
VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

Noul dialog româno-zambia n întărește 
puternic colaborarea dintre cele două 
tari, in interesul ambelor popoare, al cauzei 

progresului fi păcii
Luni, 16 aprilie 1979, la Lu

saka, au început convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 

'T’artidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și Keneth David 
Kaunda, președintele Republi
cii Zambia.

înainte de începerea convor
birilor, cei doi președinți au 
făcut declarații.

In continuare, cele două dele
gații au procedat Ia un larg 
și aprofundat schimb de infor
mări privind unele aspecte ale 
vieții politice, economice și so
ciale din România și Zambia, 
precum și la o analiză a prin
cipalelor evenimente ale vieții 
internaționale actuale.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere tovărășească, 
caracteristică relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

★
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
Stațiunea agricolă centrală ex
perimentală de Ia Mount Ma- 
kulu.

Situată la 21 km de Lusaka, 
stațiunea are ca obiectiv prin
cipal identificarea căilor și mij
loacelor de sporire a produc
ției alimentare a țării.

In întimpinarea inalților 
oaspeți români au venit A. B. 
Chikwanda, ministrul agricul
turii, N. E. Mumba, directorul 
general al stațiunii, specialiști, 
precum și un mare număr de 
lucrători agricoli. Pe traseu, 
la cererea mulțimii, mașinile 
oficiale se opresc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu coboară pen
tru a-i saluta pe cetățeni.

Este un emoționant moment 
spontan al prieteniei româno- 
zambiene : animată de talentul 
agitatoric al secretarului gene
ral al partidului UNIP, mulți
mea strigă într-un cor puternic 
„Viva Ceaușescu „Viva
România !“ In continuare, 
traseul coloanei oficiale este 
marcat de sute și sute de co
pii care învață la școala or
ganizată pe lingă stațiune. Ei 
strigă în cor, în limba tongo : 
„Trăiască România !“, „Tră
iască Zambia !“

întreaga atmosferă confirmă (Continuare în vag. a 4-a)

GIMNASTELE Șl GIMNAȘT1I ROMÂNI ASPIRĂ 
CU ÎNDREPTĂȚIRE LA NOI AFIRMĂRI INTERNATIONALE

declarațiile pline de dragoste 
la adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României, pe care 
ni le-au făcut, citeva ore 
înainte, o serie de specialiști.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
conduși la diferite puncte re
prezentative pentru activitatea 
stațiunii.

La plecare, directorul N. E. 
Mumba exprimă din nou bucu
ria de a fi fost gazda solilor 
poporului român.

Intr-o atmosferă deosebit de 
animată, cercetătorii, celelalte 
persoane prezente își exprimă 
aceeași satisfacție și bucurie, 
aclamîndu-i pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena' Ceaușescu, ova- 
ționînd pentru întărirea conti
nuă a prieteniei dintre po
poarele român și zambian.

★
Reveniți la Lusaka, după vi

zita făcută la Stațiunea cen
trală de experimentări agrico
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
au fost întimpinați în fața 
„Freedom House" — sediul 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale (UNIP) — de 
cîteva mii de cetățeni ai capi
talei zambiene, cea mai mare 
parte militanți și cadre ale 
partidului.

Conducătorii UNIP exprimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
marea bucurie a membrilor 
partidului de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor, evocînd prima 
sa vizită la Casa Libertății, in 
anul 1972.

Indreptindu-se spre mulțime, 
secretarul general al partidului 
nostru este înconjurat cu dra
goste, zeci și zeci de mîini se 
întind pentru a-1 saluta.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund îndelung caldelor măr
turii de prețuire și simpatie 
ale militanților UNIP.

La rugămintea secretarului 
general al UNIP, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului nostru a fost 
primită cu înflăcărare, cu sa
tisfacție și bucurie de partici- 
panții la miting, fiind prețuită 
ca un vibrant mesaj de prie-
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Campionatele europene de lupte de îa București

AZI, FINALELE LA 5 CATEGORII
• Meciuri grele în cursa pentru titluri ți medalii • Favoriții au trecut prin mari 
emoții • Debutantul Vasile Andrei ți-a cîțtigat încă de ieri un loc pe podium
• Meciul C. Alexandru—A. Bozin (U.R.S.S.), decisiv pentru desemnarea campionului

Cea de-a doua zi a întrece
rilor continentale de lupte 
greco-romane, desfășurate la 
Palatul sporturilor șt culturii, 
a fost mult mai bogată decit 
cea a reuniunilor inaugurale, 
aceasta intrucit pe saltelele de 
concurs au evoluat sportivi de 
la toate cele zece categorii de 
greutate. In același timp, ea a 
programat, pentru luptătorii 
noștri, partide mult mai difi
cile, performanța de a termina 
învingători toate intilnirile sus
ținute, realizată in prima zi, ne- 
maiputind fi repetată, deși 
majoritatea favoriților au făcut 
noi pași spre podiumul de pre
miere.

In gala de dimineață au luat 
startul patru dintre cei and 
reprezentanți ai țării noastre 
(Ni cu Gingă, Ion Păun. Petre 
Dicu, Romui Codreanu), care 
nu fuseseră programați in me
ciurile de duminică. Cel de-al 
5-lea, Gheorghe Ciobotaru (74 
kg) a fost liber in primul tur.

Primul care a urcat pe sal
tea a fost campionul mondial 
al ediției 1977, Nicu Gingă 
(52 kg). El l-a avut ca parte
ner de întrecere pe norvegia
nul Rony Sigde, pe care l-a 
dominat eu autoritate, condu- 
cindu-1 cu 14—1, după o suită 
de procedee tehnice spectacu
loase. pentru ca în min. 5.25 
să-l fixeze cu umerii pe sal
tea, obținînd „tușul".

O prețioasă victorie a reali- (Continuare in pag. a 4-a)

Miine, la Pitești, România — Ungaria

FOTBALIȘTII „OLIMPICI" 
PREGĂTESC UN START LANSAT

Vreme splendidă la Pitești. în 
sfîrșit, soare, cer senin. Mare 
interes pentru partida de 
miercuri, pentru meciul de fot
bal ROMÂNIA — UNGARIA 
(echipe olimpice), din prelimi
nariile J.O. Ne aflam la clubul 
piteștean cînd oamenii veneau 
după bilete, repartizate pe 
instituții și întreprinderi, pe 
unități școlare, pentru Institutul 
pedagogic etc. Stadionul, spu
neau organizatorii, va fi plin. Și 
stadionului „1 Mai" i se făcea

Constantin Alexandru l-a prins in brațe pe polonezul Roman 
Kierpacz yi, in curind, va realiza „tușul".

Foto : Vasile BAGEAC

zat și Petre Dicu (90 kg), in 
întîlnirea susținută ai puterni
cul luptător bulgar Ivan Pe
trov. Dicu a pornit hotărît la 
ofensivi încă din primele se
cunde și cu un „șurub" a reu
șit o fixare : 1—0. Silit să se 
apere, Petrov a primit și un 
avertisment pentru luptă pa
sivă. Sportivul român atacă in 
continuare, reușește încă două 
fixări (una fiindu-i însă refu
zată de arbitri). Defensiva 
sportivului bulgar a fost din 

toaleta de sărbătoare, Iar pen
tru orice eventualitate (vremea 
a fost atît de instabilă), s-a 
pregătit și o prelată, pentru 
protejarea gazonului.

în acest timp. în tabăra olim
picilor noștri domnește aceeași 
atmosferă de lucru, de seriozi
tate și încredere intr-o compor
tare bună. Am stat de vorbă cu 
Costică Ștefănescu, „libero“-ul 
formației, căpitanul de echipă. 
„Așteptăm cu încredere jocul de 
miercuri. Pentru noi, cei ce am 
făcut parte și din lotul A, este o 
șansă de reabilitare. Am regăsit 
Ia lotul olimpic aceeași atmos
feră bună, de seriozitate, de 
lucru. Pentru mine, meciurile 
acestea din preliminariile J.O. 
constituie prima și, poate, ulti
ma posibilitate de a participa Ia 
nn turneu final olimpic. In ’64, 
la ultima noastră participare la 

nou penalizată, iar în final 
(mln. 7,55), cînd superioritatea 
lui Petre Dicu era evidentă, 
Ivan Petrov a primit avertis
mentul descalificării.

Ceilalți doi sportivi români. 
Ion Păun (62 kg) și Roman 
Codreanu (+100 kg) n-au putut 
depăși fără puncte de penali-

Don GARLEȘTEANU, Mihoi 
TRANCA, Costin CHIRIAC

turneul final, de la Tokio, eram 
un copil, nou venit in centrul 
de copii și juniori de la Steaua. 
Iată, au trecut ani și mi-a ve
nit rindul să aspir la o califica
re și voi depune toate eforturi
le pentru a face un pas bun pe 
drumul greu, dar nu inaccesibil, 
spre Olimpiada de Ia Moscova", 
în preajma noastră se afla Doru 
Nicolae. Ce părere ai Dorule 
despre meciul de miercuri ? 
„Meci greu, dar cred că vom 
părăsi terenul cu fruntea sus. 
Mă simt bine și, firește, nu mă 
voi menaja pentru a contribui 
la un succes al nostru. Mă voi 
.bate" pînă Ia ultima secundă*.

Luni, în programul „olimpi
cilor" au figurat două antrena-

Constantin ALEXE

(Continuare în paa. 2-3)

• Perioada următoare trebuie tolosltă pentru remedierea neajunsurilor manifestate

Campionul absolut al țării noas
tre, Kurt Szilier, a dovedit și 
de data aceasta o constanță re
marcabilă. Iată-l in imagine, e- 
voluînd la cal cu minere. 

Foto: Dragoș NEAGU

Vor rămîne, desigur, de neui
tat cele trei zile de gimnastică 
pe care ni le-au oferit — vineri, 
simbătă și duminică — partici
pantele și participanții la cea 
de-a XXII-a ediție a Campiona
telor internaționale ale Români
ei. Atit la masculin, cit și, mai 
ales, la feminin am asistat la 
veritabile demonstrații de vir
tuozitate șl înaltă măiestrie, iar 
faptul cel mai îmbucurător este 
acela că, de data aceasta, mai 
mult decit la alte ediții prece
dente, superioritatea loturilor 
țării noastre a fost mai netă, 
mai tranșantă. Desigur, nu ig
norăm cîtuși de puțin faptul că 
gimnastele și gimnaștii de peste 
hotare, cu excepțiile deja men
ționate în cronicile noastre, nu 
au fost vedete de primă mă
rime. Multe din federațiile care 
și-au trimis solii la București 
s-au mulțumit, din păcate, cu o 
participare simbolică. în aseme
nea condiții, ne interesează evo
luțiile ca atare ale reprezentan
ților țării noastre, modul în care

ei s-au prezentat și au evoluat 
în fața generosului și entuzias
tului public bucureștean.

După cum am mai avut prilejul 
să menționăm, comportarea ce
lor nouă gimnaste românce pre
zente in concurs s-a situat la 
un nivel deosebit, și ne bucură, 
în primul rînd, forma remarca
bilă pe care a atins-o Nadia 
Comăneei, a cărei prezență era 
așteptată de toată lumea cu 
mult interes și curiozitate. Na
dia a făcut simbătă un concurs 
mare și nu exagerăm cu nimic 
apreciind că, executind și Ia Co
penhaga acest program, ea poate 
aspira cu îndreptățire să cuce
rească, luna viitoare, cel de al 
treilea titlu al său de campioa
nă continentală absolută. O dis
poziție de concurs remarcabilă a 
manifestat și tripla medaliată 
cu bronz de la Strasbourg. Emi
lia Eberle, ale cărei exerciții au

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

O splendidă victorie a poloiștilor noștri

In fața campionilor mondiali

ROMÂNIA-
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). Debut interesant în „Cupa 
României" (aflată La a IV-a edi
ție) la pok>, turneu ce reunește 
sub cupola piscinei acoperite din 
localitate cele mai bune echipe 
din lume alături de două selec
ționate ale României. In partida 
inaugurală „secunzii" tării noas
tre au avut ca adversari pe po
lo Lștli din redutabila formație a 
Ungariei, campioană olimpică și 
europeană. Speriațl parcă de re- 
numele oaspeților, jucătorii ro
mâni au primit trei goluri, în 
situație de inferioritate numeri
că^ în numai 5 minute. Apoi 
însă, ei și-au revenit și au făcut 
față cu succes unui adversar su
perior. De subliniat că la scorul 
de 3—1 Arsene a ratat un pe-, 

naity, după ce coechipierii săi

ITALIA 7-3!
nu reușiseră să finalizeze alte 
situații de om în plus. Scor 
final 5—3 (3—0, 0—0, 0—1, 2—2)
pentru Ungaria. Au marcat Bu- 
davary 2, Kuncz, Gordan și Fe- 
her. respectiv Dordan 2 și Gai
ță. Arbitri : Sotra (iugoslavia) 
și Pichetto (Italia).

