
VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
ÎN MAREA BRITANIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit joi dimi
neață, la Palatul Buckingham, 
pe doamna Margaret Thatcher, 
liderul Partidului Conservator 
din Marea Britanie.

întrevederea s-a desfășurat 
în.r-o ambianță de prietenie și 
cordialitate.

Tot în cursul dimineții de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit, la Palatul 
Buckingham, pe David Steel, 
liderul Partidului Liberal din 
Marea Britanic.

întrevederea s-a desfășurat 
în,-o atmosferă cordială, prie
tenească.

llaghan semnează acest Impor
tant document care consem
nează rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei efectuate 
de șeful statului român, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie, 
la invitația reginei Elisabeta a 
Il-a și a ducelui de Edinburgh, 
ale convorbirilor la nivel inalt 
româno—britanice purtate in 
aceste zile la Londra.

După semnarea Declarației 
comune, primul ministru 
mes Callaghan și 
Nicolae Ceaușescu 
alocuțiuni.

Ja-
președintele 
au rostit

Britanie, pre-
Ccaușescu a 

cu tovarășa 
oaspete al 

— important 
și portuar, 

de 430 090 lo- 
liloraiul ves-

Vr
In cca dc-a treia zi a vizitei 

de stat în Marea 
ședințele Nicolae 
fost, împreună 
Elena Ceaușescu, 
orașului Bristol 
centru industrial 
avînd o populație 
cuitori, situat pe
tic al Angliei. Programul a in
clus vizitarea unor importante 
firme: British Aerospace și 
Rolls Royce Lid, care întrețin 
slrinse legături dc cooperare cu 
România. După o oră și zece 
minute de zbor deasupra unei 
regiuni pitorești, elicopterul re
gal aterizează la Filton, o sub
urbie din nordul Bristolului, 
una din principalele platforme 
industriale ale orașului.

însoțiți de gazde, inalții oas
peți se îndreaptă spre sediul 
corporației de stat British Ae
rospace.

Inalții oaspeți vizitează sec
țiile corporației.

In continuarea vizitei la plat
forma industrială Bristol-Filton, 
distinșii oaspeți români se în
dreaptă cu automobilele spre 
uzinele aeronautice ale firmei 
Rolls Royce.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
conduși de Sir Kenneth Keith, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al firmei, care iși 
exprimă. încă o dată, întreaga 
gratitudine pentru inalla cinste 
făcută prin această vizită.

Coloana de mașini se îndreap
tă spre sediul corporației Bri
tish Aerospace, unde, în cinstea 
distinșilor oaspeți, are loc un 
dejun < "erit 
porației.

In timpul 
Beswick, Sir 
președintele 
au rostit alocuțiuni.

★
Joi după-amiază, la „Ban

queting House", impozant edi
ficiu guvernamental rezervat 
desfășurării unor importante 
evenimente politice, a avut loc 
ceremonia semnării Declarației 
comune cu privire la convorbi
rile avute de președintele Re
publicii Socialiste România, 
Ni -olae Ceaușescu, eu primul 
ministru al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
N6rd, James Callaghan,

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru James Ca-

' conducerea cor-

dejunului. lordul 
Kenneth Keith, și 
Nicolae Ceaușescu

★
în prezența 

Nicolae Ceaușescu 
șei Elena Ceaușescu, joi a avut 
loc la Bristol-Filton semnarea 
unor contracte. Au fost 
nate Contractul-lieență 
British Aerospace privind 
bricarea in România a 
nului BAC-1-11 și Contrariul— 
cadru de cooperare cu firma 
Rolls Royce pentru fabricarea 
in România a motorului cu 
care va fi echipat acest avion.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, s-a intilnit, la Palatul 
Buckingham, cu primul minis
tru al Marii Britanii, James Ca
llaghan.

Cu acest prilej, a fost conti
nuat fructuosul dialog dintre 
șeful statului român și premie
rul britanic privind extinderea 
pe multiple planuri a colaboră
rii dintre cele două țări, subli- 
niindu-se că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la in
vitația reginei Elisabeta a Il-a 
și a ducelui de Edinburgh, a 
deschis perspective noi pentru 
adincirea conlucrării și cooperă
rii româno-britanice.

De asemenea, s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale 
de interes reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, expresie a sentimen
telor de stimă, considerație și 
prietenie dintre cele două țări 
și popoare.

■£r
Joi seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au ofe
rit in onoarea reginei Elisabeta 
a Il-a și a ducelui de Edinburgh 
un banchet oficial in saloanele 
Hotelului „Claridge" din capitala 
britanică.

In cursul banchetului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
rostit un toast.

Mulțumind pentru toastul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
regina Elisabeta a Il-a a invi
tat, la rîndul său, pe cei pre- 
zenți să toasteze in sănătatea 
șefului statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Banchetul oficial s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, sub semnul dorinței 
de a întări și dezvolta prietenia 
și colaborarea româno—britanică.

tovarășului 
și a tovară-

sem- 
eu 

fa- 
avio-
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STEAUA, PENTRU A NOUA OARA
CAMPIOANA A TARIIa

Foto : Romeo

CLASAMENTUL

1 Lotul de jucători 
campioane. Steaua, 

trenorii lor

• F.C. ARGEȘ SI POLITEH
NICA TIMIȘOARA IN CUPA 
U.EFA. (dar „Cupa României* 
mai poate produce modificări 
in această decizie...) Șl SPOR
TUL STUDENȚESC IN CUPA 
BALCANICA ' INTERCLUBURI
• POLITEHNICA IAȘI S-A 
SALVAT „PE UNIA SOSIRII"
• F.C. CONSTANTA, F.C. PE
TROLUL SI F.C.M. REȘIȚA AU 
RETROGRADAT ÎN DIVIZIA B

7

al noii 
și an-

ONODI

REZULTATE TEHNICE
F. C. Olimpia - f. a Corvinul 1-1 (1-0)
Uni». Craiova - F. C. Constanta 5-1 (3-0)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 1-1 (0-D
F. C. Argeș - U. T. Arod 5-0 (1-0)
Politehnica Tim. - Jiul 1-1 (0-1)
Politehnica lași - F. C. Bihor 4-2 (3-2)
F. C. Petrolul - s. a Bacău 1-1 (1-1)
Steaua - F. C. M. Reșița 4-0 (3-0)
Sportul studențesc - c. s. Tirgoviște 2-0 (1-0)

GOLGETERI
24 GOLURI : Dudu 13 GOLURI : Broșov-

Georgescu (Dinamo) — schi (U.T.A.) — 3 din
3 din 11 m.

19 GOLURI : Iordâ- 
nescu (Steaua) — 2 din 
11 m.

18 
canu

15 
(F.C. 
II (F.C. 
din 11 m.

GOLURI : Rădu- 
(Steaua).
GOLURI : Buduru
Constanta). Radu

Argeș) — 5

11 m.
12 GOLURI : Hajnal 

(A.S.A.), Iorgulescu 
(Sportul studențesc). Io- 
vănescu (F.C. Argeș). Si- 
maciu (F. C. Petrolul), 
Zahiu (Steaua) — 1 din 
11 m. Bălăci (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m.

PRIMUL imtu DL SELLCTIL 
CU CEI MAI 8UAI BOURI 

BUCURLȘTLII
Incepind de luni, timp de o 

săptătnină, in parcul sportiv Di
namo din Capitală, se vor des
fășura galele primului turneu 
din cele 5 organizate de F. R. 
Box In scopul depistării și se
lecționării elementelor talentate 
ce vor fl cooptate In lotul națio
nal lărgit.

Potrivit înscrierilor primite 
plnâ acum, vor lua parte bo
xerii cei mai buni din București, 
printre care T. Dinu, C. Hajnal, 
I. Vladimir, I. Budușan, V. 
Clcu, c. Ghiță, V. SUaghi etc.

Campionatele individuale de lupte libere

SPORTIVII DE LA STEAUA AU CUCERIT CINCI TITLURI
• 0 comportare bună au avut și luptătorii dc !a Dinamo Brașov

FINAL

2—* cronicile partidelor ultimei

1. STEAUA 34 17 7 10 75-49 41
2. F. C. Argeș 34 18 5 11 60-49 41
1 Politehnica Tim. 34 16 6 12 48-38 38

4. Sportul stud. 34 18 2 14 49-42 38
5. Dinamo 34 15 6 13 50-40 36
6. Uni». Craiova 34 14 7 13 43-34 35
7. Jiul 34 14 6 14 53-49 34
8. F. C. Cor vi nul 34 11 12 11 44-43 34
9. C. S. Tirgoviște 34 13 8 13 28-33 34

10. U.T.A. 34 13 8 13 49-55 34
11. S. C Bacău 34 13 8 13 47-55 34
12. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 7 14 48-40 33
13. F.C Olimpia 34 14 5 15 41-47 33
14. F.C. Bihor 34 15 3 16 39-56 33
15. Politehnica lași 34 12 8 14 43-39 32

16. F.C Constanța 34 14 4 16 42-49 32
17. F.C. Petrolul 34 11 8 15 41-46 30
18. F.C.M. Reșița 34 8 4 22 29-65 20

Citițx in paginile 
etape

A FOST STABILIT PROGRAMUL TURNEULUI

I meciuri prciăzuic in centre din Anglia și țara Galilor
Pentru echipa noastră re

prezentativă de rugby sezonul 
de toamnă a căpătat valențe 
deosebite : partidelor oficiale 
din cadrul campionatului e- 
uropean, devenite tradiționale 
in ultimii ani, li s-a adăugat, 
spre satisfacția noastră, un im
portant turneu pe care o 
selecționată divizionară ur
mează să-l întreprindă in 
Anglia și Tara Galilor, între 
30 septembrie și 17 octombrie.

Turneul autumnal in Marea 
Britanie al rugbyștilor noștri 
— ale căror ultime frumoase 
performanțe nu au rămas, se 
vede, fără ecou — constituie 
un răspuns la recenta vizită 
în țara noastră a echipei se
cunde a Angliei șj înseamnă, 
totodată, nu numai o contl-

nuare a relațiilor care au de
butat în 1954, ci reprezintă o 
permanentizare a contactelor 
care în viitor pot fi extinse și 
la nivelul formațiilor reprezen
tative.

Selecționata română, care va 
juca in insulele britanice, va 
cuprinde, in cadrul unui lot 
de 25 de jucători, toate valo
rile rugbyului nostru, în frun
te cu Stoica Enciu, Florică 
Murariu, Mihai Bucos, Mircea 
Ortelecan, Gheorghe Dumitru, 
Marin Ionescu, Petre Motres- 
cu, Mircea Paraschiv etc.

Iată și programul turneului : 
3> septembrie, la Aberavon; 
2 octombrie. Ia Swansea ; apoi 
la Bath (4) ; la Gloucester (7) : 
la Londra (11) ; la Clifton (14) 
și la Bristol (17).

