
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN UNELE TARI DIN AFRICA
• Președinții NICOLAE CEAUȘESCU și OM AR 
BONGO au semnat Tratatul de prietenie 
și cooperare intre România și Gabon
• La Moanda și Mounana, în Republica 
Gaboneză, grăitoare mărturii ale prețuirii 
și stimei de care se bucură România, 

președintele NICOLAE CEAUȘESCU
In cursul după-amiezii de 

marți, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Omar Bongo, s-a în- 
tîlnit cu muncitorii de la mine- 

>Ie din Moanda și Mounana și 
cu populația din aceste loca
lități.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo au efectuat că
lătoria spre aceste importante 
centre miniere la bordul unui 
elicopter, fapt care a oferit 
prilejul de a survola punctul 
terminus al unei căi ferate 
transgaboneze și itinerarul de-a 
lungul căruia va fi realizată, 
cu concursul țării noastre, pre
lungirea acestei artere de co
municații atit de 
pentru dezvoltarea 
Gabonului.

In piața orașului, 
mulțime de oameni 
entuziasm pe 
Nicolae Ceaușescu 
Bongo, aclamă îndelung pe șe
ful statului român, pe care îl 
intimpină, după obiceiul locu
lui, cu ritmuri de tam-tam, 
dansuri și cîntece.

Primarul localității Moanda 
a adresat un cald cuvint de 
bun sosit 
români.

La rugămintea gazdelor a 
luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconjurat 
cu deosebită căldură de mine
rii și locuitorii orașului, care. 
In timpul alocuțiunii, i-au fă
cut vii manifestări de simpa
tie, aplaudind in repetate rîn
duri, aclamind pentru priete
nia româno-gaboneză, pentrn 
colaborarea dintre țările și po
poarele noastre.

încheierea întîlnîriî este ur
mată de o manifestare de 
mare entuziasm din partea 
populației din Moanda, căreia 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo ii răspund 
căldură, îndelung.

; Se pleacă apoi Ia minele 
pe platoul Baugome, unde 
află cele mai mari rezerve 
mangan ale Gabonului.

în continuarea vizitei, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și

importante 
economiei
o mare 
salută cu 
președinții 
și Omar

înalților oaspeți

cu

de 
se 
de

Omar Bongo au mers la mi
nele din Mounana.

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii și locui
torii din această localitate a 
prilejuit, ca și la Moanda, o 
mare sărbătoare populară. Pe 
platoul ce domină localitatea 
și exploatările miniere, unde 
a aterizat elicopterul, au venit 
mii și mii de oameni, 
întimpină pe distinsul 
român cu cîntece și 

_ In această atmosferă 
țitoare, președinții 
Ceaușescu și Omar Bongo sînt 
salutați de primarul localității.

A luat apoi cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu. In 
repetate rînduri, cuvîntul pre
ședintelui României este salu
tat cu vie satisfacție, cu a- 
plauze și aclamații, cu tam- 
tam-ul tobelor, cu manifestații 
de prietenie, marcate prin pu
ternice scandări ale mulțimii: 
»Oye — trăiască".

Se vizitează în continuare 
minele de uraniu din Mounana.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo au fost conduși 
Ia plecare cu aceleași calde și 
entuziaste manifestații de sim
patie întîlnite pretutindeni, pe 
întreg parcursul vizitei.

Suita tuturor acestor mo
mente ale vizitei s-a consti
tuit intr-o grăitoare mărturie 
a prețuirii și stimei de care 
se bucură România, președin
tele Nicolae Ceaușescu, a fap
tului că poporul gabonez dă o 
înaltă apreciere colaborării cu 
poporul român, acțiunilor sale 
de solidaritate și sprijin al e- 
forturilor Gabonului pentru 
a-și făuri o economie puter
nică, care să asigure progresul 
și prosperitatea țării.

★

Seara, guvernatorul provin
ciei Haut-Ogooue, Antoine 
Mboumbou Miyakou, a oferit 
înalților oaspeți români un fru
mos spectacol de folclor ga
bonez.

care îl 
oaspete 

dansuri, 
însufle- 
Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

Etapa a 25-a a Diviziei A de fotbal

• Timișorenii își continuă spectaculoasa 
ascensiune ® Steaua invinge pe Sportul 
studențesc cu un scor de forfait • Poli
tehnica lași, un nou duș scoțian • Cel 
puțin șase echipe in lupta pentru evita.-eti 

retrogradării

REZULTATE TEHNICE
Politehnica Tim.
C.S. Tirgoviște 
Dinamo
Chimia Rm. Vilcea 
U. T. Arad
Sportul studențesc 
Politehnica lăți 
Univ. Craiova 
F. C. Baia Mare

- F.C. Argeș
- F.C. Bihor
- Olimpia S. Mare
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Steaua
- S.C. Bacău
- Jiul
- Gloria Buzău

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

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

CLASAMENTUL
1. DINAMO 25 12 7 6 33-17 31
2. F.C. Argeș 25 14 3 8 37-23 31
3. Steaua 25 13 4 8 45-25 30
4. C.S. Tirgoviște 25 12 5 8 30-23 29
5. Univ. Craiova 25 10 8 7 31-19 28
6. F.C. Baia Mare 25 13 2 10 27-26 28
7. S.C. Bacău 25 10 6 9 29-24 26
8. Sportul studențesc 25 10 6 9 33-33 26
9. Politehnica lași 25 9 7 9 28-30 25

10. Politehnica Tim. 25 10 4 11 24-25 24
11. Jiul 25 10 4 11 29-36 24
12. A.S.A. Tg. Mureș 25 9 5 11 33-42 23
13. U.T.A. 25 8 6 11 33-33 22
14. Olimpia 25 10 2 13 26-39 22
15. Corvinul 25 9 3 13 31-37 21
16. Gloria Buzău 25 9 3 13 26-38 21
17. Chimia Rm. Vilcea 25 8 5 12 27-40 21
18. F.C. Bihor 25 6 6 13 23-35 13
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In județul cluj, școlarii se bucură din plin

Ploaia deasă fi rece nu a putut împiedica desfășurarea crosului 
organizat duminică în parcul sportiv „Babeș-Bolyai“

Nu mică ne-a fost mirarea 
cind am aflat, la Inspectora
tul școlar al județului Cluj, că 
numeroase școli și licee și-au 
propus să organizeze pe timpul 
vacanței de primăvară tabere 
de... schi la Vlădeasa, la Băi- 
șoara sau Bilea. Dar inspecto
rul școlar Marian Pașcalău 
ne-a explicat că opțiunea pro
fesorilor și elevilor respectivi 
este justificată, pe muntele Vlă
deasa și în celelalte locuri de 
tabără existind încă zăpadă 
bună de schiat. Și iată că, 
după numai o zi de la discuția 
noastră la Inspectorat, a tras 
o ninsoare zdravănă la munte, 
care și-a trimis solia pînă la 
porțile orașului de pe Someș, 
pe dealul Feleacului, așa incit 
iubitorii sporturilor de iarnă 
au tot temeiul să se bucure de 
o vacanță pe pofta inimii lor. 
Printre aceștia se află elevi 
ai Liceului industrial Brasșai, 
ai Liceului de matematică- 
fizică din Cluj-Napoca, ai șco
lilor generale nr. 19 Cluj- 
Napoca, din Huedin și Sîncrai.

Ce fac ceilalți elevi ? Orga-

nele și organizațiile cu răspun
deri și atribuții — C.J.E.F.S„ 
Inspectoratul școlar județean, 
Comitetul județean al U.T.C„ 
Consiliul județean al organi
zației pionierilor ș.a. — au în
tocmit un program bo
gat de excursii și dru-

meții, de 
tive de tot __ _ H____ ,__
sportive școlare, pe cartiere și 
orașe. S-a ținut seama de do
tările sportive ale fiecărei u- 
nități școlare, de orarul baze
lor sportive și, firește, de pre
ferințele tinerilor beneficiari. 
In curțile și sălile de gimnas
tică ale școlilor și liceelor 
au fost asigurate materialele 
necesare și, după un program 
riguros, profesorii de educație 
fizică și alte cadre didactica 
vor fi prezente pentru asis
tență de specialitate.

Cluburi de vacanță au luat 
ființă In aproape toate școlile 
și liceele, activitățile sportive 
avînd o mare pondere în preo
cupările zilnice. Crosurile șl 
alte probe atletice, baschetul, 
handbalul, tenisul de masă, șa
hul și fotbalul se află Intra 
preferințele prioritare ale copi
ilor și tineretului studios, care 
au acum posibilitatea să 
practice cîteva ore bune 
zi, pentru că plac, pentru că 
fortifică și pentru că relaxează 
după un trimestru de învăță
tură.

Timp mai mult au acum la 
dispoziție și elevii din cercu
rile și grupele de performanță 
ale asociațiilor și cluburilor 
sportive școlare, ale caselor 
pionierilor și șoimilor patriei.

Mircea COSTEA

Intreceri spor- 
felul in asociațiile

(Continuare in vaa. 2-3)

La Campionatele Balcanice de judo de ia Atena

le 
pe

SPORTIVII ROMANI AU REALIZAT
UN BILANȚi

Atena au fost reuniți, 
. de trei zile, la sfîrșitul 

săptămînii trecute, cei mai 
buni judoka din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și 
Turcia în cadrul întrecerilor 
celei de-a 5-a ediții a Cam
pionatelor Balcanice. Competi
ția, după cum aveam să aflăm

REMARCABIL
La 

timp

— Olimpia (3—1) Foto : Dragoș
Dinu înscrie spectaculos primul din cele două goluri ale sale în partida Dinamo 

_ NEAGU

la întoarcerea lotului nostru, 
a fost extrem de dificilă, dar, 
cu toate acestea, sportivii ro
mâni au înregistrat un bilanț 
remarcabil : 4 titluri balcanica 
obfinute de Nicolae Vlad (cat. 
semiușoară),
(grea), Iosif Pal (open) in în
trecerile individuale și de se
lecționata fării noastre în con
fruntarea pe echipe. La aces
tea trebuie să mai adăugăm că 
la „individuale", Cornel Ro
man (ușoară), Constantin Got- 
că (mijlocie) și Ion Arsenoiu 
(grea) s-au clasat pe locul 2, iar 
loan Domnar (superușoară), 
Toma Mihalache (semimijlocie), 
Costel Năftică (semigrea) și Ion 
Arsenoiu (open) s-au situat pe 
locul al 3-lea. In clasamentul 
pe națiuni, România a ocupat, 
astfel, primul loc.