A urmat clou-ul reuniunii, 
medul care a opus primei re
prezentative a României, pe 
campioana lumii, selecționata 
Italiei. Poloiștll noștri au a- 
bordat întrecerea cu multi 
hotărîre, atacînd continuu și a- 
părindu-se cu mare atenție. După 
8 minute de joc scorul era fa-

Adrian VASILIU

te. (Continuare in pag, 2-3)



Vacanța sportiva

DUPĂ 7 ZILE DE NEUITAT, 
200 DE COPII, DE LA CHEIA ÎN JOS, 

PE UN DRUM FRUMOS...
_ La revedere, tabără dragă...
Și vocile cristaline, clopoței de 

argint legănațl in văzduhul dimi
neții, umplu poiana și se îneacă 
în desișurile pădurii. Un dntec 
de rămas bun. Coloana copiilor, 
aproape 200 de oopii ,coboară spre 
tabără după un ultim tur prin 
locurile unde și-au petrecut o 
săptămină de vacanță. Au ștrlns, 
in drum, brlndușe violete, in bu
chețele cu floricele albe, de pă
dure, cu viorele de poiană. Flori 
pentru tovarășele profesoare, 
«flori de aici, de la Cheia, pen
tru mămica de acasă, de la 
București1*. Flori și amintiri. Dar 
ce amintiri ?...

Corina și Răducu Zamfir, a- 
mîndol de la Școala generală nr. 
192, se privesc o clipă, Ințelegîn- 
du-se din ochi cum numai fră
țiorii știu să se Înțeleagă, apoi 
Raluca ne spune : «Nouă cel mai 
mult ne-au plăcut jocurile cu 
mingea și întrecerile de alergări 
«Iepurașul cel iute de picior**.

Eugenia Teodorescu, de la Li
ceul pedagogic, o fată înăltuță, 
blondă, este de părere că : .Ni
mic nu-i mai plăcut decît o dru
meție pe Clucaș sau pe valea 
Berii. Am urcat acolo cu mic, 
eu mare și ne-am simțit minu
nat “.

Lui Stănică Dorel, «comandan- 
tul“, cum îi spun copiii, pentru 
că el i-a chemat In flecare di
mineață la gimnastica de învio
rare, i-au plăcut : ...„Întrecerile 
Să dezlegăm tainele pădurii, și 
mincărica pe care ne-a dat-o ne
nea Groncea".

— Și tie, Raluca, ce ți-a plăcut 
mal mult 1 Rșluca își potrivește 
bretonul de pe frunte șl răspun
de așa cum îi șade bine unui 
șoim al patriei. „Mi-a plăcut că 
am fost cu mămica (profesoara 
Bodica Predeleanu, de la Școala 
generală 192) și mi-au mai plăcut

0 FORMULĂ DE DISPUTARE BIZARA 
CARE DECLARĂ ÎNVINȘI PE ÎNVINGĂTORI! 
3 meciuri-3 victorii, dar echipa României

a ocupat locul 5
Cu 3 victorii ta tot atttea 

partide disputate, cu un activ a- 
preciabil (86 puncte marcate, 
dintre care 15 încercări) și cu 
cel mai mic număr de puncte 
primite (3) dintre cele 10 par
ticipante, selecționata României 
a ocupat doar locul 5 în com
petiția continentală organizată 
de F.I.R.A. pentru rugbyștli ju
niori. Este adevărat, tinerii 
noștri tricolori au realizat un a- 
tare bilanț fără a tatîlni frun
tașele întrecerii, dar, după cum 
se știe, situația a fost determi
nată de un VICIU DE FOND ai 
formulei de disputare. Cum alt
fel se poate aprecia un criteriu 
— după cîte știm — SINGULAR 
In sportul de pretutindeni, con
form căruia o echipă care cîș- 
tigă primul meci într-o compe
tiție se vede trimisă, datorită 
scorului (substanțial totuși : 
26—0) din partida de debut, ta 
lupta pentru partea a doua a 
clasamentului ? Nici stabilirea 
programului zilei inaugurale nu 
este mai puțin criticabilă : pri
mele 3 clasate la ediția prece
dentă au jucat cu noile Înscri
se sau cu ocupanta ultimei po
ziții, formația noastră — a dn- 
oea anul trecut — întfLnind e- 
chipa R.F.G. (pe poziția a șasea 
în 1978), deci adversarul cel mal 
puternic în categoria valorică 
secundă.

O întrebare absolut logică își 
face loc : cum s-a ajuns la a- 
doptarea unei asemenea formu
le ? Cine să dea cel mai auto
rizat răspuns dacă nu antreno
rul federal Valeriu Irimescu, 
care deține și funcția de vice
președinte al F.I.R.A. : „La 
Congresul F.I.R.A., ce a avut loc 
anul trecut la Praga, noi am 
propus un sistem de desfășura
re echitabil : cele 8 participante 
la ediția precedentă să fie îm
părțite în două grupe, ta care 
să se joace partide fiecare cu 
fiecare. Pe baza clasamentelor 
din aceste serii, urmau să se

HELIS C!$TIGĂ PRIMA ALERGARE CLASICI A ANUilil H I PI S M
Duminică, pe Hipodromul din 

Ploiești, s-a alergat prima din 
cele cinci probe clasice ale a- 
nului, Premiul Centrului republi
can de creșterea și calificarea 
cailor Qe rasă. Alergarea a re
venit, destul de ușor, armăsaru
lui Hells, bine susținut de AL 
Nacu. Pe locurile următoare, 
Macrou (Solcan n-a lipsit nici 
de data aceasta din triplă), Ba- 
vari (in ușor progres față de e- 
voluția anterioară). Otillan (han
dicapat de trena rapidă impri
mată cursei) și Joben. Dacă 
proba respectivă n-a impresionat 
spectatorii, în schimb sosirile 
din premiile Borsec, Bistrița șl 
Brașov, clștlgate de Runda, Hln- 
sar șl respectiv, Abil au „elec
trizat" pur șl simplu asistența. 
Prima, marcind un nou salt de 
valoare, a realizat cea de-a treia 
victorie consecutivă, învingtod, 
după o luptă prelungită, pe ie
nupăr, Hinsar a întrecut-o ta 

veverițele. Erau două șl aveau 
ochișorii așa, mid, mid“. Șl fel 
apropie genele peste cele două 
boabe de mure ale ochilor. «Mici, 
mici...** Raluca are abia 6 ani.

— La revedere, tabără dragă...
Parcă aproape 200 de clopoței 

de argint se leagănă în văzduhul 
dimineții. Aproape 200 de pe
rechi de ochi o urmăresc pe «to
varășa Maricica" (Maria Teodo
rescu, ghid al B.T.T., proiectantă 
la I.C.P.T.T.), pentru că ea, «to
varășa Maricica**, - le-a fost pen
tru o săptămină surioară mai 
mare și „învățătoare care știe 
cum se numește fiecare loc, fie
care pom, fiecare floare**. Și a- 
cum tot ea le dirijează oorul cu 
un entuziasm copilăresc. Aproa
pe 200 de copii din școlile bucu- 
reștene au trăit din plin bucu
riile vacanței la Cheia. O vacan
ță fericită, cu o bogată activi
tate sportivă. De mîine vor veni 
alți 200 de copii. Și ta pro
gramul lor pe primul loc se va 
afla tot sportul.

Urcăm în autocare. Și ce sur
priză : conducătorul autocarului 
nostru este tot „nenea Aurel 
Gsellhofer, cel care ne-a adus și 
care ne-a spus atltea povești**.

— Nene Aurel, știi că a nins 
la noi într-o noapte 7 — fl în
treabă Raluca. Dimineața ne-am 
trezit cu zăpadă și am Început 
să ne jucăm cu ea...

— Ei, dar e primăvară — le 
spune nenea Aurel. Ia uitați-vă 
la floricelele de podbeal. la pă
pădii... . ,

pornim la drum. Nenea Aurel 
de 9 ani duce șl aduce, cu ma
șina lui, copil, In lungul și latul 
țării. «Să ne duci cu bine acasă, 
nene Aurel 1“ Și ne-a dus, griju
liu, ca un părinte, de ia Cheia 
ta jos, pe un drum frumos ™

Viorel TONCEANU

In Turneul F.I.R.A.
dispute meciurile pentru stabili
rea ierarhiei finale. Am sugerat 
ca noile înscrise la Întrecere să 
formeze eșalonul doi, prima ur- 
mînd să promoveze in grupa va
lorică superioară, locul ei fiind 
luat de ultima clasată*. Și to- 
tuși... „S-au făcut obiecții, In 
sensul că nu se poate învăța 
decit juclnd cu fruntașele, opinie 
adoptată cu majoritate de voturi. 
Și astfel, s-a folosit o formulă 
unică**. Ne-am manifestat nedu
merirea la timpul potrivit : ce 
fel de creștere se poate obține, 
oare, cînd o echipă este învinsă 
la diferențe de domeniul fanteziei, 
ca acel 0—92 din întâlnirea Tu
nisia — Franța t... „Am partici
pat, totuși, cu glndul la viitor, 
juniorii de astăzi fiind posibili 
component! ai reprezentativei na
ționale de miine. Iar jocurile In
ternaționale la o vlrstă tacă fra
gedă pot da roade mal tirziu. 
Și apoi — susțin In continuare — 
se reușise formarea unei echipe 
bune, cu multe elemente de real 
talent, pe care ne vom baza, cu- 
rînd, și la niveluri superioare".

Geo RAEȚCH1

GIMNASTELE
(Urmare din pag- 1)

devenit parcă mai frumoase, 
mal spectaculoase, execuțiile 
fiind și ele la înălțime. O veri
tabilă revelație pentru specta
tori și, de ce să n-o spunem, și 
pentru specialiști a constituit-o 
foarte tînăra gimnastă Anca 
Kiss, originară din Oradea, care 
lucrează acum la Deva sub în
drumarea competentă a soților 
Marta șî Bela Karoly. Ea a Im
presionat atît prin dificultatea

vecinătatea sosirii pe Femina, 
Iar Abil (bine condus de apran- 
tiul C. lorga) a invins-o pe O- 
lena, lidera alergăriL O notă 
bună pentru formația D. Todu- 
ță, din nou triplă cfetigătoare 
(Indira, Reforma, Rubidlu) și o 
„mențiune" pentru D. Popa 
(maiden ptnă ta prezent), pentru 
maniera cu totul neoonvingătoa- 
re în care i-a „susținut" pe 
Sentimental șl Turban ta aler
gările respective. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa 1 : L Indira 
(I. Bănică) rec. 1:36,0, 2. Tam
tam, 3. Sabinlca. Simplu 6, or
dinea 83. Cursa a 2-a : L Vali
da (Tr. Marinescu) rec. 1:36,3, 
2. Fedoraș. simplu S, ordinea 7, 
event 19. Cursa a 3-a s L Refor
ma (C. Doicilă) rec. 1:31,3, 2.
Jltaru, 3. Formina. Simplu 3, 
ordinea 5, event 11. ordinea tri
plă 98. Cursa a A-»! L Rubldiu 
(D. Toduță) rec. 1:37,1, 3. Versiu
nea. Simplu 1,50, ordinea 8, e-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
In campionatul masculin

STEAUA A TRECUT
Ieri după amiază, la București 

și Brașov s-au disputat 4 meciuri 
din campionatele Diviziei A de 
handbal, restante din etapa a 
Xl-a. Coroborînd rezultatele de 
duminică șl luni, în clasamentul 
masculin Steaua preia conducerea 
plutonului, avînd acum un punct 
avans în fața principalelor sale 
contracandidate, Dinamo București 
și H.C. Minaur Baia Mare.. Deose
bit de importantă ta încercarea 
sa de a se salva de la retrogra
dare, victoria Rapidului ta fața 
Universității Timișoara.

• MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CLUJ-NAPOCA 23—18 (12—12).
Greu, foarte greu, mal greu 
chiar decît o arată scorul final 
a fost drumul Stelei către victo
ria ta fața studenților clujeni. 
Poate că iminența trecerii în 
fruntea clasamentului, în cazul 
unei izbînzi, le-a turnat plumb 
în picioare elevilor lui Cornel 
Oțelea și Otto Telman. Partida, 
de mare luptă, a fost echilibrată 
ta majoritatea timpului, conduce
rea avînd-o pe rînd și steliștii 
șl studenții. Handbaliștii pregătiți 
de Romeo Sotiriu au lăsat chiar 
la un moment dat impresia că 
vor produce o surpriză de pro
porții. Au înscris : Drăgăniță 7, 
Birtalan 6, Kicsid 3 (excelent ta 
acest sezon), Voina 2, Tudosie 2, 
Stingă 2, Stockl 1 pentru Steaua; 
Jurcă 6, Dan 3, Voik 3, Mircea 3, 
Căldare 1, Sobek 1, Tătaru 1 pen
tru Universitatea Cluj-Napoca. 
Slab arbitrajul prestat de cuplul 
ieșean D. Gherghișan șl C. Dră- 
gan.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA 15—14 
(7—5). Rapidul, aflat pe o pozi
ție precară în clasament, își sus
ține cu toată vigoarea acțiunea

„CUPA J. CALCIANU" 
A REVENIT LUI

MU de spectatori au urmărit, 
ta cartierul Tel-Toboc din Ca
pitală, concursul automobilistic 
dotat cu „Cupa Jean Calcianu"
— Întrecere de viteză pe cir
cuit, contînd și ca primă etapă 
a campionatului republican.

