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ÎN BURUNDI
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poporului român cu bucurie, cu sentimente 
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Campionatele europene de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 3 MEDALII
Simbătă, 21 aprilie 1979. Mo

ment de referință, cu profunde 
semnificații, în cronica relați
ilor de prietenie, colaborare șl 
solidaritate militantă dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Burundi. In această 
zi, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit la 
Bujumbura, capitala tinărului 
stat african, într-o vizită ofi
cială de prietenie, la invitația 
șefului statului burundez, colo
nel Jean Baptiste Bagaza, și a 
doamnei Fausta Bagaza.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost rezervată și in Repu
blica Burundi o primire deo
sebit de entuziastă, poporul 
burundez înlîmpinîndu-i pe solii 
poporului român cu bucurie, 
cu sentimente de profundă sti
mă, considerație și respect.

La ora 13,15 (ora locală, a- 
ceeași ca și la București), aero
nava prezidențială, la bordul 
căreia se află președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, aterizează pe 
aeroportul internațional de la 
Bujumbura, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat ale 
României și Republicii Bu
rundi.

Tn intimpinarea inalților 
oaspeți români, pe aeroport au 
venit mii de locuitori ai capi
talei burundeze care, purtînd 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Jean Baptiste Ba
gaza, aclamă și ovaționează în
delung, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu primele me
saje de prietenie și caldă pre
țuire, de bun venit pe melea
gurile ospitaliere ale acestei 
țări. Pe uriașe pancarte se pu
teau citi urările : „Bun venit 
îna'ților soli ai poporului ro
mân !“, „Ceaușescu, România 
— pacea și prietenia!". „Trăiască 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza !“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați, la scara avionului, 
de președintele Jean Baptiste 
Bagaza și doamna Fausta Ba
gaza.

De la aeroport, se parcurge, 
cale de circa 2 kilometri, un 
adevărat culoar viu format din 
bărbați și femei care poartă 
drapelele Republicii Socialiste 
România, Republicii Burundi, 
precum și ale Partidului Uniu
nea pentru Progres Național din 
Burundi. Se aclamă îndelung 
pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare. Se scan
dează „P.C.R. — Ceaușescu — 
România". „Uprona —Bagaza — 
Burundi", „Ceaușescu — 
Bagaza", „România"—Burundi".

La trecerea coloanei oficiale 
mii de muncitori au venit pe 
străzi să salute pe distinșii 
oaspeți români. pe mari pan
carte scria : „Un cald bun venit 
Excelențelor Lor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și * doamna 
Elena. Ceaușescu „Bun venit 
iluștrilor oaspeți români !*, 
„Trăiască prietenia româno — 
burundeză 1“ Răsună aplauze 
și aclamații pentru cei doi șefi 
de stat, pentru prietenia româ
no — burundeză.

La sosirea Ia reședința rezer
vată oaspeților români, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost așteptați, de asemenea, de 
o mare mulțime de oameni 
care, din nou, aclamă, aplaudă 
cu exuberanță.

★
Simbătă, 21 aprilie. Ia Bujum

bura. au început convorbirile 
oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, si 
președintele Republicii Burundi, 
colonel Jean Baptiste Bagaza.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat au continuat apoi în 
plenul delegațiilor română și 
burundeză.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie-

(Continuare in pag. a 4-a)

• Pe podium: A. Neagu (argint), A. Rențea și V. Pușcașu (bronz)
• Echipa Uniunii Sovietice a

AURELIAN RENȚEA

dominat întrecerile finale

VASILE PUȘCAȘUAUREL N'EAGl
Ediția 137, a campionatelor eu

ropene de lupte s-a Încheiat du
minică. la Palatul sporturilor și 
culturii din Caprtalâ, după I zile 
de Întreceri spectaculoase și pa- 
s.oname, urmărite cu deosebit 
Interes de numeroși spectatori. 
Competiția, care i-a reunit pe 
cei mal valoroși luptători din 21 
de țări ale continentului nostru, 
s-a bucurat de un incontestabil 
succes organizatoric, tehnic și 
propagandistic, oaspeții expri- 
mind, cu diferite prilejuri, apre
cieri elogioase cu privire la mo
dul de desfășurare a ediției de 
la București a campionatelor eu
ropene.

Ne bucură faptul că șl la aces
te întreceri de anvergură, exa
mene importante in anul pre- 
Olimplc, REPREZENTANȚII TA
RII NOASTRE ȘI-AU ONORAT 
CARTEA DE VIZITA, 1MBOGA- 
TINDU-ȘI PALMARESUL CU UN 
TOTAL DE ZECE MEDALII : 
3 de aur, 3 de argint și i de 
bronz.

Așa cum era de așteptat, con
tribuția sportivilor români la a- 
cest bilanț a fost diferită, luptă
torii de la greco-romane avînd un 
aport preponderent, dar să sub
liniem șl rezultatele meritorii ale 
practloanțUor stilului libere. Să 
mal amintim că, față de cam
pionatele mondiale de la Ciu
dad de Mexico, comportarea e- 
chipel de libere s-a înscris pe 11-

nia reafirmării sale, dindu-ne 
speranța unul progres șl mai evi
dent in viitorul apropiat.

Ultimele două zile ale întrece
rilor de .ibere-, care au fost 
dominate de luptătorii sovietici, 
au stabilit ierarhiile la toate cele 
zece categorii. Spre satisfacția 
noastră, în rîndul celor medaliat! 
s-au aflat șl trei sportivi români: 
Aurel Neagu (57 Itg) — medalie 
de argint, Aurelian Rențea (43 
kg) șl Vasile Pușcașu (100 kg) 
— medalii de bronz.

Intilnirile finale programate 
slmbătâ au fost hotărâtoare pen
tru luptătorii rămași în compe
tiție. Iată, pe scurt. In ordinea 
categoriilor, cronica acestor par
tide și clteva aprecieri privind 
evoluția reprezentanților noștri.

Aurelian Rențea (43 kg) a con
tinuat simbătă tentativa pentru 
ocuparea unui loc mal buu pe

podiumul de premiere, în disputa 
cu Araak Sanoian (U.R.S.S.), cel 
care avea să dețină campion 
continental. Elevul antrenorului 
rapidlst Vasile Pătrașcu, cu toate 
progresele realizate în ultima vre
me (care au șl determinat in
cluderea lui în echipa națională), 
nu s-au putut ridica, insă, la va
loarea adversarului său. El a fost 
întrecut prin tuș, rămînînd în po
sesia medaliei de bronz, perfor
manță mal mult decit meritorie 
la prima sa participare intr-o 
competiție de asemenea am
ploare.

La categoria Imediat următoare, 
Dumitru Ignat (52 kg) nu l-a

Dan GÂRLESTEANU, Mihai 
TRANCA, Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

Debut bun dl rugbyștilor in sezonul de primăvară

ROAAANIA- ITALIA 44-0 (10-0), 
FĂRĂ DREPT DE APEL, ÎN C. E.

Ieri dimineața, în inima rug- României, cara, profitînd de că-

Dlvizia A de fotbal, etapa a 26-a

F. C. ARGEȘ A REDEVENITLIDER
• Deși □ luat un punct la Oradea,
Dinamo a cedat șefia • „Lanterna 
roșie* - singura formație gazdă care 
nu a obținut victoria • U. T. Arad și 
Chimia Rm. Vilcea — statu quo in 
zona retrogradării * Gloria Buzău ciș- 
tigă in min. 85, grație unui penalty 
• Miercuri, o nouă etapă, cu trei 
„meciuri-cheie* : Chimia Rm. Vilcea 
- Steaua, Corvinul Hunedoara - F.C.

Argeș și „Poli* — U.T.A.

GOLGETERII

Faza primului gol in partida Steaua — Politehnica lași : 
M. Răducanu a executat o lovitură liberă, din ajara ca
reului, și balonul, „ștergtnd" capul lui Romilâ II. s-a dus 
la „păianjen". Foto : N. DRAGOȘ

15 GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău)
— 2 din 11 m. Radu H (F. C. Argeș)
— 3 din .11 m.

11 GOLURI : M. Răducanu (Steaua) — 
1 din 11 m.

10 GOLURI : Marinescu (C. S. Tîrgo
viște). Biro I (A.S.A. Tg. Mureș), Mar- 
cu (Univ. Craiova) — 2 din 11 m.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Gloria Buzău — Univ. Craiova 1-0 (0-0) 1. F. C ARGEȘ 26 15 3 8 41-24 33
Steaua — Politehnica lași 2-0 (0-0) 2. Steaua 26 14 4 8 47-25 32
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vilcea 2-1 (1-0) X Dinamo 26 12 8 6 34-18 32
F.C. Bihor — Dinamo 1-1 (0-0) 4. G S. Tîrgoviște 26 12 5 9 30-25 29
S.C. Bacău - F.C. Baia Mare 3-1 (2-0) 5. Univ. Craiova 26 10 • 8 31-20 28
Corvinul Hunedoara - C.S. Tîrgoviște 2-0 (1-0) 6. S. G Bacău 26 11 6 9 32-25 28
Jiul - Sportul studențesc 1-0 (1-0) 7. F. G Baia Mare 26 13 2 11 28-29 28
Olimpia Satu Mare — Politehnica Tim. 3-1 (1-0) 8. Sportul stud. 26 10 6 10 33-34 26
F.C. Argeș - U.T. Arad 4-1 (1-1) 9. Jiul 26 11 4 11 30-36 26

10. Politehnica lași 26 9 7 10 28-32 25
ETAPA VIITOARE (25 aprilie) 11. A.S.A. Tg. Mureș 26 10 5 11 35-43 25

Dinamo - Jiul (1-1) 12. Politehnica Tim. 26 10 4 12 25-28 24
Politehnica Tim. — U.T. Arad (0-1) 13. Olimpia 26 11 2 13 29-40 24
Olimpia Satu Mare - F.C. Bihor (0-1) 14. Corvinul 26 10 3 13 33-37 23
Sportul studențesc — S. G Bacău (1-4) 15. Gloria Buzău 26 10 3 13 27-38 23
Corvinul Hunedoara - F. C. Argeș (0-2) 16. U. T. Arad 26 8 6 12 34-37 22
Gloria Buzău — Politehnica lași (3-1) 17. Chimia Rm. V. 26 8 5 13 28-42 21
Chimia Rm. Vilcea - Steaua (1-1) 18. F. C. Bihor 26 6 7 13 24-36 19
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș (0-0) Citiți in pag. 2—3 relatări de la meciurile
Univ. Craiova — F. C. Baia Mare (0-1) ie ieri.

