
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU

ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA
Vizita in ANGOLA s-a înscris ca un moment
de importantă istorică ia relațiile 

româno-angoleze
In dimineața zilei de dumi

nică, 15 aprilie, s-a în
cheiat vizita oficială de pr'ete- 
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Popu
lară Angola, la invitația to
varășului dr. Antonio Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, și 
a tovarășei Maria Eugenia 
Neto.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita înalților oaspeți români 
s-a înscris ca un moment de 
importanță istorică în cronica 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă 
dintre România și Angola, dia
logul la nivel înalt de la Lu

anda conferind noi dimensiuni 
și ample perspective raporturi
lor dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

înainte de plecare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut o nouă întilnire, la re
ședința lor, cu președintele 
Antonio Agostinho Neto și to
varășa Maria Eugenia Neto, 
care au venit să-i conducă pe 
inalții oaspeți români.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au fost 
salutați pînă la aeroport de 
numeroși locuitori ai orașului 
Luanda.

Aeroportul capitalei angoleze 
a îmbrăcat din nou haine de 
sărbătoare. Portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și

(Continuare în pag. a 4-a)

La Lusaka, capitala Z A M BIEI, inalții
oaspeți români au fost primifi intr-o
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Campionatele europene de lupte de la București

ÎN AMBIANȚA SĂRBĂTOREASCĂ A PALATULUI SPORTURILOR 
TRICOLORII AU DEBUTAT CU PREȚIOASE VICTORII

• O splendidă festivitate de deschidere a marcat startul întrecerilor de greco- 
romane • In două reuniuni — 6000 de spectatori au asistat la meciuri pasionante
• I. Draica, spectaculoasă revanșă in fața polonezului J. Dolgowicz • N. Baiboțin 
(U.R.S.S.), din nou candidat la medalia de aur • Astăzi : 10 sportivi români in

cele două reuniuni ale zilei a doua a C.E.

atmosferă vibrantâ,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit duminică, 15 aprilie, Ia 
Lusaka, unde efectuează o vi
zită oficială de prietenie. Ia 
invitația președintelui Partidu
lui Unit al independenței Na
ționale, președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth Da
vid Kaunda, și a doamnei Bet
ty Kaunda.

Lusaka, a patra etapă a nou
lui itinerar african al președin
telui României, constituie, in 
același timp, al patrulea mo
ment al dialogului româno-zam- 
bian la nivel înalt, început la 
București in 1970 și continuat 
apoi, alternativ, in 1972 și 1974, 
în cele două capitale.

...Este ora 13,20. Aeronava 
prezidențială, escortată de Ia 
frontiera țării dc reactoare ale 
forțelor armate zambiene, atc-

de caldă prietenie
rizează pe aeroportul interna
țional din Lusaka. Frumoasa 
aerogară, împodobită cu dra
pelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și ale Repu
blicii Zambia, cu portretele 
celor doi președinți, trăiește o 
atmosferă specifică marilor e- 
venimente. Pe frontispiciul 
aerogării stă scris cu litere 
mari — „Fiți bine veniți in 
Zambia 1“

Un mare număr de locuitori 
ai capitalei zambiene au venit 
la aeroport pentru a-1 saluta 
pe solii poporului român. El 
poartă pancarte pe care se 
poate citi : „Trăiască prietenia 
romăno-zambiană „Trăiască 
poporul român, prieten sincer 
al popoarelor africane !**, „Căl
duros bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și doamnei 
Elena Ceaușescu !“

(Continuare in pag. a 4-a)

Multe au fost momentele de 
înaintare și bucurie care au 
marcat, ieri, începerea cam- 
pionatelor europene de lupte, 
ediția 1979. In acest minunat 
edificiu al Palatului sporturilor 
și culturii, peste 3500 de spec
tatori au fost, după-amiază, 
martorii -entuziaști ai unei 
splendide deschideri festive a 
competiției continentale. Cele 
21 de drapele ale națiunilor 
participante, purtate de tot a- 
tiția campioni ai celor mai mari 
întreceri in acest sport cu se
culare tradiții, au creat un im-

Campionatele internafionale de gimnasticâ ale României

RECITAL DE ÎNALTĂ MĂIESTRIE - NADIA COMĂNECI!

Aspect de la festivitatea de deschidere 

presionant fundal multicolor. 
Sportivii participant s-au ali
niat pe marea scenă a Palatu
lui in care au răsunat. vibrant, 
acordurile Imnului de stat al 
tării noastre. Primind raportul 
traditional, general It. Marin 
Dragnea, președintele Comite
tului de organizare, prim-vice- 
prețedinte al C.N.E.F.S. a adre
sat eoncurenților, tuturor oas
peților un călduros salut ți de
plin succes in întreceri. A luat 
apoi cucîntul Milan Ercegan, 
președinte al F.I.L.A.. care a 
început prin a spune : „Țin să 
exprim, in numele Biroului 
F.I.L.A. și in numele tuturor 
participanților, gratitudinea 
noastră față de capitala Repu
blicii Socialiste România — 
București, pentru găzduirea, cu 
inima larg deschisă, a tineretu
lui din 21 de țări din Europa”. 
An depus jurimintul sportivi
lor și arbitrilor Ion Draica ți,

Foto : Vasile BAGEAC 

respectiv, Ion Cernea, după ca
re, președintele Comitetului de 
organizare a C.E. a declarat 
deschise întrecerile ediției 1979 
a campionatelor continentale.

Alte secvenfe care au întregit 
atmosfera sărbătorească: de
monstrația de lupte ți de tria
tă, reușite exerciții de gimnas
tică ritmică ale elevelor Școlii 
generale nr. 156, grația ansam
blului ritm-grup al Institutului 
Politehnic, ansamblul de dansuri 
populare muntenești. Acest a- 
plaudat program s-a încheiat 
cu un mini-recital al binecu
noscutei soliste de muzică 
populară, Irina Loghin-Cernea.

Să consemnăm intre acele 
bucurii de care aminteam fru
moasa evoluție a reprezentan
ților țării noastre, care, în pri
ma zi a campionatelor europe
ne, au încheiat victorioși toate 
cele 9 meciuri susținute.

® La individual compus, tripla campioană 
olimpică a fost notată cu 10 la sol I • Emilia 
Eberle, trei victorii în finalele pe aparate • 
La masculin, trei gimnaști români — 4 

locuri I

FAVORIȚII ÎNVINGĂTORI IN MECIURILE 
REUNIUNILOR DIN ZIUA INAUGURALĂ

Prezența Nadiei Comăneci la 
Campionatele internaționale ale 
României a atras ca un mag
net publicul spectator spre sala 
Florcasca I Copii, tineri și 
chiar numeroși vîrstnici, fasci
nați de măiestria și renumcle 
acestei inegalabile gimnaste, au 
dorit s-o urmărească, cum se 
spune, pe viu, numărîndu-se 
printre cei care, sîmbătă și 
duminică, au umplut pînă la 
refuz tribunele sălii. Din pă
cate, foarte mulți au fost acei 
care, deși au dorit-o nespus, 
n-au putut asista le recitalul 
Nadiei Comăneci și al celor
lalte componente ale lotului 
nostru reprezentativ, din cauza 
capacității reduse a sălii Flo- 
reasca, care s-a dovedit cu 
totul neîncăpătoare pentru iu
bitorii gimnasticii.

Reîntîlnirea triplei noastre 
campioane olimpice cu publi
cul bucureștean, într-o compe
tiție oficială de mare presti
giu, a fost una de excepție, 
pentru că marea noastră gim
nastă și-a etalat cu o înaltă 
măiestrie calitățile-1 binecu
noscute pe plan mondial, noile 
exerciții cu care ea se va pre
zenta la apropiatele campiona
te europene, de peste o lună, 
situîndu-se realmente la un 
înalt nivel tehnic și spectacu
lar. Nu numai notele ca atare

la sărituri, 
la paralele, 

la bîrnă și 10

(9,95 
9,75 
9,80 
la sol), ci — mai 
ales — modul cum 
s-a prezentat Na
dia în concurs, do
rința ei de a evo
lua la nivelul ma
xim al posibilită
ților de care dis
pune, siguranța și 
precizia dovedite 
în toate probele și 
cu deosebire de
monstrația de vir
tuozitate etalată la 
sol sînt tot atîtea 
motive să privim 
cu optimism viitoa
rele evoluții ale 
acestei excepționa
le gimnaste. Opri
tă de medici să 
concureze Ia fina
lele da duminică 
(din cauza unei u- 
șoare accidentări 
la glezna 
Nadia a 
mai mult dovada respectului și 
a dragostei sale pentru publi
cul care o înconjoară cu etîta 
căldură, solicitînd aprobarea 
să concureze, totuși, la para
lele. Firește, sala a ovaționa
t-o, a aplaudat-o îndelung pen
tru noul și deosebit de greul

piciorului sting), 
făcut o dată

Nadia Comăneci, infr-nn moment dc înaltă 
virtuozitate la paralele.
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exercițiu de la acest aparat, 
pentru care ea a primit 9,90, 
cea mai mare notă din fina
lele pe aparate. Emilia Eberle 
și-a onorat și ea cu prestații 
deosebite cartea de vizită, atit

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

O primi surpriză piâcutâ : 
peste 2»00 de tineri iubitori ai 
ruptelor au fost prezenți. ieri, 
la Palatul sporturilor și culturii 
tocă de la reuniunea Inaugurală, 
dornici să-i încurajeze de la în
ceput pe reprezentanții țării 
noastre Ja actuala ediție a cam
pionatelor europene.

După emoțiile tragerilor la 
sorți — care n-au fost favora
bile luptătorilor români — au 
urmat cele ale Întâlnirilor din

in icdcrca jocului dc miercuri, cu Ungaria

LOTUL OLIMPIC DE FOTBAL,
ÎN FAZA FINISĂRILOR

Stadionul 
locul ur.de 
noastre se

„1 Mai“ din Pitești, 
lotul olimpic al țării 
pregătește in aceste 

z>e ptemergamare jocului cu e- 
chipa olimpică a Ungariei, 
preliminariile J.O. Partida,

și-a adus 
centrului 
„23 AU- 
condusă 

centrului.

din 
__ ___   cum 

ie știe, are loc miercuri și, ded. 
preparativele au intrat In faza 
tna'.ă. Așa cum relatam șl In 
reportajul de vineri, olimpicii 
au fost supuși unui control me
dical complex, la care 
contribuția o comisie a 
de medicină sportivă 
gust* din Capitală, 
chiar de directorul ________ .
dr. I. D.-ăgan. Controlul s-a do
vedit extrem de util pentru cor
pul tehnic al lotului. Starea de 
sănătate a tuturor jucătorilor 

turul I, unele dintre ele, exa
mene grele pentru mulți concu
rent. inclusiv pentru cițiva 
dintre sportivi noștri. Dealtfel, 
cu un mec’ de asemenea dificul
tate au debutat în competiție

Dan GÂRLEȘTEANU
Mihai TRANCĂ, Costin CHIR1AC

(Continuare In pag. a 4-a)

este bună, dar unti indici at 
jucătorilor mai solicitați tn acest 
sezon (cei de la F.C. Argeș, Uni
versitatea Creiiova) au reclamat 
Individualizarea pregătirilor.
Ceea ce s-a și făcut. Iată și 
motivul pentru care a fost con
tramandat meciul cu Dinam® 
București, pentru că el ar II în
semnat o solicitare prea mare 
pentru unii selecțlonabltt.

