
Eveniment de importanță deosebită

în evoluția relațiilor româno-americane

VIZITA DE STAT
A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
M STATELE UNITE AU AMERIC»

12 aprilie 1978. Zi Însorită 
de primăvară la Washington, 
unde are loc un eveniment de 
importanță deosebită in evolu
ția relațiilor româno-americane 
— vizita de slat pe care pre
ședintele 
tovarășa 
treprind 
invitația
Carter și a doamnei Rosalynn 
Carter. ,

Vizita începe sub semnele 
dorinței reciproce a popoarelor 
român și american de a stringe 
tot mai mult legăturile și a 
intări cooperarea, spre binele 
reciproc, pentru cauza păcii, 
securității și prosperității tu
turor națiunilor. Ea se inscrie 
în politica consecventă a Româ
niei de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare cu statele de pe 
toate continentele, fără deose
bire de orinduire socială.

...Washingtonul, frumoasa ca
pitală a Statelor Unite, rezervă 
inalților săi oaspeți o primire 
deosebită. Zona din jurul Casei 
Albe, unde se află impunătorul 
obelisc „George Washington", 
care domină inălțimile orașului, 
clădirile de pe marele bulevard 
Pennsylvania, edificiile publice 
sint pavoazate cu drapelele de 
stat ale României și S.U.A.
, în marele parc al Casei Albe, 

unde se desfășoară ceremonia 
oficială, au venit să intimpine 
și să salute pe solii poporului 
român un mare număr de ce
tățeni ai capitalei Statelor 
Unite, care poartă stegulețe ale 
celor două țări.

Răspunzind interesului deo
sebit pe care il suscită vizita 
președintelui României în rîn- 
durile opiniei publice din S.U.A„ 
ca și din alte țări, numeroși 
ziariști și corespondenți de 
presă, trimiși speciali ai postu
rilor de radio și televiziune, 
fotoreporteri, reprezentînd prin
cipalele cotidiene, agenții in
ternaționale âe presă, perio
dice, jurnale de actualități ra
dio, televiziune și cinematogra
fice, precum și un număr mare 

. de publicații de peste hotare 
sint prezenți la ceremonia re
zervată 
Nicolae Ceaușescu și 
varășei 
Casa Albă.

Garda de'onoare, formată 
militari aparținînd tuturor 
melor, este aliniată pe gazonul

Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu o în- 
în Statele Unite la 
președintelui Jimmy

sosirii președintelui 
a 

Elena Ceaușescu
to- 
la

din 
ar-

din fața podiumului drapat in 
catifea roșie. Fanfara militară, 
al cărei membri sini imbrăcați 
in ținută de paradă, a luat lo
cul in dreapta gărzii de onoare. 
Aleile de acces spre locul ce
remoniei sint încadrate de ofi
țeri ai diverselor 
forme de gală.

arme în uni-

„.Ora 10,25. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint Invitați de 
șeful Protocolului Statelor Uni
te să ia loe intr-o limuzină care 
părăsește Blair House, indrep- 
tindu-se spre Casa Albă.

Coloana oficială străbate ma
rele bulevard Pennsylvania și 
alte citeva străzi din vecinăta
tea Casei Albe, artere pe care 
flutură drapelele de stat român 
și american.

Limuzina oficială, pe care sint 
arborate fanioanele celor două 
țări, se oprește in fața intrării 
de sud a Casei Albe, in apro
pierea podiumului special ame
najat pentru această ceremonie. 
Președintele Jimmy Carter și 
d-na Rosalynn Carter ies in 
intimpinarea oaspeților. Pre
ședintele S.UA H salută eu 
căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu ia eoborirea din li
muzină, urindu-1 bun venit. Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România iși exprimă satisfacția 
de a-i intilni pe președintele 
american. Cei doi președinți iși 
string mina cu cordialitate ; 
doamna Rosalynn Carter salută 
cu cordialitate 
Ceaușescu.

Președintele 
conduce apoi 
Nicolae Ceaușescu spre podiu
mul de onoare unde ii sint pre
zentate înaltele oficialități fe
derale și locale care au venit 
să-l salute pe conducătorul sta
tului rom&n : vicepreședintele 
S.U.A„ Walter Mondalc, secre
tarul de stat Cyrus Vance, loc
țiitorul președintelui Comitetu
lui mixt al șefilor de stat ma
jor, amiralul James Holloway, 
cu soția.

In continuarea ceremoniei, 
președintele Jimmy Carter și 
d-na Rosalynn Carter ii înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe podiumul de 
onoare.

pe tovarășa Elena

Jimmy Carter îl 
pe președintele
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Divizia A de fotbal, etapa a 24-a

SPORTUL STUDENȚESC-PERFORMERA ETAPEI 
IȘI DEPUNE CANDIDATURA LA TITLU

9 Gazdele — 16 din 18 puncte puse in joc • Spectaculoase răsturnări de scor la 
Reșița ți Bacău • Liderul de toamnă (A.S.A. Tg. Mureș), la al patrulea eșec 
consecutiv 0 In etapa viitoare, primele două clasate joacă in deplasare ® Noi 

evitarea retrogradăriicomplicații in lupta
REZULTATE TEHNICE

Pofitehnica lăți
Dinomo
F.G Petrolul
Steaua
F.C.M. Reșița
F.G Constanța 
S.G Bacău
F.G Bihor 
Politehnica Timiș.

— F.C. Olimpia
— Jiul
— F.C. Argeș
— C.S. Tirgoviște
— Uni». Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T. Arad
— Sportul stud.
— F.C. Corvinul

3-0
2-1
2-0
2-1
2-1
1-0
3-1 
0-1 
2-0

pentru

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (duminică 16 aprilie)
F.GM. Reșița - S.C. Bacău (0-0)
LWv. Craiova — F.C. Bihor (1-2)
F.G Corvinui - F.C. Constanța (1-4)
ASA. Tg. Mureș — Politehnica lași (0-0)
Sportul studențesc - U.T. Arad (1-2)
Jiul - F.C. Petrolul (0-2)
F.G Olimpia — Steaua (0-2)
F.G Argeș — Politehnica Timișoara (0-1)
GS. Tirgoviște - Dîr-’-- rn-Ti

(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0)

CITIȚI

1. POLJTEH.MCA T1M. 24 12 5 7 31-24 29
2. Steaua * 24 11 6 7 53-32 28
3. Sportul studențesc 24 13 2 9 32-23 28
4. A. SA. Tg. Mureș 24 11 4 9 39-27 26
5. Dinamo 24 11 4 9 36-29 26
6. U.T. Arad 24 10 6 8 38-37 26
7. F.G Argeș 24 10 5 9 35-37 25
8. S. G Bacău 24 9 7 8 33-40 25
9. Jiul 24 11 2 11 41-37 24

10. F. G Bihor 24 11 2 11 29-36 24
11. Univ. Craiova 24 9 5 10 24-24 23
12. F. C. Olimpia 24 10 3 11 30-34 23
11 F.G Constanța 24 10 3 11 31-35 23
14. G S. Tirgoviște 24 9 5’ 10 20-27 23
15. F. C. Petrolul 24 9 4 11 33-32 22
16. Politehnica lași 24 7 6 11 29-25 20
17. F. G Corvinul 24 6 8 10 24-36 20
13. F.C.M. Reșița 24 7 3 14 22-40 17

Portarul tirgoviștean Coman 
de Zahiu, sub privirile lui 

(Steaua — C. S. Tirgoviște 2—1)

—T IN
RELATĂRI
RILE ETAPEI A 24-A A DI

VIZIEI A

PAGINILE 2—3 
DE LA MECIU-

GOLGETERII
16 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 3 din 11 m.
12 GOLURI : Râducanu (Stea

ua), Buduru (F.C. Constanța), 
Broșovschi (U.T.A.) — 3 din 
11 m.

11 GOLURI : Hajnal (A.S.A. 
Tg. Mureș), Iordănescu (Stea
ua) — 2 din 11 m.

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

9 GOLURI : Mulțescu și Du- 
mi trache (Jiul), Ghergheli 
(F.C. Bihor), Radu II (F.C. Ar
geș) — 3 din 11 m.

blochează un balon urmărit
Iordănescu fi FI. Alexandru

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

IIo Intlmpinarea Conferinței Naționale a Femeilor(Continuare în pag. a 4-a)

U“ TIMISOARA 35-11!

Foto : i. MIHAICĂ

In finala „Cupei Federației", la rugby

STEAUA
Așa cum se putea les

ne anticipa Steaua și-a 
valorificat la maximum 
șansa în finala „Cupei 
Federației", cucerind o 
victorie comodă, cu sco
rul sever de 35—11, după 
ce la pauză rugbyștii mi
litari luaseră un avans 
apreciabil : 15—3. Stea
ua a jucat in maniera-i 
cunoscută, practicînd un 
joc simplu, iute, percu
tant 
Iată 
spre 
cest 
o anunță, de pe acum, 
drept marea protagonistă 
a sezonului. Prezenți in 
finală, studenții de la Ti
mișoara nu au decepțio
nai, ei au jucat „curat", dar, la 
ora de față, se vede, nu au 
posibilități suficiente de a sus
ține în decurs de patru zile 
două partide decisive. Le-o in
terzic 
valori 
sigur, 
gătire 
trenul 
val de 3 zile nu sint de colea...

Finala a fost agreabilă de 
urmărit deoarece s-a jucat per
manent deschis, cu multă miș
care in teren. Bănățenii au sa
tisfacția de a fi fost primii care 
au punctat (Peter drop—goal 
min. 5) și... ultimii prin Fiorea

și, firește, eficace, 
ceea ce a condus-o 
atîtea succese în a- 
început de an, care

Postalachl, intr*un grup de timișoreni, 
coechipierilor

a reținut balonul și-l va reda 
Foto : Vasile BAGEAC

NUMEROASE MANIFESTĂRI SPORTIVE 
FEMININE DE MASĂ

în intîmpinarea Conferinței 
avea loc in zilele de 21 și 22 _____  _ _____ ,____
consiliile pentru educație fizică'și sport, in colaborare 
comisiile de femei, vor organiza 
sportive naționale " ______
întreceri sportive de atletism, gimnastică, baschet, 
handbal ș.a. rezervate elementului feminin.

La București, cu sprijinul Universității cultural-științifice, 
in ziua de 19 aprilie se va organiza un simpozion pe tema : 
..Femeia, factor activ în mișcarea sportivă de masă și de 

Ș performanță" (sala Dalles).