byului bucureștean, Parcul Co
pilului, echipa noastră reprezen
tativă a debutat în „ordinea tri
plă** pe care și-a propus-o pen
tru această primăvară : Italia — 
Spania — U.R.S.S. — toate par
tide în cadrul campionatului eu
ropean. Prima „cursă?* a fost 
victorioasă, „tricolorii** învingîn- 
du-i pe „azzurri** cu un sec 
44—0 (!), fără drept de apel. Și 
vorba antrenorului echipei pe
ninsulare (Pierre Villepreux), 
„la un asemenea scor, atlt de 
net, nu poți invoca nici o scuză, 
și nu poți spune decit că adver
sarul a fost mult mai bun !“ 
Judecind jocul rugbyștilor noș
tri, putem aprecia că el a fost 
(în general) de calitate. începu
tul, e drept, a fost mai puțin 
convingător, s-a jucat cu Înce
tinitorul, s-au făcut greșeli, 
ceea ce lăsa la un moment dat 
impresia că italienii echilibrează 
jocul. Este partea în care oas
peții au cîștigat unele baloane 
la grămezi și în tușe, pe care 
însă nu au știut a le folosi cum 
trebuie ; menționăm în această 
secundă parte a primei reprize 
..breșa** reușită de fundașul Ca- 
ligiurl (min. îl). încercarea de 
„drop- a lui Zuin, după o fru
moasă acțiune a înaintării ita
liene (min. 29). intrarea specta
culoasă a centrului Gaetaniello 
după o grămadă la 5 m de bu
tul nostru (min. 31). Și cam 
atit. A fost doar un „foc de 
paie*, deoarece de acum încolo 
pe teren nu se va afla, practic, 
decit o singură echipă, cea a

derea totală a „squadrei azzu- 
rra“ (uzată, desigur, de durele 
contacte cu înaintașii noștri, 
atleți mult mai robuști, mal 
compleți), acționează într-un 
crescendo ce entuziasmează tri
bunele. Se joacă acum „ca la 
carte** și încercările curg una 
după alta, una mai frumoasă 
decît alta î Nouă in total, dintre 
care șapte după pauză! înainte de 
a vedea cum s-au înscris, fie-ne 
permis să ne întrebăm dacă e- 
voluția de ieri a naționalei de 
rugby este o garanție în pers
pectiva partidelor viitoare 
din deplasare, evident mai difi
cile, măi cu seamă meciul de la 
Harkov, cu rugbyștil sovietici T 
Noi socotim că așa cum s-a ju
cat în repriza a doua nu avem 
a ne pune probleme, cu condi
ția, însă, obligatorie, ca această 
manieră de joc să fie extinsă 
la toată durata partidei, pentru 
că, altfel, un adversar mai decis 
decît cel de ieri ne poate înscrie 
puncte și descumpăni într-o 
oarecare măsură. Problema rit
mului constant, a pierderii cu prea 
mare ușurință a unor baloane 
bune, ca și aceea a cristalizării 
șl sudării formației — iată cîteva 
imperfecțiuni pe care conduce
rea tehnică va trebui să le co
recteze în scurtul interval de 
timp rămas pînă la proximele 
Intîlnirl.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag a 4-a)

Murariu, „erou!" zilei, a intre,t în terenul de țintă al italienilor 
și va înscrie o încercare Foto ; Dragoș NEACl



VOLEIBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI S-AU CALIFICAT I
PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN I Divizia A, etapa a 26-a

TULCEA, 22 (prin telefon). In 
cea de a doua zi — simbătâ — a 
turneului de calificare pentru 
C.E. de volei juniori, care s-a 
desfășurat în Sala sporturilor din 
Tulcea, au fost programate în- 
tiinirile Komânia — Austria și 
Olanda — R.F. Germania. Echipa 
noastră a avut in față un adver
sar care a evoluat modest. Spor
tivii români au cîștigat cu 3—0 
(6, 8, 9), astfel că, practic, Aus
tria a fost eliminată din cursă. 
Cel de al doilea meci, Olanda — 
R. F. Germania, a fost ceva mal 
echilibrat, cu faze mai interesan
te. Olandezii, mai siguri atit la 
blocaj cit și la preluare, au cîș
tigat cu 3—0 (9, 12, 10).

Duminică, programul a Început 
eu întîlnirea R.F. Germania —

Austria. După ce in primul set 
voleibaliștii vest-germanl au cîș
tigat categoric cu 15—2, austrie
cii și-au revenit surprinzător. Ei 
au ciștigat setul doi la 12, apoi 
au învins și in setul trei, oferind 
momente frumoase de joc. Dar 
n-au putut rezista pînă la sfirșit, 
victoria revenind voleibaliștilor 
vest-germanl cu 3—2 (2, —12, —13, 
8, 5).

Cu mare interes a fost aștep
tată Intilnirea România — Olan
da. Antrenorul Marcel Șerban a 
trimis în teren sextetul : Splnu, 
Dobroschi, Ghizdavu, Alexandru, 
Gheorghe, Slabu. în fața forma
ției olandeze Kerdeij, Iakobs, 
Jansen, lane, Root Neilssen. O- 
landezii au dovedit o mal bună 
omogenitate și au pus stăpînire

pe joc. El au ciștigat primul set 
la 12, conduclnd șl în următorul, 
uneori cu 7 puncte diferență. Ju
cătorii noștri au avut o perioadă 
de revenire și au reușit să ega
leze la 9. Finalul setului a fost 
dramatic și a dat cîștig de cauză 
oaspeților. In setul 3, sportivii 
români au greșit mult, atlt la 
preluări cit și în realizarea ac
țiunilor de atac, astfel că Întîl
nirea s-a încheiat cu 3—0 (12, 
15, 4) pentru Olanda care, astfel, 
a cîștigat turneul.

CLASAMENT : 1. Olanda, 2. 
România, 3. R.F. Germania, 4. 
Austria. Primele două echipe 
s-au calificat pentru campiona
tele europene.

Viorel TONCEANU

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
CONSTRUCTORUL BAIA MARE A TRECUT PE PRIMUL 

LOC ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
Duminică s-a desfășurat etapa 

a XII-a a Diviziei A la handbal 
feminin, după care Constructo
rul Baia Mare a reușit să preia 
conducerea în clasament datorită 
nu numai victoriei sale — reali
zată la Cluj-Napoca în fața Hi
drotehnicii — ci șl, mai ales, 
«remizei- surprinzătoare a Știin
ței, la Bacău, cu Rulmentul. La 
băieți s-a desfășurat un singur 
meci, celelalte 4 urmînd să uibă 
loc joi, cînd sînt programate și 
două derby-uri : Dinamo Bucu
rești — H.C. Mlnaur Baia Mare 
șl Politehnica Timișoara—Steaua.

FEMININ

lor în fața unor „rămășițe" ale 
campioanei, care se reconstituie 
greu. Au înscris : Popa 7, Achim 
1, Florea 1, Butan 1, Bădescu 1 
pentru Progresul ; Cojocaru 3, 
Popa 3, Luțaș 2, Ștefanovici 1 
pentru Universitatea. Au arbitrat 
cu scăpări D. Purică șl V. Erhan 
(Ploiești).

Hristache NAUM

ȘTIINȚA BACAU — RULMEN
TUL BRAȘOV 7—7 (5—3). Pc te
ren propriu studentele băcăuance 
au evoluat destul de slab (au ra
tat mult Torok, Vieru, Văcaru),

brașovencele fiind foarte aproa
pe de a realiza o victorie sur
prinzătoare. Au înscris : Ama- 
randei 3, Tdrok 2, Lupșor L Ma
rian 1 : respectiv Tat 2, Rhein 2, 
Drăgușel 2, Nan L Au arbitrat 
Al. Virtopeanu și Șt. Georgescu 
(București). (E. teirAu — co- 
resp.).

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — UNIVERSITATEA CRAIO
VA IC—12 (5—4). Studenții clujeni 
se desprind In repriza secundă 
grație unui joc ir.ai com bina tiv. 
Printre realizatori : Mircea C, 
Volk 4 pentru clujeni ; Rldulescu 
4 pentru craiovenL Au arbitrat 
C. Popescu șl T. Șchiopa (Timi
șoara). (Nașa DDIIAN).

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
19—16 (11—8). Disputat la Cluj-
Napoca, întrucît băimărencele au 
mal avut de suportat o eta
pă de suspendare a terenu
lui propriu, meciul a avut 
cîteva minute de desfășurare 
anostă. Curînd, însă, handbalis
tele ambelor echipe aveau să im
prime jocului un ritm rapid, 
spectacular. Băimărencele s-au 
impus primele, avînd în Niculina 
Iordache o excelentă coordona
toare și realizatoare. în partea a 
doua a meciului am asistat la un 
reviriment constănțean (sportivele 
de pe litoral au înscris primul 
lor gol abia în min. 9 al întâl
nirii) : 10—11 min. 31, 11—12 și 
14—15 în min. 40 cînd se părea 
că ele vor realiza egalarea. Ho- 
bincu și Tomescu trăgind după 
ele întreaga echipă. Mai lucidă, 
echipa Constructorul reușește o 
victorie meritată. Au înscris : 
Iordache 6, Cazacu 5, Iacob 3, 
Bartha 2, Carban 2, Anghel 1 
pentru Constructorul ; Hobincu 8, 
Tomescu 6, Negru 1, Cotîrlă 1 
pentru Hidrotehnica. Au arbitrat 
R. Iamandi și Tr. Ene (Buzău).

Adrian VASILIU

Fază dintr-o acțiune de atac a echipei Confecția București. Arun
că la poartă Julieta Crișu.

Foto : I. MIHĂICĂ

CONFECȚIA BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 15—13 (6—5). 
Maci bun, cu apărări avansate, cu 
ritm trepidant și multă risipă de 
energie. Confecția, mal matură, 
mai experimentată, a speculat o 
perioadă de degringoladă a 
oaspetelor șl șl-a adjudecat două 
puncte foarte importante. Au în
scris : Eremia «. Bldlac 5, G. 
Constantinescu 1, Pițigoi 1, Sere- 
diuc 1, V. Constantinescu 1 pen
tru Confecția ; Gaal 5, Dorgo 4, 
Dudaș 3, Oltean 1 pentru Mure
șul. Au arbitrat N. Danleleanu 
șl I. Nicolae (Ploiești).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 13—12 
<7—7). Un veritabil meci al dis
perării Intre două echipe care 
încearcă să se salveze de la re
trogradare. A Învins Rapid pen
tru că a jucat ceva mai mult 
handbal. Au înscris : Dobre 7, 
Moraru 2, Bogdan 1, Dlțoiu 2, 
Buzaș 1 pentru Rapid ; Sandu 
5, Petre 3, Ceavdaridis 2, Grecu 
L Caramalău 1 pentru Universi
tatea. Bun arbitrajul cuplului T. 
Curelea, I. Păunescu (București).

PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 11—S (4—5). 
Victorie muncită a bucureștence-

In campionatul național de floretă (f) pe echipe 
STEAUA (DIVIZIA A) Ș 

CONDUC DUPĂ
N-a lipsit prea mult ca în eta

pa inaugurală a Diviziei A de 
floretă fete să se înregistreze o 
mare surpriză și anume în me
ciul dintre Steaua, campioana 
țării, și Farul Constanta. Forma
ția de pe Litoral s-a „bătut" cu 
mult aplomb pentru fiecare tușe 
(a șl condus cu 8—6!) și numai 
lipsa de experiență a unor spor
tive — Creții, Vlad, Coman — 
au pus-o în situația să piardă in 
extremis : 45—54 la tușaveraj. 
Păcat, pentru eforturile Vioricăi 
Țurcan și Marcelei Moldovan, 
care au realizat maximum de 
victorii (cite 4). Steaua a contat 
pe omogenitatea echipei, dovadă 
și maniera in care și-a adjudecat 
victoria : Chezan, Dragomir, fe
nd și Stahl au punctat fiecare 
de cîte două ori.

In rest, reușite facile pentru 
echipa campioană : 15—1 cu Pro
gresul București, 14—2 cu A.S.U. 
Tg. Mureș, 11—5 eu C.S. Satu 
Mare ți 10—S eu Dinamo Bucu
rești (In care Aurora Dan a ob-

ELENA TRIFU $1 LAURENȚIU JlfEI 
CÎȘTIGÂTORI Al „CUPEI PROGRESUL" LA TENIS

Astăzi incepe Divizia A (feminin)
Prolog la Divizia A, competi

ția de tenis „Cupa Progresul" nu 
și-a putut îndeplini rolul de 
vreme ce trei din cele 4 finale 
au fost perturbate prin absenta 
subită a unor favoriți. După ce 
lși făcuseră loc spre faza supe
rioară a turneului, Camelia Chi
riac șl Laurențiu Bucur (Împreu
nă cu Li viu Man caș, absent la 
ultimele concursuri) au plecat la 
un turneu în Grecia, lăsînd mul
te și nejustiiicate goluri pe ta
blourile de joc. Probele de sim
plu femei șl dublu femei, de pil
dă, au dat câștigătoare prin... 
w.o. 1 La simplu bărbați, după 
ce se califică pentru finală prin 
neprezentarea lui Bucur, Lau
rențiu Țiței îșl valorifică răbda
rea șl rafinamentul în joc, care 
au prevalat asupra tăriei lovitu
rilor și inconsecvenței în momen
tele dificile care l-au caracterizat 
pe Mihai Tăbăraș, obținînd a 
doua sa victorie de turneu în chip 
meritat. Reprezentanta clubului 
organizator. Elena Trifu, a cîști
gat fără mari eforturi un turneu 
in care s-au văzut eliminate prea 
de timpuriu Mariana Hadgiu, 
Rodica Gheorghe, Cosmina Po-

pescu, Luminița Sălăjan etc. Poa
te că meciurile Diviziei A ne 
vor da măsura mai exactă a va
lorilor. Dealtfel, de astăzi dimi
neață, pe terenurile bucureștene 
Progresul și T.C.B. debutează 
campionatele naționale pentru e- 
chlpe feminine, la care iau parte 
14 formații, favorite (potrivit re
gulamentului) fiind echipele Di
namo București, Progresul Bucu
rești, Constructorul Brăila și 
Steaua.