TG. MUREȘ, 15 (prin tele
fon). In frumoasa Sală a 
sporturilor din localitate s-au 
consumat întrecerile campio
natelor individuale de lupte 
libere ce se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei". In ultimele 
două tururi s-au disputat me
ciurile decisive pentru stabili
rea cîștigătorilor, sportivii ca
lificați în această etapă a com
petiției făcînd o adevărată risi
pă de energie pentru obținerea 
victoriei. în aceste condiții, cei 
prezenți au asistat la meciuri 
spectaculoase, viu disputate, 
„punctate" de cîteva surprize, 
în rîndul acestora se situează 
înfringerile suferite de doi 
medaliați ai mai multor com
petiții internaționale de amploa
re, Ladislau Simon (Mureșul 
Tg. Mureș) și Stelică Morcov 
(Dinamo Brașov). Fostul cam
pion mondial și european L. 
Simon a fost învins prin tuș de

Enache Panaite (Steaua) în ur
ma unui spectaculos salt, iar in 
meciul următor a fost depășit 
Ia puncte și de tinărul dina- 
movist brașovean Andrei Janlco. 
Incomplet reacotnodat cu con
cursurile, după o perioadă de 
Întrerupere a activității compe- 
tiționale, cauzală de o îmbol
năvire, Stelică Morcov a 
pierdut prin tuș întilnirea cu 
mai tinărul său adversar Ion 
Ivanov (Steaua). Ivanov a exe
cutat un rapid tur de cap cu 
care și-a fixat în „pod" adversa
rul, punindu-1 apoi cu umerii 
pe saltea.

în rîndul surprizelor se si
tuează și înfringerea vicecam- 
pionului european al categorici 
48 kg Gh. Rașovan (G.S.M. Re
șița). In ullimul său meci, el a 
fost depășit la puncte (9—5) de 
Aurel Rențea (Rapid), sportiv 
care s-a prezentat foarte bine 
pregătit la aceste campionate.

Deși a fost invins, datorită si
tuației mai bune pe care o avea 
in concurs, reșițeanul a obținut 
totuși titlul de campion.

Noul ciștigâtor al categoriei 
62 kg. Constantin Moldovan 
(Dinamo Brașov), a impresionat 
prin frumoasa sa comportare in 
aceste întreceri, el reușind să-și 
depășească clar toți adversarii.

Titlul la cat. 68 kg și l-au dis
putat în ziua finalelor Lajos 
Sandor (Odorhei) și tinărul Ta- 
che Drăguș (Steaua) La sfîr- 
șitul unui meci în care cei doi 
combatanți și-au apărat cu ar
doare șansele, juniorul stelist a 
obținut o prețioasă victorie la 
P"icte (8—7), clasîndu-se pe 
primul loc.

Campionatele s-au încheiat 
cu victoria sportivilor de la

Mihai TRANCA

DINAMO-STEAUA,
DERBYUL HANDBALULUI ROMÂNESC

(Continuare in pag. 2—3)

Mîine, la ora 18, pe arena 
din parcul sportiv Dinamo, se 
dispută ultimul derby al ac
tualului campionat de handbal 
masculin, cel dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și STEAUA

Situația din clasament (1. 
Dinamo București 32 p ; 2.
Steaua 28 p) ar putea să cre
eze impresia că va fi — prin 
lipsa de miză — un meci li
niștit, o „partidă de palmares", 
cum se spune. Pentru apropi- 
ații handbalului este însă clar 
că între cele două pretendente 
la supremația handbalului nos
tru nu este posibil un meci.»

liniștit, că Întilnirea de mîine 
va fi un derby al ambițiilor- 

Dinamo București se preda
tă cu un lot din care numai 
Flangea lipsește (a fost inter
nat in spital pentru o afec
țiune renală), iar Steaua are 
garnitura completă (exceptîn- 

. du-1 pe Stockl — ' suspendat 
un an din activitatea compe» 
tițională). Așadar, Dinamo —• 
Steaua, un meci de zile mari, 
un meci în care vom putea 
vedea din nou mari vedete și 
mari speranțe ale handbalului 
românesc.



in etapa intermediară a Diviziei A la baschet feminin, TURNEUL INTERNATIONAl

CINE RĂSPUNDE
Campionatul național de bas

chet feminin a continuat ieri 
cu meciurile etapei a 18-a (in
termediară), ale căror rezultate 
nu au produs modificări în po
zițiile „cheie" ale clasamentu
lui.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 89—85 (52—38),
miercuri : 81-70. Partide inte-

PENTRU NIVELUL TEHNIC SCĂZUT? FEMININ DE ȘAH

CORNEL P ATUȘINSCHI

NOU RECORD

LA 50 km MARȘ
Rezultate excepționale au fost 

înregistrate, zilele trecute. în tra
diționala cursă de marș, pe 50 
de kilometri, Praga — Podebrad. 
Mexicanul Raul Gonzales, câști
gătorul întrecerii, a fost crono
metrat în 3.41:19,2, rezultat su
perior recordului mondial. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
2. P. Aroche (Mexic) 3.55:51,4, 3. 
R. Knuther (R.D.G.) 3.58:36,0 , 4.
M. Bermudez (Mexic) 3.58:47,4 etc. 
Mărșăluitorul român Cornel Pa- 
tușinschi a fost al 9-lea. din 50 
de concurenți care au terminat 
cursa. Cu timpul de 4.08:02,8 el 
a înregistrat un nou record na
țional.

Gina Panait învinge 
pc campioana olimpică!

la Berlin oîn concursul de 
evoluție bună a avut sâritoarea 
In lungime Gina Panait. Intr-o 
companie valoroasă, ea s-a cla
sat a doua 
Heidemarie 
6,65 m, dar

resante ca evoluție a scorului 
(mai cu seamă cea de ieri), dar 
modeste ca nivel tehnic. Clu- 
jencele, cu Doina Prăzaru-Mate 
excelentă sub panouri, a cîștigat 
pe merit. Coșgetere : Prăzaru- 
Mate 27+ 22, Aszalos 16+31, 
Bolovan 18+6, respectiv Filip 
26 FIO, Chvatal 18+15, Fotescu 
16+8. (M. RADU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
95—72 (40—36), 88—83. Rodica
Goian și Glzela Czmor au avut 
cea mai mare contribuție la vic
toriile timișorencelor, realizate 
după jocuri modeste. Coșgetere : 
Goian 37 +33, Czmor 19+32, 
Casetti 12+14, respectiv Căprița 
20+13, Biră 21+24, Nieolau 
23+17. (C. CREȚU — coreso.).

CRIȘUL ORADEA — MOBI
LA SATU MARE 72—74 (35—37), 
84—78. Ambiția jucătoarelor a 
fost mai presus de valoarea dis
putelor. Atractiv, prin evoluția 
scorului, meciul de ieri in care 
s-au înregistrat 19 egalități. Cu 
30 de secunde înaintea fluieru
lui final, Viorica Boca 
egalarea. Coșgetere : 
23+21, Niculescu 12+24, 
tiv Balaș 25+28. Grosz 
(I. GHIȘA — coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— I.E.F.S.-LÎC. 2 54—47 (36—
29), 66—37. După compor
tarea penibilă de miercuri, joi 
dimineața echipa LE-F.S.-Lic. 
2 a luptat cu mai multă ambi
ție, incercind să suplinească ab
sența uneia dintre puținele ei 
jucătoare valoroase, Liliana 
Duțu (accidentată). In mo
mentul de față, formația cam
pioană are un lot de numai 7

jucătoare, ceea ce ne face____ ,   ' i să 
ne gîndim cu nostalgie la anii 

* -______ « — --------- în
iar

a ratat 
Szabo 

respec- 
284-17.

cînd I.E.F.S. se prezenta 
Divizia A cu 12 jucătoare, 
în Divizia B alte 12 studente 
constituiau pepiniera primei e- 
chlpe. Din formația Progresul a 
lipsit Ecaterina Bradu (sus
pendată de F.R.B. deoarece nu 
s-a prezentat la o convocare a 
lotului reprezentativ), dar cole
gele ei, formind un colectiv o- 
mogen, nu au avut nici 
probleme. Coșgetere : 
nu 11+25, Giurea 15+8, 
pectiv Ivănescu 19+18, 
12+10.

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 68—67 (35—40). 
65—51. Miercuri, victorie lejeră 
a feroviarelor ; joi, acestea au 
fost la un pas de a pierde (cu 
20 de secunde înainte de sfin
țitul partidei Voința a avut 
mingea, dar a ratat atacul prin 
Cornelia Petric). Explicația : 
prezența și, respectiv, absența 
Marianei Andreescu care ieri, 
avind examene școlare, nu a 
putut veni la meci. în aceste 
condiții, doar excelenta compor
tare a Gabrielei Bosco a salva- 
t-o pe fruntașa clasamentului 
de la un eșec. Voința a aliniat 
numai 6 jucătoare ; alte 6 au 
rămas la Brașov din motive se
rioase sau pentru simple pre
texte. Este cazul ca diriguitorii 
A. S. Voința să analizeze cele 
petrecute. Coșgctere : Andrees
cu 16+0, Bosco 14+27, respec
tiv Iftimic 10 + 11. Petric 8+15, 
Pali 11+7. (D. STĂNCULESCU).

C.S.U. GALAȚI — C.S.S. 
PLOIEȘTI 84—89 (38—52),
79—78 (36—43).

așa 
Roșia- 

res- 
Leabu

DE IA TIMIȘOARA
în runda a 5-a a turneului 

international feminin de șah de 
la Timișoara, tinăra maestră 
româncă Lia Bogdan a obținut 
o frumoasă victcrie in fața ma
rii maestre Tatiana Lemaciko. 
Și-au continuat seria succeselor 
timișorencele Dana Nuțu și Li- 
gia Jicman. Prima a întrecut-o, 
cu albele, pe Amalia Pihajlici, 
iar cea de a doua, cu negrele, 
pe Ana Jurcinska. Fosta campi
oană a Uniunii Sovietice, Anna 
Ahșarumova a obținut a treia 
victorie consecutivă (după două 
înfringeri la start) în fața Mar
garetei Mureșan, aflată într-o 
evidentă eclipsă de formă. în 
celelalte partide, Aneit Michel 
a învins-o pe Margareta Teodo- 
rescu, întilnirile Maria Po- 
rubski — Tereza Stadler și 
Gertrude Baumstark — Elisa- 
beta Polihroniade fiind remize. 
Cu un rezultat de egalitate s-a 
încheiat partida Margareta Teo- 
dorescu — Tatiana Lemaciko, 
întreruptă în runda a 4-a.

în clasament, după cinci run
de, conduce MARIA PORUBSKI 
cu 4*/, p, urmată de Dana Nuțu 
și Anett Michel cu 4 p. Ligi a 
Jicman și Anna Ahșarumova cu 
3 P, Lia Bogdan 2*/2 P (1).

LA ORADEA

cu 6.58 m, după 
Wycisk (R.D.G.) 

. _ _ . __ înaintea atletelor
Brigitte Wujak (R.D.G.) 6,56 m,
Jody Andersson (S.U.A.) 6,49 m
și a campioanei olimpice Angela 
Voigt (R.D.G.) 6,47 m.

IN DELTA DUNĂRII-
„CUPA PRIETENIEI-

LA PESCUIT

A început turneul tinal ui diviziei A Ia popice

LAROMET BUCUREȘTI (f), ÎNVINGĂTOARE 
PRIMUL JOCLA SCOR IN

Cei 
din 
Re De

mai buni pescari sportivi 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Germană, Polonia, Unga

ria, U.R.S.S. și România și-au 
dat întîlnire in țara noastră 
pentru a participa la tradițio
nala întrecere de pescuit stațio
nar „Cupa prieteniei", aflată la 
a XlV-a ediție. Concursul se 
va desfășura in Delta Dunării, 
in zona Crișan, sîmbătă dimi
neața.

Cele mai bune 12 echipe de po
pice. feminine și masculine, care 
s-au clasat pe primele trei locuri 
In cele patru serii ale campiona
tului diviziei A, s-au reunit, la 
arena din stațiunea Neptun. In 
turneul final al competiției, pen
tru desemnarea campioanelor pe 
1977—1973.

