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Mesajul de felicitare 
al tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat participanților la competiția

sportivă națională „Daciada“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, adresează participanților la 
spectacolul organizat cu prilejul finalei primei ediții a competiției sportive na
ționale „Dacicda" cele mai calde felicitări.

Secretarul general al partidului felicită, de asemenea, masele largi ale 
tineretului patriei - muncitori, țărani, intelectuali, studenți, elevi, utecîști, pio
nieri, șoimi, români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au des
fășurat, ae-a lungul a doi ani de zile, in cadrul „Daciadei*, o amplă și bogată 
activitate sportivă, călindu-și trupul și voința, formindu-se ca oameni înaintați, 
în marea întrecere declanșată de această acțiune cu caracter național, pregă- 
tindu-se pentru muncă și viață, pentru măreața operă de edificare a socialis
mului in România, de înflorire a patriei și apărare a libertății și independen
ței ei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urează tinerilor din întreaga țară succese 
și mai mari in activitatea sportivă pe care o vor desfășura în cea de-a doua 
ediție a „Daciadei", noi și noi victorii in lupta pentru recorduri și performanțe 
superioare in toate ramurile sportului, pentru ridicarea la un nivel și mai 
înalt, în cadrul competițiilor internaționale, a prestigiului sportului românesc și 
gloriei patriei noastre.

Fie ca „Daciada" să devină tot mai mult cadrul de manifestare a ener
giei, elanului și optimismului revoluționar al tineretului patriei, al cetățenilor 
țării, ca ea să contribuie tot mai mult Ia afirmarea capacității creatoare □ 
poporului nostru, la educarea conștiinței socialiste a maselor, la plămădirea 
omului nou, hotărit să se consacre in intregime nobilei cauze a socialismului 
și comunismului, prosperității și fericirii națiunii noastre socialiste.

Tabloul final al spectacolului de simbătă seara a constituit momentul de apoteoză al marii sărbă
tori a „Daciadei", trăit cu adîncă emoție de zecile de mii de spectatori și sportivi aflați pe sta
dionul „23 August* (Reportajul în pag. 4—5)

„VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE 
GRIJII PE CARE NE-O PURTAȚI“

Mesajul transmis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de „Ștafeta Daciadei"
MULT IUBITE ȘI STIMATE 

TOVARĂQR
NICOLAE CEAUȘESCU,

Pentru noi, purtătorii ștafe
tei „Daciadei*, pentru întregul 
tineret sportiv al patriei, con
stituie o Înaltă cinste și o mare 
bucurie să vă exprimăm cu a- 
cest prilej sărbătoresc cele mai 
alese sentimente de Stimă, dra
goste, prețuire și recunoștință 
pentru neobosita șl strălucita 
activitate revoluționară ce o 
desfășurați In fruntea partidu
lui și statului nostru, pentru 
inestimabila contribuție ce o a- 
duceți la făurirea destinului 
nou, socialist șl comunist al 
patriei, pentru progresul, feri
cirea și bunăstarea poporului 
român.

Pornită din toate colțurile 
țării, străbătlnd orașe și sate, 
munți și cîmpfi, „Ștafeta Da
ciadei" poartă in ea căldura 1- 
nimilor milioanelor de munci
tori, țărani, intelectuali, stu
dent!, militari, elevi, pionieri și 
șoimi ai patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități.

Organizată din inițiativa 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nlcoiae Ceaușescu, 
marea competiție națională 

„Daciada", la care au partici
pat milioane de tineri' și a 
cărei primă ediție se încheie 
astăzi, a contribuit la realizarea 
în condiții superioare a sarci
nilor mișcării sportive, la men
ținerea sănătății, dezvoltarea 
fizică și înflorirea multilate
rală a națiunii noastre socia
liste. Continuînd pe o treaptă 
mai înaltă tradițiile valoroase 
ale sportului românesc, „Dacia
da* și-a confirmat din plin vo
cația și virtuțile mobilizatoare, 
contribuind la dezvoltarea mul
tilaterală a educației fizice și 
sportului de masă, la ridicarea 
nivelului general al sportului 
de performanță, la creșterea 
prestigiului sportului românesc 
pe plan internațional.

PARTIDUL — CEAUȘESCU— 
ROMÂNIA reprezintă în con
știința întregului nostru popor 
legătura indisolubilă care u- 
nește toate energiile creatoare 
în lupta pentru înfăptuirea i- 
dealurilor socialismului' și co
munismului, încrederea sa ne
strămutată în forța partidului 
și statului nostru. în viitorul 
luminos al patriei,

(Continuare în pag. a S-a)



jn cea de-a doua Intilnire, la Galați In Divizia A la handbal masculin ECHIPA DOLJULUI

ROMÂNIA - S. U.
GALATI, 24 (prin telefon). 

Peste 3 000 de spectatori au 
lost prezenți, duminică dimi
neața, în Sala sporturilor din 
localitate, pentru a urmări cea 
de a doua intilnire dintre e- 
chipele de box ale României ți 
6.U.A. Dintre cele 8 meciuri 
oficiale, sportivii români au 
dștigat 3. iar oaspeții 5.

Juniorul Daniel Radu (mus
că) i-a încântat pe cei prezenți 
prin modul cum a condus dis
puta cu Dario Medrano. Deși 
n-a obținut un succes înainte 
de limită (ca Niță Robu). cam
pionul european de juniori a 
evoluat excelent, făcînd dova
da unor calități care-i vor da 
prilejul să se afirme plenar in 
arena internațională. Un alt 
nou component al echipei, co
coșul Nicolae Bumb, a depășit 
greu emoția debutului, dar a 
primit decizia de învingător la 
puncte în fața lur Richard Sa
vage, datorită vitezei de reac
ție, care l-a ajutat să puncteze 
Înaintea adversarului-

La semi ușoară, americanul 
Larry Tattman s-a dovedit din 
nou redutabil, învingindu-1

Vineri și duminică s-au con
sumat, in sala I.S.B. din Capi
tală. ultimele acte ale competi
ției, pentru echipe județene de 
Juniori, ..Cups F.R. Box* des
fășurată în cadrul „Daciadei*. 
In semifinale (vineri) au fost 
consemnate următoarele rezul
tate: București — Bihor 32—15 
d Brăila — Dolj 24—24 (s-au 
calificat brăilenii, mai puțin 
vlrstnici). Duminică dimineața 
au urcat deci treptele ringului 
boxerii bucureșteni și brăileni 
care și-au disputat trofeul pus 
în joc.

Cei peste... 100 de spectatori 
au asistat la partide viu dispu
tate, dar care au fost departe 
de cerințele unui meci de box. 
Tinerii pugiliști, din ambele 
formații, eu cîteva excepții, în 
afara unei aprige combativități 
nu au arătat mai nimic, majo
ritatea celor urcați în ring de- 
monstrînd că pentru ei (tineri 
de 16—18 ani) multe din tai
nele boxului șînt departe de a 
fl cit de cit deslușite. în aceas
tă situație, arbitrii au avut 
mult de lucru și nu numai 
eu sportivii din ring, ei și 
eu antrenorii (asupra acestui

în prima etapă a Diviziei A la popice

TREI VICTORII ÎN DEPLASARE!
S-a dat startul în cea de a 

XI-a ediție a campionatului 
Diviziei A la popice, competi
ție la care participă cele mai 
bune 40 de echipe feminine ți 
masculine. Simbătă au jucat 
fetele, iar duminică băieții (cu 
excepția acelor divizionare 
care au arene cu două piste 
ți care au început partidele 
simbătă după-amiază). Iată re
zultatele primei etape ;

MASCULIN
• OLIMPIA BUCUREȘTI — 

METALUL ROMAN 5146— 
4989 p d (scor individual 4—2). 
Gazdele, chiar și fără Al. Tu
dor — component al echipei 
naționale, campioană a lumii 
— în formație, au cîștigat ușor 
în fața popicarilor romașcani, 
reveniți după o absență de 
trei ani în primul eșalon. Cel 
mai eficace jucător dintre în
vingători a fost „veteranul* 
Alexandru Vrînceanu cu 908 
p d. El a fost urmat în „cla
samentul- echipei de juniorul
S. Belivacă cu 865 p d. De la 
oaspeți o impresie frumoasă au 
lăsat E. Bilei (care l-a depășit

ALERGĂTORII ROMÂNI AU DOMINAT
CONCURSUL INTERNATIONAL DE MOTOCROS

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
24 (prin telefon). Desfășurat pe 
o vreme ploioasă, al doilea con
curs din cadrul turneului inter
național de motoc ros a fost do
minat de alergătorii români. Din 
nou, tînărul nostru campion Er
nest Miilner (Torpedo Zămești) 
a făcut dovada calităților sale, 
obținînd o mult aplaudată vic
torie. L-au urmat în clasament 
Ion Plugaru (Steagul roșu Bra
șov), Eduard Laub (Torpedo Zâr-

Spoitul

A. 3-5 LA BOX
prin abandon în repriza secun
dă pe Haralambie Sultan. în 
continuare, Mihai' Ciubotaru 
(ușoară) a pierdut ocazia unei 
victorii răsunătoare în prima 
repriză, dnd cu o directă de 
dreaptă îl expediase la podea 
pe Lemuel Steeples. La relua
re, boxerul de culoare gi-a va
lorificat experiența și * dștir- 
gat la puncte. Semimâjlociul 
Viorel Bunde, dovedind lipsă 
de experiență, dar și de tena
citate și voință (pentru ce a 
fo«t selecționat ?) a pierdut 
prin abandon în rundul 2 în 
fața lui Du Juan Johnson. La 
mijlocie mică, Costache Ciochi
nă a fost întrecut la puncte de 
Bernard Mays. Mijlociul Sandu 
Tîrilă și-a valorificat tăria lo
viturilor învingind prin k.o. 2 
pe Monte Oswald. In ultimul 
meci, semigreul Costică Chira- 
cu, exagerat de prudent, a fost 
Învins la puncte de Elmer Mar
tin. Scor final : 5—3 pentru
S.U.A.

Joi, la Constanta, va avea 
loc a treia partidă dintre bo
xerii români și americani.

Mihai TRANCĂ

aspect vom reveni). Scorul fi
nal : 28—19 pentru echipa 
Bucureștiului. cistigătoare a 
-Cupei F. R. Box*.

REZULTATE TEHNICE (pri
mii fiind pugilistii bucureșteni) 
— hirtie : Tudor Costache p-D. 
Dumitru Grigore : sfimnsri : 
Gheorghe Angan P D- Vanghele 
Bax : masei : Aurel Bogdanov 
b.p. Emil Giurcă : eoeeș : Ni- 
ealae Ciobotani b.p. Marian Du- 
ret ; pană : Răzvan Nuțu b.p. 
Victor Neagu : semiașeară : Ion 
Stan b.p. Ovidiu Deicu : ■-
șoară : Florin Stan h. descl Ion 
Saghin ; semimijleeie : Marian 
Opresc! p.k.o. 2 Dumitru VHcu : 
mijlocie mieă : Marius Popa 
b.p. Fănel Neagu ; mijlocie : 
Vasile Girgavu b.ab. 1 Constan
tin Baltă : semigrea : Petre 
Bornescu b.ab. 1 Tudor Stoica : 
grea : Zamfir Ioniță p.p. Cor
nel Bălan.

Buna desfășurare a întrece
rilor a fost asigurată de arbi- 
trii-judecători Ion Boamfă si 
Dumitru Vasiliniue (Brașov). 
Elie Popa viei si Gheorghe 
Diata (Ploiești). Gheorghe Si- 
baaa (Constanta)

Foul IOV AN

pe cunoscutul jocâtor Grigore 
Marin, din reprezentativa na
țională. 8T1—843) și A. Teslaru
— 843 p d. (T.R.) • CARPAȚI 
SINAIA — RULMENTUL 
BRAȘOV 5533 — 5420 p d 
(3—3). Un rezultat surpriză, 
noua promovată întrecind e- 
chipa brașoveană în care evo
luează dub’ul campion mon
dial L Tismănar — înregistrat 
în acest joc cu 940 p d. Cel 
mai bun om al reuniunii a fost 
sinăianul S. Nicoară cu 973 p d. 
(V. FELDMAN — coresp) • 
GLORIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5226
— 5248 (3—3) • VOINȚA
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI-CIMPINA 5023 —
4784 (4—2) • TEHNOUTILAJ
ODORHEI — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 5379 — 5283 (3—3). O 
frumoasă și valoroasă victorie 
a formației promovate. Cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut Fancsali — 956, respectiv 
Fodor — 933. (A. PIALOGA — 
coresp.) • PETROLUL TE- 
LEAJEN PLOIEȘTI — RAFI
NORUL PLOIEȘTI 5415 — 5X11 
(6—0) •" UNIO SATU MARE

nești), Ion Lăncrănjan (Steagul 
roșu Brașov), B. Zivko (Bulga
ria), AI. Emceanu (Steagul roșu 
Brașov) B. Kramar (Ceho
slovacia). Motocicliștii dte cele 
trei țări se vor relntllru marți, 
la Zărnești. (Gh. Grunzu-coresp.).
• CONCURSUL INTERNATIO

NAL DE DIRT-TRACK DE LA 
ARAD. Ultimul concurs din ca
drul turneului internațional de 
dirt-track s-a desfășurat la 
Arad, fiind cîștigat de ceho
slovacul Z. Vakullc cu 15 p. Pe 
celelalte locuri s-au clasat : N. 
Riureanu (I.P.A. Sibiu) 13 p, L. 
Beder (R.D.G.) 12 p, V. Schnei
der (R.D.G.) 12 p, I. Bobtlneanu 
(I.P.A. Sibiu) 11 p. (N. Strejan- 
coresp.).

TIMIȘORENII SI-AU SURCLASAT9 9

ADVERSARII!
Azi, cuplaj in

în etapa a IV-a a Diviziei A 
la handbal masculin nu des.'â- 
șurat, ieri, două meciuri, cele
lalte urmînd a se disputa azi. 
Deși se conta pe o victorie a 
studenților timișoreni, aceasta s-a 
produs, dar la proporții neaștep
tat de mari.

Cei de-al doilea meci s-a în
cheiat. de asemenea, conform 
previziunilor cu victoria gaz
delor, dar clujenilor le-au trebuit 
eforturi destul de mari pentru a 
se desprinde In Învingători.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 31—15 
(14—7). încă din primul minut 
al meciului studenții timișoreni 
— foarte bine organizați în a- 
tac — au deschis scorul, reușind 
să se detașeze rapid, la S goluri 
diferență. Dealtfel ei nu au ce
dat nici o cHpâ Inițiativa. Avtid 
tn Foiker s Fehtr realizatori 
inspirați și în mare vervă de joc, 
colegii lui Roland Gunesch și-au 
surclasat, realmente. adversarii. 
Evident, craîovenll au fost sur
prinși de ofensiva atit de fruc
tuoasă a adversarilor lor. răml- 
Uîndu-ie doar să-și... apere cit 
mai bine poarta. După cum se

Ir jupa <c toamna'

BMȘOVEMCELE foYIUGĂTOARE

(seritaase) LA BUCUREȘTI
.Cupa de toamnă- a programat 

duminică două meciuri, încheiate 
eu rezultate oarecum scontate, 
dacă avem te vedere faptul că 
brașcvencele, mai ales, au debu
tat bine in competiție după pro
movarea lor în prima divizie.

PROGRESUL BUCUREȘTI—RUL
MENTUL BRAȘOV 10— IS (S—5). 
Brașovexceie și-au asigu
rat victoria în partea a doua a 
locului- Au înscris : Popa 5. Bu
tan X Ștefan 1 — pentru Progre
sul. respectiv ProdAnescu A om
en X Drăguței X Nan X ferttzic- 
«c, 1, patmț 1, Furtună 1. Guian 
1. Au arbitrat M. Stanra și Șt. 
Streidue (Călărași).

MUREȘUL TG. MUREȘ— UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 11—11 
(S—T). Printre realizatoare : Du
da* 4. Dorgo 3 — pentru gazde 
și Papa X Cojoearu s — pentru 
ttatișorence. Au arbitrat N. Radu 
și X Opris (Cv;-Napoca). (A. 
SZABO — coresp.)

— VOINȚA TG. MUREȘ 4996
— 4934 (3—3) • METALUL
HUNEDOARA — JIUL PETRI- 
LA 5179 — 4895 (4—2).