După antrenamentul de vineri 
(80 de minute de pregătire ft- 
zlcă și tactică, In care toți ju> 
cătorii, ta frunte cu D. Nicolae 
și Stan — exemple mobilizatoa-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)
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„CUPA ROMÂNIEI1 O GALA A VEDETELOR POLO-ului MONDIAL
Azi, reprezentativa țării noastre intîlnește Italia

Intrat în șirul marilor compe
tiții internaționale ale polo-ulul, 
turneul dotat cu „Cupa României" 
(aliat la a 4-a ediție), care în
cepe astăzi to piscina acoperită 
din Cluj-Napoea, a atras șl în 
acest an celt mai bune echipe 
din lume. Iubitorilor sportului 
din orașul de pe Someș le va fi 
Oferită to aceste zile o adevărată 
gală a vedetelor polo-ului mon
dial. Pentru prima oară sînt reu
nite fa cadrul unei competiții or
ganizate ta țara noastră primele 
patru echipe clasate la ultimul 
campionat al lumii, ta ordine, 
Italia, Ungaria, Iugoslavia și 
U.R.S.S. și, alături de ele, două 
selecționate alcătuite din lotul o- 
llmpic al României. Un cvintet

--------------------------PROGRAMUL JOCURILOR----------------------------
Luni, de Ia ora 17 : Ungaria — România B ; ROMANIA — ITA

LIA ; Iugoslavia — U.R.S.S. ; marți, de la ora U : Italia — Ro
mânia B ; de la ora 17 : U.R.S.S. — România B ; ROMANIA 
— iugoslavia ; italia — Ungaria ; miercuri, de la ora 10 : 
Iugoslavia — România B ; U.R.S.S. — Italia ; ROMÂNIA — UN
GARIA ; de la ora 17 : Iugoslavia — Italia ; România A — Ro
mânia B S Ungaria — U.R.S.S. ; joi, de la ora 17 î Iugoslavia — 
Ungaria ; românia — U.R.S.S.

(excluztad echipa noastră se
cundă) care rareori poate fi reu
nit fa aceeași piscină.

Iată, așadar, un serios stimulent 
pentru cel mal buni jucători ai 
țării noastre aflați în preajma u- 
nul veritabil examen de maturi-

în campionatele republicane de canotaj

VIITORUL BUCUREȘTI-3 VICTORII)
...Dinamo și Steaua - cite una

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 
Un public numeros a venit pe 
malurile însorite ale Begăi spre 
a urmări spectacolul nautic ofe
rit de cei mai buni schlfiști din 
țară, prezenți la campionatul re
publican de canotaj-fond. In 
reuniunea rezervată senioarelor, 
cel prezenți in dreptul scene; 
unde se desfășurau sprinturile 
■finale au aplaudai evoluția fru
moasă a vlsiașelor și ramerelor 
noastre fruntașe, disputa aprigă 
pe un traseu care a măsurat 
5 000 m. Cu un plus de ambiție 
colectivă, de dăruire pentru cu
lorile duhului, tinerele de la 
CJS. Viitorul București au reușit 
să obțină victoria to trei din 
cele șase probe disputate : la 2 
■visle, la 4+1 visle și la 8+1. 
Cddaite curse au fost ciștigate 
de reprezentantele cluburilor 
Dinamo București (4+1 rame), 
Steaua (2 rame), și Voința Timi
șoara (simplu — prin Maria ”* 
covlciuc, sportivă pregătită 
antrenoarea Doina Bărdaș, 
estră emerită a sportului).

REZULTATE : schif 8+1 t 
Viitorul București 21:39,3. 3. 
namo 21:55,6, 3. C.N A.S. " 
iești 34:20.0.

(Oprea.

Ma
de 

ma-

1-
Di- 

_ ____ Bucu- 
44-1 rame : 1. Di

namo (Oprea, Dospinescu, 
Avram, Tănase 4- lane) 24:26,2,

3.
1.

2. Viitorul B-ucurești 25:19,6, 
Dinamo II 25:25,1 ; - •'
Viitorul București 
Ungureanu) 26 :O4,6. 2. 
Timișoara 27:55,4. 3. < .
23:46,1 ; 2 rame : 1. Steaua (Za- 
goni, Aposteanu) 26 :10,0, 2. Cea
hlăul P. Neamț 26:55,5, 3. Voin
ța București 27:15,9 ; schif sim
plu : 1. Maria Macoviciuc (Voin
ța Timișoara) 26:40.3, 2. Valeria 
Roșea (U.T.A.) 26:40,5, 3. Aneta 
Mlhaly (Dinamo) 27:06,9 ; 4+1
visle : L Viitorul București (Hor
vath, Banovici, Zabaria, Toma + 
Anghel) 23:13,9, 2. CJ4.A.S.
București 23:18,4, 3. Voința Ti
mișoara 25:03.0,

Tradiționalele întreceri ale ju
niorilor — anul acesta la a 14-a 
ediție — s-au Încheiat cu victo
riile următoarelor cluburi : ju
niori : Dinamo — 4 visle, Steaua 
— 2 visle, C.S. Șc. 1 București — 
4+1 rame, Dinamo — 2 
Dinamo (Dragoș Voicu) 
piu ; junioare ~ 
visle, C-N.S.U. 
visle, Dinamo 
CRA.S. București 
C.N.S.U. Timișoara 
Caiapiș) — simplu.

2 visle : 
(Nichiteanu, 

C.N.S.U.
C.S. Onești

rame, 
sim-
4+1

— 1 
rame, 
rame,

U.TA. -
Timișoara
- 4+1

3
(Ecaterina

Y. TOFAN

țate. Aceștia au vădit în meciu
rile de campionat, desfășurate 
luna trecută, o creștere evidentă 
și toți iubitorii polc-ulul din 
țara noastră așteaptă acum un 
justificat interes din partea echi
pei României jocuri de cit mai 
bună calitata și rezultate la ni
velul prestigiului de care se bu
cură în lume polo-ul românesc.

Pentru prima reprezentativă 
antrenorii Paul Niculescu și iuliu 
Capșa au reținut următorii 12 ju
cători : Doni Spînu (83 ori in
ternațional) șl Florin Slăvei (168) 
— portari, Dinu Popescu (195—174 
goluri pentru prima reprezenta
tivă), căpitanul echipei, Viorel 
Rus (187—141), Claudiu Rusu (183 
—170), Adrian Nastasiu (178—117), 
llie Slăvei (151—122), Liviu Rădu- 
eanu (136—55), Adrian Schervan 
(112—42), Ivan Fejer (38—9), A- 
drian Munteanu (30—10) și un de
butant, Dorin Costrăș.

PALMARESUL COMPETIȚIEI
1976 : 1. Ungaria ;

3. România
1977 : 1. Ungaria ;

3. iugoslavia
1978 : 1. România ;

3. Italia

3.
2.

2.

U.R.S.S.
România
Ungaria

I
I
I
I

I
I

19,63

re de 
sirg, 
acuza

NECI
Ruh 
Wan 
37,75 
gări
femi

sol : 
(RO 
Rom 
Feo
(R.
18,75 

Chec
K
18 
Și

6.

Foul SLAVESCU

SI.

bucureșteni. 
a fi în ver- 
faze rapide 
rezultatele : 
2—9 (0—7,

final în proba 
1. Pop (R) 4

(R) 3 o. (+4), 
3 ». m, -

SABRERUL I. POP ÎNVINGĂTOR
IN

BRAȘOV, 15 (prin telefon). în 
concursul individual al turneu
lui internațional dotat cu „Tro
feul Carpați", pe listele de con- 
curenți 76 de sabreri din Bulga
ria, Cuba, Polonia, R.D. Ger
mană, Ungaria, U.R.S.S. șl Ro
mânia. Două absențe notabile 
din lotul nostru reprezentativ : 
Nilca șl Mustață, ambii în exa
mene, prezenți însă în ziua a 
n-a, în proba pe echipe.

După ce au avut loc trei tu
ruri preliminarii s-au disputat 
eliminările directe și recalifică
rile, printre surprizele acesteia 
aflîndu-se to special absența in 
corpore a celor 16 trăgători ai lo
tului de tineret. De semnalat că 
in această fază 9 asalturi decisi
ve s-au încheiat la limită (10—9), 
chiar patru dintre cele care au 
desemnat pe cei t finaliști l o 
dispută, deci, foarte echilibrată.

Finala probei individuale a 
constituit, însă, un tablou sin
tetic al valorilor prezente la ac
tuala ediție: 4 trăgători români, 
un cubanez și un scrimer din 
R.D Germană, după cum și ie
rarhia stabilită după ultimul a- 
salt a fost conformă cu realita
tea. A ciștigat de data aceasta 
1. Pop, care a inversat locul pe 
podium cu C. Marin, învingător 
anul trecut. Este adevărat că 
după ce Pop a fost învins în 
ultimul său asalt, de Ortiz, co
echipierul său, Pantelimonescu 
l-a învins ulterior pe Ortiz, evi- 
tîndu-se astfel un asalt de ba
raj. Pe locul 3 cubanezul ortiz, 
un sabrer cu o vigoare remarca
bilă, pusă în valoare de o dis
poziție ofensivă cu puține mo

„TROFEUL CARPAJI"
mente de respiro. Adică 
inversul actualei orientări 
planșă a sabrerilor noștri

exact 
pe 

_ ------------- —.— din
lotul reprezentativ, fapt care a 
reieșit mal pregnant în evidență 
în competiția pe echipe. Cum 
altfel se poate explica atunci, 
înfringerea în fața echipei R.D.G. 
(7—9, după ce sabrerii români 
au condus cu 7—4 I) sau to fața 
Cubei (am condus cu 8—7, dar 
am pierdut la tușaveraj, 61—64 
t.d.), formații mai slab cotate 
decît cea a României, medaliată 
olimpică și mondială, dar care 
se află acum într-o perioadăse află acum 
regres, 

clasamentul 
dividuală : 1.
t. C. Marin
M. Ortiz (C) 3 V. (0), 4.
Oancea (R) 3 v (—4), S. F. HOlt- 

- - (_4K s. z.
1 u (- 7). 

desfășurată 
cu întrecerea 
învingătoare 

ILD.G. șl 
trofeul.

in 
R.D.G.

)e (R.D.G.) 1 i.
Pantelimonescu (R)

Proba pe echipe 
duminică a debutat 
pe serii, cele 4 
(România I, Cuba, 
Ungaria) disputindu-și _ 
Iată rezultatele înregistrate 
grupa I—IV : România 2
7— 0, Cuba — Ungaria 3—3, Ro
mania — Cuba 8—3 (61—64 t.d.), 
R.D.G — Ungaria 9—7, România 
— Ungaria 5—9, R.D.G. — Cuba
8— 3 (66—65 t.d.).

Cupa transmisibilă oferită 
întreprinderea de tractoare 
Brașov a revenit formației 
bei, neînvinsă. Clasament 
echipe : 1. cuba 3 v., 2. 
Germană 2 v., 3. Ungaria 
4. România 0 v.

ETAPA CALMA ÎN DIVIZIA A LA HOCHEI

C
SA

nice

Sîmbătă și duminică la Bucu
rești, Galați și Miercurea Ciuc 
s-au consumat 6 jocuri de 
hochei din cadrul primei serii 
valorice a Divizid A. Este vor
ba, de fapt, de partidele etape
lor a 31 -a și a 32-a ale căror 
rezultate au fost cele scontate, 
astfel că nu s-au produs modifi
cări ta clasamentul întrecerii, ta 
care Dtaamo continuă să Ce li
der. Dar iată titeva amănunte 
de la aceste meciuri :

ȘTIINȚA BACĂU-LA BĂIEȚI, HIDROTEHNICA Șl CONSTRUCTORUL - LA FETE,9

împărțită în două... semletapc, 
etapa a Xl-a a campionatelor 
de handbal Divizia A a produs 
dteva surprize. La băieți, Dina
mo București, campioană a Ro
mâniei Și ciștigătoare a „Cupei 
României" a fost întrecută ta 
Bacău de Știința. Dealtfel, prin 
„vama” studenților băcăuani vor 
trece toate echipele din fruntea 
clasamentului... La fete, Cons
tructorul Bata Mare reușește o 
victorie prețioasă in deplasare 
(la Mureșul Tg. Mureș), iar e- 
ehipa profesorului Traian Buco- 
vală, Hidrotehnica Constanța, 
Obține un succes clar în fața li
derului, știința Bacău.