Pistele arenei „neutre" au su
pus finalistele, chiar formațiile cu 
jucători valoroși. Ia un efort con
siderabil pentru a obține rezul
tate cit de cit mulțumitoare. In 
primele jocuri, atlt la femei cit 
și la bărbați, punctajele au fost 
mediocre, scorurile strinse. ca de 
pildă In partida dintre Gloria 
București șl Electromureș Tg. 
Mureș, In care bucurestenii au 
cîștigat la numai 6 „bețe" dife
rență. Campioana țării la femei.

După o frumoasă evoluție In turneul de baraj la handbal feminin

Laromet București a dispus la 
un scor concludent de .. .
Reșița, dar cu unele rezultate in
dividuale modeste.

Rezultatele primelor Jocuri : 
FEMEI — Laromet București — 
C.S.M. Reșița 2376—2289 p d (Rai- 
cu — 430, Andrei — 410, Doga- 
ru-Dumitru — 396, Tigheanu — 
387, Trandaflr-Nichita — 377, Bog
dan — 376, respectiv Jijic — 334, 
E. Lăcătușu 370, M. Lăcătușu 398, 
Apro — 376. Manea — 391 si 
Deca 340). BARBAJI — Gloria 
București — Electromureș Te. 
Mureș 5029—5023 p d (Tudor — Mlv 
Dumitrescu 335. Marcu-Botogan 
— 785, Stamatescu — 877. Căti- 
neanu 868, Liță — 823. respectiv 
Eordog — 841, Fodor 803. Tudo- 
ran — 826, Soos — 848. Martina- 
Bereczki 816 șl Hosu — 889).

întrecerile continuă vineri 
se încheie sîmbătă seara 
vor fi cunoscute noile campioa
ne ale țării.

C.S.M.

fi 
cînd

RULMENTUL BRAȘOV A PROMOVAT IN DIVIZIA A
în sala Floreasca din Capitală 

s-a încheiat, ieri, turneul de ba
raj pentru promovarea în Divi
zia A la handbal feminin, pe 
primul loc în clasamentul final 
situîndu-se Rulmentul 
echipă care in viitoarea ediție a 
campionatului va activa în pri
mul eșalon valoric al ‘

CONSTRUCTORUL 
— UNIVERSITATEA 
POCA 15—11 (10—4).
tare în care timișorencele au do
minat -de la început și pînă la 
ultimul fluier al arbitrilor, cîști- 
gînd pe merit în fața studente
lor din Cluj-Napoca. Au marcat: 
Plavosin 3 Vezelici 3. Gavrilov 
3, Cojocărița 2, Mezei 2, Cișmaș 
2 și Marcov 1 — pentru Construc
torul, respectiv Damian 5, Tca- 
ciuc 2, Peța 2, Pasc 1 și Mora- 
riu 1 pentru „U“. Au 
bine V< Si dea 
(București).

RULMENTUL 
STRUCTORUL 
12—5 (5—3). O 
frumoase perspective,

Brașov,

țârii.
TIMIȘOARA 

CLUJ-NA- 
O confrun-

arbitrat
și P. Cirligeanu

BRAȘOV — CON-
HUN'EDOARA 

echipă, tînără, cu 
care în

confruntarea de ieri a acționat 
după o idee tactică bine pusă 
la punct, ceea ce l-a adus pre
țioasa și dorita victorie. Este vor
ba de Rulmentul Brașov. Antre
norul Romeo Drăgănescu. pre
cum și întregul lot cu care a 
participat la acest turneu (Elena 
Oprea, Rozalia Ilyeș, Hedga 
Rhein, Viorica Drăguței, Hainal 
Jerzicska, Doina Radu, Heidrun 
Janesch, Adriana Pătruț. Maria 
Furtună, Irene Oancea, Sodica 
Nan șl Ana Bong) merită toate 
felicitările. O mențiune aparte 
pentru mereu tinăra Irene Oan
cea care, cu o dăruire exem
plară, și-a adus o mare contri
buție la promovarea echipei sa
le. Au marcat : Oancea 3. Drăgu
șel 3, Jerzicska 2, Janesch 2, 
Furtună 1 și Nan 1 — pentru 
Rulmentul, respectiv Bărbulescu 
2, Niciofschi 1, Mejan 1 și Tran
dafir 1 — pentru Constructorul. 
Au arbitrat Th. Curelea și S. 
Păun eseu.

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

Steaua, care au obținut 5 ti
tluri de campioni.

Iată primii trei clasați la fie
care categorie : 43 kg : 1. Gh. 
Rașovan (C.S.M. Reșița) ; 2. A. 
Rențea (Rapid) ; 3. V. Vișan
(Rapid) ; 52 kg : 1. Ion Arapu 
(Steaua) ; 2. D. Ignat (Dinamo 
Brașov) ; 3. C. Măndilă (Jiul 
Petrila) ; 57 kg : 1. Aurel Neagu 
(Nicolina Iași) ; 2. P. Brîndușan 
(C. F. R. Timișoara) ; 3.
Cioacă (Progresul Brăila) ;
kg : 1. C. Moldovan (Dinamo
Brașov) ; 2. Gh. Dobrănel (Di
namo Brașov) ; 3., G. Anghel
(Steaua) ; 68 kg : 1. Tache Dră
guț (Steaua) ; 2. L. Sahdor
(Lemnarul Odorhei) ; 3. I. Lun- 
gu (Progresul Brăila) ; 74 kg :

V. 
G2

1. Eniilian Cristian (Dinamo
Brașov) ; 2. C. Barkoczi (Co
merțul Tg. Mureș) ; 3. D. Buta 
(Rapid) ; 82 kg : 1. T. Seregely 
(Steaua) ; 2. V. Țigănaș (Nico- 
lina Iași) ; 3. I. Lup (Steagul 
roșu Brașov) ; 90 kg : 1. I. Iva
nov (Steaua) ; 2. L. Ambruș
(Mureșul Tg. Mureș) ; 3. St.
Morcov (Dinamo Brașov) ; 100
kg : 1. V. Pușcașu (Steaua) ;
2. C. Ardeleanu (Vulturii Lu
goj) ; 3. I. Marton (C.S.M.
Cluj-Napoca) ; +100 kg : 1. A. 
Janko (Dinamo Brașov) ; 2. E. 
Panaite (Steaua) ; 3. St. Grigo- 
raș (C. S. Tirgoviște).

Clasamentul pe echipe : 1. 
Steaua 47,5 p ; 2. Dinamo Bra
șov 39 p ; 3. Rapid București 15 
p ; 4. Nicolina Iași 11 p ; 5. 
Mureșul Tg. Mureș 10 p ; 6. 
Vulturii Lugoj 9 p.

FINALELE „DACIADEI" 
Șl ALE CAMPIONATULUI 

NATIONAL DE GIMNASTICĂ 
PENTRU COPII

ultima

PÎNĂ LA 20 AUGUST, t£ R
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Al 60-lea campionat al (arii a luat r 
toria echipei Steaua, o! cărei marț ; 
a adus jucătorilor săi, pentru a 9-a < 

de campioni ! Titlul ciștigat este meritat 
ansamblu, echipa militară, în pofida 
arătat o clasă de joc ceva mai ridicat
balului nostru care nu reușește să atingă 
bun nivel european și mondial. Deoarece ne 
la citeva ore de la încheierea jocurilor din 
aminăm pentru puțin timp criticile ți să ac 
lor și jucătorilor participant in campionat aț 
tră și a iubitorilor fotbalului pentru tot c 
făcut bun, pentru acele 
ni le-au oferit. Să nu 
campionatului, apreciind 
tatori la fiecare etapă 
4 000 000 de spectatori de-a lungul unui an 
tineri și virstnici care se preocupă de fotbal, 
se întristează de fiecare dată.

Ieri, am cunoscut campioana ți două dintr 
sale in cupele europene, F. C. Argeș și Pc 
dintre care F. C. Argeș pe locul secund și 1 
puncte cu campioana, poate fi considerată 
celor 34 de etape. De asemenea, am aflat < 
Divizia A, ultima din cele trei echipe, F. 
fiind cunoscută ieri. Celelalte două (F.C.M.R^ 
o acompaniază. In ultima etapă, al cărei jru 
în ceea ce privește corectitudinea, apărarea 
sportiv, era la Craiova, fair-play-ul a avut c 
Universitatea Craiova a învins pe F. C. Cor 
la un scor care spulberă speculațiile, susj 
din păcate, se vehiculează in asemenea impj

Să apreciem ți pe golgeterul campionatu 
Georgescu, care a înscris 24 din totalul de 
ale campionatului Cu o formă minoră in ac 
el rămine totuși „Gheata de aur" a fotbaluli 
ce reactualizează un vechi refren : unde ne s 
La 22 iunie, finala Cupei României ți apoi, 
țările tuturor pentru un fotbal mai eficient 
61-lea campionat care va incepe la 20 augus 
la revedere !

momente de fotbal i 
uităm că, in cele 34 
in jur de 100 000 nun 
ajungem la turna c

De azi, Oradea va cunoaște 
freamătul marilor competiții 
sportive. în orașul de pe Criș 
se va desfășura finala ..Dacla- 
dei* și a campionatului național 
de gimnastică pentru copii (cate
goriile a iv-a și a Ilf-a). la 
care vor fi prezenți cei mai buni 
gimnaști și gimnaste din rindu- 
rile noului val, care și-au cuce
rit acest drept în urma etapelor 
intermediare. Programul alcătuit 
de organizatori va debuta sîmbă
tă cu concursul de gimnastică 
ritmică-modemă. iar duminică 
vor avea loc întrecerile de an
sambluri. Luni vor intra in com
petiție reprezentantele gimnasti
cii sportive — printre care spe
răm să Întrezărim alte Nadii sau 
Teodore — urmind ca marți la 
prînz să cunoaștem pe laureate. 
De joi va fi rîndul tinerilor gim
naști să-și măsoare talentul in 
concursul rezervat lor, vineri la 
amiază punindu-se capăt aces
tui veritabil festival ai gimnasti
cii noastre desfășurat in cadrul 
„Daciadei**.

Printre competitori se vor nu
măra sportivi și sportive din 
București, Galați, Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Bacău, Ploiești, 
Sibiu, Cluj-Napoca, Baia Mare, 
Oradea, Constanta ș.a.
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3-0 IN MINUTUI
POLITEHNICA IAȘI - F. C. BIHOR 4-2

Stadionul ,,23 August" ; teren foarte bun ; spectatori 
Au marcat : MICLOȘ (min. 1), SIMlONAȘ (min. 5). FLO 
NILA (min. 70), respectiv KUN (min. 18) ți KISS (min. 3 
21-9 (pe poartă : 10-3). Cernere : 15-1.

POLITEHNICA : Naște 5 — Micloș 8, Anton 6, Murejson 
milă 6 (min. 81 Banu), Simionaț 8, Florean 7 — NemțerMML 
Dănilă 5, Costea 7. ^r

F.C. BIHOR : Vidac 5 — 2. Nagy 5, Bigan 5 (min. 21 I 
6, Popovici 6 — Naom 6, M. Marian 6, Kun 5 — Lupău 
81 Florescu), Kiss 6.

A arbitrat Fr. Coloși 8 ; la linie : S. Stăncescu si V. 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0. (Echipa orădi 
legitimațiile).