Naționale a Femeilor, care va 
aprilie, in toate județele țării 

- L _____ * cu
_ in cadrul competiției

„Daciada" — crosuri de masă și diferite 
vplei,

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
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Calificările pentru C. E. de baschet-juniori

BOMAKIM-flUSTBIA 74 61

atit lotul lor redus si cu 
neomogenizate ca $1, de- 
o anumită lipsă de pre- 
fizică. Două drumuri cu 
de la Timișoara în Inter-

(mln. 72) și Preda (min. 75) ; 
ambii au înscris două frumoase 
încercări. Marcatorii XV-lui 
militar s-au înscris între aceste 
minute: Teleașă (min. 9) — 
încercare ; Achim (min. 17) — 
Încercare ; Țața (min. 33) Lp.c. ; 
Braga 
dar ei 
afara
Braga 
Achim

care noi
dar arbitrul a dat 
liniei de țintă".

Constantin Udrea 
cu unele greșeli 
STEAUA : “

l-am văzut valabil, 
.depășirea

(min. 40) — încercare,
a fugit dțiva metri in 
terenului 7 ! ; din nou 
(min. 45) — încercare ; 

transformă ; Durbae 
(min. 60) — încercare pe care 
tot el o ' 
(min. 65) 
(mln. 68) 
ugat că, 
au mal avut un

transformă ; Teleașă
— încercare șl Pintea
— încercare. De adă- 
în min. 24. studenții

,essai“, pe

a condus 
formațiile : 

Durbae—Braga, E- 
nache (min. 60 Popa), Zafiescu, 
Teleașă — R. Ionescu, Țața — 
Achim, Postolachi, Penciulescu 
— Pintea, Paraschiv — Pojar, 
Cocneliu, Cioarec. „U“ TIMI
ȘOARA : Matei — Radu, M. 
Suclu, Raicu (min. 51 Juravle), 
Stoica — Peter, Jurj — Panain- 
te, Tătucu, V. Suciu — Chio- 
reanu, Cojocaru — Preda, Ioni- 
ță — Fiorea.

_ Dimitrie CALLIMACHJ

TG. JIU, 12 (prin telefon). 
După festivitatea de deschide
re, in cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Iaeobcscu, primarul mu
nicipiului, a rostit cuvîntul 
inaugural, reprezentativa de 
baschet-juniori a României a 
susținut prima sa partidă din 
cadrul turneului de calificare 
pentru campionatul european 
din acest an. Prestînd un joc 
rapid, in care 
contraatacurile 
tinerii sportivi 
inițiativa încă 
nute, obținind 
cu scorul de 74—61 (32—24) in 
fața selecționatei Austriei, care 
a luptat cu energie, dar nu a 
putut rezista impetuozității ad
versarilor. Cele mai multe 
puncte ; Ermurache 22, Brăniș-

intercepțiile și 
au predominat, 
români au luat 

din primele mi- 
în final victoria

leaau 16, Zgriban 10. Mariaache 
10 pentru România, respectiv, 
PlotbS 12. Schenk 14, Schestcl 
11. Au arbitrat foarte-bine ML 
Grigoriev (U.R.S.S.) și G. Gam- 
brosi (Elveția)

In cadrul aceleiași reuniuni, 
echipa Israelului a dispus de 
cea a Elveției cu 61—46 (24—25). 
Baschetbaliștii elvețieni au a- 
vut un început bun, dar în re
priza a doua formația Israelu
lui s-a impus datorită excelen
tei pregătiri fizice, concretizată 
prin apărare tenace și contra
atacuri. Coșgeteri : Kaspi 17, 
Kenaz 12, respectiv Frei 19, 
Kuckstuhl 12. Au arbitrat foar
te bine A. Albanesi (Italia) și 
N, Koumbovris (Grecia).

Mauule BĂLQ1. coresp.

S.UA


CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE DE GIMNAS

TICA RITMICA MODERNA
ARAD, 12 (prin telefon). Fes- 

tivalul ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică modernă, ini
țiat de C.C. al U.T.C., anul acesta 
la a Vl-a ediție, s-a -desfășurat 
într-o ambianță cuceritoare, în 
Sala sporturilor (2 000 de locuri), 
arhiplină marți și miercuri în 
zilele finalelor. Cele mai bune 40 
de echipe (campioanele județe
lor și cea a Bucureștiului) din nu
meroasele formații care s-au ali
niat la startul primei etape și-au 
măsurat, la Arad, grația și talentul 
într-un concurs care le-a depășit 
sensibil pe cele anterioare.

Muncind cu ambiția și sîrgu- 
ința cu care ne-au obișnuit de 
cîțiva ani, elevele Liceului Vasile 
Alecsandri din Iași reușesc să-și 
înscrie pentru a treia oară con
secutiv numele în rîndul laurea
telor Festivalului. competiție — 
anul acesta — cu o semnificație 
sporită : este prima finală pe 
țară a ediției de vară a „Dacia- 
dei“. Prof. Radu Constantin, an
trenorul echipei ieșene (Doina 
Atodiresei, Elena Anton, Roxana 
Rîpă. Doina Ghermănescu, Lili

Concursul republican școlar de gimnastică 
LA CATEGORIA A IV-A, EXERCIȚII 

DE NIVELUL
Atmosferă cu adevărat sărbă

torească, specifică marilor în
treceri, ieri, la Sala Floreasca. 
S-a dat startul în festivalul gim
nasticii sportive școlare, în pri
ma zi evoluînd sportivele și sporti
vii de categoria a IV-a. Primii 
au intrat în competiție băieții, 
care au evoluat în cursul dimi
neții. Specialiștii prezenți în 
sală, antrenorii, profesorii de e- 
ducație fizică sînt unanimi în a 
aprecia că a fost unul din cele 
mai reușite concursuri la aceas
tă categorie de clasificare, nu
meroase echipe și tineri gim- 
naști dovedind că s-au pregă
tit cu multă slrgulnță. ca pen
tru o veritabilă finală republi
cană de campionat. Oarecum 
surprinzător, dar pe deplin me
ritat, la o diferență netă, succe
sul la bă eți a fost repurtat de 
foarte talentata echipă a CI. Sp. 
Șc. Arad (antrenor Mihai Breș- 
teanu). o formație care s-a de
tașat nrintr-o ținută de concurs 
deosebită, prin exerciții grele e- 
xecutate cu maximă precizie și 
siguranță. Omogenitatea echipei 
s-a dovedit pînă la urmă decisi
vă în stabilirea rezultatului fi
nal, nentru că formația CI. Sp. 
Șc. Sibiu (antrenor — Mihai We
ber) a fost o adversară reduta
bilă. cu valori certe, care s-au 
și imnus, dealtfel, la individual 
compus. O frumoasă impresie a 
produs, de asemenea, echipa a-

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI DE VOLEI 
(JUNIORI Șl ȘCOLARI)

Ieri, la București și la Deva 
au continuat întrecerile turneelor 
finale a^e campionatului republi
can al juniorilor și școlarilor la 
volei. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte :

BUCUREȘTI : Lie. Energetic 
Craiova — C.S.S. Satu Mare 3—1 
(5, -13. 15. 2). Joc de slab nivel 
tehnic, dar cu răsturnări spec
taculoase de scor. In setul al 
doilea, craiovenii au condus cu 
10—2, dar au pierdut la 13, pen
tru ca în următorul băimărenii 
să aibă avantaj de 6 puncte și 
să piardă la 15. In final, învin
gătorii s-au impus categoric.
C.S.S. Piatra Neamț — C.S.S.

j PhtltNII PE MARILE STADIOAV ALE LUMII 
! PUIA INTERMEDIUL MlCUIi ECRAN

j
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Pentru a viziona în bune condiții cele mai pasionante în
treceri ale Campionatului mondial de fotbal, magazinele co
merțului de stat vă recomandă televizoarele cu circuite inte
grale.

Realizate in baza celor mai noi scheme tehnice utilizate 
pe plan mondial, televizoarele cu circuite integrate au o 
fiabilitate mărită și un consum de energic electrică redus 
cu 33%. Stabilizatorul inclus in construcția televizorului asi
gură calitatea deosebită a imaginii și a sunetului chiar la 

mari de tensiune. Utilizîndu-se la construcția lor 
* " * _ Ze depanare sînt simplifi-

variații î __ ___
modale funcționale, operațiunile de 
cale.

Termenul de garanție pentru buna 
rclor cu circuite integrate s-a ma
jorat Ia 12 luni.

Aceste tipuri de televizoare pot 
fi cumpărate și cu plata în 24 de 
rate lunare, acontul fiind de nu
mai 15% din prețul de vînzare.

funcționare a televizoa-

Cobănel. Daniela Popliuc, Lili 
Stelian și Elena Apopii), a adus 
in fața exigentului și obiectivu
lui public arădean o formație 
omogenă., impecabilă ca ținută, 
preocupată stăruitor de îmbogăți
rea conținutului exercițiilor, fapt 
relevat îndeosebi in ziua a doua 
la exercițiile fără obiect.

Instalată din prima zi în frun
tea clasamentului, după exerci
țiile cu obiect la alegere (73,40 p), 
echipa din Iași a realizat în 
ziua a doua un punctaj mai bun 
(74—20) deci 147,60 p, plafon va
loric imposibil de ajuns de cele
lalte competitoare, în pofida stă
ruințelor Lie. Economic nr. 5 
Buc. (146 25 p) și Lie. Miron 
Constantinescu Arad (141 p), care 
s-au angajat într-o emoționantă 
și mult aplaudată cursă de ur
mărire. Ieșencele, care au cîști- 
gat absolut meritat întrecerea, 
au mai avut un moment de sa
tisfacție : uneia dintre colegele 
lor. Elena Apopii, i-’a fost decer
nată „Cupa grație și armonie" 
a C.C. al U.T.C.

Tiberiu STAMA

sportivă

MAESTRELOR I
liniată de CI. Sp. Șc. Reșița 
(antrenori — Ion Albu și Virgil. 
Achim), aceste trei formații o- 
ferind un spectacol de bună ți
nută tehnică

După amiază, fetele nu s-au 
lăsat mai prejos, echipele Li
ceului de gimnastică din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, ale 
CI. Sp. Sc. nr. 2 Buc., Liceului 
4 Galați și CI. Sp. Sc. Sibiu pre- 
zentînd exerciții de nivelul 
maestrelor !

Azi, dimineață (băieții) șl după 
amiază (fetele) — Întreceri la 
categoria a HI-a de clasificare.

Constantin MACOVE1
Rezultate tehnice, categoria a 

IV-a băieți' : echipe — 1. Clubul 
sportiv școlar Arad 267.40, 2.
Clubul sportiv școlar Sibiu 263,55, 
3. Clubul sportiv școlar Reșița 
260,70, 4. Clubul sportiv școlar
Olimpta Craiova 251,50, 5. Liceul 
nr. 1 Oradea 244,00, 6. Liceul de 
matematică și fizică nr. 1 Baia 
Mare 242,50, 7. Școala generală
nr. 9 Tg. Mureș 234,90, 8. Clu
bul sportiv școlar nr. 2 București 
238,20 : individual compus — 
Adrian Sandu (C.S.S. Sibiu) 
55,00, Marius Radar (C.S.S. Si
biu) 54,85. Radu Bora (C.S.S. 
Arad) 54.80, Sorin Bora (C.S.S. 
Arad) 54.45. Tiberiu Toth (C.S.S. 
Arad) 53.80. Marius Tobă (C.S.S. 
Reșița) 53,75.