Rezultatele finale ale „Cupei 
Progresul". Simplu femei : semi
finale : Elena Trifu — Elena
Jccu 6—3, 6—1, Camelia Chiriac 
— Elena Dumitriu 6—1, 6—1 ; fi
nala : Trifu — Chiriac w.o. Sim
plu bărbați : semifinale : M. Tă
băraș — B. Almăjan 2—6, 6—4, 
6—0. L. Țiței — L. Bucur w.o. ; 
finala : Laurențiu Țiței — Mihai 
Tăbăraș 2—6, 6—2, 6—4 ; Dublu 
femei (total... 3 partide !): semi
finală : Trifu, El. Popescu — Du
mitriu, Totoran 6—3, 4—6, 6—3 ;
finala : Trifu, Popescu — Cara- 
losifoglu, Chiriac w.o. Dublu băr
bați : finala : Almăjan, Nlță — 
Manea, Ciuntea 6—1, 6—4.

I I.E.F.S. (DIVIZIA B) 
PRIMA ETAPĂ

ținut 3 victorii, iar Adriana Ba- 
cioi... nici una!). Așadar : 5 vic
torii cu care Steaua se instalează 
în fruntea clasamentului Diviziei 
A, încă din prima etapă.

Pe locul 2 C.S. Satu Mare cu 
4 victorii : 14—2 la A.S.U. Tg. 
Mureș, H—5 la Dinamo și 10—6 
Ia Farul șl Progresul.

Pe locul 3 Dinamo cu 3 vic
torii : 16—0 la A.S.U. Tg. Mureș, 
14—2 la Progresul șl 9—7 la Farul. 
Inconstanța floretlstelor Bacioi și 
Bog distanțează deocamdată pe 
Dinamo de Steaua.

Pe locul 4 Farul Constanța cu 
3 victorii : 9—7 la Progresul șl 
8—8 (63—48) la A.S.U. Tg. Mu
reș. Echipa constănțeană nu poa
te evolua la valoarea ei reală pî
nă la revenirea în lot a sporti
velor Elena Buhaev și Maria A- 
lexandrov, indisponibile.

Pe locul 5 Progresul București : 
o singură victorie, cu 9—7 la 
A5.O. Tg. Mureș, iar pe locul 
6 formația studentelor din Tg. 
Mureș, cu un lot mult prea slab 
pentru a rezista competiției. Do
vadă : nici o victorie...

In Divizia B, dispută foarte 
itrinsă pentru primul loc In cla
sament, în special între I.E.F.S. 
și Clubul sportiv școlar Satu 
Mare. în meci direct, 8—8, victo
rie la tușaveraj (57—51 t.d.) a flo- 
retistelor studente. Dar atit I.E.F.S 
cit și C.S.ș. Satu Mare au cîte 4 
victorii în prima etapă, ceea ce 
face deosebit de interesantă con
fruntarea lor sportivă din etapele 
ce vor urma.

Tiberiu STAMA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 APRILIE

I. Gloria—Univ. Craiova 1
n. Steaua—Poli. Iași 1

HI. A.S.A.—Chimia Rm. V. 1
TV. F.C. Bihor—Dinamo X
V. S.C. Bacău—F.C. Baia M. 1

VI. Corvînul—C.S. T-viște 1
VII. Jiul—Sportul stud. 1

VIII Olimpia—Poll. Tim. 1
IX. F.C. Argeș—U.T.A. 1
X. Lanerossl—inter 2

XI. Catanzaro—Perugia X
XII. Lazio—Torino X

XIII. Napoli—Bologna 1
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 

1.099.839 LEI.
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A RĂSPUNS NUNWfILLfR III.
AU CUVÎNTUL HALACIAN Șl CONSTANTIN

Așa a fost dintotdeauna, campionatul se ciștigă în deplasa
re. Ediția actuală nu face excepție, ci subliniază regula. 
Principalele pretendente Ia titlu se pregătesc foarte serios 
pentru „tezele" pe care le dau pe terenuri străine. Cu un 
Țălnar irezistibil, Dinamo a avut totuși o oarecare șansă 
în obținerea jumătății de miză cu care s-a întors de la 
Oradea. Golul, splendid, al lui Ghergheli (ce execuție de 
mare finețe a avut orădeanul cînd a simulat pasa și a pă
truns ca o șopîrlă în careu printre fundașii.adverși !) a dat 
impresia că a dărîmat cetatea defensivă (și echilibrul ei 
moral) a dinamoviștilor, dar fotbaliștii bucureșteni au ieșit 
,,de sub dărîmături", au luptat și au obținut, in extremis, 
ceea ce se cheamă un punct măre. După acest prim răs
puns — bun — al lui Nunweiller III, vom vedea cum vor 
răspunde, miercuri, Halagian și Constantin în două partide- 
surori cu meciul de ieri de la Oradea (Corvînul — F. C. 
Argeș și, respectiv, Chimia — Steaua).

într-o atmosferă de mare emoție, Gloria a prins teri ul
tima seară a ultimului vagon, în minutul 85, prin același 
admirabil luptător Stan.

In fine, Iovănescu + Dobrîn = nota 19 ieri (primul 10, 
al doilea — 9), ceea ce vrea să însemne în traducere piteș- 
teană că liderul va lupta „pe viață și pe moarte" pentru ti
tlu. Pasionante, în continuare, „înscrierile la cuvînt" în re
plică ale concurenților din Ghencea și Ștefan cel Mare.

Marius POPESCU

elanul a Învins tehnica
GLORIA BUZĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)

Stadion Gloria, teren cu denivelări ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
17 000. A marcat STAN (min. 85 din 11 m). Șuturi la poartă : 8—6 (pe poar
tă : 3—2). Co me re : 3-3.

GLORIA : Cristian H 7 — tvana 5, Simion 6 (min. 54 Negoescu 7), Nicolae 
6, Tulpan 7 — Toma 6, Petrache 6, Dobre 6 — Oprișan 7, Stan 6, Gh. Radu 6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 6, Tilihoi, Ștefânescu 7» Purima 5 
Donose 6, Beldeanu 7, Țicleanu 6 — Cri șan 7 (min. 75 Cîrțu), Cămâtaru 
Marcu 6.

A arbitrat : G Dinulescu 8 ; Fa linie : A. lanuș (ambii din București) 
S. Dragul ici (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : (VANA.
Cartonașe roșii : TILIHOI.
Trofeul Petschovschi.: 8. La juniori : 0-3 (0-0).

BUZAU, 22 (prin telefon).
Meci aspru, chinuitor, domi

nat de nervozitatea ambelor e- 
chipe, angajate la poli opuși ai 
clasamentului. Buzoienii s-au nă
pustit în atac, încă din primele 
minute, încercînd să forțeze, ne
răbdători, rutinata defensivă a 
oaspeților. In condițiile acestui 
avint continuu, luciditatea a că
zut pe planul doi, linia de mij
loc nereușind să controleze acțiu
nile. Astfel, totul s-a redus, cel 
puțin în prima parte, la un duel 
aerian Stan—Tilihoi, in care mi
siunea virfului buzoian a fost 
deosebit de dificilă, mingile 
„plouate" de mijlocașii și fundașii 
echipei gazdă, fiind respinse cu 
relativă ușurință. Această nerăb
dare ofensivă va fi ilustrată și 
de faptul că primul șut pe poar
tă al echipei lui Ion lonescu va 
fi expediat în min. 50, la o lo
vitură liberă a lui Tulpan. Pină 
atunci, craiovenii au fost la un 
pas de gol în min. 27, cînd că- 
mătaru, scăpat printre stoperi, a 
ratat, numai cu Cristian în față. 
După pauză, buzoienii insistă, dar 
craiovenii joacă metodic, reușind 
să-și degajeze terenul cu destule 
pase gîndite, ceea ce reprezintă 
o... performanță pe un teren de
nivelat. In min. 60, Toma, lansat, 
va lufia dintr-o poziție excelen
tă, în primul rtnd din cauza te
renului. Presiunea gazdelor creș
te, lipsită de orizont, iar craio
venii încep să adulmece jocul 
egal lansîndu-se doar în contra
atacuri pe aripi, acestea neflind, 
din păcate, secondate de Cămă
tarii, greoi șl nelnspirat. Golul a- 
cestei victorii dificile va veni tn 
min. 85, ctnd Negoescu pătrunde 
In careu, iar Purima îl faultează

5,

Și

clar. Lovitura de Ia 11 m este 
transformată de Stan. Finalul, 
deosebit de nervos, întunecă un 
joc care, chiar dacă n-a avut 
virtuți tehnice, a plăcut prin an
gajament. In acest final. Tilihoi 
este eliminat pentru lovirea lui 
Stan în afara jocului. O victorie 
dificilă, în care elanul, deseori 
necontrolat, a avut cîștig de cau
ză în fața unei echipe mai teh
nice, dar care a intrat prea re
pede în psihoza remizei.
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JIUL PETROȘANI - SPORTUL STU
Stadion Jiul ; teren moale ; timp favorabil ; 

A înscris IANCU (min. 37). Șuturi la poartă 1 
nere : 6-5.

JIUL : Moise 8 — Rusu 8, Bâdin 7, Ciupiți 
Stoichiță 7, Cassai 6 (min. 86 Guran) — Săli

SPORTUL STUDENȚESC : Lazâr 7 - Stroe 7 
8, B. Grigore 8, Manea 7 — Radulescu 7, lori 
Predeanu 7) — Munteanu FI 7, M. Sandu 7, Tq

A arbitrat : V. Ciocîlteu 9 ; la linie : E. P 
O. Ștreng (Oradea).

Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 2-0 (1-0)

PETROȘANI, 22 (prin telefon).
Randamentul gazdelor a fost di

minuat suplimentar de marcajul 
sever pe care Tănăsescu l-a fă
cut permanent singurului adver
sar cu potențial real de coordo
nator, Stoichiță. Care au fost pe
rioadele de joc elaborat, superior, 
ale sportului studențesc 7 Prima 
jumătate de oră, cînd pasa, de- 
marcajul, marcajul șl elastlcita-

tea 
tuit 
gol 
șut J 
avert 
tea 5 
de o 
dega] 
din I 
pe ui 
tarul 
lent 

. 85),

„INSPIRAȚIILE” DUMITRIU IV Șl VAETUȘ
CORVÎNUL HUNEDOARA - C. S. TIRGOVIȘTE 2-0 (1-0)

Stadion Corvînul ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au mdreat : DUMITRIU IV (min. 12), VAETUȘ (min. 80). Suturi la 
poartă : 15—4 (pe poartă : 6—3). Corner. : 17-3.

CORVÎNUL : I. Gabriel 7 - Nicșa 7. Gălan 7, Merlă 7, Bogdan 7 - Du
mitriu IV 8, Petcu 7, Kleln 7 (min. 82 Georgescu) — Lucescu 7, Agud 6 
(min. 72 Bucur 6), Văetu, 6.

C.S. TIRGOVIȘTE : Bărbulescu 7 — Gheorghe 6. Enache 6, Ene 6, Alexan
dru 6 — Kailo 7, Furnică ă, Dumitrescu 4 — FI. Grigore 7 (min. 40 Niculescu 
4), Marinescu 4, Ștefânescu 4.