Partea a doua a acestei etape 
se dispută astăzi. In sala Flo- 
reasca din Capitală stnt progra
mate trei meciuri (STEAUA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
— m, de la ora 16, RAPID — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA,
— t, de la ora 17,15 șl CON
FECȚIA — PROGRESUL — f, de 
la ora 18,25) iar în Sala sportu
rilor din Brașov intilnirea fe
minină RULMENTUL — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI.

MASCULIN
ȘTIINȚA BACĂU — DINAMO 

BUCUREȘTI 13—17 (10—7). Chiar 
dacă meciul n-a fost un specta
col handbalistic de calitate, el 
a prilejuit o confruntare de un 
mare dramatism, datorită luptei 
uneori foarte dure pentru vic
torie, fapt care a impus acorda
rea a numeroase avertismente și 
eliminări, știința a avut în per
manență inițiatiya ca urmare a 
Mar reușite acțiuni ofensive ale

elevilor lui Mihai Pintea (a con
dus mult timp cu 2—3 goluri : 
5—3 min. 13, 8—4 min. *“ 
portarul Nlcolae Neșovici a avut 
o comportare excelentă, apărind 
serii întregi de... goluri ca și fă
cute. Dinamoviștii, deși au egalat 
ta min. 38 01-11) și au luat 
chiar conducerea (14—13 min. 43 
șl 15—14 min. 49), au evoluat 
crispat, mal ales ta prima re
priză, cind au ratat mult.

Punctele au fost înscrise de : 
Deacu 6, Vasilache 5, Nicolescu 
3, Vas.Ica 2, Szemesi și Eftene 
pentru Știința, Bedivan 7, Cra- 
bovschi 4, Cosma i, Durdu 2, 
Andreescu și Stef pentru Dtaa
mo. Au condus un meci greu 
de ținut ta mină — dar l-au ți
nut ! — ploieștenii ** ’ *
N. Danieleanu.

Ion
MINAUR BAIA

C.S.M. BORZEȘTI 35—21 (16—9).
Gazdele au repurtat o victorie 
categorică, consecință a unei 
dominări nete și a unei ofensive 
foarte productive. Cele mai mul
te goluri le-au înscris : Miro- 
niue 11, Răzor 5, M. Voinea, D. 
Marin și Stamate cite 4 pentru 
Minaur, Arsene 7, A. Berbecaru 
6 și Bilas 4 pentru C.S.M. Au 
condus excelent sibienii I. Ma- 
nollu șl Șt. Ocneanu (V. SASA- 
RANU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
22—15 (10—8). Folosind bine arma 
contraatacului, gazdele au reușit 
să se detașeze de dîrzul lor ad
versar. Cele mal multe goluri 
au fost înscrise de Pantelimon 
8, Cornea 7 — respectiv Bako 4,

21) iar

D. Purică și
GAVRILESCU 

MARE

„CRITERIUL DE PBIMAVARA“ IA TENIS
Prima competiție de tenis 

sezonului ' 
chdat cu 
tate. Pe 
său club.
Niculescu „ „ontenui ue
primăvară" încă de sîmbătă, fa- 
vingindu-și comod toți adversarii 
din turneul de elită, tocmai la 
timp pentru a prinde avionul 
care-1 ducea (împreună cu So
rin Popa) la turneul internațio
nal de tineret de la Soci 
(U.R.S.S). L-au urmat în clasa
mentul final, stabilit duminică, 
tntr-o ordine uneori surprinză
toare : 2. Dan Nemeș, 3. Ovldiu 
Pavel, 4. Laurențiu Bucur, 5. R. 
Hărnuțiu, 6. M. Șovar. 7. M- Tă
băraș, 8. B. Toma. Dintre aceș
tia, promovarea cea mai îmbucu
rătoare este aceea plină de pro
misiuni a devulul bucureștean 
Mihai Șovar. Turneul primei 
grape feminine a revenit campi
oanei țării Maria Romanov, 
care n-a pierdut decît 10 gheme 
în 3 meciuri, manifestfad o bună 
pregătire fizică (poate și ca ur
mare a turneului recent in 
S.U.A.). Singura care a introdus 
puțină variație ta jocul de per
fectă regularitate al campioanei

in aer liber s-a to- 
rezultate aproape scon- 
terenurile propriului 
la „Progresul", silvan 
a ciștigat „Criteriul de

a fost gălățeanca Rodica Gheor- 
ghe, o tinără de care ar merita 
să se ocupe un antrenor experi
mentat. Pe locurile următoare 
în clasament : 3. Elena Cotuna, 
4. Mariana Hadgiu, 5. Elena Tri- 
fu, 6. Camelia Chiriac, 7. Adria
na Caraiosifoglu. 8. Cosmina Po
pescu. însăși această ierarhie ne 
arată cît de datoare rămta deo
camdată — în raport cu investi
ția făcută — tinerele jucătoare 
Nadia Becherescu, Luminița Să- 
lăjan șl Cosmina Popescu. în 
turneele finale, femei : M. Ro
manov — R. Gheorghe 6—1, 6—4; 
— Cotuna 6—1, 6—1 ; — Hadgiu 
6—2, 6—1 ; Gheorghe — Cotuna 
6—4, 7—6 ; — Hadgiu 5—7, 6—4, 
I—6 ; Cotuna — Hadgiu " * 
6—3 ; băieți : Niculescu — 
meș 6—1, 6—1 ; — pavel 
6—4 ; — Bucur 
Nemeș — Pavel
Bucur 6—2, 6—2 ; Pavel — Bucur 
4—6, 6—3, 6—2 ; finalele probe
lor de dublu *-----1 - -
Jecu — Trifu, 
6—7, 3—0 ab. ;
Leonte. Țiței — SUt<5. Russen 
3—6, 6—4, 6—0 ; dublu mixt : Să- 
lă,1an, Vintilă — Becherescu, 
Dărăban 6—1, 6—3.

-6—3, 
Ne- 

6—2. 
6—3 ;

femei î Brăștin,
S. Nunweiller 
dublu bărbați : 
Stitd.

(T.Dined șl Vărgălui cite 3 
COSTIN — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
GLORIA ARAD 23—15 (12—9).
Timișorenii au început ta trom
bă, conducted cu 4—6 după nu
mai cîteva minute de joc. Apoi, 
pe fondul unei evoluții generale 
bune, studenții și-au construit 
cu sirg o victorie la scor, meri
tată. Cele mai multe goluri au 
rost marcate de Folker 8, Voi- 
cu 6 și Țimpu 4 — pentru Poli, 
Burger 7 și Vojtilă 4 — pentru 
Gloria (C. CREȚU — coresp.).

FEMININ
HIDROTEHNICA CONSTANȚA

— ȘTIINȚA BACĂU 18—14 (8—6).
Meciul s-a disputat Ia o înaltă 
tensiune, cele două echipe — 
fruntașe ale handbalului nostru 
feminin — dorind cu ardoare 
victoria. Succesul a fost decis 
de comportarea foarte bună a 
liniei de la 9 m a constănțen- 
celor, Frincu șl Tomescu înscri
ind * ‘
mal _ __
cate de Dimofte 6 (5 din arun
cări de la 7 m) ” * '
mescu “ .
tehnica, Tbrdlc 5 (toate din 7 m) 
și Văcaru 3 — pentru Știința. Au 
arbitrat VI. Coiocaru și I. Mi- 
hăUescu (Craiova). (E. TAMAS — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
12—15 (6—7). Cei 1 500 de specta
tori prezenți in tribune, au asis
tat la c slabă evoluție a forma
ției gazdă. Victoria a revenit, fi
resc, oaspetelor care — cu un bun 
joc defensiv și cu aplomb ta atac
— au dominat meciul. Cea mai 
bună jucătoare a intilnirii a fost 
Niculina Iordache-Sasu, care a 
înscris nu mai puțin de 8 goluri 
pentru Constructorul Baia Mare. 
(A. SZABO — coresp.).

UN SINGUR JOC ECHILIBRAT 
LA BUCUREȘTI

Pe patinoarul „23 August- s-eu 
disputat cele două partide dintre 

A.s.E. Sportul studențesc și s.C. 
Miercurea Ciuc. în primul meci, 
desfășurat sîmbătă, hocheiștii 
bucureșteni au dat o replică 
neașteptat de viguroasă. Gazdele 
au deschis scorul, după care a 
urmat replica jucătorilor din 
Miercurea Ciuc. El au echilibrat 
rapid situația și au ajuns chiar 
să conducă cu 5—2 (min. 24). 
Iată insă că bucureștenii nu au 
cedat lupta, și. cu o frumoasă re
venire, au realizat egal area : 6—i 
(min. 44). Probabil că aceste e- 
forturi, ca si efectivul redus de 
care dispune echipa au determi
nat ca to ultima parte a totil- 
nirii replica studenților să — 
palidă și oaspeții să se 
impune ușor. Cea de a 
confruntare n-a avut ,4storic* 
ea fiind în totalitate la discreția 
oaspeților. Iată rezultatele : 
A.S.E. Sportul studențesc — S.C. 
Miercurea Ciuc S—11 (2—5, 3—1, 
1—5), prin punctele marcate de 
Nanu 2, Bișu 2, Constantine.cn 
și Steinberg — A.S.E.. respectiv 
Antal 4, Mikloș 2, A. Gali 2, B ax- 
tali s, Peter, și 1—10 (1—3, 0—6,
0—1) prin punctele marcate de 
Steinberg — A.S.E. și respectiv 
Szentes 2, Bartalls 2, A. Gali 2, 
Lucaci 2, ErOs Șl Podar. Au 
condus : Gh. Mureseanu, ajutat 
la cele două Unii de R. Cristescu 
și A. Dibernardo. (V. CHIOS E).

galatenii — replica 
neconvtngatoare !

Cele două partide dintre Du
nărea și Steaua programate pe

fie 
poată 
doua

modernul patinoar artificial 
Galați nu au oferit confruntări prea 
echilibrate. Meciurile au fost la 
discreția jucătorilor 
Aceștia s-au arătat 

vă, realizind unele 
șl dinamice. Iată 
Dunărea — Steaua
1— o, 1—2), prin punctele marcate 
de Olenici 2, Gheorghiu 2, San
dor 2, Hăiăucă, Justinian, Gheor
ghiu, respectiv Chirițâ 2 și 3—8 
(2—3. 0—3, 1—2), prin punctele 
marcate de Bălăucă 2, Popa 2, 
Justinian 2, N is tor și Prakap — 
Steaua, respectiv Chirițâ, Dumi- 
trache și Horvat. Arbitri : FI. 
Gubcrnu, J. Becze și M. Lupaș- 
cu. (T. Siriopol — coresp.)

DINAMOVIȘTII ÎN VERVA !
Amatorii de hochei din 

Miercurea Ciuc au putut urmări 
sîmbătă și duminică două inte
resante și spectaculoase meciuri 
de hochei, in care liderii clasa
mentului, hocheiștii de la Dina
mo au evoluat excelent în com
pania formației Unirea 
Gheorghe. Iată rezultatele : 
Unirea SI. Gheorghe — Dinamo
2— 12 (i—4, 0—3, 1—5) prin punc
tele marcate de Axinte 4. So- 
lyom 2, Tureauu 2, Fisăru, B. 
Nagy, z. Nagy, Szabo — Dtaa
mo, respectiv Kedves, Baka și 
5—16 (3—7, 0—4, 2—5), autorii go
lurilor fiind Solyom 3. Toke 3, 
Z. Nagy 2, Malihin 2, Tureann, 
Pană, Csata, Csiszer, B. Nagy, 
Bandaș, respectiv Kemenes, 
Both, Dumitru, Baka, Ungurea- 
nu. Arbitri : A. Balint, L. Pe- 
traș, T. Szabo. (V. Pașcanu —
coresp.).