Rezultatele obținute de spor
tivii noștri la Atena le depă-

Jacob Codrea

Costin CHIRIAC

(Continuare in Dao 2-3)

1ENISMANUL ANDREI DÎRZU
SE DISEINGE LA NAPOLI

GOLGETERII
14 GOLURI : C. Stan (Gloria) — 1 din 11 m. Radu n (F.C. Argeș) — 3
10 GOLURI: Marinescu (C.S. Tirgoviște), M. Răducanu (Steaua) — 1 

Marcu (Univ. Craiova) — 2 din 11 m.
9 GOLURI: Biro I șl FaxUi. la.s.A. Tg. Mureș).

- -- _ * ~ 11 m, Dembrovschl (Politehnica

din 
din

ii m.
11 m,

Timl-8 GOLURI: Iordănescu (St- is) — 1 din 
șoara) — 3 din 11 m.

ETAPA VIITOARE (22 APRILIE)

Gloria Buzău - Univ. Craiova (1-4)
Steaua — Politehnica lași (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - Chimia .Rm. Vilcea (1-1)
F.C. Bihor — Dinamo (0-1)
S.C. Bacău - F.C. Baia Mare (1-3)
Corvinul Hunedoara - C.S. Tirgoviște (0-2)
Jiul — Sportul studențesc (1-1)
Olimpia Satu Mare - Politehnica Tim. (2-1)
F.C. Argeș - U. T. Arad (1-3)

TRAGEREA LA SORTI
A OPTIMILOR

..CUPEI ROMĂMEI”
Azi, la ora 12, la se

diul F.R.F., va avea toc 
tragerea la sorți a opti
milor „Cupei României", 
operațiune care se va 
face în prezența delega- 
ților celor 16 echipe ca
lificate in această fază.

NAPOLI, 11 (prin telefon). 
Tînârul jucător român Andrei 
Dirzu a obținut o suită de fru
moase rezultate în turneul in
ternational de la Tenis-Club Na
poli. După ce l-a întrecut în ca
lificări cu 6—1, 6—0 pe Lacsadar 
(Ș.U.A.), cu 6—3, 6—2 pe Etienne 
(Haiti), cu 6—4, 6—1 pe Claudio 
Panatta (Italia) și cu 6—2, 6—i 
pe Fernando Soler (Spania), te- 
nlsmanul român șl-a înscris nu
mele pe tabloul final.

în schimb, Florin Segarceanu, 
Traian Marcu șl Dumitru Hără- 
dău au ratat calificarea pentru 
tabloul final al competiției. Pri
mul a obținut victorii la Snlt- 
wark (Australia) cu 6—4, 6—2 si 
la Tahlaman (S u.A.) cu 6—1, 
6—3, fiind însă întrecut cu 6—4, 
6—1 de Popp (R.F.G.) ; Marcu — 
după ce l-a învins pe Canutto 
(Italia) cu 2—6, 6—1, 6—2 — a 
fost eliminat cu 7—5, 6—2 de
Tosi (Spania) : Hărădău a ieșit 
din cursă (după două victorii obți
nute la australianul Gerjlna cu 6—1, 
6—1 șl la maghiarul Kuharszky cu 
6—3, 6—2). fiind învins cu 6—2, 6—2 
de spaniolul Ferrer.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII |
MECIURI FOARTE 

HOCHEIȘTILOR
ECHILIBRATE IN ÎNTRECEREA 

JUNIORI
în Capitală, pe patinoarul -23 

August", a început turneul final 
al campionatului de hochei al ju
niorilor mari. Partidele primei 
etape s-au remarcat printr-un 
echilibru deosebit al Jocului, 
printr-o dispută strtnsă.

In primul meci, al echipelor 
din Miercurea Cuc, Liceul nr. 1 
* Învins Sport club cu 7—6 (0—1, 
4—o, 3—5). Intîlnirea a avut o 
desfășurare de-a dreptul capti
vantă. Evoluția scorului este cei 
mai bun argument : 0—1, 4—1, 
4—4 (min. 51), 5—5 (min. 56), 
Ș—5 (min. 56), S—« și 7—5 (min. 
59). Punctele au lost înscrise de: 
Demeter 3, Jakab, Miklos șl Csis- 
ser — S.C., Gerczuly X Kohn 3, 
Baricz și Bartaliș — LicetM nr. 1. 
A condus A. Dibemardo (duj- 
Napoca) ajutat de St Endu șt 
O. Barbu.

A aoua partidă a opus echi- 
rl bucureștene Steaua pe C.S.S.

Galati, victoria revenind oaspe
ților cu 4—3 (2—0, 1—0. 1—1). Si 
acest med a fost toarte strtm,

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE JUNIOARE LA VOLEI

dar și foarte nervos, plin de 
iregularități care au dus la 53 de 
minute de penalizare șl la 2 pe
depse de med I (Steaua a avut 
2 pedepse de med șl 2 pedepse 
de 10 
de 10 
Gionl,
C.S.S.,

minute : C.S.S. 3 pedepse 
minute). Au marcat : Ion 
Mocanu 2, Buri ui pentru 
Neagu, Pogăceanu, Udrea 

Steaua. Arbitrul șt. Becze 
(București) a fost ajutat de Gh. 
Mureșeanu ți FL Gubernu.

Turneul final continuă 
de la ora I.

Andi VILARA —

CONTINUA SERIA

IERI. IN DIVIZIA A 
LA BASCHET (f)

Meciurile de baschet desfășu
rate ieri, In cadrul ultimei etape 
a Diviziei A la baschet feminin, 
s-au Încheiat cu rezultatele :

P.T.T. - C.S.Ș. Ploiești 5»-70 
(W-2«).

POLITEHNICA BUC-.U" CLUJ 
NAPOCA 84—71 (47—35).

OLIMPIA — CRIȘUL 
(40—35).

RAPID — VOINȚA BUC. 
(38-38).

PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 92—9Q (33—48).

MOBILA SATU MARE—VOIN
ȚA BRAȘOV 81—77 (38—36).

Returul acestor partide are )oe 
azi, în sala Olimpia, de la ora 1,30.

FORFAIT-URILOR IN DIVIZIA B 
LA RUGBY

BStâzl,

ooresp.

in etapa a XTV-a a (XVn-i 
pentru acria constănțeană) s-au 
Înregistrat rezultatele : SERIA I: 
R.C. Spartul studențesc □ Buc. 
—Petrochimistul Pitești 7—23; Ae-

VASLUI, U (prin telefon). Par
tidele etapei a treia — ultima 
din seriile turneului final al Di
viziei naționale de Junioare ia 
volei — au desemnat cele patru

DIVIZIA B DE HANDBAL
MASCULIN. Seria L retor : 

Universitatea Iași — Metalul 
Vaslui 0—0 (vasluienii »-au pre- 
■entat fără carnetele de legiti
mare) ; Celuloza Brăila — C.S.U. 
Galați 10-14 (10—9) ; Tractorul
Brașov — Dinamo Brașov 0—4 
(0—0) ; Comerțul Constanta — 
Petrolul Teleajen 17—15 (10—0).
Seria a H-a : sideful JimboUa — 
Timișul Lugoj 16—15 (9—9) ; Me
talul Hunedoara — Utilajul Știin
ța Petroșani 9—6 (3—1) ; H. C.
MHo.nr h Baia Mare — Inde
pendența Sibiu 23—21 (13—14) ;
A.S.A. Tg. Mureș — Oltul St. 
Gheorghe 14—8 (5—5) ; FEMININ, 
Seria I t Oltul Sf. Gheorghe — 
Textila Buhușl 5—10 (2—3) ; Vul
turul Ploiești — Gloria I.S. Plo
iești 17—10 (7—4) ; Seria a n-a : 
Energetica Drobeta Tr. Severin— 
Unirea metal-lemn Craiova 6—5 
(0—2) ; Voința Sighișoara — Con
structorul Timișoara 6—3 (4—2) ;
NETEX Bistrița — Universitatea 
CiuJ-Napoca 0—15 (4—6). (Cores
pondenți : G. Tamaș, N. Monen- 
etu, M. Focson, I. Tănăsescu, Gh. 
BrloU, I. Toma, L Vlad, N. Cos
ita, V. Săsăranu, I. Turjan, I. 
Stanca, I. Păuș, L Tlfra).

9). In celelalte 
Rm. VBcea —
3—0, Lie. N. 
— C.S.Ș. Bna- 
MOGA — co-

>—14,

✓x.
LUNG, ZGRIBULIT, IN P

DIVIZIA A, ETAPA A 25-a

82—€7

rosMKitica Buc. — Vulcan 
t—21, Dunărea Giurgiu — 
Oltenița 35—3, Calculatorul
— Rulmentul Alexandria 
Olimpia Buc. — Gloria Buc. 9—6 
(un med cu o primă repriză 
superioară multor partide de 
,A‘ 1). Conduc in clasament O- 
limpia 36 p, Vulcan (2 Jocuri mai 
puțin) șl Dunărea Giurgiu (un Joc 
mal puțin) cu dte 34 p. SERIA 
A n-a : Electroputere Craiova —
— C.F.R. Cluj-Napoca 0—20, Mi
nerul Lupenl — Dadi I.PA.. Si
biu 4—X Minerul Livezenl — Glo
ria P.T.T. Arad 0—4 (forfait), 
Constructorul Aibă Tulia — Kec- 
trotlmiș Timișoara 7—ÎL LO.B. 
Bai} — Unirea Să cele 34—0. In 
frunte : EJectrotimlș 39 p, C.F.R. 
37 p, I.O.B. 34 p. SERIA A III-a: 
Politehnica n Iași — Locomotiva 
Buzău 6—IX Automobilul Galați
— U.R.A. Tecuci 13—19, C.S.M. 
Suceaza — TEPRO Iași 10—3. Pe 
primele locuri Locomotiva 34 p, 
(un med mai puțin), C.S.M. 34 
p. Rapid C.F.R. 30 p. SERIA A 
IV a : chimia Năvodari — Viito
rul Mădn 72—0, Voința — I.T.C. 
4—0 (forfait), C.F.R. — Pescăru
șul Tulcea 24—0. Conduc Cons
tructorul șl C.F.R. cu 43 șl, res
pectiv, 46 p.

