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Deplinâ satisfacfie pentru rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei in Burundi

In dimineața zilei de luni, 23 
aprilie, la Palatul Prezidențial 
din Bujumbura a avut loc ce
remonia decernării de înalte 
distincții președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu și pre
ședintelui Republicii Burundi, 
colonel Jean Baptiste Bagaza, 
doimnei Fausta Bagaza.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-a fost 
conferit „Marele Cordon" al Or
dinului National al Republicii 
Burundi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a acordat colonelului Jean 
Baptiste Bagaza, președintele 
Republicii Burundi, și doamnei 
Fausta Bagaza Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
Clasa I.

★
Ineununînd rezultatele deo

sebit de fructuoase ale dialo
gului la cel mai inalt nivel 
dintre _ Republica Socialistă 
România și Republica Burundi, 
președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele Jean Baptiste 
Bagaza au semnat, luni 23 a- 
prilie, Tratatul de prietenie și 
cooperare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Burundi. Cei doi șefi de stat 
au adoptat, de asemenea, Co
municatul comun.

La sosirea in Sudan, inalfii oaspeți români 
au fost intimpinați cu vibrante manifestări

de simpatie
Populația orașului Khartum 

a făcut luni, 23 aprilie, o pri
mire deosebit de caldă pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, care au sosit în a- 
ceeași zi în Republica Demo
cratică Sudan într-o vizită ofi
cială de prietenie, la invitația 
președintelui Gaafar Moham
med El Nimeiri și a doamnei 
Buseina Nimeiri.

Zeci de mii de locuitori ai 
capitalei au rezervat — pe tot 
drumul parcurs de coloana ofi
cială — o vibrantă ma
nifestare de simpatie și pre
țuire solilor poporului român. 
Ei au dat astfel expresie sen
timentelor de admirație și con
siderație pe care poporul su
danez Ie nutrește față de po
porul român pentru marile suc
cese dobindite in toate dome
niile, pentru rolul remarcabil 
pe care România îl joacă pe 
pian internațional, pentru con
tribuția deosebită a președin
telui Nicolae Ceaușescu la pro
movarea cauzei cooperării in
ternaționale, a progresului și 
păcii in lume.

Este ora 18,10. Aeronava 
prezidențială aterizează.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și

După meciul .cu Italia, din C.E.

RUGBYȘTII NOȘTRI PRIVESC 
CU OPTIMISM PARTIDELE

DE LA MADRID Șl HARKOV
Pierzînd, în decembrie, par

tida cu Franța (6—9), rugbyștii 
români și-au văzut, dintr-o 
dată, anulate șansele la primul 
loc în campionatul european. 
Dar în acel meci învinșii n-au 
fost .inferiori învingătorilor, de
venind chiar o regulă ca de
partajarea între rugbyștii fran
cezi și români să fie extrem 
de anevoioasă în ultimul timp. 
Și iată-i pe „tricolori" angajați 
astfel în cursa pentru ocu
parea... poziției secunde a po
diumului. 30—9 cu Polonia, la

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Fausta Bagaza.

După ce semnează Tratatul 
de prietenie și cooperare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean Baptiste Ba
gaza se felicită reciproc, își 
string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează, în aplauzele asis
tenței.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Baptiste 
Bagaza au făcut apoi scurte 
declarații.

★
Luni dimineață, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, Însoțiți de 
președintele Jean Baptiste Ba
gaza și doamna Fausta Bagaza, 
au făcut la bordul unei nave 
speciale o călătorie pe Întinsul 
șl frumosul lac Tanganika.

★
Luni, 23 aprilie 19'9, a luai 

sfirșit vizita oficială de priete
nie efectuată in Republica Bu
rundi de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de tova
rășa Elena Ceaușescu.

La sosirea pe aeroport, unde 
domnește o atmosferă sărbăto
rească, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intimpi- 
nați de o mare mulțime de oa-

(Continuare în pag. a 4-a)

fi prețuire
tovarășa -Elena Ceaușescu sint 
intimpinați eu deosebită priete
nie șl căldură de președintele 
Gaafar Mohammed El Nimeiri 
și doamna Buseina Nimeiri. Cei 
doi șefi de stat își string în
delung mîinile, se salută eu 
multă bucurie.

In acordurile imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
cratice Sudan sint trase 21 sal
ve de artilerie. Președintele 
României primește raportul co
mandantului gărzii militare, 
după care, însoțit de șeful sta
tului sudanez, trece in revistă 
unitatea aliniată pe aeroport. 

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați apoi în salonul de o- 
noare al aeroportului, unde se 
întrețin într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, specifică re
lațiilor de prietenie româno- 
sudaneze, cu președintele Gaafar 
Mohammed El Nimeiri și doam
na Buseina Nimeiri.

împreună se îndreaptă apoi 
spre Palatul Poporului, reșe
dința oaspeților români pe du
rata vizitei.

Drumul pină la reședință 
constituie cadrul unor mani-

(Continuare in pag. a 4-a)

Mircea Munteanu face o 
fentă, pasă și... Enciu Stoi
ca (invizibil in fotografie) 
va înscrie o nouă incercare. 
In dreapta, gata să intervi
nă. Constantin și Alexan
dru. Foto : D. NEAGU

Lublin, și acum un categoric 
44—0 cu Italia (care a venit la 
București nu fără oarecari 
pretenții, avansate de noul ei 
antrenor, cunoscutul fundaș al 
naționalei franceze, Pierre Vi- 
llepreux), cota internațională a

„EUROPENELE" DE LUPTE DE LA BUCUREȘTI, 
TEST PREOLIMPIC DE PRIM ORDIN ’

• Bilanțul sportivilor români 
s-a înscris in tradiția succeselor 
de prestigiu • Nivel tehnic ți 
spectacular superior edițiilor 
anterioare • Un eficient proces 
de întinerire la majoritatea e- 
chipelor • învingători nescon
tați, favoriți învinși I • -Drumul 
consacrării este accesibil nu
mai celor care țin pasul cu 
noile cerințe ale acestei disci

pline
Așteptată cu mare interes de 

lumea sportului mondial, edi
ția 19'9 a campionatelor euro
pene de lupte, desfășurate la 
București, a constituit, așa cum 
era de prevăzut, un important 
test preolimpic pentru toți cei 
aproape 300 de participanți din 
21 de țări ale continentului. 
Spectatorii care au urmărit, din 
tribunele Palatului sporturilor 
și culturii, partidele disputate 
pe cele trei saltele de concurs 
au putut constata, chiar de la 
primele tururi, nivelul tehnic 
și spectacular al întrecerilor, 

LUPTĂTORII, MÎNDRIA NOASTRĂ!
Palatul sporturilor intr-un decor nou, inedit. Al campio

natelor europene de lupte. Premieră in țara noastră, meri
tată, pentru că luptătorii noștri, îndeosebi cei de greco-ro
mane, sini, de cițiva ani, printre cei mai buni din Europa 
și din lume. Suprafața sălii acoperită de trei saltele uriașe, 
de culorile tricolorului nostru, roșu, galben ți albastru, arăta 
ca o scenă festivă, cu o ambianță entuziastă. „O organi
zare impecabilă". Ața cum a declarat președintele Federa
ției Internaționale de Lupte Amatoare (FJ.L.A.), Milan Er- 
cegan, la primirea care a avut loc la ministrul turismului 
ți sportului din țara noastră. Emil Drăgănescu, președintele 
C.N.EJ'S. Cuvintele conducătorului forului internațional al 
acestui sport au fost foarte laudative la adresa luptăto
rilor noștri, a federației române ți conducerii mișcării spor
tive din țara noastră care acordă de ani de zile sprijin dez
voltării acestui frumos sport, nu numai in România, ci ți 
in alte țări, prin trimiterea unor antrenori și tehnicieni ro
mâni. Dealtfel, F.I.L.A. a decernat săptâmina trecută Insig
na ți Diploma de onoare conducerii mișcării noastre spor
tive, unor oficiali și antrenori in semn de recunoștință din 
partea forului internațional pentru contribuția adusă la dez
voltarea sportului luptelor pe plan național și mondial

Deși pe parcursul unui an competițional sportul luptelor, 
sport mai puțin spectaculos dacă nu este binecunoscut, 
atrage la noi un număr redus de spectatori, la aceste cam
pionate europene de la Palatul sporturilor au asistat zilnic 
cîteva mii de spectatori. Cu fiecare zi consumată, cunoștin
țele spectatorilor creșteau ți astfel frumusețea luptelor, cit 
și atmosfera din sală, de susținere a sportivilor, sporeau in 
intensitate.

Aceste campionate au fost relatate de 32 de ziariști străini 
din 12 țări europene, in presă, la radio și televiziune. A- 
ceștia au fost impresionați de faptul că luptătorii români 
de greco-romane au reușit să-și păstreze titlul pe echipe 
ciștigat anul trecut la Oslo, in condițiile unei riposte spor
tive de mare clasă din partea partenerilor de întrecere so
vietici. Intr-adevăr, in condițiile unei concurențe mult mai 
importante față de anii trecuți. luptătorii noștri au reușit să 
rămlr.ă primii în Europa Ei sint mindria noastră ți speran
țe olimpice îndreptățite la medalii de aur pentru anul viitor, 
la Olimpiada de la Moscova.

Aurel NEAGU

selecționatei noastre pare re
lansată I

Să judecăm însă faptele cu 
luciditate. Și să spunem că 
adversarii noștri de duminică, 
„azzurrii", au constituit real
mente o decepție, opunînd

Ion Draica (dreapta) ți-a luat
Dolgowicz, devenind pentru a

pregătirea deosebită și dorința 
de afirmare a tuturor concu- 
renților. Principalele forțe ale 
luptelor europene au fost re
prezentate de echipe complete, 
luptătorii din Uniunea Sovieti- 

rugbyștilor români o rezisten
tă foarte modestă. Din punctul

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare în pag. 2-3) 

revanșa în fața polonezului Jan 
treia oară campion european 

Foto : Vasile BAGEAC

câ, Bulgaria, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Suedia (la greco- 
romane), Turcia, R.D. Germa
nă (la libere), contribuind, fi
rește, alături de sportivii ro
mâni, la creșterea nivelului va
loric al competiției.