Tu’cea 1—3 ~ (14, -8, -9, -2) ;
C.S.S. Baia Mare — C.S.S. Ca
ransebeș 2—3 (6. 7, —7. —12, —14). 
Lie. „Mihai Viteazul" Ploiești — 
Dinamo 3—0 (8. 12, 8). N. MA- 
TEESCU, coreso.

DEVA : C.S.S. Universitatea 
Timișoara — Lie. N. Bălcescu 
Cluj-Napoca 3—1 (12, W, -10, 12).
In ciuda diferenței de scor, par
tida a fost echilibrată, timișo- 
rencele, mai experimentate, reu
șind să se impună. C.S.S. Si
biu — Știința Reșița 1—3 (—12, 8, 
—13, —12). C.S.S. Piatra Neamț— 
C.S.S. 1 Buc. 1—3 (—5. 9, —3,
—11), C.S.S. Medgidia — Tricolo
rul Ploiești 0—3 (—8. —5. —0) !
L JURA, coresp.

VICTORII ALE FAVORIȚILOR IN CAMPIONATUL 
DIVIZIONAR DE TENIS 

0 Azi, primele meciuri din turneul final
După zile reci de primăvară 

neprietenă, tenisul poate, în 
sfirșit, să zburde în voie pe te
renurile de zgură roșie. Vremea 
excelentă de ieri a contribuit 
lin plin la spectacolul oferit de 
zîteva din partidele etapei a 
II-a (optimi de finală) a cam
pionatului divizionar. Păcat că 
orele de dimineață și distanța 
pină la unele dintre bazele care 
găzduiesc întrecerea, nu facili
tează transformarea acesteia în
tr-un spectacol sportiv în toată 
puterea cuvîntului, cu public în 
tribune. Să sperăm că turneul 
final, care începe astăzi, va co
respunde și din acest punct de 
vedere.
Derbyui zilei a doua l-a cons

tituit, fără îndoială. întâlnirea 
dintre Dinamo și Progresul, două 
valoroase formații bucureștene, 
dintre care una a trebuit să pă
răsească lupta pentru podium. 
Dinamoviștii se califică după o 
luptă strînsă. mai echilibrată de- 
cît o arată, poate, scorul. Să re
marcăm buna calitate tehnică a 
partidelor în care A. Dîrzu l-a 
învins cu 6—0, 3—6, 6—1 pe J.
Bîrcu, iar FI. Segărceanu l-a 
întrecut pe M. Tăbăraș cu 6—4, 
0—6, 6—2 în celelalte întâlniri. e- 
chipele favorite au obținut vic
torii relativ comode.

Rezultate : Steaua — Sănătatea 
Oradea 10—0 (D. Hărădău — Z. 
Nagy 6—3, 6—2 ; M. Mirza — St. 
Bodnar 6—1, 6—0) ; Jiul Petro-

CICLIȘTII JUNIORI DIN
Cicliștii juniori, care duminică 

au încheiat „Cupa F.R.C.", au 
reintrat in concurs marți, după- 
amiază, și au continuat ,,ostilită
țile" miercuri dimineața, în com
petiția de tradiție dotată cu 
„Cupa orașelor".

In prima zi a acestei intere
sante dispute, rutierii au luat 
startul in două curse pe circuit, 
organizate pe aleile parcului 
Herăstrău. Juniorii mici și-au 
măsurat forțele de-a lungul a 
20 de ture (26 km), iar juniorii 
mari pe parcursul a 30 de ture 
(39 km). Ambele curse au fost 
dinamice, juniorii mari. în mod 
specia], făcînd o adevărată ri
sipă de energie. Deși a căzut la 
penultimul tur. favoritul cursei, 
I. Panea, a avut suficiente resurse 
să continue alergarea pe care a 
încheiat-o pe un merituos loc 
trei. învingătorul etapei, FI. 
Chițu, a fost cronometrat eu 
timpul de 59:00,0 (medie orară 
59.760 km). La juniori mici, în 
cursa pe circuit, victoria a re
venit lui Gh Florea care, pe ul
tima parte a întrecerii, a reușit

NOII CAMPIONI ȘCOLARI LA LUPTE LIBERE
Luni, marți și miercuri, în 

sala C.F.R. din Brașov s-au dis
putat finalele campionatelor re- 
publ cane școlare la lupte libere, 
etapă a competiției la care au 
fost prezență 109 luptători-elevi 
din mai toate centrele din țară.

întrecerile de marți și, în spe
cial, cele de miercuri au fost 
deosebit de disputate, evidențiind 
frumoasele cunoștințe ale mai 
multor concurenți, unii dintre ei 
fiind pentru prima oară remar
cați în:r-o întrecere de acest ni
vel. în rîndul noilor campioni 
și-au făcut loc și sportivi pro
veni li din localități in care lup
tele libere sînt practicate de mai 
puțină vreme, ca Balș, Petroșani. 
Buzău, fapt care demonstrează 
extinderea luptelor libere de per
formanță. Singura secție ai că- 
re luptători au reușit să obțină 
mai multe titluri de campioni 
este cea condusă de Ion Ludu 
(Constanța).

Noii campioni republican! șco
lari la lupte libere sînt următo

ACTIVITATEA HOCHEISTICÂ CONTINUA...
Pe patinoarul „23 August* din 

Capitală au început ieri întrece
rile turului IV din cadrul grupei 
secunde a Diviziei naționale A 
de hochei. în partida inaugurală, 
disputată dimineață, Dunărea Ga
lați a învins cu 10—4 (5—0, 2—3, 
3—1) pe Agronomia Cluj-Napoca, 
lidera clasamentului asigurîndu-și 
un avantaj confortabil în prima 
repriză.

Reuniunea de după-amiază a 
fost, în schimb, foarte echilibra
tă. In deschidere, C.S.Ș. M. Ciuc 
a terminat la egalitate cu Avîntul 
Gheorghieni : 2—2 (0—0, 2—2, 0—0), 
golurile fiind marcate de Simon 
(2) pentru elevi, respectiv Tamaș 
și Gyorgy. Ultimul meci a opus 
echipele Sportul studențesc A.S.E. 
București și Timava Odorhei. 
DuDă un joc de mare luptă Tîr- 
nava a furnizat surpriza etapei 
cîștigînd meritat cu 9—7 (1—2,
3—3. 5—2). Au marcat : Peter (4). 
Ban Moldovan (cite 2) și Erdelyi

-------- : jiiiiimn iiT'wrimriMrrrmrr»-1-! i nniin ii—biibiim — 

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
12 APRILIE 1978 :

Extragerea I : 16 42 9 22 40 11
Extragerea a II-a : 1 15 10 23

31 17.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.027.573 lei din care : 309.491 lei 
report la categoria 1. '

Plata cîști gurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel : în 
Municipiul București de la 20 
aprilie pînă la 12 iunie 1978 ; în 
țară de la 24 aprilie pînă la 12

șani — Politehnica Cluj-Napoca 
8—2 (B. Almăjan — L. Boldor
6—4, 6—3 ; D. Nemeș — R. Hăr- 
nuțiu 6—3, 6—4 ; C. Dumitrescu— 
Gh. Giurgiu .6—4, 6—1 ; S. Mu- 
reșan — R. Vintilă 6—2, 6—1) ; 
Dinamo — Progresul 7—3 (FI. 
Segărceanu — A. Dirzu 0—6, 
1—6; J. Bîrcu — M. Tăbăraș 6—4, 
6—2 ; Li Bucur — S. Nlculescu 
13—11, 6—3 ; E. Pană — P. Boz- 
dog 6—4, 6—4) ; Dinamo Bra
șov — Politehnica București 8—2 
(Tr. Marcu — FI. Niță 3—6,’ 6—3, 
6—4 ; I Kerekes — Gh. Boaghe 
4—6, 8—6, 3—6 ; O. Vîlcioiu — C. 
Curcă 9—7, 6—2) ; în turneul
pentru locurile 9—14 : Electrica 
Timișoara — Constructorul Brăi
la 6—4 ; Tenis club București — 
U. T. Arad 6—4 ; Cuprom Baia 
Mare — Cimentul Deva 9—1.

Azi (orele 9 șl 13,30), în tur
neul pentru locurile 1—4 se în
tâlnesc : Steaua — Jiul (teren 
Dinamo), Dinamo Brașov — Di
namo (teren Progresul) ; pentru 
locurile 5—8 : Sănătatea — Poli
tehnica Cluj-Napoca (teren 
T.C.B.) ; Progresul — Politehni
ca București (teren Steaua) ; 
pentru locurile 9—14 : U.T.A. — 
Constructorul (teren „23 Au
gust") ; T.C.B. — Cimentul (te
ren Steaua) ; Electrica — Cu
prom (teren Progresul).

Radu VOIA
Sandi IONESCU

NOU IN ÎNTRECERI
să se desprindă de pluton, ter- 
minînd întrecerea spectaculos.

Clasamentele întrecerilor : JU
NIORI MARI: L FI. Chițu (Plo
iești) 17 p ; 2. L Vintilă (Plo
iești) 15 p ; 3. I. Panea (Bucu
rești) 9 p ; 4. D. Duma (Arad) 
5 p ; JUNIORI MICI : 1. Gh. Flo
rea (București ) 10 p ; 2. N. Mo- 
roianu (Brăila) 1$ p ; 3. FL Co- 
man (București) 7 p ; 4. M. Toa- 
der ^Ploiești) 4 p.