După cum se poate observa, 
continuă seria forfait-urilar. Cine 
S va pune capăt I I I

„CUPA T.C.B.- LA TENIS - MANIFESTARE SPORTIVA 
DEDICATA ANULUI INTERNAȚIONAL AL COPILULUI

In cadrul manifestărilor spor
tive dedicate -Anului interna
țional al copilului , Tenis-Club 
București organizează o mare În
trecere pentru practlcanțil «spor
tului alb". Pe tablourile de con
curs au fost Înscriși, ptnă acum, 
920 oe copil șl juniori din peste

n de asociații sportvle șl clu
buri de tenis din tară. Vineri și 
slmbătă se var desfășura Între
ceri pe echipe, lac Intre 15 și 19 
aprilie vor avea loc Întrecerile 
individuale, la toate probele. Con
cursul va ti găzduit de terenu
rile T.C.B., zilnic de la ara 9.

ȘCOLARII SE BUCURA DIN PLIN DE 0 VACANȚA SPORTIVA
I

(Urmare din pag. 1)

Iată, Ia Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Cluj-Napoca, în 
timp ce în curte cei mai mici 
elevi se întrec la cros, sub 
supravegherea prof. Daniela 
Dumitrescu, într-una din să- 
Hle de sport, o grupă de gim
nastică sportivă din cele con
duse de prof. Anica Bindea, re
petă de zor, finisează cu mi
gală exercițiile pentru faza 
de zonă a campionatelor șco
lare, de la Oradea. O sală a 
devenit club de vacanță, s-au 
și prezentat amatorii de tenis 
de masă și șah, iar profesoa
rele Stanca Constantinescu și 
Monica Vasiu. îndrumătorul 
U.T.C. și, respectiv, comandan- 
tal-instructor al unității de 
pionieri, care au afișat progra
mul de activități, se intere
sează acum cum decurg lucru
rile și dacă mai e nevoie de 
ceva.

Așa cum scriam mai su», ti
nerii performeri vor folosi va
canța pentru desăvîrșirea pre-

gătirii în vederea numeroase
lor concursuri din acest sezon. 
Pentru baschetbaliștii, lup
tătorii, boxerii și halterofilii 
de la C.S.Ș., Viitorul Cluj- 
Napoca s-a organizat o tabără 
de pregătire In oraș. La Mo- 
neasa, în tabăra M.E.I., au 
mers cei mai buni atleți de 
la Clubul atletic școlar-univer- 
sitar ți Liceul cu profil „Ady 
— Șincai", ceilalți se 
acasă.

Intr-un cuprinzător 
oraș" cu secretarul 
Cluj, Octavian Vidu, 
sit pe elevi făcînd sport pe te
renurile școlilor și liceelor, 
i-am văzut pe micii fotbaliști 
de la Ursus în meciul cu co
legii lor de la Carbochim. 
Ploaia măruntă și rece, departe 
de a-i speria, îi îndîrjea, ca 
și pe elevii care se între
ceau. alături de cei mari, în 
concursul de karting dotat cu 
„Cupa primăverii* ți organi
zat de comisia județeană de 
automobilism și karting, filia
la A.C.R., Comitetul județean 
al U.T.C. și Consiliul județean 
al pionierilor.

pregătesc

O altă acțiune importantă de 
vacanță în care vor fi prezente 
educația fizică și sportul a fost 
organizată de U.T.C. Așa cum 
ne-a comunicat tovarășul Li- 
viu Cuibuș, secretar al Comi
tetului județean U.T.C., s-au 
organizat trei tabere de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei la Cluj-Napo- 
ca, Dej și Cîmpia Turzii. Ală
turi și în susținerea instruirii 
specifice a celor aproape 1100 
de tineri se vor afla bogate 
activități sportive (crosul tabe
rei, campionatele taberei la vo
lei handbal, fotbal ș.a.).

întreaga activitate sportivă 
de vacanță, desfășurată sub 
genericul marii competiții na
ționale „Daciada", va atinge 
— așa cum ne-au asigurat 
toți cei cu care am stat de 
vorbă — parametrii superiori 
atlt în ce privește cuprinde
rea masei tineretului, cît și 
calitatea, potrivit noilor exi
gențe prezențe în toate dome
niile de activitate în județul 
Cluj, distins recent cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii So
cialiste".
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CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO I
(Urmare din pag. 1)

țesc ca valoare pe toate cele
lalte de la edițiile anterioare, 
chiar și pe acelea de la Bucu
rești, din urmă cu doi am. A- 
ceste succese ne Îndreptățesc 
să sperăm într-o comportare 
cît mal bună la viitoarele con
fruntări. „Succesul putea fi 
insă ți mai mare — ne-a de
clarat, la înapoiere, Anton Mo
raru, secretarul federației Dar, 
pe lingă unele erori de arbi
traj, unii dintre sportivii pe 
care i-am aliniat la Atena, 
chiar dintre cei mai buni, nu 
eu concurat la nivelul posibi
lităților". Solicitînd citeva a- 
mănunte în legătură cu acest 
ultim aspect am aflat, cu sur- 
gdndere, de la antrenorul 

heorghe Ilie că „Loghin La- 
zir, campionul țării la „ușoa
ră", s-a încadrat cu mare difi
cultate in limitele categoriei 
sala și In consecință pe tatami 
&n. salteaua de concurs) a 

i vlăguit, lipsit tocmai de 
arma sa principală — forța — 
care a fost determinantă ta 
abținerea multor victorii din 
activitatea sa competiționald. 
Cornel Roman, cel de-al doilea 
jușor" din lotul nostru, a ratat 
singur titlul de cantpion bal-

eanic, fiind nevoit să se mulțu
mească eu locul L El l-a con
dus pe iugoslavul V. Vujevici 
ia meciul pentru primul loc in 
seria respectivi, dar in ultimul 
minut a fost surprins in osae- 
komi (fixare) din care n-a mai 
putut evita ijrponul (n.n. in- 
frlngere Înainte de limită). 
Ciștigind in semifinale, Roman 
l-a Intilnit din nou, In finală, 
pe Vujevici. Eram mai mult 
decit convins ci acum Roman 
nu va mai scăpa victoria. Lua
se un avantaj suficient de 
puncte, numai că in loc să a- 
plice tactica de luptă potrivită, 
el a încercat să-și mărească 
zestrea de puncte și in ultima 
tparte a meciului, neglijind con
traatacul așteptat al adversaru
lui, în ultimele secunde a fost

din nou ,Jixat“ ți învins prin 
ippon! Semimijlociul Toma Mi- 
halache a avut neșansa să re
simtă un traumatism mai vechi 
care a recidivat, semiușorul 
Constantin Niculae s-a acciden
tat chiar in primul mgei și a 
continuat să lupte, dar cu po
sibilități mult diminuate,, iar 
Ion Arsenoiu s-a accidentat ți 
el In semifinalele de la open".

Stimulați de succesul de la 
Balcaniadă, sportivii din lotul 
reprezentativ trebuie să se 
pregătească, în continuare, cu 
toată dăruirea pentru a ob
ține rezultate merituoase la 
campionatele europene și la 
cele mondiale din acest an. re
zultate care să-i recomande 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova.
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE Șl PERSPEC

TIVE ATRAGATOARE LA PRO
NOSPORT. Psntru cel mal Inspi
rați amatori de pronosticuri spor
tive, concursul de duminică I 
aprilie a constituit un prilej de 
frumoase satisfacții. La categoria 
1 (13 rezultate), premiul maxim 
— UN AUTOTURISM „DACIA 

1300' — a revenit Iul Laurean 
Oancea din corn. Breaza, jud.

Brașov, pe o variantă achitată 
100% ; un alt participant a obți
nut la aceeași categorie 17.500 
lei pe o variantă achitată 
(plus o sultă de premii la cele
lalte categorii), iar la categoria 
a n-a s-au omologat 25,50 va
riante a dte 10.962 lei. Pentru 
concursul de duminică 15 aprilie 
a.c„ redăm pronosticurile

15%

an-
trenorulul Petre Moldoveana de

L
C.S.M. Su-

la echipa Progresul-Vulcan : 
Constructorul lași 
ceava 1, X ; X F.C.M. Galați

METEREZELE CAMPIONATULUI...!

nume internațional a fotbalului nostru se afla >n ultima 
treime a clasamentului. In retur a renăscut parcă și, cu 
puține nume sonore, dar cu o admirabili forță colectivă, a 
revenit pe meterezele campionatului, pe primele locuri, 
acum nr. 1, pe poziția de pe care se atacă invidiatul titlu 
de campioană. In prima jumătate ■ campionatului, Dinamo 
București a realizat, după TI etape, un număr redus de 
puncte, 18. Acum, in sezonul de primăvară, după 8 etape 
ale returului a acumulat 13 puncte. Urcușul n-a fost ușor. Ieri 
am văzut pe terenul propriu al dinamoviștilor cum unii mai 
slabi fac să tremure pe alții mai puternici. $i echipa Dinamo 
a fost condusă ieri 60 de minute de Olimpia Satu Mare, 
pentru ca in ultimele 30 de minute bucureștenii să reușească 
o detașare utilă insă mai puțin conformă cu evoluțiile de 
calitate precedente. Azi, Dinamo București este a S-a echipă 
lideră a acestui campionat, după U.T.A., Steaua, F.C. Baia 
Mare ți F.C. Argeș. Dar, la 22 aprilie, Dinamo va juca la 
Oradea, iar Steaua ți F.C. Argeș pe teren propriu. Deci, 
F.C. Bihor va arbitra, in funcție de posibilități și de replica 
dinamovistă, situația din virful piramidei.

