITOARE (ti deceimbrîe) :
Tractorul Brașov — Gloria Buzău ; 
C.S.U. Galați — C.S. Botoșani ; Nitra- 
monia Făgăraș — S.C. Tulcea ; Viitorul 
Vaslui — I.C.I.M. Brașov ; Ceahlăul 
P. Neamț — F.C.M. Galați ; C.S.M. Su
ceava — Victoria Tecuci ; Portul Cons
tanța — Relonul Săvineștî ; C.F.R. Paș
cani — F.C. Brâi!a ; Steagul roșu Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe.

1. CHIMIA Rm. VI.
2. Metalul Piopeni
3. Chimia Tr. Mag.
4. Dinamo Slatina
5. Autobuzul Buc.
6. Progresul Buc.
7. Celuloza Câl.
8. Rapid Buc.
9. Mușcelul C-lung

10. Carpațî Sinaia
11. Gaz metan Med.
12. Unirea Alex.
13. Metalul Buc.
14. Șoimii Sibiu
15. F.C.M. Giurgiu
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Electroputere Cv.
18. Prahova Ploiești

15 9 1 5 41-16 19
15 8 3 4 21-15 19
15 9 1 5 14-13 19
15 8 2 5 33-12 18
15 6 5 4 18-11 17
15 6 4 5 23-19 16
15 7 2 6 17-10 16
15 5 5 5 22-14 15
15 7 f 7 21-22 15
15 6 3 6 12-17 15
15 6 3 6 13-23 15
15 5 4 6 14-19 14
15 6 2 7 14-20 14
15 5 4 6 14-20 14
15 6 2 7 16-30 14
15 3 5 7 13-22 11
15 4 3 8 12-23 11
15 2 4 9 10-22 8

ETAPA VIITOARE (11 decembrie) : 
Metalul Piopeni — Șoimii Sibiu ; Uni
rea Alexandria — Pandurii Tg. Jiu ; 
Rapid București — Chimia Rm. Vflcea ; 
Dinamo Slatina — Celuloza Călărași ; 
Prahova Ploiești — Progresul București ; 
F.C.M. Giurgiu — Carpațî Sinaia ; Au
tobuzul București — Gaz metan Me
diaș ; Muscelul Clmpulung — Chimia 
Tr. Măgurele ; Electroputere Craiova 
— Metalul București.

1. C.F.R. CJ.-N. 15 10 2 3 35-12 22
2. F.C. Baia M. 15 8 6 1 36-13 22
3. Vict. Călan 15 9 2 4 22-10 20
4. „U" Cj.-Nap. 15 9 1 5 26-14 19
5. U.M. Timiș. 15 8 3 4 25-15 19
6. Mureșul Deva 15 8 3 4 25-16 19
7. Minerul M.N. 15 8 2 5 17-20 18
8. Gloria B.-ța 15 7 3 5 32-14 17
9. C.F.R. Timiș. 15 6 2 7 11-16 14

10. Met. Cugir 15 5 3 7 26-24 13
11. C.I.L. Sighet 15 5 3 7 20-26 13
12. Chimica Tr. 15 5 2 8 17-22 12
13. Aurul Brad 15 5 2 8 12-19 12

14-15. Dacia Orș. 1S 5 2 • 14-27 12
Vict. Cărei 15 5 2 8 12-25 12

16. Armatura ZI. 15 4 3 8 16-26 11
17. Minerul Lp. 15 5 0 10 10-24 10
18. Avint. Reghin 95 1 3 11 9-36 5

ETAPA VIITOARE (M decembrie) t
Victoria Călan — GF.R. Timișoara ;
Gloria Bistrița - Minerul Moldova 
Nouă ; Mureșul Deva — Chimica 
Tîrnăvenl j U.M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir ; Avîntul Reghin — 
„U" CluJ-Napoca ; Victoria Care! — 
Dacia Orăștîe ; F.C. Baia Mare — 
Minerul Lupeni ; C.I.L. Sighet — Au
rul Brad ; C.F.R. CluJ-Napoca — Ar
mătura Zalău.



intlinirea dintre tovarășii
NICOLAE CEAUȘESCU
SI IOSIP BROZ TITO
(Urmare din pag. 1)

DOUĂ FRUMOASE VICTORII ROMÂNEȘTI
ÎN „CUPA CARPAȚI" LA POPICE

a lucrărilor de pe malul româ
nesc ale noului șantier al 
prielenieî româno-iugoslave.