A arbitrat : C. Bărbulescu 9 ; la linie : V. Roșu și Șt. Dinu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : DUMITRESCU, FL. GRIGORE, MERLA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 7—0 (3—0).

HUNEDOARA, 22 (prin tele
fon)

Precipitarea acțiunilor echipei 
condusă de Lucescu, care a cău
tat în permanență numai „culoa
rul" în., adincime, fără acer joc 
de pase la mijlocul terenului, a 
fost un avantaj pentru oaspeți 
care au știut să stopeze cu 
promptitudine flecare minge a- 
runcată în fată. Partida debutea
ză cu un șut-voleu expediat de 
Lucescu de la 6 m, pe care Băr
bulescu îl reține cu siguranță. 
Dar următoarea acțiune ofensivă 
a gazdelor avea să se soldeze cu 
deschiderea scorului, care s-a 
produs in min. 12 : DUMI
TRIU IV, foarte activ, a primit 
o minge la marginea careului, 
a găsit nn culoar liber și a ex
pediat un șut cu dreptul in col
țul lung, la vinclu, Înscriind im- 
parabil. Acest gol se părea că va 
fi urmat de altele, dar echipa 
locală nu a găsit cele mal cores
punzătoare saluți! în atac. Ști

astfel, pînă la pauză, am putut 
nota numai două ocazii ceva 
mai clare ratate de Lucescu 
(min. 15) și Nicșa (min. 35). Sin
gurul contraatac al oaspeților, 
inițiat de Fi. Grigore, era să se 
soldeze cu gol, dar I. Gabriel 
a intervenit salutar.

După pauză aspectul jocului nu 
aduce nimic nou. Aceeași domi
nare insistentă a hunedorenilor, 
același joc de apărare exact al 
tirgoviștenilor. Se părea că me
ciul se va termina cu o victorie 
la limită a echipei locale, cînd, in 
min 80, un șut inspirat al lui 
VAETUȘ il păcălește pe portarul 
Bărbulescu și mingea se oprește 
pentru a doua oară în plasă. O 
victorie muncită și meritată a 
gazdelor, realizată pe fondul u- 
nul joc care nu a strălucit așa 
cum ar fi așteptat Iubitorii fotba
lului din Hunedoara. Dar victo
ria rămîne... victorie

Gheorghe NERTEA
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CU - IARĂȘI VOLEU DE EXCEPȚIE SPERANȚE RISIPITE...
ARGEȘ - U.T.A. 4-1 (1-1)

fi foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
EA (min. 6 — autogol), RADU II (min. 15), IOVA- 
și DOBRIN (min. 70). Șuturi la poartă : 22—2 (pe 
14-0.
7 — M. Zamfir 8, Sta-ncu 7, Cîrstea 6, Ivan 8 — 

arbulescu 8 (min. 68 latan 7) — D. Nicolae 7 (min. 
, Dobrin 9.
• Gașpar 5, Gali 4, Kukla 4, Giurgiu 7 — Leac 7, 
lin. 61 Coraș 5) — Cura 5, Bîtea 5, Domide 5 (min.

ci 8 î la linie : V. lanul (ambii din lași) și Gh. Re-

URGIU, D. NICOLAE, LEAC.
La juniori : 2-0 (1-0).
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printr-un 

tură de 
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teului ad

vers, a centrat, balonul a lo
vit... capul lui CÎRSTEA și a 
sărit peste Speriatu in plasă! 
Dar momentul, extrem de fa
vorabil, nu a fost valorificat 
de echipa oaspete. Fostul lider 
— neîmpăcat cu ce arăta ta
bela de marcaj — „a apăsat vîr- 
tos pe accelerator'*, și-a trimis 
și fundașii laterali în ofensivă 
și, în min. 15, Ivan n a șutat 
puternic, Ducadam a respins in 
față și RADU II, pe fază, a

I CARE COSTĂ
&U - F. C. BAIA MARE 3-1 (2-0) 
keren^ bun ; timp frumos; spectatori — aproximativ
KJ (min. 30 și 40 din 11 m), VAMANU (min. 66) 
n. 48). Șuturi Ia poartâ î 11—7 (pe poartâ ; 7-2).

7 — Panaite 7, Catargiu 7 (min. 60 C. Solomon 7),
Cârpuci 7, Vamanu 8 (min. 83 Elisei), Șoșu 7 — 

riitaru 8.
u 6 — Borz 6, Condruc 7, Sabâu 7, Molnar 6 —
M 6 (min. 35 Dragomirescu 6) — Deac 6 (min. 60 

6.
y la linie : M. Salomir (ambii din Cluj-Napoca) și 

La juniori : 0—0.
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Ita goală :

1—0. Bălmărenii ripostează ime
diat .și, în același minut (34), au 
din nou ocazia să egaleze, dar 
șuturile lui Koller și Deac trec 
de puțin pe lângă bară. Scăpați 
de emoții, băcăuanii se aruncă 
din nou în atac și obțin mai re
pede decît se așteptau majorarea 
scorului : în min. 40, după executa
rea unei lovituri de colț, Deac a co
mis un henț clar în careu și lo
vitura de pedeapsă a fost trans
formată cu siguranță de CHITA- 
RU. După pauză băimărenli În
cep mai bine și la numai trei 
minute de la reluare reușesc să 
reducă scorul prin ROZNAI care 
a profitat de o dublă greșeală 
Catargiu-Mîndrilă. Oaspeții mai 
siguri ceva în acțiunile lor În
cearcă acum eg al area. Dar, în 
pofida cursului jocului, băcăua
nii sînt aceia care vor înscrie în 
min. 66, prin VAMANU care l-a 
învins destul de ușor pe Ariciu, 
greșit plasat, cu un șut la colțul 
scurt.

Mihai 1ONESCU

INTENSE
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Ltiv 3 000.
4—5). Cor-

Stoica 6, 
■ rescu 6.
I7), Cazan 
p (min. 65

La iova) și

a ataca pe flancuri, cu centrări 
înalte, în fața unei porți străjui
te de fundași înalți, cu detentă, 
a dat însă jocului o oarecare 
stereotipie, diminuîndu-i și efica
citatea. Prețiosul gol al victoriei 
a fost înscris în min. 37 de agi
tatul și incomodul (pentru adver
sari) IAN CU care, bine plasat, a 
reluat de la 10 metri o minge 
„transportatău în careu de Sălă- 
jan.

Ion CUPEN

u consti- 
pcazia de

(min. 8, 
opiere) a 
s-ar pu

pul sfert 
ăn. 76) a 
boarta sa 
En, plecat 
bind por- 
i șut vlo- 
Lnu (min. 
bplnge cu 
kmln. 86), 
bria ban- 
ectueze o 
pa răgaz 

sufletul.
de timp, 

prial, lm- 
kvaliu ge- 
„laterall- 
, care își 
careul Iul 
anieră de

Șl VILCENII PIERD DIN NOU
A. S. ARMATA TG. MUREȘ - CHIMIA RM. VILCEA 2-1 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren bua ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
9 000. Au marcat : BIRO I (<nln. 20), HAJNAL (min. 47), G NICOLAE (min. 
85). Șuturi la poartâ : 16-15 (pe poartâ : 9—6). Comere : 4—6.

A.S.A. ; Biro II 7 — Korte si 6, kpîr 6. Boloni 8, GaH 7 — Bko I 7, Pbloru 
5, Bozeșan 7 — Both li 7, Fonici 6, Hajnal 8.

CHIMIA : Roșea 6 — Lepădata 6, Cîrceag 7 (min, 53 Bârbuț 7), Basno 7, 
Cincâ 7 — G. Stan 6, Iordan 6. Carabageac 6 — Teleșpan 7, Stanca 6. 
C. Nicolae 6.

A arbitrat : N. Pe trie ea nu 8 ; la linie : D. Nicolae șl G. Dragomir — ul
timul cu cîteva greșeli surprinzătoare (toți din București).

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

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon).
A fost o partidă echilibrată 

(mai citiți o dată raportul șu

PI A, CU PÎNZELE SUS!
E - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (1-0)
bun ; timp închis :spectatoi\ — aproximativ 5 000. 
30 din 11 m), HELVEI (min. 61). MUREȘAN (min. 

uri la poartâ : 14—7 (pe poartă : 8—2). Comere :

ireșan 8, Smcrandache 7. Matei 8, Popa 7 — Sa-
7 — Helvei 7, Bolba 7 (min. 81 Patachi), Both I

7 — Vișan 6, Păltinișan 7, Mehedințu 7. Barna 6 
a 5), Dembrovschi 7, Cotec 7 — Anghel 5, lega 5,

; la linie : G. Donciu (ambii din Caracal) și Gh.

•INIȘAN.
.a juniori : 1-0 (0—0).

h telefon), 
sătmăre- 

plitehnica 
b trumoa- 
lîotlv pen- 
începerea 

pu făcut-o 
cu multă 
de Încet, 
a trecut 

Lui ostili- 
hță. Timp

de aproape jumătate de oră a 
dominat copios șl a avut ocazii 
clare de gol ratate copilărește de 
Bolba (min. 15) și Helvei (min. 
24). In min. 30 Șerbănolu face 
un hent inutil în careu și lovitu
ra de 11 metri este transformată 
perfect de BOTH I : 1—0. Olim
pia se dezlănțuie, renunță la 
viteza de croazieră șl accelerează 
mereu reușind clteva acțiuni 
foarte aplaudate. ,

reluat plasat din mijlocul ca
reului, egalind. Ce a urmat ? 
Minute în șir F.C. Argeș s-a 
aflat cu întregul efectiv (ex- 
ceptîndu-1 pe Speriatu) în ju
mătatea de teren a oaspeților, 
Dobrin — în vervă — și-a pus 
deseori coechipierii în poziții 
ideale, dar Iovănescu, D. Ni
colae, Toma și Radu II au iro
sit bune, ocazii de a înscrie.

Repriza secundă s-a desfă
șurat, în întregime, pe aceleași 
coordonate, adică în sens unic, 
spre poarta lui Ducadam. Intre 
minutele 60 și 70 în prim-pla- 
nul partidei „a urcat** mijlo
cașul IOVĂNESCU. El a mar
cat două goluri senzaționale, 
care au desprins echipa gazdă 
in cîștigătoare. Pe primul l-a 
înscris dintr-un unghi foarte... 
ascuțit, iar pe celălalt cu un 
voleu de la 14—15 m, care, 
efectiv, a ridicat tribunele în 
picioare. Un gol mai frumos 
decît cel înscris de el în par
tida cu Ungaria de miercuri. 
U.T.A. a căzut, golul nr. i, 
marcat de DOBRIN, a venit 
să încununeze jocul bun al 
„decarului** piteștean ți al e- 
chipei antrenate de FI. Hala- 
gian și C. Oțet.

Laurențiu DUMITRESCU

DUPĂ PAUZĂ Șl... GOLURILE
STEAUA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)

Stadion Steaua ; teren ușor alunecos ; timp închis, ploios ; spectatori — 
aproximativ 15 000. Au marcat : M. RADU CAN U (min. 50) și GH. ION (min. 
69). Șuturi la poartâ : 24-5 (pe poartâ : 10-1). Cornere : 15-1.

STEAUA : N. Răduoanu 7 - Anghelini 7, Someș 7. Ag'u 7» Gh. Ion 8 - 
Aelenei 7, M. Roduccnu 8, Stooc 7, L Marin 6 (min. 63 A. Ion eseu 6) - 
Zahiu 6, Zamfir 7.

POLITEHNICA IAȘI : Naște 7 - RomWâ HI 6, Anton 6. Romi'.ă N 7. Mure- 
șcn 6 — Dânilâ 6 (min. 70 Sofia n 6), Sim.'onoș 6, Floreon 6 - D. lonescu 5, 
Nemțea nu 5 (min. 46 Bana 5), Ce me seu 5.