Disputa automobiliștllar noștri 
fruntași a avut loc pe un cir
cuit de 3 km — străbătut, la 
flecare clasă, de 14 ari, deci 42 
de km — pe care cfetlgătorul, 
N. Grigoraș, a stabllit o medie 
orară de 112 km. La categoria 
pînă la 1150 cmc, cel care a do
minat cursa, de la un cap la 
altul, a fost Doru Gindu. La cl. 
„Dacia 1300", grupa I (netrans
formate), cu un start populat
— 15 autoturisme — a fost o 
dispută animată, frumoasă, care 
a revenit, așa cum era de aș
teptat, brașoveanului Ludovic 
Balint, același pilot talentat și 
serios, campion anul trecut. Cu 
mult interes a fost așteptată în
trecerea la categoria „Dada

O SPLENDIDĂ VICTORIE
(Urmare din pap. 1)

vorabil tricolorilor, cu 4—0 I Rus 
după o frumoasă combinație cu 
Răducanu, Claudiu Rusu după 
o acțiune in stil personal și 
Dinu Popescu cu două „bombe" 
de la 10 metri au făcut apăra
rea squadrei azzurra șah mat. 
Reacția campionilor lumii. pur 
și simplu dezorientați in pri
mele două reprize, nu a întârziat 
șl Giani De Magistris a redus 
din handicap înscriind de două 
ori (odată din 4 m). Din repri
za a treia, deși antrenorii P. Ni- 
culescu și I. Capșa au rulat în
tregul lot, jocul echipei noastre 
a fost la fea de viguros. Nasta- 
siu cu o •frumoasă „boltă* de la

Șl GIMNAȘTII ROMÂNI
și înalta ținută tehnică a exer- 
cițiilor sale, prin elementele 
grele pe care le-a executat, cit 
șl, mai ales, prin pofta ei nestă
vilită de a se urca pe aparate, 
de a executa bine, prin prestan
ța și ținuta de concurs. Pe bună 
dreptate, se poate aprecia că 
gimnastica noastră feminină 
poate spera într-un viitor cadru 
de nădejde. Melita Ruhn, care 
are deja dreptul de a participa 
la întrecerile internaționale ofi
ciale organizate de F.I.G., ea

vent 5. Cursa a 5-a : 1. Zambila 
(G. Ciobanu) rec. 131,7, 2. San- 
taL 3. Selenar. Simplu 2, ordi
nea 16, event 8, ordinea triplă 
144. Cursa a 6-a : 1. Runda (S. 
Onache) rec. 1:36,3, 2. Ienupăr. 
Simplu 1,40, ordinea 13, event 6, 
triplu dștigător 69. Cursa a 7-a : 
1. Hinsar (N. Nicolae) rec. 
1:27,8, 2. Femina, 3. Ripan. Sim
plu 2, ordinea 9, event 4, ordi
nea triplă 93. Cursa a 8-a : L 
Helis (A. Nacu) rec. 1:27,1, 2.
Macrou, 3. Bavari. simplu 6, or
dinea 59, event 8, triplu dștigă
tor 75, ordinea triplă 260. Cursa 
a 9-a : 1. Huhurez (A. Brailov- 
Bchi) rec. 1:34,1, 2. Heraldina, 3. 
Gong. Simplu 1,20, ordinea 5, e- 
vent 10, ordinea triplă 31. Cursa 
a 10-a: 1. Abil (C. lorga) rec. 
1:27,8, 2. Olena. Simplu 5. ordi
nea 10, event 6.

Gh. ALEXANDRESCU 

de handbal, Divizia A
PE PRIMUL LOC 1
sa de supraviețuire pe prima 
scenă a handbalului feminin ro
mânesc. Ieri, în meciul cu timi- 
șorencele, handbalistele din Giu- 
lești au dat totul șl au avut sa
tisfacția încununării eforturilor 
lor cu o victorie care poate cîn- 
tări mult în acest asalt. Eficiența 
Gheorghiței Mălai șl surpriza fur
nizată de Stela Harabulă (jucă
toare necunoscută, dar care în 
acest meci a dovedit o intuiție 
excepțională, angajîndu-șl cole
gele în faze de gol, obținînd o 
aruncare de la 7 m șl înscriind 
un gol) au fost — pe fondul unui 
efort general susținut — elemen
tele care au decis victoria echipei 
din Grant. Au marcat : Mălai 6, 
Ignat 5, Moraru 2, Dobre 1, Ha
rabulă 1 pentru Rapid ; Cojocaru 
6, Luțaș 6, Popăilă 2 pentru U- 
niversitatea Timișoara. Bun arbi
trajul cuplului buzoian N. Iancu 
și N. Dumitru.

CONFECȚIA — PROGRESUL 
11—11 (6—7). Derbyul feminin 
bucureștean a fost o partidă de 
luptă și a satisfăcut publicul din 
sala Floreasca nu atît prin nivel 
tehnic, cit prin dîrzenie. Au în
scris : Eremia 3, V. Constantines- 
cu 2, Bidiac 2, Pițigoi 2, Serediuc
1, Crișul 1 pentru Confecția ; A- 
chim 4, Popa 3, ionescu 1, Biro 1, 
Gheorghe 1, Butan 1 pentru Pro
gresul. Foarte bun arbitrajul 
prestat de cuplul bucureștean 
P. Cîrligeanu — M. Stăncilă.

Hristache NAUM
RULMENTUL BRAȘOV — UNI

VERSITATEA BUCUREȘTI 20—13 
(10—6). Partida a fost dominată 
permanent de brașovence, care 
su cîștigat merituos. Au Înscris : 
Drăgușel 5, Tat 4, Furtună 3, Nan 
3, Oancea 1, Pătruț 1, Marcov 1, 
Jerzicski 1, Rhein 1 pentru Rul
mentul ; Sandu 7, Petre 2, Martin
2, Anton 1, Susan 1 pentru Uni
versitatea BucureștL Au arbitrat 
bine V. Erhan șl N. Ion (Plo
iești). E. ULRICH — coresp.
LA AUTOMOBILISM 

N. GRIGORAȘ
1300", grupa a H-a (transfor
mate), unde urmau să evolueze, 
Intre alții, 3 piloțl fruntași de 
la I. A. Dacia Pitești : Andrei 
Bellu (campionul de anul tre
cut), Nlcu Grigoraș — ambii pe 
autoturisme noi, pregătite spe
cial — și experimentatul Șt. Ian- 
covicl. Din păcate mașina lui 
Bellu a cedat după citeva ture, 
cea a lui Iancovld după zece, 
punîndu-se, astfel, capăt unei 
frumoase dispute. In aceste con
diții, tânărul N. Grigoraș șl-a 
adjudecat victoria. Dealtfel, a- 
cestuia l-a și revenit „Cupa J. 
Calcianu ** (ediția a 7-a), întru
cât a realizat, pe o mașină ro
mânească, cel mal bun timp. în 
clasamentul general : L N. Gri
goraș, 2. W. Hlrchswogel (I.T.A. 
Caraș Severin), 3. L Godină 
(Autotranspart Reșița). Pe echi
pe, succes al buoureștenelor : L 
Unirea tricolor, 2. Politehnica, 3. 
LN.M.T.

Modesto FERRARINI
A POLOIȘTILOR NOȘTRI

12 m, Claudiu Rusu șl același 
Nastasiu au adus echipei Ro
mâniei un avantaj categoric (7—2) 
ta minutul 16. Ultimele secvențe 
ale acestei frumoase Întreceri nu 
au mai adus decît o singură mo
dificare de scor, ca urmare a u- 
nd acțiuni personale a lui De 
Magistrls. Cei mal buni jucători: 
D. Popescu, Nastasiu, Rus, Ră
ducanu, Claudiu Rusu și porta
rul Florin Slâvei care a avut 
citeva intervenții oportune. Scor 
final 7—3 (2—0, 2—2, 2—0, 1—1). 
Arbitri : Exarov (Bulgaria) și 
Thibou (Belgia). , -

U.R.S.S. — Iugoslavia 9—7 (1—2, 
5—0, 1—3, 2—2).

Azi echipa României întâlnește 
selecționata Iugoslaviei.

împlinind în acest an 14 ani, în
registrează o vizibilă creștere 
valorică, ceea ce nu poate decît 
să bucure pe toți tehnicienii și 
antrenorii noștri.

Sîntem siguri că specialiștii ro
mâni au reținut și imperfecțiu
nile manifestate, pe alocuri, în 
unele dintre evoluțiile gimnas
telor și gimnaștilor români, asu
pra cărora vor zăbovi și insista, 
în direcția corectării și elimină
rii lor, în perioada scurtă care 
a mai rămas pînă la campiona
tele europene de luna viitoare, 
pe care urmează să le găzdu
iască Copenhaga (feminin. II — 
12) șl Essen (masculin. 18—19).

La masculin, federația noas
tră a aliniat șase concurenți la 
aceste „internaționale". Am re
marcat constanța campionului 
absolut, Kurt Szilier, acesta 
fiind, dealtfel, principalul atu cu 
care s-a impus în fața celorlalți 
concurenți. Este necesar însă ca 
el să se impună cu mai multă 
vigoare în unele probe, căci 
numai astfel va putea răzbate 
spre „podiumul european", spre 
care țintește de doi ani. Ion 
Checicheș (în mai mică măsu
ră), Aurelian Georgescu și Sorin 
Cepoi au manifestat inconstan
ță, evoluții foarte bune alter- 
nînd cu regretabile scăderi. Se 
cuvine să subliniem, de aseme
nea, impresia frumoasă pe care 
a lăsat-o tînărul Dan Odorhean 
care, printr-o muncă asiduă și 
printr-o pregătire responsabilă, 
poate face pași importanți spre 
afirmarea europeană.

In Divizia A, la po|
LAROMET BUCUREȘTI (F) PERF

In campionatul diviziei A, sîm- 
bătă și duminică s-a disputat e- 
tapa a XV-a, mai puțin meciurile 
acelor echipe care au avut ta 
aceste zile jucători plecați peste 
hotare. Iată rezultatele:

FEMININ * Rapid București — 
Cetatea Giurgiu 2343—2273 pd (scor 
individual 3,5—2,5). Formația 
bucureșteană, cu patru junioare 
pe piste, a cîștigat destul de clar, 
consolidîndu-și poziția de lideră 
în seria Sud a campionatului. 
Cele mai precise concurente au 
fost: Vasilica Pințea — 409 și 
Alexandrina Navon — 407 de la 
Rapia, respectiv Elena Rada — 
406 și Ileana Oniciuc — 402. O. 
GUȚU — ooresp. • Petrolul 
Băicoi — Voința București 
2587—2515 (4—2). Joc frumos, viu 
disputat, cîștigat pe merit de că
tre localnice, care au avut în 
Marieta Oprescu (454 pd) și Elena 
Ilie (442) cele mai productive ju
cătoare. De la Voința s-au re
marcat Elena Andreescu (450) și 
Elena Pană (441). I. BRÂNZEA — 
coresp. O Voința Galați — Vo
ința Ploiești 2617—2427 (5—1). Pe 
lingă Elena Radu (460), foarte 
bine a jucat de la învingătoare 
și junioara de 17 ani Carmen 
Descariu — 451 pd. T. SIR1OPOL
— coresp. o C.S.M. Reșița — Vo
ința Cluj-Napoca 2554—2416
(4,5—1,5). • Hidromecanica Bra
șov — Record Cluj-Napoca 
2644—2463 (6—0). Performera reu
niunii a fost brașoveanca Maria
na Constantin cu 484 pd (nici o 
bilă ta gol). G. LORAC — co
resp. a Voința Oradea — U. T. 
Arad 2546—2394 (5,5—0,5). • Me- 
trom Brașov — Laromet Bucu
rești 2524—2556 (2—4). Joc de bun 
nivel tehnic, în care toate cele 12 
jucătoare au obținut rezultate de 
peste 410 pd. Excepțional a 
„mers" junioara Rodica Pădurețu, 
care ta proba de 100 lovituri 
mixte a doborît 437 de popice. 
Ea a fost urmată de colega sa 
de echipă Elena Trandafir eu 
436 pd. De la Metrom cele mal 
mari rezultate le-au obținut Em
ma Istvan — 433 șl Verona Czin- 
tos — 431. C. GRUIA — coresp. 
e Dacia Ploiești — Gloria Bucu
rești 2352—2447 (0—6). • Voința 
Tg. Mureș — Voința Timișoara 
2441—2396 (4—2). Principalele rea
lizatoare: Albert (Tg. M.) — 425 
și Katona (T) — 415. P. ION — 
coresp.