Z7W TOATE 5PORTURILE\
RAY FINALA CAMPIONATULUI RE- 

pueucAH ol cluburilor spor
tive școlare, disputată la Sibiu, a 
dat cîștîg de cauză echipei C.S.$c. 
Olimpia 
decisivă, 
Energia 
ARENA 
rești a 
Școlarul _ . _ ___  _ _
organizare, nivelul tehnic o 
foarte slab, 8 di'i cele 13 meciuri 
terminindu-se înainte de limita. Majo
ritatea boxerilor au arătat o slabă 
pregătire fizică și tehnica. Cupa a 
revenit echipelor care ou cucerit cele 
mai multe victorii : Metalul ș< Auto
buzul cite 4. lată citeva rezultate : 
F. Ciurcâ (CSS) b.p. V. Puișor (Se
mănătoarea), I. Boidache (Viitorul) 
b.ab.2 Gh. Munteanu (Metalul), N. 
Vinătoru (Metalul) b.ab.2 Gh. Pa- 
raschiv (Autobuzul), I. Mircea (Au
tobuzul) b.k.o. 3 T. Dâscâlescu (Se
mănătoarea), P. Mateescu (C.S.S.) 
b.k.o. 1 M. Anghel (Electromagneti
ca) și M. Stamulea (Gr. Roșie) 
b.k.o. 1 H. Grama (I.E.F.S.). (Daniel 
Diaconescu, coresp). • ÎNTÎLNIRE 
INTERNAȚIONALA. Astăzi, de la ora 
17, în sala L'ceului industriei nr. 23 
(șos Mihai Bravu nr. 428) va avea 
loc tradiționala întîlnire internațio
nală de box dintre C.S.Ș. Energia 
București și selecționata Voievodatu
lui Cracovia (Polonia).
CAMOTA1 SCHIFIȘTII ROMANI VHiiviru au plecat ieri spre 
R. D. Germană pentru a participa 
— sîmbătă și duminică — la întrece
rile din cadrul „Regatei Grunau". 
Au făcut deplasarea sportivi aparți-

Croiovo core, in întilnireo 
o învins formația C3.$c. 
București cu 14-10 •
TIMPURI NOI din 

găzduit competiția 
XX". In contrast cu 

nivelul

ANUNȚ

I

Bucu- 
„Cupa 

buna 
fost

nind cluburilor Steaua, Dinamo și 
C.N.U. • La sfîrțitul acestei săptâ- 
jnîni vor lua startul. Ja *
Kiev" echipajele noastre de 
IkirxT IN CONCURSUL DES FA
IN<JI ȘURAT LA ARAD (bazi
de 50 m) s-au înregistrat 4
corduri naționale de copii : 
Pâtrășcoiu (11 ani) 5:07,2—400 m li
ber și 5:39,5—400 m mixt ; Noemi 
Lung (10 ani) 1:29,6 — 100 m bras ; 
Marius legariu (8 ani) 36,2 — 50 m 
liber.

,N ETAPA A III-A A Dl- 
rULU VIZI El A (seria a ll-a) : 
Mureșul Tg. Mureș — Politehnica 
Cluj-Napoca 8-10 (0-2. 1-3, 2-4.
S-1) ; Progresul Oradea - C.S. Șco
larul București 6-10 (3-2, “
1-4).

SCRIMĂ âSu 
ȚESC I.E.F.S. au susținut 
amicală cu echipa 
,,Piast“,

„Regata 
tineret.
DESFA-
.... iK 

noi re- 
Anca

0-2, 2-2,

SCRlMERII 
STUDEN- 

o întîlnire 
 clubului sportiv 

din Gliwice (Polonia). Stu
denții bveureșteni au cîștigat probele 
de floretă masculin, spadă și sabie, 
pîerzînd-o pe cea de floretă feminin. 
Scor final : 3—1. S-au evidențiat :
S. Alexiu (neînvins) și S. Kato, C. 
Tone, G. Dinescu, T. Constantinescu, 
M. Năstase.

CLASE SPECIALE DE POLO
Șl HANDBAL LA LICEUL

„D. BOLINTINEANLT

I
I
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Liceele și școala generală 
din Hrănești primesc înscrieri 
in treapta I și clasele 5—8 
pentru specialitățile : mecani
că, electrotehnică, construcții 
și silvicultură, asigurind can
tină și cămin. Elevii pot prac
tica sport de performantă in 
cadrul Clubului sportiv Hră
nești la atletism, lupte și 
handbal (băieți).

La liceul „D. Bolintlneanu“ 
din Capitală funcționează 
clasele speciale de polo (a V-a 
și a Vl-a, pentru care se pri
mesc înscrieri pînă la 
septembrie) și a X-a 
transter de la oricare 
școală). De asemenea, 
tionează o clasă specială de 
polo și handbal feminin. în
scrieri pentru treapta I, între 
16 și 19 iunie, la secretariatul 
liceului (orele 8—16).

15 
(prin 
altă 

func-

I
I

LAȘI, 15 (prin telefon)
Minutul 1 — gol ! Minutul 5 — 

gol ! Minutul 12 — gol ! MICLOȘ, 
SIMIONAȘ șl FLOREAN înscriau 
cu dezinvoltură șl, lată, era 3—0 
pentru Politehnica. In mai puțin 
de un sfert de oră ! Ce mult în
seamnă un sfert de oră citeodată. 
Am stat puțin, ne-am frecat la 
ochi, pentru că nu ne venea să 
credem. Aveam impresia că Po
litehnica exersează scheme, cu un 
partener de categorie inferioară, 
pentru un’ alt meci șl nu pentru 
acesta, de rămînere în Divizia A. 
Impulsionată de Micloș șl de Sl- 
mionaș, echipa locală lasă im
presia că va face scor-record. 
Dar........recitalul" a durat doar 15
minute, pînă cind Ghergheli a ra
tat singur cu Naște, anunțînd, 
totuși, o cu totul altă replică. Și. 
In min. 18, profitînd de greșeala 
grupului Anton — Mureșan — 
Naște, KUN împinge mingea 
ta poartă. E 3—1, „tribunele" a- 
muțesc, ratează și Dănilă, Insă

vine... prima 
Craiova. Orăc 
parcă ei avea 
și în min. 32. 
lunga acțiune ( 
mingea îl Iove; 
tră în gol.' Deci 
ceea ce exprim 
a localnicilor.

După pauză 
destul de slab, 
cîlcite. Dănilă 
Vidac nu rețin 
milă (min. 58) 
zolvă situațiile 
din poziție b 
Putea fi 3—3 ! 
nire în min. 7 
Florean, o 
și DANțLA

O victorie pi 
Tribunele „exi 
rie, cu ochii 1 
și cu urechile

<

MUREȘENII AII ALEI
TG. MUREȘ, 15 (prin telefon)

Cine ar fi crezut ca A.S.A., li
deră de toamnă șl pretendentă 
autorizată Ia titlul de campioană, 
să ajungă în situația de a-și pu
ne la îndoială existenta sa în 
prima divizie, înaintea ultimei e- 
tape 1 Pentru a evita totuși o 
surpriză de mari proporții, o ve
ritabilă lovitură de teatru a cam-

și Lucută. B 
lormulă de t 
tinerită și bin< 
au început ir 
chiar in min. 
rul prin DUDI 
re a reluat c 
transversală o 
a lui Tălnar, f 
tribunele. ^.S.

A.S.A. TG. MUREȘ - DINAMO BUCUREȘTI
Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp fr„-:: jp 

tiv 7 000, Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 'x: 
66). Șuturi la poartă : 11—11 (pe poartă : 6-5). Conxr» '

A.S.A. ; Solyom 6 — Korteși 6, Unchiaș 7, lsp> • um 
Boloni 7, Hajnal 7 — Fazekaș 6, Fanici 6 (min. Z. ■■

DINAMO : Eftimescu 7 — 1. Marin 6 (min. 73
Ghîță 6, Lucuță 7 — Dragnea 7, Augustin 6, CusfCT t 
M. Nicolae 6), Dudu Georgescu 7, Vrînceanu 6.

A arbitrat Gh. Ispas 7 ; la linie : E. Blaciotti Gh. 
Constanța).

Cartonașe galbene : BOLONI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—1 (1-0).
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Oi ' "
pionatului, gazdele aveau nevoie 
de cel puțin un punct în întîlni- 
rea cu Dinamo, echipă care incă 
nu predase cununa de campioa
nă a țării... Șl A.S.A. a obținut 
punctul dorit, la capătul 
meci card s-a desfășurat sub 
nul ambiției șl orgoliului, al 
lupte aspre, adeseori chiar 
(caracteristică imprimată de .. 
de), soldată cu trei serioase și Inu
tile accidentări : Țălnar, I. Marin

unui 
sem- 
unei 
dură 
gaz-

echilibreze joc 
în atac n-a a1 
sistență și nici 
cesară.

De abia dup 
reveni de la 
calmi și mai 1 
mureșeni vor 
bine închegate 
multe ocazii d 
tre acestea, în 
tercalat în at:



■etur <

, in S

NOII CAMPIONI AU RATAT UN SCOR-FL UVIU
STEAUA - F.C.M. REȘIȚA 4-0 (3-0)

Stadionul Steaua ; teren bun ; timp închis, ploaie în repriza secunda ; 
spectatori - aproximativ 15 000. Au marcat: IORDĂNESCU (min. f* 
CANU (min. 9, min. 38 și 
21—8). Cornere : 16—3.

STEAUA : Moraru 7 (min.
Vigu 8 — Stoica 7, Dumitru
(min. 67 Zahiu 7).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 8

set-unuu ;
2), RADU- 

min. 90). Șuturi Ia poarta : 41—19 (pe poarta :

81 lordache) — Angheiini 7, Agiu 8, Sameș 8,
8, Iordănescu 8 — Troi 7, Răducanu 8, Zamfir 7
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«Fnescu),

ttoți din

—“ fotbal 
faze în- 
—51), 
• lai Ro- 
rescu re- 
; sutează 

poartă.
, o xvic- 
u-e a lui 
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ALEXE

DOUĂ GOLURI CA LA MUNDIALUL ARGENTINIAN.

, , . _____ _ Chîvu 6, Porațchi 6, Hergane 7, Uțiu 7
Portic 4 (min. 6 lovan 5), Lepădat 4, Gabel 5 - - —
55 Jacotă 5), Florea 4.

A arbitrat t N. Raab (Cîmpia Turzii) 8 ; la 
peanu (ambii din Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : ATODIRESEI, GABEL.
Cartonașe roșii : ATODIRESEI.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 5-0

— Atodiresei, Oancea 4 (min.

linie : V. Topan și 1. Cim-

(3-0)

Așa cum se anticipa, Steaua 
n-a întimpinat ieri — în meciul 
susținut pe propriul stadion, cu 
codașa clasamentului — nici o 
dificultate în calea victoriei, 
care-j asigura titlul de campi
oană. Forțînd și reușind deschi
derea scorului încă din primele 
minute (IORDĂNESCU a fruc
tificat în min. 2 centrarea lui 
Răducanu), liderii s-au eliberat 
de tracul pe care îl mai aveau, 
au scăpat de ultimele emoții și 
singura incertitudine (dealtfel 
și principalul punct de interes 
al publicului) părea să fi rămas 
dimensiunile in goluri ale suc
cesului. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit, după numai 7 mi
nute, bucureștenii izbutiseră 
să-și mărească avantajul (Du
mitru a executat lateral o lovi
tură liberă, spre Troi, care a 
centrat în careu și RADUCA- 
NU, printr-un frumos plonjon, 
a înscris cu capul), iar din min. 
18 reșițenii (care au meritul de 
a fi jucat deschis, încercîndu-și 
și ei șansa îndeosebi prin șu
turi de Ia distanță) rămăseseră 
în 10 oameni, prin eliminarea 
Iui Atodiresei (pentru injurii la 
adresa arbitrului). Insă pînă la 
pauză nu s-a mai înscris decît

un gol, prin același RADUCA- 
NU (în urma unei pase date de 
Iordănescu).