Superioare, deci, din toate 
punctele de vedere întrecerilor 
continentale de anul trecut, 
campionatele europene recent 
încheiate, la București, au pri
lejuit o nouă afirmare a re
prezentanților școlii românești 
de lupte, care au ocupat, din 
nou, PRIMUL LOC IN EURO
PA Ia greco-romane și au ob
ținut unele succese remarcabile 
și la stilul libere. Cele ZECE 
MEDALH cucerite de luptătorii 
români (7 la greco-romane și 3 
la libere) reprezintă un bilanț 
care-i onorează pe sportivi și 
pe tehnicienii care le-au asigu
rat o pregătire Ia nivelul cerin-

Dan GÂRLESTEANU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

„Cupa țărilor latine"

la handbal

ECHIPA 
ROMÂNIEI - 

LOCUL I
RIMINI, 23 (prin telex). Cea 

de a IX-a ediție a „Cupei ță
rilor latine", întrecere de hand
bal deschisă jucătorilor in 
vîrstă de pină la 21 de ani, a 
luat sfirșit cu victoria repre
zentativei României. Este o 
nouă confirmare a valorii
handbalului românesc, repre
zentanții acestuia cucerind locul 
I și în edițiile anterioare.

în ultimul meci, formația de 
tineret a României a întrecut 
reprezentativa similară a Ita
liei cu categoricul scor de 32— 
13 (15—6). Au marcat: Dumi
tru 7, Flangea 6, Becicheri 3, 
Mirică 3, Croitoru 3, Petre 3, 
Mihai 3, Micle 2, Voinea 2 — 
pentru România, Chionchio 6, 
Bonini 3, Giordani 2, Scropetta 
1, Megani 1 — pentru Italia. 
A.u arbitrat Horvath și Mosnika 
(Iugoslavia).

Echipa României a terminat 
astfel neînvinsă această între
cere. Sportivii români au făcut 
o bună propagandă handbalului 
atît la Riminl cit și Forli, dez
văluind spectatorilor frumuse
țea jocului practicat în viteză, 
spectaculozitatea fazelor in 
care tehnica are un cuvînt 
greu.

Pe podiumul celei de a IX-a 
ediții a „Cupei țărilor" latine* 
au urcat reprezentativele 
ROMÂNIEI — învingătoarea 
întrecerii, Italiei și Franței.
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A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA TENIS

Dinamo București, lipsită de aportul V1RGINIEI RUZICI 
și FLORENȚEI MIHAI, accidentate

Ne aflăm printre muncitoa
rele de la „Porțelanul", una 
din numeroasele întreprinderi 
ridicate în ultimii ani în mu
nicipiul Alba Iulia, acolo unde 
mîini de aur plămădesc cu 
răbdare, din aluat de caolin, 
feldspat și nisip, adevărate mi
nunății — vaze pentru flori, 
statuete. obiecte decorative, 
destinate să satisfacă și sa 
dezvolte gustul estetic al oame
nilor, să le înfrumusețeze via
ța. O expoziție găzduită într-o 
încăpere chiar la intrare, cu 
sute de exponate, unele gata 
să ia drumul exportului, stă 
mărturie a talentului și hărni
ciei colectivului de aici, alcă
tuit în proporție de 90 la suta 
de tinere sub 30 de ani.

...Ora 10. începe „repriza" de 
gimnastică la locul de muncă. 
Peste tot, de la mecanic-șef și 
pînă la creație, fetele parti
cipă cu toată convingerea la 
exerciții. „La început n-a fost 
așa, ne spune tehniciană Luiza 
Frățilă, președinta comitetului 
sindicatului. Fetele mai chico
teau, mai zîmbeau, nu înțele
geau rostui acestor exerciții, 
«tare le destinde, le alungă o- 
boseala. Acum..."

Acum, Ana Heges, șefă de 
echipă la decor, ține să confir
me spusele tovarășei Frățilă : 
„După gimnastică, fetele mele

sint parcă altele, mult mai vi
oaie. Și imaginația le devine 
mai bogată". loan Racz, mais
tru la modelaj, consideră, la 
rîndul său, că gimnastica la 
locul de muncă este... „cel mai 
bun mijloc de prevenire a îm
bolnăvirilor".

Prin urmare, gimnastică la 
locul de muncă | un capitol 
subliniat în carnetul economis
tului loan Dobrică, președinte
le asociației sportive, om me
todic, prin definiție, pentru 
care orice acțiune cuprinsă în 
calendarul activităților spor
tive trebuie să aibă un co
respondent în viață. „Fetelor 
le place handbalul și tenisul 
de masă, băieților șahul ți fot
balul. Pentru ei organizăm, in 
cadrul „Daciadei", campionate 
pe ateliere. Dacă vreți, să mer
gem la grafic..."

Graficul arată, cu precizie, 
cum sînt organizate aceste în
treceri, cu toată lumea din în
treprindere, pentru toate gus
turile. Privim aceste fete de 
la „Porțelanul", pe Hanelore 
Vornic de la decor, pe Anica 
Borz de la creație, pe Olimpia 
Olaru sau pe Ana Ardelean, 
colege de atelier. Numele lor 
le-am aflat abia acum, dar fe
țele lor ne deveniseră cunos
cute de la întrecerile sportive 
la care am fost martori.

Privim aceste fete, multe 
dintre ele coborîte din Apuse
nii Albei, din Cîmpeni sau 
Abrud, din Zlatna sau Igiu, din 
Micești sau Șard. Au venit aici 
să învețe o meserie și au ajuns 
adevărate artiste în profesia 
lor. Nici una n-a visat la o ase
menea devenire. N-au visat 
nici să ajungă pe un stadion, 
în public, să le vadă și să le 
aplaude mi de oameni. Acum, 
fetele de la „Porțelanul" se 
avîntă în întrecerile „Daciadei" 
cu aplombul unor viitoare 
sportive de performanță. „în
totdeauna căutăm să venim in 
intîmpinarea preferințelor spor
tive ale tinerelor noastre mun
citoare, ține să sublinieze ing. 
Mihail Welther, directorul în
treprinderii, convinși fiind că 
miini de aur în producție ar 
putea să însemne așa cum se 
și dorește prin „Daciadă" — și 
viitoare performere în sport !“

Mai aflăm că proiectatul 
plan de amenajare a unor spa
ții pentru sport chiar în veci
nătatea întreprinderii se va 
materializa cit de curînd, prin 
efortul întregului colectiv de 
muncă, dîndu-se astfel un nou 
impuls unei activități sportive 
cu adevărat de masă. Adică de 
la care să nu lipsească nimeni...

Tiberiu STAMA

DUPĂ MECIUL DIN C. E. DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

nostru de. vedere se cuvine să 
atragem însă atenția că în 
proximele întîlniri altfel vor 
sta lucrurile. Spaniolii, e drept, 
se prezintă anul acesta slab, au 
numai înfrîngeri (dintre care 
aceea cu Franța B la un scor 
astronomic : 92—0 I) și, proba
bil, vor retrograda în grupa 
valorică secundă. în mod nor
mal, Spania (29 aprilie, la Ma
drid) nu ne va pune proble
me insolubile. Dar sovieticii ? 
Confruntarea de la Harkov (6 
mai) va fi, fără îndoială, de 
altă factură. Ca și noi, adver
sarii țintesc locul secund al 
clasamentului. Ei au pierdut în 
Franța (7—29) — nu Insă fără 
a arăta unele virtuți — și au 
învins Italia la Roma (11—9) ; 
mai au două meciuri acasă, 
cu noi și spaniolii, și o de
plasare în Polonia, la 13 mai. 
Deci, un calendar favorabil. 
Firește, noi acordăm prima 
șansă „tricolorilor" în această 
cursă. Cu anumite condiții 
însă...

Echipa trebuie să se sudeze 
mai bine și să se păstreze în 
formă competițională maximă 
pînă la 6 mai. Apoi se impune 
să se elimine din start acel joc 
moale, fără vlagă, manifestat 
în primele 30 de minute ale 
partidei cu Italia, ca și altă 
dată, ne amintim, chiar la 
București cu echipele Spaniei 
(16—7) sau Poloniei (38—21). Nu 
trebuie dat adversarilor nici 
un răgaz. Orice „temporizare" 
înseamnă o posibilitate pentru 
partenerul de întrecere de a 
lua inițiativa și, implicit, pen
tru echipa noastră un prilej 
de a fi dominată psihic, ceea 
ce ar putea avea, în final, re
percusiuni nedorite. Așadar, 
ritm susținut de la început

și pînă la sfîrșitul partidei. 
Apoi, îmbunătățirea continuă 
a tehnicii de compartiment. 
Duminică, linia întîi a mani
festat cîteva imperfecțiuni : 
grămada s-a prăbușit de cîteva 
t>ri pe partea lui Corneliu, 
naintașii au pierdut 
bune, iar mijlocașii 
prins nici ei o zi prea fericită.

Totuși, apreciem _ că echipa 
de rugby a României este din 
nou pe drumul cel bun ; că 
absența din XV-lea de bază 
a unor elemente precum Nica 
(recordman al selecționărilor 
cu 55 de tricouri), C. Dinu și 
Dărăban (ultimii însă pe banca 
rezervelor), Bucos (care plăteș
te un greu tribut nervilor) nu 
s-a făcut resimțită peste mă
sură și că cei noi (Becheș, 
Ungureanu, Gh. Dinu, mai 
ales) s-au integrat bine în an
samblul formației, însemnînd 
reale cîștiguri pentru „clu
bul tricolorilor".