FEMININ

• DACIA PLOIEȘTI — ME- 
TROM BRAȘOV 2293 — 2435 
(2—4). Formația ploieșteană, 
promovată in divizie, a fost 
întrecută la un scor sever pe 
propria arenă. Veronica Nagy 
(M) a fost performera intîlni- 
rii cu 428 p d. De la gazde 
cel mai mare punctaj l-a rea
lizat Elena Stoic» — 397. (I. 
TANASESCU — coresp.) • 
VOINȚA ORADEA — C.S.M. 
REȘIȚA 2577 — 2427 (5—1).
Meci încheiat cu rezultate 
mari, cele mai bune aparți- 
nînd jucătoarelor Olga Psihas 
(O) 440 si Iuliana Geană (R) 
425. (I. GHIȘA — coresp.) • 
GLORIA BUCUREȘTI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2573 — 2436 
(4—2). Un rezultat de zile 
mari a obținut bucureșteanca 
Maria Drăghici — 463 I De la 
ploieștence s-a remarcat Poli- 
xenia Gavrilă 444. (O. GUȚU
— coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — CETATEA 
GIURGIU 2463 — 2296 (5—1). 
în echipa campioană, foarte 
bine a jucat Stela Andrei (446), 
iar la Cetatea — din nou, după 
o absență de doi ani, în divi
zie — Elena Rada (410). Giur- 
giuveanca Ileana Oniciuc a 
învins-o în meci direct pe Ro- 
dica Țigheanu cu 405 — 357. 
(D. VATAU — coresp.) • E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— HIDROMECANICA BRA
ȘOV 2570 — 2510 (4—2) • PE
TROLUL BAICOI — VOINȚA 
GALAȚI 2466 — 2524 (3—3) I • 
U.T. ARAD — VOINȚA TIMI
ȘOARA 2470 — 2424(4—2). Avînd 
o formație mai omogenă, 
U.T.A. — revenită în divizie — 
a cîștigat o partidă dificilă. 
Principalele realizatoare : Ma
ria Cociuban (A) — 429 și Eu
genia Mera (T) — 431. (N. 
STREJAN — coresp.).

sala Floreasca
▼ede, au reușit doar parțial ! 
Realizatori : Folker 9, Feher 9, 
Cristiaji 5, Oprescu 3, Țîmpu 3, 
Gunescb 2 — pentru Politehnica : 
Stuparu 5, Cornea 4, B&dulescu 4, 
RAduțoiu 1, Agapie 1— pentru 
craioveni. Au arbitrat bine si- 
bienil O. Schuster și Șt, Gorban. 
(Șt. MARTON-coresp,).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — ȘTONTA BACAU 20—16 
(!•—<). Clujenii au condus de-a 
hiagui întregii partide, dar nu 
au revțH să-ș: asigure „zestrea* 
de goluri care să le confere fi
guranta victoriei. Adversarii Jor 
au reușit chiar, la un moment 
dat (min. 50) să se apropie la 
mimai un gol diferență : 15—14. 
Finalul partidei a aparținut, to
tuși, gazdelor, datorită mai ales 
lui A\Ta<n. un realizator inspi
rat. Oaspeții au avut momente 
etnd au practicat un handbal a- 
plaudat de spectatori, desele 
incursiuni ale kii Deacu punînd 
în pericol evident poarta clujeni
lor Printre realizatori : Petru 7, 
Avram < — pentru studenții clu
jeni. re-qaee^v Deacu 9, VaFa- 
ehe 4. A arbitrat foarte bine cu
plul b’-icurestean V. Sidea și P. 
drtigeana, (Nașa DEMIAN).

AZI, ÎN DIVIZIA A...
• Universitatea București — 

H. C. Mlnaur Baia Mare (sala 
Fireasca, de M ora 14.44) > Di-
namo București — C.S.M. Bor-
Zcrtl (sala Floreasca, de la ora 
38).

...Șl ÎN „CUPA
DE TOAMNĂ“

• Știința Bacău — Confecția
București • Constructorul Baia
Mare — Universitatea București.

Meciurile masculine, din Divi
zia A, fac parte din etapa a IV-a 
a campionatului, iar cele femini
ne din etapa a V-a, ultima. a 
turului „Cupei de toamnă*.

„Turele premiu ol Bucureștiului" la automobilism

ȘTEFAN IANCOVICI, CAMPION ABSOLUT 
LA VITEZĂ PE CIRCUIT

„Marele premiu al Bucureștiu
lui", cursă de viteză pe circuit, 
desfășurată duminică tn Capitală, 
a dovedit încă o dată, dacă mai 
era nevoie, cit de iubit este auto
mobilismul. Pe marginile traseu
lui din Tei-Toboc au fost aproa
pe 20 OOO de spectatori care au 
ținut să asiste la întrecerea ce
lor mai buni piloți ai țării, pre
zenți la această competiție.

După antrenamentele oficiale 
la care au „căzut", din cauza 
unor defecțiuni tehnice, trei din
tre favorițil diferitelor clase: 
E. Ionescu, L Mianoff și L. Bor- 
bely, startul — moment inedit — 
l-a dat automobilistul Petre cris- 
tea, cel care ciștigase, în 1936, 
prima ediție a acestei competiții 
pe o mașină Ford. în prima 
cursă a zilei, rezervată mașinilor 
de 1300—1150 cmc, lupta s-a dat 
intre Doru Gindu (Unirea Trico
lor) și Florian Hangu (C.S.U. 
Brașov). Primul s-a dovedit mai 
bun ciștigînd detașat. La fel de 
convingătoare a fost victoria lui 
Ludovic Balint (C.S.U. Brașov) la 
clasa Dacia 1300, grupa I, urmat 
de Iosif Santa (Dacia Pitești) și 
Gh. Urdea (C.S.U. Brașov).

Frumos a fost concursul re
zervat mașinilor Dacia 1300 gru
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RAPID Șl DINAMO ÎNVINGĂTOARE
In etapa a IlI-a din turul 

IV al Diviziei A (seria I) 6-au 
desfășurat duminică următoare
le meciuri :

PROGRESUL — DINAMO 
7—11 (2—3. 0—2, 3—4, 2—2). Tî- 
năra echipă a clubului Progre
sul a opus o dîrz.ă rezistență 
foștilor campioni. Dinamoviștii, 
deși au avut inițiativa in ma
joritatea timpului de joc, s-au 
întrebuințat serios pentru a 
tranșa rivalitatea în favoarea 
lor. Meciul frumos a fost ur
mărit cu mult interes de un 
mare număr de spectatori care 
au aplaudat eu căldură evolu
țiile sportivilor. Au marcat : D. 
Teodorescu 3, Ion Gheorghe 1, 
Pleșca 1, Ionescu 1, Florinces- 
cu 1 pentru Progresul, respectiv 
Gaiță 5, Ungureanu 2, V. Ruș 
1, Ciobăniuc 1, Răducanu 1 și 
Serfbszo 1 pentru Dinamo. Bun

CANDIDATĂ LA GRUPA Ă 
A „CUPEI ROMÂNIEI-* 

LA ATLETISM
In 3 serii ale grupei C și în- 

tr-una din seriile grupei B ale 
„Cupei României* la atletism au 
luat sfîrșit Întrecerile ediției din 
acest an.

La Oradea a avut loc meciul 
de „B44, din cadrul seriei a n-a. 
Conform așteptărilor atleții din 
echipa Doljului au dominat și a- 
ceastă intilnire, cîștigînd-o clar: 
L Dolj 153 p (70 la bărbați4-89 
la femei), 2. Timiș 127(1094-18),
3. Bihor 114(834-31) 4. Caraș Se
verin 92(634-29), 5. Sibiu 69(564-13),
6. Hunedoara 60(164-44), 7. Arad 
54(454-9), 8. Maramureș 50(22-f-28), 
9. Mureș 25(74-18). Urmează ca 
echipa Doljului să participe, în 
luna octombrie, la meciul de. ba
raj pentru promovare în grupa 
A a competiției.

Cîteva rezultate individuale: 
FEMEI: 100 m: Cr. Popescu (D) 
12,2; 100 mg: El. Aflorii (H) 14,4; 
înălțime: M. Giurgiu (B) și R. 
Schadt (T) 1,72 m; disc: M. Io
nescu (D) 49,04; greutate: D. Su- 
mălan (CS) 13,92; BARBAȚi: 
100 m: C. Ivan (S) 10,5; 200 m: 
Ivan 21,6 ; 406 m : T. Buciu (T) 
49,6; 3000 m obst.: V. Bichea (T) 
8:42,5; suliță: O. Sandru (T) 
70,38 m (Paul LftRINCZ-coresp.).

Meciurile seriei I a grupei C au 
avut loc la Pitești și au dat ur
mătoarea ordine în clasament: 
1. Dîmbovița 135 p, 2. Vilcea 
98,5 p, 3. Argeș II 83 p, 4. Ilfov 
79 p, 5. Teleorman 50,5 p, 6. Me
hedinți 44 p. 7. Gorj 35 p, 8. Olt 
19 p. (Ilie FEȚEANU-coresp.).

La Vaslui s-au desfășurat în- 
tîlnirile din seria a H-a. Clasa
ment: 1. Vrancea 127 p, 2. Bo
toșani 120 p, 3. Buzău 97 p, 4. 
Vaslui 88 p. Juniorul M. Căpățî- 
nă — 16 ani (Vrancea) a obținut 
22,8 s pe 200 m iar Iulia Radu 
(Vaslui) — 19 ani, care practică 
a'’ mul doar de cîteva luni, "a 
cîștigat 100 m și 200 m, arătând 
frumoase posibilități. (Miluță 
MOGA-coresp.).

în seria a ni-a, Ia Odorhei, 
unde Toader Nap (Bistrița) a 
parcurs 1500 m în 3:55,7 iar ve
teranul Ilie Cioca (Alba), 5000 m 
în 14:36,8, echipa județului Co- 
vasna a cîștigat disputele cu 
125 p. Pe locurile următoare: 2. 
Alba 114,5 p. 3. Satu Mare 99 p,
4. Sălaj 89 p. 5. Harghita 53,5 p, 
6. Bistrița Năsăud 4G p. (Adoif 
PLATO GA-coresp.).

pa a H-a, cu motoare modifi
cate, astfel Incit ajung pînă la 
110 H. P. Un învingător meri
tuos: Andrei Bello (I- A- Dacia 
Pitești) care a realizat cel mai 
bun timp (1:36) pe un tur de 
3 000 m.

Amintind de alți doi cîștlgă- 
»ri de ieri, Nico ae Leu de la 
Cetate Deva (pe Autobianchi) la 
clasa „pînă la 1 000 cmc" și de 
Ștefan Iancovici, pilot la Dacia 
Pitești (pe Renault 12 Gordini) la 
clasa „peste 1 300 cmc". vom 
semnala cursa care a desemnat 
pe ciștigăiorul celei de a 9-a 
ediții a „Marelui premiu al 
Bucureștiului". El se numește 
Alfonso Giordano, pilot Kalian de 
formula 2 al firmei Fiat, care a 
pilotat un Fiat 131 Atxarth, pu
ternic, de construcție specială. 
Alături de el. o cursă frumoasă 
a făcut multiplul nostru cam
pion Ștefan Iancovici. Mașina sa, 
care avea 165 H.P., n-a putut-o 
întrece insă pe cea a principa
lului său adversar, care avea 220
H. P.

Titlurile de campioni republi
cani 1a viteză pe anul 1973 revin 
lui N. Leu. D. Gindu, A. Bellu, 
șt. Iancovici (campion absolut) și
I. A. Dacia Pitești.

Modesto FERRARINI

arbitrajul cuplului Rolf Silha— 
Șt. Mihai. (Daniel DIACONES- 
CU — coresp).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
RAPID 6—8 (0—2. 1—0, 3—2, 
2—4). A fost o partidă de bun 
nivel tehnic, in care rapidiștii 
au avut un start favorabil (2—0 
min. 4). In min. 23 scorul era 
de 6—6. dar două gafe in apă
rare ale gazdelor au hotărit 
soarta meciului. în ultima re
priză Claudiu Rusu a ratat și o 
lovitură de la 4 m. Au înscris : 
I. Slâvei 4, Florin 2. C. Rusu 
și Ol ah cite 1 pentru învingă
tori, respectiv CI. Rusu 2. Dez- 
mirean, Colceriu, E. Pop și 
Gyarfas cîte 1 pentru învinși. 
Au condus cu scăpări F. Si
mon (Tg. Mureș) și A. Stănescu 
(Timișoara). (Mircea RADU — 
coresp).



TOVARĂȘULUI CEAUȘESCU, CU CREDINȚĂ, 
NEÎNCETAT ÎNDEMNUL l-L URMĂM!

CA DOI DRAGI PĂRINȚI
Cine a fost simbătă seara la încheierea festivă a primei ediții 

a „Daciadei" a înțeles pe deplin — privind și admirind un 
spectacol grandios, profund sugestiv in ceea ce privește 

capacitățile tineretului nostru — ce inspirată și ce rodnică a fost 
inițiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, primul autor al 
acestei adevărate olimpiade a sportului românesc.

Cu înaltul său nivel artistic, oriunde ar fi fost prezentat in 
lume, spectacolul — modern, bogat în idei, plin de culoare, de 
ritm, de fantezie — s-ar fi bucurat, nu ne indoim, de un mare 
succes. Ceea ce vrem insă să scoatem in relief in aceste cîteva 
rinduri este marele succes care nu s-a văzut cu ochiul liber, 
dar care a fost trăit cu flacăra minții și simțit din adincul inimii 
de zecile de mii de participanți — sportivi și spectatori — care 
alcătuiau simbătă seara imensul amfiteatru viu din stadionul „23 
August".

A fost, 
teptau să 
ca o clasă 
partidului , ....
al tineretului, ii datorează totul in viața lor, inclusiv seara mi
nunată care avea să înceapă după cîteva momente. Peste puține 
minute, ultima ștafetă a „Daciadei" ii ducea conducătorului țării, 
prin Natalia Mărășescu, mesajul pe care sportivii i l-au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ca doi dragi părinți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au imbrățișat-o 
pe excelenta noastră atletă, care a coborît de la tribuna oficiali 
cu obrajii roșii ca focul, emoționată, fericită, și in acele clipe — 
intr-o puternică și românească comuniune de simțire — toți 
cei aflați pe stadionul „23 August" ne-am simțit cu obrajii do
gorind, emoționați și fericiți. Strins unit in jurul partidului, al 
secretarului său general, tineretul se bucura de o nouă și emo
ționantă dovadă de dragoste a conducătorului iubit, care a găsit 
pentru fiii patriei o cale nouă, minunată — „Daciada" — de că- 
lire a trupului și voinței, de formare a unor oameni înaintați, 
pregătiți pentru muncă și viață, pentru măreața 
ficare a socialismului in România, de înflorire a 
rare a libertății și independenței ei. -

Expresie a recunoștinței și dragostei față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele mereu atent și 
ca nimeni altul față de viața tineretului nostru, viitorul Româ
niei, spectacolul final al „Daciadei" a comunicat in chipul cel 
mai grăitor hotărîrea fermă a tineretului sportiv de a se angaja 
cu toată energia sa pe drumul trasat de partid, de secretarul său 
general, pe drumul afirmării capacității creatoare a poporului 
nostru, al formării omului nou, puternic moral și fizic, hotărit 
să-și consacre întreaga viață nobilei cauze a socialismului și co
munismului, prosperității și fericirii națiunii noastre socialiste.