După pauză, gazdele au domi
nat cu insistență, dar — dato-

rită prea marii lor relaxări — 
n-au mai reușit să marcheze 
decît o singură dată, în ultimul 
minut de joc, cînd din nou 
RADUCANU a fructificat o 
centrare a lui Troi. Practic, în 
această a doua repriză s-a ju
cat aproape numai la poarta 
oaspeților, dar noii campioni au 
irosit — nepermis de ușor — 
ocazii cu nemiluita, neputindu-1 
învinge pe Windt nici cînd 
s-au aflat singuri cu el în față, 
in vreme ce arbitrul le-a re
fuzat un penalty. Publicul, care 
după meci a invadat terenul de 
joc, pentru a-și lua pe sus fa- 
voriții, a rămas ieri doar cu re
gretul că n-a fost martor la un 
scor record al campionatului, 
care era posibil.

Constantin FIRĂNESCU

APLAUZE DOAR PENTRU... JUNIORI
POLITEHNICA TIMIȘOARA - JIUL 1-1 (0-1)

Stadionul „1 Mai4* ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
9 000. Au marcat: COTEC (min. 49), respectiv BUCURESCU (min. 13). Șuturi 
ia poartă : 22-9 (pe poartă : 7-5). Cornere : 8-3.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catona 6 — Nadu 6, Păltînișan 5, Mehedințu 
5, Floareș 5 — Cotec 6, Dembrovschi 5 (min. 77 Șerbânoiu), Lața 5 — luga 
5 (min. 46 Giuchici 5), Nucă 5, Petrescu 6.

JIUL : Cavai 7 — P. Nicolae 6, Bâdin 7, Ciupitu 7, P. Grigore 6 — Rusu 6, 
Toma 7, Stoica 7 - Bucurescu 7 (min. 84 Covaci), Mulțescu 7, Stoichiță 7.

A arbitrat Al. Ghigea 7; la linie: M. Feciorescu (ambii din Bacău) și D. 
Burlacu (Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

Trofeu! Petschovschi : 9. La juniori : 9-0 (3-0),

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon)
„Balanța" acestei partide, în ca

re „brațul" Politehnica trebuia 
să fie — în mod normal — mal 
greu, a rămas pînă la urmă in 
aceeași poziție de echilibru, de
oarece celălalt .braț" — Jiul, nu 
a fost cu nimic mal prejos. Ori-

F. C. ARGEȘ - U.TJL. 5-0 (1-0)
■ S,O„di?rul Mai“ : teren excelent ; Ump înnorat ; spectatori - aproxima

tiv 10 000. Au marcat: OLTEANU (min. 11), IOVANESCU (min. 56), M. ZAM- 
HR (mm. 73), VOICULEȚ (min. 78). RADU II (min. 79, din penalty). Șuturi 
la poartă : 31-8 (pe poartă : 21-3). Cornere : 10-1.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 - Zamfir 8, Olteanu 8. Cîrstea 7. Ivan 7 - Băr- 
bulescu 7, Chivescu 7 (min. 73 Toma 6), lovănescu 8 — Turcu 8, Radu II 7 
D. Nicolae 7 (min. 46 Voiculet 7).

U.T.A. : Jivan 6 - Gașpar 5 (min. 46 Bubeta 6), Goli 6, Kukla 5, Giurgiu 
6 — Leac 7, Vaczi 6, Schepp 6 — Cura 5, Broșovschi 5, Domide 6 (min. 65 
Butaș 6).

A arbitrat I. Rus 9 ; la linie : Ion Miș șl Fr. Keresteș (toți din Tg. Mures). 
Cartonașe galbene : LEAC.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (1-0).

PITEȘTI, 15 (prin telefon)
Echipa locală a (inut morțiș să 

termine spectacular și în forță 
acest campionat pentru a de
monstra că nu întâmplător. în 
sezonul de primăvară, s-a gîn- 
dit și la cucerirea titlului. încă 
din startul partidei, însă, Vaczi, 
la faza inițiată de Leac, l-a soli
citat serios pe Cristian. Apoi, 
gazdele s-au impus și, în min. 
11, au realizat un gol de zile 
mari, care egalează, prin frumu
sețe, pe cele de la „Mundialul 
argentinian* ; Ivan a executat 
corner de pe partea stingă, ol
teanu s-a Înălțat spectaculos 
de pe linia de 16 metri și a în
scris puternic cu capul Ia vin
clu : 1—0. A fost —- apoi — rîn- 
dul lui Ivan să-l pună la grea 
încercare pe Jivan (min. 30). 
Turcu (min. 34) este și ei aproa
pe de gol, în timp ce arădenii, 
abia în min. 40, la o bîlbîialâ a 
defensivei locale, s-au dovedit

periculoșl (Broșovschi, șut cu e- 
fect peste poarta goală).

Repriza secundă a însemnat o 
adevărată cursă după goluri a 
argeșenilor, unul mai frumos 
decît altul, textiliștii fiind intre- 
cuți la mai toate capitolele. „Se
ria" s-a declanșat in min. 56 : 
Turcu l-a servit pe IOVANESCU, 
șut sec al ultimului : 2—0 ; min. 
73 — „ghiulea” extraordinară, 
„a la Cubillas" trimisă de M. 
ZAMFIR, de Ia 30 metri la pă
ianjen : 3—0; min. 78 — M. Zam
fir, centrare, cap Radu II, Jivan 
respinge in extremis la... VOI- 
CULET care ridică scorul Ia 4—0; 
min. 78 — Kukla îl faultează pe 
Radu II in careu și penaltyul 
este transformat impecabil tot de 
RADU II. In final, tribunele își 
aplaudă echipa care a realizat 
în acest ultim meci cea mal 
netă victorie a sa din campiona
tul încheiat.

Stelion TRANDAFIRESCU

„REMIZA" SALVATOARE
F. C. OLIMPIA - CORVINUL HUNEDOARA 1-1 (1-0)

Stadionul Olimpia ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 6 000. Au marcat : MARCU (min. 37), PETCU (min. 60). Șuturi la poartă: 
19—13 (pe poartă : 8—7). Cornere : 7—5.

F.C, OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 7, Matei 6, Smorandache 6. Popa 5 (min. 
61 Bocșa 5) — Sabău 6, Kaizer 6, Marcu 6 — V. Mureșan 7, Hațeganu 5, 
Both I 5 (min. 72 Bathori II 6).

F.C. CORVINUL : Bologan 7 — Bucur 6, Gălan 7, Merlă 7, Miculescu 6 — 
Angelescu 6, Dumitriu IV 6 (min. 63 Șurenghin 5), Petcu 7 — Lucescu 7, R. 
Nunweiller 5 (min. 46 Nicșa 6), Văetuș 6.

A arbitrat I. Chilibar 7 ; ia linie : FI. Anuțescu și, cu greșeli, I. Răileanu 
(toți din Pitești).

Cartonașe galbene : BOCȘA.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 2—2 (2—0).

cum, însă, această poziție îi asi
gură echipei timișorene debutul 
în Cupa U.E.F.A., ceea ce repre
zintă, fără îndoială, o perfor
manță notabilă. Dar, cu cîte emo
ții și, mai ales, cu cîte eforturi 
a fost ea obținută !

Studenții au avut un start re
ținut, neinspirat, așteptînd parcă 
să vadă care va fi exprimarea 
în joc a oaspeților. Aceștia, lip
siți de încărcătura emoțională a 
unui meci decisiv, au evoluat de
gajat, oferind pe stadion o ade
vărată lecție prin apărarea lor 
exactă, prin contraatacurile vi
guroase și periculoase, declanșate 
in momentele de derută ale gaz
delor. Dealtfel, petroșenenii au re
ușit să deschidă scorul in minu
tul 13 prin BUCURESCU, la o 
pasă a lui Mulțescu, gol care pînă 
în finalul reprizei nu avea să-l tre
zească din amorțeală pe studenți. 
Aceștia au resimțit în mod vizi
bil șocul de a fi conduși pe. pro
priul teren, dominarea lor teri
torială avînd un caracter con
fuz, plin de inexactități. în acest 
meci, chiar și... ratările au fost 
foarte rare.

Imediat după reluare, Politeh
nica are o zvîcnire (altminteri 
singura) și COTEC egalează re
mind spectaculos, cu capul, o 
centrare a lui Nadu. Pînă în fi
nal elevii lui Angelo Niculescu 
își vor susține partitura stîngaci 
și palid, ceea ce a generat, pe 

bună dreptate, nemulțumirea spec
tatorilor. Aplauze au fost, dar 
după încheierea jocului, cînd pe 
stadion și-au făcut apariția... ju
niorii, proaspeții campioni ai pri
mei ediții a Diviziei naționale.

DE LA CAPATPUNCT Șl
F. C. PETROLUL - S. C. BACAU 1-1 (1-1)

Stadionul Petrolul ; teren bun ; timp noros ; spectatori — aproximativ 5 000. 
Au marcat : SiMACIU (min. 1) și BOTEZ (min. 30). Șuturi la poarta': 20—14 
(pe poartă : 9-4). Cornere : 8-4.

F*C. PETROLUL : Constantin I 5 — Stanciu 6, Sotir 8, Negoițâ 6, Butufei 6 
iciu 7, Angelescu 7, Dobrescu 6 — State 5 (min. 68 Pisau 5), PreBa 5

• ••

— Simociu 7, Angelescu 7, Dobrescu 6 
(min. 48 Toporan 6), FI. Dumitreicu 6.

S.C. BACAU : Ursache 8 — Andrieș 6, Catarg iu 7, Lunca 7, Elisei 8 — 
Șoșu 7, Vamanu 6, Panaite 5 (min. 56 Solomon 6) - Chitoru 6, Botez 7, Pană 
5 (min. 67 Cărpuci 5).

A arbitrat Constantin Dinulescu 8 ; la linie : D. Isâceseu și V. I.ano.ici 
(toți din București).

Cartonașe galbene : CHITARU, VAMANU, STANCIU și ANGELESCU. 
Trofeul PetschorrKhi : 9. La juniori : 1-3 (1-3).

• ■ '■ ........................ ii

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon)
Sotir, Simaciu, Angelescu,

Dumitrescu și coechipierii lor au 
jucat acest ultim meci in Divizia 
A cu durerea în suflet, dominați 
de sentimentul unei netmpliniri 
apăsătoare, deși echipa lui Va
lentin Stănescu a făcut tot ce î-a 
stat în puteri pentru a rămine 
pe prima scenă a fotbalului nos
tru. F.C. Petrolul a vrut mult să 
se despartă cu fruntea sus de cel 
mai inimoși suporteri ai săi. Și 
această dorință părea să 1 se 
împlinească, mai ales după des
chiderea scorului, cjuar din pri
mul minut. A fost, credem, cel 
mai rapid gol al campionatului. 
Un gol cum rar se vede pe sta
dioanele noastre : Preda a pus
mingea in joc, pășind înainte lui 
SIMACIU. Acesta a avansat ne
stingherit, i-a depășit și pe fun
dașii centrali băcăuani și a șutat 
imparabil din careul de 16 m. Nu 
trecuseră decît 15 secunde. Ad
versarii nici nu atinseseră balo
nul ! 1 A urmat... trezirea ti
nerei echipe băcăuane, care a îm
pins prin cel trei mijlocași, foar
te activi, jocul înainte. Și egala- 
rea a șurvenit după prima jumă
tate de oră, BOTEZ șutind plasat 
de la circa. 18 m, surprinzindu-1 
pe portarul Constantin.