A arbitrat : N. Din eseu 7 ; la linie s D. Dima (ambii din Rm. Vikec) și 
M. Fediuc (Suceava). •

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-2 (1-0).

Adăugind la cunoscutele-i ca
lități de tehnician și unele de 
tact pedagogic, „profesorul" 
Constantin a trimis, în linii 
mari, în teren, echipa cîștigă
toare în partida cu Sportul 
studențesc. Fără Dumitru și 
Iordănescu, Steaua a alergat 
iarăși după victorie, accelerînd 
din start printr-o mișcare 
continuă, conjugată deseori cu 
„pase dintr-o bucată" spre 
Zahiu, vîrful improvizat, și M. 
Răducanu, infiltrat, nu o dată, 
din linia a doua. Și cum Poli
tehnica Iași a ales, și de astă 
dată, deliberat, defensiva (o 
defensivă strînsă, energică), 
superioritatea teritorială a gaz
delor s-a menținut pe tot tim
pul primei reprize, convertin- 
du-se în multe șuturi și cornere 
la poarta lui Naște, nu însă 
și în goluri, suporterii bucu- 
reștenilor, zgribuliți sub um
brele, regretînd absența lui 
Năstase, accidentat.

O repriză, firește, înseamnă 
doar o jumătate din meci și, 
la puțin timp după pauză, ten
tativa lui Constantin și Za- 

turilor și al corn erelor), pe a- 
locuri destul de atractivă, cu 
ritm vioi șl angajament. Dar s-a

După pauză, jucătorii sătmă
reni nu vor să cedeze teren și 
după numai zece minute de aș
teptare pe poziții retrase, ies din 
nou in atac. Din acest moment, 
echipa lui Stalcu se convinge că 
merită să rămină in Divizia A. 
Atacă organizat și mai tnscrie de 
două ori : in min. SI Bolba trece 
scurt balonul lui HELVEI, care 
de la zece metri trage necruță
tor : 2—0 ; in min. 66, Helvei 
execută un corner, mingea trece 
peste pachetul de jucători șl a- 
junge la fundașul MUREȘAN so
sit in careu. Un stop scurt și șut 
de la 6 metri : 3—0. Din acest 
moment sătmărenii reduc mo
toarele și, in min. 83, la o gre
șeală a apărării din care ou lip
sește Smarandache (care începu
se să facă adevărate numere de 
circ !), COTEC prinde un șut 
„dintr-o bucată**, de la 16 metri, 
și — 3—1. O victorie meritată a 
sătmărenilor, o evoluție sub aș
teptări a timișorenilor.

Modesto FERRARINI

F. C. BIHOR - DINAMO 1-1 (0-0)
Stadion F.C. Bihor ; teren foarte bun : timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 12 000. Au marcat: GHERGHELI (min. 66) ți AUGUSTIN (min. 82). 
Șuturi la poartă : 17-9 (pe poartă : 8-3). Comere 12-4.

F.C. BIHOR : Albu 7 — Z. Naghi 5 (min. 75 Zare), Bigan 7, David 7, 
Kiss 5 - Noam 6, Ghergheli 8, Mureșan 7 - Lupău 7, Florescu 7, Geor- 
gescu 6 (min. 84 Fildan).

DINAMO : Ștefan 8 — Cheran 7, Dinu 7-f"> Ghițâ 6, I. Marin 6 — Drag- 
n-ea 5 (min. 76 Sătmâreanu II), Augustin 74-, Custov 7 - Țâlnar 8, D. Geor
gescu 64-. Vrinceanu 5 (min. 61 D. Florian 5).

A arbitrat : N. Rai nea (Birlad) 9 ; la linie ; N. Raab (G Turzii) și I. Sâi> 
dulescu (Vaslui).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori 0-0.

ORADEA, 22 (prin telefon)
Cu mare interes a fost aș

teptată această intilnire de că
tre publicul orădean. Și cu... 
ultimele speranțe, firește, mai 
ales că F. C. Bihor manifestase 
în ultimele partide o ușoară 
ascensiune de formă. Dar, in 
final, echipa lui Bigan a re
mizat pentru că i-a lipsit și *o 
anumită doză de șansă. După 
aspectul primei reprize, F. C. 
Bihor merita cu prisosință să 
plece la cabine cel puțin cu 
un gol avantaj. E drept, gaz
dele au și ratat unele situații, 
însă și defensiva dinamovistă 
a fost la post Mai ales porta
rul Ștefan, un adevărat .înger 
păzitor** a] buturilor sale. Pri
ma mare ocazie de gol 

voda, de disciplinizare sub toa
te aspectele a echipei, avea să 
fie răsplătită prin golul lui 
MARCEL RADUCANU, înscris, 
în min. 50, din lovitură liberă 
de la 17 m, mingea „ștergind" 
capul lui Romilă II înainte de 
a se opri în plasă, sus, Ia ,,pă
ianjen". Gheața se spărsese, în 
sfîrșit I Apoi, la capătul unei 
noi perioade de dominare, 
Steaua va majora scorul, la
2—0, prin talentatul ei fundaș 
GH. ION, cel care, primind, în 
min. 69, o centrare de la Zam
fir, a șutat pe sub Naște, in 
plasă. A fost ’ golul care l-a 
scos de la „cutie" pe proaspă
tul libero ieșean, Romilă II. dar 
ofensiva condusă de el, tardivă, 
neconsistentă, nu va modifica 
nicicum tabela de scor. Un 
2—0 clar, anunțat din start și 
materializat în partea a doua a 
jocului, cînd, îmbogățindu-șl 
registrul atacurilor, un fundaș 
al Stelei înscrisese — simbolic 
pentru această repriză — din 
zona vîrfului de circumstanță, 
Zahiu...

Gheorghe NICOLAESCU

LA LIMITĂ...
ți greșit, destul de mult (oaspe
ții șl, in special, la primirea go
lului gazdele, pe flancul drept al 
apărării In care Boloni a dus 
tot greul). Apoi aceste Incredibile 
ratări In care s-au „remarcat** C. 
Nicolae (min. 3 ți 33 — ultima 
oară de la 8 m cînd Biro n era 
ieșit din poartă), Both n (min. 
37 — scăpat singur cu portarul, 
deposedat de Roșea) r Stanca 
(min. 40 — a trimis balonul cu 
capul pe Ungă bară de la 5 m). 
Șl după pauză Fantei (min. 53) 
șl Pislaru (min. 56) ne-au arătat 
că pot rata de la 4—5 m. Por
tarul oaspeților avea să tie In
tr-un fel coautorul primului gol 
al gazdelor din min. 20 ; Hajnal 
S-a angajat pe stingă, a pătruns 
pină la marginea careului, a cen
trat și BIRO I a reluat cu capul, 
de la 12 m, șl a Înscris. Lovitu
ra nu a fost periculoasă și nici 
puternică, dar Reșca a plonjat 
tlrziu. Al doilea gol s-a Înscris 
la două minute de Ia reluare, 
tind pe fondul unui atac al 
oaspeților s-a născut un contra
atac : hajnal a fost deschis in 
adincime, a profitat de poziția 
prea avansată a fundașilor ad- 
verșl, a sprlntat, a șutat extrem 
de puternic și, după ee t-a în
doit miinlle portarului, balonul 
a poposit In poartă. Localnicii au 
crezut că meciul este terminat șl 
au greșit- Fanid șl Pislaru s-au 
jucat cu ocaziile de care am 
amintit. Both n (min. 67) a șutat 
in bară. Chimia s-a dezlănțuit și, 
tn min. 85, la capătul unei acțiuni 
prelungite, C. NICOLAS cu un 
șut cu stlngul a trimis tn colțul 
lung și a adus tn sufletele jucă
torilor localnici (și ale spectato
rilor) emoțiile. Au fost 5 minute 
in care Chimia putea întoarce jo
cul. Dar și pe ea au prlvat-o 
ezitările șl imprecizia In șuturi.

Constantin ALEXE 

s-a consumat în min. 2, 
cînd goalkeeperul bucureștean 
a salvat, cu piciorul, la șu
tul din careul mic expediat 
de Florescu. Apoi, au ve
nit și alte bune ocazii : min. 
16 — Lupău execută o pasă 
ideală înapoi, nefructificată 
însă : min. 20 șut cu efect al 
lui Georgescu, Ștefan respinge 
cu dificultate ; min. 35 — Flo
rescu trimite din lateral o 
„ghiulea" pe care Ștefan o ex
pediază peste transversală ; 
min. 36 — Georgescu execută o 
centrare de gol de pe stingă, 
pe care Ghergheli o finalizează 
neglijent Dinamo, care prin

DIVIZIA B: ETAPA A 25-a
SERIA I ---- :-------------------

F.C. CONSTANȚA - F.C.M. GALAȚI
3- â (0-0)• Autorif golurilor : Peniu 
(<nin. 62 și 89) și D. Zamfir (mîn. 87).

PROGRESUL BRAILA - VICTORIA 
TECUCI 4—1 (2—6). Au marcat : Darie 
(min. 34), Mihai (min. 44), Oprea 
(min. 57), Ologu (min. 62), respectiv 
Vochin (min. 80).

MUSCELUL CMPULUNG - TRAC
TORUL BRAȘOV 4-1 (1-O. Au în
scris : Păun (min. 23), Pamfil (min. 
74), M. Popescu (min. 50 și min. 81 
din 11 m), respectiv Sa coci (mîn. 78).

DELTA TULCEA - VIITORUL VASLUI
4- 0 (2-0). Au marcat .• Sacu (min. 
37 și 79), lamandi (min. 11) și Bâ- 
descu (min. 48).

MINERUL GURA HUMORULUI - 
CONSTRUCTORUL IAȘI 0-0.

I.C.I.M. BRAȘOV - NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 1-0 (1-0). Unicul gol a
fost realizat de Frunză (mîn. 17).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - C.S.M. 
SUCEAVA 3—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Șișcâ (min. 20), Popescu (min. 
52) și Șulea (min. 67 din 11 m).

OLTUL SF. GHEORGHE - PORTUL 
CONSTANTA 4-1 (2-0). Au marcat : 
Biszok (min. 25 și 23), Barbu (min. 
75 și 86), respectiv Corendea (min. 
72).

RELON-CEAHLAUL P. NEAMȚ - FX. 
BRĂILA 2—0 (1—0). Au înscris : Miro- 
naș (min. 36) și Trenchea (min. 62).

Relatări de la G. Tamaș, I. Baltag,

SERIA A II-a *----
AUTOBUZUL BUCUREȘTI - RUL

MENTUL ALEXANDRIA 5-0 (2-0). Au 
marcat : Singiorzan (min. 14), Mar- 
gelatu (min. 24), Sultânoiu (min. 58 
și 72) și Stroie (min. 84).

VIITORUL SCORNICEȘTI - METALUL 
BUCUREȘTI 2-0 (0-0). Autorii goluri
lor : Voiculeț (min. 72) și Șoarece 
(min. 90).

POIANA CIMPINA - METALUL PLO- 
PENI 2-0 (1—0). Au înscris : Preda 
(min. 14) și Manolache (min. 58).

GAZ METAN MEDIAȘ - ȘOIMII SI
BIU 2—1 (1—1). Autorii golurilor :
Naghi (min. 21), Ona (min. 83 din 
11 m), respectiv Frați lâ (min. 2).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - F.C.M. 
GIURGIU 2-0 (0-0). Au înscris : Ber- 
neanu (min. 46 din 11 m) și Sma
randache II (min. 67).

RAPID BUCUREȘTI - DINAMO SLA
TINA 2—2 (1—1). Au marcat s Cojo- 
caru (min. 41), Rișniță (min. 88 din 
11 m) pentru Rapid, Cioc ioană (min. 
36) și Mincioagâ (min. 82) pentru 
Dtoamo.