A fost o seară de neuitat a tineretului nostru in care gîndu- 
rile tuturor s-au îndreptat — cu adinei dragoste — spre tova

rășul Nicolae Ceaușescu, omul căruia fiii țării sint hotăriți să-i 
aducă prinosul lor de recunoștință prin fapte mereu mai bogate 
în realizări și succese, in muncă și in sport, spre gloria patriei 
dragi, România. . .

in primul rind, marea emoție a sportivilor care il aș- 
sosească pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, il așteptau 
imensă, cuminte, intr-o liniște profundă, conștientă că 

și secretarului său general, primul și cel mai drag părinte

operă 
patriei

partid,

de edi- 
și apă-

față de 
grijuliu

Marius POPESCU

Spre noi victorii și in sport și in muncă 
Sportivi ai României Socialiste ne-ncolonum 
Cinsti-vom tricolorul cu adincă
Putere de a birui — JURĂM I

Cu toți sportivii lumii buni prieteni
La startul păcii ne încolonăm
Ca pacea să triumfe-ntre popoare
Și doar prin sport să ne luptăm - JURĂM I

Din milioanele de piepturi crește
Credința ce partidului purtăm ;
Să ne intrecem și să învingem voinicește 
Cinstit și ne-nfricat - JURĂM I

Ni-s inimile vetre de lumină
Pe frunți azurul patriei purtăm ; 
Mai mindră către anii ce-or să vină
Să urce patria de azi - JURAM I

Sirguincioți ne pregătim pentru Olimpiadă 
Pentru ca România cu demnitate s-o reprezentăm 
Avind izvoare vii in „Daciada**
Și performanțe tot mai mari — JURAM I

Tovarășului Ceaușescu, cu credință 
Neîncetat îndemnul i-l urmăm ; 
Să urce tricoloru-n biruință
Prin „Daciada*1, peste veac - JURĂM I

Trăiască țara și conducătorul
Căruia visele-i intruchipăm 
S-avem mereu in inimi tricolorul
Din glorii către glorii să-l urcăm - JURAM I

MESAJUL TRANSMIS DE „ȘTAFETA DACIADEI"
(Urmare din pag 1)

Sportivii țărifi, integrați e- 
fectiv în activitatea productivă 
din uzine, șantiere, de pe o- 
goare, din școli și facultăți, 
din celelalte sectoare econo- 
mico-sociale, contribuie cu în
treaga lor energie, 
menit și entuziasm 
nirea exemplară a 
profesionale și de 
precum și a obiectivelor cu
prinse în Programul de dez
voltare a mișcării sportive.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că șl 
în acest an sportivii noștri au 
obținut noi victorii — 8 meda
lii de aur, 3 de argint și 13 de 
bronz la Campionatele mondia
le ; 12 de aur. 15 de argint și 
11 de bronz la Campionatele 
europene, precum și alte locuri 
fruntașe la competiții interna
ționale, care completează ma
rile succese ale poporului ro
mân dobîndite in toate dome
niile de activitate.

Sîntem Insă conștienți că 
dispunem de posibilități mult

cu devota- 
la îndepii- 

sarcinilor 
învățămînt.

Gimnastică de ansamblu prezentată de elevi, in splendide costume albe și roșii

1 fi O H

mai mari pentru ridicarea ni
velului general al sportului de 
masă și de performanță în con
cordanță cu exigențele puse 
de dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a societății noas
tre. Vom răspunde prin fapte 
grijii t>e care o purtați m Uscării 
sportive din țara noastră, con
dițiilor create pentru dezvol
tarea continuă a acesteia. asi- 
gurtnd îndeplinirea tuturor ho- 
tărîrilor partidului și statului 
în domeniul educației fizice și 
sportului, pentru a ridica tot 
mai sus gloria sportului româ
nesc.

Orientările șl indicațiile dum
neavoastră constituie un în
dreptar prețios în munca noas
tră, un vast program de ac
țiune pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor privind dez
voltarea largă a sportului de 
masă in rindul tineretului, 
tuturor oamenilor muncii 
la orașe și sate pentru 
prinderea maselor în practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice și a sportului. Expri
măm hotărîrea fermă a spor
tivilor de a întrona în toate 
ramurile de sport și în organi
zațiile sportive o atmosferă de 
muncă temeinică. îndârjită. con
știincioasă, de seriozitate, de 
mobilizare cu înaltă responsa
bilitate șl exigență comunistă 
pentru îndeplinirea riguroasă a 
programelor de pregătire, pen
tru ridicarea măiestriei noastre 
sportive in concordanță eu
cerințele internaționale, în
scopul obținerii de performan
țe la nivel mondial. Vom face

în numele participanților la
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
UNIUNEA ASOCIAȚILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 

ROMANIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI Și INVAȚAMINTULUÎ 

CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

al 
de 

cu-

totul pentru ca fiecare spor
tiv al patriei noastre să în
truchipeze trăsăturile morale < 
politice înalte ale tinerei gene
rații, în confruntările sportive 
interne și internaționale, să ob
țină rezultate cât mai bune, sl 
reprezinte cu cinste și demni
tate culorile patriei, și să con
tribuie cu toată ființa la creș
terea prestigiului României la 
lume.

Strins 
lui, al 
stimate 
secretar 
Republicii Socialiste România, 
sportivii din patria noastră se 
angajează să participe activ, 
cu tot elanul și entuziasmul loz- 
tineresc, la lupta și eforturile 
întregului popor, pentru înfăp
tuirea istoricelor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului. pentru transfor
marea și în domeniul sportului 
a cantității Intr-o n-ouă calitate' / 
superi oară.

Facem legămînt solemn în fața 
partidului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și pre
țuit fiu al națiunii române, pa
triot înflăcărat, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane, să slujim cu credință zt 
devotament patria și poportu, 
să facem totul, fiecare la locul 
nostru de muncă, pentru c* 
România socialistă să se dez
volte și să înflorească continuu, 
să urce pe trepte tot mai înalte 
ale progresului și civilizațieL

competiția naționala „Daciada*

uniți in jurul partidu- 
dumneavoastră, mult 
și iubite tovarășe 
general, președinte al



FINALA FESTIVĂ A . DAC!ADEI EDIȚIA1978, IMPRESIONA
In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general 

■1 Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășei Elena Ceaușeșcu, a celorlalți tovarăși din 
•onducerea partidului și statului, simbătă seara a avut Ioc pe 
■oarele stadion „23 August” din Capitală spectacolul festiv or
ganizat cu prilejul finalei competiției sportive naționale „Daciada” 
— ediția 1978, cea mai cuprinzătoare întrecere de masă desfi
gurată in țara noastră.

împreună cu tovarășul Ni colac Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușeșcu. au luat parte la această grandioasă sărbătoare a spor
tului românesc tovarășii Manea Mânescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazaca. Gbeorgbe Cioară. Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drâgânescu, Ion Ioniță, Petre Lupu Gheorgbe 
Oprea, Gbeorghe Pană. Ion Pătan. Dumitru Popescu. Gheorgbe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Ilie Verdcț, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu. Nicolae Giosaa, Vasile Patilineț Ion 
Drsu, Richard Winter, Vasile Marin.

Au participat, de asemenea, membri ai C.C. al P.CJL și ai 
guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai miș- 
•ării noastre sportive, zeci de mii de oameni ai muncii bueu- 
reșteni.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați In 
țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

„DACIADA* - COMPETIȚIA TUTUROR VIRSTELOR,

IZVOR DE VIGOARE, SANÂTATE Șl PUTERE DE MUNCA

Organizată din inițiativa tovară
șului NICOLAE CEAUȘEȘCU, 
«■npetiția sportivă națională 
„Daciada" pune pregnant în lu
mină preocuparea partidului și 
statului nostru pentru creșterea 
nivelului general al activității 
sportive de masă $1 de perfor
manță. pentru integrarea tot 
mal deplină a educației fizice 
Si sportului in ansamblul mun
cii educative, în procesul de 
formare a omului nou — preo- 
«npare ridicată la rangul de 
politică de interes național, 
înscrisă la loc de frunte în 
importante documente ale parti
dului. Sub semnul „Daciadei" 
s-au întrecut, Intr-o generoasă 
gi stimulatoare dispută sporti
vă, peste șase milioane de par- 
Ucipanți — muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vlrstnici, 
pionieri și școlari din întreaga 
țară. Extinzînd pe un plan 
superior tradițiile valoroase ale 
sportului românesc. „Daciada” 
Iși propune ca nobil țel atra
gerea maselor largi de oameni 
ai muncii de la orașe și sate 
In practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului, 
In vederea întăririi sănătății, 
eălirii fizice, creșterii capacității 
lor de muncă și creație, făcând 
mai activă și mai eficientă par
ticiparea cetățenilor în amplul 
proces de edificare socialistă a 
patriei noastre. In același timp, 
ea prilejuiește un cadru fertil 
pentru depistarea și afirmarea 
unor noi talente cu reale apti
tudini și posibilități de a urca 
pe treptele măiestriei sportive, 
pentru ridicarea nivelului gene
ral al activității sportive de 
performanță.

Acum, la încheierea primei 
ediții a „Daciadei", In acest 
moment de adîncă semnificație 
pentru întreaga noastră mișca
re sportivă, participanții iși în
dreaptă gîndul plin de dragoste 
Si recunoștință spre partid și 
secretarul său general, pentru 
sprijinul direct, neprecupețit, 
primii în pregătirea lor pentru 
sport, pentru muncă și viață, 

pentru condițiile minunate crea
te mișcării sportive din țara 
noastră.

Aceste gînduri și simțăminte 
Iși găsesc o însuflețită expresie 
în primirea caldă, entuziastă, 
făcută secretarului general al 
partidului încă din clipa sosirii 
la marele stadion.

Atmosfera devine și mai vi
brantă in momentul apariției în 
tribuna oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, a tovarășei 
Elena Ceaușeșcu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului. Minute în șir, 
răsună puternice aplauze, urale 
și ovații. Zecele de mii de oa
meni ai muncii prezenți in tri
bune, precum și sportivii care 
au participat la „Daciadâ", cei 
mai buni dintre cei buni, aflați 
pe gazonul stadionului, aclamă 
îndelung pentru partid, pentru 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă. Se 
scandează îndelung, cu înflăcă
rare, „CEAUȘEȘCU—P.C.R. !“, 
„CEAUȘEȘCU ȘI POPORUL !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
răspunde cu prietenie manifes
tărilor pline de căldură ale 
mulțimii.

Stadionul a Îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Pe frontispiciul une
ia din tribunele centrale se află 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, încadrat de drapelele 
partidului și statului. Pe fun
dalul tribunei a doua este În
scrisă cu litere purpurii ! „Da- 
ctada* — denumire cu valoare 
de simbol, care a găsit un larg 
ecou In inimile tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe pămîntul 
românesc — români, maghiari, 
germani șl de alte, naționalități.

Pe gazonul feeric luminat, 
8 000 de tineri, purtînd steaguri 
ale cluburilor din Întreaga țară, 
sînt pregătiți să deschidă ma
rea sărbătoare a sporturilor. 
Deasupra Imensei arene se aș
terne o liniște solemnă. Se in
tonează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Pe pista de atletism a stadio
nului pătrunde ultimul schimb 

al ștafetei venite din toate cele 
39 de județe ale țârii și din 
municipiul București, gugerind 
amploarea pe care a luat-o 
mișcarea sportivă în patria 
noastră sub seninul „Daciadei”.

Ștafeta, din al cărei ultim 
schimb fac parte numeroși 
sportivi medaliați olimpici, 
campioni mondiali, europeni și 
balcanici, urcă la tribuna ofici
ală. Atleta Natalia Mărășescu 
inmînează mesajul pe eare 
sportivii patriei il adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
mesaj în care se exprimă sim
țămintele de profundă gratitu
dine Pe care le nutresc milioa
nele de sportivi față de partid 
și de secretarul său general, 
angajamentul de a munci eu și 
mai multă dăruire pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai 
prețioasă la înflorirea României 
socialiste, la creșterea presti
giului său în lume.

în acordurile cunoscutului 
marș „Daciada”, mii de tineri 
aprind, pe raza tribunei a Il-a, 
mii de făclii, creînd o adevăra
tă explozie de raze ce suge
rează transmiterea, de-a lungul 
veacurilor, din generație în ge
nerație, a ștafetei idealurilor de 
luptă, de dreptate, de libertate 
și independență.

Atenția întregului stadion se 
Îndreaptă, apoi, spre grupurile 
compacte de sportivi care de
monstrează înrîurirea generoasă 
a „Daciadei" asupra dezvoltării 
multilaterale a personalității 
umane, a făuririi omului nou. 
constructor și apărător de nă
dejde al patriei noastre. Pe 
fondul sonor al unui cîntec pa
triotic, sînt rostite versuri în 
care este cuprins vibrantul o- 
magiu adus de sportivii parti
cipant la marea competiție 
„Daciada” secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, 
omul care și-a închinat întrea
ga viață fericirii și bunăstării 
întregului nostru popor: „în 
fruntea noastră, pildă lumina
tă / Se află fiul țării cel mâi 
bun / El, fiilor acestui plai stră

Șoimii patriei, florile fi bucuria vieții, in mult aplaudata lor evoluție

Noapte 
peste oi 
luminile 
Sub val 
pe plat fi 
eu mișei 
tineri in 
tinerii 
patriei, 
cu teme 
Everest 
Pe tribi 
apare r

bun / Le-a dat imbold de mîn- 
dră Daciadă”.

începe spectacolul. Cel mai 
grandios, cel mai reprezenta
tiv din istoria mișcării noastre 
sportive, creată din grija parti
dului pentru a asigura minții 
un trup sănătos, vigoare, pen
tru a inarma tineretul cu înal
tele calități morale necesare 
constructorilor socialismului t> 
comunismului : hărnicie, curaj, 
dirzenie. abnegație, spirit crea
tor. Spectacolul — la eare par
ticipi deopotrivă cei din sta
dion ti cei din tribune — se 
constituie Intr-un vibrant oma
giu de dragoste și recunoștință 
adus partidului, patriei socia
liste.

Este o fermecătoare seară de
FLACARÂ DĂINUIND PESTE MiLENII

Stadionul este inundat de lu
mină. Lumini din marile re
flectoare ee-l ^străjuiesc, lu
mină din bucuria ce sălășlu
iește in inimile oamenilor. Pe 
panoul electronic este înscris 
„DACIADA — 1978”.

Daciada. Sportivii. întregul 
tineret, țara intreagă au in 
minte și in suflet istoria a- 
cestor străvechi meleaguri, is
torie eare-si atestează cele 
peste două milenii de luptă 
neincetată pentru păstrarea fi
inței naționale și gliei sfinte, 
istorie pe care o continuăm cu 
mindrie. făurind astăzi visurile, 
năzuințele strămoșilor noștri.

Pe platoul central, între cele 
două uriașe clepsidre, ce su
gerează timpul, iți fac apariția, 
in sunete de com ti bucium, 
daci si romani, cu scuturi și 
lănci, care și-au unit forța, 
mintea si simțămintele pentru 
a plămădi un popor dîrz, de 
neînfricat, dăltuit parcă In cre
menea Carpaților. 
în cîmpia românească a răsărit 
Acum 2 050 de ani. în falduri 

de rouă, 
Din daci și din romani,

COPILĂRIE

Ca ti pasionantele întreceri 
sportive, fără momente de res
pira, tablourile grandiosului 

toamnă, eu cer senin si adieri 
blinde. Pe marele stadion se 
află doar o parte dintre cei 
care fac să pulseze viața spor
tivă a țării, dintre cei care — 
la indemnul secretarului gene
ral al partidului — muncesc 
eu rivnă zi de zi pentru a 
dobindi noi succese pe arenele 
lumii. Sînt însă cei mai re
prezentativi. cei care astăzi, la 
finele primei ediții a „Da
ciadei” pot raporta cu mindrie 
partidului că exercițiul fizic 
fortificator intră în obișnuința 
cotidiană a tineretului, că tot 
mai multe și în tot mai nu
meroase discipline sînt talente 
ce se pregătesc pentru a re
purta izbinzi la Olimpiade, la 
competițiile supreme.

în fața s< 
partidului, 
partid și 
cînta buc 
Tribuna 
ca intr-o 
tre flori 
zimbitor < 
tăria din 
Dealtfel, 
spus că it 
tivități d 
mai mult 
de muzic 
aceste im 
mini 
ambiantă 
de frumu

Din două civilizații străvechi, 
Din două trunchiuri de nobilă 

lumină 
S-a născut poporul român 
Care de peste două milenii 
Si-a apărat neîntrerupt.

împotriva valurilor istoriei. 
Existența, mindria și demnitatea. 