După pauză, timp de 25 de mi

fi.
nute s-a jucat numai ta „zona 
neutră" a terenului. Apoi, Intr-o 
perioadă de numai 5 minute. F.C. 
Petrolul ar fi putut să se des
prindă ta clștlgătoare, dar Do
brescu a ratat nu mal puțin de 
trei mari ocazii de gol (In min. 
71, 73 și 74), de fiecare dată el 
afllndu-se fată In fată cu porta
rul Ursache, ieșit curajos la blo
caj. F.C. Petrolul n-a mai înscris 
al doilea gol șl n-a putut 
să cîștige acest meci. Echipa plo- 
ieșteană a pus punct, in acest 
fel, activității de un an in Di
vizia A, eșalon în care speră să 
revină.

Laurențiu DUMITRESCU Adrian VASILESCU

SATU MARE, 15 (prin telefon)
Olimpia avea nevoie de un 

punct pentru a rămine In prima 
scenă și l-a obținut, după un 
meci liniștit, dar nu fără emoții. 
In min. 3, Lucescu pătrunde 
foarte frumos și, de la 4 m, 
intîrzie să tragă... Olimpia va 
încerca totuși să marcheze un 
gol care s-o pună la adăpost și 
după bara lui V. Mureșan (min. 

34) reușește să înscrie, in min. 37: 
după un corner de pe stingă, 
balonul e respins in fața unui 
careu aglomerat și, de la circa 

25 metri, MARCU șutează și mar
chează ; cîteva fracțiuni de secun
dă, toată lumea pare... uimită, 
inclusiv autorul golului, care nu 
se aștepta să înscrie.

După pauză, F.C. Corvinul va 
juca ceva mai bine, oeva mai 
legat, căutlnd o „remiză" de 
orgoliu. Feher se va opune de 
trei ori in min. 48 la șuturile lui 
Văetuș și Petcu, oaspeții mai au 
o mare ocazie în min. 53, dar 
reușesc egalarea in min. 60 : 
după un „un-doi" Nicșa—PETCU, 
ultimul pătrunde frumos și în

scrie, Neconectate la circuitul so
nor Craiova — Iași — Tg. Mu
reș, gazdele se tem de un e-

ventual nou gol hunedorean,' 
care ar fi echivalat cu Divizia 
B pentru Olimpia, șl joacă cu 
mal multă vigoare. Așa Incit 
finalul aparține sătmărenilor, a- 
flați de trei ori în fața victoriei, 
V. Mureșan (min. 77), Hațeganu ------ . n 

,, ei nereușind însă de- 
„remiză", salvatoare și ea, 
dacă publicul n-a apre- 
prea mult.

(bară — min. 83) și Bathori 
(min. 85) 
cit o 
chiar 
ciat-o

Mircea M. IONESCU

DUPĂ EOALARE
i. într-o 
mit în- 
tă tactic, 
jocul și, 
chis sco- 
ESCU, că
ști b bara 

centrare 
muțească 
'.erca/L să 
r*

o proxima- 
ONI (min.

celentă pasă lui BOlOni, care a 
înscris printr-un șut splendid din 
voleu. A fost golul care a adus 
liniște în tribune și destindere pe 
fețele spectatorilor, mulțumiți, to
tuși, pînă la urmă, că echipa lor 
favorită n-a părăsit terenul în
vinsă, în fața unui adversar va
loros, care și-a încheiat printr-un 
joc frumos stagiatura de cam
pioană a țării.

r Mihai IONESCU
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entă con- 
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cînd vor 
:eva mai 
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UN PUBLIC DE NOTA 10!
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F. C. CONSTANȚA 5-1 (1-0)

Stadionul Central ; teren umed ; timp înnorat, cu momente de ploaie ; 
spectatori - aproximativ 10 000. Au marcat : BĂLĂCI (min. 23), PURIMA (min. 
53). MUSTAFA (min. 55 - autogol), DONOSE (min. 73), MARCU (min. 75) 

și — respectiv — D. ȘTEFĂNESCU (min. 78 — din 11 m). Șuturi la poarta : 
18-20 (pe poarta : 9—7). Cornere : 11-4.

UNIVERSITATEA CRAIOVA î Boldici 7 (min. 79 Lung) — Ungureanu 6, Tiiihoi 
5, C. Ștefănescu 8, Purima 6 - Țicleanu 5, Bălăci 8, Beldeanu 4 (min. 46 Do
nose 7) — Cîrțu 7, Că mâță ru 8, Marcu 8.

F.C. CONSTANȚA : D. Ștefănescu 7 — Mustafa 5, Antonescu 8, Bălosu 5, 
Turcu 6 ■— Buduru 7, Drog ea nu 5 (min. 46 Mardale 5), Lrvciuc 6 — Zamfir 6, 
Pfcniu 6,' Hoffmeister 5.

A arbitrat : M. Popescu 7 ; la linie : D. Râdulescu și Gh. Manta - cu gre
șeli în aprecierea ofsaidurilor (toți din București),

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3-1 (0-0).

Si (mîn. 
jucat, 
teren, 

tace
ta 

ta o

CRAIOVA, 15 (prin telefon)
In ciuda scorului, publicul 

craiovean a asistat la un meci 
dificil, în care a triumfat nu 
numai echipa cea mai bună, ci 
și etica sportivă. Meciul Începe 
lent, cu o surprinzătoare lipsă 
de angajament, dar cu gesturi 

nesportive (Cîrțu, și pină'la șfîr- 
șitui meciului, Purima și Bol- 
dici). înregistrăm prima mare 
ratare in min. 10, cind Cîrțu șu- 
tează de la 3 m In D. ștefănes-

cu. Jocul stagnează pur și 
simplu și publicul își admones
tează echipa care, cam de prin 

min. 20 demonstrează ceea ce 
știe șî, In min. 23, BĂLĂCI des
chide scorul la o minge servită 
de Marcu. în min. 26, arbitrul 
M. Popescu anulează un gol 
perfect valabil înscris de Bel
deanu, luînd în considerare 
semnalizarea- defectuoasă a tu- 
.șierului Gh. Manta.

După pauză, publicul este a-

cela care dă aripi echipei 
PURIMA mărește scorul 
S3). Meciul era de acum 
Universitatea zburdă pe 
apărarea oaspeților nu mai
față și MUSTAFA înscrie 
proprie poartă (min. 55), 
fază lucrată de Donose și fina
lizată de Bălăci, care
pressing asupra lui
Scorul ta proporții prin golul lui 
DONOSE (min. 73 — ta o greșea
lă a fundașului Turcul, pentru 
ca, ta min. 75, MARCU să în
scrie ultimul gol al rraiovenllor, 
după ce 1-a depășit și pe Anto
nescu și pe D. Ștefănescu. Uni
cul gol al oaspeților este opera 
portarului D. $1 Li ANESCU 
(min. 73), care înscrie din pe
nalty. Finalul aparține cratoveni- 
ktr. care ratează mărirea dife
renței prin Bălăci (min. 82) și 
Cîrțu (min. 85), fluierat In of
said fără a fi. De remarcat că 
în min. 63 Buduru a expediat și 

el balonul In bară, scorul reflec
tă, In cele din urmă, diferența 
de valoare dintre cele două echi
pe.

a făcut 
Mustafa.

Mircea TUDORAN

CU GINDUL LA VACANȚA...
Medul de pe „Republicii" s-a 

disputat parcă cu gindul la va
canța competițională în care a- 
bia așteptau să intre jucătorii 
celor două combatante. „Golu
rile" din tribune (putini specta
tori s-au încumetat să vină la 
această partidă) au alungat par
că șl dorința de... gol a jucă
torilor din teren. Și partida a 
început pe fondul unui joc lipsit 
de virtuți. Ceva mai echilibrat 
în prima lui parte, cînd replica 
tîrgoviștenilor a fost ceva mai 
viguroasă (în min. 9 Tătaru în
cheie cu un șut periculos o 
reușită combinație), meciul avea 
să aibă în continuare un singur 
sens, spre poarta apărată de Co
man. Dar „zidul defensiv" al 
oaspeților, alcătuit din 7—8 jucă-

tori, nu putea fi învins de rit
mul scăzut imprimat de studenți 
în faza de finalizare. O singură 
dată, Stroe, în min. 15, a șutat 

‘ ‘ t a trecut
sfert

periculos, dar mingea 
peste bară. Și următorul _ _ 
de oră s-a scurs fără ca spec
tatorii să fie martori la_____ __ _____ ________ ___ ceva 
deosebit : A venit însă minutul 
31 și O. Ionescu l-a pasat scurt 
înapoi lui MUNTEANU, care a 
șutat cu boltă de la 16 m, min
gea intrind In poartă, peste Co- 
man, surprins Ia 6 m. Nici des
chiderea scorului nu a schimbat 
în bine aspectul întllnirii, astfel 
că pină la pauză nu am mai 
consemnat nimic interesant.

La reluare, oaspeții stat la tin 
pas de egalate, In min. 47, cind 
Tătaru, singur în careul mic,

SPORTUL STUDENȚESC - C. S. TÎRGOVÎȘTE 2-0 (1-0)
Stadionul Republicii ; teren puțin denivelat ; timp nores ; spectatori — 

aproximativ 1 000. Au marcat : MUNTEANU (min. 31) și RADULESCU (nvn. 
62). Șuturi la poartă : 19—5 (pe poartă : 7—1). Cornere : 13-2.

SPORTUL ; Lazăr 7 — Tânăsescu 7, Grigore 7, Cazan 7, Coțoi 6 
Șerbănică 7) — Munteanu 7, O. Ionescu 7, Râdulescu 7 - Stroe 6, 
6, Chihaia 6.

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 - Gheorghe 6, Ene 6, Alexandru 6.

(mîn. 73 
lorgulescu

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 - Gheorghe 6, Ene 6, Alexandru 6. Pitaru 5 — 
Tătaru 6, Furnica 6, Ștefănescu 6 — Grigore 7, Marinescu 5, Kal'o 5 (min. 46 
Miu 5).

A arbitrat C. Ghiță 8 ; la Iknîe : C. Braun șî H. Nicolau (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : GHEORGHE
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (2-0).

prea încet șl negli- 
și Cazan salvează 
porții goale un gol 
Vădit incomodați de 
din preajma câreu-

trimite mult 
jent balonul 
de pe linia 
ca și făcut, 
aglomerarea . .
lui tîrgoviștean. studenții nu se 
descurcă, sînt mereu deposedați.

In 
Iși 
un 
de 
la

min. 62 însă, RADULESCU 
„ia inima ta dinți", găsește 
culoar și șutează fulgerător 
la 16 m, înscriind imparabll 

vinclu.
Gheorghe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
4 MARI CÎȘTIGURI LA CON

CURSUL —
1978* — 
nie).

Marile 
milor de_____ _________ ______
lui mondial au făcut ca numai 4 
participanți să indice 12 rezulta
te exacte. Jucînd pe variante a- 
chitate 25% 
cîte un cîștig de 44.568 lei 
alte suite de cîștiguri 
te categorii. lată-i :

MARIN IONESCU
Căteasca, jud. Argeș ;

IULIU OMBOLI din
Brașov ;

ILIE VALERIU din Slobozia,
jud. Ialomița ;

FLORIAN--------- *• -------
rești.

Concursul
iunie, axat___________________ .
ziei naționale secunde — penulti
ma etapă — prezintă întîlniri in
teresante.

Iată programul complet al 
concursului și pronosticul căpi
tanului echipei de fotbal Pro- 
gresul-Vulcan, EM1LIAN ȚEVI :

I. Gloria Buzău — Tracto
rul Brașov 1

n. Delta Tulcea — Nitramonia
1 
Ga- 
1
X, 1 
1

PRONOSPORT „C.M. 
ARGENTINA (1—11 iu-

surprize din faza optî- 
finală ale campionatu-

aceștia au obținut
" ‘ ■ și 
la celelal-

din com.
Săcele, jud.