Aici, la Ostrovul Mare, lingă 
apele Dunării, nnde se vor 
înălța construcțiile acestui im- 
poriaigli obiectiv al colabo
rării româno-iugoslave, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Ti to au luat parte la mitingul 
prieteniei româno-iugoslave, pri
lejuit de începerea lucrărilor de 
execuție a celui de-al doilea 
sistem hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier.

Desfășurat într-o atmosferă 
entuziastă, mitingul a fost des
chis dc tovarășul Iulian Ploști- 
naru, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean.

Au luat apoi cuvîniul to
varășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă de colaborare 
economică româno-iugoslavă și 
Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului pentru 
Planificare Socială, președintele 
părții iugoslave in Comisia 
mixtă de colaborare economica 
iugoslavo-română.

Mitingul a luat sfirșit intr-o 
atmosferă deosebit de grăitoare 
pentru bunele raporturi ce se 
dezvoltă, în mod tradițional, în
tre cele două țâri vecine, pen
tru sentimentele de caldă 
prietenie pe care și le nutresc 
reciproc popoarele român și 
iugoslave.

în ovațiile nesfîrșite ale 
mulțimii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tiio 
își string mîinile, sc îmbrăți
șează cu căldură. Mii de gla
suri rostesc numele celor doi 
conducători de partid și de stat: 
„CEAUȘESCU—TITO„TITO— 
CEAUȘESCU !“.

Coloana oficială, avind in 
frunte mașina in care se află 
cei doi conducători de partid 
și de stat, s-a îndreptat apoi 
spre municipiul Drobeta-Tumu 
Severin. Pe parcurs și pe stră
zile municipiului Drobeta-Turnu 
Severin, zeci de mii de cetă
țeni, aflați de-a lungul traseu
lui, au aclamat călduros pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, expritnîndu-și 
satisfacția deosebită pentru noul 
și fructuosul dialog la nivel 
inalt româno-iugoslav.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, sîmbătă, un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de caldă priete
nie, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au rostit 
toasturi, urmărite cu viu inte
res și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți.

★

Duminică, 4 decembrie, s-3 
încheiat vizita de prietenie pe 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist

ATLETISM a La Brisbane, 
sprinterul australian Paul Nar- 
racott l-a învins de două ori pe 
Haseley Crawford (Trinkdad), 
campion olimpic la Montreal, 
cîștigînd la 100 m în 10,2 și la 
200 m în 20,5. 9 Maratonul, de 
la Fukuoka (Japonia) a fost cîș
tigat de americanul Bill Rod
gers, in 2h 10:55,0.

BASCHET a In campionatul 
Asiei, la Kuala Lumpur : R. P. 
Chineză — Singapore 99—54 ; 
Japonia — Indonezia 118—57 ; 
Malayezia — India 93—86 ; Irak 
— Tailanda 67—64. \

CICLISM e Concursul de cî- 
clocros de la Mendzyborowe 
(Polonia) a fost cîștigat de po
lonezul Ryszard Pryl.

GIMNASTICA a Competiția 
masculină disputată în orașul 
vest-gernian Mtinster s-a înche
iat cu victoria echipei S.U.A. — 

Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut-o, 
in țara noastră, tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

De la sediul Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. — 
unde au continuat și s-au în
cheiat convorbirile oficiale — 
cei doi conducători de partid 
și de stat s-au îndreptat, în
tr-o mașină escortată de moto- 
cicMști, spre punctul de fron
tieră de Ia Gura Văii.

Populația orașului Drobeta- 
Turnu Severin a făcut, din nou, 
o manifestare plină de căldură 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, expresie a bu
nelor și trainicelor relații care 
s-au statornicit și se extind 
mereu între țările noastre so
cialiste, vecine și prietene.

Pe coronamentul barajului 
impunătorului sistem hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier, unde se află punctul de 
frontieră, a avut loc ceremonia 
plecării. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
iși iau un cald rămas bun, iși 
string îndelung mîinile, se îm
brățișează cu prietenie.