în momentele cheie. Cele 
multe puncte au fost mar-

_ _ ,, Frincu și To
cite 4, pentru Hidro-

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL JUNIORILOR I
CampionaUli hocheiștilor juni

ori I a continuat ta capitală, fa
voritele obțtatad victorii scon
tate. Sîmbătă, C.S.Ș. 2 Galați a 
întrecut S. C. Miercurea Ciuc cu 
9—6 (6—2 3—3, 0—1), prima re
priză dovedindu-se hotăritoare. 
Burlui, Ion Gioni și, respectiv, 
B. Csiszer au marcat dte 2 go
luri. Liceul nr. 1 M. Ciuc — 
Steaua 10—8 (5—2, 3—3,.. 3—3).
Victoria a fost decisă abia fa 
„Rimele 2 minute cind scorul 
era egal (3—8) .Cei mai produc- ... . . ---. - r,..—— --- 3 și

decît to prima etapă : 8—3 (2—0, 
4—2, 2—1). Bartalls —3 ți Kor- 
pus — 2 au marcat cele mal 
multe goluri pentru învingători. 
C.S.Ș. 2 Galați — Steaua 5—3 
(0—2. 3—1, 2—0). Bucureștenii
au condus cu 3—4 șl se părea că 
victoria nu le poate scăpa, dar...

Astăzi este zi de pauză. Marți 
și miercuri au loc ultimele etape 
ale competiției (Audi Vilara — 
coresp.)

Li
I

„1 M 
cond 
joc 
unele
De o 
„galb 
Zamf 
Ivan
Iovăn 
II, S 
pa „ 
plus 
Arge 
cu, 
Bărb 
canu 
Radu 
minu 
jocul 
Ștefă 
ales, 
cu 
pauz 
torul 
a f 
acțiu

tivi jucători, s Bari.cz
Neagu — 5.

Duminică a început 
competiției Derbiul 
din Miercurea duc a 
gat din nou de Liceul 
data aceasta la un scor mai net

returul 
echipelor 

ÎO6t cîști- 
nr. 1, de

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

IN „CUPA OLIMPIA" LA CICLISM
zile de întreceri, 

amiază s-au înche- 
„Cupei Olimpia*

După trei 
duminică Ia 
lat disputele „Cupei Olimpia" la 
ciclism eu victoria la seniori, a 
alergătorului Cornel Nlcolae de 
Ia Voința Ploiești. Tînărul ciclist 
ploieștean este la primul său 
succes în compania celor mai 
buni cicliști ai țării și sperăm 
că acesta va reprezenta doar un 
început... Iată cîteva aspecte din 
desfășurarea ultimelor două e- 
tape. După cum am anunțat, în 
ziua a doua de concurs au intrat 
în luptă și juniorii. S-a concurat 
pe șoseaua București — Alexan
dria. La seniori etapa a II-a a 
fost cîștigată de V. Teodor (Di
namo) — 2h46 : 55 pe 110 km,
iar la juniori marl de N. Țone 
(Voința București) — lh46 :14 — 
pe 80 km. Cursa juniorilor mici 
(30 km) a dat ciștig de cauză 
lui Fl. Popescu — 47 : 37.

In ultima etapă, duminică, ci
cliștii și-au măsurat forțele pe 
șos. București — Călărași. De

aceasta seniorii și-au luatdata ______  _______ ,___  ___
rolul mai în serios, au gonit cu 
mai ------ - ------ 1-------- — —
km),__ .. _ _______ ____
cursei am asistat chiar la o e- 
vadare surpriză. A fugit din 
pluton Cornel Nlcolae (2h45 : 24) 
care a ciștigat etapa cu un a- 
vans de o secundă față de a! 
doilea clasat C. Bonciu. Ciștigă- 
torii celorlalte probe : O. Celea 
(Voința București) 47 : 59 — pe 
30 km — la juniori mici și G. 
Marinescu (Voința București) 
11144 : 53 — pe 80 km — la ju
niori mari. Iată șl primii cla
sați în clasamentele generale : 
juniori mici — G. Porumb (Vo
ința Ploiești) ; juniori mari — 
G. Marinescu (Voința București); 
seniori — 1. C. Nicolae (Voința 
Ploiești), 2. Val. Hie (Dinamo), 
3. V. Teodor (Dinamo), 4. C. 
Bonciu (Steaua), 5. P. Dolofan 
(Steaua).

multă convingere (pe 
iar pe ultima parte

105
a

Gh. ȘTEFANESCU

în concursul general de sîm- 
bătă, cît și duminică diminea
ță, în finalele pe aparate, cîș- 
tigind detașat la sărituri, bîr- 
nă și sol. O puternică impre
sie âu produs și celelalte com
ponente ale Iotului olimpic 
(antrenori Marta și Bela Ka- 
roly), mai ales micuța dar în
drăzneață și valoroasa Anca 
Kiss, ovaționată la bîrnă, Me- 
lita Ruhn, Marilena Vlădărău 
și Cristina Itu, aceasta din 
urmă meritînd sincere felici
tări pentru modul cum a recu
perat rămînerea în urmă da
torată accidentului de anul 
trecut. Se cuvine, de asemenea, 
sâ subliniem contribuția valo
roasă pe care au avut-o la 
reușitele gimnastelor noastre 
coregraful Geza Pojar, precum 
si pianistul Cornel Grigore. 
Dintre gimnastele de peste 
hotare, cea mai valoroasă s-a 
dovedit Wang Ping (R.P. Chi
neză) care s-a bucurat de 
frumoase aprecieri în finalele 
pe aparate.

Concursul masculin de du
minică, reunind pe cei mai va
loroși gimnaști la fiecare apa
rat, s-a situat și el la un ni
vel bun, mai ales din partea

sovi

Constantine.cn
Bari.cz


F. C. M. GALAȚI Șl „U“ CLUJ-NAPOCA LA UN PAS DE „A“!
SERIA I

ȘANSA OLIMPICILOR 2 
1st ILUL DOLIU NICOLAE". 
IIPTE EXEMPLAR!
Ituri de fotbal fărute, refăcute și desfă- 
lani, cel olimpic, lansat în ianuarie ’79, 
B excepție — rădăcini destul de puter- 

late, pentru că la alcătuirea lui s-a ți- 
fepție de lucru și de criterii realiste. S-a 
■mai în formă (pe atunci lider), cu evo- 
fc, mai puțin fluctuantă, F.C. Argeșul 
b mare parte dintre jucători și pe eon
ii, antrenorul Halagian. S-a asigurat 
B puternică bază comună de acțiune și

I spori valoarea de ansamblu a Iotului, 
|ă piteștean" i s-au adăugat, pe parcurs, 
remarcați în campionat și apreciați de 
lare craiovenii Ștefănescu, Purima, Că- 
iizoienii Nicolae și Stan, Augustin, M. 

florii lotului olimpic a fost asigurată, 
■itatea lui (floare rară, aproape de ne- 
I impori^^ la orice drum lung. Drept 
iNicoJ^^^Lugustin, Cămătaru, Stan sau 
li lege Jocul cu cel al piteștenilor, cu 
■ în teren, între toți jucătorii stabilin- 
reală apropiere sufletească, a cărei im- 
pcutăm, pentru că este bine știută, 
realistă Ia formarea lui, o componență 
tea lotului — lată cîteva din importan- 
bicilor" noștri. Cu toate acestea, și fără 
lea atuuri, reale, ne permitem să sus- 
hptului că am urmărit pas cu pas înche- 
LZui olimpic în turneul său iugoslav și 
[51 mai important atu al acestei echipe 
FERE DE LUPTĂ. Combativitatea. Abne- 
rare se baie „în stilul lui Doru Ni- 
L minge. Nu am avut de multă vreme 
pre să lupte cu atîta angajare, cu atîta 
I victorie ca „olimpicii" noștri. Ni se va 
■replică, pățania de la Timișoara a Ar- 
k“, ci, dimpotrivă, o folosim în demon- 
I luptă, valoarea generală, tehnică, tac- 
leasta este dealtfel prima concluzie des- 
ciurile „olimpicilor" : cu Steaua Roșie, 
kikinda, Sochaux, olimpicii cehoslovaci.
la primul pînă la ultimul fluier de ar

tă la 18 aprilie și la 30 mai, iată ade- 
npicilor" noștri în drumul calificărilor 
Iscova.

Marius POPESCU

I ÎN FAZA FINISĂRILOR
I) nescu. în condițiile unui marcaj
I----------- „om la om" la lovănescu, am re-
I marcat prezența la finalizare a
Irat cu hii Al. Nicolae, șuturile de la
jîcanu a distanță ale lui Augustin, dar
| umăr care, din păcate, nu au nimerit
|), stm- spațiul porții. Iar dincolo, jocul
| asistat, Prea individualist al lui Cămă-
Iplexului tara. La reluare, Bărbulescu, M.
KamUie", Răducanu și Cămătaru au trecut
[Marica, în locurile lui Augustin, Al. Ni-
| pentru colac și Stan, ultimii doi evo-
lenorilor. lutad la „roșii". în următoarele
| echipa 35 de minute, „galbenii" au mai
|— M. marcat un gol (M. zamfir —
| Cirstca, din centrarea lui Bărbulescu),
Nicolae, in timp ce Stan, parcă prea de-

Radu conectat, a ratat o lovitură de
le, echi- la 11 m. Cămătaru a încercat
Eimplci". prea mult acțiunile individuale,
la F. C. prelungite, in timp ce responsa-
[ Moises- bilitatea șutului și-au luat-o

doar M. Răducanu și Bărbulescu. 
r Rădu- Duminică a fost o „zi plină" 
timătaru, pentru Întregul lot 1 două antre- 
F 35 de namente (la bază — individuali- 
remarcat zarea), o discuție privind datele 
[ centrali oferite de jocul-școală de slmbă- 
Li, mai tă și obiectivele partidei de 
iărbules- miercuri. Atmosfera din lot este 
torul, la bună, se lucrează intens. Cei 17 
ni", au- olimpici își continuă pregătirile 
II, care animați de dorința de a trece cu 

bună birfe primul examen al calificări- 
și Iovă- lor.

F.C.M. Galați 2 (0)
STEAGUL ROȘU Brașov 0 (0)

GALAfl, 15 (prin telefon). O 
vreme splendidă, tribune arhi
pline (peste 25.000 spectatori) și 
entuziaste, flori oferite de pio
nieri jucătorilor, camerele de te
leviziune In funcțiune — iată doar 
cîteva elimente care au întregit 
atmosfera de mare derby a me
ciului disputat pe stadionul „Du
nărea". Din păcate, miza foarte 
mare a partidei și-a pus pecetea 
asupra evoluției celor două frun
tașe ale clasamentului șl princi
palele candidate la promovare, 
care, ta primele 45 minute, nu 
s-a prea ridicat la înălțimea aș
teptărilor. în această perioadă jo
cul a fost chiar slăbuț, de ambele 
părți, tracul fiind vizibil șl deter- 
minînd numeroase greșeli indivi
duale. Se degaja tare și fără a- 
dresă, pasele nu prea mergeau Ia 
coechipieri, centrările se execu
tau și ele la tatimplare, fazele de 
poartă ie puteai număra pe de
gete.

Cu totul alta avea să fie Insă 
fața jocului după pauză, mai ales 
după deschiderea scorului, care 
s-a produs in min. 52, cind la o 
lovitură liberă executată din la
teral de fundașul Țolea, extrema 
stingă MAJARU a înscris, cu ca
pul. Deconectați, dar deopotrivă 
și mai deciși, mal combativi, gă- 
lățenil au început să joace mult 
mal aproape de posibilitățile lor, 
de nivelul și pretențiile unui li
der, acționtad spectaculos și real
mente periculos în atac. în con
secință, ei au reușit să-și măreas
că avantajul ta min. 66, cind, 
după executarea unui corner, 
Cramer a reluat, eu capul, spre 
poartă, iar BEJEXARU a interve
nit și el in traiectoria balonului, 
prelungindu-1 — tot eu capul — 
in plasă.