Ș.N. OLTENIȚA - CHIMIA TR. MĂ
GURELE 1-3 (1-1). Autorii golurilor : 
lordache (mîn. 42), respectiv Glonț 
(min. 20 și 75) și Roșu (mîn. 60).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - 
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 1-0 
(1-0). Unicul gol a fost realizat de 
Câprioru (min. 25).

CHIMIA BRAZI - PETROLUL PLO
IEȘTI 0-4 (0-3). Au marcat : Pisau 
(min. 7), H. Dumitrescu (min. 24), 
State (mîn. 44) și Angelescu (mîn. 
76).

SERIA A III-a
MINERUL CAVNIC - „U* CLUJ-NA- 

POCA 3-1 (1-1). Au Kscrij : Steț
(mm. 39), Moș (min. 65, autogol), 
Moldovan (min. 78), respectiv Cm* 
peanu (min. 19).

MINBtUL MOLDOVA NOUA - 
GLORIA BISTRIȚA 2-1 (2-1). Au
marcat î Popa (min. 29), Filip (min. 
39 din 11 m). respectiv Georgescu 
(min. 7).

U.M. TIMIȘOARA - IND. SIRMEI 
C. TURZII 1-1 (0-1). Autorii goluri- 
for : Pap (min. 79) pentru U.M.T., 
O Ițea nu (min. 35) pentru Ind. sîrmei.

VICTORIA CALAN - GI.L SIGHET
1- 0 (1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Bujor (min. 40).

METALURGISTUL CUGIR - C.F.R. 
TIMIȘOARA 2-0 (1-0). Au marcat : 
Floare (min. 25) și Vâtafu (min. 70).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - F.C.M. RE
ȘIȚA 1-0 (0-0). A înscris : Coman
(<nin. 74 din 11 m).

AURUL BRAD - ÎNFRĂȚIREA ORA
DEA 2-0 (1-0). Au marcat : Buciu- 
man (min. 22) ,l Rudisuli (min. 61 
din 11 m).

MUREȘUL DEVA - DACIA ORAȘTIE
2- 0 (1-0). Autorii golurilor : Gherga 
(min. 24 din 11 m) ,i Szobados 
(min. 46).

MINERUL ANINA - CHIMICA TIR- 
NAVENI 2-0 (0-0). A marcat : Plata- 
gâ (min. 63 ți mîn. 86 din 11 m).

Relatări de la Z. Debrețeni, P. Șu- 

țesătura sa de pase a căutat 
(și a reușit uneori) să tem
pereze elanul gazdelor, a în
cercat șuturile de la distanță, 
imprecis însă. O singură dată, 
D. Georgescu (min. 38) a creat 
o situație periculoasă risipită 
de Țălnar prin pripeala sa.

La _ reluare, reținem o pe
rioadă de joc ceva mai bună a 
roș-albaștrilor și golul plutește 
în aer. Și scorul a fost des
chis în min. 66 de către 
GHERGHELI — acțiune indi
viduală de mare virtuozitate 
încheiată cu un șut sec, in 
colțul lung. Din acest moment 
Dinamo va ieși mai cu
rajos la joc, fiind mai con
sistentă în acțiunile de atac 
prin incursiunile de mare pe
ricol ale lui Țâlnar. Egalarea 
avea să vină dintr-o lovitură 
liberă executată de Cheran 
(min. 82), AUGUSTIN a specu
lat decisiv ma*’ întîi Iuftul Iui 
Kiss și apoi bilbîiala intregii 
apărări orădene. Astfel, dina- 
moviștii cîștigă un mare punct 
la care puțini dintre ei mai 
sperau.

Stelian TRANDAFiRESCU

P. Mateoiu, P. Comșa, D. Bolohan, 
V. Secâreanu, C. Gruia, Gh. Briotă 
și D. Soroceanu.

1. F.C. Galați 25 18 2 5 49-23 38
2. Steagul roșu 25 16 3 6 41-16 353. C.S.M, Suceava 25 14 5 6 40-19'334. F.G Constanța 25 13 2 10 42-23 28
5. . F.G Brăila 25 12 2 11 29-29 26
4. I.C.I.M. Brașov 25 11 3 11 38-35 257. Viitorul Vaslui 25 11 3 11 27-32 258. Delta Tulcea 25 11 1 13 32-32 23
9. Victoria Tecuci 25 11 1 13 41-47 2310. Nitramonia Fâg. 25 9 5 11 27-36 23

11. Oltul Sf. Gh. 25 10 3 12 28-39 23
12. Muscelul C-lung 25 10 2 13 34-35 2213. Tractorul Bv. 25 10 2 13 33-41 22
14. Minerul G. H. 25 9 4 12 21-36 22
15. Relon-Ceahlâul 25 9 3 13 17-30 21
16. Progresul Brăila 25 8 5 12 26-39 21
17. Portul C-ța 25 9 2 14 32-38 20
18. Constr. lași 25 7 6 12 23-30 20

ETAPA VIITOARE (duminica 29 apri
lie) : C.S.M. Suceava - Nitramonia 
Făgăraș (0-0), Portul Constanța - 
F.C. Constanța (2—3), Relon-Ceahlâul 
P. Neamț — Muscelul Cîmpulung 
(1—2), Oltul Sf. Gheorghe — I.C.I.M. 
Brașov (0—4), Tractorul Brașov — 
Steagul roșu Brașov (0-1), Viitorul 
Vaslui — Victoria Tecuci (0—1), Pro
gresul Brăila - F.C. Brăila (0-4), 
Constructorul lași - F.C.M. Galați 
(0—3), Delta Tulcea - Minerul Gura 
Humorului (1—2).

Relatări de la P. Ion, I. Oprea, C. 
Vîrjoghie, M. Țacăl, M. Vlădoianu, 
V. Timuc V. Țugui, Gh. Manafu și 
A. Cristea.

1. Viit. Scornicești 25 14 3 8 37-26 31
2. Autobuzul Buc. 25 13 3 9 42-26 29
3. Metalul Buc. 25 12 5 8 33-24 29
4. Metalul Plopeni 25 12 4 9 35-23 28
5. Dinamo Slatina 25 12 4 9 48-40 28
6. Rapid Buc. 25 9 9 7 38-25 27
7. Gaz metan 25 10 7 8 23-23 27
8. F.C.M. Giurgiu 25 11 5 9 26-34 27
9. Petrolul PI. 25 12 2 11 38-26 26

10. Rulmentul Alex. 25 10 6 9 25-24 26
11. Progr. Vulcan 25 10 4 11 30-31 24
12. Poiana Cimpina 25 10 3 12 39-41 23
13. Electroputere 25 10 3 12 30-40 23
14. Chimia Tr. M. 25 9 5 11 25-39 23
ÎS. Șoimii Sibiu 25 8 6 11 26-29 22
16. C.S.M. Dr. T. S. 25 9 3 13 28-38 21
17. Ș.N. Oltenița 25 5 9 11 17-33 19
18. Chimia Brazi 25 6 5 14 25-43 17

ETAPA VIITOARE (duminica 29 apri
lie) : Progresul Vulcan București — 
Autobuzul București (0—3). Metalul 
Ptopeni - Electroputere Craiova (1—3). 
F.C.M. Giurgiu — C.S.M. Drobeta Tr.' 
Severin (O-3), Șoimii Sibiu — Ș.N. 
Oltenița (3-0), Viitorul Scornlcești — 
Dinamo Slatina (0-1), Rulmentul Ale
xandria - Chimia Tr. Măgurele (1-0).’ 
Metalul București — Rapid București 
(0-0), Petrolul Ploiești — Gaz metan 
Mediaș (1—2), Poiana Cîmpina - Chi
mia Brazî (1—1).

mandan, C. Crețu, A. Gunther, M. 
Vilceanu, I. Lespuc, Al. Jurcâ, 1. Si- 
mion ,1 P. Lungu.

1. „U- Cluj-Nap. 25 15 4 6 51-17 34
2. Gloria Bistrița 25 13 3 9 52-27 29
3. Minerul Anina 25 13 1 11 41-31 27
4. Aurul Brad 25 12 3 10 41-31 27
5. C.F.R. Cj.-Nap. 25 13 1 11 34-31 27
6. Min. Cavnic 25 11 4 10 39-39 26
7. Minerul M. N. 25 13 0 12 29-32 26
8. Metalurg. Cuglr 25 11 4 10 31-38 26
9. F.C.M. Reșița 25 9 7 9 38-28 25

10. U.M. Timișoara 25 10 5 10 29-33 25
11. Chimica Tim. 25 11 2 12 31-38 24
12. Ind. sîrmei C.T. 25 10 3 12 31-32 23
13. înfrățirea Or. 25 10 3 12 29-33 23
14. Mureșul Deva 25 10 3 12 24-30 23
15. C.I.L. Sighet 25 9 5 11 34-40 23
16. Dacia Orâștie 25 9 3 13 18-38 21
17. Victoria Câlan 25 9 3 13 20-52 21
18. C.F.R. Timiș. 25 9 2 14 35-37 20

ETAPA VIITOARE (duminică 29 apri
lie) : F.C.M. Reșița - Metalurgistul 
Cuglr (1—1). Chimica Tîmăvenl — 
Minerul Moldova Nouă (0—2), Gloria 
Bistrițo - C.F.R. CIuj-Napoca (0-0), 
Aurul Brad - U.M. Timișoara (1—2), 
Minerul Cavnic - Minerul Anina 
(0—3), „U“ CIuj-Napoca - Mureșul
Deva (4-0). Ind sîrmei C. Turzii - 
Victoria Călan (0-3), C.F.R. Timișoa
ra - Dacia Orăștie (0-1), Înfrățirea 
Oradea — C.I.L. Sighet (1—3).



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU

ÎN BURUNDI
(Urmare din pag. 1)

tenie, înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Sîmbătă seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat 
la un banchet oficial oferit în 
onoarea lor de președintele 
Jean Baptiste Bagaza și doamna 
Fausta Bagaza.

în timpul banchetului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, urmărite cu 
deosebită atenție de întreaga 
asistență.

★
Duminică, in cea de-a doua 

zi a vizitei solilor poporului 
român in Republica Burundi, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Jean 
Baptiste Bagaza și doamna 
Fausta Bagaza, au făcut o vi
zită la Teza, important centru 
economic al țării, situat la 
nord-est de Bujumbura, in pro
vincia Muramvya.

După circa o oră de mers se 
ajunge în zona întinselor plan
tații de ceai de la Teza. In
trarea in localitate se face pe 
sub un mare arc de triumf pe 
care scrie „Bun venit solilor 
poporului român !“.

Alte mii de cetățeni — de 
data aceasta lucrători ai plan
tațiilor de la Teza și locuitori 
ai satelor din împrejurimi — 
care poartă portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, ale 
președintelui Bagaza, aclamă 
necontenit. Oaspeții sînt con
duși intr-o incintă unde s-a or
ganizat un adevărat miting. 
Răsună puternic vibrante urări 
în cinstea prieteniei româno- 
burundeze. Se scandează 
„Ceaușescu — Bagaza", 
„România — Burundi". Este 
pentru prima dată cînd in a- 
ceastă țară se află ca oaspete 
un șef de stat străin.

în această ambianță de entu
ziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Bagaza 
și doamna Fausta Bagaza _ iau 
loc într-o tribună acoperită în 
întregime cu flori.

Raphael Nyandwi, guverna
torul provinciei Muramvya, a- 
dresează celor doi șefi de stat 
și soțiilor lor calde cuvinte de 
bun venit.

A luat apoi cuvintul pre
ședintele Republicii Burundi, 
jean Baptiste Bagaza.

In ovațiile mulțimii s-a o- 
ferit apoi cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Baptiste Bagaza, Ioț 
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Fausta Bagaza au fost 
conduși apoi printre plantați
ile de ceai de la Teza, care 
aparțin statului.

Vizita la plantațiile de ceai 
de la Teza a prilejuit oaspe
ților români o bună cunoaște
re a unora din preocupările în 
domeniul agriculturii a harni
cului popor burundez, oferind, 
totodată, un prilej de abordare 
concretă a căilor de cooperare 
și mai intensă în domenii dintre 
cele mai diverse, între Româ
nia și Burundi.