Etapa a II-a a „Cupei orașelor" 
s-a desfășurat ieri pe șoseaua 
București — Buftea. Juniorii 
mici au concurat pe distanța de 
30 km. iar cei mari au acoperit 
70 km. Deși vremea a fost fa
vorabilă, ca și în ajun, alergă
rile au fost mai puțin dinamice, 
bătălia pentru victorie dîndu-se 
la sprinturile finale. Clasamente : 
JUNIORI MARI : 1. L Vintilă
(Ploiești) ih 54:24,00 (medie o- 
rară 36,900 km) ; JUNIORI MICI : 
1. D. Alexandrii (București) 
47:22,0 (medie orară 38,000 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU
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rii (48 kg) — Gabriel Buescu 
(Buzău) ; 52 kg — Ștefan Goraș ■ 
(Constanța) ; 56 kg — Mircea Ri- I 
sipitu (Petroșani) ; 60 kg — Tra- | 
ian Marinescu (Craiova) ; 65 kg
— Tudor Drăgan (Constanța) ; ■ 
70 kg — Dumitru Chirilă (M.T.Tc. I 
București) ; 75 kg — Constantin I 
Marăscu (Balș) ; 81 kg — Con
stantin Poalelungi (Galați); 87 kg ■
— Dumitru Mușat (Brăila) ; 4-87 I 
kg — Vasile Jianu (Constanța). I

Antrenorul federal Ion Crîsnie
a remarcat forma bună în care ■ 
s-au prezentat o serie de spor- I 
tivi care au mai obținut și alte I 
performanțe în întrecerile juni
orilor, dar a fost plăcut surprins ■ 
și de evoluțiile unor ttneri ta- I 
lenta ți, evidenția  ți cu acest pri- I 
lej : campionul categoriei 48 kg 
Gabriel Buescu și ieșeanul Dorel ■ 
Cozariuc (81 kg). I

In clasamentul pe departa- 5 
merie și consilii populare. Con
siliile populare ocupă primul loc I 
cu 40 p 2. M.I.CJd. îl p, J. I 
M.T.Tc. 25 p. ■

pentru Timava, respectiv Pădu
rarii și Vlad (cite 2), Ciobanu, a
Mihăilescu și Bîșu. (V. CH.). I

Astăzi au loc partidele etapei a • 
doua în care se întâlnesc : ora 
10,30 : C S. Școlar — Unirea ; I 
ora 16,00 : Sp. stud. A.S.E. — A- I 
gronomia ; ora 18,30 : Timava — 
Dunărea.

• La Miercurea Ciuc a început 
finala campionatului național 1 
pentru echipe de juniori H. Di- I 
ferența existentă între formații a 1 
condus la înregistrarea cîtorva 
scoruri foarte mari. Iată rezul- I 
țațele : Steaua — Clubul sportiv | 
școlar Suceava 23—1. Clubul ’ 
sportiv școlar 2 Galați — Clubul - 
sportiv școlar Gheorghieni 15—2 | 
(seria I). Liceul Miercurea Ciuc I
— Clubul sportiv școlar Rădăuți 
32—0, Sportul studențesc A.S.E. .
— Casa pionierilor Brașov 9—1 I 
(seria a II-a). V. PAȘCANU, co- I 
resp.

iunie 1978, iar prin mandate 
poștale începînd cu data de 24 
aprilie 1978.

Procurați-vă prin agențiile Loto 
Pronosport și vânzătorii volanți 
LOZUL PRIMĂVERII ! Noua și 
atrăgătoarea emisiune lansată de 
curînd are număr limitat de lo
zuri. Puteți cîștiga autoturisme 
„Dacia 1300“ și premii de 50 000 
lei și diferite sume de bani. NU 
UITAȚI ! LOZUL PRIMĂVERII 
acordă suplimentar — din fond 
special — cîștiguri în valoare de 
1.700.000 lei.

I 
I
I
I
I
I

etapa

UN’TE DUCI TU,
încă vreo trei, patru etape cum a foss 

faliment Pronosportul !. J* de sus prad 
excepție) în campionatul nostru, ra». 
în care echipe mari, cu pretenții, cm 
Craiova sau A.SÎA. Tg. Mureș, nu pot ot 
punct de la necăjitele F.C.M. Reșița sau l 
tot dăm zor cu competitivitatea echfj^c 
internațională ! Păi de unde ? Și cum ? 
asta nu crește în copaci, nu o aduce ploa: 
valorii dobîndite prin muncă. Iar valoa. 
căutăm cu luminarea la lumina zilei.

Ce fac antrenorii ? De pe mai multe 
radiodifuziunii remarcau o vizibilă absen 
a echipelor, deși ele au avut o perioadă 
săptămîni. Repetăm întrebarea : ce fac 
că evoluția de ieri a jucătorilor este efect 
rilor cu elevii lor. Credem că prea ușc 
promovată de unii dintre tehnicienii no: 
valori și elemente dotate în fotbalul rom; 
de a ocoli răspunderea, de a da vina p 
dem că toți fotbaliștii noștri au conștiir 
sau de fruntași ai muncii, dar socotim că 
nalitate directă între volumul și calitatea 
cu jucătorii și rezultatele echipelor.

Simțind pe calea undelor mai ales dram 
la Iași, ne oprim la singura ^xcepțTȘ^ 
în deplasare a studenților bucureșteni.

Un’te duci tu, SPORTULE 7
Spre titlu 7 !.w

DOAR IN FINAL,
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon)
Fără să forțeze prea mult, 

fruntașa clasamentului și-a im
pus de la început inițiativa și 
astfel jocul s-a desfășurat, cu 

Iilor și 1 
lui ANG1 
și de bill 
verși — a 
re în pla

POLITEHNICA TIMIȘOARA - CORVIh
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos, în; 

tori, aproximativ 15 000. Au marcat : ANGHEL (min. 
Șuturi la poarta : 16-€ (pe poarta : 7—2). Cornere :

POLITEHNICA : Catena 7 — Vișan 7, Pâltinijan i
— Dembrovschi 7, Roșea 6, Lața 5 (min. 65 Giuch 
74 Nuca 7), Volaru 5, Petrescu 9.

CORVINUL : I. Gabriel 6 — Niculescu 6, Merlâ
— Văetuș 5 (min. 46 Petcu 6), Angeleseu 6, Dumiti 
64 Georgescu 7), Agud*5, Lucescu 6.

A orbitrat : N. Georgescu 8 ; ki linie : M. Stan 
București).

Cartonașe galbene : ROȘCA. P
Tro( ,»ui Petschcvschi : 9. La juniori : 4—0 (0-0).

mici excepții, în partea de te
ren a echipei oaspe. Dar — în 
majoritatea lor — acțiunile o- 
fensive ale timișorenilor n-au 
avut claritate și nici decizia ne
cesară (multe mingi aruncate la 
întîmplare în careu), ceea ce a 
ușurat misiunea aglomeratei a- 
părări hunedorene, nevoită to
tuși să apeleze la soluția cor
nerului. Dominarea gazdelor a- 
vea să ducă însă la deschiderea 
scorului in min. 22. cind extre
mul stingă Petrescu (cel mai 
activ și mai periculos atacant 
timișorean in acest meci) a pă
truns impetuos in careul oaspe-

In ciud: 
ritoriale, 
multă vr, 
să-și măn 
puținele 
și le-au c 
min. 61 - 
Giuchici). 

'■ Scacități 
nii — car 
se văzus 
— au dev 
atac și I 
în min. 8! 
tul său f 
portarul ( 
litate de

BACAUANII S-AU
S.C. BACĂU - U.T. ARAD 3-1

Stadion ,.23 August" ; teren bun : timp frumos 
18 000. Au marcat : NEDELCU It (min. 20) ; SOLOt 
(min. tK)),,VAMANU (min. 88). Șuturi la poarta : 
Cornere : 19-1.

S. C. BACĂU : Ursache 5 — Arsdrieș 8, Catorgi 
soiu 6 (min. 65 Solomon 7) — Cârpaci 6 (min. 5 
7, Panaite 7 — Chitaru 6, Botez 8, Elorea 6.

U.T.A. : lorgulescu 7 — Goșpar 5 Kukla 6, Gali 
(m:n. 87 Tirbon), Schepp 6, Broțovschi o — rfedelo 
(min, 78 Biteo).

A arbitrat T. Andrei 8 ; la linie : I. Vintan faml 
(Medics) ■

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHI, BÎTEA.
Trofeul Pelschovschi : 9. La juniori : 4—2 (1-1).

■

timp frumos

BACĂU, 12 (prin telefon)
La Bacău, formația arădeană 

(fără Domide, Leac și Cura) a 
avut în fată un adversar ex
trem de ambițios și tenace care, 
in această primăvară, n-a pier
dut nici un punct pe teren pro
priu, printre învinsele sale nu- 
mărîndu-se Dinamo — cam
pioana țării, și A.S.A. — pe 
atunci liderul autoritar al cam
pionatului. Tinerii jucători bă
căuani au dominat cu autori
tate chiar din primul minut, 
dar șansa golului nu le-a surîs. 
ei ratind cîteva mari ocazii prin 
Florea (min. 14 și 42). Vamanu 
(min. 8 și 17), Catargiu (min. 
26) si Botez (min. 35). în 
schimb, pe contraatac, U.T.A. 
a reușit să deschidă scorul ea 
urmare a repetatelor ezitări ale 
apărării băcăuane. în min. 29 
Lunca a salvat de pe linia por
ții trimițind balonul în corner ; 
corner executat de Coraș. Ur
sache a gafat ea un începător, 
scăpind balonul din miini, și

NEDELCU
poarta goa 
delcu II a 
ocazie in
legere Cat

D - a ă 
fisurat 'mi
arădenilor.
cu 10 jucă 
terveni: s

lor ia pet 
marcaj î 
pi.-.ă i^IP; 
a egalat.
la 38 m, l 
chipa ară 
pină in G 
Primul a I 
de PANA
centrarea 
de VAMA 
a reluat ii 
de Botez 
Iui Ioml<

Lou
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STUDENȚII BUCUREȘTENI, „SPECIALIȘTI"
F.C. BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-0)

StacTon F. C. Bihor ; teren excelent ; timp foarte plăcut ; spectatori, 
aproximativ 10 000. A marcat: GROSU (min. 89). Șuturi la poartâ: 7—10 
(pe poartâ : 2-4). Cornere : 8—3.

F. O BIHOR : Vidac 6 — Z. Naghi 6, Lucaci 5, Bigan 6, Popovici 7 — 
M. Marian 6, Naom 6, Pata 6 (min. 76 Petrovici) — Lupău 5, Ghergheli 5, 
Fildcn 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 8 — Tânâsescu 7, Grigore 7, Cazan 
7, Manea 7 — Rădulescu 9, Munteanu 7, O. lonescu 7 — Stroe 5 (min. 63 
Grosu 7—f—), lorgulescu 7, Chiha ia 7.

A arbitrat I. Chilibar 8 ; la linie : FI. Anuțescu și Gh. Popa (toți din 
Pitești).

Cartonașe galbene : TÂNÂSESCU, GHERGHELI.
Trofeul Petschovschi : 4. La juniori : 0—0.