Steaua, lidera clasamentului, 
a dat naționalei 6 jucători ! 
Știința Petroșani — 3 ; C.S.M. 
Sibiu și Dinamo — cite 2 J 
Universitatea Timișoara, Farul 
(unde sînt timpurile de altă 
dată ?), K.C. Grivița Roșie — 
cite 1. Iată, dealtfel, in vi
ziunea noastră, cum au evoluat 
cei... 16 „tricolori". Tudose 
(Știința Petroșani) a prins bine, 
dar în atac iese prea greu, 
nota 7 j Gh. Dinu (Știința), 
impetuos, decis, autor a două 
încercări, 8+ | Becheș (C.S.M. 
Sibiu) a debutat cu succes, a 
fentat, a marcat, în condițiile, 
e drept, ale unei opoziții mi
nime, 8 ’ Constantin (Dinamo) 
a încercat multe și a reușit 
în bună măsură să rezolve si
tuații grele, 81 Motrescu (Fa
rul), mai puțin solicitat ca de 
obicei, 71 Alexandru (Steaua) 
preferă șutul pasei și asta nu 
e bine, 7 j Paraschiv (Dinamo)

î- 
mingi 

nu au

sub valoarea obișnuită, 7 ; Mu- 
rariu (Steaua) a urmărit pe tot 
terenul, prinzînd o zi de ex
cepție, 9 : Dumitru („U“ Timi
șoara), căpitan de echipă bun, 
s-a dăruit jocului în mod e- 
xemplar, 8+ | Stoica (Știința) 
activ, ca întotdeauna, mereu 
pe fază, 8-}- | Pintea (Steaua) 
a reintrat cu succes în linia a 
doua, excelent la tușă, 9; M. 
lonescu (Steaua), bun în tușă 
și percutant în cîmpul de joc, 
8 ; Corneliu (Steaua) a cedat 
în cîteva grămezi, în schimb, 
s-a „văzut" în cîmp, 6; Mun- 
teanu (Steaua) a „făcut" un 
eseu, dar vrea prea... multe, 
7 ; Ungureanu (C.S.M. Sibiu) 
bine în grămadă și în cîteva 
acțiuni de joc, tehnic, 7+ j 
Scarlat (Grivița Roșie) a jucat 
doar 20 de minute, dar grăma
da a ținut mai bine după in
trarea lui, 7.

Și acum, toate privirile 
spre... Madrid și Harkov I

Astăzi, la ora 1S.30, in 
sala de spectacole a Ca
sei Centrale a Armatei, in 
cadrul manifestărilor din 
ddul „Mari sportivi al 
Bomăniei răspund Între
bărilor dumneavoastră", 
are loc o întUnlre cu ma- 
esstreie emerite ale spor
tului Olga Szabo ---------
terina Stahl.
Cristian Topescu. 
ză un spectacol 
de formația de_______
„București" a ansamblului 
Doina al armatei.

51 Eca- 
Prezimă 
Urznea- 
«usținut 
estradă

l.A.P.l.T. — BUCUREȘTI organizează tn perioada 
2 mai a.c„ la COTA 
practică pentru ghizii 
Candidațil trebuie să 
noască cel puțin limba

2000 — SINAIA, examenul 
monitori-schi, cu regim de 
aibă minimum studii medii 
germană.

25 aprilie— 
de selecție 
colaborare, 
fi s& cu-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MtINE — O ATRCTIVA TRA

GERE

PRONOEXPRES
„cap de pod*, achitate 100% sau 
25%, pe care se pot obține sulte 
de premii. MAI MUI/TE BILETE 
— MAI MULTE POSIBILITĂȚI 
DE A VA NUMĂRA PRINTRE 
marii CIȘTIGATORI la tragerea 
Pronoexpres de mîine !

Luni, pe o vreme, in sfirșit, 
foarte bună, s-a dat startul intr-o 
nouă ediție a campionatului Di
viziei A la tenis. Au intrat tn 
concurs numai echipele feminine, 
cele ale băieților fiind programa
te să Înceapă întrecerea săptă- 
mlna viitoare. Dinamo București 
— deținătoarea titlului — este 
lipsită de aportul a două jucă
toare de bază, Virginia Boziei șl 
Florența Mlhal, ambele acciden
tate șl nerestabilite complet.

Bezultate înregistrate In prima 
«L DUNĂREA GALATI — SPAR- 
TACUS BRAILA 3—2 (Rodlca 
Gheorghe — Elena Dumitrlu 8—6, 
6—3 ; Sanda Proca — Daniela 
Pintllle 6—4, 6—3. Singurul punct 
al brăilencelor a fost obținut de 
Felicia Stan, care reintră tn acti
vitate după o lungă perioadă de 
întrerupere); TENIS-CLUB BUCU
REȘTI — U.T. ARAD 3—2 (Cos- 
mina Popescu — Dorina Brăștin 
5—7, 6—4, 6—1) : CIMENTUL DE
VA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
3—2 (Lunela Orășanu — Ana 
Breda 6—1, 6—1) ; POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA - CONSTRUC-

■ TORUL BRAILA 4—1 ; STEAUA 
— SANATATEA ORADEA 3—2 ; 
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
ELECTRICA TIMIȘOARA 
Programul de azi : Dinamo Bucu
rești — Cimentul Deva ; Tenls- 
Club București — Steaua ; Poli
tehnica CluJ-Napoca — Politeh
nica București și Progresul — 
Dunărea Galați (pe terenurile 
Progresul, pentru Jocurile 1—8) ; 
U.T. Arad — spartacus Brăila ; 
Constructorul Brăila — Ele<tirlca 
Timișoara ; Mureșul Tg. Mureș — 
Sănătatea Oradea (pe terenurile 
T.C.B., pentru kxrurile 9—14).
Meciurile Încep la ora 8 J0. (L GV.)

JOI Șl DUMINICA, IN

4—1.
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DIVIZL

IN DIVIZIA A
în cadrul etapei a XVl-a a cam

pionatului Diviziei A s-au dispu
tat următoarele meciuri :

FEMININ • Voința București
— Dacia Ploiești 2399 — 2203 p.d. 
(scor individual 4—2). Victorie 
clară a bucureștencelor, care au 
avut în Elisabeta Badea (417) și 
Elena Pană (415) cele mal bune 
jucătoare. De la ploleștence s-a 
remarcat Constanța Lazarlna 
(405 p.d). (N. TOKACEK-coresp.) 
• Voința Timișoara — Hidrome
canica Brașov 2349 — 2236 (5—1) a 
Record CluJ-Napoca — Voința 
Craiova 2440 — 2268 (3—3) • Ce
tatea Giurgiu — Petrolul Băicoi 
2472 — 2463 (2—4). Joc foarte in
teresant, viu disputat, tn care vic
toria a fost decisă abia după e- 
voluțla jucătoarelor din ultimele 
schimburi. Cele mal bune concu
rente au fost Marleta Opresc u 
(P) — 442 șl neana Onlcluc (C)
— 436. (Tr. BARBALATA — CO- 
resp.).

MASCULIN a Voința Tg. Mureș
— Metalul Hunedoara 5100 —
5157 (1—5). Hunedorenli au ju
cat foarte bine și au cîștigat pe 
merit. Performerul reuniunii a 
fost mereu «nărui Ion Mlcorolu 
(M) cu 886 p.d. De la gazde s-a 
evidențiat doar juniorul Farkaș
— 882. (I. PAUȘ — coresp.) a 
CJ.R. Timișoara — TehnoutllaJ 
Odorheî 5032 — 4318 (4—2). Primii 
jucători au fost Nlță — 903 de la 
gazde, respectiv Stefucz — 865. 
(A. PETRE — coresp.) • Bafino-

In această săptămînă, campio
natul Diviziei A la handbal pro
gramează două etape. Una dintre 
acestea (incompletă, deoarece 
meciul dintre Universitatea CluJ- 
Napoca și Universitatea Craiova 
a avut loc duminică), cea mas
culină, se va desfășura Joi 26 a- 
prllle. La București și Tlmlșoara_—jnlnlcf 

aceast 
șl feti 
durilă 
llte d<

LA POPICE
rul Ploiești — Metalul Boman 
5564 — 5003 (6—0) a petrolul Te- 
leajen Ploiești — Petrolul Bilcoi 
Ctmpina 5730 — 5618 (4—2).
Meci cu rezultate puțin obișnuite 
chiar și pentru pistele canalizate 
de pe arena ploieșteanS. Trei po
picari au doborit peste 1 OM p.d. : 
Florian — 1033, Gh. Silvestru — 
1027 (Teleajen) și Dumitrescu — 
1024 (Bălcoi). (C. AVEBCHI — 
coresp.) • Unlo Satu Mare — 
Jiul Petrlla 4889 — 4850 (4—2).

„CUPA ROMÂNIEI
La actuala ediție a .Cupei 

României", desfâșuratâ simbătâ șl 
duminică pe patinoarul artificial 
A3 August" din Capitală, au par
ticipat 28 de patinatori artistici 
din Brașov, Miercurea Cluc șl 
București. Marea majoritate a 
«xmeurenților s-au prezentat In 
progres, atlt la exercițiile Impu
se, cit șl la cele libere. Iată cla
samentele generale : seniori (f) 
— 1. Irina Nlchlforov a.E.F.S.) 
92,16 p, 2. Gabriela Voica 
(I.E.F.S.) 88,54, 3. Mariana Chlțu 
(Tractorul Brașov) 85,30 ; (b) — 
1. B. Kruti (Tractorul Brașov) 
91,60 p, 2. v. Asirian (I.E.F.S.) 
91,56, 3. L Mircea (C.S.Ș. 2 Buc.) 
90,78 ; juniori I (f) — L Manuela 
Bădițoiu (Tractorul Brașov) 78,22 
p, 2. Viorica Nicu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 77,80, 3. Elena Ghiban

POLITEHNICA IAȘI Șl STEAUA 
IN FINALA „CUPEI F.R. RUGBY'

Pe Stadionul tineretului s-au 
disputat atenbătă după-amiază 
semifinalele „Cupei Federației 
române de rugby". Steaua a în
vins pe C.S.M. Sibiu, dar mult 
mai greu decât se aștepta, cu 
19—6 (6—0), iar Pofitehnica Iași 
a întrecut la un s«x>r categoric 
formația Știința Petroșani : 50—10 
(M—4) J Trebuie insă să men- 
tianăm că atit Steaua, dt șl 
Știința — fruntașele căasamen- 
tului Diviziei A — au fost lip
site de unii titulari, prezenți în 
echipa națională pentru meciul 
cu Italia, ca șl echipa «fin Si
biu, dealtfeL

Cde două jocuri as fost inte- 
resante, cu multe frumoase.
Sibtenll au dat o replică foarte 
bună puternicei echipe a mintă - 
rilor bucureștenL In acest med 
»-au Înregistrat, din păttate, cîteva 
acte nesportive, Achlm șl Gber- 
ghescu (Steaua) lovind in mod 
brutal adversari căzuțl la pă- 
mlnt. A arbitrat șt. Crăciu-

DOUA VICTORII CU,
HI PIS M

IAȘI ȘI STEAUA

luție de zile mari, dominindu-șl 
categoric colegii din Valea Jiu
lui. întreaga formație alintata de 
antrenorii Gheorghe Drobotă și 
Petre Florescu merită felicitări. 
O notă In plus pentru eficacita
tea Iul Bogheanu (3 Încercări), 
reintrat după o hmgă absență. 
A arbitrat G. Eftimescu.