După primirea celor două go
luri, la care și portarul Porancea 
are o parte de vină, brașovenii,
SERIA a H-a —

CHIMIA Tr. Măgurele 1 (1)
VIITORUL Scomicești 1 (0)

TURNU MĂGURELE, U (prin 
telefon). Partida nu a satisfăcut, 
din păcate, dorințele iubitonlcr 
de fotbal. Nu ati: din cauza fap
tului că Chimia du a cucerit 
cele două puncte sperate, d mai 
mult din pricina calității scăzute 
a fotbalului. E drept, miza 
mare a jocului a contat 
foarte mult ta această nereușită, 
dar șl cele două echipe prea s-au 
întrecut parcă in „obținerea" li
nul număr cit mai mare de faul
turi. Cele cinci cartonașe galbene 
(Melroșu, Zlmbrea. Per cea. Pană. 
Florea) nu au fost, se pare, nici 
ele suficiente. Chimia deschide 
scorul ta min. SC, prin fundașul 
central ȘTEFAN, care a reluat 
spectaculos, ta plasă, lovitura de 
colț executată de Radu. Gazdele 
au ocazia să mărească acerai, 
dar Glonț și Nica se încurci re
ciproc la o excelentă minge crea
tă de Dragolea (min- 44). După 
pauză, Viitorul, ta general o e- 
chipă mai sigură pe ea, care a 
muncit mai mult, reușește egala- 
rea ta min. 67, după o fază 
splendidă în care balonul a circu
lat pe traseul P. Manea ■— Șoa
rece — P. PETRE, ultimei în
scriind ea Ia antrenament ! Așa 
cum spuneam, partida a fost 
punctată de unele momente ne
plăcute, ta afara fotbalului, că
rora arbitrul N. Dineseu (Rm. 
VSlcea) nu le-a dat, Întotdeauna, 
cele mai bune soluții. CHIMIA : 
Zariosu — Zimbrea. ștefan. Cris- 
tea, Poncea — Nica, Andrei, 
Dragolea — Radu, Glonț, Meiroșu 
(min. 82 Mac), VIITORUL : An- 
ghel — Florea, Martinescu, Pană, 
A. Mincu — P. Manea, St. Badea, 
P. Petre — Bădăluțâ (min. 61 
Voiculeț), Șoarece, Palea (min. 
37 Gh. Manea).

Mircea TUDORAN 

SERIA a IH-a - 
MUREȘUL Deva 3 (1)
F.C.M. Reșița 2 (0)

nemalavînd ce pierde, au Ieșit — 
la rîndul lor — cu mai multă In
sistență ta atac, combinînd bine 
pînă în preajma careului advers 
dar nereușind să fructifice aceas
tă tardivă revenire ofensivă din 
cauza pripelii în fazele decisive, 
în schimb, tot gazdele, tatr-un 
final de mare spectacol, care a 
ridicat deseori tribunele ta picioa
re, s-au aflat foarte aproape de 
un scor șl mal consistent, ratind 
numeroase ocazii de gol ta mta. 
74 și 85 (prin R. Dan), min. 78 
(Orac) și min. 89 (Cramer).

Victorie pe deplin meritată a 
liderului, după un joc care a a- 
vut o repriză secundă peste nive
lul multor partide „A" șl ta care 
veteranii I. Constantinescu (de 
la gazde) și Pescaru (de la oas
peți) au evoluat excelent, fiind 
cel mal buni jucători din teren. 
Arbitru] C. Bărbulescu, ajutat Ia 
linie de N. Petriceanu și Gh. Re- 
tezan (toți din București) a con
dus foarte bine următoarele for
mații : F.C.M. : Hagioglu — Ne- 
delcu (min. 35 Vlad), L Constan
tinescu, M. Olteanu, Țolea — 
Bejenaru, Burcea — R. Dan, 
Cramer, Florea, Majaru (min. 63 
Orac). STEAGUL ROȘU : Poran
cea — Papuc, Naghi, Pescaru, 
Boroș — Șulea, Mihăilescu (min. 
66 Popescu), Adami — Șișcă 
(rata. 63 Szabo), Paraschivescu, 
Gherghe.

Constantin F1RANESCU

CONSTRUCTORUL lași 0 
C.S.M. Suceava 0

IAȘI, 15 (prin telefon). Abia 
ta min. 21 Ieșenii Își creează o 
bună ocazie de a deschide sco
rul, dar șutul puternic expediat 
de Bandac trece de puțin pe 
lingă bară. Un minut mai tir
ziu, oaspeții, pe contraatac, tri
mit în bară, de la 7—8 m, prin 
Prepeliță, Neacșu reia puternic, 
de la 18 m, dar Costaș reține. 
Gazdele își revin după acest

„duș rece" și își reiau seria ac
țiunilor ofensive, dar atacurile 
lor stat lipsite de claritate, iar 
atunci cind o au, ezită să șuteze 
(min. 27, Bandac — singur cu 
portarul — este blocat de 
acesta).

După pauză, partida devine 
mal interesantă, oaspeții sint 
mai incisivi, atacurile lor au 
vigoare și un mai mare grad de 
periculozitate. Ei au și o mare 
ocazie, dar Petrescu (min. 75). 
trimite dm careul mic în brațele 
portarului. în ultimele minute, 
gazdele au două mari ocazii de 
gol, tasă, pe rind, Vasiliu și 
Pachițeanu ratează incredibil. A 
arbitrat foarte bine N. Bainea 
(Bîrlad). CONSTRUCTORUL :
Costa? — Teodoru, Toacă, Cio- 
banu, Vasiliu — Dinu, Mlhalcea 
II (min. 78 Toiu), Cănănău H — 
Bandac, Simionov. Pachițeanu. 
C.S.M. : Votaea — Boghiu, Căl- 
dăraș. Stredie, Radu — Avăda- 
nei, Prepeliță, Grosaru — Pe
trescu, Chiriță, Neacșu.

V. IORDACHE 
MINERUL G. Humorului 2 (1)
I.C.i.M. Brașov 1 (0)

Au marcat : Florea (mta. 35 și 
88), respectiv Funkștein (min. 80). 
PORTUL Constanța 2 (1)
MUSCELUL Cimpulung 0 (0)

Au Înscris : Corendea (min. 48) 
și Gafar (min. 73).
VIITORUL Vaslui 1 (1)
F.C Constanța 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de 
Amarandei (mta. 17 din 11 m). 
F.C. Brăila 1 (0)
OLTUL Sf. Gheorghe 2 (2)

Autorii golurilor : Traian (mia. 
83 din U m), respectiv Sebestein 
(min. 10) și Barbu (mta. 44).
VICTORIA Tecuci 3 {2}
DELTA Tulcea 2 (1)

Au marcat : Rusu (min. 7), A-

damache (min. 24). Vochin (min. 
82), respectiv Sacu (min. 23) șl 
lamandi (min. 90).

TRACTORUL Brașov 2 (2)
PROGRESUL Brăila 0 (0)

A înscris Sacaci (min. 19 și 
min. 33 din 11 m).

NITRAMONIA Făgăraș 1 (0) 
RELON-CEAHLAUL P. N. 0 (0) 

Autorul golului : Niță (min. 64).
Reletări de la D. Bolohan, S. 

Nace, I. Moga, D. Cristache, c. 
Filiță, C. Gruia și V. Lazăr.
1. F.CJH Galați 24 18 2 4 49-20 38
X C.S.M. s-va 24 14 5 5 40-16 33
3. Steagul roșu 24 15 3 6 38-16 33
4. F.C. Const. 24 12 2 10 39-23 26
S. F.C. Brăila 24 12 2 10 29-27 26
6. Viit. Vaslui 24 11 3 10 27-28 25
7. I.C.I.M. Bv. 24 10 3 11 37-35 23
8. Vict. Tecuci 24 11 1 12 40-43 23
9. Nîtramonla 24 9 5 10 27-35 23

10. Tractorul Bv. 24 10 2 12 32-37 22
11. Delta Tulcea 24 10 1 13 28-32 21
12. Oltul Sf. Gh. 24 9 3 12 24-38 21
13. Minerul G. H. 24 8 3 12 21-36 21
14. Portul C-ța 24 9 2 13 31-34 20
15. Muscelul CI. 24 9 2 13 30-34 20
16. Constr. Iași 24 7 5 12 23-30 19
17. Relon-Ceahl. 24 8 3 13 15-30 19
18. Progresul Br. 24 7 5 12 22-38 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 aprilie) : Muscelul Cimpulung
— Tractorul Brașov (1—4), Relon
— Ceahlăul P. Neamț — F. C. 
Brăila (0—1), Oltul Sf. Gheorghe
— Portul Constanța (0—2), F. C. 
Constanța — F.C.M. Galați (0—1), 
Progresul Brăila — Victoria Te
cuci (0—2), Minerul Gura Humo
rului — Constructorul Iași (0—2),’ 
Steagul roșu Brașov — C.S.M. 
Suceava (1—3), Delta Tulcea — 
Viitorul Vaslui (1—3), I.C.I.M. 
Brașov — Nîtramonla Făgăraș 
(0—5).

LE DE GIMNASTICĂ
Lidual compus feminin î 1. NADIA COMA- 
Jberle 39,10 p, 3. Anca Kiss 38,25 p, 4. Melita 
I Vlădărău 38,00 p, 6. Cristina Itu 37,96 p, 7. 
bă) 37,90 p, 8. Dumitrița Turner (România), 
gRomânia) 37,20 p, 10—11. Agnes Hamar (Uu
lu (România) 36,90 p. Finalele pe aparate : 
fa Eberle 19,475 p, Dumitrița Turner 19.15 p, 
Eermană) 18,90 p ; paralele : Nadia Comăneci 
|,35 p, Wang Ping 18,85 p ; bîrnă : Emilia 
Is 19,45 p, Wang Ping 19,05 p ; sol : Emilia 
|ltu 19,25 p. Wang Ping 19,05 ; masculin — 
p. P. Chineză) 19,50 p. Aurelian Georgescu 
Le Bravo (Cuba) 18,95 p ; cal cu minere : 1. 
lânia) 18,60 p, 2—5. Kurt Szilier (România). 
K.S.), Enrique Bravo (Cuba), Tong Hei 
f 18,50 p ; inele : Ion Checicheș (România) 
[v șl Xu Zhong Xuan 18,60 p ; sărituri : Ion 
Bzilier 18,950 p, Tong Hei 18,750 p ; paralele : 
toii Sedih (U.R.S.S.) 18.75 p. Xu Zhong Xuan 
[g Hei șl Anatoli Sedih 19,00, Ion Checicheș

Inez! șî compus, s-a impus la paralele, 
[și-a îri- Așa cum se conturase încă din 

presti- prima zi, Xu Zhong Xuan 
e și să- (R. P. Chineză) a cîștigat dis-
juroiu a tanțat la sol, iar bara fixă
lație Ia a dat doi învingători : Tong
P Szilier, Hei (R.P. Chineză) și Anatoii
dividual Sedih (U.R.S.S.).

ULUI PRONOSPORT DIN 15 APRILIE 1979
S-va X 
l roșu 1
C-ța 1
G-glu 1 

Poiana X 
obuzul 2 
id Buc. X 
Topeni X

IX. Chimia Tr.M. — Viit. Sc. X
X. înfrățirea — C.F.R.Cj.-N. 1

XI. Mureșul — F.C.M. Reșița 1
XU. C.I.L. Sighet — Aurul Brad 1 

XIII, Dacia — U.M. Tim. 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.112.948 LEI, din care 327.723 lei, 
report Ia categoria 1.

DEVA, 15 (prin telefon). Parti
da, care a revenit pe ntesit 
gazdelor, a plăcut, jocul fiind 
cursiv și spectaculos. Mureșul a 
dominat majoritatea timpului, 
creind multe faze spectaculoase 
la poarta lui Windt. Și, ta min. 
12. gazdele deschid scorul : Culea 
centrează și SCHMIDT șutează 
fulgerător, de la 10 m, ta plasă. 
Mureșul forțează.-ta continuare 
și.pină la sfirșitul reprizei, mai 
obține o.„ „bară" prin Enescu 
(min. 3<r). După pauză jocul se 
menține alert. Reșițenii obțin 
egalarea ta min. 67, prin GA
BEL. care șutează năpraznic, de 
la 25 m. Ia „vinclu*. Două mi
nute mai tirziu, Enescu este 
faultat in careu și penaltyul, in
contestabil, este transformat de 
MOGA. Gazdele insistă și fci 
măresc avantajul, la mta. 76. 
Prin VARGA (șut Imparabb de 
la 14 m). In final, oaspeții reduc 
din Handicap (min. Mi prin ace
lași GABEL.