Al DEPLASĂRILOR TREI GOLURI DIN FAZE FIXE

trimișii 
ei de joc 

de două 
7 Pentru 
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eptă teza 
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ORADEA, 12 (prin telefon)
Evident, spectatorii orădeni 

aveau toate motivele să pri
vească fără prea mare opti
mism întîlnirea echipei lor fa
vorite cu Sportul studențesc — 
revelația acestei primăveri. In 
primul rind, F.C. Bihor se pre
zenta în teren fără o verita
bilă linie de atac (Kun, suspen
dat, Florescu și Georgescu ne- 
refăcuți), în al doilea rind — 
localnicii erau complexați de 
palmaresul cu echipa bucu- 
reșteană (în ultimele cinci in
tilniri gazdele nu cîștigaseră 
decit două puncte). Și, in
tr-adevăr, în teren, lucrurile 
s-au adeverit, bihorenii pără
sind în final terenul învinși, în 
penultimul minut de joc. De 
ce 7 Echipa lui Reinhardt a 
alergat fără spor, fără busolă, 
în atac, s-a precipitat, a mani
festat destule slăbiciuni in toa
te compartimentele. Ea nu a 
avut forța morală, dar nici C-

zică, de a învinge pe oaspeți. 
Sportul studențesc s-a prezen
tat așa cum o știam. Cu cal
mul ei, cu acel bun joc de pase 
(Radulescu a fost din nou „di
rijorul" echipei), a simțit că 
nu poate pierde această partidă 
și a încercat desprinderea pe 
tabela de marcaj.

Partida n-a avut virtuți teh
nice, dar a avut numeroase 
faze de poartă. Iată-le pe cele 
mai notabile : min. 23 — Chi

haia a trimis mingea la înche
ietura barelor, dintr-o lovitură 
liberă de la 17 m ; min. 39 — 
Ghergheli și Popovici au ratat, 
pe rind, centrarea de gol a lui 
Lupău : min. 40 — Popovici a 
șutat peste transversală. din 
careu ; min. 59 — șutul lui M. 
Marian, din careu, a fost blocat 
senzațional de Răducanu ; min. 
63 — Munteanu șutează peste 
poartă, din careu, cînd nu mai 
avea pe nimeni în față ; min. 
73 — Răducanu scoate șutul- 
bombă al lui Naom ; min. 80 
— Rădulescu a trimis de puțin 
afară de la 14 m ; min. 83 — 
Ghergheli ratează din careu. 
In sfîrșit, în min, 89, Radules
cu, pe contraatac, îl 
pe GROSU și 
k.o. pe Vidac ! 
cită, pe deplin 
denților. După 
ciului, un grup 
avut o atitudine cu totul repro
babilă față de arbitri.

STEAUA - C.S. TÎRGOVIȘTE 2-1 (2-0)

oproximativ
11 m), res-
7—6). Cor*

Staclion Steaua : teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, 
25.000. Au marcat : IORDĂNESCU (min. 11 și 44 - ultimul din 
pectiv KALLO (min. 88). Șuturi la poartă : 15—14 (pe poartă : 
nere : 11-5.

STEAUA : Moraru 7 (min. 86 lordache) — Anghelini 6, Agiu 
Nițu 6 — Stoica 6, Dumitru 7, Zahiu 7 — Troi 5 (min. 55 Ion Ion 6), Râdis- 
canu 6, lordănescu 8.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Coman 6 — Gheorghe 7, Alexandru 7, Ene 7. Pitoru 7 
— Furnică 7, Kallo 7, Ștefănescu 6 — Grigore 6. Save 6 (min. 46 Mari
nescu 6), Martin 5 (m-in. 70 Greaca 5).

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 8 : .a linie G Braun și 
Gh. Raci (ambii Brașov)

Cartonașe galbene : STOICA, ION ION AGIU, COMAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2—0 (2—0).

7, Vigu 7.

lansează 
acesta il face 

O victorie mun- 
meritată, a stu- 
terminarea me
de spectatori a

Stelian TRANDAFIRESCU

CA PASĂREA PHONIX
F.C.M. REȘIȚA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (0-1)

Stadion Valea Doman ului ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, oproxima- 
tiv 12 000. Au marcat: OANCEA (min. 55). PORATCHI (min. 85). respectiv 
ClRȚU^(min. 22). Șuturi_ la poartă : 20—10 (pe poartă : 9—4). Cornere : 7—5.

- — " ‘7, Poroțchl 7, Hergane 7, Boțonea 6 — Gabel
7, Bora 6 (min. 66 Bojin 7) — Atodiresei 6,

— Be mea nu 6, Trlihoi 7, Ștefănescu 8, Părimc 
(min. 87 Țideoffu), Beldeanu 7 — Cămătaru 7,

ADEVARATI LIDERI
tea periclita victoria, timișore
nii oferă spectatorilor un final 
fierbinte, demn de postura lor 
de lideri, în care, după o bară 
a lui Nucă (min. 83), izbutesc 
patru minute mai tirziu să ma
joreze scorul printr-un splendid 
șut de Ia distanță al fundașului 
BARNA.

asat mingea 
— profitînd 

rătorilor ad
din apropie-

1-0)
ternlc ; specta- 
INA (min. 85). Constantin F1RĂNESCU

8, Borna 8 
bta 7 (min.

M* culesce 7 
5 Ornin.

cescu (toți din

te-ității lor 
nu au reușit 
ă acest gol 
itajul, ratînd 
ire pe care 
, 58 — Roșea; 
; min. 76 — 
1 acestei ine- 
r, hunedțJBS- 
iinci nu prea 
plan ofensiv 
Îndrăzneți în 
căpat singur 
egalarea, șu- 
os blocat de 
•eziți la rea- 

care le pu-

PAUZA

ri, aproximativ
72). 

joortâ
PANAJTE 
: 14—2).

I 6. Marga-
■ fi). V a mânu

7 - Bed ea 5
ai 7, Co naș 6

u) și L Peto

expediat In 
jucător Ne- 
o excelentă 

a o neînțe- 
Ursache.

des- 
tr fa careul 
»-a apărat 

descu a În
soțind două 
(min. 50 și 
♦capul ale 
ol cornere- 
■ tabela de 
-“modificată 

ON 
de

lerutată, e- 
mai primit 
louă goluri, 
t, cu capul, 

80 — din 
u), celălalt 
88 — care 
Ionul șutat 
rsala porții

IITRESCU

F.GM. : Windt 6 - ChiviT
6 (min. 46 kimi« 8), Portic 
Oancea 8, Florae 6.

UNIVERSITATEA : Parcare 7
7 — Donose 6, Ungureonu 6 .____ .______ .. ________ . ________
Grțu 7, Marcu 7 (min. 83 Crijon).

A orbitrot : N. Petricoanu I ; ta linie : G. Dragoniir ți D. Rădulescu (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori 1 8-2 (0-2).

REȘIȚA, 12 (prin telefon)
După 45 de minute de joc, 

Universitatea Craiova avea 
toate motivele să creadă că 
partenera sa de meci va fi o 
victimă facilă. Studenții juca
seră, intr-adevăr, dezinvolt, res- 
pingînd atacurile inițiate de 
gazde, lansîndu-și la rindul lor 
extremele (Cămătaru și Marcu) 
pe contraatacuri iuți și deru-

BUN ȘI 1-0...
F.C. CONSTANȚA - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun, timp însorit, dar cu vînt ; 
ximativ 20 000. A marcat : BUDURU (min. 14). Șuturi Ia poartâ : 
poartâ : 4-2). Cornere : 13-4.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 6 — Mustafa 6, Antonescu 6, 
Turcu 6 — Ignat 5, Hofmeister 6, Livciuc 5 (min. 68 Drogeanu 
Zamfir 7, Peni-u 6 (min. 78 Zahiu II), Buduru 6.

J “ Korteși 5, Unchiaș^â, Ispif 6, Onuțan 6 —
A arbitrat :

Craiova).
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori s 1-0 (D-0).

spectatori, apro- 
' 16-9 (pe

Bâlosu 
4) -

7, 
D.

A.b.A. : Solyom 7 — Korteși 5, Unchiaș 6, Ispir 6, Onuțan 6 — Varodi 6, 
Bolorvi 6, Hajnal 5 - Fazekaj 5 (min. 67 Marton 5), Fanid 5. Both II 5.

v_ ciocilteu 8 ; ta linie V. Grigorescu ;i G Vlase (toți din
6.

CONSTANȚA, 12 (prin tete' 
fon)
- Două puncte 

nute astăzi de 
dar cu 
deși a 
repede 
DURU
10 m, _ __ __ ___ ~
la o pasă în adincime de la 
D. Zamfir) n'u a avut darul 
să deconecteze pe F. C. Con
stanța, o echipă, ca și 
trecuți, aflată în zona 
loasă. Intr-adevăr, in 
superiorității teritoriale 
lesnită în prima parte _ 
cului și de vîntul care a suflat 
pentru ea —, F. C. Constanța 
nu și-a găsit necesara lucidi
tate, acționind crispată atit In 
zona de pregătire, cit și la 
finalizare. îndeosebi mijlocașii 
Ignat și Livciuc au greșit dese
ori, primul pasînd defectuos, cel 
de-al doilea încercînd o fentă 
sau un dribling în plus.

prețioase obți- 
formația gazdă, 

cite emoții 1 Pentru că, 
deschis scorul relativ 

(min. 14), golul lui BU- 
(șut plasat, de la circa 
in dreapta lui Solyom,

in anii 
pericu- 
pofida 
— în- 
a jo-

La reluare a fost rîndul „vîr- 
furilor" să apară în prim-pla- 
nul erorilor, Buduru (min. 55) 
și D. Zamfir (min. 57) risipind 
două bune situații, întrucît ei 
au căutat din mijlocul careu
lui... poziția ideală. Și cum în 
repriza secundă avantajul ton
tului a fost de partea forma
ției oaspete, încetul cu Încetul 
A.S.A. a ieșit la joc cu mai 
mult curaj decît a făcut-o In 
prima parte a meciului. N-a 
reușit însă punctul egalizator 
întrucît la elan nu a adăugat 
și tehnicitatea absolut nece
sară, Hajnal fiind astăzi — sur
prinzător — cel mai slab mij
locaș al echipei. Astfel stînd 
lucrurile, după această „repriză 
mureșeană", cei peste 20 000 de 
spectatori au avut toate moti
vele să răsufle ușurați la fluie
rul final al arbitrului. Victorie, 
deci, după multe emoții, dar pe 
deplin meritată.

Gheorghe NICOLAESCU

tanțe. Conștientă de superiori
tatea ei, Universitatea avea să 
joace și relaxat, inhibînd și mai 
mult o formație care își atîma 
de această izbindă ultimele spe
ranțe de supraviețuire în pri
ma divizie. Golul obținut (min. 
22, dribling prelungit efectuat 
de Cămătaru, centrare înapoi la 
CÎRȚU care șutează în plasă) 
devine astfel consecința logică 
a acestui dezechilibru de forțe.