Data la care se va disputa n- 
'* nu este încă certă : 29 a- 

sau 6 mai. Finalistele duc 
tratative...
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GH. SORA - ÎNVINGĂTOR
Penultima etapă (a 7-a) a 

„Cupei F.K.M." ia dirt-track, 
găzduită, duminici, de stadio
nul Metalul din Capitală, a reu
nit la start pe cei mai buni 
alergători din țară, fiavorițllor 
alătuiindu-li-se ------------
gători C. V - _ ___
șl M. Dobre, reântorși din 
neul efectuat în Bulgaria.

Concursul, desfășurat în
U alergători 

evidențiat tor- 
a sibienllor 
Blureanu, I. 
disputele lor 

Sora, C. 
și brăi- 

fiind mult

li-se cunoscttțil aler- 
Vodculescu, ah. sora 

tur-

for-

Astăzi este ULTIMA ZI de par
ticipare la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mline, 25 apri
lie 1979, care oferă partlclpanțl- 
lor mari șanse de a clștiga AU
TOTURISME „Dacia 1300" sau 
IMPORTANTE SUME DE BANI. 
După cum se poate vedea din 
lista cîștigurilor omologate la tra
gerea precedentă (publicată In 
această rubrică), o atractlvltate 
deosebită a tragerii de mîine o 
constituie reportul foarte consis
tent de la categoria L care poate 
furniza un număr record de pre
mii maxime în autoturisme și 
bani. Se reamintește că cele mai 
mari șanse de cîștig le au va
riantele combinate și combinațiile

La cererea partlcipanților, a- 
agențille Loto-Pronosport oferă șl 
bilete gata completate.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 18 APRILIE 1979. 
Categoria 1 : 1 variantă 25% 
= Autoturism „Dacia 1300“ ; cat. 
2 : 5,50 variante a 11.833 lei ; cate
goria 3 : 28,75 a 2.264 lei ; catego
ria 4 : ' ’ ' "
188.75 
6.917,50
190.75
3.338.75

85,50 a 761 lei ; categoria 5: 
a ““ ' ' ‘ ‘
a

a
a

goria 1 : 
„Dacia 1300* ___ .
IOAN DAN din Timișoara.

lei ;345
40 lei ; _ ....

200 lei categoria
40 lei. Report la cate- 

414.105 lei. Autoturismul 
a fost cîștigat de

categoria 6 : 
categoria 7 :

8 :

Dacă reuniunea de duminică 
«Umlneață s-a bucurat de un 
timp excepțional șl de prezența 
unui public numeros, ea n-a 
reușit aceeași performanță șl la 
capitolul <3ore«7titu<line. Facem 
această afirmație avlnd In ve
dere faptul că unii My,gaturi 
au realizat performanțe nu toc
mai „ortodoxe", ele fiind »trH- 
«tipate, probabil, numai de drive- 
rii respectivi și anumiți „lni- 
țiați". Am vrea să-1 întrebăm pe 
I.R. Nicolae — nu știm dacă au 
făcut același lucru șl arbitrii 
alergărilor — cum explică saltul 
de valoare (aproape 4 setrunde) 
realizat duminică dimineață de 
Izmir, concurent ce evoluase mal 
mult decât modest cu numai 7 
zile In urmă 7 Ar»eași Întrebare 
rămine valabilă și pentru antre
norul A. Brallovschi — cshiar 
dacă In sulky-ul le-pel Oseina s-a 
aflat aprantlui V. M-iriea — 
fiindcă șl aceasta s-a „metamor
fozat" tot peste noapte (134,2 — 
129,9). Vrem să credem că ofi
cialii reuniunii, conducerea hipo
dromului vor reuși aă găsească 
remediul împotriva unor aseme
nea cazuri. Despre ceilalți clștl- 
gători și «Iriverii lor, «nivinte de 
laudă. Tr. Marinescu a reușit 
un spectaculos dublu succes cu 
Renumit șl Tuțac, L Oană 
condus cu mutt aplomb

l-a 
pe

Vigu, iar D. Stan șl M. Dumitru 
ne-au oferit două sosiri de zile 
mari. REZULTATE
Cursa I; L Sabina CD. Stan) 
rec. 2. Tamtam, 3. Sidta.
Stinpîu 3, ordinea 20, ordinea 
triplă 560. Cursa a H-a: L Re
numit (Tr. Marinescu) rec. 
1742,9, 2. Gardena. Simplu 1,50, 
ordinea 5, event 12. Cursa a 
IlI-a : 1. Tllțac (Tr. Marinescu) 
rec. 136,4. 1. Comedia, 3. Verset. 
Simplu 2. ordinea 8, event 5, 
ordinea triplă 95. Cursa a IV-a :
1. Izmir (I.R. Nicolae) rec. 127,7,
2. Banjo. Simplu 10, ordinea 18,
event 33, triplu câștigător 81. 
Cursa a V-a: i. vigu (L Oană) 
rec. 130,5, 2. Formtaa. 3. Sala
ta. Simplu 2, ordinea 6, event 
26, ordinea triplă 42. Cursa a 
Vl-a ; 1. Zambila (G. Ciobanu) 
rec. 131,6, 2. Gong. Simplu U, 
ordinea 10, event 20, triplu clș- 
tigător 784. Cursa a VH-a : 1.
Oselna (V. Mirlcă) rec. 129,9, 2. 
Hotărel, 3. Rivala. Simplu 51, or
dinea 75, event 57, ordinea tri
plă 1209. Cursa a Vin-a : 1. Ra
ion (M. Dumitru) rec. 1272, 2.
Haiduceil. 3. Comei. Simplu 
ordinea 36, event 125, triplu 
tigător 3 733. Cursa a Ix-a : 
Ostil (D. Arsene) rec. 129,5, 
Hogar, 3. Gascon. Simplu 4, __ 
«finea 8, event 26, ordinea triplă 
TO. Cursa a x-a : L Frecvent (N. 
Gheorghe) rec. 130A X Retuș. 
Simplu 3, ordinea 10. event 17.

TEHNICE : 
CD.

1. 
or-

Gh. ALEXANDRESCU

mula clasică de 
(20 de manșe), a 
ma ascendentă 
L Bobîlneanu, N. 
Pavel și A. Pis,___
cu bucureștenii Gh. 
Voiculescu, M. Dobre 
teanul E. Botezata ____ ____
gustate de public. In final a 
eiștigat metalurgistul Gh. Sora, 
victoria lui fiind facilitată și de 
faptul că C. voiculescu a căzut 
In manșa decisivă. Cum s-au 
comportat reprezentanții „noului 
val“ 7 Dornici de afirmare, brăi- 
Jenii S. Petruș șl S. Postolache 
au obținut 6 șl, respectiv, 5 p, 
claslndu-se Înaintea unor adver-
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teza tu
N. Rîl
Dobre 
In cia£ 
trifaiianu 
urmat 
b Un can
CU 61 
loc, pe 
din Sil 
petiției.
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BRAȘOVENII AU DOMINAT 
LA MOTOCRO

Desfășurată în organizarea aso
ciației sportive Poiana Cîmpina, 
„Cupa 1 Mai“ la motocros a reu
nit alergători de toate categoriile 
din majoritatea centrelor moto. 
Sportivii de la Steagul roșu Bra
șov, bine conduși de antrenorul 
Traian Moașa, au dominat între
cerile, cîștigînd trei din cele pa
tru clase care au figurat în pro
gram, prin seniorul Alexandru 
Enceanu (la a treia victorie con
secutiv), Toma Dulea șl Eugen 
Moașa la juniori mari și, respec
tiv, la juniori mici.

Concursul a constituit șl un test 
concludent al lotului reprezenta
tiv. Motocicliștil vizați a repre
zenta țara noastră la apropiata 
competiție internațională „Cupa 
Prietenia* au avut de înfruntat 
un adversar pe cit de nedorit, pe 
atît de neînduplecat, ploaia, care 
l-a obligat să facă uz de întregul 
lor arsenal fizic șl tehnic pentru 
a termina cursa. Au făcut față

acestor 
Enceanl 
mică n 
Aurel 1 
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privați 
clas ama 
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tor și V. Huțanu pentru Steaua, 
respectiv Bișu și Florian. A ar
bitrat A. Dibernardo (la centru) 
ajutat de St. Enciu și R. Cris- 
tescu, la cele două linii. (C. AN
TONESCU).

SPORT CLUB M. CIUC — DI
NAMO 4—7 (0—2, 0—1, 4—4). Meci 
bun, hocheiștil ambelor formații 
lmprimînd jocului un ritm rapid, 
cu atacuri susținute. Dinamovlștil 
s-au impus grație unul joc mai 
eficace, reușind să conducă cu 
5—0 in mln. 54. Finalul a fost 
electrizant, gazdele redudnd din 
handicap, dar nereușind să răs
toarne rezultatul In fața unul ad
versar superior șl mal experi
mentat. Au marcat : Moroșan (2), 
Csiser, Gali, Costea, Pisaru șl Teo- 
doriu pentru învingători, respec
tiv Peter (2), Petreș șl Mlcloș. 
A arbitrat L. Enciu (Ia centru) a- 
Jutat de FL Gubernu șl L Becze, 
la cele două UnlL (V. PAȘCANU- 
ooresp.).

DUNĂREA GALAȚI — UNIREA 
SF. GHEORGHE 6—4 (3—2, 1—1,
2—1). Intr-o partidă lipsită de 
miză, hocheiștil celor două echipe 
au... patinat mal mult decît au 
Jucat. Meciul a fost de slabă fac
tură tehnică și spectaculară, vic
toria revenind, totuși, în mod 
meritat gazdelor. Punctele învin
gătorilor au fost realizate de 
Chiriță și Horvath (cite 2), Marcu 
șl Dumitrachc. Pentru Unirea au 
înscris Kemenesl (2), Ungureanu 
șl Dumitru. Partida a fost con
dusă la centru de Gh. Mure- 
șeanu, ajutat la cele două Itaii 
de Gh. Lupu și R. Dobrescu (T. 
BIRIOPOL-coresp.).