Daci Dinamo a ajuns si conduci campionatul, se poate 
afirma, păstrind proporțiile, cd Politehnica Timișoara ■ 
obținut an salt cel puțin tot atit de spectaculos pentru 
existența sa in Divizia A. In 17 etape ale turului, timișo
renii au realizat 13 puncte pentru ea în opt etape ale re
turului să adune 11 puncte ! Astfel, ei au urcat, in ultima 
luni, de la locul 16 la locul 10, obținind oxigen prețios.

Acum urmează o nouă și scurtă pauză in vederea celui 
de al doilea obiectiv internațional: debutul echipei olimpice 
a României in preliminariile turneului olimpic, mic -urea 
viitoare, la Pitești, cu selecționata similară a Ungariei. Ieri, 
Ia Timișoara, F.C. Argeș, scheletul olimpicilor noștri, a 
suferit o... sincopă. Să sperăm însă ci orgoliul piteștean 
va ști să conduci la victorie echipa olimpică română 1

Aurel NEAGU

CRAIOVA, 11 (prin telefon)
Joc în sens unic de la înce

putul partidei, Jiul, pare-se, n-a 
avut deloc încredere, astăzi, In 
potențialul ei ofensiv, cantonin- 
du-se cu surplus de jucători 
în preajma porții lui Cavai. 
Dar în fața impetuoaselor 
atacuri craiovene, susținute de 
un trio median inspirat și la
borios, această tactică a pru
denței n-a rezistat decît un 
sfert de ceas. După o serie de 
ratări in extremis, BELDEANU 
ți-a asumat răspunderea șutu
lui de la distanță și a... reușit, 
balonul expediat de el, din a- 
fara careului, a șters coapsa 
stoperului Ciupitu, derutîndu-1 
pe Cavai și a poposit in fun
dul plasei. Incapabilă de o re
plică coerentă, lucidă, formația 
oaspete — sub presiunea con
tinuă a gazdelor — va primi, 
spre sfîrșitul reprizei, în min. 
40, încă un gol. opera lui MAR
CU, al cărui șut sec, de la cca. 
14 metri, avea să-1 învingă pe 
Cavai, cel care, cu puține se
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
Stadion Central ; teren ușor alunecos 

aproximativ 10 000. Au marcat : BELD 
(min. 40). Șuturi la poartă : 18-3 (p 
14-1.

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrilă 
Ungureanu 6 - Donose 6 (min. 70 Cirț 
8 - Crișan 7, Cămătaru 7, Marcu 6.

JIUL : Cavai 5 - Pintea 5 (min. 59 ( 
6 (min. 86 Adam), P. Grigore 5 - Stoic 
Stoica 5 - Bucurescu 6, lancu 5.

A arbitrat : G. Raci 9 ; la linie : G 
ți A. Ghigea (Bacău).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3

cunde înainte, la un „cap" al 
lui Cămătaru, scosese miracu
los mingea în corner. „U“ Cra
iova va conduce ostilitățile si 
după pauză, dar, pe fondul 
unei automulțumiri, ofensiva ei 
nu mai 
primele 
ocaziile 
juca cu 
inte de

are consistență ca în 
45 de minute. Și cînd 
se ivesc, Marcu se va 
ele. Cu 10 minute îna- 
final, gazdele au fost

foart 
Criși 
tram 
Inain 
luția 

S*-Buci
poar 

De 
tră I 
a p

BĂCĂUANII EGALEAZĂ ÎN ZECE
POLITEHNICA IAȘI - S. C. BACAU 1-1 (0-0)

Stadion „23 August” ; teren moale ; timp înnourat, rece ; spec
tatori — aproximativ 12 000. Au marcat : ROMILĂ II (min. 77), 
ȘOȘU (min. 85). Șuturi la poartă : 19-6 (pe poartă : 
Cornere : 7-1.

POLITEHNICA : Bucu 7
Mihalcea 5 - Banu 6 (min. 66 Nemțeanu 5), Simionaș 6, C lo- 
nescu 7 — D. lonescu 6, Cernescu 6 (min. 46 Costea 5), Flo
rean 7.

S.C, BACAU : Mindrilă 8 - Andrieț 7, Lunca 7, I. Solomon 7, 
Elisei 7 - C. Solomon 6, Vamanu 7 (min. 59 Panaite 6), Șoșu 7 
- Verigeanu 6, Botez, Antohi 6 (min. 73 Mihu 6).

A arbitrat : M. Moraru 8 ; la linie : A. Bădulescu (ambii din 
Ploiești) ți O. Anderco (Satu Mare).

Cartonașe galbene : C. IONESCU, ANTON, LUNCA, VERIGEA
NU, BOTEZ.

Cartonașe roșii : BOTEZ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-5 (0-2).

7-4).

Romilă III 7, Anton 6, Romilă II 9,

IAȘI, 11 (prin telefon)
Lovitură liberă din lateral 

stingă de la aproximativ 20 m 
în favoarea ieșenilor. Simionaț 
trimite pe jos în fața careului 
advers și ROMILĂ U, venit în

mare viteză, expediază o bom
bă împarabilă in poarta meri
tuosului Mindrilă. 1—0 pentru 
Politehnica, cu 13 minute îna
inte de final, și in fața unui 
adversar rămas in inferioritate

numi 
Bote 
la d 
prim 
mai 
nea 
sigur 
fotb;

rau, 
pasă 
sanc 
luial

Steagul roșu Brașov 1 ; X Viito
rul Vaslui — F.C. Constanța 1 ; 
4. șoimii Sibiu — F.C.M. Giur
giu 1 ; 5. C.S.M. Drobeta Tr. S. 
— Poiana Clmplna L X ; 5. Di
namo Slatina — Autobuzul 1 ; 
T. Chimia Brazi — Rapid 1 ; 9. 
Progresul-Vulcan — Metalul Plo- 
peni 1 ; t. Chimia Tr. Măgu
rele — Viitorul Scomleești L X ; 
IX Înfrățirea 
Cluj-Napoca L x :
Deva

IX CJ.L. Slghet

1 ; IX Dacia Orăștie — U.M. Ti
mișoara L

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
LOTO de online, 13 aprilie 1979.

Oradea — C.F.R.
U. Mureșul

F.C.M. Reșița 1, X, 9 ; 
Aurul Brad

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN U 
APRILIE 1979. Extragerea I : jf 
33 24 12 29 42 : extragerea a i>a 
39 1 3 21 15 34. Fond total de 
eîștlguri : 1.243.9*5 let din exre: 
228.367 lei report la categoria L
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timp 
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tatori - 
MARCU 
lornere :

£ NERECUNOSCUT
IȘOARA - F. C. ARGEȘ 2-0 (2-0) 

.ren excelent ; timp rece, vînt ; spectatori 
Au marcat : IUGA (min. 18), DEMBROV-
m). Șuturi la poartă : 11-3 (pe poartă :

ri I 7 - Vișon 8, Păltinișon 7, Mehedințu 
u 7, Dembrovschi 7, Cotec 6 - Anghel 6, 

Floareș 5).
tu 5 - M. Zamfir 5, Stancu 5, Cîrstea 5, 
in. 46 Toma 5), Borbulescu 5, lovănescu 5, 
. Nicolae 5.

; la linie : L Mi; (ambii din Tg. Mureș) și

COTEG
10. La juniori: 2-0 (1-0).
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VSCHI 
, trimi-
pe Spe-

riatu. In min. 42, Cotec fră
țește o preluare simplă, ta o 
minge pe care Dembrovschi 
„scrisese" gol. La reluare, ni
mic deosebit, pină ta mta. 53, 
cind Cotec, în careu, nu cu
noaște... secretele unei preluări 
simple. In sfîrșit, ta min. 57, 
o fază mai bună a oaspeților, 
dar nimeni nu șutează la poar
tă, nici Zamfir și nici Dobrin. 
F.C. Argeș mai mișcă ceva, dar 
acțiunile de poartă stat egale 
cu zero, mulțumindu-se cu ra
portul favorabil de cornere. 
„Poli* conduce cu 2—0 ți este 
mulțumită, dar calitatea parti
dei suferă. în min. 79, Cîrstea, 
cu capul, trimite la poartă al 
doilea țut al echipei sale. Edi
ficator, nu ? Faza reprizei o 
realizează fundașul Barna — 
cursa lungă, din terenul său, 
încheiată cu un șut pe Ungi 
bară. In sfîrșit, ta min. 90, ar
bitrul trece cu vederea faul
tul lui Păltinișan asupra lui 
D. Nicolae în careu, lntărin- 
du-ne impresia că a ținut să 
ajute, cumva, echipa gazdă, 
deși aceasta nu avea nevoie, 
fiindcă a fost mai bună.
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(INI) DINU URCA IN ATAC
DINAMO - OLIMPIA SATU MARE 3-1 (0-1)

Stadion Dinamo ; teren moale, alunecos ; timp ploios și rece ; 
spectatori - aproximativ 9 000. Au marcat: HELVEI (min. 23), 
DINU (min. 61 și 80) ți MARCU (min. 78 autogol) Șuturi 
poartă : 21-6 (pe poartă : 7-2). Cornere : 15-2.