★
în continuarea dialogului la 

nivel înalt, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut duminică după-amiază 
o nouă intilnire cu pre
ședintele Republicii Burundi, 
colonel Jean Baptiste Ba
gaza. Continuind convorbirile, 
cei doi președinți au abordat în 
continuare probleme privind 
promovarea relațiilor româno- 
burundeze, atît pe plan bilate
ral cit și pe arena internațio
nală în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie. de înțelegere și stimă re
ciprocă.

*
Duminică seara, la Palatul 

Națiunilor din Bujumbura, a 
fost oferit un spectacol de gală 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Inalții oaspeți români au răs
plătit cu aplauze acest specta
col, ținuta sa artistică, măies
tria interpreților, Calitatea cîn- 
tecelor și dansurilor prezenta; 
te, expresii ale unei civilizații 
și culturi profund originale.

TROFEUL HUNGARIAÎH „
BUDAPESTA, 22 (prin telefon). 

Cea de a XVII-a ediție a< „Tro
feului Hungaria" a reunit pe 
planșe 149 de sabreri din 15 țări, 
printre care și România. Toți cei 
5 reprezentanți români s-au ca
lificat în turul 2 din prelimi
narii, pentru ca apoi, în aceas
tă etapă să se înregistreze sur
prinzătoarea •'’eliminare a lui Nil- 
ca, Pop s-a calificat cu 4 v.» C. 
Marin, Mustață și Oancea cu 
cîte 3 v.

Sabrerii români rămași în 
competiție au trecut cu succes 
și de turul 3 al preliminariilor, 
Pop, Mustață și Oancea cu cîte 
4 v„ Marin cu 3 v. In elimină
rile directe Mustafd a pierdut la 
Nagyhazi, cu 5—10, ratind un cu
loar foarte favorabil pentru a 
ajunge direct în finală. C. Ma
rin a pierdut la Nazlimov

“ LA SABIE,
(7—10), în timp ce Pop a trecut 
de A. Kovacs (10—7), Iar Oan
cea de Humming (10—6). Oan
cea a continuat buna comporta
re din asaltul precedent între- 
cîndu-1 pe Sidiak cu 10—8. In 
același timp Pop și-a continuat 
drumul spre finală trecînd șl de 
Miiiier, cu 10—7. Au urmat pen
tru cei doi sabreri români asal
turile care aveau să decidă ca
lificarea direct în finală. Oancea 
n-a putut, însă, să treacă de 
Krovopuskov (4—10). în schimb, 
Pop a dispus de fostul campion 
mondial P. Gerevich cu 10—4. 
Pop a intrat direct în finală. îm
preună cu cubanezul La Varde
za și sovieticii Nazltmov șl Kro
vopuskov.

In recalificări Mustață a cedat 
Ia Gedovari (6—10). iar C. Ma
rin, după ce trecuse de Rapoy

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• CURSA CICLISTÂ Interna

țională pentru amatori desfășu
rată în R. F. Germania, s-a în
cheiat cu succesul Iul K. Ander
son (Luxemburg). în clasamen
tul pe echipe : Polonia, R. F. 
Germania, Suedia. Luxemburg. 
România, Elveția. Norvegia șl 
Cehoslovacia. Etapa a Ș-a a re
venit rutierului Michalakl (R. F. 
Germania) în 2h 46 : 04. în ace
lași timp cu învingătorul, pe lo
cul 7. a sosit șl Ionel Gancea.
• TURNEUL internațional - fe

minin de baschet de la Szekes- 
fehervar a revenit selecționatei 
R. S. S. Lituaniene. Rezultate 
din ultimele două zile : R.S.S. 
Lituaniană — Italia 71—72, Româ
nia — R. D. Germană 97—76. 
Cuba — România 86—81, Franța 
— R. D. Germană 85—75, R.S.S. 
Lituaniană — Ungaria 75—69, Ita
lia — Bulgaria 79—73.'

® LA SOFIA. în turneul inter
național de polo pe apă pentru 
echipe de tineret (jucători pînă 
în 20 de ani) România — Grecia 
5—3, România — Bulgaria B 4—3.

• CU O RUNDA înainte de în
cheierea turneului internațional 
masculin de șah de la Zalaeger- 
szeg (Ungaria), în clasament con
duce Vadasz (Ungaria) cu 9 p, 
urmat de Barczay (Ungaria) — 
8'ft (1), Theodor Ghlțescu (Româ
nia) — 7'/,r în rundele 11 șl 12 
Ghlțescu a remizat cu Platnic și 
Velikov, iar Ungureanu cu Me- 
leghedi șl Kovacs.
• IN PRIMA RUNDA a fina

lei turneului zonal feminin de 
șah .de la Zalaegerszeg (Unga
ria) Elisabeta Polihroniade a 
remizat cu Suzana Makal. iar 
Ger’.rude. Baumstarck cu Klimo
va.
• LA RIMINI. în cadrul com

petiției internaționale masculine 
de handbal pentru echipe de ti
neret (Jucă.torl pină în 20 de 
ani), selecționata României a în
vins cu scorul de 28—16 formația 
Portugaliei. Alte rezultate : Fran
ța — Italia 13—13 ; Brazilia — 
Belgia 23—11, Portugalia — Bra
zilia 17—17.

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

putut depăși pe polonezul Andrej 
Kudelski și, pierzind «prin tuș, a 
ocupat locul 6.

O victorie deosebit de prețioa
să a realizat reprezentantul țării 
noastre la categoria 57 kg, Aurel 
Neagu. Intr-un meci hotărîtor 
pentru primele trepte ale podiu
mului, campionul român l-a în- 
tilnit pe Bernard Bobrich (R.D.G.), 
care înaintea acestei partide avea 
o situație mai bună pe foaia de 
concurs. Aurel Neagu a început 
foarte decis confruntarea șl a 
realizat cîteva procedee tehnice 
spectaculoase, obținînd la sfîrși- 
tul primei reprize un avantaj de 
7 puncte. Cu toate că încă din 
acel moment se contura succesul 
sportivului nostru, acesta a con
tinuat să atace insistent, mărin- 
du-și avantajul la 13—3, după 6 
minute de luptă. Văzîndu-se de
pășit, B. Bobrich riscă, este con
trat prompt de Neagu și cu un 
tur de cap la marginea saltelei, 
intîlnirea ia sfîrșit cu victoria 
prin tuș a luptătorului român. 
Astfel, Aurel Neagu intră în 
posesia medaliei de argint, repe- 
tînd performanța de anul trecut» 
la C. E. de la Sofia

Gigei Anghel (62 kg) a avut 
un program mal încărcat în 
cursul zilei de sîmbătă. Diminea
ța, el l-a depășit pe iugoslavul 
Saip Bajrami, cîștigînd prin su
perioritate evidentă (26—6). Mult 
mai echilibrat și mai dificil a 
fost meciul sau cu Eduart Giray, 
disputat în turul IV. Condus, la 
început, la puncte (0—3), Gigei 
Anghel a refăcut în mare parte 
terenul pierdut (3—4) și a lipsit 
foarte puțin ca el să fie declarat 
învingător prin descalificare, par
tenerul său de întrecere apărîn- 
du-se exagerat în ultima repriză. 
IAsînd, totuși, lupta să continue, 
arbitrii au acordat victoria spor
tivului vest-german, Gigei Anghel 
clasîndu-se astfel pe locul 5.

O mare șansă a ratat Emilian 
Cristian (74 kg), care, cu o vic
torie în fața luptătorului bulgar 
Alexandr Nanev, ar fi putut să 
cucerească medalia de argint la 
categoria sa. Dar, deși succesul 
lui în întîlnirea respectivă a fost 
foarte aproape de a se realiza 
(el a condus la puncte cu 2—0, 
4—1, în repiiza secundă), lipsit 
de pregătirea fizică necesară, 
Cristian a cedat apoi inițiativa, 
permițînd adversarului să cîștige 
cu .... 12—6. Astfel, el nu s-a pu
tut califica în finala de trei, cla
sîndu-se pe locul 5.

Deși condus nîajoritatea timpu
lui la puncte de Ilia Mate, 
(U.R.S.S.), campionul român Va- 
sile Pușcașu a luptat curajos în

această partidă și în repriza se
cundă a avut un excelent prilej 
de a realiza victoria prin tuș. 
sportivul sovietic fiind menținut 
în situație dificilă mal mult 
timp, în cîteva momente „tușul" 
fiind ca și reușit. Dar, Ilia Mate 
a găsit o soluție salvatoare, cîști
gînd, în final, la puncte. Șl ast
fel, Vasile Pușcașu a pierdut po
sibilitatea de a transforma „bron
zul" într-o medalie mai prețioasă.

Tînărul Andrei Ianko (+100 kg) 
a fost nevoit să se recunoască 
învins în fața puternicului său 
adversar Salman Hașimikov 
(U.R.S.S.), cel care a dominat cu 
autoritate întrecerile la categoria 
grea. în urma acestei Infringed,' 
ianko s-a clasat pe locul 4, per

formanță promițătoare pentru un 
luptător care anul trecut a par
ticipat la întrecerile Juniorilor.

★
Cu prilejul campionatelor euro

pene de la București, Milan Er- 
cegan, președintele F.I.L.A., A 
inmlnat distincții ale forului in
ternațional, pentru merite deose
bite în dezvoltarea luptelor în ța
ra noastră, cit și pe plan mon
dial, unor activiști sportivi șl 
tehnicieni români.

Au primit diplome șl medalii ; 
Al. Crăciunescu, președinte al 
F.R.L.. I. Corneanu, vicepreșe
dinte al F.I.L.A., v. Dona, se
cretar al F.R.L., I. Cernea șl Gh. 
Marton, arbitri internaționali.

FIȘIER

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI 
Puncte

1. U.R.S.S. 53 p
2. Bulgaria 34 p
3. R.D. Germană 25 p
4. România 22 p
5. Polonia 21,5 p
6. R.F. Germania 17 p
7. Ungaria 14 p, 8. Iugoslavia 
7 p, 9. Turcia 6 p, 10. Ceho
slovacia 4 p, 11. ’talia 4 p, 
12. Franța 2 p, 13. Grecia 
0,5 p.

Clasamentul pe medalii : 1. 
U.R.S.S. 8-1-0 ; 2. Bulgaria 
1—2—3 ; 3. R. D. Germană
1—2—1 ; 4. R. F. Germania 
0-2-1 ; 5. Polonia 0-1-3 ; 6. 
România 0-1—2 ; 7. Ungaria 
0-1-0.

I. POP-LOCUL III
(10—9), a fost eliminat de Sidiak 
(4—10). Oancea a tras cu Nagy
hazi.

A învins cu 16—7, dar după 
aceea a pierdut cu 10—9 la Ge
revich, care a intrat în finală. 
Celălalt finalist a fost Ulbrich 
(10—6 cu Sidiak !).

In turneul final. Pop realizea
ză 3 victorii (5—1 la Nazltmov, 
5—2 la Ulbrich și 5—3 la La 
Vardeza), la fel ca și Nazltmov, 
Ulbrich șl Krovopuskov cu care 
în continuare a susținut un tur
neu de baraj. In baraj : 5—4 la 
Nazlimov, 4—5 la Ulbrich și 
3—5 la Krovopuskov. Clasament 
final : I. Nazlimov (U.R.S.S.) 3
v.d.b., 2. Ulbrich (R.D.G.) J 
v.d.b., 3. Pop (ROMANIA) 3
v.d.b. 4. Krovopuskov (U.R.S.S.) 
3 v.d.b., 5. Gerevich (Ung.) 2 v., 
6. La Vardeza (Cuba) 1 v.

★
Actuala ediție a „Cupei Euro

pei" la spadă a fost cîștigată 
de formația „Masque de fer" 
Lyon, campioana Franței. Cam
pioana țării noastre. Steaua Bu
curești, a fost eliminată în sfer
turi de finală de către S. C. 
Manglarotti, campioana Italiei : 
8—8, dar 64—63 tușe date !