MASCULIN a Voința București
— Petrolul Teleajen Ploiești 
4865—4736 (4—2). Echipa gazdă a 
cîștigat, jucătorii ei s-au descur
cat mal bine pe dificilele piste 
ale arenei lor, pe care un rezul
tat de 900 pd se obține foarte rar. 
Cu excepția juniorului M. Dumi
tra?, care a punctat 763 șl a 
schimbului 6, în care au jucat 
A. Grecescu șl Gh. Dobrin —
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Azi, la Floreasq
GALĂ DE VERIFICARE A LOTULUI R

Astă seară, de la ora 18, ta sala 
Floreasca din Capitală, lotul re
publican de box va participa la 
o gală de verificare în vederea 
alcătuirii echipei reprezentative 
pentru apropiatele campionate 
continentale de la Koln. Toate 
partidele se anunță extrem de 
Interesante, multe dintre ele 
constituind adevărate capete de 
afi?. Iată programul, semimus-că: 
I. Boboc — M. Constantin, mus
că: G. Govici — Gh. Brumă, co

coș: T. 
T. Cerd 
ră: D. 
C. Haj 
mijlocie 
mion, j
— M.
— N. 1
— C. F 
ment, fi 
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TÎNĂRUL MOTOCROSIST AL. EN<
Penultima etapă (a IH-a) a 

„Cupei F.R.M.** ia motocros a 
reunit duminică, pe traseul de 
la SI. Gheorghe, aproape 60 de 
alergători din Ploiești, Brașov, 
Zămești, Buzău, Cimpulung- 
Muscel, Ctmpina, Morenl și alte 
centre moto. Coniirmind bune
le aprecieri, tînărul motocroslst 
brașovean Alexandru Enceanu 
(antrenor — Tr. Moașa) șl-a în
scris în palmares o nouă victo
rie, gratie seriozității cu care se 
pregătește și fel Întreține ma
șina. Clasat pe locul secund, 
maestrul sportului Aurel iones
cu (nevoit să intrerupă aproape 
un sezon din cauza unul acci
dent) se află în evidentă ascen
siune de formă. In vervă deo
sebită s-au mal arătat Paul Fl- 
lipescu, Ion Plugaru și Eduard 
Laub dar, cînd le era lumea 
mal dragă, au trebuit să se o- 
prească datorită apariției aefec- 
țiunii mecanice. In schimb, fe
roviarul ploieștean Stelian Pa- 
raschlv, nregătindu-șl mai bine 
motocicleta, a reapărut printre 
animatorii întrecerilor. Dintre 
viitorii performeri, Valerică Pe
tre a reușit, după mal multe 
tocercări, să treacă primul li
nia de sosire la tineret, Petrișor 
Titilencu a început excelent, 
însă Iarăși a avut... pană, Iar 
Toma Dulea șl Florin Pop au 
devenit Imbatabili la clasele ju
niorilor mari șl mici.

REZULTATE : seniori — 1. A. 
Enceanu (St. r. Bv.), 3. A. Io
nescu (Poiana Cimplna), 3. E. 
Laub (Electro Sf. Gh.), 4. P.
Filipescu (St. r. Bv.), 5. S. Pa- 
raschiv (Loc. Ploiești), 6. L Plu- 
garu (St. r. Bv.) ; tineret — 
L V. Petre (Flacăra—Au tom eca-
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CIȘTIGATORII CONCURSULUI DE
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit, timp de două zile, fina
lele concursului republican indi
vidual de judo, rezervat copiilor. 
Au fost prezențl la întreceri 280 
de mici judoka, învingători în e- 
tapele de zonă. Iată cîștigătorii:

COPII I (12—13 ani): cat. 30 kg 
— Adrian Mercan (Muscelul 
Câmpulung), cat. 33 kg — Bogdan 
Petriș (C.S.Ș. Energia București), 
cat. 36 kg — Adrian Stoian 
(C.S.Ș. Oradea), cat. 40 kg — Io
sif Tacaci (C.S.Ș. Gloria Arad), 
cat. 45 kg — Atila Biro (C.S.Ș.

Oradeaj 
bai (C.i 
— Adr

copii 
kg - | 
Mun. 
cat. 29 
Alba id 
Coman 
kg — 
radea), | 
(Rapid j 
duț Ca^ 
cat. -H 
(C.S.Ș.
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PIONATE I
A ÎNCEPUT COMPETIȚIA 

DE TENIS DOTATĂ 
CU „CUPA PROGRESUL"

MIINE, IA PITEȘTI,.

arilor 
bine:

830, 
lește- 
a în- 
onală 

■ 757)
Sil- 

1 na- 
iborît 
uteau 

Cu 
olldat 
seriei 

> Și 
: tur- 
R. • 
adea 

dis- 
leclsă 
iburl. 
’lșcoi 
spec
ii —

MU- 
-5587 
ecor- 
idual

Au 
>mică 
ui Fl. 
in e- 
dver- 
>0 de . . _______

, Pe-' ^Jtis. rezervată copiilor și juniori- 
irpațl ”^lor. în întrecerile pe echipe, la 

băieți pe primul loc s-a cla
sat reprezentativa Tenis-Clubul ui 
București (antrenor : T. Bădin) 
care, ta finală, a întrecut cu 
4—0 pe Dinamo București. Echi
pa cîștigătoare a avut următoa
rea componență : A, Mirza, R. 
Constazitinescu, D. Popa șl M. 
Năstase. La fete a cîștigat sur
prinzător Progresul București 
(antrenor VI. Crevenciuc), care 
a dispus în finală cu 2—1 de 
Dinamo București. Victoriile au 
fost obținute de Daniela Nemeș 
șl Georgeta Onel. Au Început În
trecerile individuale, acestea ur- 
mtad a se Încheia joi după a- 
mlază. (D. D1ACONESCU — co- 
resp.)

A doua săptămtaă de tenis 
non-stop (duminică seara s-a 
încheiat .Criteriul de primăva
ră") continuă pe terenurile din 
parcul sportiv Progresul. In or
ganizarea gazdelor se desfășoa
ră prima competiție individuală 
— „Cupa Progresul" — cu par
ticiparea jucătorilor șl jucătoa
relor care activează in Divi
zia A.

Pe tablourile de concurs 
fost înscriși 136 de tenismanl 
niori, precum șl mal multi 
nlorl (băieți și fete) dintre
mai buni din tară. întrecerile 
au loc zilnic de la ora 8.30, dș- 
tigătoril urmind a fi cunoscut! 
sâmbătă după amiază. (S. IO
NESCU — coresp.)

au 
se- 
ju- 
cei

PROGRESUL Șl T.C.B. 
CISTIGĂTOARE 

IN TURNEUL DE TENIS 
PE ECHIPE

Este in plină desfășurare ta 
Capitală a Vll-a ediție a .Cu
pei t.c.b.“ — competiție de te-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

PRINCIPALUL FAVORIT: VIITORUL SCORNICEȘTI

927, 
fost 
tația 

eu
re

5-1). 
turul 
Prin- 
Î8 șl, 
PIA-

vri-a 
Atori 
nlorl, 
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ARITURI PENTRU COPII, 
ERI ECHILIBRATE
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Au- 
atele 
copil 
rate, 
1 fi- 
tteva 
:uta-

unii elevi înstruițl de el tacepînd 
cu „a.b.c.“-ul săriturilor.

REZULTATE: BĂIEȚI CAT. B: 
TRAMBULINA 3 m : L FL Avasl- 
loae (Llc. 2 Buc. — antrenor C. 
Totan) 134,85 p, 2. N. Lepăduș 
(Lie. 2) 133,70 p, 3. Cr. Siliște
(L1C. 2) 122,30 p; TRAMBULINA 
1 m: 1. N. Lepăduș 198,20 p, 2.
1. Petrache (Lie. 2) 187,55 p, 5. 
Fl. Avasiloae 170,55 p; 
FORMA: 1. N. Lepăduș
2. M. Nedelcu (Llc. 2)
3. Fl. Avasiloae 89,20 p;
CAT. A: „3 m“: L A. 
(C.s.ș. Triumf — antrenor 
Spariosu) 238,30 p, 2. Cr. niescu 
(C.S.Ș. Triumf) 236,65 p, 3. C. 
Hila (C.S.Ș. Sibiu) 206,90 p; 
„1 m“: 1. C. Hila (antrenor K. 
Wittenberger) 300,45 p, 2. A. Cher- 
du 295,65 p, 3. Cr. UlesCU 291,40 
p; PLATFORMĂ: 1. A. Cherciu 
257,75 p, 2. Cr. Iliescu 162, 40 p, 
3. R. Petruș (Lie. 2) 150,40 p;
FETE CAT. A: „3 m“: 1. Monica 
Baba (Crișul Oradea — antrenoa
re Viorica Kelemen) 238,10 p, 2. 
Mariana Cîrstică (Progresul Buc.) 
223,25 p, 3. Adriana Răzloagă 
(Llc. 2) 216,60 p; 1 
1. Mariana Cirstică 
Melania Treistaru) 
Ileana Pîrjol 
151,60 p, 3.
(Triumf) 141,70 p‘; __ . _ ____
nica Baba 282,25 p, 2. Ileana Pîr
jol 259,15 p, 3. Mariana Cirstică 
256,40 p; FETE CAT. Bl „3 m“: 
1. Luana Patac (C.S.M. Cluj-Na
poca — antrenor T. Laszlo) 156,80 
p. 2. Adina Tătaru (Triumf) 142,05 
p, 3. Arina Manta (C.S.Ș. Si
biu) 124.30 p; „1 m“: 1. Luana 
Patac 211,85 p, 2. Artaa Manta 
174,65 p. 3. Iuliana Nicula (Tri
umf) 169,70 p; PLATFORMA: L 
Adina Tătaru (antrenoare Elena 
Timar) 76,30 p, 2. Luana Patac 
71,85 p, 3. neana Anghel (Triumf) 
71,55 p.

PLAT- 
114,80 p, 
93,95 p, 
BĂIEȚI 
Cherciu 

N.

na Răzloagă 
PLATFORMĂ : 

(antrenoare 
152,55 p, 2. 

(C.S.Ș. Triumf) 
ștefanla Buflea 

„1 m“: L Mo-

OARE ALE TINERILOR ATLEȚI
!le-

de 
re
cea 
lețl 
un 
iul 
ta 

?e-
să 

ele

rezultate : bărbați : 100 m : San
du ion 10,7 ; 5000 m ; St. Marcu 
14:32,2 ; 110 mg : Aurelian Tarbă 
14,7 ; triplu : Cîrstea Țugui 15,09 
m ; greutate : Sorin Tirichiță 
16,65 m ; fete : 100 m : Cristina 
Popescu-Mitu 11,9 ; 200 m : Ana 
Marcu 24,8 : 400 m : Maria Lăză- 
rescu 53,6 ; lungime : Marieta 
Ucu 5,98 m ; înălțime : Monica 
Matei 1,70 m ; disc : Dorina Șu- 
mălan 45,50 m. (G. Tamaș, co
resp.).

ta 
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or- 
re- 
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Dacă seriile I și a m-a din 
Divizia B au cite un mare favo
rit, F.C.M. Galați șl ,U“ Cluj- 
Napoca conducând detașat cu die 
5 puncte, ta seria a n-a — pe 
de altă parte — nu mai puțin 
de 6 echipe stat eșalonate pe 
numai două puncte. Ar rezulta, 
cel puțin în aparență, o taălr- 
jltă luptă pentru titlu. SI to
tuși, așa cum se va vedea din 
„clasamentul adevărului", publi
cat mai jos. există șl ta această 
serie un favorit. Este vorba de 
Viitorul Scornicești. iată cum 
arată acest clasament :
I. VIITORUL 
SCORNICEȘTI
2. Met. Buc.
3. Met. Plopeni
4. Autobuzul
5. FCM Giurgiu
6. Rulm. Alex.
7. Prog. Vulcan
8. Dinamo SI.
9. Gaz Metan

10. Rapid Buc.
II. Petrolul Pi.
12. Poiana
13. Șoimii Sibiu
14. Electroputere

(Urmare din pag. I)

• Duminică, derbyul Viitorul — Metalul • Metalul
Plopeni decis să ,,arbitreze“ acest duel

15.
16.
17.
18.