DINAMO : Anuței 6 — Cheran 7, Dinu 8, Ghiță 8, Lucuțo 6
- Dragnea 6 (min. 57 Sătmăreanu II 7), Augustin 7, Custov 7

— Țălnar 7, Dudu Georgescu 7, Țevi 5 (min. 35 Vrinceanu 7).
OLIMPIA ; Haralambi» 6 — Mureșan 6, Marcu 7, Matei 7, Popa 

5 — Sabou 6, Helvei 7, Bathori II 7 - Hațeganu 6 (min. 67 Rit- 
zman 6), Bolbo 6 (min. 60 Pinter 6), Both I 7.

A arbitrat: V. Ciocilteu (Craiova) 8 ; la linie : O. Ștreng (Ora
dea) — cu greșeli la semnalizarea ofsaidurilor - și N. Capro 
(Simerio).

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

Intr-un meci ta care pernei 
ca mare favorită, Dinamo a 
trecut prin serioase emoții pină 
ia conturarea victoriei. Multă 
vreme ea s-a văzut chiar con
dusă pe propriul teren și a 
fost necesară o schimbare in
spirată 
rea lui 
permis 
tară) a 
tru ca ____ ___________ _
▼tai alta. Luînd, probabil, la 
început partida ram ușor și 
ratlnd cu dezinvoltură ta pri
mele 15—20 de minute (prin 
Dragnea ți Dudu Georgescu) 
cîteva bune ocazii de a deschi
de scorul, Dinamo — deși s-a 
aflat ta continuare, uneori au
toritar, la cirma jocului — a 
alergat din greu pentru ega
lare și apoi pentru victorie. A- 
ceasta din cauză că adversara 
ei, mai timidă în primul sfert 
de oră, a prins apoi curaj, în
deosebi după golul înscrii ta 
mta. 23 de către HELVEI la • 
greșeală a portarului dinamo- 
vist (care n-a reușit să rețină

in formație (introduce- 
Sătmâreanu H), care a 
urcarea (dovedit! salu
lui Dinu In atac, pen- 
soarta partidei sâ de-

MAI MULT DECIT SPERAU..
U.TA. - A.SA 2-0 (1-0)

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp rece ; spectatori - aproxixmativ 
10 000. Au marcat : DOMIDE (min. 43) și CURA (min. 90). Șuturi 
la poartă : 20—11 (pe poartă : 6—5). Cornere : 8—9.

U.T.A. : Ducadam 8 — Gașpar 7, Șt Gal 6, Kukla 7, Giurgiu 7 
- Caracioni 7, Schepp 7, Broșovschi 6 (min. 64 Bitea 6) - Cura 
7, Domide 7, Coraș 6 (min. 76 Vaczi).

A.S.A. : Biro II 6 - Kortesi 6, Ispir 6, Boloni 8, D. Gal 6 — 
Pislaru 6, Biro I 7, Bozeșan 6 — Fazekaș 8, Fanici 6 (min. 63 
Hajnal 6), Both II 6.

A arbitrat : I. Chili bar 5 ; la linie : L Răileanu (ambii din Pi
tești) și M. Buzea (București).

Cartonașe galbene : SCHEPP.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (1-0).

mingea centrată de Both I). 
apărîndu-se cu multă ardoare 
și siguranță, combinînd bine 
și cu folos la mijlocul terenu
lui ți contraatacind ceva mai 
rar, dar destul de periculos 
Este, dealtfel, drept să remar
căm că echipa din Satu Mare 
n-a venit la București să facă 
un joc distructiv, ci ți-» apă- 
rat corect, cu sportivitate, șan
sele.

Schimbarea de care am amin
tit la începutul cronicii a dat 
insă un mai mare impuls ofen
sivei gazdelor (limitată pini a- 
tunci la nenumărate centrări 
ale extremelor, spre „capul" 
lui Dudu Georgescu, dar răma
se fără efect), i-a sporit forța 
ți gradul de periculozitate. 
DINU a fost eel care a adus 
egalarea in min. 41 ți tot el 
avea să pecetluiască ta minu
tul 80 scorul final la 3—1 
(coautor fiind Sabou, din pi
ciorul căruia mingea a deviat 
ta plasă), după ce cu puțin 
înainte autogolul fundașului 
sătmărean MASCU (la un țut 
al lui Dudu Georgescu) dăduse 
deja contor meritatei victorii 
dinamoviste.

Constantin F1RĂNESCU

AM VĂZUT 0 ALTĂ „STEA"
SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA 0-3 (0-2) •

Stadion Republicii ; teren greu, alunecos; timp rece, ploios ; 
spectatori - aproximativ 12 000. Au marcat: ZAHiU (min. 5), 
NĂSTASE (min. 44 din 11 m) și M. RÂDUCANU (min. 89 din 
11 m). Șuturi la poartă : 12-10 (pe poartă : 3-4). Cornere : 2-4.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 4 - Stroe 6, Cazan 6, Gri- ( 
gore 6, Cățoi 5 (min. 46 Maneo 6) - Rădulescu 7, Șerbănică 5, 
Oct lonescu 5 — M. Marian 5 (min. 64 Predeanu 6), lorgulescu 
5, Chihaia 6.

STEAUA : N. Răducanu 7+ (min. 89 lordache) - Anghelini 7, 
Sameș 8, Agiu 7, L Gheorghe 7+ - Aelenei 8, Zahiu 7, I. Marin 
6 - M. Răducanu 8, Năstase 7, Zamfir 5 (min. 70 A. lonescu).

A orbitrat : Fr. Coloși 5 ; la linie : N. Georgescu - foarte slab 
și V. Roșu — slab (toți din București).

Cartonaș» galbene • ZAHIU, MORARU și OCT. IONESCU.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori : 1-1 (0-0).

Deși lipsită de „stelele* sale 
cele ’ mari (Dumitru și Iordă- 
nescu) — sau poate tocmai din 
acest motiv, spun criticii celor 
doi foarte capricioși lideri ai 
echipei campioane — Steaua a 
evoluat ieri cu o poftă de joc, 
cu o angajare, cu o dorință de 
luptă pe care nu i le mai vă
zusem de multă vreme. M. Ră
ducanu, Aelenei și Sameș — ta 
primul rtad, apoi L Gheorghe, 
Agiu, Zahiu, Anghelini, Năsta- 
se s-au .bătut" cu o splendidă 
dăruire, convingind pe toată 
lumea — prin joe și prin ati
tudinea față de joe ! — că me
rită din plin victoria. Spre 
ghinionul lor, studenții au por
nit din nou cu un handicap 
(vezi pățania din meciul cu 
Dinamo), șutul lai ZAHIU din 
min. 5, de la aproximativ 29 
m, surprinzindu-1 pe Moraru 
fără reacție : •—L A urmat re
plica „blocului de atac" studen
țesc, stereotipă, in forță, cu ne
numărate mingi .cărate" pe tot 
terenul, care nu putea avea 
ciștig de cauză ta fața perma
nentelor devieri .dintr-o buca
tă* ale lui Marcel Râducanu ți 
Aelenei (Steaua redescoperin- 
du-1 ieri pe copilul său teribil 
de altădată), „soliștii* care au 
jonglat derutant de-a lungul șl

de-a latul terenului, infiltrin- 
du-se în mod repetat prin spăr
turile rețelei defensive adverse. 
Dominind prin concepție de joc 
partida, steliștii iși vor spori 
totuși avantajul cu ajutorul... ar
bitrajului, ta min. 44, cind M. 
Răducanu primește în ofsaid 
flagrant o pasă de Ia Aelenei 
(tușierul N. Geoigescu „nu ve
de", deși acțiunea se petrecea 
In fața lui, poziția afară din 
joc puțind fi sesizată ți de 
.centralul" Fr. Coloși, aproape 
de fază), pătrunde ta careu și 
este faultat de portarul Mora
ru, penalty-ul fiind transformat 
de NASTASE : 0—2. Repriza a 
doua nu aduce nimic deosebit. 
Sportul se încurcă în „acțiuni 
pe metru patrat", în timp ce 
Steaua joacă variat, pe un 
front larg, cu accelerări de 
ritm, cu fantezie, cu aplomb, 
dominind din toate punctele de 
vedere partida. Ultimul gol 
este efectul unui al doilea pe
nalty, acordat Ia un fault asu
pra tai L Gheorghe, pătruns ta 
atac ți doborit ta careu. Trans
formă M. RADUCANU. 9—3, 
stabilind și pe tabela de marcaj 
o diferență care a existat vi
zibil între evoluțiile celor două 
echipe.

Morius POPESCU

DACA STAN AR FI JUCAT LA GAZDE ■ ■ •

ARAD, 11 (prin telefon)
In prima repriză gazdele au 

dominat în cea mai mare parte 
a timpului, și-au creat nume
roase ocazii de gol, dar au ra
tat pe rînd : Domide (min. 5), 
Broșovschi (min. 9), Cura (min. 
11 și 14), Broșovschi (min. 16), 
Gașpar (min. 26), Domide (min. 
27) și Gașpar (bară, min. 36). 
împotriva cursului jocului, oas
peții, care au făcut un bun joc 
de apărare, sînt pe punctul de 
a deschide scorul la un contra
atac frumos realizat în mln. 
36, dar șutul lui Fazekas a tre
cut de puțin pe lingă bară. 
Scăpată de emoții, U.T.A. are 
un moment de luciditate ta fi
nalul reprizei, cind DOMIDE 
reușește (min. 43) să marcheze 
un gol spectaculos cu capul, ta 
capătul unei acțiuni colective, 
meritul inițierii ei revenind tî- 
nărului Caracioni.