Pe tribuna-ecran apare, con
turat din lumini, steagul de 
luptă al vitejilor daci, in timp 
ce pe platou, in mijlocul da
cilor si romanilor vin urmașii, 
inălțind pe umerii lor pe pur
tătorul făcliei străbune, din fla
căra căreia se aprind sute de 
alte făclii, semnificînd pereni
tatea poporului român, perma
nența pe meleagurile patriei- 
mamă, hotărîrea de nestrămu
tat de a-i apăra integritatea, 
demnitatea.

Întregul stadion trăiește mo
mente emoționante revăzînd in 
acest tablou policrom o frîn- 
tură din frămîntata și eroica is
torie a poporului român. A- 
plauzele entuziaste care învă
luie stadionul răsplătesc deo
potrivă pe cei ce au infăti- 
țat acest tablou, ca ti Pe cei 
ce l-au imaginat.
FERICITĂ
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spectacol se succed fără înce
tare. Dintre faldurile cortinei 
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Ne este'
Grația 

ților, joc 
lor color 
tribunelo 
tele secr 
tidului. î 
chiderii 
la Cluj- 
gerează 
lor tn v 
vor să J 
toinici, 1 
anii stui



A
Jeneral al 
ducerii de 
întru a-și 
■ fericite. 
desenează, 
ivești. in- 
e, chipul 
l — copi- 
tre însăși, 
I de aici 
Ei viei ac- 
n a fost 

Li. Alături 
selectată, 

fe din lu- 
n^creat o 
fermecată, 
luită. Tri-

NVAȚÂM,

LOU AL DEZVOLTĂRII MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI
rea propriului lor viitor lu
minos.
Sintem o tinerețe comunistă 
Atitea generații împlinind 
Trecut și viitor ce-n noi există 
Sub steagul tău le împlinim, 

partid I 
Viitoarea bucuriei muncii cu

noaște apogeul in clipa în care 
privirile tuturor tinerilor se în
dreaptă spre cel care — ca ți 
ei — a muncit din 
fragedă tinerețe, spre cel ce le 
este exemplu ... 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

buna luminoasă a fost o parte 
integrantă din spectacol.

In acest decor de poveste 
copiii se joacă, fac sport, se 
întrec. Pe una dintre clepsidre 
apar ursuleții jucăuși, tntr-alta 
păpușile însuflețite de dragos
tea prietenelor lor, iar in mij
locul arenei micii cicliști în
cearcă emoțiile primului start. 
Apoi, laolaltă, ne cintd tuturor, 
cu glasuri cristaline, cintecele 
inimii lor :
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
îi mulțumim cu dragoste 

fierbinte 
Că ne veghează zborul — 

drag părinte 
Căliți Și demni In tara bucuriei!
MUNCIM

zi cit in 
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foiește filele, sugerindu-ne se
tea de invățături a milioanelor 
de elevi de pe întreg cuprin
sul țării. .Învățăm ți muncim 
pentru patrie* — înscrisurile 
luminoase de pe întreaga su
prafață a tribunei a doua — 
redau năzuințele celor ce vor 
forma miine .schimbul de șta
fetă* al constructorilor socialis
mului multilateral dezvoltat, al 
înaintării spre comunism. Ei 
execută nuclee ți contururi 
stmbolizind împletirea învăță
turii cu practica productivă : 
uriașe angrenaje — mecaniza
re. culegerea recoltei, precum 
ți tablouri sugerind preocupă
rile lor pentru fortificarea 
trupului ți minții : gimnastici, 
înot, atletism... Vioiciune, miș
care sincronizată, bogată poli
cromie.

PROFUNDĂ CARTE
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lincă din 
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|N SALOPETELE MUNCII

vintată a muncii din uzine, si 
pătrundă tainele chimiei, ele 
medicinei, să se pregătească te
meinic pentru a deveni dascăli, 
constructori sau fizicieni. Ei 
clădesc pe stadion, prin su
gestia unor imagini feerice, in 
noua arhitectură, noi edificii. în
soțiți de acordurile nemuritoa
rei „Ciocirlii*. Strâns legată de 
eforturile întregului popor, stu
dențimea Iși desfășoară întreaga 
activitate în slujba mărețelor 
idealuri ale socialismului și co
munismului. Studenții comuniști 
își împlinesc vigoarea pr&Cti- 
dnd sportul, iși aduc contribu
ția la îmbogățirea tezaurului 
sportului românesc. Repriza 
studenților a fost una dintre 
cele mai frumoase ale acestui 
minunat spectacol, la fel .de 
frumoasă ca și virsta lor. ca și 
idealurile care i însuflețesc.

stăpinire 
isă de 
bătoresc. 
: intră
bas vioi, 
furi de 
fcii. Sînt 
I uzinele 
p avîntă 
urile de 
muncii, 
lticolore 
pi iubit

fin al poporului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iar tinerii 
in-oțesc numele drag nouă, 
tuturor, cu imagini care le do
vedesc hărnicia, spiritul nova
tor.

Este ora 6 dimineața.. Așa 
ne-o anunță semnalul sonor ți 
startul intr-o nouă zi de muncă 
record s-a dat. Intr-o succesiune 
rapidă, o multitudine de ta
blouri ne înfățișează, trepidant, 

slrguința eu care tineretul iși 
aduce contribuția la succesele 
obținute in uriașa operă de 
eonstruefie care se desfășoară 
— sub conducerea dinamică a 
partidului — in întreaga țară. 
„Programul partidului, progra
mul poporului*, in fabrici ți 
uzine, in mine, in industria pe
trolieră, In construcții, in side
rurgie ți in agricultură, uteciț- 
fti contribuie activ la îndepli
nirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al Xl-lea al parti
dului, participind astfel la crea-

Forță, vigoare și elan in repriza ostașilor sportivi
Foto : Dragoș NEAGU

OSTAȘII ȚÂRII - APĂRĂTORI Șl CONSTRUCTORI

Al SOCIALISMULUI

tovarășul 
apărarea 

cuceririlor 
poporului, 
la construcția 

socialiste 
in patria

in acordurile marșului „Ar
mata populară”, intr-o cadență 
desăvirțită, intră sportivii mi
litari, care vor ilustra convin
gător ci tineretul care slujește 
patria sub drapel traduce in 
viață cu hotărâre sarcinile de 
cinste pe care i le-a încredințat 
partidul ți poporul, comandan
tul suprem, 
Ceaușescu : 
socialiste, a 
ționare ale 
parea activă 
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră. 
2 000 de ostași sportivi, repre
zentanți ai celor ce-au partici
pat la prima ediție a „Dacia- 
dei*, unii imbrâcați in haine

Nicolae 
patriei 

revolu- 
partici- 

so-

Rădăcini... Rădăcini... Rădăcini..;
De milenii adine implintate 
în glia străbună
Să fie lumină
Și adevărul să fie-n cetate,
Ca țara in veci să rămină
Cu inimă vie, stăpină.

Cei ce adesea ne-au incintat 
eu măiestria lor, student» de 
la Institutul de educație fizică

cea mai

permanent i

al- 
țan-

militare, alții In salopetele 
'bastre atit de familiare 
tierelor noastre sau in costume 
de sportivi prezintă o sinteză a 
activităților diurne ale vieții 

' ostășești. „Servim patria” — 
deviza sub care muncesc și tră
iesc — irumpe din piepturile 
lor tinere, dindu-ne astfel 
semnificația majoră a tabloului 
plin de vigoare pe care ni-l 
vor prezenta intr-o succesiune 
entuziismantă. Instrucție, mun
că, educație fizică și sport, ca 
parte integrantă a pregătirii 
ostășești, se îmbină intr-un tot 
armonios, perfect sincronizat, 
atestînd înalta disciplină a ar
matei populare, crescută și e- 
ducată de partidul nostru.

ISTORIE, PREZENT Șl VIITOR

din trupuri 
piramide, 

cu motive

ți sport, alcătuiesc 
tinere. viguroase, 
împletesc covoare 
florale. asa cum luminile țes 
in splendide culori de-a lungul 
tribunei a doua. Nu ritmul este 
cel care impresionează aici, ci 
eleganța ți cutezanța mițcări- 
lor, policromia, îmbinarea este
tică a mișcărilor cu muzica ți 

coloritul viu. Viitorii dascăli ai 
eălirii trupului, cei ce vor ve
ghea ea generațiile ce vin si 
fie viguroase, oțelite la trup, 
pentru ea mintea sd se poată

PENTRU GLORIA SPORTULUI ROMANESC

IZrcind firesc spre inalturi, de 
la cei mici spre cei mari, de 
la cei care au făcut cunoștință 
cu sportul in prima ediție a 
^Daciadei* la cei care ți-au fă
cut cunună din lauri olimpici. 
In arena grandiosului spectacol 
apar sportivii de performanță, 
reprezentînd 19 discipline, cei 
care au alcătuit, din măiestrie 
fi abnegație, din dorința de 
a-și aduce prinosul de recunoș
tință țării, care li înconjoară cu 
atîta dragoste, marea vitrină cu 
trofee a sportului românesc. De 
la două medalii olimpice ante
belice la 98 de medalii cucerite 
la Jocurile Olimpice — iată 
drumul de victorii străbătut de 
tricolori, construit cu grijă, mi
gală și dragoste de partidul 
nostru !

In prim-plan vin oiniștii. 
Poate pentru că sportul acesta 
este aproape tot atit de vechi 
cit și țara-leagăn, pentru ci el 
i-a însoțit pe bătrinii noștri ți 
fe» vremi de bucurie ți in vremi 
de vitregie. Astăzi el ni se pre
dată ca o dovadă in plus a 
perenității alor noștri aici, In
tre Carpați ți Dunăre, ca tm 
mijloc fericit de a aprecia cit 
de păstrător tn bunele tradiții 
este poporul nostru. Lingă ea, 
Ungi oină seculară, vin alte 
sporturi. Sint discipline care 
ți-au adus — prin reprezentan
ții ei cei mai de seamă — con
tribuția la depășirea cifrei de 
300 de medalii la mondiale, 
dintre care aproape 100 de aur, 
la făurirea unui veritabil tezaur 
In campionatele europene (444 
de medalii), la atitea și atitea 
succese repurtate pe diferite 
meridiane ale lumii. Handbaliș- 
tii, de 4 ori campioni ai lumii, 
sau caiacițtii și canoiștii — 
purtați pe valuri de mătase — 
de 6 ori laureați olimpici, vo
leibaliștii, atleții, luptătorii — 
făuritori si faimoasei școli 
românești —, scrimerii, boxerii, 
tenismanii s-au succedat intr-o 
veritabilă cascadă, dindu-ne fie
care cite ceva din frumusețea 
acestor sporturi, la înălțarea 
cărora au contribuit și ei activ. 
Gimnastica, cea a triumfului de 
la Montreal, a încheiat această 
splendidă demonstrație a spor
turilor, vrind parcă să ne su
gereze că atit ea cit ți suratele 
ei vor asigura permanența spor
tului românesc pe 
lumii.

Demonstrația se 
legămlntul solemn 
vilor față de Partidul Comunist 
Român, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în încheierea spectacolului, 
intr-o atmosferă de mare en
tuziasm, sportivii interpretea
ză cîntecul. In primă audiție, 
„Spre noi victorii” — versuri 
închinate patriei, partidului, 
secretarului general : „Trăiască

firmamentul

încheie eu 
al «porti-

9
înaripa, iți etalează virtuțile, 
ne sugerează siguranța miinilor 
ce vor modela trupurile sănă
toase ale generațiilor de azi și 
de miine.

Tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

Ceaușescu, Partidul să trăias
că /Trăiască România și toți ai 
țării fii / Români maghiari, 
germani, de orice grai am fi / 
Un singur Imn ne-adună I 
Trăiască România” /.

La tribuna a II-a. din plă
cuțe pictate se conturează 
chipul celui mai iubit fiu al 
poporului nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, către care se 
îndreaptă gindul de recunoștin
ță al sportivilor, al întregii 
noastre națiuni pentru neobo
sita sa activitate închinată fe
ricirii și propășirii României 
socialiste.

Pe ultimele acorduri ale cîn- 
tecului izbucnesc ura 
ovațiile participanților- 
lizarea acestui spectacă? - 
întregii asistențe. Focuri 5?. 
artificii iluminează marea a’t 
nă, martora acestui spectacol 
de neuitat. Se scandează nu
mele partidului și al secretaru
lui său general, cei prezenți 
dînd expresie sentimentelor de 
adîncă dragoste și stimă pe 
care le nutresc față de condu
cătorul partidului și statului, 
mulțumirii profunde față de 
grija pe care o manifestă pen
tru înflorirea sportului în pa
tria noastră, pentru progresul 
general al întregii țări.

La ieșirea din stadion regă
sim aceeași atmosferă de mare 
însuflețire.
Ceaușescu, __ __________
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui sînt salutați de mii de bucu- 
reșteni. Șoimi ai patriei și pio
nieri, tineri și tinere înconjoară 
eu dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. le oferă fru
moase buchete de flori, îi îm
brățișează cu căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului străbat pe 
jos aleea de la ieșirea din sta
dion, străjuită de mii de tineri 
care poartă drapelele partidului 
și statului, portrete ale secre
tarului general, sute de torțe 
cu care alcătuiesc un adevărat 
culoar luminos.

Tovarășul Nico’ae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu căldură ovațiilor și 
uralelor care nu contenesc.

Această vibrantă manifestare 
de dragoste încheie în mod 
strălucit marea sărbătoare a 
sportului românesc, sărbătoare 
care a pus încă o dată în lu
mină voința fermă a tuturor 
fiilor patriei — indiferent de 
naționalitate — de a face totul 
pentru gloria si măreția patriei, 
pentru triumful socialismului și 
comunismului în patria noastră.

Mircea CO5TEA 
Hristache NAUM



MWI SURPRIZE IN ETAPA
A 6fl A DIVIZIEI A

DEȘI GAZDELE AU DOMINAT CU INSISTENTĂ..;
9 » —

C.S. TIRGOVIȘTE - DINAMO 1-2 (0-0)

ÎNFRÎNGERE LA SCOR A LIDERULUI
ÎN FATA FOSTEI CODASE A CLASAMENTULUI!

© Biikiino București și $. c. Bacău - victorioase în deplasare • Politehnica lași a
recuperat la București punctul pierdut acasâduminica trecută • scorul etapei, ia Craiova

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
SÎMBATÂ 1. STEAUA 6 5 0 1 17- 9 10

2. F.G Baia Mare 6 5 0 1 9- 3 10
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș 1-0 (0-0) 3. F.G Argeș 4 4 1 1 10- 4 9
Univ. Craiova - F.C. Bihor 5-0 (0-0) 4. Universitatea Craiova « 3 2 1 12- 7 8
Politehnica Tim. - S.C. Bacău 0-1 (0-0) 5. C.S. Tîrgoviște « 3 1 2 8- 7 7

DUMINICA 6. A.S.A Tg. Mureș t 3 1 2 9- 9 7
7. Dinamo 6 2 2 2 8— 4 4

F.C. Baia Mare — Chim Rm. V. 3-0 (1-0) 8. S.G Bacău 4 3 0 3 4- 3 4
C.S. Tîrgoviște - Dinamo 1-2 (0-0) ■ V

9. F.G Corvinul 4 3 0 3 8- 9 4
Gloria Buzău — Steaua 4-1 (2-1) 10. Sportul studențesc 4 1 3 2 7- 4 5
F.C. Corvinul - U.T.A. 3-2 (2-1) 11. Politehnica lași 4 1 3 2 3- 4 5
Sportul studențesc- Politehnica lași 0-0 12. F.G Olimpia 4 2 1 3 4- 9 5
Jiul - F.C. Olimpia 3-0 (2-0) 11 Chimia Rm. Vilcea 4 2 1 3 7-12 5

ETAPA
(duminică

VIITOARE
1 octombrie)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat : SAVA (min. 65), respectiv DINU (min. 67) și ȚEVI 
(min. 89). Șuturi la poartă : 12—5 (pe poartâ : 6-3). Comere : 8-6.

C. S. TIRGOVIȘTE : Stancu 4 — Gheorghe 7, Alexandru “ - —
8 — Tătaru 5 (min. 33 Ștefânescu 5), Furnică 8, Kallo 8 
Marinescu 6, Isaia 6 (min. 63 Sova 8).

DINAMO : Eftimescu 8—1. Marin 7, Sâtmâreanu II 8,
7 - Dinu 8. Augustin 6 (min. 50 Dragnea 6), Custov 7 —
I. Moldovan 6), Țevi 5, Vrinceanu 8.