CSM Dr. T.S. 
Ș.N, Oltenița 
Chimia 
Chimia

Tr. M.
Brazi

12- 5 12
12-8 12 +
13- 611 +
12 -8 12 +

0 -11
3 -14

-18
-14

i 
i

-5

-5 
-7

Coloonc
puncte accsâ
plasare; a l__ .______  _  _____
sare; a V-a golaveraj; a Wa media 
punctelor.

I: jocuri ocasâ; 
I; a Iile: jocuri 
IV-a: puncte In

a B-o î 
In de- 
depk>

• METALUL BUCUREȘTI
Viitorul Scornicești (d). 

(a), Ș. N. Oltenița 
Plopeni (d). 

Progresul 
Brazi (d), 
(a). Poiana

L
cu :
Rapid Buc.
(a) - ’
Giurgiu 
(d), “ 
Tr.
na

Metalul
(a).

Chimia
Măgurele
(d), C.S.M. Drobeta T.

F.C.M. 
Vulcan 
Chimia
Cîmpi- 
S. (a).

13 —9 11 + 9 +13
12 -5 12 + 5 + 0
11 -3 13 + 2 - 4
12 -6 12 + 4 - 2
12 -5 12 + 2 -12

-2
-a

• VIITORUL SCORNICEȘTI 
Metalul Buc. (a), Dinamo 

Slatina (a). Progresul Vulcan 
(d), Electroputere Cv. (a), C.S.M. 
Drobeta T. S. (d), Ș. N. Oltenița 
(a), Autobuzul (d), Chimia Brazi 
(a), Rulmentul Alex. (d). Poia
na Clmpina (a).

2. 
eu :

3. • METALUL PLOPENI CU ! 
Poiana Clmpina (d), Electropu
tere Cv. (a), C.S.M. Drobeta 
T. S. (d). Metalul Buc. (a), Di
namo Slatina (d), Gaz metan 
Mediaș (a). Rapid Buc. (d). 
Autobuzul Buc. (a), ș. N. Olte
nița (a). F.C.M. Giurgiu (d).

După cum se poate constata, 
vom asista probabil la un meci 
ta trei, ta care Viitorul Scorni- 
cești are cele mal multe șanse, 
deoarece mai are de susținut 
șase meciuri pe teren propriu, 
ta timp ce Metalul București șl 
Metalul Plopeni vor juca doar 
dte 5. Sigur că lupta este des
chisă, dar ea poate să se cla
rifice ta mare măsură ta der
byul de duminică, de Ia Scorni
cești. O eventuală victorie a Vii
torului asupra Metalului Bucu
rești mărește mult șansele echi
pei oltene. Un eventual joc e- 
gal. ta schimb, relansează lupta 
pentru titlu, ambele echipe 
jungtad, fa acest caz, la 
+6 care egalează șansele.

După cum se poate vedea 
clasament. Rapid București,

a- 
un

CUPA F. R. F.
Sîmbătă s-au disputat meciu

rile etapei a patra — 
drul fazei a n-a — 
F.R.F. «Iată rezultatele 
trate și formațiile care 
ținut :

din ea- 
a Cupei 

taregis- 
le-au ob-

UNI-
1—2

C. S. TTRGOVIȘTE — 
VERSITATEA CRAIOVA 
(0—2). Au marcat : Greaca (mln. 
85), respectiv Beldeanu (mln. 13) 
șl Crișan (mln. 20). C. 8. Tîr- 
goviște : Bărbulescu — Stefănes- 
cu. Enache, Ene, Alexandru — 
Dumitrescu, Furnică. Darie (mln. 
65 Zamfira) — Greaca. Miu. Nl- 
culescu. Universitatea : Bolfad 
(min. 46 Lung) — Negrilă, 
lihni, Bumbescu, Ungureanu 
Donose, Beldeanu, Tlcleanu 
Crișan, Cirțu, Marcu (mia. 
Gîrleșteanu). (M. Avanu — 
resp.)

Steaua : N. Răducanu (min. 46 
Iordache) — AnghelinL Sameș, 
Agiu, I. Gheorghe — Aelenei, 
Stoica, I. Marfa — A. Ionescu, 
Năstase (min. 52 FL Marfa), 
Zamfir. A.S.A. : Vunvulea — 
Kbrteși, Unchi aș, Ispir, Gal — 
Karda, Bozeșan (min. 66 Fanid), 
Slpoș — Fazekaș (mln. 46 Ma
tes’, Biro L Both H. (N. Toka- 
cek — coresp.)

A.S.A.

din 
----- ---- ----------- . . în 

duda schimbării in bine din a- 
ceastă primăvară, are o situa
ție dificilă (zero). Clasamentul 
demonstrează cum nu se poate 
mai bine inegalitățile risipitori
lor .copil ai Giuleștilor". Cele 9 
puncte pierdute pe teren propriu 
stau mărturie. Dar nenumărațli 
suporteri ai feroviarilor, care 
au făcut să sune duminică toa
te telefoanele redacției, ta aș
teptarea rezultatului de la Plo
iești, cu chimia Brazi, nu uitau 
să spună, ta final, că Rapid își 
Joacă ta continuare șansa...

mente, la care au participat toți 
cei 17 componenți ai loțului. Di
mineața — pregătire fizică spe
cifică și tactică, iar după amia
ză s-a pus accentul pe proble
me de tactică, îndeosebi la fa
zele fixe în atac și la loviturile 
libere in apărare, mereu „câl- 
cîiul lui Achile" în jocurile in
ternaționale ale fotbaliștilor noș
tri. A avut loc și o discuție cu 
jucătorii, în care s-au expus 
observațiile făcute cu prilejul 
vizionării unor meciuri amica
le ale echipei Ungariei.

Ce iși mai doresc antrenorii 
lotului nostru olimpic 7 Echipa 
să demonstreze aceeași angajare 
și decizie, ca în partida de ve
rificare cu echipa olimpică a 
Cehoslovaciei, Ia care să adauge 
rezolvările tactice care, atunci, 
au lăsat de dorit. E bine că nu 
se ocolesc adevăruri, dar jucă
torii trebuie să țină seama de 
ele și cînd se află pe gazon.

Echipa olimpică a Ungariei 
urmează să sosească azi, la ora 
11, pe aeroportul Otopeni, cu un 
avion special, de unde va ple
ca imediat, cu autocarul, la Pi
tești. Delegația echipei maghia
re este condusă de renumitul 
crainic reporter Gyorgy Szepesi, 
care, în prezent, este președin
tele federației maghiare de fot
bal.

Partida de miercuri, care va 
incepe la ora 16,30, pe stadionul 
„1 Mai" din Pitești, va fi'con
dusă de o brigadă de arbitri din 
Turcia, alcătuită din Talat To- 
kat (la centru), Ilmaz Onen și 
Ishan Turk.

T1-

TO 
co-

F. C. OLIMPLA — POLITEHNI
CA iași 2—0 (1—0). Au marcat : 
Matei (min. 9) și Marcu (min. 
78 din penalty). F. C. Olimpia: 
Feher — V. Mureșan, Matei. 
Marcu, Popa — Sabou (min. 83 
Ramat), Bath ari n. Both I — 
Stețca (min. 65 Pojonl), Bolba, 
Helvei. Politehnica: Naște — 
Motohol (min. 75 Florean), Bo- 
chean, Nica, Mihaloea — Sofian, 
Rusu (mln. 75 Mocanu), Che- 
reșl — Nemțeanu, Banu, Sache- 
larie. (Z. Covaci — coresp.)

V.

STEAUA — A.S.A. TG. MU
REȘ 4—0 (0—0). Au marcat:
Năstase (min. 50 din penalty), 
Stoica (mln. 59), A. Ionescu 
(min. 63) șl Zamfir (min. 84).

ȘTIRI...
SPORTUL STUDENȚESC IN 

cupa balcanică. In edi
ția din acest an a Cupei Balca
nice intercluburi va participa 
echipa bucureșteană Sportul 
studențesc. Ea va tatUnl la 2 
mai, la Sofia, formația Slavia. 
Partida retur este programată la 
30 mal, La București.

TURNEUL ECHIPEI BRAZI
LIENE F. C. SAO BENTA IN 
ȚARA NOASTRĂ. Echipa F. C. 
Sao Benta (tocul trei ta cam
pionatul statului Sao Paolo) Ișd 
va *---- ' ...
trâ, 
ca, 
se 
pe ________ ____ _______
torul joc perfectat. Joi, la Tg. 
Mureș, cu A.S.A.

începe turneul în țara noas- 
juctad astăzi la Cluj-Napo- 

cu „U" din localitate. Meciul 
va disputa de la ora 16.30, 
stadionul „Municipal". Urmă-

ARBITRI ROMANI LA MECIUL 
F. C. KOLN — NOTTINGHAM 
FOREST. Partida retur F. C. 
Koln — Nottingham Forest, din 
semifinalele Cupei campionilor 
europeni, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din România, 
formată din N. Hainea (la cen
tru), C. Bărbulescn șl V. To pan.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACĂ ASTĂZI, 

MIINE POATE CIȘTIGA 
LA PRONOEXPRES

Agențiile Loto-Pronospart 
Întreaga țară oferă bilete_ 
tru tragerea obișnuită ______
expres de mîine, 18 aprilie, la 
care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și mari ciștiguri in 
bani. Reamintim că, la tragerea 
Pranoexpres din 4 aprilie a.c„ 
pe lista marilor câștigători șl-a 
Înscris numele Gheorghe Clreap 
din com. Pietroasa, juo. Bihor, 
cu un autoturism .Dada 1300“ 
obținut la categoria I pe un 
bilet achitat 100%. Tot la trage
rea din 4 aprilie a.c., la cate
goria I s-au mai omologat și 
două ciștiguri de dte 17.500 lei 
pe bilete achitate 25%, iar la 
categoria a Il-a cind câștiguri 
de peste 15.000 lei flecare, de 
asemenea pe bilete jucate 25%. 
Parti cipînd la tragerea de inli
ne, aveți și dv. posibilitatea de 
a obține satisfacții asemănătoa
re. Nu uitați : • Astăzi este

ULTIMA ZI 
biletelor • 1 
CA POATE

REZULTATELE ETAPEI A 21-a IN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA I

C. S. Botoșani — Laminorul 
Roman 8—0 (3—0), Avtatul Fra
sin — Metalul Botoșani 3—0 (1—0), 
Cristalul Dorohoi — Șiretul Bu- 
cecea 3—0 (1—0), TEPRO Iași — 
A.S.A. cîmpulung Moldovenesc 
4—0 (1—0) 1 Metalul Rădăuți —
C.F.R, Pașcani 2—1 (1—0), Danu
biana Roman — Nicotină lași 1—0 
(1—0), Foresta Fălticeni — Doma 
Vatra Dornei 2—0 (1—0), Zimbrul 
Suceava — Unirea Săveni 3—0 — 
Unirea fiind exclusă din cam
pionat

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XXl-a: 1. c.S. bo
toșani 31 p (55—7), 2. C.F.R. 
Pașcani 27 p (34—24), 3. Crista
lul Dorohoi 26 p (46—28)... pe ul
timele : 13. Metalul Botoșani " 
p (24—30), 14. Șiretul Bucecea 
p (21—33), 15. TEPRO Iași 13 
(20—32).

SERIA A Il-a
Cimentul Bicaz — Letea Bacău 

0—1 (0—1), Oituz Tg. Ocna — 
Constructorul Vaslui 2—0 (1—0),
Partizanul Bacău — Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej 0—1 (0—0), Bradul 
Roznov — Minerul Comănești 3—1 
(1—1), Hușana Huși — Petrolul 
Moinești 1—0 (0—0), C.S.M. Bor- 
zești — Cetatea Tg. Neamț 2—0 
(2—0), I.M. Piatra Neamț — 
DEMAR Mărășești 0—0, Rulmen
tul Birlad — ’ ----- _ ‘ '
(1—0).

Pe primele 
........... P

P 
26 
Cetatea Tg. Neamț 14 
16. Oituz Tg. Ocna 7

Aripile

din 
pen- 

Prono-

[ pentru procurarea 
NUMAI CINE JOA- 
CIȘTIGA 1

★
excepțională Loto 
aprilie 1979, are toc 

ta sala clubului Pro- 
dln București.

Tragerea 
de astăzi, 17 
la ora 17. 
greșul ____ _
Staicovici nr. 42 ; panoul 
merele câștigătoare va fi 
zat ta cursul serii
CIȘTIGURILE TRAGERII 
NOEXPRES DIN U

1379
Categoria 2 : 1 variantă 100% a 

30.220 lei și 8 variante 25% a 
7.555 lei ; categoria 3 : 20 varian
te a 4.533 lei ; categoria 4 : 77,75 
a 1.166 lei ; categoria 5 : 198,50 a 
457 lei ; categoria 6 : 7269,25 a 40 
lei ; categoria 7 : 192,25 a 200 lei ; 
categoria 8 : 3454 a 40 lei

Report la categoria 1: 419.021 
Iei.