Imediat după reluare, arăde
nii au o mare ocazie de a ma-

Jora scorul, dar .capul* lui 
Cura este deviat in ultimi in
stanță in corner de Biro IL 
A.S.A. are două mari ocazii 
de egalare in același minut 80 : 
prin Fazekăș ți, imediat, prin 
Fanici, al cărui țut este scos 
in corner printr-un reflex ui
mitor al lui Ducadam. In mln. 
64, la o acțiune ofensivă a 
oaspeților, condusă de Fazekaț, 
fundașul central arădean Gal 
Joacă mingea eu mina in ca
reu, dar arbitrul, depășit de 
fază, lasă infracțiunea nesanc
ționată. U.T.A. se apără cu di
ficultate, luptlnd să păstreze 
avantajul minim. Și reușește, 
in final, chiar mal mult dedt 
a sperat la un moment dat, a- 
dică o victorie la două goluri 
diferență, pentru că, ta minu
tul 90, o greșeală gravă a lui 
Ispir a fost prompt sancționa
tă de CURA, care a înscris pla
sat

Mihai IONESCU

F. C. BAIA MARE - GLORIA BUZĂU 1-0 (1-0)
Stadion „23 August"; teren bun ; timp frumos ; spectatori 

oproximativ 14 000. A marcat: TERHEȘ (min. 33). Șuturi 
poartă : 25-5 (pe poartă : 10-2). Cornere : 17—2.

F.G BAIA MARE : Ariciu 7 - Borz 8, Condruc 8, Koller 7, Mol
nar 6 — Sabău 6, Bălan 7, Terheș 7 — Sepi 6 (min. 61 Rozoai 6), 
Dragomirescu 6 (min. 81 Deac), L Mureșan 6.

GLORIA : Cristian II 7 - Neculce 6 (min. 32 Vlad 6), Pe- 
trache 7, Nicolae 7, Tulpan 7 — Oprișan 7, Constantin 6 (min. 
62 Simion 6), Toma 6 - Negoescu 6, Stan 8, Dobre 6.

A arbitrat : G. Ghiță 9 ; la linie: R. Petrescu (ambii din Bra
șov) și Gh. Retezan (București).

Cartonașe galbene : NECULCE.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4-0 (3-0).

BAIA MARE, 11 (prin telefon)
...In mod sigur că victoria 

lor s-ar fi oprit Ia un scor mai 
concludent Căci F.C. Baia 
Mare, stăpînind suprafața de 
joc, n-a găsit totuși rezolvă
rile cele mai fericite la finali
zare, eu atît mai mult cu cit 
a preferat o manieră ofensivă 
cu atacuri pe extreme și cen
trări clasice către zona centra
lă, unde formația lui Viorel 
Mateianu acuză astăzi absența 
unui vîrf veritabil Irosindu-se 
destule ocazii (din apropiere, 
Dragomirescu — min. 10 și 
Terheș — min. 15, de pildă, 
n-au nimerit decît bara), pier- 
zîndu-se timpul cu șuturi for
male ți manevre confuze, ușor 
de anihilat, Condruc și Koller,

la

jucători experimentați din li
nia fundașilor, s-au încumetat la 
un moment dat să ia o fază 
pe cont propriu ți, rupînd lan
țul de pase laterale al înain
tașilor, combinînd deci în adîn- 
cime, prin două lansări rapide, 
i-au oferit iui TERHEȘ (min.

33) o minge ideală, la 10 m de 
poartă, pe care acesta a și tri
mis-o in plasă).

Avea să fie singurul gol al 
gazdelor, în ciuda schimbări
lor efectuate în compartimen
tul ofensiv. Deoarece Condruo 
n-a mai îndrăznit să-și pără
sească zona, avind de furcă cu 
impetuosul Stan, care — deci» 
«ă egaleze situația — a „chi
nuit" pe contraatac, prin de
plasări continue și incursiuni 
viguroase, apărarea bâimărea- 
nă. Nesusținut suficient de co
echipieri, el nu a reușit acest 
lucru. A contribuit în schimb 
la impresia de monotonie lă
sată de F.C. Baia Mare, care 
a pasat interminabil, mai mult 
pentru a răpi mingea adversa
rilor decît pentru a-i da des
tinația firească a cadrului por
ții din față.

Ion CUPEN

0 A...
RM. ViLCEA, 11 (prin telefon)
Avind nevoie de o victorie ca 

de aer pentru menținerea ta 
prima divizie, vilcenii nu con
cepeau înainte de joc să nu 
realizeze cele două puncte. 
Dar prima repriză avea să in
firme speranțele lor, deoarece 
Chimia a jucat slab, fără o 
concepție tactică și fără șuturi 
periculoase la poartă, în ciuda 
faptului că majoritatea celor 
45 de minute s-a jucat în ca
reul hunedorenilor. Mai mult, 
ta min. 22. la un contraatac al 
acestora, condus de Lucescu, 
mingea ajunge Ia KLEIN care, 
singur, cu portarul Roșea ta 
față și nejenat de nimeni, în
scrie, spre stupoarea stadionu
lui! Hunedorenii se retrag ime
diat în apărare, căutînd să men
țină avantajul, doar Lucescu 
rămînînd să dea piept cu apă
rătorii Chimiei, și in min. 38 
chiar are o bună situație.

După pauză. Chimia parcă 
este cu totul altă echipă. Jo
cul este alert, precizia paselor 
este mult mai bună ca șl cea 
a șuturilor: în min. 51, scorul 
este egal, 1—1 : Iordan execută 
o lovitură tic corner, Angeles
cu respinge, dar ia CARABA-

TREIA ECHIPA DUPĂ PAUZA
CHIMIA RM. VILCEA - CORVINUL HUNEDOARA 

3-1 (0-1)
Stadion „1 Mai" ; teren umed, timp rece și înnourat ; spectatori - 

aproximativ 10 000. Au marcat: KLEIN (min. 22), CARABAGEAC 
(min. 51), GABRIEL STAN (min. 59), STANCA (min 64). Șuturi la 
poartă : 17-3 (pe poartă : 7-2). Cornere : 9-1.

CHIMIA : Roșea 7 — Basno 6, Circeag 5 (min. 54 G Nicolae 
8), Gncă 7, Lepădata 6 - Gabriel Stan 7, Iordan 6 - Teleșpan 
7, Coca 5, Stanca 7, Carabageac 8.

CORVINUL : Bologan 8 - Merlă 6, Angelescu 6, G5!an 6, Bog
dan 6 - Dumitriu IV 6 (min. 64 Bucur 5), Klein 6, Petcu 6 (min. 
74 Georgescu 5) — Lucescu 7, Nicșa 5, Văetuș 5.

A arbitrat : C. Dinulescu 9 ; la Dnie : M. Cruțescu și R. Stincan 
(toți din București).

Cartonașe galbene : COCA, MERLA.
Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 0-3 (0-1).

GEAC, care înscrie splendid. 
Nervii Jucătorilor sînt Întinși 
la maximum, dar arbitrul Di- 
nulescu știe să-și facă datoria. 
Șt după ce in min. 55 Roșea 
intervine salvator la picioarele 
lui Văetuș, Chimia ia condu
cerea în min. 59, cind Caraba- 
geac 
beră 
gea 
STAN, 
în plasă.

execută o lovitură li- 
în „transversală", min- 
revine lui GABRIEL 

care • expediază 
Cinci minute mai

tlrziu, STANCA stabilește 
scorul final, transformind cn 
capul o centrare de pe stingă 
a Iul C. Nicolae, care, introdus 
ta repriza secundă, a prodns 
panică prin „raidurile" sale. O 
victorie prețioasă a Chimiei, 
două puncte de „aur" care ar 
putea conta foarte mult ta 
configurația finală a clasa
mentului.

Mircea TUDORAN

BIHORENII, 0 FRUMOASA IMPRESIE
C. S. TIRGOVIȘTE - F. C. BIHOR 1-0 (0-0)

Stadion Municipal ; teren alunecos ; timp închis, rece ; specta
tori — aproximativ 10 000. A marcat : MARINESCU (min. 51). Șuturi 
Ia poartă : 9—7 (pe poartă : 5-2). Cornere : 12-12.

GS. TIRGOVIȘTE : Bărbulescu 7 - Gheorghe 8, Enache 7. Eno 
7, Alexandru 7+ — Furnică 6, Kallo 7, Tătaru 6 (min. 85 Dumi
trescu) - FL Grigore 7, Marinescu 7, Ștefănescu 6 (min. 46 
Greaca 5).

F.G BIHOR : Albu 8 - Z. Naghi 6, Bigan 7, David 7, Kiss 6 
- Naom 8, N. Mureșan 6 (min. 81 Fildan), Georgescu 7 - Lupău 
7, Florescu 6, Ghergheli 7.

A arbitrat: G Jurja 9 ; la linie : G. Dragomir și N. Petriceanu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : TĂTARU, ENACHE, GREACA, LUPĂU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

• ——
TIRGOVIȘTE, 11 (prin telefon)
.Codașa clasamentului" a în

cercat totul la Tîrgoviște ta 
dorința (tardivă) de a nu pă
răsi terenul învinsă. Pină la 
urmă, bihorenii au fost în
vinși la limită, dar ei au lă
sat o excelentă impresie, mai 
ales după pauză, cind s-au a- 
flat mai tot timpul la cîrma 
jocului .alergînd după ega
lare". C. S. Tîrgoviște s-a în
trebuințat serios pentru a de
cide In favoarea sa victoria, 
jucătorii săi făcînd o adevă
rată risipă de energie, pe un 
teren greu, alunecos. Bihore
nii au meritul că au abordat 
partida deschis, menținînd in 
permanență trei vîrfuri în a- 
tac (Lupău, Ghergheli, Flo
rescu), desfășurînd o bună cir
culație la mijlocul terenului, 
contraatacind periculos. în 
prima parte a întîlnirii, fazele 
de poartă au fost rare, tîrgo- 
viștenii au păstrat inițiativa, 
dar nu ți-au putut crea oca
zii clare de gol. In schimb, o-

rădenii. prin Lupău (min. 14 
și 21), au fost foarte aproape 
de deschiderea scorului.