A arbitrat :T. Balanovici (lași) 7 ; la linie : Al. Ghigea (Bacău) ți R. 
Șerban (Craiova). I,

Cartonașe galbene : FL. GRIGORE, DINU.
Trofeul Petschovschi ; 10. La Juniori : 4-0 (4-0). I I

7, Ene 7, Pitar.
— Fi. Grigore 9,
Ghițâ 7. Chera. 
Mușat 6 (min. 71

Dinamo
F.C. Baia
S.C. Bacău
U.T.A
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica lași 
Steaua
Politehnica Timișoara
F.C Bihor

Mare
— F.C Corvinul
— A.SA Tg. Mureș
— Univ. Craiova
— Jiul
— Sportul studențesc
— F.C Olimpia
— CS. Tîrgoviște
— Gloria Buzău
— F.C Argeș

14.
15.
16.
17.
18.

M
U.TJL
Politehnica Timișoara 
Gloria Buzău
F.G Bihor

4 
«
4
6
6

0
2
2
0
1

4
3
3
4
4

8-10
4- I
3- 4
6-11
8-14

4
4
4
4
3

2
1
1
2
1

GOLGETER1I

Două întrebări își punea cro
nicarul înaintea partidei: va 
confirma echipa lui Proca star
tul bun din actualul campionat 
în fața unui adversar cu fir
mă și care va fi randamentul 
lui Mușat, atacantul necunos
cut de la Celuloza Călărași, de 
care își leagă acum I. Nun- 
weiller speranțele întăririi 
ofensivei echipei sale ? In ceea 
ce privește prima întrebare, 
C.S. Tîrgoviște a evoluat cu 
cursivitate și ritm, dominînd 
cu autoritate, „motoarele" fiind 
FL Grigore, Kallo și Furnică, 
primul făcînd o partidă foarte 
bună în fața internaționalului 
Cheran. Dinamo a încercat să 
fragmenteze jocul ofensiv al 
gazdelor și faulturile repetate 
se cereau avertizate de arbitru. 
După pauză, elevii lui Proca 
au traversat o primă perioadă 
de delăsare, dar introducerea 
lui SAVA s-a dovedit a fî in
spirată, acesta deschizînd ime
diat scorul printr-un gol de 
mare spectacol, atacantul tîrgo- 
viștean trimițind balonul din

săritură, cu capul, peste Efti- 
mescu, finalizind centrarea na 
mai puțin spectaculoasă, din vi
teză, a Iui FL Grigore : 1—tt. 
In euforia succesului, apărăto
rii echipei gazdă s-au lăsat, 
însă, descoperiți, numai că go
lul egalizator, venit la numai 
două minute, a fost în bună 
măsură „opera" portarului 
Stancu: Vrînceanu a șutat în
șelător de Ia 20 m, Stancu a 
boxat în picioarele lui Mușat 
și acesta^ cu genunchiul, a tri
mis mingea la DINU care, di» 
apropiere, a introdus-o Ia 
poarta goală: 1—1. Și atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
cu puțin înaintea fluierului fi
nal, ȚEVI a executat o foar
fecă pe spate și mingea a po
posit din nou în plasă, porta
rul Stancu... visînd pe undeva 
prin mijlocul careului. Cu •- 
ceasta răspundem și la a doua 
întrebare, ofensiva lui Dinamo 
rămînînd la fel de debilă ca 
și pînă acum, iar înfrîngerea 
tîrgoviștenilor fiind nemeritată.

Paul SLĂVESCU

C goluri : jaarcu (Universitatea Craiova) — 1 
11 m.

5 goluri : lordAneucu (Steaua) — 1 <tm 11 m.
< goluri : M. Răducanu (Steaua), Biro I (A.SJL. 

Tg. Mureș).
3 goluri : Bobrin, Radu n — 1 din 11 m (P. C. 

Argeș). Martoescu (CS. Tîrgoviște), Savu (Chimia 
Rm. VTjcea) — 3 din 11 m, Vamanu (S. C. Ba
cău), Roznai (TjC. Bala Mane), Stan (Gloria Buzău).

rî'n

DIFERENȚĂ DE VALOARE EVIDENTA

BUZOIENII AU
MAI MULT DECÎT DOUĂ PUNCTE...

REALIZAT, IERI,

GLORIA BUZĂU - STEAUA 4-1 (2-1)
Stadion Gloria ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 20 000. 

Au marcat : SIMION (min. 25), STAN (min. 45 și 76). TOMA (min. 59). 
respectiv IORDĂNESCU (min. 40, dta 11 m). Șuturi ta poartă : 9—6 (pe 
poartâ : 8—5). Cornere : 6-5.

GLORIA ; Cristian 11 7 — Nan 7, Nicolae 8, Simion 8. Tulpan 7 — Toma 
7, Ghizdeanu 8 (min. 84 Neculcea), Dobre 8 - Oprisan 7. Stan 8. Negoescu 
7 (min. 68 Vlad 7).

STEAUA : N. Răducanu 5 — Anghetinl 5, Same; 6. FI, Marin 5, Vîgu 6 — 
Dumitru 5, Stoica 6. iordănescu 5 (min. 65 Ad. lonescu t ) - Trol 5 (min. 
54 Zamfir 5), M. Răducanu 6, Aelenei 6.

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) 8 ; ta linie : H. Raab (Ctmpla Turztt) 
Și M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : TOMA. M. RADUCANU. SAMEȘ.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori i 1—4 (1—2).

■

jrie netă, mai mult de- 
aeritată, chiar la acest 

jj, aparent neverosimil. A- 
Cci cînd jocul s-a sfîrșit șl 
.id publicul buzoian scan
ează numele învingătorilor, 

este imposibil să pui doar 
pe seama evoluției slabe a li
derului această victorie care 
a stins, pe parcursul a nu
mai 90 de minute, luminile 
deloc plăcute ale lanternei. 
Per total, echipa antrenată de 
I. lonescu a jucat incompara
bil mai mult, a pasat mai 
mult, a alergat mai mult, fă- 
cînd o risipă de energie care 
face cinste unei formații re
cent promovate. Buzoienii au 
cîștigat în primul rînd prin 
seriozitatea cu care au mun
cit la mijlocul terenului, un
de Ghizdeanu l-a anihilat 
„om la om“ pe Dumitru, 
unde Toma a sprintat de zeci 
de ori, unde Dobre 
nat frumos mingile, 
compartiment fiind 
mereu de stoperul

a ordo- 
întregul 
susținut 
Nicolae,

prezent pe tot terenul șl be
neficiind de acoperirea calmi 
a libero-ului Simion. în atac, 
buzoienii au mizat pe zvîcni- 
rile repetate ale lui Stan șl 
pe travaliul matur al lui O- 
prișan, un adevărat barome
tru, astăzi, al torțelor echipei.

In tabăra adversă, jocul nu 
s-a legat nici un moment, 
pentru că Dumitru a dispărut 
în fața umbrei sale, Ghizdea
nu, iar Iordănescu, la rein
trare. n-a mai putut lua pe 
cont propriu acțiuni care să 
mascheze insuficiențele jocu
lui colectiv al echipei. în 
cadrul acestui tablou tactic, 
golurile au venit firesc, sub
liniind, pe de o parte, deci
zia cu totul remarcabilă a 
buzoienilor, iar pe de altă 
parte erorile apărării bucu- 
reștene, în frunte cu portarul, 
în min. 25, libero-uî SIMION 
a reluat cu capul, nejenat, la 
un corner executat de Dobre. 
In min. 40, IORDĂNESCU a 
transformat un penalty just

acordat La un fault asupra lui 
M. Răducanu. Gloria preia 
conducerea în min. 45, cînd 
STAN reia cu capul, în fața 
unui Răducanu inabil, 
min. 59, TOMA înscrie, 
capul, in urma unei acțiuni 
foarte frumoase, la care au 
participat Negoescu și Nico
lae. Scorul este pecetluit ta 
min. 76, cînd STAN, bine ser
vit de Dobre, „îl păcălește** 
pe FI. Marin și înscrie cu 
ușurință. Așa se încheie o 
partidă în care Gloria obține 
mai mult de două puncte. Prin 
victoria asupra liderului. Stan, 
Nicolae, Simion și toți cei
lalți devin cu adevărat jucă
tori de Divizia A.

loan CHIRILA

în
cu

a început furtunos, 
primul minut, sătmă- 

fost la un pas de des- 
scorului. însă Pataki, 
m, a luftat și balonul 
pe lingă poartă. Apoi, 
din Valea Jiului au 

o suită de atacuri, sol- 
mai multe lovituri d£

F.G BAIA MARE - CHIMIA RM. VILCEA 3-0 (1-0)
Stadion F.G Baia Mare ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori - aproxb 

mativ 15 000. Au marcat : ROZNAI (min. 22). KOLLER (min. 48 ți 86 - am
bele din 11 m). Șuturi la poartă : 25-3 (pe poartă : 10—1). Cornere : 8-1

F. G BAIA MARE : Ariclu 7 - Bora 7. Condruc », Koller 8, Molnar 8 - 
R. Pamfil 6, Sabău 6 (min. 70 Dragomirescu 6), Terheș 8 - Sepi 7, Roznai • 
(min. 70 Deac 7), Mureșan 8. '

CHIMIA : Roșea 8 - Lepădata 6, Stanca 6. Basno 6. Cincă 7 - Savu «. 
Iordan 6, G. Stan 6 — Teleșpan 6 (min. 76 G Nicolae), Coca 5 (min. 7* 
Pintilie), Carăbageac 7.

K arbitrat : V. Roșu 7 ; la linie : Fr. Coloși și M. Buzea (toți din București). 
Trofeul Petschovschi : ». La juniori : 4-0 (2-0).

„O echipă care știe bine lec
ția a învins fără drept de apel 
o alta care n-a putut conta la 
finalizare** (aprecierea aparține 
vicepreședintelui F.R.F., Ștefaa 
Covaci, prezent la meci). Intr- 
adevăr, diferența de valoare 
dintre combatante a fost evi
dentă. Iar „lecția" de care vor
bește Șt. Covaci nu este deck 
o circulație continuă a jucăto
rilor și a mingii, un pressing 
obstinat, o creditare totală a 
„pasei" continui, negratuită. 
Această lecție a fost repetată, 
ca de obicei, In dimineața me
ciului în acel antrenament teh- 
nico-tactic de intensitate me
die, în care Viorel Mateianu în
locuiește tabla neagră de de
monstrații cu dreptunghiul ver
de. real, al suprafeței de joc.

Oaspeții au încercat să con
tracareze atuurile băimărenilor

printr-un marcaj individual se
ver, la care s-a renunțat, însă, 
repede, prin descumpănire SĂ 
probabil din lipsă de putere. 
Singura lor ocazie de gol (Coc» 
min. 16), a fost întunecată de 
„barele" lui Roznai (min. 8) șl 
Sepi (min. 61), de ratările lui 
Mureșan (min. 70 și 76). idea-’ 
tice, cu tir imprecis la o poartă 
care lși oferea plasa. Așa ae 
explică că după golul lui ROZ
NAI (in min. 22, cu capul, la 
centrarea Iul Sepi), gazdele, net 
superioare, și-au rotunjit scorul 
prin două lovituri de penalty, 
pentru faulturi în careu (ta 
min. 48 și 86, transformate da 
KOLLER), după ce in min. 35 
arbitrul V. Roșu refuzase, spre 
stupefacția generală, un „11 m" 
limpede, la acroșarea lui Roz
nai în suprafața de pedeapsă.'

Ion CUPEN j

SUCCES MAI CLAR DECÎT iL ARATĂ SCORUL
Gazdele, in dorința de reabi

litare in fata propriului public, 
au început furtunos jocul, creln- 
du-si din start bune situații 
de gol, acea din min. 11 fiind 
cea mai mare. Atunci. Agud 
a trimis cu capul peste Jivan, 
dar Bîtea a salvat, in extre
mis. de pe linia porții. Apă
rarea exactă a arădenilor a ce
dat. la insistenta dominare a 
hunedorenilor, în min. 30, eînd 
fundașul Bucur s-a lansat in 
atac, centrarea sa impecabilă 
fiind finalizată spectaculos en 
capul de PETCU. După sase 
minute, Lucescn îl servește en 
o pasă pe GEORGESCU, care

salvat. In extre» 
linia porții. Apa-

F.G CORVINUL HUNEDOARA - U.TJL 3-2 (2-1) \
Stadion F. G Corvînul ; teren moale ; timp înnourat ; spectatori - aproxi

mativ 9 000. Au marcatt PETCU (min. 30), GEORGESCU 
NOMU (min. 59), respectiv CURA (min. 40) și KUKLA 
la poartâ : 24-7 (pe poartâ : 13—4). Comere î 14—4.

F.G CORVINUL : L Gabriel 7 - Bucur 7. Angelescu 7, 
7 — L Petcu 8, Dumitriu IV 7, Economu 8 — Lucescu 8, 
Șurenghin), Georgescu 7 (min. 76 Nicșa).

U.T.A- ; Jivan 6 — Bîtea 7, Gafl 6 (min.
5 — Leac 6, Schepp 7. Vacii 6 (min. 44 Domide 5) 
Coraș 7.

A arbitrat : N. Petriceanu 9 ; ia Unie : 
reștl) și I. Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : LEAG
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5—2 (3—1).

majorează avantajul. Deconec- 
tati. elevii lui Ilie Savu creează 
panică în fata porții lui Jivan.

JIUL - F.G OLIMPIA 3-0 (2-0)

66 Tamaș 6),

C. Bârbuiescu

(min. 
(min.

M«lâ 
Agud

36), ECO-
87). Șuturi
6, Bogdan

6 (min. 74
Gașpor 6, Gtargta 
Cura 7, Kukta 6,
(ambii din Bucvk

I 
I

Meciul 
Chi.ar în 
renii au 
chiderea 
de la 12 
a trecut 
jucătorii 
construit 
date cu 
colț și o bară (la centrarea lui 
Stoichiță, Sâlâjan a reluat cu 
capul — min. 16). După trei 
minute, Rusu a urcat pînă la 
linia de fund a Olimpiei, de

și DU- 
specla- 
balonul 
scorul :

unde a centrat în careu 
MITRACHE, printr-un 
culos plonjon, a trimis 
in plasă, deschizînd 
1—0. In continuare, elevii lui
Ene au menținut un ritm rapid, 
au avut o bară (Bucureseu, 
min 35) și cu un m'rtiut înainte 
de pauză același BUCUREȘCU, 
după o combinație cu Dumiira- 
che, a slalomat de la centrul 
terenului printre adversari, a 
ajuns in careu, a șutat pe jos 
șl... 2—0.

Schimbările efectuate la pau
ză de antrenorul Staicu s-au 
dovedit inspirate doar în ceea 
ce privește echilibrul jocului la 
mijlocul terenului, sătmărenii 
reușind să aibă chiar inițiativa

Stadion Jiul ; teren alunecos : timp noros : spectatori — aproximativ
6 000. Au marcat: DUMITRACHE (min. 19). BUCUREȘCU_ (mln. 44L CASSAI 
(min. 86). Șuturi la

JIUL : Caval 7 —
Mulțescu 6 (min. 42
77 Cossai). Bucureseu 

OLIMPIA : Feher 6
Popa 7 — V.

6), Pataki 5, Hațeganu 6.
A arbitrat : V. Topan 9 ; la linie : L Cimpeanu (ambii din Cluj-Napoca) 

șl N. Georgescu (București).
Cartonașe galbene : SMARANDACHE. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—0.

poartă : 16—5 (pe poartă : 6—1). Cornsre : 10-6.
Rusu 8, Bâdin 7, Ciupită 7. P. Grlgoro 7 — Stoica 8, 
Toma 6). Stoichițâ 8 — Sâlâjan 7, Dumitrache 7 (min. 
8—

___ _ - Pinter 4 (min. 46 Goia 6), Smarandache 6, Matei 7, 
Mureșan 6, Bathori tl 6, Marcă 6 — Helvei 5 (min. 46 Both I

■

mai mult timp. înaintașii Jiu
lui s-au resimțit după efortu
rile depuse în prima repriză, 
nu și-au mai putut crea ace
leași situații favorabile, însă 
apărătorii au destrămat cu pre
cizie acțiunile ofensive ale săt
mărenilor. Cu patru minute 
înainte de fluierul final, funda-

șui Rusu a urcat din nou pînă 
in apropierea careului advers, 
de unde a centrat și CASSAL 
înălțîndu-se mai mult decît ad
versarii săi, a expediat balonul 
cu capul în plasă, pecetluind 
scorul de 3—0 pentru Jiul.