■>*<

Duminică la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a plecat din 
Drobeta-Turnu Severin spre 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat la plecare, in 
gara municipiului, de tovarășul 
Iulian Ploștinaru, prim-secretar 
al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și de numeroși1 
oameni ai muncii din oraș, care 
au aclamat îndelung cu entu
ziasm pentru partid și secreta
rul său general. Locuitorii mu
nicipiului și-au exprimat in mod 
vibrant bucuria de a se fi reîn- 
tilnit cu secretarul general al 
partidului, de a-1 fi avut din 
nou în mijlocul lor ca oaspete 
iubit. Ei și-au reafirmat profunda 
satisfacție față de bilanțul atit 
de rodnic al noului dialog 
româno-iugoslav la nivel inalt, 
deplina adeziune Ia politica in
ternă și externă a partidului și 
stalului nostru, dragostea și 
recunoștința fierbinte față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care prin întreaga sa activitate 
neobosită slujește cu abnegație 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale socialismu
lui, aspirațiile cele mai nobile 
ale întregii umanități.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reîntors duminică seara în 
Capitală,

La gara Băneasa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Janos Fazckas, Ion Io- 
niță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion 
I’ățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Ion Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Paiilineț, 
Ion Ursu, Constantin Dăscă- 
lcscu, Aurel Duma.

TELEX • TELEX • TELEX
547,05 p, urmată de formațiile 
R. F. Germania — 546,15 p, Un
gariei — 539,85 p și Franței — 
533,10 p. La individual compus, 
pe primul loc s-a clasat gimnas
tul vest-german Eberhard Gien- 
ger — 112,15 p.

HANDBAL A In meci retur 
pentru optimile de finală ale 
,,Cupei Cupelor* (masculin), 
V.F.L. Gummersbach a întrecut 
pe teren propriu cu 28—16 (12—5) 
pe KFUM Aarhus. învingători 
și In primul joc (scor 24—21), 
handbaliștil vest-germani s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală.

NATATIE « în ultima zi a 
concursului de la Verona, cam
pionul olimpic Bruce Fumlss 
(S.U.A.) a cîștigat 200 m mixt

Ieri după-amiază s-au înche
iat în Capitală, pe arena Vo
ința, întrecerile celei de a Xl-a 
ediții a competiției internațio
nale de popice dotată cu „Cupa 
Carpați", la care au participat 
sportivi din Austria, Bulgaria, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și, firește, Româ
nia. Competiția a fost foarte 
interesantă, viu disputată și s-a 
soldat cu un frumos succes 
românesc, două din cele trei 
probe închelndu-se cu victoria 
reprezentanților noștri : Ana 
Petrescu — la individual și soții 
Cătineanu, Margareta și Ale
xandru — la perechi mixte. 
Proba masculină a revenit lui 
Horst Wostehoff (R.D. Germa
nă).

O comportare deosebit de 
frumoasă a avut Ana Petrescu, 
care cîștigă pentru a doua oară 
consecutiv valorosul trofeu. Este 
îmbucurătoare revenirea într-o 
formă bună a elevei antreno
rului Constantin Neguțoiu, acum 
în ajunul „triunghiularului" 
România — Iugoslavia — R.D. 
Germană (programat la sfîrșitul 
acestei săptămîni). Ea a jucat 
pe ultimele... posturi și cînd se 
părea că rezultatul cel mai bun 
de pină atunci, 431 p d, al Ele
nei Andreescu cu ^reu mai 
poate fi depășit (mai ales că 
fetele au jucat într-o formulă

TURNEUL MASCULIN 
DE HANDBAL 

DE LA TBILISI
Turneul masculin de handbal 

de la Tbilisi s-a încheiat du
minică cu victoria primei selec
ționate a Uniunii Sovietice, ca
re în meciul final a învins, 
după o partidă foarte echili
brată și de bun nivel tehnic, 
o selecționată din România cu 
scorul de 19—17 (9—11). Hand- 
baliștii români au jucat bine in 
prima repriză, cînd au acționat 
rapid și variat în atac. După 
pauză, forța de finalizare su
perioară a echipei sovietice și-a 
spus cuvîntul. Ca urmare a a- 
ccstui rezultat, selecționata din 
România s-a clasat pe locul 3, 
deoarece simbătă, in prima zi a 
turneului final, a cedat, din 
nou la mare luptă, în fața pri
mei garnituri a Iugoslaviei : 
13—14 (7—11), care a obținut 
astfel locul secund in clasa
mentul final.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASA ALE FRANȚEI