După pauză aveam să asis
tăm la un alt joc, mai alert, 
mai spectaculos Și prima_ ac
țiune a gazdelor avea să se 
soldeze cu gol : în min. 51 
fundașul Gheorghe a pătruns 
mult în atac, „l-a văzut" pe 
MARINESCU i-a transmis o 
pasă precisă in adincime și a- 
cesta a trimis balonul in plasă, 
pe sub Albu. De acum încolo, 
bihorenii joacă totul pe cartea 
atacului, sînt din ce în ce 
mai periculoși și se părea că 
egalarea este iminentă. Ra
tează Kiss (min 55), Florescu 
(min. 60), Ghergheli (min. 69 
și 80). Și meciul se încheie cu 
o cursă a lui Alexandru, fi
nalizată cu un șut periculos și 
cu... regretul că FI. Grigore 
s-a accidentat. O victorie la 
limită, muncită, intr-o partidă 
în care meritul bihorenilor nu 
este cu nimic mai prejos.

Gheorghe NERTEA



VIZITA TOVARĂȘULUI Pe locul I la Campionatele internaționale ale Mexicului,

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNELE ȚARI DIN AFRICA

(Urmare din pag- I)

Miercuri dimineață, _ pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Republicii Gaboneze, 
Omar Bongo, și soția sa_, Jo
sephine Bongo, s-au _ reîntors 
la Libreville după vizita între- 

_ ' înprinsă la Franceville și 
provincia Haut-Ogooue.

Miercuri, 11 aprilie, s-au 
clieiat convorbirile oficiale 
tre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Gaboneze, Omar 
Bongo.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo au continuat, 
cu acest prilej, schimbul de 
opinii în probleme privind dez
voltarea actuală și în perspec
tivă a relațiilor româno-gabo- 
neze.

A fost manifestată hotărirea

în- 
în-

DEȘI ÎNVINGĂTOARE
ECHIPA DE JUNIORI 

PENTRU LOCURILE... 5-8
LISABONA, 11 (prin telefon). 

In capitala Portugaliei, pe o vre
me total neprielnică, s-au dispu
tat partidele inaugurale ale Tur
neului F.I.R.A. pentru juniori. 
Numărul sporit de participante — 
10, față de 8 la ediția preceden
tă — a făcut să se adopte o for
mulă curioasă: dintre învingă
toarele primei zile, patru se ca
lifică pentru locurile 1—4 grație 
punctaverajului, cealaltă luptînd 

țpentru locul 5 ! Din păcat», in- 
1 rinșll sistemului de desfășurare 
a competiției au fost tocmai ju
niorii noștri. El au învins clar

15

CORNELIU ION Șl ILIE CODREANU AU FĂCUT 
0 EXCELENTĂ PROPAGANDĂ TIRULUI ROMÂNESC

Interviu cu GAVRILA DARANI, vicepreședinte al B.l.T
comună de a se fructifica toate 
posibilitățile oferite de poten
țialul economic al României și 
Gabonului pentru promovarea 
în forme cit mai variate și efi
ciente a colaborării dintre cele 
două țări și inițierea de noi 
acțiuni de cooperare reciproc 
avantajoase în sectoare im
portante ale industriei și în alte 
sfere de activitate de interes 
comun.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Gaboneze, Omar 
Bongo, au semnat miercuri, în- 
tr-un cadru festiv, Tratatul de 
prietenie și cooperare între Re
publica Socialistă România și 
Republica Gaboneză.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Josephine Bongo.

După semnarea tratatului, cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
miinile cu căldură, s-au îmbră
țișat, în aplauzele asistenței.

Recent s-a înapoiat în Ca
pitală, după un turneu efectuat 
pe continentul american, gru
pul de trăgători români condus 
de Gavrilă Barani, vicepre
ședinte al Uniunii internațio
nale de tir și președinte al 
Confederației europene, căruia 
i-am solicitat cîteva opinii des
pre evoluțiile trăgătorilor noș
tri.

— Țintașii români, în special 
Corneliu Ion, la pistol viteză 
și Ilie Codreanu, la pușcă, au

dare corectă și rapidă 
cificul concursului de 
dad de Mexico l-a impus prin
tre fruntași la pușcă 10 m (lo
cul I, cu 381 p) și pușcă liberă 
60 f.c. (locul II, cu 597 p) și 
3x40 f (de asemenea locul n, 
cu 1156 p). Premergător com
petiției mexicane, țintașii ro
mâni (din delegație au mai fă
cut parte Laurențiu Pop — lo
cul 6, cu 548 p, la pistol liber 
și Dan Iuga — locul 29. cu 576 
p, la pistol viteză), au partici-

la spe- 
la Ciu-

tași. Caracteristice sînt aici 
practicarea masivă a probei de 
pistol standard (există la Fort 
Benning o linie de tragere cu 
60 de locuri !), întîlnirile-ma- 
mut, alcătuite din cite trei con
cursuri obișnuite (Lones Wig- 
ger a tras în trei zile de tot 
atîtea ori cite un concurs da 
3x40 f), tirul redus, nu însă de 
la 10 metri, ci de la 16.

— Ce ne puteți spune, în ge
neral, despre tirul pe continen
tul american ?

— In această parte a lumii, 
tirul progresează constant, pe 
căi specifice. Mexicul a deve-

(26-0 CU R.F.G.) 
A ROMÂNIEI LUPTĂ
ALE TURNEULUI F.I.RJL!

formația R. F. Germania, cu 26—0 
(14—0), prin 5 încercări (Bulan- 
cea 2, Florea, Lungu șl Capmare) 
dintre care 3 transformate de 
Bezușcu. Dar, în celelalte me
ciuri s-au înregistrat rezultate și 
mal categorice: Franța — Tuni
sia 92—0, U.R.S.S. — Iugoslavia 
66—7, Italia — Maroc 36—6, Spa
nia — Portugalia 43—3.

Astfel, deși învingătoare, e- 
chlpa de juniori a României va 
Juca doar pentru locurile 5—3, ală
turi de 3 învinse r Portugalia, 
Maroc, R.F.G.! Vineri, XV-le nos
tru Intllnește pe cel al Portugaliei.

Codreanu

comportări. In- 
foarte valoroasă

așa cum r___
ziarul „EI Heraldo de Mexico"

surprins fotoreporterul Lorenzo Alvarez de la
— j

și Corneliu Ion,

■ ?
Op JI

1
..

excelente 
companie

— la competiție au participat 
400 de trăgători din 28 de țâri 
din cele două Americi, din — 
ropa șl Asia — Corneliu 
a adăugat la prestigiosul 
palmares și titlul de campion 
și recordman, cu 597 p, al a- 
cestor campionate. De aseme
nea, Ilie Codreanu s-a arătat 
același țintaș calm, echilibrat, 
mereu doritor de autoperfec- 
ționare tehnică și tactică, așa 
cum ne-a obișnuit. O racor-

Eu-'
Ion 
său

22 aprilie, la București, C. E. de lupte

LUPTĂTORII BULGARI AU MARI AMBIȚII

pat, în Statele Unite, la Fort 
Benning, Ia un scurt stagiu de 
pregătire, care s-a dovedit 
foarte util mal ales pentru 
Codreanu. William Criling, re
numit specialist, unul dintru 
antrenorii echipelor americane 
de pușcă, l-a lăudat pentru ta
lentul său, dar, în același timp, 
l-a atras atenția că „trebuie 
să lucreze mai ales la corija
rea pozițiilor în genunchi și în 
picioare".

— Care este specificul antre
namentelor țintașilor ameri
cani 7

— Fort Benning, unde ne-am 
pregătit, nu e nici pe departe 
un... fort, e, mai degrabă, un 
parc întins, în mijlocul unei 
păduri de conifere. In acest 
centru de mare performanță în 
tir, se pregătesc, la toate ar
mele, aproximativ 2 500 de țin-

nit un adevărat centru al miș
cării de tir din America Lati
nă. In fine, fixarea Venezue- 
lei ca gazdă a campionatelor 
mondiale în 1982 va însemna 
un nou imbold pentru dezvol
tarea tirului panamerican, în 
special, și a celui mondial, în 
general.

— Cum se înscriu, în acest 
context, rezultatele trăgători
lor noștri ?

— Performanțele realizate da 
Corneliu Ion și Ilie Codreanu, 
elogiate în repetate rînduri de 
numeroși tehnicieni, de presa 
sportivă, au însemnat o exce
lentă propagandă făcută tiru
lui românesc care, cu acest 
prilej, a cucerit aprecieri de
osebite, o nouă confirmare a 
valorii sale ridicate.

Radu TIMOFTE

Corespondență din Sofia

există unIn Bulgaria, _ _ _
sport de mai mare tradiție, de 
o popularitate atît de întinsă, 
cum este disciplina luptelor. 
Răbojul succeselor campionilor 
bulgari de lupte începe cu o 
primă ~ medalie olimpică de 
aur cucerită de Nikola Stancev 
in 1956 la Melbourne și un 
titlu de 'campion mondial, în 
anul următor, obținut de Petko 
Sirakov, la Istanbul. Pînă în 
momentul de față, luptătorii 
bulgari au cucerit în total 279 
de medalii la cele mai mari 
competiții: 39 la J.O., 114 la 
campionatele mondiale și 126 
la campionatele europene. De 
mai bine de 20 de ani, ei se 
află în primul plan al acestei 
discipline sportive, confirmîn- 
du-și înalta lor clasă.