Pompiliu V1NTILA

11 ■
După ce trece prin momenta 
grele. U.T.A. lansează un con
traatac prin CURA si extre
mul dreapta arădean reduce din 
hai&icap : 2—1.

După pauză, hunedorenii. mal 
ordonați în joc decît în pri
mele 45 minute, își creează multa 
situații favorabile, pe care la 
ratează însă cu nonșalantă 
(min. 50 — Agud ; min. 52 — 
Bucur ; min. 53 — Coras sal
vează de pe linia pertii ; min,' 
56 —• Economu ; min. 57 — 
Lucescu). Suitei 
se pune capăt în min. 59. ciad 
ECONOMU fructifică Inteli
genta pasă a Iul Peieu. La 
3—1, Corvinul se relaxează pre
matur, jucătorii devin super-' 
ficiali, lucru pe care oaspeții 
il sancționează prin golul ltd 
KUKLA (min. 87). Scorul final 
de 3—2 nu reflectă superiori
tatea de ansamblu a gazdelopj 
care a fost evidentă si netă. ■

Stelton TRANDAFIRESCU

de ratări 1



JOC MODEST, PLICTISITOR
SFORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI 0-0

Stadion Republicii ; teren bun : timp frumoi ; spectatori — aproximativ 
W 000. Șuturi la poartă : 18—6 (pe poaltâ : 8—2). Comoro : 7—5.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tănăsescu 6, Cazan 7, Grigor. 7, 
Cățol 6 — Munteanu 6, Oct. lonescu 6, Rădulescu 6 — Stroo 6, M. Sandu 5 
(min. 61 Șerbănică 6), Grosu 5 (min. 46 Chihaia 6).

POLITEHNICA : Bucu 8 - Micloț 6. Anton 7, Ursu 7, Murețan 7 - Ro
mi la 7, Banu 5 (min. 67 Ciocîrlan 5), Simionaț 6 — Doru lonescu 6 (min. 
76 Nemțeanu), Dănilă 5, Florean 5.

A arbitrat : Gh. Raci (Brațov) 7; la linie : T. Andrei (Sibiu) jl O. Ștreng 
(Oradea).

„ Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori : 4-2 (2-1).

Meciul disputat ieri dimineață 
In Capitală a dezamăgit aprope 
total. Spectatorii au asistat la un 
Joc fără nerv, plictisitor, cu nu
meroase greșeli individuale, lipsit 
nu numai de goluri, dar — tu

bună măsură — și de faze de 
poartă. Ambele echipe au evoluat 
sub așteptări șl dacă de la oas
peți — care, pentru a mal recu
pera din punctele pierdute acasă, 
au urmărit un rezultat egal, pu-

nlnd accentul pe defensivă — 
pretențiile nu puteau fi prea 
mari, din partea gazdelor — după 
frumoasa comportare din repriza 
secundă a partidei cu Dinamo — 
speram la mult mal mult. Este 
adevărat că bucureștenii au fost 
ieri mai aproape de victorie de- 
dt colegii din Iași, avlnd de par
tea lor dominarea teritorială (în
deosebi la mijlocul primei jumă
tăți a meciului și spre finalul 
lui), șutind mai mult la poartă și 
mai ales punlnd in balanță „ba
ra" lui Rădulescu din min. S3 
(cind șansa l-a ocrotit pe porta
rul Bucu, dealtfel bun in inter
vențiile sale), dar ei nu pot fl 
nici pe departe satisfăcuți de jo
cul. modest tn ansamblu, pe care 
l-au practicat. In special în atac, 
după cum recunoștea și antreno
rul M. Rădulescu, s-au dovedit 
mult deficitari, înaintașii nereu
șind să se demarce, cind acest 
lucru era necesar, tar mijlocașii 
(dintre care Îndeosebi Rădulescu 
continuă a fi tn scădere de for
mă) negăsind cele mal potrivite 
soluții de susținere a acțiunilor 
ofensive.

Sub raport ofensiv șt ieșenii 
s-au dovedit destul de modești, 
ei trinlnd (în special prin Simio- 
oaș) contraatacurile tocmai 
atunci cind, in apropierea careu
lui advers, s-ar fl impus o creș
tere a vitezei de acțiune, ața în
cât portarul Moraru n-a prea avut 
emoții tn acest mec.

Constantin RRANESCU

F-S. Marți după-amiazA. pe 
aceiași stadion, inceplnd de la 
•ca 14, Sportul studențesc va 
susține un atractiv UfC amical 
kiternațional eu reprezentativa 

Coreene.

Cea mai mare ocazie de gol a ttudenților bucure fie ni ia me
ciul de ieri : la șutul lui Rădulescu, mingea a lovit bara l

Foto : Drago? NEAGU

9 PENTRU Nr. 9...
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. BIHOR 5-0 (0-0)

Stadion Central; teren bun; timp frumos; ^>ectatorl( eprcximattv 
Au marcat: CAMÂTARU (min. 48 șl 67), MARCU (min. 81 fi M 
din penalty) și CIRȚU (min. 77). Șuturi la poartă: 26—5 (pe poartă: 
Co mere: 4—2.

UNIVERSITATEA: Lung 7 - Negrilâ 7. Bemeomi 7, Ștetonesce^t.

UOOO. 
ehimul 
14-2).

UNIVERSITATEA: Lung 7 — Negrită 7. Bemeatw 7, Ștef&nescv 8, Purima 
7 (min. 76 Tilihoi) — Ung urea nu 7, Danose 4 (min. 6< Crlțaa 8), Beldea- 
■u 8 — Cîrțu 7, Că mă ta ru 9, Marca 7.

F.G BIHOR: Vidac 4 - Naghi 4. Blgan 5, Zare 5 (min. 74 Dumitrescu 5), 
T. Molnar 4 — Naom 5 (min. 64 Negrea 6), M. Marian 5, Georgescu 8 — 
Lupău 4. Kun 4, Kiss 4.

A arbitrat : Gh. Jucan 8 ; la Bale : N. Ralnea (Bîrlad) N. Dînesca 
(Rm. Vilcea).

Cartonașe galbene: T. MOLNAR.
[ Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 3—2 (2-2).
[ • .....

în primele 45 de minute Uni
versitatea a fost o echipă oare
care de... Divizia B și dacă M. 
Marian n-ar fi ratat o imensă 
ocazie în urma unui contraatac 
«ingular (min. 33), gazdele s-ar 
fi văzut conduse, deși FX1. Bi
hor n-a făcut nimic altceva de- 
cit să se apere cu întregul efec
tiv. Doar Cămătaru, ambițios și 
insistent, se zbătea să caute 
breșe prin „pădurea" de picioa
re din careul lui Vidac. După 
trei minute de la reluare, insă, 
NR. 9 din echipa craioveană •-» 
Înălțat cu mult peste Bigan, 
Zare și M. Marian, a lovit min
gea precis cu capul, * marcat im- 
parabil și Universitatea a început 
să joace. Brusc s-au trezit din- 
tr-o inexplicabilă letargie Mar- 
cu, Beldeanu, Cîrțu, Crișan. 
S-au trezit toți și, în continu
are, deținătoarea Cupei a făcut 
cea mai bună repriză a ei din 
ultimii ani. Scorul a fost majo
rat de MARCU, după ce i-a de
pășit in viteză pe Bigan și T. 
Molnar (min. 61), pentru ca, 
șase minute mai tirziu, miile 
de spectatori să-l aplaude din 
nou pe CĂMĂTARU; să-i a- 
plaude de fapt săritura formi
dabilă și lovitura spectaculoasă 
de cap, balonul fiind trimis ful
gerător în plasă. F.C. Bihor nu 
putea da nici o replică, părea 
ca un boxer fără gardă, căruia 
li tremurau picioarele, care 
căuta să evite k.o.-ul Dar n-a 
putut. T. Molnar l-a faultat in 
careu pe Crișan (min. 70), 
MARCU a transformat impeca-

bil (nu ca in partida cu— For
tuna!) și scorul a luat proporții. 
Ultimul 
frumos: 
pînă în 
vers, a 
grupul de Jucători din 
printre care s-a strecurat CÎR- 
ȚU șl acesta a lobat, la rindul 
luL peste Vidac, Ieșit din poar
tă: 5—0.

Laurențiu DUMITRESCU

gol a fost si cel mai 
Ștefan eseu a avansat 
preajma careului ad- 

lăltat mingea peste 
f*u.

NESPERATA VICTORIE BĂCĂUANĂ
POLITEHNICA TIMIȘOARA - S.C. BACĂU 0-1 (0-0)

Stadion „1 Mal", teren bun; timp rece, înnourat, ploaie; spectatori — 
aproximativ 10 000. A marcat: VAMANU (min. 74). Șuturi la poartă: 16-8 
(pe poartă: 4—3). Corners: 10—1.

POLITEHNICA : Cetona 6 — Nadu 5, Păltinișan 7, Mehedințu 7, Barna 5
- Dembrovschi 7, Vițan 6. Cotec 5 (min. 72 Roșea 5) - Anghe! 6, Volaru 
5 (min. 72 Floareș 5), Petrescu 6.

S.C. BACAU: Mîndrilă 7 — Andrieș 7, Catargiu 8, Lunca 8, I. Solomon 7
- Vamanu 7, C. Solomon 7, Șoșu 6 - Pană 5, Botez 7, Anlohi 5 (pentru 
durități).

A arbitrat : G. Dragomir 4 ; Io linie : Gh. Retezan (ambii din București) șl 
C. Teodorescu (Buzău).

Cartonase galbene: ANTOHI. $OȘU.
Trofeul Petschovschi: 5. La juniori: 0-0.

Neașteptat de indirjit acest 
meci, in care S.C. Bacău a cău
tat să infirme— pierderea tn 
prelungiri a lntilnirii de la 
Rm. Vilcea. Și elevii antreno
rilor Traian lonescu și Nicolae 
Vătafu au reușit, plecind de la 
Timișoara cu două puncte ne
sperate. Partida a fost insă ce
nușie. fără virtuți tehnice, cu 
nenumărate întreruperi datora
te atit faulturilor (36 la număr), 
dt și deselor repuneri de la 
margine. Pe fondul acesta de 
joc fără orizont care a carac
terizat prima repriză, după 
pauză. In min. 52, la poarta lui 
Mindrilă se petrece o fază fier
binte, care avea să dinamizeze 
apoi restul lntilnirii. Ce s-a in- 
tîmplat? Păltinișan a fost faul
tat la 18 m. Tot el execută lo
vitura. mingea ricoșează din 
zid la Anghel, care șutează vio
lent la poartă. Mindrilă respin
ge la Voiaru j: acesta Înscrie.

Gol valabil, după părerea noas
tră, ca și a observatorului fe
deral și a observatorului arbi
trilor, neacordat insă de ar
bitru pe motivul unui of
said imaginar. Jocul se îndîr- 
jește, arbitrul este luat „în pri
mire de tribune", dar băcăuanii 
ies din acest moment mai ho- 
tărit la atac. In min. 74 ei mar
chează golul ce le va aduce vic
toria, prin VAMANU, după o 
combinație la care au mai luat 
parte Pană și Botez și la care 
apărarea timișoreană (și in spe
cial Nada) a greșit flagrant. 
După numai un minut era să 
fie 2—0 pentru oaspeți, dar I. 
Solomon se bîlbiie și balonul 
este respins. In final, studenții 
•u o bună ocazie de gol, in 
min. 82. dar Anghel trimite cu 
capul, din poziție ideală, pe 
Bngă poartă.

Mircea TUDORAN

EROAREA LUI SPERIATU SAU SCLIPIREA LUI BIRO I ?
A3X TG. MUREȘ - F.C ARGEȘ 1-0 (0-0)

Studiau J3 Augert* ; Mvua bun, dor puțin olunecos ; timp - • p'ouot 
plnă înaintea Jocului ; xpectatori - aproximativ 6 000. A marcat : B:RO I 
(oda. 54). Șuturi la poartă 16-10 (pe poartă »-4), Camera: 11-4.

A3 A. : Vunvuleo 7 - Onuțon 6, Unchia; 6, Itpir 8. Gali 7 - Vorodl 6, 
Bălării 6, Fîsloru 6 — Fazekar 5 (min. 77 Both II), Biro I 7, Hajnal 4.

F.C. ARGEȘ: Speriatu 4 — M. Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, hren 7 — 
Toma 6 (min. 46 laton 5), Bârbulescu 6. Chivexcu 5, D. Nicoloe 5 (min. 74 
Radu III), Radu II 7, Dobrin 6.

A arbitrat : C. Jurja 8 ; la linia : C. Dinulascu (ambii din București) și 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) — ambii cu semnalizări greșite.

Cartonașe galbene: SPERIATU.
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori : 1-1 (0-1).

Un meci fără mari virtuți 
tehnicc-tactice, ba, am putea 
spune, chiar cu erori, mai ales 
In privința finalizării, a șutului 
la poartă. în prima repriză, am 
asistat la un joc încîlait. Oas
peții, cu gîndul și intenția vă
dită de a obține o remiză, mai 
mult s-au apărat (destul de 
bine), ieșind. Insă, cu o exa
gerată timiditate In atac, unde 
am reținut eiteva pase excelen
te ale lui Dobrin, marea ratare 
a lui Totna (min. 18, singur cu 
portarul) și șutul greșit al lin 
Radu II (min. 33), din poziție

bună. Tn această conjunctură, 
AJS.A., deși cu citi va jucători 
destul de șterși (Ptslaru, Varo- 
di, Hajnal, Fazekaș), a dominat, 
probabil în virtutea faptului că 
juca pe teren propriu, dar n-a 
reușit să Înscrie, căci șutul lui 
Gali (min. 7) a fost imprecis, 
Fazekaș a reluat în min. 25 o 
minge prin foarfecă, spectacu
loasă doar pentru o poză și 
micul ecran, iar in min. 34, 
Biro I. la greșeala lui Speriatu, 
în loc să trimită în poarta goa
lă a centrat fără rost.

Dupâ pauză, jocul a intrat în

•celeași... calapoade. în min.' 
M, insă, în mod neașteptat, a- 
vea să se decidă soarta partidei, 
urmare a unei greșeli copilă
rești a portarului Speriatu. A- 
eesta a vrut să degajeze de lin
gă BIRO I, iar tirgmureșanul, 
atent, fără joc periculos și fără 
fault, „i-a suflat" balonul, cind 
acesta era în aer. s-a dus spre 
poarta goală și a marcat. De
geaba a protestat Speriatu (a 
mai primit și cartonașul gal
ben), degeaba s-au supărat și 
alți colegi pe arbitru, golul a 
fost perfect regulamentar ! Apoi, 
oaspeții au alergat după „remi
za planificată", dar Radu II 
(min. 65) a șutat în bară (n-a 
fost ofsaid, Gall era pe poziție 
mai retrasă). Arbitrul (care, la 
debut, a condus bine și nu-i în
țelegem pe acei spectatori care 
l-au huiduit) a prelungit timpul 
cu peste 2 minute datorită în
treruperilor, după care jucătorii 
au plecat la cabine aproape pe 
întuneric, gindindu-se la faza 
din min. 54 (rar se vede așa 
ceva), care a decis soarta me
ciului.

Constantin ALEXE

în Divizia B SURPRIZA ETAPEI A VI a: PETROLUL
SERIA /

F.
CONSTANTA

DELTA TUL- 
marcat : Bu-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 24 
septembrie 1978. Extragerea I : 
13 56 68 70 ; extragerea a U-a : 30 
*9 22 21 ; extragerea a IH-a : 11 
46 50 9. FOND TOTAL DE CtȘ- 
T1GURI : 507.199 lei, din care 
*8.097 lei report la categoria 1.

MINERUL GURA HUMORU
LUI — VIITORUL VASLUI 2—0 
|2—0). Au înscria : Chircu (min. 
29) și Coșexeanu (min. 41).