Arbitrul G. Dragcmir (Bucu
rești) a condus foarte bine. MU
REȘUL : Naghi — RebegLă. Ma- 
rincău. Mc-ez. Szabados — Var
ga. Schmidt, Gherga — Vălăuș- 
teanu (min. 61 — Szabo), Enescu, 
Culca (min. 73 — D. Crișan). 
F.CM. REȘIȚA: Windt — Chi- 
vu. Irimie. Io van. Telescu — 
Portic, Firiteanu, (in. 57 — Rit- 
tesz), Gabel — Damian (min. 50 
— Matei). Oancea, Florea.

Perei PEANA

C.I.L. Sighet 3 (0)
AURUL Brad 0 (0)

SIGHET, 15 (prin telefon). Oas
peții au venit cu gindui la o „re
miză", s-au apărat ta permanen-

CHIMIA Brazi 0
RAPID București 0

in primele 45 de minute, bucu- 
reștemi au jucat slab, lmre trx>- 
urile Adamescu — Parasehiv — 
Rișmtă și Bartales — Coiocaru
— wa-ea .. „'-ti urj spapu de
zprozpe o... jumătate de te
ren ! Mult mai activi ta
aceste prime 45 ce minu
te au fost jucătorii lui Mihai 
Moeanu. ei punind de cîteva ori 
la grea încercare pe portarul 
loniță. Repriza secundă, deș- 
fășurindu-*e într-un ritm mult 
mal viu a fost muR mai 
spectaculoasă $1 a adus la con
ducerea jocului echipa vișinelor, 
în aceste minute. Bișniță și Pa- 
raschiv conlucrează mal bine și 
Lansează spectaculos pe aripi pe 
Cojocaro șt Manea și ocaziile de 
goluri la poarta tai Negoi se În
mulțesc. Dar. rind pe rind, ra
tează Bartales (min. 52), Co jo- 
caru (min. 63 Și 14 — singur 
cu portarul ta țață). Manea 
tmln. 76 — salvează de la „vto- 
clu" portarul Chimiei) și Bișni
ță (min. tâ). o bună situație a 
irosit și Ghițesru țmtn. 87).

Arbitrul T. Balauavici (lași) a 
condus blue. CHIMIA BRAZI : 
Negei — Goia. Borcan. N. le- 
nesra (min. 63 Istrătasec). Gașe
— Stere, Bratostrt, Dotre — 
Corsarii. Ghițescu, C. looeseu 
(mta. » Bănuță). RAPID : 8a- 
niță — Puriț, Grigoraș, Pirvu. 
Ad. Dumitru — Adamescu, Pa- 
raschiv, Rișnitâ — Bartales (mta. 
70 Rentes), Cojocaro. Manea.

L<x>T»-t;o DUM rrtlESCU 
PROGRESUL VULCAN 2 (1)
METALUL Plopeni 2 (0)

Metalul Plopeni și-a realizat 
scopul de a pleca din Bucu
rești cu un punct. După pri
mele minute de joc, se părea 
că pe stadionul din str. dr. Stal- 
covici se va Înregistra o mare

diferență de «cor, deoarece bucu- 
reștenii înscriseseră primul gol 
ia min. 1 (autor DRAGU) și 
apoi au dominat ouecri cu aa- 
tssritaie. Dar, in repriza secun
dă, metalurgișta au apărut — 
s-ar putea spune — cu o altă 
formație, mal lucidă, mai inci
sivă, cu o mai bună apărare, ta 
timp ce jucătorii Progresului au 
acționat haotic în atac. Rezulta
tul acestei situații s-a văzut 
Imediat : in min. 47 ROB a adus 
egalitatea pe tabela de marcaj și 
ta minutul 65, ta urma unui 
frumos contraatac declanșat de 
Savu și finalizat de EPARU, sco
rul a devenit 2—1 ta favoarea 
Metalului. Bucuria oaspețCcz a 
fost de scurtă durată, fiindcă 
după 8 minute. In urma unei lo
vituri de colț, DRAGU. eu o lo
vitură de cap, a restabilit ega-
litatex.

A cor.dus foarte btae C. Ghită 
(Brașov). PROGRESUL VULCAN: 
Bulucea — Nîgnea, L Popa. G. 
Sandu. Ștefan — Cziștea (mta. 
M : Turbata). Ar.ghel, Dragu — 
L Sandu. Iordache (min. 55 : 
Marica), Apostol. METALUL: 
Roman — Gruber, Negcăță, Spi
ridon. T;ma — Tmibe. Rob. 
Perie: (mta 61 Savu) — Con
stantin. Epara, Manolache (mta.

GS.M. Drobeta Tr. S. 2 (1) 
POIANA Cimpina 2 (0)

Au înscris VUttaneseu (min.
35), Udrea (min. 51) pentru
C. S.M., Ionescu (min. 47) și Pa
vel (min. 77).
DINAMO Slatina 0 (0)
AUTOBUZUL București 2 (0)

Autorii golurilor : Furnea (mta. 
64. autogol) și Sultănoiu (min. 77). 
PETROLUL Ploiești 2 (0)
S.N. Oltenița 0 (0)

Au marcat : Toporan (min. 58) 
și Fl. Dumitrescu (min. 78 din 
11 m).

Relatări de la M. Tacăl, Nic. 
Ștefan, I. Boțocan, Gb. Manafu,
D. Mibai șl I. Tănăsescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 aprilie) î Ș. N. Oltenița — Chi
mia Tr. Măgurele (0—3), Autobu
zul București — Rulmentul Ale
xandria (5—2), Gaz metan Mediaș
— Șoimii Sibiu (0—0), Poiana 
Cimpina — Metalul Plopeni (0—3), 
Eleztroputere Craiova — F.C.M. 
Giurgiu (0—2), Rapid București
— Dtaamo Slatina (3—3), Chimia 
Brazi — Pztrolul Ploiești (0—4), 
Viitorul Scorniceștl — Metalul 
București (0—2), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Progresui-Vulcan 
București (0—I).

73 Bucur).
P. VINUL*

1 
0 

a fost realizat 
X).

Mediaș 
Alexandria

GAZ METAN
RULMENTUL

Unicul gol 
Kușkh (min. 
METALUL București 
ELECTROPUTERE “

Autorii golurilor 
13), L Ion (mta. 
(min. 7V).
F.GM. Giurgiu 
ȘOIMII Sibiu

A marcat Frățilă (mta.

Craiova 
: Tinas e

43) și

(D
(0) 
de

(2)
(0)

3 
0 
(min. 
Omer

0 (0) 
i (U

26).

1. Metalul Buc. 24 12 5 7 33-22 29
2. V. Scornicești 24 13 3 8 35-26 29
3. Met. Plopeni 24 12 4 8 35-21 28
4. Autobuz. BuC. 24 12 3 9 37-26 27

Dinamo SL 24 12 3 9 46-33 27
6. F.C.M. G-giu 24 11 5 8 26-32 27
7. Rapid Buc. 24 9 8 7 36-23 26
8. Rulmentul A. 24 10 6 8 25-19 26
9. Gaz metan 24 9 7 8 21-22 25

10. Petrolul PI. 24 11 2 11 34-26 24
11. Progresul V. 24 10 4 10 30-30 24
12. Șoimii Sb. 24 8 6 10 25-27 22
13. Poiana C-na 24 9 3 12 37-41 21
14. Electrop. Cv. 24 9 3 12 28-40 21
15. Chimia Tr. M 24 8 5 11 22-38 21
1<- C.S.M. Drob. 24 8 3 13 27-38 19
17. S.N. Oltenița 24 5 9 10 16-30 19
18. Chimia Brazi 24 6 5 13 25-39 17

ță, retrigtadu-1 și pe Șchiopa In
tre fundași. Firește, echipa locală 
a fost .Jnvitată- să atace și jo
cul a avut un singur sbns, spre 
poarta tai Rudisuli. Fină la pauză, 
jucătorii de la Aurul au reușit 
să mențină scorul alb. In repriza 
secundă, tasă, atacurile gazdelor 
s-au Înmulțit și Inimosul mijlo
caș Tvașcu (cel mai bun de pe 
teren) și-a dus echipa la victorie. 
După o suită de ratări, ta min. 
61, tabela de marcaj arată 1—0 : 
CSOHAN n pătrunde în careu, 
pe partea dreaptă, este faultat și 
arbitrul acordă prompt 11 m. pe 
care îl transformă același jucător. 
Peste cinci minute, Jigău este cel 
„cosit" ta suprafața de pedeapsă 
și CSOHAN n transformă din 
nou lovitura de pedeapsă. Sco
rul este pecetluit de JIGAU, ta 
min. 63, care înscrie plasat ta 
urma unei spectaculoase lovituri 
libere.

Arb. AI. Ghigea (Bacău) a con
dus bine. C.I.L. SIGHET : Fehzr 
— Arezanov. Pop, Roman. Grin- 
deanu — Szeăely, (min. 42 — Io
nesco), Culda (min. 85 — Layiș), 
Ivașcu — Bocșa H. Jigău. Cioban 
II. AURUL : Budîsuh — Buciu- 
r.an, Petrică. Moraro, Giurgiu — 
Roșu, Șchicpu. Oncu — Petrișor. 
Golda (mta. 74 — Mur ar). Stoica 
(min. 80 — Faur).

Gh. NERTEA

„U“ Cluj-Napoca 4 (3)
VICTORIA Colan 0 (0)

Au înscris : Fior eseu (min. 5 
și 41) și Anca (mta. 29 și 63), 
C.F.R. Timișoara 4 (0)
MINERUL Moldova Nouă 0 (0) 

Au marcat : Suciu (min. 58 din
11 m), Iancu (min. 71), Nicolae 
(min. 85) șl Stoicin (min. 87).
IND. SIRMEI C. Turzii 2 (1) 
MINERUL Cavnic 1 (0)

Autorii golurilor : Luchescu

(mim 15) și Radu (min. 74 din 11 
m). respectiv Cuman (min. 73). 
GLORIA Bistrița 4 (3)
CHIMICA Timăveni 0 (0)

Au marcat: Moga (min. 3, 43 
ți 65) și Georgescu (min. 31). 
DACIA Orăștie 0 (0)
U.M. Timișoara 1 (0)

Unicul gol a fost realizat de
Pap (min. 68).
MINERUL Anina 2 (1)
METALURGISTUL Cugir 1 (1)

mica Tirnăvenl (0—2), U.M. Ti
mișoara — Ind. sîrmei C. Turzii 
(1—3), Victoria Călan — C.I.L. Si
ghet (0—3). Minerul Cavnic — 
,.U* Cluj-Napoca (2—4), Aurul 
Brad — înfrățirea Oradea (0—2), 
Minerul Moldova Nouă — Gloria 
Bistrița (0—3), Metalurgistul Cu
gir — C.F.R. Timișoara (0—3), 
Mureșul Deva — Dacia Orăștie 
(0—1), C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C.M. Reșița (2—1).

Au înscris : Platagă (min. 35 
din 11 m șl mta. 65), respectiv 
Floare (mta. 4).

ÎNFRĂȚIREA Oradea 2 (1)
C.F.R. Cluj-Napoca 0 (0)

Autorul golurilor : Popovici
(min. 38 și 55, ambele din 11 m).

Relatări de la L Lespuc, C. 
Crețu, P. Tonea. I. Toma, B. Cre- 
țu, p. Lungu ți I- Gbița.