IRIMIA din Bucu-

Pronosport din 18 
pe campionatul divi-

m. C.S. Botoșani — C.S.U. 
lăți

IV. Relonul — Portul
V. Oltul — Steagul roșu 
VL Chimia Rm. Vilcea —

pid
VIL Celuloza — Dinamo Slatina 

1X2
VTTL Gaz Metan M. — Auto

buzul 1 x
IX. Armătura — C.F.R. Cluj-

Napoca i 2
X. Minerul Lupeni — F. C.

Baia Mare 1
XL CT.R. Tim. — Victoria Că- 

lan i
XII. Minerul M. N. — Gloria 

Bistrița i
xm. Chimica Tîrnăveni — Mu

reșul Deva 1
Tragerea Loto de astăzi va a- 

vea loc la Casa de cultură a 
Sectorului 2, din str. M. Emines- 
cu nr. 83. la ora 17. Panoul cu 
rezultate va fi televizat la ora 
19.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
DIN 9 IUNIE 1978

Categoria 1 : 1
— autoturism „Dacia.

LOTO

100’, 
Si 2

variantă 
1300“

1:

variante 25% a 17.500 lei ; Cate-
goria 2 : 7.-3 a 11.088 lei ; Cate-
goria 3 : 26.25 a 3.062 lei ; Câte-
goria 4 : 27,25 a 2.950 lei : Cate-
goria 5 : 164,25 a 439 lei ; Cate-
goria 6 : 233.75 a 344 lei ; Cate-
goria X: 1.497.50 a 103 lei.

de
REPORT CATEGORIA

179.456 lei.
Autoturismul Dacia 1300' 

la Categoria 1 a revenit partici
pantului IOSIF FEJER din Satu 
Mare.



Azi, la Palatul sporturilor din Șanhai

UN MĂRE~TURNEU“" 
INTERNATIONAL DE GIMNASTICĂ

PEKIN, 15 (prin telex). 
Vineri, la Palatul sporturilor 
din Șanhai. cu o capacitate de 
18 000 de locuri, va începe un 
mare turneu internațional de 
gimnastică, la care și-au anun
țat prezenta echipele reprezen
tative ale României, R.P.D. 
Coreene, Japoniei, Franței. O- 
landei, Canaliei, Egiptului și, 
desigur, ale R.P. Chineze. Con
cursul este așteptat aici CU un 
mare interes, biletele de intra
re pentru cele patru zile de 
întreceri fiind epuizate.

Echipele României au sosit in 
capitala R.P. Chineze încă de

PUGILIȘTII BE LĂ STEAUA 
ÎNTÎLNESC SELECȚIONATA 

ARMATEI ITALIENE
în primele zile ale lunii iu

lie, boxerii clubului Steaua pri
mesc oaspeți : selecționata ar
matei italiene vine pentru re
vanșa întîlnirii de anul trecut, 
de la Peruggia, cînd bucurește- 
nii cîștigaseră cu 10—8. Cele 
două echipe pugilistice militare 
se vor întîlni marți 4 iulie la 
Brăila și simbâtă 8 iulie la 
Constanța.

JUNIORI ROMÂNI LA TURNEUL 
DE TENIS DE MASĂ 

DE LA SEGHEDIN
Ieri a plecat Ia Seghedin, 

pentru a participa la un con
curs internațional de tenis de 
masă (16—18 iunie), lotul de ju
niori alcătuit din Eva Ferenczi, 
Maria Păun, Cririela Sava, 
Zsolt Bohm, Simion Crișan și 
Dorel Onețiu. Antrenori — E- 
mil Procopcț, la fete și Paneth 
Farkas, la băieți. Și-au mai a- 
nunțat participarea juniori din 
Austria, Belgia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Franța, Iugo
slavia, Marea Britanic, Polonia, 
Turcia, Uniunea Sovietică și. bi
neînțeles, din țara gazdă. Un
garia.

luni, bucurîndu-se de o căldu
roasă primire din partea ofi
cialităților sportive ale țării 
gazdă. în afara persoanelor 
oficiale. la aeroport au fost 
prezenți gimnaști și gimnaste 
din loturile reprezentative ale 
R.P. Chineze, care au urat 
bun Venit solilor gimnasticii 
românești. în aceeași zi. echi
pele noastre au efectuat, in- 
tr-una din sălile de sport ale 
Pekinului, un antrenament ur
mărit de un numeros public, 
iar marți au plecat cu avionul 
spre Șanhai. Aici, gimnastele 
și gimnaștii români se află in 
centrul atenției opiniei publice 
și a iubitorilor de sport, presa 
comentînd pe larg participarea 
celor mai buni gimnaști români 
la concursul de la Șanhai. S-a | 
stabilit ca in zilele de 16 și 17 
iunie să se desfășoare între
ceri pe echipe, iar in zilele de 
19 și 20 — concursul individual 
compus.

La această competiție Româ
nia va fi reprezentată de ur
mătoarele loturi : Nadia Coma
neci, Marilena Neacșu. Angela 
Bratu, Carmen Savu. Dumilri- 
ța Turner, Rodica Dunca. Mi- 
rela Oancea și Anca Grigoraș» 
respectiv Dan Grecu. Ion Che- 
cicheș, Nicolae Oprescu. Kurt 
Sziller, Radu Branea. Romulus 
Bucuroiu și Gabriel Popescu, 

Se prevede ca in ziua de 21 
iunie, la Pekin, să aibă loc o 
demonstrație cu participarea 
loturilor României și R.P. Chi
neze.

C. E. de box pentru tineret

DOI PUGILIȘTI ROMÂNI ÎN FINALE
• Daniel Radu și Ion Joița, în lupta pentru titlurile de campioni
• Ștefan Imbre și Vasile Gîrgavu au obținut medalii de bronz

DUBLIN, 15 (prin telefon). 
Vineri, seara, pe ringul de la 
„National Boxing Stadium'1 din 
capitala Irlandei, se vor da ul
timele lupte pentru cele 11 cen
turi de campioni continentali. 
Dintre cei 123 de sportivi care 
au luat startul la această, a V-a 
ediție a campionatelor europe
ne de box pentru tineret au 
mai rămas in cursă doar 22. 
După cum se știe, sportul cu 
mânuși din țara noastră a fost 
reprezentat la Dublin de 6 bo
xeri. Dintre aceștia, 4 au reușit 
să cucerească medalii: Ștefan 
Imbre (categoria semimijlocie) 
și Vasile Girgaiu (mijlocie) au 
obținut medalii de bronz, iar 
Daniel Radu (muscă) și Ion 
Joița (semigrea) s-au calificat 
in finale și vor încerca să 
schimbe medaliile de argint in 
medalii de aur. în „semifina
lele- de miercuri. Daniel Rada 
a făcut o adevărată demonstra
ție de scrimă pugilistică in 
compania lui Andrzej Danielak 
(Polonia). Sportivul român s-a 
impus prin agresivitate, direc
tele sale de stingă și seriile ra
pide la corp și la cap nu i-au

lui polonez. în finală. Daniel 
Rada il va intîlni pe Dimitâr 
Gheorghîev (Bulgaria). Deși a 
susținut două meciuri pinâ a- 
cum. .„semigreul" Ion Joița nu 
a boxat pe ring nici măcar două 
reprize întregi. După ce l-a în
vins prin abandon in primul

rund pe Ralf Dorges (R.F.G.) în 
meciul de debut, în semifinale 
Joița a repurtat o victorie tot

$TEFA:-. VASILE
IMBRE GÎRGAVU

atit de rapidă : o directă de
stingă, apoi o dreaptă și, după 
o fentă, o nouă dreaptă, de data 
aceasta decisivă, care a deter-

minat abandonul lui Gheorghi 
Araslanov (Bulgaria) încă din 
primele secunde ale partidei. în 
finală, Ion Joița va fi opus lui 
Andreas Pergamenter (R.D.G.). 
Ceilalți doi semifinaliști români. 
Ștefan Imbre și Vasile Gîrgavu, 
au ratat calificarea în finale, 
trebuind să se mulțumească cu 
„bronz". Ca și in finala Balca
niadei de tineret de la Sla- 
vonski Brod, Imbre a fost în
trecut de iugoslavul Mirko Pet- 
kovici, mai activ șl mai hotărit 
în acțiuni. Vasile Gîrgavu, însă, 
ar fi putut obține calificarea 
dacă nu ar fi manifestat o ne
justificată reținere în fața lui 
Ghenadi Zinkovici (U.R.S.S.). 
Gîrgavu reușise la un moment 
dat să-și facă adversarul „grog
gy", dar nu a insistat în atac, 
devenind din ce în ce mai pu
țin activ, cedind în final la 
puncte.

Așadar, Daniel Radu și Ion 
Joița, doi dintre cei șase boxeri 
români participant la competi
ție, vor încerca să urce pe 
treapta cea mai înalta a podiu
mului. Le dorim mult succes !

C. E. de haltere, la Havirov

„VIITORUL îl APARȚINE LUI IOAN BUIA-
APRECIAZĂ „INTERNATIONAL OLIMPIC LIFTER" (LOS ANGELES)

„DACIA 1300“ - ÎNVINGĂTOARE 

INTR-UN RALIU SUEDEZ!
STOCKHOLM. 15 (Agerpres). 

— în Suedia s-a desfășurat re
cent competiția internațională 
automobilistică ,-Smolands Ra
lly", la care au participat 223 
de echipaje din Belgia. Ceho
slovacia, Danemarca. Fran ța, 
R, F. Germania, Olanda, Româ
nia și Suedia.

Printre învingătorii raliului 
s-a numărat și echipajul român

Ștefan Iancovici — Petre Ve- 
zeanu („Dacia 1 300"), situat pe 
primul loc la clasa specială — 
mașini de serie, rezervată 
concurenților străini. în clasa
mentul general, primul loc a 
fost ocupat de suedezii Stig 
Blomqvist și Kans Sylvan.

Traseul cursei a măsurat 980 
km, cu 28 de probe speciale.

HAVIROV, 15 (prin telefon). 
Deși au trecut două zile de 
cînd loan Bula a cucerit trei 
medalii la categoria ușoară, 
presa și ziariștii prezenți în lo
calitate continuă să comenteze 
frumosul succes obținut de hal
terofilul român. Ziaristul ame
rican Everil Taggerd, din Los 
Angeles, trimisul special al re
vistei „International Olimpic 
Lifter" ne spunea : „Voi scrie 
despre loan Bula că este hal
terofilul care vine puternic din 
urmă și să nu se mire nimeni 
dacă pe lista viitorilor record
mani mondiali va figura și el. 
Buta este puternic, a făcut pro-

grese uriașe și cred că va mai 
obține... citeva kilograme". Pre
ședintele comisiei de regula
mente și competiții a Federa
ției de haltere din R. F. Ger
mania, Karl-Heinz Hide, ne-a 
declarat : „loan Buta a fost 
foarte aproape de recordul lu
mii la «aruncat», dar a ratat la 
175 kg. Sînt convins însă că ci 
va reuși în viitor. îi recomand 
insă să muncească și în conti
nuare cu perseverență și să 
fie modest" — cuvinte la care 
subscriem și noi, cu convinge
rea că valoroasele medalii ale 
lui Buta constituie un început 
de bun augur spre evoluții și 
mai frumoase.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Cite iluzii — lot alîlea de
cepții intr-o mare partidă. Ita
lia — R. F. Germania, derbyul 
primei manse a semifinalelor 
„Mundialului" argentinian.