TELEX
FOTBAL a Etapa a 27-a a cam

pionatului italian : Ascoli — A- 
vellino 2—0, Catanzaro — Peru
gia 1—1, Fiorentina — Atalanta 
0—1, Juventus — Roma 4—1, Vi
cenza — Inter 0—1, LazLo — To
rino 0—0, Milan — Verona 2—1, 
Napoli — Bologna 2—1.

HOCHEI • La Moscova, sîm
bătă. în C. M. : U.R.S.S. —
Cehoslovacia 11—1 (4—0, 5—1,
2—0), Suedia — Canada 5—3 (0—1, 
4—2, 1—0), R. F. Germania —
S.U.A. 6—3, (2—2, 3—0, 1—1). Du
minică : S.U.A. — Finlanda 6—2 
(1—0, 3—2, 2—0).

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Houston (Texas) : 
Higueras — Tanner 6—2, 6—2 ; 
Mayer — Orantes 7—6, 6—3.

48

(Unga-

Neagu 
D. Lo
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Turul 5 : J. Falondy, (Polonia) b.p. A. Rențea (România). 
A« Sanoian (U.R.S.S.) b.t. S. Stoianov (Bulgaria) ; fioalâ : 

A. Sanoian (U.R.S.S.) b.t. A. Rențea (România).
CLASAMENTUL FINAL

. .Ar?ak Sanoian (U.R.S.S.), campion european. 2. J. Falondys (Po- 
3. A. Rențea (România), 4. S. Stoianov (Bulgaria), 5. P. Polkio 

(rtalia), 6, J. Zidzik (Cehoslovacia).
Turul 4 : H. Reich (R.D.G.) b.t. A. Seyhanli (Turcia). I. Su- 
9a®v (U.R.S.S.) b.t. A. Kudelski (Polonia) ; finală pentru 

.3 1 a fost stabilit in tururile anterioare) : H. Reich
(R.D.G.) b.p. A. Kudelski (Polonia).

CLASAMENTUL FINAL
1. laraghi Șugaev (U.R.S.S.), campion european, 2. H. Reich (R.D.G.), 

3. A. Kudelski (Polonia), 4. A. Seyhanli (Turcia), 5. Fr. Nieble (R.F.G.), 
6. D. Ignat (România).

CȚ Turul 5 : I. Ț *
Bnrtto (Franța), A. Neagu (România) b.t. ' B. 

(R.D.G.), S. Beloglazov (U.R.S.S.) n-a avut adversar ; finală : 
loglazov (U.R.S.S.) b. diferență puncte I. Țocev (Bulgaria).

CLASAMENTUL FINAL
1. Serghei Beloglazov (U.R.S.S.), campion european, 2. A. 

(România), 3. I. Țocev (Bulgaria), 4. Ai Bobrich (R.D.G), 5. 
Brutto (Franța), 6. R. Dariev (Iugoslavia).

ZO Turul 4 : J. Szymanski (Polonia) b.d.p. L. Szalontay 
ria), M. Dukov (Bulgaria) b.s.p. E. Pocher (R.D.G.). "e. 

Giray (R.F.G.) b.p. G. Anghel (România) ; finale : E. Giray (R.F.G.) 
b.p. J. Szymanski (Polonia), M. Dukov (Bulgaria) b. neprezentare 
(oprit de medic) E. Giray (R.F.G.).

CLASAMENTUL FINAL
1. Miho Dukov (Bulgaria), campion european, 2. E. Giray (R.F.G.), 

3. J. Szymanski (Polonia), 4. L. Szalontay (Ungaria), 5. G. Anghel 
(România), 6. E. Pocher (R.D.G.),

ZQ Turul 5 : N. Petrenko (U.R.S.S.) b.t. E. Probst (R.D.G.), 
I. lankov (Bulgaria) b.p. S. Seidi (Iugoslavia) ; finală pen

tru locurile 2-3 : I. lankov (Bulgaria) b.p. E. Probst (R.D.G.).
CLASAMENTUL FINAL

1. Nikolai Petrenko (U.R.S.S.), campion european, 2. I. lankov (Bul
garia), 3. E. Probst (R.D.G.), 4. Ș. Seidi (Iugoslavia), 5. G. Catalano 
(Italic), 6. L. Șandor (România).

*7^4 Turul 5 : Al. Nanev (Bulgaria) b.p. M. Knosp (R.F.G.) ;
• finale : A. Muslimov (U.R.S.S.) b.d.p. K. Ristov Jugoslavia),

M. Knosp (R.F.G.) b.p. A. Muslimov (U.R.S.S.).
CLASAMENTUL FINAL

(U.R.S.S.), campion european, 2. M. Knosp 
(Bulgaria), 4. K. Ristov (iugoslavia), 5. E. Cris- 
Scigalski (Polonia) șl H. “ “ “

!• Țocev (Bulgaria) b. superioritate puncte D. Lo 
“ Bobrich 

S. Be-

1. Abdul Muslimov
(R.F.G.), 3. Al. Nanev
tian (România), 6. R.

Turul 5 : A. Seger (R.F.G.) b.t. R. 
finale : A. Alekseev (U.R.S.S.) b.s.p.

(Ungaria) b.p. A. Seger (R.F.G.).
CLASAMENTUL FINAL

Alekseev (U.R.S.S.), campion european, 2. I. Kovacs (Unga-

82
I. Kovacs

Desculidis (Grecia). 
Karabagiak (Turcia) ;
I. Kovacs (Ungaria),

1. Aleg ______ ___ r _ , . . «
ria), 3. A. Seger (R.F.G.), 4. R. Karabagiak (Turcia), 5. E. Kamberov 
(Bulgaria), 6. H. Mazur (Polonia).

Turul 5 : U. Neiipert (R.D.G.), b.d. I. Ghinov (Bulgaria), 
A. Daudov (U.R.S.S.) n-a avut adversar ; finale : U. Neu- 

pert (R.D.G.) b.t. A. Daudov (U.R.S.S.), A. Daudov (U.R.S.S.) b.p. 
I. Ghinov (Bulgaria).

CLASAMENTUL FINAL
1. Uwe Neiipert (R.D.G.), campion european, 

(U.R.S.S.), 3. I. Ghînov (Bulgaria), 4. X Busse 
tresilyem “............................................... - ~ *

100

2. A. Daudov 
(Polonia), 5. A. Pe-

(Ungaria), 6. W. Liebgoot (R.F.G.).

Finala : I. Mate (U.R.S.S.) b.s.p. V. 
CLASAMENTUL FINAL

Mate (U.R.S.S.). campion european. 2.

Pușcașu (România).

.. ..... ,^....___ ,. ___ ,___ _____ .____ . - S. Cervenkov (Bulga
ria), 3. V. Pușcașu (România), 4. I. Stranisko (Cehoslovacia), 5. I. Ro
botica (Ungaria), 6. H. Buttner (R.D.G.).

■ 1AA Finale : S. Hașimikov (U.R.S.S.) b.d. R. Gehrke (R.D.G.), 
T-LVV S. Hașimikov (U.R.S.S.) b.s.p. A. Sandurski (Polonia). 

CLASAMENTUL FINAL
1. Salman Hașimikov (U.R.S.S.), campion european, 2. R. Gehrke 

(R.D.G.), X A. Sandurski (Polonia). 4. A Ianko (România), 5. J. Bella 
(Ungaria), 6. P. Ivanov (Bulgaria).

1. Ilia

!
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DEBUT BUN AL
(Urmare din vaa D

Cum s-a marcat 7 La început, 
clasicul joc de tatonare. Cu gre
șeli de ambele părți șl oarecare 
lipsă de decizie. In min. 10 pi
lierul CorneUu face o „spargere", 
urmează o aglomerare, Paras- 
chiv deschide spre Constantin 
care șutează înalt, Gaetaniello 
încearcă „mark", dar nu e de
cis. scapă balonul, pe care 
CONSTANTIN îl urmărește bine. 
11 culege și-l culcă în terenul 
de țintă : 4—■0 (transformarea e 
ratată). Va trebui să așteptăm 
24 de minute pentru a mai ve
dea ceva deosebit din partea e- 
chipel noastre : Pintea prinde
perfect la o tușă. Paraschiv in
tră, inspirat, pe partea ..inclusă”, 
Munteanu primește un balon, pe 
care-I face de... eseu și pasă la 
E. STOICA, acesta-1 culcă în te- 
renul de țintă, CONSTANTIN 
transformă și : 10—0. Repriză.
Cinci minute după reluare, du
mitru urmărește un balon dis
putat de înaintași șl, decis, se 
aruncă între buturi (CONSTAN
TIN transformă) : 16—0. peste 
trei minute, fază clasică pînă la 
aripa GH. DINU care intră în 
terenul de țintă (CONSTANTIN 
reușește transformarea) șl : 
22—0. In mln. 58 MURARIU. în 
vervă deosebită ieri, urmărește 
o fază „făcută" de Becheș (o re
velație) șl înscrie o nouă încer
care : 26—0. Peste două minute, 
o acțiune excepțională a acelu-

RUGBYȘTILOR
iași Murariu. mingea, după un 
traseu perfect, ajunge la GH. 
DINU, șarjă și eseu la colț : 
30—0. Min. 64 : debutantul BE
CHEȘ ia o acțiune pe cont pro
priu, simulează pasa, dar intră 
singur și înscrie : 34—0. (Min.
66 : Paraschiv, după o cursă de 
50 de metri, este prins la 1 me
tru de buturi !). în min. 70 DU
MITRU reușește a doua încer
care culcînd prin grămada in
trată în terenul de țintă al ita
lienilor (TUDOSE transformă) 
și : 40—0. In fine,- murariu 
mai înscrie și el o dată o în
cercare în min. 78. pecetluind 
scorul : 44—0 și o dominare care 
a făcut ca jocul să devină tot 
mai inegal.

Arbitrul francez J. Saint-Guil- 
hem a condus, în general, bine 
echipele : ROMANȚA : Tudose 
— Gh. Dinu, Becheș, Constantin^ 
Motrescu — Alexandru. Paras
chiv — Stoica, Dumitru, Mura
riu — Pintea, M. Ionescu — 
Comeliu (min. 59 Scarlat), Mun
teanu, Ungureanu. ITALIA : Ca- 
ligiurl — Marchetto. Francesca- 
to, Gaetaniello. Mascioletti — 
Zuin, Ancilliotti — Blessano. 
Mariani, De Anna — Fedrigo 
(min. 55 Lijoi). Dal Doss — Al- 
tlgieri, Robazza, Screnci.

CLASAMENT IN C.E. (Grupa A)
1. FRANȚA 5 5 0 0 171- 34 15
2. Italia 5 2 0 3 71- 76 0
X România 3 2 0 1 80- 18 7
4. Polonia 4 1 0 3 40- 81 6
9. U.R.S.S. 2 1 0 1 18- 38 4
6. Spania 3 0 0 3 10-143 3

O NOUĂ REPARTIȚIE ÎN „CUPA U.E.F.A
PARIS, 22 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „L’Equipe", 
reluînd la rîndul său o infor
mație a cotidianului „Sport" 
Zilrlch, la viitoarea ediție a 
„Cupei U.E.F.A." repartiția e- 
chtpelor se va face după un 
coeficient de performanță. Po
trivit unui clasament neoficial, 
cîte patru echipe ar putea în
scrie R. F. Germania, Olanda șl

Belgia, cîte trei echipe Anglia. 
Spania, iugoslavia, R. D. Ger
mană ; cîte două echipe Italia» 
Franța, Ungaria, Cehoslovacia. 
Polonia, Portugalia, Elveția, Aus
tria, Scoția. România, Grecia,' 
Suedia și Bulgaria ; cîte o echi
pă Turcia. Danemarca, Irlanda, 
Norvegia, Malta. Finlanda. Ci
pru, Islanda, Albania, Luxem
burg și Irlanda de Nord,
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