Cîștigul 100% de la categoria 2 
a fost obținut de GHEORGHE 
PRECUP din Orăștle — Hune
doara.

Mr. Dr. 
cu nu- 
televi-

PRO- 
APRILIE

18
18
P

Bacău 1—1

Iocuri: 
(45-11), 
(37—10), 
p (34—22)...

1. LETEA
2. Energia
3. Partiza- 

pe ul-

BACĂU 34 
Gh. Dej 33 
nul Bacău 
timele: 15. 
p (17—33), 
p (14-49).

SERIA A IlI-a
Petrolul Berea — Dinamo 

Focșani 3—0 (1—0), C.S.U. 
— Carpațl Nehoiu 3—1 
Chimia, Buzău — Metalosport Ga
lați 2—1 (2—0), Oțelul Galați —
Avtatul Urziceni 2—0 (1—0), Lu
ceafărul Adjud — Petrolul Bălcoi 
3—0 (2—0), Olimpia Rm. Sărat — 
Ancora Galați 0—0, Unirea 
IDSMSA Focșani — Foresta Gu- 
geștl 6—0 (3—0), Petrolistul Bol
dești — Prahova Ploiești 0—4 
(0-1).

Pe primele locuri: L UNIREA 
FOCȘANI 34 p (48—8), 2, Dlnamo 
Focșani 32 p (45—12), 3. Prahova 
Ploiești 30 p (56—15), 4. C.S.U. 
Galați 30 p (36—14)... pe ultimele: 
14. Petrolul Berea 14 p 
16. Luceafărul Adjud 14 p 
16. Metalosport Galați 
(16-49).

SERIA A IV-a
Unirea Tricolor Brăila — Voin

ța Constanța 1—0 (0—0), Tractorul 
Vlzlru — I.M.U. Medgidia 1—1 
(0—0), Șoimii Cernavodă — Vic
toria Țăndărel 3—1 (0—0), Mari
na Mangalia — Granitul Babadag 
6—0 (1—0), Chlmpex Constanța — 
Azotul Slobozia 0—2 (0—1), Elec
trica Constanța — Arrublum Mă- 
cin 5—0 (1—0), Cimentul Medgi
dia — Unirea Eforie * - — — 
Pescărușul Tulcea — 
rea Brăila 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 
TUL MEDGIDIA 31 P 
Unirea ‘ ‘
(45—19).
(53—26)... pe ultimele: 15. Trac
torul Vlzlru 12 p (23—52), 16. Ar
rublum Măcln 8 p (19—69).

SERIA A V-a
roșie București — T.M. 
2—0 (0—0), Automatica 
— Tehnometal Bucu
ri—0), Victoria Lehllu 
București 1—1 (0—0),

C.PJL. 
Galați 
(8-0).

(30-45), 
(30—45), 
“ P11

9-0 (S-0). 
Dacia Uni-

1. CIMEN- 
. (42-14), 2.

Tricolor Brăila SI p 
3. Azotul Slobozia 28 p

Flacăra 
București 
București 
rești 3—0 
— Sirena 
Celuloza Călărași — Petrolul Bo- 
lintln 4—0 (0—0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Mecanică fină București

1—3 (0—2), Abatorul București — 
Voința București 2—1 (1—0), Au- 
tomecanica București — Electro
nica București 0—0, Vîscoza 
București — Unirea Tricolor 
București 1—0 (0—0), Luceafărul 
I București — Luceafărul n Bucu
rești 0—3 — Luceafărul I s-a re
tras din campionat.

Pe primele locuri: 1. T.M.B. 34 
p (46—20), 2. Mecanica fină 34 p 
(40—15), 3. Automatica 32 p 
(37—19), 4. Celuloza 31 p (33—15).., 
pe ultimele: 16. Luceafărul n '* 
p (22—54), 17. Victoria Lehllu 
p (15—51).

SERIA A Vl-a
Flacăra-automecanica Moreni 

Chimia Găești 4—0 (3—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Progresul 
Corabia 5—0 (2—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Progresul Pu
cioasa 3—0 (1—0), Dinamo Alexan
dria — Constructorul Pitești 1—0 
(0—0), Metalul Mija — Răsăritul 
Caracal 2—0 (1—0), Dacia Pitești 
— Recolta Stolcăneștl 4—1 (1—1),’

ia
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a Schimbare de lider ta seri
ile a Ill-a și a iv-a: Unirea 
Focșani și Cimentul Medgidia au 
revenit pe primele locuri • Di
namo Focșani, lidera seriei a 
ni-a ta etapa trecută, învinsă la 
scor de către Petrolul Berea (lo
cui 14) a Scorul etapei: Cimen
tul Medgidia — Unirea Eforie 
0—0 • Mecanica fină la egalita
te de puncte cu T.M.B. ta gru
pa „bucureșteană" a Strungul 
Arad, Letea Bacău și Someșul 
Satu Mare (capi de serii) au elș- 
tigat ta deplasare a Oituz Tg. 
Ocna (seria a Il-a), la prima ei 
victorie a Continuă „duelul" In
tre Viitorul Gheorgheni și Car- 
pați Sinaia (seria a XII-a) a Fla
căra Moreni conduce 
practic, nu 
movarea în

mai poate 
Divizia B.

— ROVA

C.F.R. Slmerlarea Tomnatic 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. VULTU- 
Rn LUGOJ 27 p (39—20), 2. Uni
rea Stanicolau 27 p (32—20), 3. 
Unirea Alba Iulia 25 p (28—17)... 
pe ultimele: 15. Metalul Hune
doara 16 p (16—35), 16. C.I.L. Blaj 
15 p (16—33).

SERIA A IX-a
C.M. Cluj-Napoca — Strungul 

Arad 1—2 (1—1), Tricolorul Beluș 
— Sticla Arieșul Turda 0—0, Re
colta Salonta — Metalul Aiud 1—1 
(0—0), Minerul Suncuiuș — Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 2—1 (0—0),' 
Bihoreana Marghita — Rapid A- 
rad 5—0 (2—0), C.F.R. Construc
torul Arad — Voința Oradea 1—0 
(1—0), Minerul Bihor — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 2—1 (1—0), Unirea 
Dej — Victoria Ineu 4—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 31 p (43—11), 2. Bi
horeana Marghita 28 p (38—13), 3. 
Sticla Turda 28 p (32—12)... 
ultimele: ■
poca 15 
Bihor 14

cu 18 p jl, 
pierde pro-

Roșiori I—0 
— Cimen-

. . pe
15. Tehnofrig Cluj-Na- 
p (13—31), 16. Minerul 
p (21—38).
SERIA A X-a

Viitorul Gloria Șimleu — Some
șul Satu Mare 0—1 (0—0), Rapid 
Jibou — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—2 
(1—1), CUPROM Baia Mare — 
Victoria Cărei 2—0 (2—0), Mine
rul Băița — Oașul Negrești 1—0 
(0—0), Hebe Sîngeorz Băl — Mi
nerul Ilba-Seinl 0—0, s-a jucat la 
Dej, Silvicultorul Maieru — Bra
dul Vișeu 3—0 (2—0), Minerul
Bala Sprie — Armătura Zalău 
4—0 (2—0), Minerul Băiuț — Mi
nerul Rodna 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 
SATU MARE 30 p 
Armătura Zalău 26 
Minerul Băita 24 p 
ultimele: 15. Rapid 
(25—42), 16. Viitorul 
(20—70).

1. SOMEȘUL 
(41-13), 2.

p (46-23), î.
(30—25)... pe 
Jibou 17 p 
șimleu 10 p

LO.B. Balș
(0—0), Petrolul videle 
tul Fienl 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: L FLACĂRA 
MORENI 35 p (52—11), 2. ROVA 
Roșiori 25 p (30—17), 3. Metalul 
Mija 24 p (34—19)... pe ultimele: 
14. Electronistul Curtea de Ar
geș 17 p (21—31), 15. Constructo
rul Pitești 17 p (17—39), 16. Ce
tatea Tr. Măgurele 16 p (29—34).

SERIA A VH-a
Dlerna Orșova — Pandurii 

Jiu 2—0 (2—0), Constructorul 
Jiu — Progresul Băileștl 
CI—0), Lotru Brezoi — Forestie
rul Băbenl 3-0 (1—0). Minerul 
Vulcan — Metalurgistul Sadu 1—I 
(1—1), Minerul LupenI — Meta
lul Rovinarl 2—0 (2—0), Chimis
tul Rm. Vîlcea — Gloria Drobeta 
Tr. Sev. 2—0 (0—0) — s-a jucat 
la Drăgășanl, Minerul Motru — 
Constructorul Craiova 3—0 (2—0), 
C.F.R. Craiova — Unirea Drăgă- 
șanl 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PANDURII 
TG. JIU SI p (64—21), 2. C.FJR. 
Craiova 29 p (36—20), 3. Minerul 
LupenI 27 p (43—20)... pe ulti
mele: 15. Unirea Drăgășani 16 p 
(27—37). 16. Forestierul Băbenl 16 
p (20-50).

SERIA A VIH-a
Minerul Oravița — Vulturii tex

tila Lugoj 3—1 (1—1), Electromo
tor Timișoara — Metalul Oțelul 
Roșu 2—1 (1—1), Știința Petro
șani — Minerul Ghelar 3—0 (1—0), 
Unirea Stanicolau — ICRAL Ti
mișoara 3—0 (1—0), Gloria Reșița 
— Laminăm! Nădrag 6—0 (5—0), 
Metalul Bocșa — C.LL. Blaj 2—0 
a—0), Unirea Alba Iulla — 
talul Hunedoara 1—0 (0—0),

SERIA A Xl-a
Sighișoara — Construct 
5—0 (4—0), I.P.A. Sibiu

Metalul 
ții Sibiu
— Chimia Or. Victoria 2—0 (1—0). 
Oțelul Reghin — Foresta Bistrița 
1—0 (0—0), Sticla Tirnăvenl — 
Automecanlca Mediaș 2—1 (1—0),’ 
INTER Sibiu — IMIX Agnita 2—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Utilajul 
Făgăraș (3—0 (1—0), Metalul Cop-

. șa Mică — Avîntul Reghin 4—2 
(2—0), Carpați Mîrșa nu a jucat.

Pe primele locuri: L CARPAȚI 
MÎRȘA 26 p (34—20), 2. Metalul 
Sighișoara 24 p (32—13), 3. Chi
mia Victoria 23 p (25—20)... pe ul-' 
timele: 13. Automecanlca Mediaș 
17 p (17—28), 14. Metalul Copșa 
Mică 17 p (22—37), 15. I.P.A. Si
biu 14 p (17—24).

SERIA A XII-a
Minerul Bălan — Viitorul 

Gheorgheni 0—0, Carpați Sinaia
— Izvorul Tg. Secuiesc 3—1 (2—0),
Avtatul Mîneciu — Metrom Bra
șov 1—1 (1—0), Mobila-Măgura
Codlea — C.S.U. Brașov 1—0 
(0-0), Tractorul Miercurea Ciuc
— Precizia Săceie 0—0, Carpați 
Brașov — Minerul Baraolt 3—0 
(1—0), Progresul Odorhelu Secu
iesc — Caraimanul Bușteni 2—0 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Torpe
do Zărnești 0—3 — echipa din 
Clmpina fiind exclusă din cam
pionat.

Pe primele locuri: 1. VIITORUL 
GHEORGHENI 30 — —
Carpați Sinaia 30 
Progresul odorhel 
pe ultimele : 14. 
17 p (17—21), 15. 
M p (15—20).

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

p (38—14), 2.
p (35-14), 3.

27 p (39—16)...’ i 
Precizia Săcde!
C.S.U. Brașov



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA ZAMBIA

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

(Urmare din vag. 1)

tenie și solidaritate pe care po
porul român il adresează, prin 
glasul celui mai iubit fiu al 
său, poporului zambian.

în aplauzele participantilor la 
această întîlnire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund ru
găminții gazdelor, semnînd în 
„Cartea de onoare" a UNIP.

Plecarea înalților oaspeți 
români a fost marcată de ace
eași atmosferă sărbătorească, 
miile de participant! urînd din 
nou secretarului general al 
Partidului Comunist Român 
sănătate și viată lungă, mani
festând pentru întărirea con
tinuă a prieteniei dintre Româ
nia și Zambia.

★
în continuare, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Ins
titutul O.N.U. pentru Namibia 
și s-au întîlnit cu tinerii care 
studiază aici.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu au ieșit toți 
studenții namibieni.