Astăzi, de la ora T7, au loc 
partidele revanșă.
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I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

17
16
13
12
11
11io _____ ... __.

g - cunde a Diviziei A a fost dștlgat
5 * “ ....................................... ......

CLASAMENTUL FINAL AL SERIEI 
SECUNDE

închelat recent pe patinoarul 
din Galați. campionatul acriei ie

I
I

: (b) - 
IC.) 86,23 
î.) 83,22, 
Triumf)

1. Elena 
Tf) 75,42 

(C.S.Ș.
Glăvan 

>) - 1. 
h) 78,66 
Triumfi 

(C.S.Ș.

de Metalul Rădăuți (antrenor 
ștefan Tomovici), care — chiar 
dacă in finalul disputei nu a mal 
manifestat aceeași vigoare șl ca
pacitate de luptă — este învingă
toare pe merit, manlfestînd mal 
multă coeziune șl o înclinație e- 
videntă pentru un Joc organizat, 
cu multe pase. Un final bon, ta 
care a realizat o medie a rezulta
telor superioară celei din prima 
parte a Întrecerii, a avut Avîntul 
Gheorgheni (antrenor J. Janovics). L----- ---------------------- --------- ---------
2.
3.
4.
5.

Met. Rădăuți 
Avîntul 
Agronomia 
Lie. M. Cluc 
Tîrnava Od.

14 1
14 1
8 3
9 S
5 3

s 
s

10 
n
13

126- 78 
113- 76 
104-114
87- 107
88- 131

29
30
18
13
12

A ÎNTRECERILE DE SCHI
onale de 
miorilor, 
•au mu
la Stima 
indentă 
permite 
diții, a

vut Ioc 
unele 

care au 
oritatea

Da a- 
st pre
ia. Re- 
eniori ; 
) 50:32, 
) 51:20, 
Inamo) 
(Dlna- 

wrxtka 
es Zu- 
m, se- 
fracto-

.vitale,

muât
Sora 

L Bo- 
Pavel 

X. Bo- 
fl, 5-6. 
u), M. 
10 P. 
onduce 
77 p,
I. Bo-

1«, are 
Voința 

i eom- 
ES CU).

x 
Popolu 

(Tractorul) 19:07, 2. Adriana Boite 
(C.S.U. Oradea) 19:26,4. Elena Ce
posu (Dlnamo) 19:48, 5. Ioana Fo- 
riko (Tractorul) 20:34, 6. Ana Za- 
potoszna (Polonia) 22:29. Ștafeta 
3X10 km, ---------* - ' —
Brașov 1 
kopane 1 
Brașov n 
senioare :
1 h 01:10, 2. C AU. ______
1 h 03:37, 3. Tractorul n 1 h 07 -JO.
• „CUPA TRACTORUL*. 15 km,

seniori : 1. Gh. Găvenea 55:42, 2. 
P. Ceobanu 56:11, 3. B. Cristo
(toți Dlnamo) 58:50 ; 10 km, se
niori : 1. Gh. Ionetecu 28:21, 2. 
Gh. Găvenea 38:46, 3. L Rusu 
(toți Dinamo) 39:17 ; 5 km, seni
oare : L Lucia Perclog 20:50, 2. 
Elena Tișcă (ambele Tractorul) 
21:16, 3. Elena Ceposu (Dlnamo) 
21:17 ; 5 km, Junioare : 1. lulla- 
na Popolu 20:54, 2. Elena Urs 
24:05, 3. Rodica Pelin (toate Trac
torul) 27:45.
• „CUPA DINAMO". 15 km, se

niori : 1. Gh. Găvenea 50:23, 2. 
A. Perclog 51:05, 3. Gh. Ionetecu 
(toți Dlnamo) 51:22 ; 5 km, se
nioare : 1. Lucia Perclog 18 S3, 
2. Elena Ceposu 19 35, 2. Elena 
Tișcă 19:52,
• „CUPA F.R.S.B.*. U km, se

niori: 1. Gh. Găvenea 5134. 2. A.
Perclog 52:36, 3. P. Ceobanu 52:45 ; 
6 km, senioare : L Lucia Per
clog 17:40, 2. Iulian a Popolu 
18:20, 3. Adriana Boite 1835.
• CONCURSURI DE BIATLON. 

La Piatra Arsă, pe platoul Bu- 
cegllor, vor avea loc următoarele 
concursuri de blatlon ; „Cupa 
C.S.O. Sinaia" 26—27 aprilie; «Cu
pa A.S.A.» 4—5 mal ; «Cupa Stea
gul roșu" 10—12 mal.

rul) 19:04, 2. lullană

seniori: L Dlnamo 
h 48:53, 2. A. S. Za- 
h 49:11, 3. Dinamo 
1 h 49 ;54 ; 3X5 km, 

Tractorul Brașov 
Oradea

1.

1.

SPECTATORI LA PRIMA ETAPA
EI F.R.M.- LA VITEZĂ

au a- 
traseu 

mișoa- 
„ Cupei

sandru 
In mal 
ib șl 
cauza 

IU fost 
ie ta 

șl-a 
țională 
Ernest 
multă 

total 
mină.

1, Pe- 
tențlel, 
! corn-

FJt.M.“ la viteză ta circuit. Iată 
învingătorii : 50 cmc, începători 
— M. Konlay (Prog. Timișoara), 
avansați — L. Ferenczl (Voința 
Oradea) ; 125 cmc — P. Pașcotă 
(Prog. Timișoara) ; 175 emc — 
Gh. Seuchenstein (C.S.M. Reșița); 
250 cmc — I. Victor (Voința Ora
dea) ; 500 cmc — P. Lucacl (St. 
roșu Brașov) ; ataș — S. Deac + 
N. Clobotă (Voința Sibiu). Pe e- 
chipe au cîștlgat motocicliștli de 
la Voința Oradea cu 76 p. In cla
samente figurează peste 100 de 
alergători din 10 cluburi șl aso
ciații sportive (P. ARCAN — 
resp.)

ÎNTRECERI ALE 
CICLIȘTILOR

co-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. A. 
’lugaru 
Poiana 
tilencu 
Petre, 
la Fi. 
la Ju
lies șl 
t. B.).

In cursul dimineții de ieri s-au 
deplasat in Italia, la Roma, 
cicliștii V. Teodor, L Cojocaru, 
Val. Hie, C. Cirjă, C. Bonciu șl 
T. Drăgan (antrenor V. Selejan) 
pentru a participa la competiția 
din 25 
rării”, 
sportivi 
„Turul

I
I

aprilie, „Premiul Elihe- 
In continuare, aceiași 
vor lua startul șl In 
Regiunilor", competiție 

pe etape, programată Intre 26 
aprilie și 1 mai.

I

• Stlnd, In con
tinuare, pe tușă cu 
piciorul In ghips, 
Vlgo, căpitanul ste- 
Hștilor, are. In com
pensație la necazul 
iul, o satisfacție de 
ordin colegial : în
locuitorul său, tl- 
nărul Ion Gbeor- 
che, îi calcă pe 
urme, evolulnd cu 
bun randament în 
ambele faze. «De va 
fi serios — spunea 
an suporter al echi
pei din Ghencea — 
va îmbrăca, eurind, 
tricoul tui Vlgu șl 
la națională* ® Ex
celent (ca de obi
cei) arbitrajul Iul C. 
Dtnulescu în parti
da Gloria — Uni
versitatea Cratova. 
Arbitrul bucureș- 
tean, se știe, este 
anul dintre puținii 
conducători de joc 
care nu acordă o 
primă de Îngăduin
ță echipelor gazdă, 
ceea ce înseamnă 
toarte mult în com
petiția noastră fot
balistică, dominată 
în general de arbi
tri ^ăzdari*. Faptul 
ei el a fost credi
tat numai en nota 
I se datorează ne- 
sancțlonărtl cu car
tonaș galben (ce! 
puțin) a lui Ntoo- 
lae, care l-a atacat 
violent, cu piciorul 
întins, pe Crișan, 
acddenUndu-L Jo
cul dur șl chiar 
brutal al iul Nlco- 
lae trebue să fie an 
subiect de discuție. 
Șl nu numai de 
discuție... • cămă- 
taru, licitat aproa
pe un an Întreg de 
numeroși tehnicieni, 
care U vedeau tltu-

ÎNTRE
Iar de drept In e- 
ehlpa națională, ■ 
decepționat la Bu
zău. Așa se întlm- 
pU dnd «trăiești* 
prea mult din a- 
mlntireâ unul gol 
frumos, marca: ta 
meciul eu Fortu
na DOsseldorf • 
Stan a Început să-și 
depășească oare
cum condiția de 
luptător cinstit pe 
gazon, recurglnd la 
unele artificii teh
nice care, nereu- 
șlndu-L produc 
stinghereală în tri
bună. Un suporter 
buzclan spunea : 
«Cind Stan Începe 
să jongleze, am im
presia că văd un ars 
■mbllnrt pe o minge, 
sub cupola circu- 
hd*. Mal multă 
simplitate nu l-ar 
strica inimosului 
înaintaș buzoian • 
Antrenorul Tr. Ivă- 
neseu despre jocul 
echipei bălmărene 
în meciul de la Ba
cău : „Am Ineereat, 
la Bacău, an a- 
mendament tactic la 
Ideea noastră de 
Joc, care, datorită 
onor greșeli perso
nale, n-a dat rezul
tatele așteptate. As
ta nu înseamnă <3 
vom renunța la așa 
eeva tn viitor. Ris
căm, e drept, une- 
orl, dar numai ast
fel înțelegem să în
vățăm Jocul, să a- 
Jutăm fotbalul*. • 
La Bacău a apărut, 
la tușă, pentru a 
două oară în Dlvl-

• TURNEUL FINAL DE JU
NIORI, LA BRAȘOV. Ultima 
fa?a a campionatului republican 
de juniori, turneul final, la 
care vor participa câștigătoarele 
celor opt serii, se va desfășura 
la Brașov In perioada TI—31 
mal. Cu 3 etape înaintea înche
ierii Jocurilor din aeril pe pri-

Spectocuiorul pai înscris 
de Gherghell ta partide 
ca Dinamo. OrddenM cu 
Idsat o frvmoatd tmpre- 
ste In aceasta prtmdoard. 
prin Jocul iar țrvmot fi arAnfsif

Foto : A. SOMOGYI - 
Oradea

mele tocuri în clasament se află, 
echipele : S.C. Bacău (seria 1), 
Luceafărul I șl F.C. Constanța 
(II), C.S.S. Pajura București, 
Luceafărul H și Steaua (III), 
C.S.Ș. Craiova (TV), U.T.A.,
CAȘ. Timișoara șl F.C.M. Re
șița (V), „U“ Cltij-Napoca (VI), 
Tractorul Brașov (VII), F.C. Șoi
mii Sibiu șl Mureșul Deva (VIII).
• MECIUL BUCUREȘTENE- 

LOR METALUL ȘI RAPID, der
by al seriei a n-a, se dispută 
duminică pe stadionul Metalul, 
de La ora 11. In vederea acestei 
partide, biletele se pun In vin- 
zare — lncepind de mline — la 
casele Dinamo, Casa Armatei, 
Giulești, Progresul, „23 August", 
precum și la casele clubului 
Metalul. Duminică, în ziua jocu
lui. nu se mai vlnd -bilete.