La reluare însă, F.C.M. Re
șița apare complet metamorfo
zată. Noii introduși în teren 
(Irimie și, apoi, Bojin) aruncă 
pe gazon sămînța spiritului de 
sacrificiu, a ambiției, atît de 
necesare. Tot ansamblul se mo
bilizează, limpezit și tactic, re
nunță la deschiderile stereotipe 
spre Atodiresei, mult mai ne
eficient ca altădată, mingile se 
dirijează de data aceasta spre 
impetuosul Oancea, marcajul 
devine mai sever și F.C.M. reu
șește o dominare care nu mai 
permite adversarei să-și facă 
jocul în voie. Universitatea, a- 
cuzind și absența lui Bălăci 
(nerestabilit) și două stopări 
nemeritate a lui Marcu, in plină 
cursă (tușierul Rădulescu a 
apreciat eronat ofsaid), strînge 
treptat rîndurile, dar nu poate 
evita golurile care o transformă 
din învingătoare 
au venit in min. 
CEA a reluat cu 
liberă executată 
in min. 85, la 
RAȚCHI. beneficiarul unei cen
trări a lui Bojin.

Ion CUPEN

în învinsă. Ele 
55, cînd OAN- 
capul lovitura 
de Florea și 

șutul lui PO-

GAZDELE ȘI-AU
IAȘI, 12 (prin telefon)
„Poli" a intrat pe teren, cu 

gîndul că nu mai are dreptul 
să piardă puncte acasă. Și jo
cului bun, dar ineficace, prac
ticat în ultima vreme, ieșenii 
i-au adăugat un plus de orga
nizare și de cutezanță, grație 
cărora au reușit să obțină o 
victorie care nu le-a mai surîs 
din prima etapă a returului. 
Olimpia, deși handicapată de 
lipsa a doi titulari (Smaran- 
dache și Matei), n-a acceptat 
simplul rol al partenerei de 
întrecere. Ea a luptat cu multă 
convingere pentru un rezultat 
cit mai bun, pentru un punct 
pe care se părea că il va pu
tea smulge după jocul prac- 

‘ : două treimi aleticat în primele 
meciului.

Dar a venit 
în care tinărul 
pe(ilor, Pinter, 
lăreșle,

acel minut 60 
fundaș al oas- 
a comis, copi- 

un lienț în careu și

Deși a avut mai mult iniția
tiva în joc, Steaua s-a impaș 
doar la limită în fața echipei 
tirgoviștene -care a dat ieri o 
replică destul de curajoasă u- 
nor parteneri de întrecere cu 
„carte de vizită" incomparabil 
superioară. Meciul a fost de 
nivel tehnic scăzut, mai ales 
în repriza secundă ; dar pentru 
slaba calitate a jocului, în an
samblul său, se pot face mai 
multe reproșuri gazdelor, de la 
care se aștepta mai mult, decît 
echipei oaspe. venită pe stadio
nul din Bulevardul Ghencea 
fără alte veleități decît acelea 
de a face o figură cit mai o- 
norabilă. Lucru pe care C. S. 
Tîrgoviște l-a reușit, grație jo
cului său ordonat în apărare, 
disciplinei tactice, efortului ne
drămuit depus de majoritatea 
componenților săi și — surpriză 
plăcută, in comparație cu alte 
intilniri în deplasare — nu
meroaselor acțiuni ofensive pe 
care le-a întreprins.

un neobosit și inspirat 
al echipei. El a și 

dealtfel, golurile Stelei: 
11, executînd precis o 
liberă de Ia circa 20

Bucureștenii au jucat mai 
bine doar în primele 45 de mi
nute. cînd au avut în IORDĂ- 
NESCU 
„motor" 
marcat, 
in min. 
lovitură
m, și în min. 44 transformind 
o lovitură de la 11 m acordată 
pentru un fault în careu, comis 
de Alexandru asupra aceluiași 
lordănescu.

In repriza secundă, ritm de 
joc mai scăzut. Două mari o- 
cazii ale oaspeților (Ștefănescu 
— min. 47 și Gheorghe — min. 
85) și mai multe ale Stelei (mai 
ales cele ale lui Răducanu. in 
min. 68 și 87) au „pigmentat" 
o repriză în 
un al treilea 
in min. 88, 
din lovitură 
metri.

care am asistat la 
gol din fază fixă : 
KALLO a inscris 
liberă de la 25 de

Radu URZICEANU

INSPIRATUL ȘUT AL LUI AL MOLDOVAN
spectatori, oproxima- 
GEORGESCU (min.
(pe poartă : 13-2).

Lucuțâ 6 — 
Custov 6 —

DINAMO - JIUL 2-1 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp excelent ; 
Hv 20 000. Au marcat: AL. MOLDOVAN (min. 73), D. 
87), DUMITRACHE (min. 88). Șuturi ta poartâ : 30-5 
Cornere : 17-2. *

DINAMO : BuJancea 6 — Cheran 7, Sătmârec nu 5, Augustin 5, 
Dinu 7, I. Marin 4 (min. 59 I. Moldovan 5 ; min. 80 Drag nea), 
Al. Moldovan 7, D. Georgescu 5, Țălnar 5.

JIUL : Cavai 8 — P. Nicolae 5, Bâdin 7, Ciupitu 6, P. Grigore 
5, Mulțescu 5, Stoichițâ 5 — Sâlăjon 5, Dumitrache 5 Bucurescu

A arbitrat : M. Moraru 7 ; la linie A. Avramescu și N. Dumitrescu (toți 
din Ploiești).

Cartonașe galbene : SĂTMAREANU, CIUPITU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-2 (2-0).

4 - Rusu
5.

Trebuie să repetăm cîteva 
date din caseta tehnică. 30—5 
raportul de șuturi (13—2 
pauză); 17—2 la cornere 
pauză: 13—2). Și totuși, Dina
mo a cîștigat greu, doar cu 
2—1. A dat atita bătaie de cap 
unui stadion arhiplin din cauza 
unor greșeli elementare (mai 
ales în privința șutului). A cîș
tigat doar la un gol diferență 
din cauza lipsei de inspirație a 
atacanților. O repriză am asis
tat la nesfîrșitele centrări pe 
sus ale lui Al. Moldovan, care 
erau respinse cu regularitate 
de Bădin sau Ciupitu. Cavai a 
apărat și el bine, intervenind 
excelent în min. 25, 50 și 65. 
Apoi, în min. 5, 44, 78, 85 și 
89 Țălnar, Al. Moldovan, iar 
Tălnar, Dinu și — respectiv — 
D. Georgescu au ratat mari 
ocazii. De două ori (min. 33, 
la o întîmplătoare centrare a 
lui Augustin, și în min. 43 — 
cap D. Georgescu, din ofsaid) 
balonul a lovit bara. In prima 
repriză meciul a fost foarte

la 
(la

va- 
Pe 

le-a

s-a

slab, cu două echipe parcă plic
tisite, deși veneau după o 
cântă de două săptămîni. 
bună dreptate, publicul 
apostrofat la pauză.

în partea a doua, jocul
reluat după aceleași calapoade, 
în cele din urmă, meciul avea 
să mai fie salvat de finalul 
său. De fapt, de inspiratul șut 
al lui AL. MOLDOVAN, care, 
Ia centrarea lui Țălnar, a mar
cat fulgerător, sub bară, din 
unghi, de Ia 10 m (min. 73). 
A venit apoi golul doi (min. 
87), cînd, Ia centrarea lui Lu- 
euță, D. GEORGESCU a inscris 
cu capul. In min. 88, la o bîl- 
bîială a apărării bucureștene, 
DUMITRACHE a marcat din 
pasa lui Bucurescu, 2—1, deci, 
diferență doar de un gol. care 
nu corespunde adevărului din 
teren. Dar cel mai trist ade
văr este acela că meciul, a- 
proape 70 de minute, a fost 
foarte slab.

Constantin ĂLEXE

UN GOL AL PORTARULUI, ALTUL AL ARBITRILOR
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon)
S-a jucat din ambiție, dar 

fără luciditate, în forță și cu 
mijloace tehnice precare. Pu
țini jucători s-au ridicat peste 
media mediocrității, singurii 
tehnicieni ai partidei fiind Do- 
brin și Fl. Dumitrescu. O Ln-

cleștare surdă — care r.-a de
pășit însă limitele regulamen
tare — lipsită de spectaculozi
tate, fazele de poartă fiind

SI GALA!
ție ofensivă a oaspeților (care 
pinâ in minutul 85 n-au expe
diat nici un șut pe poartă !), 
să se schimbe rezultatul parti-

REGĂSIT (SE PARE) CADENȚA
POUTEHNICA IAȘI - OUMPIA 3-0 (0-0)

• r^*1^100 August- ; teren bun ; limp frumos ; spectatori, aproximativ
15 000. Au marcat: SIMIONAȘ (min. 6C din 11 m și min. 72). COSTEA 
(m<n. 78). Raportul șuturilor la poartâ : 19-9 (pe poartâ : 8-4). Cornere : 
9-9.

Bucu 7^ —Micloș 6, Anton 7, Ciobanu 6. Ciocirlon 7 — 
- Florean 7, Nemțeanu 6

Pinter 6 (min. 75 Both I) 
6 - V. Mureșan 6, Hațe-

Romiiă 7 (min. 82 Bonn), Simionoț 7, Dânilâ 6 
(min. 44 D. lonescu 6), Costea 7.

OLIMPIA : Feher 6 — Papa 6, Mereu 7 Bocșa 7, 
- So bău 6, Kaiser 7 (min. 79 Mathe), Bo.hori II 
șonu 6, Helvei 6.

A orbitrat : M. Buiea 8 ; la Unic : G lonițo 
București).

Trofeul Petschovschi s 9. La juniori : 5—1 (1—1)
-

echilibrul de forțe s-a rupt 
după transformarea penally-ului 
de către SIMIONAȘ. De acum 
înainte, Politehnica se va re
găsi pe sine însăși, va juca 
din ce în ce mai bine și, pro
fitînd de alte două erori ale 
apărării sătmărene, va mai în
scrie tot de atîtea ori : în min- 
72, SIMIONAȘ, bine servit de

Dănilă, după o ezitare a Iui 
Bocșa, șutează splendid la vin- 
clu: 2—0, iar în min. 78 COSTEA 
intercaiindu-se pe traiectoria 
unei pase trimise de Sabău Ia 
portar, deviază 
șui puternic in 
torie meritată, clară, și totuși 
ost fără emolii.

Mihai IONESCU

mingea cu un 
poartă. O vic-

PETROLUL - F.C. ARGEȘ 2-0 (0-0)

Stadion Petrolul ; teren bun ; timp excelent ; spectatori, aproximativ 25 000 
(mult peste capacitate). Au marcat: TOPORAN (min. 54) și STATE (min. 
70). Șuturi ki poartâ • 12-3 (pe poartâ : 5-1). Cornere : 7-5.