în curtea Institutului, sute 
de studenți purtind drapelul 
României și portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
alături de zeci de chemări la 
luptă pentru independenta Na

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎINIRI IVTFIÎNVIIONAIE
• CAMPIONATELE MONDIALE 

de scrimă pentru tineret au con
tinuat la South Bend cu finala 
probei de floretă fete, clștlgată 
de Annarita Sparaciarl (Italia) 
S v, urmată de Vaccaroni (Ita- 
JUa) 4 v, Szocs (Ungaria), Sobo
leva (U.R.S.S.) cite 2 v, Besser 
(R.F.G.), Dmitrenko (U.R.S.S.), 
cite 1 v. Ultima probă — spada. 
Sportivul român Rudolf Szabo a 
trecut de grupele preliminarii (3 
tururi, obținînd 7 v), intrînd în 
eliminările directe, unde a pier
dut la primul favorit, polonezul 
Lis (4—10). în recalificări, n va 
întîlni pe Italianul Falconl.
• IN CADRUL INTILNIRH 

bilaterale de tir dintre duhurile 
Gwardia Varșovia șl Olimpia 
București, trăgătorii juniori. A- 
drian Mltroi și Roxana Lămă- 
șanu au reușit 595 p la pușcă 
standard 60 f.c. De remarcat și 
rezultatul <595 p) realizat de 
Florin Irimia la pistol viteză se
niori.
• IN RUNDA A 6-a a turneu

lui de la Zalaegerszeg (Ungaria),

Fotbal
i I meridioMe
CAMPIONATE... CAMPIONATE
ITALIA (et. 26) 7 Torino — Mi

lan 0—3, Verona — Catanzaro 
0—0. Roma — Florentina 1—L 
Perugia — Napoli 2—0. interaa- 
ztonale — Juventus 2—1, Bolog- 
<na — Lazio 2—1, Avellino — La- 
nerossi 2—1, Atalanta — Ascoll 
■3—2. Clasament : 1. Milan 33 p, 
O. Perugia 36 p.

ANGLIA (et. 33) : Liverpool — 
•Manchester United 2—0, West 

‘Bromwich Albion — Arsenal 
,1—1, Nottingham Forest — Derby 
County 2—1. Birmingham — Wol
verhampton 1—1 ; Leeds — Aston 
Villa 1—0. Clasament : 1. F.C. Li
verpool 54 p, 2. W. B. Albion 48 p 
(un med mai puțin), 3. Nottin
gham Forest 46 p.

R. F. GERMANIA (et. 27) : Ba- 
■yern — Stuttgart 1—1, Duisburg
— Kaiserslautern 3—1. Eintracht
— F. C. Kdln 1—4, Borusia
-Monchengladbach — Bochum 

I 2—6. Clasament : 1. Kaiserslau
tern 38 p, 2. Stuttgart 37 p.

REZULTATE INTERNAȚIONALE

PRELIMINARII OLIMPICE : Li
bia — Tunisia 3—0 (1—0) la Tri
poli, Maroc — Senegal 1—0 (1—0) 
la Casablanca.

CALIFICĂRI PENTRU TURNE
UL U.E.F.A. : Turcia — Polonia 
1—0 (0—0) la Izmir, Bulgaria — 
R. D. Germană 1—1, la Plovdiv, 
întrucît primul mec! se încheia
se cu același rezultat, s-a recurs 
la loviturile de la 11 m. Fotba
liștii bulgari au înscris 6 goluri 
față de 5 primite și s-au cali
ficat. 

mibiei, intonează cintece care 
dau expresie voinței de a lupta 
pină la capăt împotriva stăpi- 
nirii coloniale, pentru elibe
rarea și neatîrnarea tării lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu vi
zitează apoi săli de cursuri, 
cabinete de studii și cercetări.

Vizita se încheie în marele 
amfiteatru al Institutului.

Răsună din nou cintece pa
triotice, Se aclamă pentru 
România, pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Fiecare „Oye !“ („Trăiască !“) 
este insolit de salutul de luptă 
al revoluționarilor namibieni.

La rugămintea conducerii 
Institutului, a studenților, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Urările rostite la încheierea 
cuvîntării sale de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt reluate 
de participants la miting în- 
tr-o atmosferă de entuziasm.

La plecare, Leonard Silencu, 
Matengo și alți tineri namibieni 
care au învățat in tara noas
tră, iar astăzi sînt profesori la 
acest Institut, precum și di
rectorul Institutului O.N.U. pen
tru Namibia, au mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul larg de care se 
bucură cauza justă a poporului 
namibian din partea Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste.

T. Ghițescu a remizat cu maes
trul ungar Vadasz. Conduc 
Barczay șl Vadasz (ambii Unga
ria), cu dte 4 p (1), urmați de 
Ghițescu (România) 4 p, Por- 
tlsch (Ungaria) — 3'A p (1).

• LA BRAUNSCHWEIG (R.F.G.) 
a început o cursă cicllstă rezer
vată amatorilor. Prima etapă 
(circuit la Braunschweig pe 78 
km) a fost câștigată de W. Trott 
(R.F.G.) în lh 56:22. Cea de a 
doua etapă (Braunschweig — 
Hanovra, 100 km) a revenit Iul 
R. Szurkowskl (Polonia) în 2h 
14:04. Mircea Romașcanu (Româ
nia) a ocupat locul 8, In același 
timp cu învingătorul.
• LA MONTAIGU (Franța), în 

turneul de fotbal pentru juniori 
II : Scoția — România 3—0 (2—0). 
în jocul următor, tinerii fotba
liști români au întîlnit echipa 
Portugaliei șl au ciștigat cu 5—4 
după executarea loviturilor de 
la 11 m (la sfirșitul timpului re
gulamentar de joc scorul era 
1—1). în finala turneului s-au 
calificat echipele R.F.G. și Is
rael ; pentru locul 3 se vor în
tâlni Scoția șl Anglia, iar pentru 
locul 5 var juca reprezentativele 
României șl Iugoslaviei.
• TURNEUL international 

masculin de baschet de la Mont
brison (Franța) a revenit echipei 
franceze A. S. Villeurbanne 
(92—91 eu Montbrison). Pentru 
locul 3 : All Stars din Long 
Beach (S.U.A.) — Dinamo Bucu
rești 109—97. în primele jocuri : 
Dinamo — A. S. Villeurbanne 
85—92 șl B. C. Montbrison — AII 
Stars 117—95.
• PROBA FEMININA de 200 m 

spate din cadrul concursului in- 
ternațlonaâ de natație de la Lon
dra a revenit înotătoarei austra
liene Lisa Forrest, in 2:16,48, ur
mată de Carmen Bunaclu — 
2:17,43, Jane Adams (Anglia) — 
2:19,29 (nou record britanic), 
Gabriele Verraszto (Ungaria) — 
2:21,37. în proba feminină de 
406 m mixt, cîștigată de Linda 
Curry (Australia) — 4:57,02, Ma
riana Paraschiv s-a situat pe lo
cul patru, cu timpul de 5:03,57, 
iar Irinei Pănulescu a ocupat lo
cul șase, cu 5:06,16. In proba de 
100 m liber bărbați pe primul loc 
a terminat australianul Morgan, 
cronometrat în 52,42.

ATLETISM « La San Jose 
(California) atletul american Re- 
naldo Nehemiah a stabilit un 
nou record mondial la 110 m.g. 
cu timpul- de 13,16 • La San 
Dlego (California), Henry Rono 
(Kenya) a ciștigat proba de 
3 000 m obstacole în 8:40,6. La 
suliță : Roggy (S.U.A.) — 88,26 m.

AUTO a In raliul Safari, după 
1 200 km conduce suedezul B. 
Waldegaard (pe „Mercedes-450"), 
urmat de finlandezul T. Maald- 
nen („Peugeot"). în această pri
mă etapă au abandonat doi din
tre favorițil cursei, francezul J.

(Urmare din pag. I)

zare această etapă a concursu
lui. Chiar dacă n-au fost în
vinși, el intră în turul II cu 
cîte 4 puncte rele, fiind desca
lificați împreună cu adversarii 
lor, Ivan FrgicI (Iugoslavia) 
și, respectiv, Henrik Tomanek 
(Polonia), A surprins, mai ales, 
decizia de dublă descalificare 
dictată în partida Codreanu — 
Tomanek. în care a fost evi
dent faptul că luptătorul nos
tru a încercat în permanență 
să execute procedee de atac, 
în timp ce adversarul său s-a 
limitat la o apărare prelungită.

Concurenții intrați în com
petiție încă din prima zi, în 
rîndul lor aflîndu-se și patru 
reprezentanți ai țării noastre, 
au susținut întilnirile din turul 
m, toți sportivii români din 
acest grup încheind disputele 
cu victorii care-i conduc spre 
primele locuri ale clasamente
lor categoriilor respective. Pri
mul dintre ei este campionul 
mondial en titre al categoriei 
68 kg, Ștefan Rusu. Ca și în 
meciurile precedente, elevul 
antrenorului rădăutean Virgil 
Gherasim a evoluat cu o sigu
ranță impresionantă, depășin-

PDOGRAMliL DE AZI
Palatul sporturilor și 

culturii:
• Or* 10: întreceri se

mifinale la categoriile 48 
kg, 57 kg, 68 kg. 82 kg, 
100 kg șl meciuri elimi
natorii La categoriile 52 kg, 
«3 kg, 74 kg, 90 kg, 4-1D0 
kg.

a Or* 17,30: FINALE la 
categoriile 43 kg, 57 kg, 
68 kg, 82 kg, 100 kg.

du-1 clar la puncte (12—4) pe 
luptătorul ungur Karoly Gali, 
elimlnîndu-1 din întreceri. Cu 
repetate tururi de braț și ru
peri în față, Ștefan Rusu a 
dominat categoric partida, ne- 
lăsînd nici o șansă adversaru
lui său. El a intrat astfel In 
turul IV cu numai 1/2 punct 
de penalizare.

In cel de-al treilea meci, 
multiplul campion al Europei 
Constantin Alexandru l-a în
tîlnit pe polonezul Roman 
Kierpacz, unul dintre preten- 
denții la medaliile celei mai 
mici categorii. Reușind o fi
xare în primul minut, Ale
xandru a continuat cu două 
centurări laterale, punctajul 
devenindu-i favorabil cu 5—0. 
Atacînd și mai dezlănțuit, spor
tivul român a prins centura 
adversarului și, în min. 2,23, 
cu o rupere în față ireproșa
bil executată, și-a dus parte
nerul de întrecere direct în 
„tuș“.

După o nouă victorie înain
te de limită, Mihai Boțilă (57 
kg) a intrat în turul IV fără 
nici un punct penalizare. Luni 
dimineață, el l-a avut ca ad
versar pe austriacul Herbert 
Nigsch, cel care la C.M. din 
Mexic a reușit o victorie sur
prinzătoare (tuș) în fața cam
pionului european și mondial, 
finlandezul Perti Ukkola. Foar
te stăpîn pe el, sportivul ro
mân, după numai cîteva se
cunde de la începutul partidei, 
conducea cu 3—0, în urma u- 
nel fixări, urmată de trecerea 
prin „pod“ a lui Nigsch. El a 
acționat în permanentă ofensi
vă, acumulînd puncte după 
puncte, în timp ce luptătorul 
austriac a primit pe rînd cele 
trei avertismente care au atras 
descalificarea lui în min. 5,03.

Ultimul meci al reuniunii de 
dimineață i-a adus pe salteaua 
de concurs pe Ion Draica — 
aplaudat îndelung de specta
tori — și cehoslovacul Miroslav 
Janota, luptător de mai multe 
ori medaliat al marilor con
cursuri internaționale. Repre
zentantul nostru, fără să riște 
acțiuni periculoase, s-a impus 
clar, reușind cîteva fixări suc
cesive, determinîndu-i in felul 
acesta pe arbitri să-1 averti
zeze de mai multe ori pe 
luptătorul cehoslovac, iar în 

• TELEX • TELEX •
P. Nicolas șl kenyanul J. Singh 
(de trei ori ciștigător al cursei).

HOCHEI a La Moscova a în
ceput campionatul mondial (gru
pa A). Iată primele rezultate : 
Canada — S.U.A. 6—3 (2—1, 2—2, 
2—0), Cehoslovacia — Finlanda 
5—0 (2—0, 1—0, 2—0), U.R.S.S. — 
PoJonia 7—0 (2—0, 1—0, 4—0),
Suedia — R.F.G. 7—3 (2—1, 3—0, 
2—2), S.U.A. — Finlanda 1—1 
(0—1, 0—0, 1—0), Cehoslovacia — 
Canada 4—1 (2—0, 1—o, 1—1),
U.R.S.S. — R.F.G. 3—2 (2—0, 1—2,

min. 8,12 Janota a fost des
calificat pentru luptă pasivă, 
fiind eliminat din concurs.