VESTIAR ȘI GAZON
A. M. Sa- 

tooilr, fostul portar 
al Universității Cluj- 
Napoca. Atent, e- 
xact fi prompt, M. 
Salomlr a eon tri
but!, alături de mal 
experimentatul său 
coleg M. Buzea, la 
reușita arbitrajului 
prestat de V. Ta
pau. • După În
scrierea eelul de al 
doilea gol al său șl 
al echipei sale tn 
medul eu TE Ba
ta Mare, chltaru 
șl-a exprimat in
tr-un mod ea totul 
bizar *t nesportiv 
bucuria, duclndu-se 
la banca antrenori
lor formației oas
pete șl fădnd an 
gest amenințător eu 
pumnul ( 11 D, ceea 
ce a lăsat o im
presie de-a dreptul 
penibili • S-a vă
zut CUM a marcat 
lovăneseu primul 
gel din partida 
nomănta M unga
ria. $1 iată, patru 
the mal tîrzlu. pe 
același stadion, lo- 
vănescu a_ reddi- 
vat șl tn medul 
F.C. Argeș — U.T.A. 
La cornerul execu
tat de M. Zamfir, el 
a reluat ffired, pu
ternic șl precis, ba
lonul dueîndu-se 
glonț sub „trans
versală". „In toam
nă — ne spunea 
lovăneseu — am 
fost mereu urmărit 
de ghinion. In a- 
cest retur, nri-au 
reușit rfteva execu
ții pe care le repet

de mulțl ani la an
trenamente, dar pe 
care mi-a fost fri
că să le— arăt ta 
meri uri oficia to. 
Sper să marches, șl 
ta continuare, alte 
goluri asemănătoa
re, care să CON
TRIBUIE la etad- 
garea titlului de că
tre echipa mea*
• Duminică a de
butat tn Divizia A, 
la tușă, arbitrul Va
cile Lanul, fostul 
Jucător al Politeh
nicii Iași. «Foarte 
prompte și corecte 
BemnaJizArile tai* 
— afirma, după 
med, observatorul 
federal Constantin 
Cernălanu • «Așa e 
fotbalul, uneori, ne 
spunea Ttberiu Bo
ne, antrenorul e- 
chlpel AAA. Tg. 
Mureș, ta Pitești 
și Arad am Jucat 
bine, dar am pier
dut. Acum, ea Chi
mia. formația a e- 
volnat mal modest, 
dar a clștigat* • 
Bacău — București 
(cu Sportul stu
dențesc) — Tg. Mu
reș. Iată „ruta* ce
lor trei medurl 
pierdute de Chimia 
Km. VUcea la Urni
tă. Ceea ce trebuie 
evidențiat este spi
ritul de luptă și lu
ciditate cu care ac
ționează in teren 
această echipă. La 
Tg. Mureș a lăsat o 
Impresie frumoasă
• Cmd Telesp.m a 
intrat să-l depose
deze de balon, fără

să-l faulteze. Gali 
(AAA. Tg. Mureș) 
*-• scuipat pe vtl- 
eean. Gest oribil. 
Hajnil a jucat bi
ne. dar, de multe 
ari, s-a certat pur 
șl simplu, cu cel de 
pe banca de rezer
ve a echipei sale, 
■ avut o atitudine 
necuviincioasă lață 
de tușlerul G. Dra- 
gomlr, pentru care 
a șl primit carto
naș galben. Gesturi 
care dovedesc că 
munca de educație 
e cam dată uitării 
ta AA.A. • Deci- 
shle arbitrului Al. 
Nemeș (din Tg. Mu
reș), tușler la me
dul de juniori 
AAA. Tg. Mureș— 
Chimia Hm. VUcea. 
cu stlrnlț Ilaritate în 
tribunele stadionu
lui. «Nu știa" ce 
este ofsaidul dnd 
era vorba de echi
pa de juniori din 
orașul său. Primul 
gol a fost marcat 
dtatr-un ofsaid de 
3 m, alt gol (tot 
din ofsaid) a fost 
anulat de către 
«centralul» M. A- 
dam. Tușlerul Al. 
Nemeș— nfi vedea 
nimic. Ce pot învă
ța, oare, juniorii de 
la un asemenea ar
bitru T • A jucat 
excelent Smaranda- 
ehe plnă tn minu
tul 70, cind Olim
pia conducea cu 
3—8. Din acest mo
ment, relaxat, și-a 
propus numere de 
amuzament (de per

DIVIZIA C - ETAPA A
SERIA I

CER. Pașcani — Cristalul Do- 
rohol 6—0 (0—0), Laminorul Ro
man — Metalul Rădăuți 3—0 
(1—0), Dorna Vatra Dornel — 
AAA. Cimpulung Moldovenesc
2— 2 (0—0), Nlcollna lași — Șire
tul Bucecea 2—0 (2—0), Metalul 
Botoșani — TEPRO Iași 0—0, 
Zimbrul Suceava — Danubiana 
Roman 1—0 (0—0), Foresta Fălti
ceni — Avîntul Frasin 1—0 (1—0), 
Unirea Săveni — CA Botoșani 
0—3 (Unirea fiind exclusă din 
campionat).

F.R.F. a rejudecat meciul din
tre Șiretul Bucecea — Metalul 
Rădăuți din tur (etapa a Xll-a) 
șl, pentru folosirea unul jucător 
cu date false In legitimație de 
către Șiretul, a omologat partida 
cu 3—0 In favoarea echipei Me
talul (pe teren a fost 3—0 pen
tru Șiretul).

Pe primele locari in clasament, 
după etapa a XXII-* : L CA BO
TOȘANI 33 p (53—7), 2. C.F.R. 
Pașcani 29 p (40—24), 3. Metalul 
Rădăuți 27 p (43—28)... pe ulti
mele : 14. Șiretul Bucecea 16 p 
(18—33), 15. TEPRO Iași 14 p
<20—321.

SERIA A H-»
Letea Bacău — I. M. Piatra 

Neamț 4—0 (3—0), Bradul Roznov 
— Rulmentul BIrlad 1—0 (0—0), 
Energia Gh. Gheorghlu-Del — 
DEMAR Mărășeștl 4—0 (1—0), Ol- 
tuz Tg. Ocna — Cetatea Tg. 
Neamț 0—2 (0—1), Constructorul 
Vaslui — Partizanul Bacău 1—1 
(1—0), Petrolul Molneștl — Mine
rul Comăneștl 2—1 (1—0), Aripile 
Bacău — C.S.M. Borzeștl 1—1 
(1—0), Cimentul Bleaz — Hușana 
Huși 7—1 (3—0).

Pe primele tocuri : L LETEA 
BACĂU 36 p (49—11), 2. Energia 
Gh. Gheorghlu-Dej 35 p (41—10), 3. 
Partizanul Bacău 27 p (35—23)... pe 
ultimele : 14. Rulmentul Birlad
16 p (14—23), 15. Cetatea Tg.
Neamț 16 p (19—33), 16. Oituz Tg. 
Ocna 7 p (14—51).

SERIA A IH-a
Metalosport Galați — Unirea 

IDSMSA Focșani 0-1 (0-0), Avîn
tul Urzisem — Chimia Buzău 
5—3 (3—0), Carpați Neholu — 
Oțelul Galați 2—0 (1—0), Prahova 
Ploiești — Luceafărul Adjud 4—0 
(3—0), Ancora Galați — Petrolul 
Berea 1—0 (0—0), Dinamo CPL
Focșani — Olimpia Rm. Sărat
3— 0 (0—0), Foresta Gugeștl —
C.S.U. Galați 1—3 (1—0), Petro
lul Băicol — Petrolistul Boldești 
1-2 (1-1).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
FOCȘANI 36 p (49—8), 2. Dlnamo 
Focșani 34 p (48—12), 3. Prahova 
Ploiești 32 p (60—15), 4. C.S.U. 
Galați 32 p (39—15) ... pe ultime

le : 14. Petrolul Berea 14 p 
(30—46), 15. Luceafărul Adjud

14 p (16—52), 16. Metalosport Ga
lați 11 p (16—50).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — LM.U. 

Medgidia 3—0 (1—0), Granitul Ba- 
badag — Unirea Eforie 2—1 (1—0), 
Victoria Țăndărel — Pescărușul 
Tulcea 0—1 (0—1), Unirea Trico
lor Brăila — Dacia Unirea Brăila 
6—1 (1—1), Arrublum Măcln —
Marina Mangalia 0—0, Voința 
Constanța — Șoimii Cernavodă 
0—0, Tractorul Vlzlru — Chlmpcx 
Constanța 1—2 (0—1), Azotul Slo
bozia — Electrica Constanța 3—0 
(0—0).

Pe primele locuri s 1—2. CI
MENTUL MEDGIDIA 33 p («5—14)
— 15 victorii, UNIREA TRICO
LOR BRĂILA 33 p (51—20) -
15 victorii (rezultate directe : in 
tur 1—0 pentru Cimentul, in re
tur 1—0 pentru Unirea Tricolor), 
3. Azotul Slobozia 30 p (56—26)... 
pe ultimele : 15. Tractorul Vlzlru 
12 p (24-54), 18. Arrublum Măcln 
9 p (18—73).