ETAPA VHTO.UIE (duminică 22 
aprilie) : Minerul Anina — Chî-

1. ,.U“ Cj.-N. 24 15 4 5 50-14 34
2. Gloria B-ța 24 13 3 8 51-25 29
3. F.C.M. R-ța 24 9 7 8 38-27 25
4. Min. Anina 24 12 1 11 39-31 25
5. Aurul Brad 24 11 3 10 39-31 25
0. C.F.R. Cj.-N. 24 12 1 11 33-31 25
7. Min. Cavnic 24 10 4 10 36-38 24
8. Minerul M.N. 24 12 • 12 27-31 24
9. U.M. Tim. M 10 4 10 28-32 24

10. Chimica Tîrn. 24 11 2 11 31-36 24
11. MeUlurg. Cg. 24 18 4 10 29-38 24
IX înfrățirea Or. 24 10 3 11 29-31 23
13. C.I.L. Sighet 24 9 5 10 34-39 23
14. Ind. sîrmei 24 10 2 12 30-31 22
15. Mureșul Deva 24 9 3 12 22-30 21
IC. Dacia Or. 24 9 3 12 18-36 21
17. C.F.R. Tim. 24 9 2 13 35-35 20
IX Vict. Călan 24 8 3 13 19-52 19

/n turneul de la Montaigu

JUNIORII NOȘTRI - 0 VICTORIE 
Șl UN REZULTAT DE EGALITATE
PARIS, 15 (Agerpres). — în 

turneul internațional de fotbal 
pentru echipe de juniori (II) 
ce se desfășoară la Montaigu 
(Franța), echipa României a în
trecut cu 2—0 formația Greciei

și a terminat la egalitate, 1—1, 
cu cea a Israelului.

Alte rezultate : Anglia — Por
tugalia 1—0 ; Iugoslavia — R. F„ 
Germania 1—1.



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU 

ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA
Plecarea din ANGOLA

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

(Urmare din paa. 1)

Agostinho Neto dominau fron
tispiciul aerogării.

In salonul de onoare al aero
portului, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat presei și 
radioteleviziunii angoleze o de
clarație în care a evocat cu 
satisfacție rezultatele deosebite 
ale vizitei, întâlnirilor și con
vorbirilor avute cu președin
tele Antonio Agostinho Neto. 

; Are loc ceremonia plecării. 
? In aplauzele locuitorilor din 
Luanda prezenți pe aeroport,

Sosirea in
(Urmare din pag- 1)

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint 
întâmpinați, cu deosebită cordia
litate, de președintele Kenneth 
David Kaunda, împreună cu 
soția, Betty Kaunda. Cei doi 
șefi de stat iși string mîinile 
îndelung, se îmbrățișează cu 
căldură. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și soția președintelui 
Zambiei se salută cu aceeași 
caldă prietenie.

Are loc ceremonia primirii.
Numeroși locuitori ai capita

lei zambiene flutură stegulețe 
îngemănate, scandează lozinci, 
«vaționează cu o înflăcărare 
specifică temperamentului oa
menilor acestor locuri. Se 
scandează : „Ceaușescu a sosit, 
sîntem fericiți !‘<

In continuarea ceremonialului, 
președintele Kaunda prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pe 

Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African Zim
babwe, copreședinte al Frontu
lui Patriotic Zimbabwe, pe pri
marul capitalei zambiene, Si
mon Mwewa, precum și pe 
membrii corpului diplomatic, 
veniți în intimpinare.

Conduși de grupul de cere
monii, președinții Nicolae

. Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda iau Ioc in mașina
«are-i duce spre Lusaka.

Pe întregul traseu — lung de 
peste 12 km — străjuit de man- 
gotieri și renumiții arbori „de 
foc" — pină la reședința re
zervată solilor poporului ro
mân — Palatul de stat (State 
House) — străzile capitalei sint 
împodobite sărbătorește cu dra
pelele român și zambian, cu 
portretele celor doi președinți. 
Locuitorii fac o caldă primire 
oaspeților.

A
In după-amiaza zilei de du

minică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

' Ceaușescu au vizitat casa-mu- 
zeu „Chilcnje" — edificiu mo- 

: deșt dar cu o mare semnîfica- 
îție istorică pentru poporul 
[ zambian. Aici a locuit o pe- 
rioadă de timp Kenneth David 
Kaunda, împreună cu familia, 

i în anii grei ai luptei pentru 
obținerea independenței.

! CAMPIONATELE MONDIALE
DE SCRIMĂ (tineret)

SOUTH BEND, 15 (prin tele
fon). In sala de sport a Univer
sității Notre-Dame din South 
Bend (Indiana) au fost desem- 
națl primit laureați ai camplona- 
eior mondiale de scrimă pentru 

■ir.eret.Proba masculină de flo
retă a fost clștlgată de italianul 
.vndrea Borella. Concurentul ro
mân Szabo Rudolf a ieșit în turul II 
preliminar. Titlul la sobie a rzve- 
rit lut I. Bujdoso (Ungaria). Da
niel Costln (România) a ocupat 
locul 13—16, după ce obținuse 5 
victorii în tururile preliminare, 
fiind învins eu 10—i de Alșan 
(U.R.S.S.), ca apoi să fie 
eliminat în recalificări de 
Ciano (Italia), la același scor. în 
proba de floretă fete — aflată 
ta desfășurare — Gabriela Betu- 
Ker a fost eliminată ta al treilea 
tur preliminar, după 7 victorii. 
Ea ocupă locul 16 In clasamentul 
final. Felicia Truț a ieșit în tu
rul doi, după 4 victorii.

care aclamă „Ceaușescu—Neto", 
„România — Angola", conducă
torii de partid și de stat ai 
celor două țări se îndreaptă 
spre podiumul de onoare de 
unde primesc defilarea gărzii 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
iși iau un cordial rămas bun 
de la tovarășul Agostinho Neto 
și tovarășa Maria Eugenia 
Neto.

La ora 10,10, ora locală, a- 
eronava prezidențială purtând 
însemnele României decolează, 
îndreptîndu-se spre Zambia.

ZAMBIA
La ieșirea din casa muzeu, 

inalții oaspeți români au fost 
salutați de asistență prin vii 
și emoționante manifestări de 
simpatie și prețuire.

★
Duminică după-amiâză, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus o coroană de flori la 
Statuia Libertății Africane, mo
nument ce simbolizează descă
tușarea Zambiei, a țărilor con
tinentului african de sub jugul 
asupririi coloniale.

*
Duminică după-amiază, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întâlnit la reșe
dința ce a fost rezervată înal- 
ților oaspeți români la Lusaka, 
cu Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Republicii Zambia.

Continuînd dialogul devenit 
tradițional între cei doi șefi de 
stat. președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda au relevat cu satisfac
ție că in ultimii ani relațiile 
dintre România și Zambia au 
cunoscut un curs ascendent, 
rodnic.

★
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, duminică 
seara, pe Joshua Nkomo, pre
ședintele Uniunii Poporului A- 
frican Zimbabwe — ZAPU, co
președinte al Frontului Patrio
tic Zimbabwe.

Joshua Nkomo l-a salutai cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și și-a exprimat 
bucuria de a se intilui pe pă- 
mîntul african, aducind un o- 
magiu activității desfășurate de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul vizitei in țări afri
cane. consacrată intăririi prie
teniei și solidarității poporului 
român cu aceste popoare, cu 
lupta lor dreaptă împotriva im
perialismului și colonialismului, 
pentru întărirea independenței, 
pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare pe calea progresului 
economic și social.

în Turneul F. I. R. A. pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI (38-3 cu R.F.G.)-PE LOCUI 5
• Formația Franței a

LISABONA, 15 (prin telefon). 
Pe aceeași vreme mohorită s-au 
disputat meciurile ultimei zile a 
actualei ediții a Turneului 
F.I.R.A. pentru juniori. Pe locul 
I s-a clasat echipa Franței, care 
a Întrecut în finală formația 
U.R.S.S. cu 21—4. După o primă 
repriză de mare luptă (4—0 pen
tru juniorii sovietici I), XV-le 
francez s-a impus cu autoritate, 
în meciul pentru locul III, se
lecționata Italiei a dispus cate
goric de cea a Spaniei : 32—0.

întâlnind pentru a doua oară 
echipa R. F. Germania, formația 
țării noastre a ctștigat la un 
soor care scutește de comenta
rii, 33—3, clasîndu-se pe locul 5. 
Tinerii jucători români au in-

PROGRAMUL »E AZI
Palatul sporturilor 

și culturii
• Ora 10 : întreceri e- 

liminatorii în competiția 
de greco-romane, la ca
tegoriile 48 kg, 57 kg, 68 
kg, 82 kg, 100 kg și pri
mul tur la categoriile 52 
kg. 62 kg, 74 kg, 90 kg, 
+ 100 kg.
• Ora 17,30 : continua

rea întrecerilor elimina
torii la toate categoriile.

(Urmare din pag. 1)
componențil formației de greco- 
romane.

Constantin Alexandru l-a avut 
ca adversar pe Jozsef Saantha 
(Ungaria), -luptător puternic, 
foarte bine înzestrat fizic pentru 
categoria 48 kg, clasat pe primul 
loc la „Cupa Eliberării", desfă
șurată recent la Budapesta, 
unde a participat șl campionul 
nostru. Ieri însă, intr-o formă 
sportivă net superioară, Alexan
dru și-a etalat întreaga gamă de 
cunoștințe tehnico-tactice, domi- 
nindu-șl categoric partenerul de 
întrecere (16—0), obligat să se 
apere exagerat pentru evitarea 
„tușului", ceea ce a atras des
calificarea acestuia pentru luptă 
pasivă, la sfirșitul reprizei se
cunde.

înainte de a aplauda prima 
victorie românească ta această 
ediție a competiției continentale, 
a urcat pe salteaua de concurs 
un alt deținător al centurii euro
pene, Ștefan Rusu (68 kg), care 
și el a întilnit ta primul tur 
unul dintre cel mal valoroși 
luptători ai categoriei, sovieticul 
Aleksandr Aleev, decis să în- 
cerce, Încă din primele secunde, 
obținerea unui avantaj. Atent la 
tentativa lui Aleev, Ștefan Rusu 
l-a „contrat", fixîndu-1 în „pod", 
realizînd astfel 3 puncte. Domi
nat in continuare, adversarul lui 
ștefan Rusu a primit un aver
tisment pentru luptă pasivă, n-a 
putut evita încă o fixare, avan
tajul reprezentantului nostru 
ajungînd la 5 puncte. în conti
nuare, amîndoi sportivii au fost 
avertizați, rezultatul pe tabelele 
de punctaj devenind 6—1. încu
rajat de suporteri, campionul 
continental imprimă luptei un 
ritm foarte rapid, sovieticul se 
apără cu dificultate. prelungit, 
motiv pentru care primește a- 
vertlsmen-tul descalificării (mta. 
5,48).

Cu un interes cu totul deose
bit a fost așteptat meciul Ion 
Draica (82 kg.) — Jan Dolgo- 
wicz (Polonia), cel care reușise 
cu aproape o lună in urmă să 
întrerupă, printr-o victorie sur
prinzătoare. lunga serie a succe
selor primului sportiv român al 
anului 1978. Așa cum ne aștep
tam. această partidă a fost foar
te dificilă pentru reprezentantul

CARMEN BUNACIU — LOCUL II
LA „CRYSTAL PALACE"

LONDRA, ÎS (Agerpres). — în 
concursul Internațional de nata- 
ție ce se desfășoară la ..Crystal 
Palace* din Londra, înotătoarea 
Carmen Bunaciu (România) s-a 
clasat pe locul doi la 100 m spa
te, cu timpul de 1:05,30, proba 
fiind cîștigatâ de Linda Forrest 
(Australia), cronometrată In 
1:05,10.

NĂSTASE-HAMIREZ, IOCUL I

LA HOME CARLO
MONTE CARLO, 15 (Agerpres). 

Proba de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Monte Carlo a fost 
cîștigatâ de perechea Iile Năstase 
(România), Raul Ramirez (Me
xic), care a Învins in finală cu 

6—3, 6—4 cuplu! Balasz Taroczy 
(Ungaria), Victor Pecci (Para
guay).
în celelalte finale : Borg — V. 