RELONUL — CEAHLĂUL 
NEAMȚ — F. C. 
6—<J.

F. C. BRAILA — 
CEA 1—0 (0—0). A 
lancea (min. 77).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
PROGRESUL BRAILA 2—0 (1—0). 
Au înscris : Arineanu (min. 40) 
și Chirie (min. 63).

TRACTORUL BRAȘOV — CJ5JII. 
SUCEAVA 2—0 (1—0). Au în
scris : Tampa (min. 9) fi Bori- 
ceanu (mim. 65). In min. 70 Stre- 
die (C.S.M.) a fost eliminat pen
tru lovirea jsxtenționa»tă a adver
sarului.

VICTORIA TECUCI — LCJ.M. 
BRAȘOV 1—1 (1—1). Au marcat: 
Funks (min. 40) pentru oaspeți, 
respectiv Rusu (min. 45).

PORTUL CONSTANTA — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 6—3 (*-l). 
Au înscris : Bucur (min. 6 și 86) 
șl Șișcă (min. 57).

F.C.M. GALATI — MUSCELU’ 
CÎMPULUNG 5—0 fl—0).
marcat : Olteanu (min. 31 șl 65), 
Florea (mm. 50), Orac (min. 56) 
și Cramer (min. 69).

CONSTRUCTORUL IAȘI — OL
TUL SF. GHEORGHE 0—0.

ETAPA VIITOARE (duminici 1 
octombrie); Delta Tulcea — Vic
toria Tecuci, C.S.M. Suceava — 
Constructorul Iași, Steagul roșu 
Brașov — F.C.M. Galați, Musce
lul Cîmpulung —r Portul Constan
ța, Relonul-Ceahlăul P. Neamț — 
Nitramonia Făgăraș, F.C. Con
stanța — Viitorul Vaslui, Oltul 
Sf. Gheorghe — F.C. Brăila, 
LC.I.M. Brașov — Minerul Gura 
Humorului, Progresul Brăila — 
Tractorul Brașov.

SERIA A ll-a

Au

, Relatări de la : D. Bolohaa, 
Rusu, N. Costin, B. Stoiciu. 
Gruia, C. Filiță, P. Bnacbe, I 
Arsenie și V. Diaconescu.

> C. 
C.

Gh.

1.
2.

3— 5.

6.
7.

8- ».
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VHT. Scornicești 
Metalul Buc. 
Rapid Buc. 
Dlnamo Slatina 
Petrolul Ploiești 
Metalul Plopeni 
Rulmentul Alex. 
F.C.M. Giurgiu 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
$.N. Oltenița 
Progresul—Vulcan 
Poiana Cîmpina 
Chimia Brazi 
Autobuzul Buc. 
Gaz metan 
Șoimii Sibiu 
Electro putere 
Chimia Tr. Mâg.

6
4
5
6
6
6
6
4
4
4
6
4
6
6
4
6
4
5

PLOIEȘTI ÎNVINSĂ ACASĂ
9
8
7
7
7
6
6
4
6
6
6
6
5
5
4
4
4

5-13 4

4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
3
2
2
1
2
2
1

1
2
1
1
1

1
1
1
2
2

0 3 
2 
2 
2 
4 
0 
0 
1
1 
2 
0 
o
2 2

2
2
2
1
3
3
3
3
3
4
4

8—
14-
13—
8-

5
5
3
9
8
5
3
8
7
3

7-
3-
9-10 

10-14
7- 7
8- 7
4- 7
5- 9 

10-16

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 0—1 (0—6). A
marcat Țegean (min. 54). tn 
min. 43 timișoreanul Stoișin a 
ratat o lovitură de pedeapsă.

MUREȘUL DEVA — VICTORA 
calan 1—0 (1—0). Unicul gol 
l-a înscris Szabados (min. 28).

.,U« CLUJ-NAPOCA — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 1—0 (1—0). A 
marcat Florescu (min. 38). Clu
jeanul Mânu a ratat un 11 metri.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1978 

I.n.
Bl.
IV.

V.
VI. 

VII.
vm.

IX. 
x.

XI. 
XII.xin.

2
1 
1
1

X
1
2

Gaz. met. — F.C.M. Giurgiu 1— ---------- 2
x

_______ 2
CIL Sighet — FCM Reșița x 
Dacia — Chimica Tîmăveni i

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI: 
629.431 lei.

C.S. Tg. — Din. BUC. 
F.C. B.M. — Ch. Rm. V. 
Gl. Buzău — St. Buc. 
F.C. Corvinul — U.T.A. 
Sp. stud. — Poli, iași 
J.ul — Olimp. satu Mare 
Ch. Brazi — Met. Plopeni
Portul — Steagul roșu 
Ceahlăul — F.C. C-ța 
CFR Tim. — CFR Cj-Nap.

1. F.C.M. GALAȚI
2. Steagul roșu
3. ........................
4.
5.
4.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
17.
18.

Viitorul Vaslui 
F.C. Constanța 
Constructorul lași 
Minerul Gura H. 
F.C. Brâila 
C.S.M. Suceava 
Muscelul C-lung 
Oltul Sf. Gh. 
Tractorul Bv. 
I.C.I.M. Brașov 
Relon-Ceah. P.N. 
Nitramonia 
Delta Tulcea 
Portul Constanța 
Victoria Tecuci 
Progresul Brăila

6 5
6 4
6 4
4 3
4 3
4 3
4 3

0 1 
0 2 
0 
2
1
1
1

4 2 2
4 3 0 
4 2 2
4 3 0

21-
10-
10-2

1
2
2
2
2
3
2
3

4 2 13
4 2 13
4 2 13
4 2 0 4
4 2 0 4 
4 114
4 114

8
3
4
5

7- 4
4
7
5
9
5
9
9
8

7-
5-

3-
6-12
3- 5
4- 8
9-13
2—30

10
8
8
8
7
7
7
4
4
4
4
5
5
5
4
4
3
3

PETROLUL PLOIEȘTI — VI
ITORUL SCORNICEȘTI 0—1 (0—0). 
Unicul gol al partidei a fO6t mar
cat de Șoarece (min. 73).

POIANA CÎMPINA — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 3—0 (3—0).
Au marcat: Manolache (min. 19), 
Liviu (min. 21) și Gherghicean 
(min. 28).

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 7—1 (3—0). 
Au înscris: Mincioagă (min. 12, 
65 șl 75). Frățilă H (min. 27), 
Fumea (mjn. 35, 46 și 81), respectiv 
Stânescu (min. 48 — din 11 m).

PROGRESUL — VULCAN BUCU
REȘTI — S.N. OLTENIȚA 1—0 
(0—0). A marcat Trandafirescu 
(min. 52).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — RULMENTUL ALEXAN
DRIA 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (0—0). Au marcat: 
Moraru (min. 51 — din 11 m) și 
Țiclaru (min. 84).

METALUL BUCUREȘTI — ȘOI
MII SIBIU 2—0 (1—0). Au înscris: 
Tănase (min. 44) și Sumulanschi 
(min. 51).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
RAPID BUCUREȘTI aminat.

METALUL 
Au mar- 

respectiv 
Spiridon

CHIMIA BRAZI — 
PLOPENI 1—2 (0—1).
cat : Mișu (min. 54), 
Eparu (min. 
(min. 73). 41)

ANINA — AURUL 
înscris ; 

(mim.
(min. 4).

64), David 
Stoica

Relatări de
C. Vîrjoghie,

la: I. Tănăsescu, 
__ ___  D. Mihail, Gh. Sla

ve, Gh. Manafu, M. Țacăl, 
Ștefan și A. Gheorghe.

N.

ETAPA VHTOARE (duminică 1 
octombrie): F.C.M. Giurgiu — 
Șoimii Sibiu, Poiana Cîmpina — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Au
tobuzul București — Dinamo Sla
tina, S.N. Oltenița — Petrolul 
Ploiești, Rapid București — Chi
mia Brazi, Metalul Plopeni — 
Progresul -Vulcan București, Vi
itorul Scornicești — Chimia Tr. 
Măgurele, Rulmentul Alexandria 
— Gaz metan Mediaș, Electropu- 
tere Craiova — Metalul București.

SERIA A lll-a
GLORIA BISTRIȚA — U. M. 

TIMIȘOARA 4—0 (2—0). Au în
scris Moga (min. 31), Butuza 
(min. 33 și 55) și Georgescu (min. 
•7).

C.IX. SIGHET — F.C.M. REȘI
ȚA 1—1 (1—0). Au marcat : Ro
man (min. 42) — pentru gazde, 
respectiv U|iu (min. 47).

MINERUL MOLDOVA NOUA— 
MINERUL CAVNIC 4—0 (3—0).

9), 
81 
11

Au înscris : Stoia 
Nestorovici u (min. 
Nestorovici I (min. 78 
m și 87).

(min.
42)

— din

DACIA ORAȘTIE — 
TIRNAVENI 2—0 (2—0). 
cat : Stan (min. 30) și Radu (min. 
35).

CHIMICA 
Au mar-

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ME 
T.ALURGISTUL CUGIR 2—8 
(1—0). Au Înscris : Mităchescu
(min. 32) și Florescu (mln. 7S).

la : I.Relatări de
Pralea, P. Sumandan._ LI. Ghișa, I. 
P. Lungu.

Jura,

Bistrița 
Anina

Toma, S, 
C. Crețu, 
Lespuc și

1. GLORIA
2. Minerul
3. „U“ Cj.-Nopoca
4. Înfrățirea Or.
5. Aurul Brad
6. Victoria Călan
7. Minerul M. N.
8. C.F.R. Cj.-Nap.

7—10. C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie

11. Ind. sîrmei C.T.
12. Mureșul Deva
13. Metalurg. Cugir
14. Minerul Cavnic
15. F.C.M. Reșița
16. Chimica Tirnov.
17. U.M.
18. C.F.R

Timișoara 
Timiș.

4
4
4

6
6
6
6 3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3

1 
1 
1
2
2
2

1
1
1
1
1
1

3 0 3
3 0 3 

2 
2
3
3
3
3
3
3
3
4

12- 4
12- 5
7- 2 

12- 7
a- 5
8- 10
6-
6-

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

1 
1
1
2
2
2 
1

6—
8—
7-

4
5
6
6
9
8

7- 10
4- 9
8- 11 
6-10
5- 10 
3-10

9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3

VIITOARE (duminică 1
C.I.L.

ETAPA
octombrie): Aurul Brad ____
Sighct, C.F.R. Cluj-Napoca în
frățirea Oradea, F.C.M. Reșița — 
Mureșul Deva, Minerul Cavnic — 
Ind. sîrmei C. Turzii,
Moldova Nouă — C.F.R. Timișoa
ra, U M. Timișoara — Dacia 
Orăștie, Victoria Călan — „U“ 
Cluj-Napoca, Chimica Tîmăveni 
— Gloria Bistrița, Metalurgistul 
Cugir — Minerul Anina.
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In meciul de gimnastica cu
te t

ANCA GRIGORAS SI ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE MERITUOASE

SELECȚIONATA DIVIZIONARA- R.S.F.S. RUSĂ
10-9, LA HANDBAL FEMININ

Azi, in sala Floreasca, se va disputa al doilea meci

ANCA GRIGORAȘ

Sîmbătă și duminică, în sa
la Dinamo, întîlnire internațio
nală amicală a reprezentative
lor feminine de gimnastică ale 
României și Angliei, confrun
tare utilă, cu caracter de ve
rificare, pentru ambele selec
ționate.

Pe lîngă gimnaste cu bogată 
experiență competițională, ea 
Teodora Ungureanu și Anca 
Grigoraș, din echipa noastră 
au făcut parte și sportive de
butante — Lucia Negrea, Nico- 
leta Prisecaru, sau mai tinere
le Rodica Dunca, Carmen Sa- 
vu și .Angela Bratu. Selecțio
nata țării noastre, cum era șl 
firesc, a dominat această con
fruntare, atît la exercițiile im
puse — desfășurate în prima 
zi — cît și la programul liber

ales de duminică dimineață. Cu 
o singură excepție (săriturile 
liber alese, probă în care, in
explicabil, Rodica Dunca n-a 
reușit nici o execuție corectă, 
anulîndu-i-se ambele încercări, 
iar Carmen Savu a prezentat 
o singură săritură, notată cu 
9,00), echipa noastră s-a im
pus la toate aparatele, cu 
punctaje convingătoare, distan- 
țîndu-se astfel în clasament 
Iată, spre edificare, cum a evo
luat concursul : exerciții impuse
— sărituri : România 46,75, An
glia 46,55 ; paralele: 47,25
— 46,25 ; bîrnă : 47,40 — 45,75 ; 
sol : 47,75 — 46,65 ; exerciții 
liber alese: sărituri: 46,00 — 
46,65 ; paralele : 47,75 — 46,20 ; 
bîrnă : 45,60 — 44,95 ; soi: 47,15
— 46,80.

In final, o diferență de peste 
șase puncte in avantajul echi
pei noastre (ROMÂNIA 375,90
— ANGLIA 369,80), avantaj 
care putea fi și mai mare dacă 
la sărituri și la bîrnă (liber) 
fetele noastre se concentrau 
corespunzător și nu ratau atit 
de mult Oricum, este de neac
ceptat ca, la bîrnă, de pildă, 
doar rezerva echipei, Nicoleta 
Prisecaru, să nu cadă de pe 
aparat I

La individual compus, dispu
ta pentru locul I, dintre Teodo
ra Ungureanu și Anca Grigoraș 
s-a încheiat cu victoria celei 
de-a doua gimnaste, victorie 
decisă în ultima probă, solul, 
in care, la saltul șurub 720 de 
grade, Teodora a atins covorul 
cu miinile. Iată primele cla
sate : Anca Grigoraș 76,25, Teo
dora Ungureanu 75,90, Angela 
Bratu 74,70, Karen Robb 74,65, 
Joana Sime 73,75, Susan Che- 
esebrough 73,70, Denise Jones 
73,65, Beverley Stanton 73,50.

Handbalistele noastre au de
butat cu succes în noul sezon 
internațional. Selecționata divi
zionară. de fapt reprezentativa 
noastră feminină, a întrecut e- 
chipa R.S.F.S. Ruse cu 10—9 
(5—5). la capătul unui meci de 
evident echilibru. Le-am pro
pune, însă, antrenorilor Fran- 
cisc Spier si Ion Bota să nu 
se bucure prea mult Echipa, 
aflată la capătul unei etape 
de pregătiri, a cjovedit mari 
carențe în atac (linia de la

9 m — Avădanei, Weber, 
Marcov-Andrei — avînd o 
prestație sub așteptări), iar a- 
părarea s-a dovedit si ea ușor 
penetrabilă. mai ales in zona 
iul Weber. Nici Lidia Stan n-a 
făcut mare lucru în acest meci. 
Ambițioasa ei adversară i-a pus 
echipei noastre multe proble
me aseară. Firește, n-a fost 
decit o primă verificare, dar 
ea a scos in evidentă multe 
capitole la care trebuie mun
cit intens, fără rabat. Avem

Răducu va realiza inci un gol pentru telecfionata României 
Foto : L MIHAICA

JUNIOARELE 0 „REMIZĂ" NEAȘTEPTATĂ

Constantin MACOVH

Șl, MAI ALES, NEDORITA!
Mai nesigure în 

mai neinspirate în 
în prima partidă, disputată vi-

apărare ți 
atac dectt

STEAUA A ÎNTRECUT PE LEVSKI-SPARTAK SI LA SOFIA (7-2), 
CALIFICÎNDU-SE ÎN TURUL URMĂTOR AL C.C.E. LA HOCHEI

Sîmbătă seara a avut loc la 
Sofia meciul de hochei dintre 
Levski-Spartak șl Steaua Bucu
rești din cadrul Cupei campioni
lor europeni. Deși s-au prezen
tat mal bine decit miercuri seara, 
la București, hocheiștii bulgari 
nu numai că n-au putut răsturna 
rezultatul (1—6 In meciul tur), 
dar au fost întrecut! din nou, de 
data aceasta cu 7—2 (1-0, 3-1, 
3—1). Campionii noștri au avut 
și ei o evoluție net superioară 
celei din prima întîlnire.

Punctele echipei bucureștene 
au fost realizate de Ilâlăucă z. 
Olenici, Nistor, Bogoș, Huțanu *1 
Gheorghiu.