Ecou al insatisfacției prile
juite de această partidă se face 
ziarul „La Opinion", care scrie, 
intre altele : „Ceată deasă ca 
Și pe Wembley, fotbal însă mai 
puțin decît pe... Azteca". Ce 
diferență, intr-adevăr, intre se
mifinala Italia — 
mania, desfășurată 
cu 8 ani in urmă, 
tim meci!

Este adevărat că 
numai aolurile. fapt ________
totuși pentru ca spectatorul de 
aci. sud-amerlcan prin forma
ție si vocație, să-si manifeste 
nemulțumirea în mod zgomo
tos. Au lipsit si elementele 
compensatorii pentru un ioc 
încheiat cu un scor alb. Ne re
ferim la un tempo ridicat, la 
o abundentă de 
interiorul celor 
care să solicite 
ambii portari.
dumneavoastră ne micul ecran: 
cu excepția celor trei mari o- 
cazii de aol ratate de subtilul 
Bettega si a sutului-bombă ex
pediat in prima parte a jocu
lui de Hblzenbein. Mager si 
Zoff nu au avut minai arele 
de apărat. „AJemania continua 
con un arco invicto" (vest-
oermanii continuă cu un por
tar neînvins) este titlul unui 
articol apărut in cotidi
anul argentinian „La Razon"
crin care se subliniază unul din 
putinele elemente pozitive din 
jocul formației lui SchSn. Re
ferirea fiind, firește, făcută in 
legătură cu precizia si prorripțt- 
țudinea 
acestuia ... ___________ ____, „„
fensivă. Si dacă Mayer poate 
fi felicitat pentru faptul de a 
nu fi primit încă gol. cine 
poate omite aici că echipa lui 
se află acum la al treilea 0—0 
după patru partide 7

F. Ger- 
Mexic 

si acest ul-

n-au lipsit 
suficient

faze încinse în 
două careuri, 
cit de. cit pe 
Ati văzut si

repliere a elevilorin ______ _
în momentele de de-

Nici referitor la Squadra 
Azzurra aprecierile de ansam
blu nu sini măgulitoare. „Italia 
no pudo veneer a Alemania en 
una partida aspero* remarca a- 
celasi ziar .La Razon*. Pe de 
altă parte. Helenio Hererra ex
plica tn .Clavir.* de ce italie
nii n-au putut converti in go
luri o evidentă superioritate te
ritorială. .Magul* explică astfel 
această situație paradoxală în 
care se găsește .ll“-le lui Enzo 
Bearzot : „Ca și în trecut. Ita
lia s-a apărat cu precizie Ea 
n-a punctat insă decisiv intru- 
cît. pc de o parte. Antognoni nu 
este un „centro campistă re- 
gista". cum ar fi dorit-o ruti
natul tehnician italian, adică 
un mijlocaș constructiv pe li
nia Mazzola — Rivera, iar re 
de altă parte pentru că talen
tatul „punctero" Rossi nu po
sedă încă experiența lui Riva". 
'Fără a face si radiografia se
lecționatei vest-aermane. unde 
Kaltz nu e Beckenbauer si nici

Klaus Fischer un Gerd Miiiler. 
.H. H* isi încheie astfel co
mentariul pe marginea der- 
tvului Italia — R. F. Germa
nia : „Lipsind jucătorii de mare 
clasă care să acopere perfect 
necesitățile unor posturi cheie, 
lipsesc, Crește. la acest Mun
dial si echipele mari de tipul 
Braziliei anilor ’58. ’62 si "70. 
sau de genul ILF.G. și Olandei 
în W.

In compensație parcă, cea
laltă partidă a grupei A. O- 
landa ■— Austria, a fost bogată 
in goluri. De ceea ce i-a fost 
frică lui Helmut Senekowitsch, 
n-a scăpat. „Printre europene 
viața noastră va fi mai grea" — 
a intuit din timp, cu precizie, 
antrenorul austriac si iată-l pe 
portarul Koncilia fiind obligat 
si scoată — cine ar fi crezut ? 
— de cinci ori mingea din plasă 
in cursul unui singur meci.

In .grupa semifinală sud-a- 
mericani" (putem spune asa

Prpgramul meciurilor din eta
pa a 2-a a grupelor semi

finale, duminică 18 iunie 
Mendoza : PERU — PO

LONIA (la T.V., duminică 
ora 18,40).

Buenos Aires : ITALIA — 
AUSTRIA (la T.V., dumini
că ora 22,40).

Rosario: ARGENTINA — 
BRAZILIA (la T.V., luni 
ora 22.40).

Cordoba : OLANDA 
R. F. GERMANIA (la T.V., 
marți ora 17)

intrucit reprezentativa Poloniei 
pare aci o .insulă") formația 
oazdi a trecut cu greutate si 
prin mari emoții vină la a 
ajunge la victoria finală în 
fața Poloniei, in timp ce elevii 
lui Coutinho au început să se 
apropie de .turatia" la care-i 
dorește zgomotoasa o alerte ca- 
riocas. Dar să așteptăm adevă
ratele confirmări ce vor urma. 
Apropo de meciul Brazilia — 
Peru, presa argentinieni are 
numai aprecieri favorabile la a- 
dresa arbitrajului prestat de 
compatriotul nostru Nicolae 
Rainea.

Gheorghe NICOLAESCU

în ziua a 5-a a campionatelor 
europene au evoluat 13 halte
rofili la categoria semimijlocie 
(75 kg.). Titlul a revenit sovie
ticului V. Militosian cu 342,5 kg, 
fiind urmat în clasamentul ge
neral de : 2. V. Todorov (Bul
garia) 330 kg, 3. A. Stark (Un
garia) 330 kg, 4. P. Wenzel 
(R.D.G.) 325 kg; 5. G. Schliwka 
(R.D.G.) 317,5 kg, 6. S. Bairak- 
tarov (Bulgaria) 312,5 kg. La 
„smuls" : 1. Stark 150 kg, 2. Ml- 
litosian 147,5 kg, 3. Todorov 145 
kg. La „aruncat" : 1. Milito-
sian 195 kg (în afară de con
curs 196 kg — nou record mon
dial, v.r. 195 kg). 2. Todorov 185 
kg, X Wenzel 132,5 kg.

Vineri seara tîrziu va intra în 
concurs ultimul concurent ro
mân, Vasile Groapă, la catego
ria semigrea.

Ion OCHSENFELD

COMENTARIILE AGENȚIILOR INTERNAȚIONALE DE PRESA
Primele jocuri din grupele se

mifinale ale Mundialului au stîr- 
nit în presa lumii comentarii 
dintre cele mai variate.

In comentariul agenției France 
Presse se spune despre partida 
Italia — R.F. Germania : „Fot
baliștii italieni, care ne obișnui
seră cu realismul jocului lor 
spectaculos, n-au mai avut de *- 
ceastă dată precizie și eficacita
te. La un moment dat, ei au «- 
vut meciul Ia discreție, tn 
unei adevărate umbre a 
pioanei mondiale din U74, 
n-au găsit cheia pentru a 
cuia un lacăt masiv*.

tata 
earn- 

dar 
des- 

.... _ ------- -- Enzo
Bearzot, antrenorul azzurrilor a 
declarat foarte laconic la sfîrșit: 
„Pur și simplu, nu am avut șan
să !« iar Helmut Schon, puțin 
afectat că în această partidă a 
pierdut trei jucători (Flohe, 
Zimmermann și K. Fischer, din
tre care doar ultimul va fl pro
babil recuperat) este de părere 
că „rezultatul e just.

malO adevărată senzație — 
ales prin proporția scorului 
a produs victoria Olandei 
pra uneia dintre revelațiile 
llmlnariilor, echipa Austriei. 
Ernst Happel a declarat ziariș
tilor : „V-am spus din prima zi 
că avem șansa noastră și că vom 
ajunge din nou in finală. Tere
nul din Cordoba, mult mai bun 
decît cel de Ia Mendoza, ne-a 
priit de minune. Austriecii au ju
cat mal slab decit in meciul de 
acum o lună, cînd i-am Învins, 
in Prater, cu 1—0*.

La Mendoza, după jocul Bra
zilia — Peru, subliniază agenția 
Reuter, s-a dansat pe toate stră
zile. „Aceasta este adevărata e- 
chipă a Braziliei*, spuneau înfo- 
catli suporteri al jucătorilor ca- 
riocas. Aceeași agenție remarca 
faptul că Dirceu, înlocuitorul lui 
Rivelino l-a „răstignit* pur și 
simplu pe nefericitul Quiroga, 
Iar antrenorul Coutinho a de-

asu- 
pre-

clarat: „A fost cel ma! bun joe 
al echipei noastre in acest an șl 
tot timpul am fost convins că 
formația peruană nu ne va pune 
probleme. Dacă nu vom primi 
gol nici tn meciul de duminică, 
cu Argentina, vom juca în fina
lă !•

Aceeași agenție londoneză re
marcă faptul că. deși învingători 
în fața Poloniei, fotbaliștii ar
gentinieni nu au convins nici de 
data aceasta. Asaltat de ziariști, 
Menotti â spus: „Am avut in 
fată un adversar foarte incomod 
și atacul meu se descurcă tot 
mai greu fără Luque. Noroc eă-1 
mai am pe Kempes valid pentru 
jocul cu Brazilia care va decide 
viitoarea campioană a lumii 1* 
Nemulțumit în general de evo
luția echipei sale, Gmoch a de
clarat lapidar : „Dacă Deyna 
nu rata penalty-ul. astăzi noi 
eram cei care ne puteam gindi 
la finală. Așa insă..."

TELEX
ATLETISM • La Stockholm,’ 

englezul Brendan Foster a cîști- 
gat proba de 5 000 m în 13:27,32, 
fhnd urmat de David Fitzsim
mons (Australia) 13:38,44, Boris 
Kuznetov (U.R.S.S.) 13:38,95 și
Bronislaw Malinowski (Polonia) 
13:40,41

BASCHET • In meci pentru 
„Cupa Națiunilor" (masculin) : 
Italia — Olanda 86—81 (38—43).

FOTBAL • Peste 80 000 de 
spectatori au urmărit la Pekin 
meciul dintre selecționata orașu
lui și formația Intemazionale 
Milano. Fotbaliștii chinezi au ob
ținut victoria cu 1—o (0—0).

HANDBAL • Meciurile dispu
tate în ziua a doua a competi
ției feminine „Trofeul Iugosla
via* s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — R.D. 
Germană 18—18 : Ungaria — 
România 19—11.

NATAT1E • în prima zi a 
concursului de la Bratislava. Ma
riana Paraschiv s-a clasat pe lo
cul 2 în proba de 400 m mixt, 
cu 5:13,8. urmată de poloneza 
Magdalena Blalas — 5:17.7. Vic
toria a revenit Renatei Pletrosova 
(Cehoslovacia) — 5:11,0.

TENIS • In optimi de finală, 
la Bruxelles; Panatta — Goven 
6—1, 7—5; Granat — Zednik 7—6, 
1—8, 6—2; Deblicker — Zugarelll 
5—7, 6—4, 6—1 • în meciul din
tre Iugoslavia si Suedia din sfer
turile de finală ale „Cupei Da
vis* (grupa B — zona europea
nă). scorul este favorabil cu 2—1 
tenismanilor suedezi : Franulovicl 
— Johansson 3—6, 11—9, 7—5. 7—5; 
Borg — Ilin 6—0, 6—0. 6—2: Borg. 
Bengtsson — Franulovici. Ilin 
i 6. 6—2, 6—0, 6—0.
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