După amiază, din nou, multe 
evoluții ale luptătorilor noștri. 
Nicu Gingă (52 kg) l-a învins 
prin tiu (min. 6,52) pe suede
zul P. Kjellberg, după ce l-a 
condus la puncte cu 21—0 ! 
Tot in turul II, Roman Co- 
dreanu (+100 kg) a terminat 
și el Înainte de limită disputa 
cu italianul A. Capenna, pe 
care l-a Întrecut prin descali
ficare (min. 8,33). In schimb, 
Petre Dicn (90 kg) s-a prezen
tat surprinzător de slab în par
tida cu GL Posidis (Grecia), în 
fața căruia a pierdut la punc
te. Tot tn turul II a fost de
pășit la puncte și Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) in lntîlnirea 
cu F. Kocsis (Ungaria). Intr-o 
situație mult mai neplăcută 
s-a aflat Ion Păun (62 kg) ca
re, deși n-a suferit nici o In- 
fringere, a părăsit concursul 
după cel de-al doilea tur. In
tr-un med In care el a fost 
evident mai ofensiv, a fost 
descalificat din nou, de data 
aceasta împreună cu B. Kra
marenko (U.R.S.S.), decizie in 
neconcordanță cu aspectul me
ciului, In special în ultimul 
rund.

In turul IV, Constantin A- 
lexandru (48 kg) și Ion Drai
ca (82 kg) au fost liberi, iar
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FIȘIER
A. _ Bozin (U.R.S.S.) b.4Q Turul 3: ________  _ ___________ __________

_ (Turcia). P. Hr ist o» (Bulgaria) b.p. J. Saantha (Ungaria),
C Alexandru (România) b. tuș R. Kierpacz (Polonia) : turul 4 : P. 
Hrirtot (Bulgaria) b.p. S. Bora (Turcia), A. Bozin (U.R.S.S.) b.d. R. 
Kierpacz (Polonia), C. Alexandru (România) n-a avut adversar.

*52 Iuru* 11 N- Gingâ (România) b.t. R. Sigde (Norvegia),
R. Marslzian (U.R.S.S.) b.d. P. Kjell (Suedia), H. Die- 

fennthal (R.F.G.) b.t B. Vils (Danemarca), A. Jelinek (Cehoslovacia) 
b.p. G< Caltabianco (Italia), L. Racz (Ungaria) b.t. L Papadopoulos 
(Gnecla), W. Maldakowski (Polonia) b.p. B. Drechsel (R.D.G.), K. 

Borisov (Bulgaria) n-a avut adversar ; turul 2 s K. Borisov (Bulgaria) 
bX IU Sigde (Norvegia), N. Gingâ (România) b.t. P. Kjell (Suedia), 
R- Marsislan (U.R.S.S.) b.t. B. Vils (Danemarca), H. Diefennthal 
(R.F.G.) b.d. G Caltabianco (Italia), A. Jelinek (Cehoslovacia) b.s.p. 
I. Papadopoulos (Grecia), L Racz (Ungaria) b.d. V. Maladakowskl 
(Polonia), B. Drechsel (R.D.G.) n-a avut adversar.

Turul 3: M. Boțilă (România) b.d. H. Nigschi (Austria),
S. Serikov (U.R.S.S.) b.d. E. Suutari (Finlanda), Gh. 

Donev (Bulgaria) b.d. Fr. Jansen (Olanda), O. Molnar (Ungaria) b.t. 
H. Holidls (Greckr), P. Passarelli (R.F.G.) b.p. J. Krysta (Ceho
slovacia) j turui 4 : S. Serikov (U.R.S.S.) b.p. M. Boțilă (România). 
G. Molnar (Ungaria) b.p. Gh. Donev (Bulgaria), P. Passarelli (R.F.G.) 
b.s.p. H. Holidls (Grecia), J. Krysta (Cehoslovacia) n-a avut adversar.

Turul 1: I. Toth (Ungaria) b.t. M. Vojsada (Cehoslovacia),
T. Passarelli (R.F.G.) b.p. P. Mercader (Franța), K. Lipien 

(Polonia) b.d. P. Kirov (Bulgaria), L Malmkvist (Suedia) b.t. J. 
Kuossari (Finlanda), I. Păun (România) descalificat împreuna cu I. 
FrgicI (fugos Iov ia), D. Giuffrida (Italia) b.d. M. Esat (Turcia), B. 
Kramarenko (U.R.S.S.) b.t. S. Migiakis (Grecia) ; turul 2 : T. Passarelli 
(R.F.G.) b.p. M. Vojsada (Cehoslovacia), L Toth (Ungaria) b.t. P. Mer
cader (Franța), K. Lipien (Polonia) b.d. L Malmkvist (Suedia), P. Ki
rov (Bulgaria) b.t. J. Kuossari (Finlanda), I. FrgicI (Iugoslavia) b.d. 
D. Giuffrida (Italia), I. Păun (România) d.d. B. Kramarenko (U.R.S.S.), 
S. Migiakis (Grecia) b.d. M. Esat (Turcia).

/CQ Turul 3: I. Staikov (Bulgaria) b.p. A. Supron (Polonia), 
H. Wehling (R.D.G.) b.t» J. Pedersen (Danemarca), Al. 

Aleev (U.R-S.S.) b.^ diferență puncte E. Klaus (R.F.G.), Șt. Rusu 
(România) b.d.p. K. Gali (Ungaria), M. Owermark (Finlanda) n-a 
avut adversar ; turul 4 : A. Supron (Polonia) b.d. M. Owermark (Fin
landa), I. Staikov (Bulgaria) b.p. Al. Aleev (U.R.S.S.), Șt Rusu (Ro
mânia) b.d. H. Wehling (R.D.G.).

*7A Turul Is M. Huthala (Finlanda) b.L Fr. Kocsis (Ungaria),
Vot Lancher (Belgia) b.L A. Dekers (Olanda), K. Kasap 

(Iugoslavia) b. superioritate puncte R. Fojitik (Cehoslovacia), G. 
Taskiran (Turcia) b.t. F. Ransmayr (Austria), N. Nedev (Bulgaria) 
b^.p. A. Franas (Polonia), F. Marotta (Italia) b.t. A. Qivind (Nor
vegia). V. Makarticev (U.R.S.S.) b.p. K. Helnind (R.F.G.), L Lundell 
(Suedia) b.L E. Brun (Elveția), Gh. Ciobotaru (România) n-a avui 
adversar ; turul 2 : F. Kocsis (Ungaria) b.p. Gh. Ciobotaru (România), 
M. Huthala (Finlanda) b. abandon Van Lancher (Belgia), A. Dekers 
(Olanda) b.d. K. Kasap (Iugoslavia), G. Taskiran (Turcia) b.d. R. Vo- 
jitik (Cehoslovacia), N. Nedev (Bulgaria) b.L Fr. Ransmayr (Austria), 
A. Franas (Polonia) b.t. A. Qivind (Norvegia), K. Heining (R.F.G) 
b.d. F. Marotto (italic), V. Makarticev (U.R^S.S.) b.t. E. Brun (Elve
ția), L. Lundell (Suedia) n-a avut adversar.

Turul 3: J. Dolgowicz (Polonia) b.d. M. Hegedus (Un- 
gârle), T. Abhazava (U.R.S.S.) b.p. L Kolev (Bulgaria), 

L. Andersson (Suedia) b.p. S. Omer (Turcia), I. Draica (România) 
bxi. M. Janota (Cehoslovacia) ; turul 4 ! J. Dolgowlcz (Polonia) b.d. 
L. Andersson (Suedia), T. Abhazava (U.R.S.S.) b.p. S. Omer (Tur
da), L Draica (România) n-a avut adversar.

Turul Is N. Nettiny (Ungaria) b.L G. Vituccl (Italia), 
R. Wroklawski (Polonia) b.L A. Aslan (Turcia), P. Dicu 

(România) b.d. I. Petrov (Bulgaria), Fr. Pitschmann (Austria) b.t. 
G. Posidis (Grecia), A. Minosian (U.R.S.S.) b.L K. Manni (Finlanda), 
P. Paulidls (R.F.G.) b.d. Ch. Andanson (Franța), F. Anderssen (Suedia) 
b.d. J. Kodrek (Cehoslovacia) ; turul 2 i N. Nottiny (Ungaria) b.t. A. 
Aslan (Turclaî. R. Wroklawski (Polonia) b.L G. Vituccl (Halia), I. Pe
trov (Bulgarie) b.L Fr. Pitschmann (Austria), G. Posicfis (Grecia) b.p. 
P. Dicu (România), A. Minosian (U.R.S.S.) b.p. Ch. Andanson (Franța). 
Fir. Andersson (Suedio) b.L K. Manni (Rnfanda), P. Paulidis (R.F.G.) 
b.d. J. Kodrek (Cehoslovacia).

1AA Turul 3 i A. Dimitrov (Bulgaria) d.d. R. Memisevicî (lugo- 
AVU skrvfa), N. Balboșin (U.R.S.S.) b.d. T. Ga?par (Ungaria), 

R. Bierla (Polonic) b.p. V. Andrei (România) ; turul 4 s N. Balboyin 
(U.R.S.S.) b.d. R. Bierla (Polonia), V. Andrei (România) b.p. T. Ga|- 
par (Ungaria).

+ < Tund 11 R. Codreanu (România) d.d. H. Tomanek (Ceho-
AvU dovada), I. Pruoslav (lugoslavkj) b-d. E. Gundersen (N?^ 

vegla), AL Tomov (Pirigaria) b.d. L Rovnyal (Ungaria), Al. Kol- 
dnskl (UJLS.S.) b.L E. Kenan (Turda), A. Capenno (Italia) n-a avut 
adversar j turul 2 : R. Codreanu (România) b.d. A. Capenna (HoMo). 
H. Tomanek (Polonia) b.p. I. Pruoslav (tagodavia), L Rovnyal (Unga
ria) bx K. Gundersen (Norvegia). AI. Tomov (Bulgaria) b.p. Al. KoL 
dnsH (UJ^^.S.), E. Kenan (Turcia) n-a avut adversar.

TELEX • TELEX •
0—0), Suedia — Polonia 6—5 (2—1, 
3—2, lf-2).

NATAȚIE a In ziua a doua a 
campionatelor S.U.A„ Tracy Ca- 
ulkins a stabilit cea mal bună 
performanță mondială in proba 
feminină de 400 y mixt cu 
4 : 09,09.

ȘAH a Turneul de la Montreal 
a continuat cu runda a patra : 
Karpov — Spasski 1—6, Portisch 
— Larsen 1—0. în clasament, pe 
primul toc se află Portisch (Un
garia) cu 3'h P. urmat de 

Ștefan Rusu (68 kg) a obținut 
o victorie pe cit de meritată, 
pe atît de prețioasă, în fața lui 
H. Wehling (R.D.G.), pe care l-a 
învins prin descalificare, după 
ce l-a condus la puncte cu 
4—0. în aceeași fază a între
cerilor, Mihai Boțilă (57 kg) 
n-a putut să-și mențină avan
tajul substanțial (7—1) ! obți
nut in prima repriză a meciu
lui său cu S. Serikov (U.R.S.S.), 
cedind, in final, la puncte.

în reuniunea de seara, debu
tantul Vasile Andrei (100 kg) 
a avut un program mult mai 
Încărcat decît colegii săi. în 
turul III, el a pierdut, la li
mită (2—3) un meci pe care ar 
fi putut să-1 cîștige, cu polo
nezul R. Bierla. în schimb, 
seara tîrziu, tn ultima partidă 
a zilei de ieri, Andrei a re
purtat un succes categoric în 
fața lui T. Gaspar (Ungaria). Cu 
această reușită, Vasile Andrei 
și-a asigurat un loc în finala 
de trei, fiind deci, Încă de ieri, 
unul dintre medaliații acestei 
categorii.

Astăzi, alte două reuniuni a- 
tractive, dominate, evident, de 
finalele categoriilor 48 kg, 
57 kg, 68 kg, 82 kg, 100 kg, 
în care sperăm ca luptătorii 
români să aibă comportări șl 
rezultate pe măsura așteptări
lor și a frumoaselor evoluții 
de pină acum.

descalificare S. Bora

P.

I

Karpov (U.R.S.S.) cu 2 P Si Tal 
(U.R.S.S.) CU 2'/z P-

TENIS a Carlos Klrmayr (Aus
tria) a terminat victorios proba 
de simplu din cadrul campiona
telor internaționale ale R. A. E- 
gipt. tn finala probei de dublu : 
McNamara. McNamee (Austra
lia) — Anand șl Vijay AmritraJ 
(India) 7—5, 6—4 • In semifi
nale, la Tulsa (Oklahoma) 1 
Connors — Walts 7—6. 6—4.'
Dibbs — Teltscher 6—2. 6—2 • 
Tracy Austin (S.U.A.) a câștigat 
turneul feminin de la Hilton. 
Head island (Carolina de Sud), 
tnvingind-o pe Kerry Reid (Aus
tralia) CU 7—6, 7—6.
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