Cîștigînd ambele meciuri (go
laveraj general 13—3) Steaua
București s-a calificat pentru tu
rul următor al CjC.E. In care ur
mează să tatUnească pe invlngă- 
toarea din partida 
(Iugoslavia) șl H. C. Bid 
veția).

Jesenic. 
(H-

TURNEUL FINAL AL 
„CUPEI ROMANIB”

din 
turneul 

competiții 
pa Romă-

Pe patinoarul „23 August' 
Capitală începe astăzi 
final al importantei l 
naționale dotată cu „Cupa Rol 
niei*. După cum se știe tntre-

cerile celor două grupe prelimi
nare au stabilit următoarele pa
tru formații finaliste : Sport Club 
Miercurea Ciuc și Sportul studen
țesc A.S.E. București la M. Clue, 
Dunărea Galați șl Unirea Sf. 
Gheorghe — la București, că
rora U se vor adăuga echipele 
bucureștene Steaua — deținătoa
rea trofeului — șl Dinamo.

Programul primei etape, de as
tăzi, este următorul : ora 10 : 
S.C.M. Ciuc — Sportul studen-esc 
A.S.E„ ora 16 : Steaua — Du
nărea Galați, ora 18,39 : Unirea 
Sf. Gheorghe-Dlnamo.

Etapa a H-a va avea loc inli
ne. iar a treia, joi.

IA ROMA Șl VENEIIA AU ÎNCEPUT TURNEELE

neri și cîștigată de ele cu 
17—14, handbalistele noastre 
junioare au fost nevoite să ac
cepte o „remiză”, care trebuie 
să le nemulțumească, aseme
nea unei tnfrtngeri. Meciul 
dintre echipele de junioare ale 
României ți R.D. Germane s-a 
încheiat cu scorul de 11—11 
(7—7), ți aceasta pentru că re
prezentantele noastre au fost 
departe de ceea ce așteptăm 
de la ele. Fără să le fi pus 
probleme in piua, oaspetele au 
reușit să le conducă și, in fi
nal, să le smulgă un egal da
torită unul travaliu mai intens 
ți unei dorințe mai aprige de 
a-și apropria victoria. Nutrim 
speranța că antrenorii vor lua 
măsurile de rigoare, ți că in 
viitor echipa se va comporta 
la valoarea ei reală. Au mar
cat: Dobra 3, Stanciu 2, Rădoi 
2, Pleșoianu 2, Andrei 1, Ma- 
rincov 1 — pentru România, 
respectiv Nehring 5, Ahe '3, 
Rast 2, Jtmgmie 1. Au arbitrat 
P. Szendrey și C. Sombeghî 
(Ungaria).

SEMIFINALE AEE C. M. DE VOLEI MASCULIN

convingerea că antrenorii vor 
Sti să elimine in scurtă vreme 
carențele evidențiate de acest 
loc.

Au marcat : Boși 2. Marcov- 
Andrei 2, Weber 2, Răducu 1,' 
Mălai 1, Avădanei 1. Torok 1 
— pentru România ; Mchovid 
2. Sakitova 2, Ivanova 2, Pro
kofieva L Korosteleva 1. Po- 
dogova 1 — pentru R.S.F.S. 
Rusă.

Al doilea meci dintre selec
ționata divizionară a României 
Si echipa R.S.F.S. Ruse are loe 
azi. de la ora 17,30, în sala 
Floreasca.

SPORTIVI ROMÂNI
IN COMPETIȚII

INTERNAȚIONALE
FINIȘ IN TURUL BULGAR1B
Cea de-a 28-a ediție a Turu

lui ciclist al Bulgariei s-a în
cheiat la Sofia cu victoria ru
tierului bulgar Nencio Staikov, 
urmat de Barinov (U.R.S.S.) — 
la 1:18, Koch (R.D. Germană) 
— la 2:07. în clasamentul ge
neral pe echipe, pe primul loc 
s-a situat Bulgaria, urmată de 
U.R.S.S. — la 3:11 și R.D. Ger
mană — la 3:18. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 8.

TURNEUL DE ȘAH DE LA I 
RZESZO

După consumarea a 5 runde, 
tn turneul internațional de șah 
de la Rzeszo (Polonia) conduce 
Henryk Dobosz (Polonia) cu 
4 puncte, urmat de Zlatko 
Klarfci (Iugoslavia) — 31/, p. 
Maestrul român V. Vaisman, 
care tn runda a 5-a l-a În
vins pe polonezul Zbigniew 
Symczak, ocupă locul 4, cu 3p.

NASTASE ÎNVINS DE BORG
Partidele disputate In prima 

zi a turneului internațional de 
tenis de la Buenos Aires s-au 
Încheiat cu următoarele rezul
tate : Bjorn Borg — Ilie Năe- 
tase 6—3, 6—1 I Jimmy Connors 
— Jose Luis Clerc 6—3, 6—4.

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL LA ȘAH

MANILA, 24 (Agcrpres). — La 
Baguio (Fllipin e), cea de-a 25-a 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre campionul 
lumii Anatoli Karpov șl șalangerul 
său Viktor Korcinoi s-a încheia* 
remiză la mutarea 30-a. în prezent 
scorul este de 4—2 în favoarea 
Iul Karpov.

VENEȚIA, 24 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri, des
fășurate în șase orașe din Italia, 
cele 24 de echipe pârtiei pante la 
cea de-a IX-a ediție a campio
natului mondial masculin de vo
lei s-au împărțit în grupe semifi
nale (2 pentru locurile 1—12 șl 1 
pentru locurile 13—24), care și-au 
început disputele la Roma șl Ve
neția ,

Din păcate, reprezentativa 
României lipsește din plutonul 
fruntașelor la actuala ediție a 
campionatului mondial ț în ul
timul meci, in grupa de la An
cona, voleibaliștii pregătiți neco
respunzător de A. Drăgan și W. 
Schreiber au jucat In disperare 
în fața celor cehoslovaci, pier- 
zind însă în cinci seturi. Spunem 
în disperare pentru că niciodată 
nu a ieșit mai bine în evidență 
lipsa unei concepții clare de joc, 
a puterii de angajare în luptă, a 
unei echipe de bază, care să fi. 
fost pregătită în funcție de ca
pacitatea și competitivitatea fiecă
rui jucător. In acest med de 
mare miză, antrenorii și-au dat 
seama (de ce așa târziu 7) că ri
dicătorul P. lonescu nu poate 
duce echipa la victorie (și l-au 
înlocuit cu Oros) ; că Dumănoiu 
trebuie să devină — așa cum 
merita dealtfel — titular : că Pop 
și Chifu nu sint jucători de con
curs ; că Girieanu singur nu 
poate asigura un blocaj eficient 
pe parcursul unui meci întreg 
etc., etc. După ce formația noas
tră a pierdut clar primul set, in 
cel de al doilea au început ru
lările obișnuite de jucători. Se 
găsise, la un moment dat (de 
ce abia la campionatul mondial, 
în situație limită ?). un sextet 
mai competitiv, în ciuda lipsei 
sale de omogenitate, consecuție a 
orientării deficitare în pregătire. 
Dar, parcă pentru a-i tăia ela
nul, tocmai cind conducea la o 
diferență mare de puncte (12—6 
în setul al doilea), acest sextet

cu greutate a mai 
o dată stopat de

găsit 
încă 
schimbări, efectuate la fel de ne
inspirat ca și In partidele prece
dente. Acestea, la care se adaugă 
și două greșeli grave ale arbi
trului secund F. Vidakovicl 
(Iugoslavia), au făctM ca un set 
cîștigat să devină unul pierdut 
Printr-un efort colectiv, voleiba
liștii noștri reușesc să 
breze situația la seturi. Aceasta 
avea însă să-șl pună amprenta 
pe desfășurarea setului cinci. In 
care reprezentativa noastră a a- 
părut în teren epuizată, demon- 
strînd că nici la capitolul pregă
tire fizică jucătorii nu stau bine, 
în acest fel tot ce au declarat 
antrenorii în legătură cu capa
citatea de joc a echipei și a pu
nerii ei în formă in zilele cam
pionatului mondial nu a avut 
nici un fel de acoperire practică.

Exceptând absența formației 
României de la turneele de la 
Roma, absență considerată totuși 
ca o surpriză, în rest, din cele
lalte grupe s-au calificat, con
form așteptărilor, echipele fa
vorite, ele continuindu-și acum 
drumul spre vlrfui ierarhiei 
mondiale.

Amatorii de volei din Veneția 
urmăresc așadar, de duminică, 
echipele participante la disputele 
din a doua grupă valorică a 
campionatului mondial, formații 
care nu au putut pătrunde, tn 
urma grupelor preliminare, în
tre prime’'' 12. Dintre ele se de
tașează reprezentativele Româ
niei și Ungariei, a căror confrun
tare directă va decide (slabă 
consolare) pe cîștigătoarea aces
tui turneu. Primele rezultate în
registrate pînă la ora la care 
transmit sint normale, învingă
toarele detașîndu-se fără dificul
tate. Din grupa de la Roma am 
putut urmări frumoasa dispută 
dintre echipele Bulgariei șl 
R. P. Chineze, încheiată cu vic
toria în cinci seturi a voleiba

echjb-

ALTE REZULTATE D-N 
GRUPELE PRELIMINARE • 
Italia — R-P. Chineză 3—1, 
Finlanda — Venezuela 2—3, 
Polonia — Mexic 3—fi.
Brazilia — Franța 3—1,
Ungaria — Cuba ‘ “ 
garia — R. D.
5—0.

COMPONENTA
LOR SEMIFINALE. ROMA 
(locurile 
Italia,
ria, RD. 
PA B :
Cuba, Japonia, Coreea de 
Sud, Cehoslovacia. VENE
ȚIA (locurile 13—24). GRU
PA A : Belgia, Egipt, 
Franța, Tunisia, Olanda, 
Canada ; GRUPA B : Ve
nezuela, Finlanda, Ungaria, 
Argentina, România, S.U.A.

REZULTATE DIN SEMI
FINALE. ROMA : Mexic — 
Coreea de Sud 0—3, R. P. 
Chineză — Bulgaria 2—3, 
U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 3—0 ; Cuba — Ceho
slovacia 3—2. ’'VENEȚIA : 
Belgia— Tunisia 3—0, O- 
landa — Egipt 3—0, Franța 
— Canada 3—0. Ungaria — 
Venezuela 3—0.

PROGRAMUL DE AZX.
ROMA : U.R.S.S. — Bul
garia, Brazilia — R. P. 
Chineză, Cehoslovacia — 
Polonia, Japonia — Me
xic, R. D. Germană — 
Italia, Coreea de Sud — 
Cuba ; VENEȚIA : Olan
da — Tunisia, Canada — 
Egipt, Belgia — Franța, 
Finlanda — Ungaria, Ar
gentina — S.U.A., Româ
nia — Venezuela.

Mexic 
Franța 

0—3. Bui- 
Germană

GRUPE-
1—12). GRUPA A: 
R. P. Chineză,
Brazilia, Bulga-
Germană ; GRU- 

Polonia, Mexic,

U.R.S.S. 
Brazilia -

R. D.

liștilor bulgari, tn rest șl aid 
consemnindu-se rezultate nor
male.

Aurelian BREBEANU
Rezultatul partidei România — 

Argentina, programată la o oră 
tîrzie, nu ne-a sosit ptnă la în
chiderea ediției.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM . Competiția da 

decatlon disputată în localitatea 
franceză Antony a fost cîștigată 
de echipa Elveției. La individual, 
locul trull a revenii elvețianului 
Bruno Sctrâidelholz. cu 7 4SS p. o 
La Varșovia, atleta poloneză Elz- 
bleta Katodik a ciștigat cursa de 
1 500 na cu 4:17J, iar coechipiera 
sa Anna wiodarczyk s-a clasat 
prima la lungime — 6,44 m.

BASCHET • Echipa masculină 
a S.U_A_ care se află In prezent 
la Australia, a susținut un prim 
joc de verificare la Sydney la 
pompau4a selecționatei Australiei, 
pe care a Invins-O cu 99—81 (50— 
37). • In turneul feminin de M 
Varșovia. Spartak Moseo.-a a În
vins cu S2—W (31—14) formația 
vest-germanl B.C. Gottingen. 
Alte rezultate : „Polonia- Varșo
via — Zrieznidar Sarajevo 72—66 
(36—33) ; W-sla Cracovia — Mladi 
Banja Luka 99—5« (50—36). In
c asament conduc Wisla Cracovia 
și Spartak Moscova, cu câte I p.

FOTBAL • ta etapa a 5-a a 
campionatului Ungariei, echipa 
--------  — • a pierdut 

cu 0—L
Bekăscsaba.

M.TJL B-viapeis’-a 
p« teren propriu, 
tn fața echipei 
Alte rezultate : Hortvâd — Diosg- 
yflr 5—« ; UjpesU. Dozsa — Vidfeo- 
ton 3—1 ; va o, — szombatheiy 
»—•; Zalaegerszeg — Feretcvăro, 
4—X Osameat : 1. Honvâd — 
16 p. X Ferencvârce — > p. *. 
Vid^oton — t P. 10. M.TJC — 
4 p • tn etapa a 7-a a campio
natului tnglez : Arsenal — Man
chester United 1—1 ; Birmingham 
— Chelsea 1—1 ; Bolton — Nor
wich 3—2 ; Coventry — Leeds 
9—« ; Derby — Southamptio*
2—1 ; Everton — Wolverhampton 
2—0 ; Ipswich — Bristol o—1 ;
Manchester City — Tottenham 
2—0 ; Nottingham Forrest — 
Middlesbrough 2—2 ; West Brom- 
wich — Liverpool 1—1 ; Queens 
Park — Asion Villa 1—0. Conduce 
Liverpool — 13 p, urmată de 
Everton - U p j Coventry —

M p. • în. meci amical, la Flo
rența : Italia — Turcia 1—0 (1—0). 
A marcat Graziani (min. 26) •
Tn 32-imile de finală ale „Cupei 
R.F. Germania- Bayern Miinchen 
a fost eliminată, pierzînd cu 4—I 
meciul susținut pe teren propriu 
cu formația V.F.L. Osnabruck- 
care activează în divizia secundă 
a campionatului. Fortuna DUsseâ- 
dorf a învins cu 3—0 formația 
Heilbronn (din liga a n-a).

HANDBAL • • în penultima
partidă a turneului feminin da 
la Vilnius : R.D. Germană — 
Iugoslavia 24—16 (11—6) ; U.R.S.SL 
— Danemarca 14—8 (6—5) ; Ceho
slovacia — R.S.S. Lituaniană 
17—15 (10—9). în clasament con
duc echipele R. D. Germane șl 
U.R.S.S_ cu rite 8 p.

MOTO • La Rijeka, Marele 
Premiu al Iugoslaviei a fost riș
ti gat la 350 cmc de australianul 
Greg Hansford (pe Kawasaki-). 
Ceilalți învingători 50 cmc — 
Torino (Spania), pe 
125 cmc : Nieto (Spania),
, .MirtareHi- ; 250 cmc
Hansford.

PENTATLON • Proba de 
din cadrul concursului de 
Jrienia Gora (Polonia) a 
riștigaxă de polonezul Trybusle- 
wiez, cu 1 110 p. După trei pro
be. în clasamentul general coo 
duce Deri (Ungaria), cu 3 030 p.

TENIS • In turneul de la Loa 
Angeles, H. Solomon l-a învins 
cu 5—l 6—2 pe B. Teacher, iar 
A. Ashe a dispus cu 3—6, 7—fi, 
8—1 de R. Moore. în „sferturi* : 
Solomon — Norback 6—4, 6—2 j
Fleming — J. Lloyd 0—6, 7—5,
6—X • în semifinalele turneului 
de la Bournemouth (Anglia), J. 
Higueras l-a eliminat cu ‘ “ 
6—0 pe A. ~ * ’
toluccl l-a 
pe englezul 
Davis4*, la 
Ecuador — _ ___  _
vor întUnl în turul următor echi
pa Argentinei.

,,Bultaco*ț
P.

ttt

*• Gimenez, iar P. Ber- 
Intrecut cu 6—3, 6—1 
A. Jarrett • In „Cupa 
Guayaquil (Ecuador) r 
Peru 3—0. InvingătorH
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