F.C. PETROLUL : Mirzea 6 — G. Dumitrescu 6 (min. 42 Stanciu 7), Sotir 6, 
Negoțâ 5. Butufei 8 - Simaciu 8, Angelescu 6 (min. 88 FI. Nicolae), Do
brescu 6 - State 6, Toporan 6, Fl. Dumitrescu 8.

F.C. ARGEȘ ; Speriatu 6 — Zamfir 7, Cîrstea 7, Stancu 8, Ivan 6 — 
bufescu 6, latan 5 (min. 65 Roșu 5), lovânescu 5 — Dobrin 7, Radu II 
D. Nicolae 6.

A arbitrat : N. Dinescu 6 ; la linie : N. Lambru și FI. Tăbîrcă (ambii 
greșeli), toți din Rm. Vîlcea.

Cartonașe galbene : DORU NICOLAE, M. ZAMFIR.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-0 (1-0).

Băr. 
«.

cu

foarte puține și acestea spre 
sfirșitul partidei, cînd zarurile 
fuseseră aruncate.

Cine a aruncat zarurile ? Ul
timul apărător al oaspeților, 
Speriatu, care a greșit grav in 
min. 54, scănind mingea din 
mină în săritură, dindu-i astfel 
prilejul lui TOPORAN să în
scrie în poarta goală și arbitrul 
de linie Tăbîrcă, care n-a sem
nalizat în min. 70 un ofsaid 
clar Ia Toporan. De la acesta 
mingea a ajuns la STATE care 
a înscris, gol validat fără re- 
mușcare de arbitrul de centru, 
Dinescu. în asemenea condiții 
era greu de _ __ :
ținind cont de firava dispozi-

de 
au

arbitrul de centru,

presupus, mai ales

—-1 a
dei. Numai că, descătușate 
obsesia golurilor, gazdele 
început să combine mai mult în
atac și in min. 80 Dobrescu a 
ratat incredibil, de două ori în 
aceeași fază, cu poarta goală. 
Dacă ținem seama și de faptul 
că în min. 67 Toporan a mai 
ratat o mare ocazie de gol șu
tind în Speriatu, din poziție 
complet liberă, in suprafața de 
pedeapsă, putem conchide că, 
in pofida faptului că au avut 
doar o contribuție parțială la 
cele două goluri înscrise, jucă
torii ploieșteni meritau, totuși, 
victoria.

Paul SLAVESCU



VIZITA DE STAT
A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
In statele unite ale americii

(Urmare din pag. 1)

Garda militară prezintă ono
rul. Fanfara intonează imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Statelor Unite ale 
Americii. in timp ce, in semn de 
salut, răsună 21 salve de artile
rie.

Comandantul gărzii prezintă 
conducătorului statului român 
raportul.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Jimmy 
Carter și de comandantul gărzii, 
trece in revistă garda de onoare.

Apoi, președintele Statelor 
Unite rostește cuviniul de bun 
venit.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
rostește o alocuțiune de răs
puns.

Cei prezenți subliniază cu pu
ternice aplauze alocuțiunile ce
lor doi președinți.

In aplauzele mulțimii prezen
te la ceremonie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint conduși de 
președintele Jimmy Carter și de 
doamna Rosalynn Carter spre 
Salonul Albastru. Pe scara ex
terioară a balconului de sud al 
Casei Albe, înalții oaspeți și 
gazdele salută mulțimea, răs
pund cu cordialitate manifestă
rilor de nrietenie ce li se adre
sează.

In Salonul Albastru al Casei 
Albe, cei doi șefi de stat se fo
tografiază împreună, se întrețin 
cu membrii Comitetului de pri
mire a înalților oaspeți și ca 
persoanele oficiale care il înso
țesc pe președintele României, 
după care se îndreaptă spre ca
binetul. de lucru al președinte
lui S.U.A., „Oval Office", unde 
Încep convorbirile oficiale.

★

Miercuri, 12 aprilie, au în
ceput la Casa Albă cons or
birile oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii, Jimmy Carter.

Președintele Jimmy Carter a 
salutat incă o dată, cu căldură, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și a dat o înaltă apreciere 
contribuției sale la dezvoltarea 
relațiilor româno-americane, la 
întărirea conlucrării dintre cele 
două țări pe arena internațio
nală Președintele Statelor 
Unite a evidențiat rolul presti
gios al președintelui Nicolae 
Ceaușescu în crearea unui cli
mat de pace in lume, de bună 
înțelegere și colaborare intre 
națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, Ia rindul săn, im
portanța pe care o acordă vi
zitei în Statele Unite ale Ame
ricii, exprimind satisfacția pen
tru posibilitatea pe care o are 
de a continua — în cadrul con
vorbirilor cu președintele Jimmy 
Carter — dialogul la nivel inalt 
româno-amcrican, care stă la 
baza amplificării continue pe 
care au cunoscut-o in ultimii 
ani relațiile româno-americane, 
pe plan economic, științific, cul

tural, cît și pe arena interna
țională

In abordarea problemelor in
ternaționale actuale, discuțiile 
dintre cel doi președinți s-au 
concentrat îndeosebi asupra căi
lor de soluționare pe cale po
litică a problemelor complexe 
care confruntă în prezent ome
nirea. Cu acest prilej s-au re
levat interesul și preocuparea 
ambelor țări, contribuția pe care 
ele și-o pot aduce la soluționa
rea, pe calea tratativelor, a di
ferendelor și a conflictelor care 
creează surse de încordare și 
neliniște în lume. In acest ca
dru s-a efectuat un schimb de 
opinii cu privire Ia căile de so
luționare a conflictului din O- 
rientul Mijlociu relevindu-te ne
cesitatea de a se depune efor
turi pentru a se ajunge la • 
pace justă trainică în această 
regiune.

Cei doi președinți au sub
liniat necesitatea dezvoltării in 
continuare a relațiilor de co
existență pașnică intre țări ea 
sisteme sociale diferite, de În
tărire a păcii, colaborării și 
securității, pentru progresul ăi 
prosperitatea tuturor popoare
lor.

Convorbirile la nivel inalt ro- 
mâno-amerieane continuă

★
Secretarul de stat, Cyrus 

Vance, a oferit, miercuri, la 
sediul Departamentalul de stat 
al 3.U-A. un dejun la onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

In timpul dejunului, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
Cyrus Vance aa făcut un schimb 
de opinii in legătură eu unele 
probleme ale vieții internațio
nale actuale. A fost exprimată 
botărirea celor două țări de a 
întări conlucrarea pe arena 
mondială pentru soluționarea 
problemelor complexe ce con
fruntă omenirea, in interesul 
păcii, securității și colaborării 
intre națiuni.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
la onoarea tovarășei Bena 

Ceaușescu. doamna Vance, 
soția secretarului do stat 
al S.U-A„ a oferit miercuri 12 
aprilie un dejua la casa-muzeu 
de la Woodlawn Plantation, 
componentă a complexului din 
pitoreasca localitate Mount 
Vernon, ce a servit drept reșe
dință primului președinte al 
Statelor Unite, George Washing
ton.

In timpul dejunului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Vance au 
rostit scurte alocuțiuni.

Raymond P. Mariello, direc
torul executiv al Societății ame
ricane de chimie, a oferit to
varășei Elena Ceaușescu drept 
cadouri cîteva obiecte simbolice 
și un volum marcind centena
rul Societății americane de 
chimie.

Simbătâ, pe stadionul Dinamo

FAȚĂ ÎN FATĂ, DOUĂ GARNITURI PUTERNICI 
DE BUGBT, CU NUMEROȘI INIFRNAJIONALI 

<9 Elevii și studenții au intrare liberă
Atractivul cuplaj rugby — 

fotbal de duminică de pe sta
dionul Giulești — ora 8,45 : 
România — Polonia (echipe de 
tineret) ; ora 10,15 : Rapid — 
Metalul Plopeni (fotbal, div. 
B) ; ora 12,10 : România — 
Spania (C.E.) — va avea o
frumoasă „uvertură" : sîmbătă 
pe terenul central al comple
xului sportiv din Șos. Ștefan 
cel Mare, echipa bucureșleană 
Dinamo va intilni Selecționata 
poliției franceze. Meciul, care 
va începe la ora 16, va da po
sibilitatea spectatorilor să ur
mărească numeroși internațio
nali (A, B sau tineret) români

și francezi. Astfel, după cum 
ne spunea antrenorul Ion Tuțu- 
ianu, nu vor lipsi din teren 
cunoscuții Nică Dragomireseu, 
Aldea, Marghescu, Zafiescu H, 
Borș, Țurlea, Baciu, Pintea și 
Țața (aceștia doi Împrumutați 
de la Steaua, dată fiind pre
zenta la loturile reprezentative 
a unor titulari dinamoviști) și, 
respectiv, Dubertrand, Lafarge, 
Martinez, Benaclois. Yachvili, 
Gallan, Parkx, internaționali 
francezi.

De menționat lăudabila ini
țiativă a organizatorilor : elevii 
și studenții vor avea intrare 
liberă.

LUPTĂTORII ROMÂNI DE GRECO ROMANE 
CANDIDEAZĂ CU ȘANSE APRECIABILE 

LA MEDALIILE C.E. DE LA OSLO
• C. Alexandru, Șt. Rusu și I. Draica, principali favoriți

Au mai rămas puține zile pi- 
nă la gongul inaugural al cam
pionatelor europene de lupte 
greco-romane ce se vor disputa 
în perioada 21—23 aprilie, la 
Oslo. Pregătirile tuturor parti-~ 
cipanților se află acum in faza 
de finisare. Cele cinci mari tur
nee internaționale organizate In 
ultimele luni într-o serie de 
țâri europene (Bulgaria, Ceho
slovacia, R. F. Germania, Un
garia, U.R.S.S.) au clarificat In 
cea mai mare măsură proble
ma alcătuirii formațiilor dife
ritelor țări. In același timp, 
concursurile amintite i-au edi
ficat pe majoritatea tehnicieni
lor asupra potențialului elevi
lor lor, oferind specialiștilor 
posibilitatea aprecierii șanselor 
diferitelor concurenți la locurile 
fruntașe in ierarhia europeană, 
în acest context, într-o consul
tare cu antrenorul emerit Ion 
Corneann — care a fost pre
zent la majoritatea acestor tur
nee internaționale — am încer
cat o trecere in revistă a valo
rilor actuale, incercind să apre
ciem și șansele sportivilor ro
mâni.