Iată pentru ce reprezentan
ții noștri sînt animați de mari 
ambiții în apropiatele campio
nate ale Europei, care vor a- 
vea loc în capitala României, 
în pofida cîtorva insuccese în 
competițiile din ultimii doi ani, 
datorate în special schimbului 
de generații intervenit în a- 
ceastă perioadă, există credința 
că de această dată luptătorii 
bulgari vor obține rezultate 
superioare. E drept, la ediția 
de anul trecut a campionate
lor continentale, desfășurate 
la Oslo, reprezentanții țării 
noastre n-au obținut nici un 
titlu la luptele greco-romane. 
Acesta este un motiv în plus 
de a dori acum „revanșa", 
printr-o prezentă cît mai ac-

tivă în lupta directă pentru 
întîietate. Echipa de greco-ro
mane este condusă de antre
norul principal Bobe Dorosiev, 
care va prezenta la București 
următorul lot din care se vor 
alege cei 10 participant) : 48 kg
— Pavel Hristov și Totiu An
tonov ; 52 kg — Krum Borisov 
și Mladen Mladenov ; 57 kg — 
Ghiorghi Donev și Radoslav 
Borisov ; 62 kg — Panaiot Ki
rov și Ivan Staikov ; 68 kg — 
Ștefan Petrov și Nikolai Di
mov ; 74 kg — Ianko Șopov și 
Netko Nedev ; 82 kg — Sabo 
Hristov și Ivan Kolev ; 90 kg
— Krum Borisov și Ivan Pe
trov ; 100 kg — Ghiorghi Rai- 
kov și Andrei Dimitrov ; peste 
100 kg — Nikola Dinev și A- 
lexander Tomov.

Reprezentanții Bulgariei la 
lupte libere vor sosi la Bucu
rești cu încrederea pe care 
le-o dau cele cinci titluri con
tinentale obținute la preceden
tele campionate
Stoian Stoianov „„ 
medin Selimov (52 kg)„ Miho 
Dukov (62 kg), Ivan Jankov 
(68 kg) și Sukri Ahmedov (82 
kg). Avem speranța că toți a- 
ceștia își vor apăra cu succes 
titlurile de campioni. La ora 
cînd transmitem aceste rînduri, 
antrenorul principal 
Makaveev n-a făcut 
gerea definitivă a 
competitori. Dar pot 
cîțiva dintre aceștia : 
Ivan Țocev, Mehmed 
și Ștefan Ivanov; 74 kg

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH* »
VARȘOVIA, 11 (Agerpres). — 

in penultima rundă, a 14-a, a 
turneului internațional feminin de 
șah de la Bydgoszcz (Polonia), 
Unăra maestră Viorica Ilie, ju- 
cînd cu piesele negre, a învins-o 
pe maestra poloneză Elzbieta Ko
walska, iar Margareta Teodores- 
cu a remizat cu Margarita Vree- 
ken (Olanda).

Alte rezultate : Lemaciko — Lia 
Bogdan 1—0 ; Mitchel 
1—0 ; I__. ” 
dă 1—0; 
remiză.

înaintea 
sament 
(U.R.s.s.)

H f—"v , nu
Ioseliani —

Guriell

Siadler 
Eugenia Ghin- 
— Sosnowska

europene de 
(48 kg), Ner-

Ognian 
încă ale- 
celorlalți 

fi numiți 
57 kg — 

Selmanov

ultimei 
conduce 

10>/i p,

Ghiorghi Raikov (100 kg), care 
în această imagine și-a fixat 
adversarul in „pod“, este unul 
dintre pretendenții 
pe podiumul C.E.

romane

la locurile 
de greco-

AleksanderGospodin Sabev si
Nanev ; 90 kg — Ivan Dimov 
și Iusuf Mustafov ; 100 kg — 
Venelin Stankov, Slavcio Cer- 
venkov și Valentin Petkov,

Iubitorii sportului luptelor 
din Bulgaria așteaptă cu deo
sebit interes și multe speranțe 
evoluția sportivilor noștri la 
apropiatele campionate euro
pene.

MIHAIL MIHAILOV

runde, în da- 
Nina Gurieli 

. urmată de Vio
rica Ilie (România) — 9,5 p, Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) șl 
Anett Mitchel (R. D. Germană) 
cîte 8,5 puncte, Margareta Teo- 
dorescu (România) și Nana Iose
liani (U.R.S.S.) — cîte 8 punc
te etc.

BUDAPESTA, 11 (Agerpres). — 
Rezultate înregistrate în runda a 
patra a turneului zonal pentru 
campionatul mondial feminin de

șah. care se desfășoară la Za- 
laegerszeg (Ungaria) : grupa a 
n-a : Csonkics — Elisabeta Poli
hroniade remiză ; Makai — Wize 
1—0 ; Radzewska — Asenova re
miză. Polihroniade a cîștigat 
partida din runda anterioară cu 
Donceva. tn clasament conduc 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) și Suzana Makai (Ungaria), 
cu cîte 3 puncte ; grupa I : E- 
retova — Gertrude Baumstark 
remiză ; Boiadjieva — Po- 
rubski 0—1 ; Veroczy — Szma- 
cinska remiză. în clasament con
duc Eretova (Cehoslovacia), Po- 
rubski, Veroczy (ambele Unga
ria) și Szmacinska (Polonia) — 
cu cîte 2,5 puncte.

DORTMUND, 11 (Agerpres). — 
în prima rundă a turneului In
ternațional de șah de la Dort
mund, campionul României, Mi
hai Ghindă, a cîștigat cu piesele 
negre la Gerusel (R.F.G.). Alte 
rezultate î Nunn (Anglia)' — 
Jansa (Cehoslovacia) 1—0; Borik 
(R.F.G.) — Miles (Anglia) 0—L.
Restul partidelor s-au întrerupt.

AUTO • „Raliul Nisipurilor de 
Aur“, desfășurat pe șoselele din 
Bulgaria (1 540 km — 45 probe 
speciale), con tind pentru cam
pionatul european de raliuri și 
„Capa Păcii și Prieteniei" a fost 
cîștigat de echipajul A. Zaninl— 
I. Pepisto (Spania) pe „Fiat 
Abarth". In clasamentul general, 
primul loc a fost ocupat de 
Cehoslovacia, urmată de România 
(echipajele I. Olteanu—O. Scobal, 
St. lancovici—P. Vezeanu și D. 
Banca—I. Mălăuț). In clasamen
tul pe uzine. „Dacia" a ocupat 
locul 3. • La Hockenheim, „Me
morialul Jim Clark" a fost cîș-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
tlgat de finlandezul Keljo Ros
berg (pe „March BMW").

BOX • La Tokio, în meci pen
tru titlul mondial la cat. seml- 
muscâ, Yoko Gushlken (Japonia) 
șl-a păstrat centura în fața șa- 
langerului său Alfonso Lopez 
(Panama), prin k.o. în repriza 
a 7-a. • Intr-un meci amical dis
putat la Londra, fostul cam
pion al lumii englezul John 
Conteh a terminat la egalitate 
după 10 reprize cu „veteranul" 
american Jesse Burnett (33 ani).

CĂLĂRIE • Prima ediție a 
„Cupei Mondiale" s-a Încheiat la 
Goteborg cu victoria austriacului 
Hugo Simon („Gladstone"), care 
a întrecut-o tn baraj pe sportiva 
americană Katie Monahan („Jo
nes Boy").

CICLISM a Cursa „Fleche 
Walonine", disputată la Mard- 
nelle (Belgia), a revenit france
zului Bernard Hinault — 248 km 
tn 6h 14. Pe locurile următoare, 
Saronnl (Italia) — 6h 14:17 și 
Bengt Johansson (Suedia) —

PARTIDE AMICALE 
DE VOLEI Șl BASCHET

• în cadrul turneului internațio
nal de baschet masculin de la 
Cholet (Franța), echipa Dinamo 
București a învins cu scorul de 
110—109 (64—54) formația ameri
cană „AII Stars" din Long Beach.
• In sala Gluleștl s-a desfășurat 

partida amicală internațională de 
volei dintre echipele masculine 
Rapid șl S.K.A. Chișlnău. Volei
baliștii oaspeți au obținut victo
ria. tn 55 de minute, cu 3—0 (6, 
2, 12), rapldlștli mențlnlnd echili
brul doar tn setul al treilea. Re- 
marcărl: M. Popescu șl Posto- 
lache de la gazde, respectiv Bu
tov $1 Tiuholivskl.

Oh 15:1S.
SCRIMA • „Cupa Bleloruslel" 

la floretă, desfășurată la Minsk, 
a revenit echipei feminine a 
R.S.F.S. Ruse. Selecționata Româ
niei s-a clasat pe locul 7.

TENIS • In turneul de la 
Monte Carlo : Vilas — Taroczy 
3—6, 6— 3, 6—1 ; Alexander — 
Panatta 7—5, 5—7, 7—6 ; Gerulal- 
tls — CaujoUe 6—2, 5—7, 6—4 ;
Ramirez — Portes 7—5, 6—1 ; 
Peccl — Lendl 6—1, 6—3 ; Borg — 
Bertolucci 6—1, 6—0 ; Gehring — 
Barazzuttl 7—6, 6—2. • Finală, la 
Rotterdam: Borg — McEnroe 6—4, 
6—2.

PRIMA MANȘĂ A SEMIFI
NALELOR CUPELOR EU

ROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciu

rile din prima manșă, din cadrul 
semifinalelor cupelor europene la 
fotbal. Iată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Nottingham Forest 
S—3 (1—2).
Austria "* 
0—0.

Viena

F.C. Koln

Malmd F.F.

CUPA CUPELOR
DUsseldorf — 

3—1 (0—1)
Fortuna 
Ostrava 
C.F. Barcelona 
1—0 (0—0).

CUPA U.E.F.A.
Steaua Roșie Belgrad
1—0 (1—0)
M.S.V. Duisburg — 
Monchengladbach 2—2 

Returul partidelor la 
Alte amănunte în 

mîine.

Banik

S.K. Beveren

Hertha

Borussia 
(0-0) 
25 aprilie, 
ziarul de

• Miercuri la Zaporojie, în 
meci retur în preliminariile „Tur
neului U.E.F.A." de juniori, se
lecționatele României și U.R.S.S. 
au terminat la egalitate 1—1. In 
prima partidă victoria revenise 
echipei române eu 3—1. Pe pri
mul loc s-a clasat formația Un
gariei cu 5 p, urmată de U.R.S.S. 
— 4 P. România — 3 p.
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