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Franței au 
continuat cu desfășurarea jocu
rilor de simplu. La feminin. 
Liana Mihuț a învins cu 3—0 pe 
Kim Bok Iun (R.P.D. Coreeană), 
iar Dubin'Ova (Cehoslovacia) a 
întrecut cu același scor pe Eva 
Ferenczl, Magos (Ungaria) — 
Mihuț 3—0. La dublu masculin, 
Simion Crișan, Teodor Gheorghe 
au dispus cu 3—1 de francezii 
Martin, Hatem șl au fost în
vinși, în „optimi", de Li lan-lu. 
Li Si-wel (R.P. Chineză) cu 
3—0. La dublu mixt, Gheorghe, 
Ferenczl au cîștigat cu 3—0 In 
fața cuplului cehoslovac Or- 
lovski, Dublnova, Iar Crișan, 
Mihuț a pierdut cu 0—3 la fran
cezii Secretin-Bergeret. In „sfer
turi", Huan Tun-fen, Ian Cen- 
clun (R.P. Chineză) — Gheorghe, 
Ferenczl 3—1.

Proba masculină pe echipe a 
fost cîștigată de selecționata 
R. P. Chineze, învingătoare în 
finală cu 3—2 asupra formației 
ungariei, iar cea feminină a re
venit selecționatei orașului Pe
kin, care a întrecut în finală 
cu 3—0 reprezentativa R. P. Chi
neze. Sportivii chinezi au cîști
gat și probele de dublu mixt 
(Wen Ciu-sen, Tsao Ien-hua> șl 
dublu feminin (Ian Inlan-ian, 
Icn Ciun).

cu 2:06,10, iar în proba de 200 m 
fluture victoria a revenit lui 
Mike Bruner cu 2:02,64. a în 
turneul final al „Cupei cupelor* 
la polo pe apă, care se desfă
șoară la Milano, Ferenc var os 
Budapesta a Învins cu 9—5 pe 
Spandau (R.F. Germania) iar 
Primorac (Iugoslavia) a cîștigat 
cu 6—5 în fața echipei italiene 
Rocco Dumont.

SCHI A La Tibnes (Franța), 
în „Cupa Europei", proba mas
culină de coborîre a fost cîști
gată de italianul Mauro Maffei.

ȘAH a Campionatul masculin 
al U.R.S S. a continuat la Lenin
grad cu runda a treia, în care 
Grigorian l-a învins pe Polu- 
gaevski șl petrosJan pe Roma- 
nișin, iar partidele Kuzmin- 

neobișnuită, pe patru piste, in 
loc de două, ceea ce a solicitat 
un plus de precizie) Ana Pe
trescu s-a mobilizat, a jucat 
foarte bine tn toate manșele 
realizînd un punctaj superior 
— 438.

La individual bărbați, a con
dus cu un rezultat bun Grigo- 
re Marin (937 p d) pînă la ul
timele... bile, dar jucătorul ger
man, H. Wostehoff, după un 
Început needificator (147 p la 50 
bile) a avut un finiș debordant 
cîștigînd concursul, cu un plus 
de patru „bețe".

în proba de perechi mixte, 
soții Margareta și Alexandru 
Cătineanu s-au distanțat de 
cuplurile celelalte de la Început. 
Margareta avind cel mal bun 
punctaj al zilei de duminică 
(438) la care s-a adăugat și re
zultatul de 906 al soțului ei (la

COMPORTARE SUB AȘTEPTĂRI 
A G1MNAȘTILOR NOȘTRI

In Intllnirea de ieri, România - R. 0. Germană 547,30-554,75
Simbătă și duminică, două 

zile „pline“ de gimnastică, la 
sala de la Complexul „23 Au
gust" din Capitală. în fața unui 
public extrem de redus (păcat 
că aceste întîlniri nu au fost 
programate într-o sală încăpă
toare, care să permită unui mai 
mare număr de spectatori să 
urmărească întrecerile) s-au 
desfășurat meciurile dintre e- 
chipele de juniori și de seniori 
ale României și R. D. Germane.