SERIA A V-a
Tehnometal București— T. M. 

București 1—8 (0—0), Automatica 
București — Mecanica fină Bucu
rești 1—1 (0—0), Voința București
— Petrolul Bollntin 5—0 (2—0),
Celuloza Călărași — Unirea Tri
color București 3—1 (2—1), Sire
na București — Luceafărul n 
București 4—0 (2—0), LC.S.LM.
București — Victoria Lehllu 9—0 
(2—0), Automecanlca București — 
Vîscoza București 1—1 (0—1), Fla
căra roșie București — Electro
nica București 0—0, Luceafărul 
I București — Abatorul București 
0—3 (Luceafărul s-a retras din 
campionat).

Pe primele tocuri ; L MECANI
CA FINA 37 p (43—16), 2. T.M.B. 
36 p (49—21), 3. Automatica 35 p 
(40—21), 4. Celuloza Călărași 34 p 
(36—16) ... pe ultimele : 15 Lucea
fărul n 12 p (22—60), 17. Victo
ria Lehliu 11 p (19—65).

SERIA A Vl-a
Flacăra Automecanlca Morenl — 

Dacia Pitești 4—0 (2—0), ROVA
Roșiori — Răsăritul Caracal 4—2 
(3—1), Cimentul Fienl — LO.B. 
Balș 2—1 (0—0), Recolta Stoică- 
neștl — Metalul Mija 1—0 (0—0), 
Constructorul Pitești — Chimia 
Găești 1—0 (0—0), Dlnamo Ale
xandria — Progresul Corabia 2—0 
(1—9), Progresul Pucioasa —Pe
trolul Videle 0—0, Electronistul 
Curtea de Argeș — Cetatea Tr. 
Măgurele 2—1 (2—0).

Pe primele locuri s L FLACĂ
RA MORENI 37 p (56—11), 2. 
ROVA Roșiori 27 p (34—19), 3. 
Metalul Mija 24 p (34—20), 4. Pro

gresul Pucioasa 24 p (33—27), 5. 
Recolta Stolcăneștl 24 p (23 -39) 

pe ultimele : 14. Răsăritul Ca
racal 13 p (28—34), 15. Petrolul 
Videle 18 p (24—32), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 16 p <30—36).

SERIA A VH-a
Pandurii Tg. Jiu — Minerul 

Motru 2—1 <2—0), Unirea Drăgă- 
șanl — Chimistul Rm. VUcea 0—1 
<0—0), Forestierul Băbenl — Glo
ria Drobeta Tr. Severin 2—0 
<1—0), Minerul Vulcan — Me
talul Rovlnari 3—0 <1—0), Pro
gresul Băilești — Dierna Or
șova 4—1 (1—0). Lotru Bre-
zoi — CEB. Craiova 1—0 (0—0), 
Constructorul Craiova — Minerul 
Lupenl 1—0 (1-0), Metalurgistul 
Badu — Constructorul Tg. Jiu 
5-0 (3—0).

Pe primele locuri: L PANDU
RII TG. JIU 33 p (66—22), 3. 
CJ.R. Craiova 39 p (36—21), 3. 
Minerul Lupenl 37 p (03—21) ... pe 
ultimele : 15. Constructorul 7%. 
Jiu 17 p (26—40), 18. Unirea Dră- 
gășanl 16 p (27-38).

SERIA A vm-a
ICRAL Timișoara — Vulturii 

Textila Lugoj 3—0 (0—0), Știința 
Petroșani — Unirea Tomnatic 
0—0, Gloria Reșița — Electromo
tor Timișoara 4—1 (3—0), C.F.R, 
Simeria — Minerul Oravlța 3—0 
(1—0), Metalul Bocșa — Metalul 
Oțelu Roșu 1—0 (0—0). Metalul
Hunedoara — Unirea Stnnlcolau 
2—0 (0—0) — i-a jucat la Brad, 
C.IU* Blaj — Minerul Ghelar 
0—0, Unirea Alba lulia — Lami
norul Nădrag 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 27 p (39—22), 2. Uni
rea Alba Iulla 27 p (30—17), 3. 
Unirea Stnnlcolau 27 p (32—22) ... 
pe ultimele : 15. Metalul Oțelu 
Roșu 17 p (24—31), 16. C.LL. Blaj 
16 p (16—33)

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Metalul Alud 

4—0 (1—0), Tehnofrig Cluj-Napo- 
ca — Sticla Arieșul Turda 0—0, 
Voința Oradea — Tricolorul Beluș 
1—1 (1—0), Bihoreana Marghlta
— Unirea Dej 3—0 (1—0), Recolta 
Salonta — C.F.R. Constructorul 
Arad 3—1 (0—0), Minerul Șuncu- 
iuș — C.M. Cluj-Napoca 4—0 
(1—0), oțelul Or. dr. P. Groza — 
Victoria Ineu 0—0, Rapid Arad — 
Minerul Bihor 2—0 (0—0).

Pe primele tocuri : L STRUN
GUL ARAD 33 p (47—11), X Bi
horeana Marghlta 30 p (41—13), 
3. Sticla Turda 29 p (32—12) ... pe 
ultimele : 15. Tehnofrig Cluj-Na
poca 16 p (12—31), 16. Minerul 
Bihor 14 p (21—40).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Victoria 

Cărei 2—0 (0—0), Hebe Stngeorz 
Băl — Silvicultorul Maieru 4—1 
(2—0) — a-a Jucat la Năsăud,

siflare a adversa
rului, am tice). A 
făcut un stop pe... 
ceafă, a respins o 
minge cu... cram
poanele, după ce 
In prealabil s-a 
întins pe... spa
te, pe gazon. In 
sfirșit, a trimis 
mingi de la centrul 
terenului la portar. 
Curat circ ț Ce pă
rere au „dreso
rii* 7 • Petzescu
(Politehnica), la un 
11 metri acordat
împotriva 
sale, s-a

echipei 
dus „să

aranjeze lucrurile". 
In fapt, l-a dat un
pumn lui Both de 
parcă ar fl fost... 
pe ring • Din e- 
chlpa Olimpiei ne-a 
plăcut In special 
Bolba, insistent, 
prezent In toate fa
zele de finalizare, 
coautor al golurilor. 
Este un tînăr înalt
de 1,82 m. talentat, 
care nu a Împlinit 
Încă 17 ani I • Da
vid, jucătorul de 
marcaj al Iul F. C. 
Bihor, promite de la 
o etapă la alta. în 
meciul cu Dinamo a 
cîștigat aproape toa
te duelurile cu... 
„Gheata de aur". 
Evoluția celui care 
a depășit de cu- 
rlnd pragul junio
ratului este edifica
toare. In etapele 
anterioare l-a ani
hilat pe Radu n, 
Dumitrache, Cămă- 
taru șl Terheș. Bra
vo, David I— A ple
cat Sătmăreanu n, 
a apărut David. 
Deci, „grădinița de 
copil orădeană" a 
început din nou să 
lanseze talente.

XXII-a
Bradul Vișeu — CUFRCM Bala 
Mare 0—1 (0—1), Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Minerul Băluț 1—0 (1—0). 
Minerul Bala Sprie — Viitorul 
Gloria Șimleu 8—0 (2—0), Mine
rul Ilba-Selnl — — Minerul Băl
ța 2—1 (2—0), Oașul Negrești — 
Armătura Zalău 4—1 (1—1), Mi
nerul Rodna — Rapid Jibou 3—0 
(Rapid a fost retrogradată in 
campionatul județean).

Meciul Rapid Jibou — Lăpușul 
Tg. Lăpuș din etapa trecută (pe 
teren 2—2) a fost omologat de 
către F.R.F. cu 3—0 în favoarea 
echipei Lăpușul, Iar formația 
Rapid Jibou, pentru incidentele 
petrecute, a fost retrogradată în 
campionatul județean.

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 32 p (43—13),
2. Armătura Zalău 26 p (47—27),
3. Oașul Negrești 25 p (44—17),
4. Minerul Rodna 25 p (41—24) ... 
pe ultimele : 13. Bradul Vișeu 20 
p (20—41), 14. silvicultorul Ma
ieru 20 p (28—51), 15. Viitorul 
Șimleu 10 p (20—78).

SERIA A Xl-a
Chimia Or. Victoria — Carpați 

Mlrșa 3—2 (2—0), Utilajul Făgăraș 
Oțelul Reghin 1—0 (1—0), Avîntul 
Reghin — I.P.A. Sibiu 3—1 (2—1), 
IMIX Agnita — Automecanlca Me
diaș 3—2 (3—0), Foresta Bistrița 
— Mureșul Luduș 5—2 (4—1),
Construcții Sibiu — Metalul Cop- 
sa Mică 0—0, Sticla Tîrnăveni — 
Metalul Sighișoara 0—1 (0—1). 
inter Sibiu n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. META
LUL SIGHIȘOARA 26 p (33—14), 
2. Carpați Mlrșa 26 p (36—23), 3. 
Chimia Victoria 25 p (29—22) .... pe 
ultimele : 13. I.P.A. Sibiu 18 p 
(20—27), 14. Metalul Copșa Mică 
18 p (22—37), 15. Automecanlca 
Mediaș 17 p (19—31).

SERIA A XH-a
Viitorul Gheorgheni — Mobila 

Codlea 1—0 (0—0), Izvorul Tg.
Secuiesc — Minerul Baraolt 2—2 
(1—1), Avîntul Mîneciu — Pro
gresul Odorhel 0—1 (0—0), Me-
trom Brașov — Torpedo zărnești 
2—1 (2—0), Minerul Bălan — Car
pați sinaia 1—0 (0—0), C.S.U. Bra
șov — Tractorul M. Cluc 3—0 
(0—0), Precizia Săcele — Carpați 
Brașov 2—1 (0—1), Caralmanul 
Bușteni — I.R.A. Cîmpina 3—0 
(echipa din Cîmpina este exclusă 
din campionat).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL GHEORGHENI 32 p (39—14), 
2. Carpați Sinaia 30 p (35—15), 3. 
Progresul Odorhel 29 p (40—15) ... 
pe ultimele : 13. Mobila Codlea 
18 p (24—24), 14. Carpați Brașov 
18 p (19—31), 15. Avîntul Mîneciu 
18 p (16—36).