După opinia reputatului nos
tru tehnician, ultimele con
cursuri internaționale aa evi
dențiat tendința unor schimbări 
in mai toate echipele puternice 
din Europa. Antrenorii din 
UJLS-S-, Bulgaria, Polonia, Iu
goslavia etc. au prezentat la 
aceste turnee e serie de spor
tivi tineri, ale căror calități fi
zice le permit • mai rapidă a- 
daptare la dinamismul stiluhzl 
modern de lupte. De pildă, in 
locul campionului mondial. 
Nelson Davidian, In echipa so
vietică a apărut, in ultima vre
me, tlr.ărul Karamarenko (83 
kg). In aceeași formație, Șata- 
nov a fost încercat in locul lui 
Șumakov (43 kg). In rindul lup
tătorilor fruntași din Bulgaria 
se situează acum Ranghelov 
(62 kg) și Dinev (+100 kg), care 
i-au înlocuit pe Lazarov și, 
respectiv. Tomov. în echipa Po
loniei. Kowiecinski și Marci- 
neak au fost preferați cunoscu
telor sportivi Romanowski (90 
kg) și Tomanek (+100 kg). Iu
goslavul Kasap (74 kg) apare 
permanent In concursuri inter-
naționale in locul medaliatului 
la mai multe mari competiții 
internaționale Tabacki. Și e- 
xemplele ar mai putea con
tinua.

Majoritatea acestor sportivi 
tineri sint pregătiți in sensul 
noilor prevederi ale regulamen
tului, luptînd dinamic în scopul 
obținerii unor victorii prin des
calificarea adversarilor. Și spor
tivii români au obținut un nu
măr mare de victorii prin des
calificare, dar nu înainte de a 
fi realizat numeroase puncte 
tehnice, decizia venind să cons
fințească superioritatea eviden
tă a învingătorului. în acest 
sens, antrenorul emerit Ion 
Comeanu aprecia că majorita
tea reprezentanților noștri s-au 
adaptat in mod corespunzător 
stilului de luptă cerut de 
F.I.L-A.

Apreciind șansele sportivilor 
români la apropiatele confrun
tări continentale, trebuie să 
spunem că mulțl dintre luptă
torii noștri candidează Ia locu
rile fruntașe în ierarhia conti
nentului. în condiții normale 
(fără îmbolnăviri, accidentări 
sau arbitraje incorecte), Con
stantin Alexandru (48 kg). Ște
fan Rusu (68 kg) șl Ion Draica 
(82 kg) pot deveni campioni en- 
ropenL De fapt, Alexandru șl 
Draica și-ar păstra titlul pe 
care-1 dețin.

C. Alexandru și-a învins, ca 
și In alți ani, toți adversarii pe 
care i-a tatilnit in cele patru 
turnee la care a luat startul și 
există puține probabilități să 
mai apară alte valori necunos
cute.

Șt Rusu este cel mai in for
mă dintre toți reprezentanții 
noștri. Ultimele două turnee la 
care a participat le-a ciștigat 
de o manieră categorică, fără 
nici un punct de penalizare (!), 
cu toate că în rindul concuren
telor in cadrul categoriei sale 
se aflau reputați luptători ca 
Lipien (Polonia), Damianovid 
(Iugoslavia) etc. în întîlnirea 
cu campionul european și olim
pic S. Nalbandian (U.R.S.S.) — 
disputată la Minsk — reprezen
tantul nostru a luptat foarte 
bine, meciul fiind mai echili
brat declt toate cele susținute 
ptaă acum. Această partidă i-a 
convins pe antrenorii noștri (șt 
ceea ce este mai important și 
pe— Șt Rusu) că reprezentantul 
nostru poate să-l Învingă pe 
vechiul său rival. _

In duda faptului că nu se a- 
comodează cu maghiarul Nagy, 
Ion Draica rămîne cel mai va
loros luptător din Europa la cat

82 kg. Principalul său adversar, 
Ceboksarov (U.R.S.S.).

Dintre ceilalți sportivi ro
mâni, principali candidați la 
locuri fruntașe sint Nicu Gingă 
(52 kg). Ion Păun (62 kg), Mi
hai Boțilă (57 kg) și Roman 
Codreanu sau Victor Dolipschi, 
care luptă pentru selecție în e- 
chipă la categoria grea. Atît 
campionul mondial N. Gingă, 
cît și cel european I. Păun n-au 
reușit In ultima vreme să a- 
tingă forma sportivă care le-a 
permis să obțină performanțele 
trecute. Intr-o situație asemă
nătoare se află și Petre Dicu 
(90 kg), medaliatul cu argint la 
C.M. de la Goteborg. în schimb, 
la această categorie se află ta- 
tr-o formă foarte bună luptă
torul L. Eizic, care ar putea re
aliza o frumoasă surpriză, așa 
cum a reușit la turneul de la 
Budapesta (s-a clasat pe pri
mul loc),, unde printre Învinșii 
săi s-a aflat și campionul euro
pean și olimpic Cs. Hegedus 
(Ungaria).

în concluzie, trebuie să pre
cizăm că aprecierile sint făcute 
în funcție de prestațiile spor
tivilor noștri cu o lună-două 
Înaintea competiției continenta
le. Firește, in timpul care a 
mai rămas se mai pot efectua 
unele corecturi (chiar substan
țiale) ta pregătirea viitorilor 
participant! la campionatele eu
ropene. Sperăm ca antrenorii 
noștri să găsească si de data 
aceasta modalitățile cele mai e- 
fidente pentru a-i prezenta pe 
sportivii români in cea mal 
bună formă la campionatele eu
ropene de la Oslo.

Mihai TRANCA

PE TERENURILE DE TENIS
• Ia optimile de finală ale 

turneului de la Monte Carlo, 
Hie Năstase l-a învins pe ita
lianul A. Zugarelli cu 8—1. 
8—3. In alte partide : Panatta — 
Odeppo 6—3. 8—3 : Gerulaitis — 
Bertolucci 6—1, 7—6 ; Smld
— Warwick 6—4. 6—3 ; Oran- 
tes — Fibak 6—1. 6—1; rezul
tate din primul tur : Vilas — 
Nodes 6—4, 7—5 ; Ramirez — 
Fassbender 6—4, 6—1, ; Proisy
— Tiriac 6—4. 6—2.

• Lista participantelor la a- 
propiatele campionate interna
ționale ale României (17—23 a- 
prilie) s-a completat cu noi 
nume. Federația poloneză de

TELEX
BASCHET ■ In tumeol femi

nin de la Szekesfehervâr : Unga
ria — Austria 109—o.

BOX • Boxerul englez de en- 
iegorle semigrea John Conteh. 
îost campion al lumii. Ssi con
tinuă pregătirile in vederea me
ciului pe care-1 va susține ta 
compania deținătorului centura 
mondiale, iugoslavul Mate Par- 
lov, la 1T iunie, pe ringul sta
dionului „Partizan* din Belgrad.

• CICLISM • Cea de a T8-a 
rdtție a clasicei competiții Paria 
— Roubaix va avea loc duminici 
șt va reuni la start IM de rutieri 
reprezentând 11 țări. în fruntea 
participantelor se află belgienii 
De VJaeminck, Maertens, fran
cezii Hinault, Sibllle, italienii 
Moser, Saronni. olandezii Kuiper, 
Zoetemeîk vest-germanll Th urau. 
Braun șl alții.

HOCHEI • La Tampere s-a 
disputat a doua întilnlre dintre 
selecționatele Finlandei și U.R.S.S. 
Hochelștfl sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (1—L 
1—1. »-+>).

SCHI • Proba de slalom urla» 
desfășurată la Auron a fost ctș- 
tigată de spaniolul Juan Ma
nuel Fernandez Ochoa. Pe locu
rile următoare s-au clasat Dirtier 
Bonvln (Elveția) șl Michel Vlon 
(Franța).
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specialitate a anunțat că tri
mite la București următorul 
lot de jucători și jucătoare: 
W. Wojchechowski, Z. Rode, 
Danuta. Wieczorek-Szwaj, Ga
briela Jarosz.

A FOST PERFECTAT 
MECIUL REVANȘA 

SPINKS - CLAY
Organizația pugilistică mon

dială WBC a anunțat câ deți
nătorul titlului mondial la ca
tegoria grea este Ken Norton 
(S.U.A.). Zilele acestea s-a sta
bilit ca pugilistul american de 
culoare să-și pună titlul in 
joc ta fața șalangerului său 
Larry Holmes (S.U.A.), neîn
vins ta carieră, care recent l-a 
Întrecut la puncte pe Earnie 
Shavers.

Concomitent, Leon Spinks 
(campion în versiunea WBA) 
și Cassius Clay au semnat con
tractele pentru lntitairea re
vanșă programată la 15 sep
tembrie pe ringul stadionului a- 
coperit din orașul New Orleans 
(peste 100 000 de spectatori).

FINALISTELE CUPELOR EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile retur ale semifinalelor cu

pelor europene la fotbal. Echipele scrise cu litere mal groase s-au 
calificat in finalele competițiilor. (între paranteze — in prima co
loană — sint trecute scorurile din prima manșă).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F. c. Liverpool — Borussia Monchengladbach
F. C. Bruges — Juventus Torino

Finala la 10 mai, la Londra. 
CUPA CUPELOR

— Dinamo MoscovaAustria Viena

S.C. Anderiecht 
Finala ta 3 mai. la

— Twente Enschede 
Paris.

CUPA U.E.FJL
— P.S.V. Eindhoven
— Grasshoppers Zttridi

C.F. Barcelona
Bistia
Finala la 26 aprilie (tur) și 9 mai (retor).
Alte amănunte ta ziarul de mllne.

(după

(1—2) 3—0 
(0—1) 2—0 
prelungiri)

(1—2) 7—5
(la penalty-uri)

2—0(1-0)

(0—3)
(2—3)

3—I
l-d

PREGĂTIRI PENTRU „EL MUNDIAL-
• La Los Angeles, selecțio

nata Perului a Întrecut echipa 
Mexicului cu 1—0 (0—0), prin 
punctul marcat tn min. 74 de 
Cachito Ramirez. După turneul 
din Europa, Mexicul va evolua 
tot Ia Los Angeles In compa
nia formației C.F. Barcelona.
• Selecționatele Cehoslova

ciei și Ungariei se vor Intilni 
sîmbătă la Budapesta.

• Intr-un meci internațional 
amical disputat la Varșovia în

prezența a peste 35 000 de spec
tatori, selecționata Poloniei a 
Învins cu scorul de 3—0 (0—0) 
formația Irlandei. Golurile au 
fost marcate de Boniek. Deyna 
și Mazur.

• La 19 aprilie selecționata 
R. F. Germania va susțino 
la Stockholm un med cu Sue
dia. Antrenorul Helmut SchBn 
a selecționat 20 de jucători ta 
frunte cu Mayer, Vogts, Dietz. 
Konopka, Flohe, H. Muller, 
Fischer.
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