Așa cum era de așteptat, și 
cum anticipam șî noi, meciul 
dintre reprezentativele de se
niori ale celor două țări .a ofe
rit un spectacol de bună cali
tate, presărat cu numeroase 
execuții tehnice bine cotate pe 
plan internațional, ambele for
mații dovedind că s-au pregă
tit cu grijă pentru această con
fruntare internațională. Oaspeții 
n-au făcut nici un secret din 
faptul că au deplasat la Bucu
rești cea mai bună garnitură a 
lor, cuprinzînd componenți ai 
selecționatei care a evoluat la 
J.O. de la Montreal, medaliați 
ai Campionatelor europene de 
la Vilnius, alțl gimnaști de ta
lent. Din păcate, în formația 
țării noastre au intervenit și 
indisponibilități de ultimă oră 
astfel că, pe lîngă Dan Grecu, 
nu au putut fi incluși în sexte
tul aliniat în concurs nici Au
relian Georgescu, nici Radu 
Branea. înlocuitorii acestora, 
Gabriel Popescu și Ștefan Gali, 
deși au depus eforturi lăudabile 
pentru o comportare cît mal 
bună, evident nu s-au putut 
ridica Ia valoarea celor pe care 
îi înlocuiau. Astfel că echipa 
R. D. Germane a obținut o 
victorie meritată, grație, în pri
mul rînd, omogenității sale la 
un ridicat nivel valoric, exe
cuțiilor mai „curate", ca și nu
mărului mai mic de ratări din 
cele două zile de întrecere. Pe 
de altă parte, ni se pare im
portant să subliniem că Sorin 
Cepoi, pe care mulți îl vedeau

razn iane
1. Italia 6
2. Anglia 6
3. Finlanda 6
4. Luxemburg 6

IN PRELIMINARIILE C.M.

Echipa Italiei a Învins slmb5- 
tă la Roma cu 3—0 (2—0) selec
ționata Luxemburgului, obțlntnd 
calificarea pentru turneul final 
al campionatului mondial din 
Argentina. Cele trei puncte au 
fost marcate de Bettega, Gra
ziani șl Causlo. La îndlnlre au 
asistat aproape 90 000 de specta
tori. Clasamentul final al gru
pei a 2-a :

Dorfman, Sveșnikov-Kovlev, Tal- 
Alburg, GheUer-Gulko, Baghlrov- 
Smîslov s-au terminat remiză. 
In clasament conduce Petrosian 
cu 2 puncte.

TENIS • „Cupa Davis* ediția 
1976—1977 a fost cîștigată de e- 
chlpa Australiei, care conduce 
cu 3—1 după cea de-a treia par
tidă de simplu a meciului cu 
formația Italiei ce se dispută la 
Sydney. în jocul decisiv. John 
Alexander l-a învins cu 6—î, 
4—6, 2—6, 8—6, 11—9 pe Adria
no Panatta. Simbătă, în partida 
de dublu, cuplul Italian Adriano 
Panatta — Paulo Bertolucci în
vinsese cu 6—î, 6—4, 7—5 pere
chea John Alexander — Phil 
Dent. « In semifinale, la Bom
bay : Terry Moore — T. Gulik- 
son 6—4, 7—6; Vijay Amritraj 
— Jean Coujolle 0—6, 7—5, 6—4. 

fel cel mai bun punctaj la 
bărbați în proba de perechi) și 
au cîștigat pe merit.