Gerulaitis 6—2. 6—1. $—3 ; Helga 
Masthoff — Sabina Simmonds 
6—3, 6—2.

cîștigat competiția
scris în ultima partidă 6 încer
cări (Csoma 2, Florea, Ilca, Cris
tei șl Doroftei), restul punctelor 
fiind realizate de Bezușcu (2 lo
vituri de pedeapsă și 4 transfor
mări). Echipa noastră a folosit 
XV-le : Toader — Bulancea, 
Capmare, Lungu, Niculae — Be
zușcu, Doroftei — Florea, Gură- 
mâre, Marcu — Cristei, Miloaie 
— Văslulanu, Bea, Csoma.

în intîlnirea pentru locul 7, 
(condusă de arbitrul român Th. 
Witting), Maroc — Portugalia 
8—4. Pe locul 9 s-a clasat Tuni
sia, deși Învinsă duminică de 
Iugoslavia cu 17—4 (rugbyștil 
tunlsienl câștigaseră, primul med 
cu 14—0).

Fază din meciul in care Ștefan Rușu l-a întilnit pe Aleksandr 
Aleev (U.R.S.S.), victoria revenind sportivului nostru.

nostru. Condus in primul minut 
cu un punct, Draica a știut, 
insă, să-șl valorifice tehnica și 
pregătirea fizică superioare, a 
egalat, a luat conducerea, domi- 
nîndu-șl ta continuare adversa
rul, care a primit și două aver
tismente în primele reprize. In
tens solicitat, Dolgowîcz a cedat 
vizibil ta ultimul rund, cînd 
(min. 7,08) arbitrii au dictat 
victoria lui Draica prin descali
ficare. A fost o revanșă pe care, 
alături de sportivul nostru, am 
așteptat-o cu toții cu nerăbdare 
și ne bucură faptul că pregăti
rea minuțioasă din ultima vreme 
a campionului european și 
mondial i-a deschis, prin acest 
succes, din nou, drumul spre cea 
mal înaltă treaptă a podiumului.

Vasile Andrei (100 kg.) șl-a fă
cut un debut pe măsura aștep
tărilor, la prima selecție in e- 
chipa noastră reprezentativă, 
realiztad o rapidă (mta. 2,48) ți 
spectaculoasă victorie prin tuș 
în fața cehoslovacului Oldrich 
Dvorak. Cu un tur de cap, reu
șit chiar in primele secunde. 
Andrei și-a fixat adversarul în 
„pod", lutad conducerea cu 3—0. 
La reluare, cu o fandare rapidă, 
prinde centura partenerului de 
întrecere, urmează o rupere în 
față, încheiată cu fixarea lin 
pod, după care îl pune cu ume
rii pe saltea.

Liber in primul tur, Mihal Bo
țiți (57 kg) a susținut, totuși, 
in reuniunea de dimineață pri
ma sa partidă, cu finlandezul 
Einari Suutarl, luptător mobil, 
rapid, care II întrecuse ta turul 
I pe olandezul F. Jansen la un 
scor concludent : 33—17. Cu o 
suită de tururi de cap șl „șuru
buri", Boțilă a acumulat un 
avantaj substanțial de puncte 
(16—3) pină in min. 7,26, cînd 
Suutari a primit cel de-al treilea 
avertisment pentru luptă pasivă.

în reuniunea de după-amiază, 
întrecerile s-au caracterizat prin- 
tr-un mal mare echilibru valo
ric, fără să producă insă sur
prize. Patru dintre sportivii noș
tri au susținut tntîlnirUe din 
cadrul turului II. toți închein- 
du-le cu victorii șl rămtatad ast
fel ta lupta pentru locurile 
fruntașe la categoriile lor.

ștefan Rusu l-a întilnit pe 
medaliatul cu argint la C.M. din 
anul 1977, suedezul Lars Erlk 
Skiold. încă din primele secun
de. luptătorul nostru, care șl de 
data aceasta a impresionat prin 
dinamismul acțiunilor sale, a 
reușit o fixare lulnd avantaj. 
După numai un minut, campio
nul român prinde centura adver
sarului șl cu o rupere ta față 
H duce direct ta tuș, obținlnd 
victoria în aplauzele numeroșilor 
spectatori.

FIȘIER
S. Bora (Turcia) b. superioritate puncte H. Reijo

I b. descalificare V, Men za 0taTia), D. Hinz
C. Alexandru (România) b.d. 

(Finlanda), Ș. Bora (Turda) b.d. F. Scherer (R.F.G.),’ R. Kierpccz (Po-

48 Turul 1 s ! ________ r_____  ____
(Finlanda), A. Bozin (U.R.S.S.) b. tuș F. Scherer (R.F.G.), 

P. Hristov (Bulgaria) b. descalificare V, Menza (Italia), D, 
(R.D.G.) b.t. R. Kierpccz (Polonia), .*/____ ...____________, ___
J. Saantha (Ungaria) ; turul 2 : A. Bozin (U.R.S.S.) b.s.p. H. Reijo 
(Finlanda), Ș. Bora (Turda) b.d. F. Scherer (R.F.G.), R. Kierpccz (Po
lonia) b.d. V. Menza (Italia), C. Alexandru (România) b.d. P. Hristov 
(Bulgaria), J. Saantha (Ungaria) b.t. D. Hinz (R.D.G.).

Turul 1 : E. Suutari (Finlanda) b.s.p. F. Jansen (Olanda), 
S. Serikov (U.R.S.S.) b.s.p. B. Lyungbeck (Suedia), Gh. Do

nez (Bulgaria) b. diferența puncte A. Caltabrano (Italia), G. Molnar 
(Ungaria) b.t. Fr. Drechsel (R.D.G.), P. Passarelli (R.F.G.) b.t. M. 
Merchader (Franța), H. Holidis (Grecia) b.d. M. Brekke (•Norvegia),
J. Krysta (Cehoslovacia) b. puncte H. Nigsch (Austria), M. Boțilâ n-a 
avut adversar ; turul 2 : M. Boțilâ (România) b.d. E. Suutari (Finlanda), 
F. Jansen (Olanda) b.t. B. Lyungbeck (Suedia), S. Serikov (U.R.S.S.) 
b.d.p. A. Caltabiano (halta), Gh. Donev (Bulgaria) b.t. Fr. Drechsel 
(R.D.G.), P. Passarelli (R.F.G.) b.t. G. Molnar (Ungaria), H. Holidis 
(Grecta) b.t. M. Merchader (Franța), J. Krysta (Cehoslovacia) b.t. 
M. Brekke (Norvegia), H. Nigsch (Austria) n-a avut adversar.

ZO Turul 1 t A. Supron (Polonia) b.t. D. Nicholas (Franța),
|, Saikoy (Bulgaria) b.d. A. Vojsada (Cehoslovacia), J. Pa- 

derssen (Danemarca) b.t. J. Tanner (Elveția), H. Wehiing (R.D.G.) 
b.d.p. E. Klaus (R.F.G.), Șt. Rusu (România) b.d. Al. Aleev (U.R.S.S.),
K, Gali (Ungaria) b.s.p. T. Kvalheim (Norvegia), M. Owermark (Fin
landa) b.d. L. Skiold (Suedia) ; turul 2 : I, Staikov (Bulgaria) b.t. 
D. Nicholas (Franța), A. Supron (Polonia) b.t. A. Vojsada (Cehoslova
cia), E. Ktaus (R.F.G.) b.t. J. Pederssen (Danemarca), H. Wehiing 
(R.D.G.) b.t. J. Tanner (Elveția), Al. Aleev (U.R.S.S.) b.t. T. Kvalheim 
(Norvegia), Șt. Rusu (România) b.t. L. Skiold (Suedia), K. Gali (Un
garia) descalificat împreunâ cu M. Owermark (Finlanda).

Q7 Turul 1 : I. Kolev (Bulgaria) b.d. D. Mauro (ka'ria), T. Ab- 
hazava (U.R.S.S.) b.t. Fr. Ruyters (Olanda), L. Andersson 

(Suedia) b.d. IC Jagersgaard (Danemarca), O. Suxan (Turcia) b.d.
K, Spaniol (R.F.G.), M. Janota (Cehoslovacia) b.d. K. Mysen (Norve
gia), I. Draica (România) b.d. J. Dolgowîcz (Polonia), M. HegedDs 
(Ungaria) n-a avut adversar ; turul 2 : M. Hegedus (Ungaria) b.d. 
I. Kolev (Bulgaria), T. Abhazava (U.R.S.S.) b.t. D. Mauro (Italia),
L. Andersson (Suedia) b.d. Fr. Ruyters (Olanda), O, ~Suzan (Turcia) 
b.d. K. Jagersgaard (Danemarca), K. Spaniol (R.F.G.) d.d. M. Janota 
(Cehoslovacia), I. Draica (România) b.p. K. Mysen (Norvegia), J. Dol
gowicz (Polonia) n-a avut adversar.

*1AA Turul 1 : A. Dimitrov (Bulgaria) b.t. R. Ricciardelli (kalia), 
AW ft Balboșln (U.R.S.S.) b.d. R. Memisevici (Iugoslavia), 

T. Gaspar (Ungaria) b.t. A. Karîng (Danemarca), R. Bierta (Polonia) 
b.t. K. Gunter (R.F.G.), V. Andrei (România) b.t. O. Dvorak (Ceho
slovacia) ; turul 2 : R. Memisevici (Iugoslavia) b.t. R. Ricciardelli (Ita
lia), N. Balboșin (U.R.S.S.) b.t. A. Dimitrov (Bulgaria), R. Bierta (Po
lonia) b.t. A. Karing (Danemarca), T. Gaspar (Ungaria) b.t. O. Dvorak 
(Cehoslovacia), V. Andrei (România) b.d. K. Giinter (R.F.G.).

VIITOAREA EDIȚIE A C.E., 
IN CEHOSLOVACIA

Sîmbătă a avut loc 
Conferința europeană a 
F.I.L.A. cu prilejul căre
ia s-a stabilit ca viitoa
rea ediție a C.E. de 
lupte greco-romane și li
bere să se desfășoare în 
perioada 22—27 aprilie 
1980, în localitatea Prie- 
vidza din Cehoslovacia.

La categoriile 48 kg și 82 kg. 
reprezentanții țării noastre au a- 
vut de înfruntat adversari pu
ternici, ambițioși pe care, în fi
nal, l-au depășit cu eforturi re
marcabile. Constantin Alexandru 
s-a străduit în permanență să-și 
pună în valoare cunoștințele în 
partida cu Pavel Hristov (Bul
garia). dar acesta a luptat ex
trem de „închis", obstructio
nist, motiv pentru care a șl fost 
descalificat In ultima repriză. 
Așa se șl explică faptul că, ne- 
realizînd nici un punct tehnic, 
deși învingător, Alexandru a 
nrimit și el două puncte pena
lizare. O deosebită rezistență a 
întîmpinat Ion Draica ta meciul 
cu adversarul său, norvegianul 
Klaus Myson, care a făcut to
tul pentru a realiza un rezultat- 
surprlză. Inițiativa a aparținut, 
încă de la început, lui Draica. 
sportivul nostru fiind' la un pas 
de a termina învingător înainte 
de sfîrșltul primei reprize. După 
os fixare realizată chiar la înce
putul partidei, campionul mon
dial a fost in permanentă ofen
sivă, determinîndu-1 pe arbitri 
să-i dea două avertismente lui 
Myson. Treptat, însă, lupta s-a 
echilibrat, norvegianul opunind o 
surprinzătoare rezistență, Cu un 
final mai bun, Draica a mai reu
șit două acțiuni de atac, care
1- au adus avantajul necesar suc
cesului.

Foarte bine a luptat șl noui 
component al echipei reprezen
tative, Vasile Andrei. Curajos și 
decis să încheie cu bine și cel 
de-al doilea meci, el l-a trecut 
prin „pod" încă din primele se
cunde pe Klein Hans Gunter :
2— 0. Cu două ruperi în față. An
drei și-a mărit avantajul la 6—#,' 
adversarul său fiind silit să se 
apere exagerat pentru a evita 
„tușul". în aceste condiții. Vasile 
Andrei a fost declarat învingă
tor prin descalificare (mta. 5,15).