REZULTATE TEHNICE : IN
DIVIDUAL FEMEI : 1. Ana 
Petrescu 438 p d (cu nici a 
bilă in gol), 2. Elena Andreescu 
431 (1), 3. Margareta Cătineanu 
428 (2), 4. Marion Schuster 
(R.D.G.) 422 (1), 5. Eleonora
Niedergesess (Austria) 414 (4), 
6. Silvia Raiciu 404 (1). BĂR
BAȚI : 1. H. Wostehoff (R.D.G.) 
941 (1), 2. M. Grigore 937 (0), 
3. I. Bice 917 (1), 4. Gh. Sil
vestru 904 (1), 5. Al. Cătineanu 
900 (2), C. I. Hosu 892 (0) ;
PERECHI MIXTE : 1. Marga
reta Cătineanu — Alexandru 
Cătineanu 1344, 2. Ana Petres
cu — I. Tismănar 1334, 3. Vida 
Bizjak — N. Dragas (Iugosla
via) 1324.

T. RĂBȘAN

liderul echipei noastre, în lipsa 
lui Dan Grecu, a avut două 
zile mai „slabe", el a ratat 
multe aparate, astfel că n-a 
obținut punctajul scontat. De 
asemenea, Kurt Szilier a evo
luat reținut în prima zi, de a- 
bia la programul liber ales va- 
lorificindu-și realele sale cali
tăți, cu care s-a impus in atitea 
rînduri. Singur Nicolae O- 
prescu a avut o comportare 
constant bună, ocupind un pres
tigios loc 3 la individual 
compus. Din echipa R. D. Ger
mane, frumoase aprecieri pen
tru nivelul și compoziția exer- 
cițiilor prezentate au cules Ro
land Bruckner, Michael Niko
lay, Ralf Barthel și Mack Lutz.

Rezultate tehnice : echipe : 
R. D. Germană 554,75, România 
547,30 ; individual compus : Ro
land Bruckner 112,50, Michael 
Nikolay 111,25, Nicolae Oprescu 
110,70, Ralf Barthel 110,10, Mack 
Lutz 110,00, Jensch Bernd 109,50. 
în meciul echipelor de juniori 
oaspeții au obținut victoria cu 
272,90—262.70.

Constantin MACOVH

La hochei
ECHIPA R. D. GERMANE 
A ÎNTRECUT FORMAȚIA 

ROMÂNIEI
întîlnind sîmbătă la Karl 

Marx-Stadt reprezentativa R. D. 
Germane, tinăra selecționată a 
țării noastre, remaniată serios 
la începutul acestui sezon, a 
cedat cu 2—7 (0—2, 0—^4, 2—1), 
prin punctele marcate de Ole- 
nici și Axinte, respectiv Miiller 
2, Bielas 2, Bogelsack, Frenkel 
și Mark. Cu puține zile înain
tea partidelor cu reprezentativa 
României, echipa R. D. Ger
mane a întrecut Iugoslavia cu 
13—3 și Ungaria cu 10—1.

5 0 1 18— 4 10
5 0 1 15— 4 10
2 0 4 11—10 4
0 0 6 2—22 0

Astfel, echipa Italiei este cea 
de-a 15 echipă calificată pentru 
turneul final din Argentina. Cea 
de-a 16-a formație va fi cunos
cută la 11 decembrie după me
ciul Tunisia — R. A. Egipt.

■ Intr-un meci contlnd pen
tru preliminariile campionatului 
mondial (zona Asia-Oceania), e- 
chlpa Iranului a învins cu 2—1 
(0—1) selecționata Kuweitului. 
Jocul a fost urmărit de peste 
25 ooo de spectatori. După cum 
se știe, echipa Iranului este ca
lificată pentru turneul final din 
Argentina. In alt meci, la Pu
san : Coreea de Sud — Hong 
Kong 5-2 (2—0).

ALTE REZULTATE
• Clteva rezultate din cea de-a 

11-a etapă a campionatului R.D. 
Germane : F. C. Magdeburg — 
Sachsenring Zwickau 2—1 ; Dy
namo Berlin — Dynamo Dresda 
2—1; Lokomotive Leipzig — F.C.
Karl Marx-Stadt 2—0 ; Chemie
Halle — Wismut Gera 4—2. tn
clasament: Dynamo Dresda 18 p. 
F. C. Magdeburg 17 p, Chemie
Halle 14 p.

a La Mogadiscio, intr-un meci 
contînd pentru campionatul A.-. 

' fricii centrale, selecționata sta
tului Malawi a învins cu 1—0
(1—0) formația Zambiei.
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