Rezultatele ne-au fost transmi- 
■e de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU 
ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA

Plecarea din BURUNDI

La Campionatele mondiale de tenis de masâ
—■■■ rmiRiii —ii ——>ain—umil ■■■■ ,

ROMANIA ALINIAZĂ 0 FORMAȚIE CARE

(Urmare din pag. I)

meni, care aclamă îndelung, o- 
vationează pe conducătorii ce
lor două țări. Prin cîntece și 
dansuri folclorice specifice a- 
cestor meleaguri, locuitorii ca
pitalei își manifestă bucuria și 
satisfacția cu care poporul bu- 
rundez salută rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei 
oficiale de prietenie în Bu-

Sosirea
(Urmare din pag I)

testări de caldă prietenie, de 
stimă profundă fa{ă de solii 
poporului român.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut o în- 
tilnire, luni seara, la Palatul 
Adunării Poporului, cu pre
ședintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohammed 
El Nimeiri, și doamna Buseina 
Nimeiri.

Exprimindu-și satisfacția de 
a se întîlni din nou, de a con
tinua dialogul la nivel înalt, 
schimbul de opinii in proble
me de interes comun, președin
ții celor două țări au evocat 
bunele relații româno-sudaneze, 
care cunosc o dezvoltare con- 

rundi a șefului statului român. 
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

însotit de președintele Jean 
Baptiste Bagaza, trece în re
vistă garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau apoi rămas bun de Ia pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza 
și doamna Fausta Bagaza.

La ora 1L10, ora locală, ae
ronava prezidențială decolează, 
indreptindu-se spre Sudan.

in SUDAN
tinuă, in folosul ambelor po
poare, al păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

♦
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cn 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moham
med El Nimeiri, și doamna 
Buseina Nimeiri, au vizitat, 
luni seara. Palatul Adunării 
Poporului.

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moham
med Ei Nimeiri, și doamna 
Buseina Nimeiri au oferit, în 
clădirea Adunării Poporului, 
un dineu oficial.

ÎMBINĂ EXPERIENȚA CLI
PHENIAN, 23 (prin telex*. In

tre 25 aprilie șl 6 mai, capitala 
R.P.D. Coreene va găzdui cea 
de a 35-a ediție a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă. între
cerile vor avea loc la Pa
latul sporturilor din Phenian 
(18.000 de locuri), care oferă — 
așa cum ne-am convins la sosi
rea noastră aici — condiții optime 
de concurs numărului record de 
reprezentative înscrise. Se va 
juca pe mese „Stiga“, de fabrica
te suedeză, cu mingi japoneze 
marca „Nlttaku".

Cine stat pretendențil la titlu
rile mondiale ta 1979 T Cu ce șan
se se prezintă la Phenian jucăto
rii și jucătoarele de pe mai toate 
meridianele șl paralele globului ? 
La ediția precedentă (1977 — Bir
mingham, Anglia) sportivii asia
tici au continuat să strălucească, 
singurul titlu ciștlgat de jucători 
de pe alt continent fiind cel de 
la dublu-mixt, al francezilor 
Claude Bergeret — Jacques Se
cretin. Dar, după cum se știe, la 
scurt timp după aceea, campionii 
francezi au fost Învinși de un cu
plu chinez chiar la campionatele 
internaționale ale Franței I Proba 
pe echipe a revenit la campiona
tele mondiale formațiilor mascu
lină și feminină ale R. P. Chi
neze (reprezentativele României 
s-au clasat pe același loc 13), la 
simplu feminin a ciștlgat Pak 
Yong Sun (R.P.D. Coreeană), la 
masculin — japonezul Mitsuro 
Kohno. Campioni la dublu mas
culin au fost chinezii Li Cen-shlh 
șl Llang Ke-liang, iar la feminin 
— Pak Yong Ok (R.P.D. Core-

TURNEUL DE POLO 
DE LA SOFIA

SOFIA, 23 (Agerpres). — In ul
tima zi a turneului international 
de polo (echipe de tineret) de 
la Sofia s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ungaria — 
Polonia 7—2, Iugoslavia — Bul
garia (B) 8—0, U.R.S.S. — Româ
nia «—3, Bulgaria (A) — Grecia 
9—0. Competiția a fost ciștigată 
de selecționata U.R.S.S. Echipa 
României s-a clasat pe locul 5. 

eană) cu Yang Yin (R. P. Chi
neză).

Ce s-a mai întimplat ta cel do! 
ani care au trecut de la ediția 
engleză 7 Campionatele europene 
de seniori (1978), ca șl majori
tatea campionatelor internațio
nale organizate de numeroase 
țări, au fost dominate, la feminin 
ca șl la masculin, de sportivii din 
R. P. Ungară, dar dacă ta con
curs au fost prezenți jucători chi
nezi, aceștia și-au adjudecat cea 
mal mare parte din titluri, așa 
cum s-a tatîmplat și la București. 
Așadar se vede clar că suprema
ția ta tenisul de masă mondial 
o dețin ta continuare sportivii a- 
siatlci, cu precădere cei din 
R. P. Chineză, care se impun 
printr-o tehnică rafinată, prin 
joc ofensiv, acrobatic și, toarte 
important, prin posibilitatea de a 
alinia formații omogene. Explica
ția o găsim nu numai ta masa 
mare de practicanți al acestui 
sport din țara respectivă, ci și ta 
uriașa cantitate de muneă, cu o 
intensitate puțin obișnuită. de
pusă la fiecare antrenament. 
Ne-am convins de aceasta cu o- 
cazia turneelor efectuate ta țara 
noastră de diverse reprezentative 
chineze.

La Phenian, deci, principalii 
protagoniști al campionate
lor mondiale, ne așteptăm să 
fie jucătorii din R. P. Chine
ză, cărora 11 se vor adăuga 
fără îndoială, jucătoare de excep
ție din țara gazdă, ta frunte cu 
dubla campioană mondială Pak 
Young Sun, care va viza, sîntem 
convinși, ctl de al treilea titlu.

In ceea ce-1 privește pe euro
peni (pentru că jucătorii de pe 
alte continente nu pot emite tacă 
pretenții) — șl ne referim îndeo
sebi la băieți — numai o formă 
de zile mari ar justifica preten
ția unora la titluri, ceea ce nu 
este nici ușor, dar nici imposibil. 
Rămtae de văzut dacă Gabor 
Gergely sau alțl 2—3 colegi ai 
săi, dacă Milan Orlowski (Ceho
slovacia), sportivul englez de cu
loare Desmond Douglas, care a 
excelat ta ultima vreme, talenta
tul jucător sovietic Anatoli Stro- 
katov sau Iugoslavul Dragutin

In „Cupa llcidcnlicim" la spadă

TINEREȚEA
Surbek vor prinde o asemenea 
zi la Phenian.

Reprezentativa țării noastre iși 
propune un loc mai bun decît la 
precedentele campionate mondiale 
in proba pe echipe (și la femi
nin șl la masculin), ceea ce nl 
se pare mal aproape de posibili
tățile fetelor. Maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru — de 
trei ori campioană mondială la 
dublu feminin — se prezintă, ca 
de obicei, conștiincios pregătită șl 
după un sezon bogat ta rezultate 
bune șl foarte bune (printre care 
locul II Ia „Top 12 — Europa"). 
Ea va face pereche la dublu fe
minin cu vlcecampioana mondială 
de simplu de la Birmingham, va
loroasa jucătoare din R. P. Chi
neză Wei Li Jie, cu șanse la un 
loc pe podium. La dublu-mixt, 
Maria va avea ca partener pe 
Tibor Kreisz (Ungaria), care s-a 
impus ta ultima vreme cu jocul 
său de apărare ; Eva Ferenczi va 
avea ca partener pe Zsolt Bohm, 
iar Liana Mihuț pe Șerban po- 
boși. La dublu masculin aliniem 
cuplul Doboș! — Simion Crișan. 
Z. Bohm — dublu campion eu
ropean de juniori și campion na*-! 
țional de seniori pentru a doua 
oară consecutiv în acest an — va 
juca împreună cu al doilea ju
nior al Suediei — Mikael Appel
gren.

Sportivii noștri au o misiune 
dificilă la aceste campionate 
mondiale, Ia care se prezintă In- 
tr-o evidentă creștere valorică 
față de ediția precedentă. Rămîne 
ca ei să-și valorifice pe deplin 
posibilitățile, cu o dăruire șl o 
ambiție pe măsura competiției, 
pentru a se clasa cît mal bine 
ta Ierarhia mondială.

Delegația sportivilor români a 
sosit duminică la Phenian. Spor
tivii noștri s-au bucurat încă din 
primele momente de o primire 
deosebită din partea gazdelor, a 
comitetului de organizare șl a fe
derației de specialitate. De ase
menea, presa sportivă a publicat 
un reportaj șl fotografii de la 
sosirea jucătorilor noștri.

Mircea COSTEA

„EUROPENELE" DE LUPTE. TEST PREOLIMPIC DE PRIM ORDIN
LIVID ANGELESCU A AJUNS FINA IN SEMIFINALE

(Urmare din pag. 1) 

țclor actuale ale sportului de 
performantă.

Propunîndu-ne să revenim a- 
supra evoluției și rezultatelor 
reprezentanților noștri la aceas
tă importantă competiție, ne 
vom referi, în continuare, la 
cîteva caracteristici generale 
ale recent Încheiatei ediții a 
C.E.

De-a lungul celor 8 zile de 
întreceri a fost evident faptul 
că marea majoritate a concu- 
renților a dovedit o bună pre
gătire. orientată spre o luptă 
permanent ofensivă. dinamică 
și. in același timp, spectaculoa
să. conform cerințelor rezulta
te din ultimele modificări ale 
regulamentului F.I.L.A. Așa se 
explică și numeroasele victorii 
la puncte cu scoruri foarte 
mari, ca și desele decizii de 
„tuș", în urma unor procedee 
tehnice de mare dificultate și 
eficacitate.

Deși la București au evoluat 
mulți dintre campionii și me- 
daliații marilor competiții in
ternaționale desfășurate în ul
timii ani, am remarcat proce
sul de întinerire a majorității 
echipelor participante. Această 
tendință este lesne de înțeles 
ținînd seama de faptul că edi
ția 1979 a C.E. s-a disputat, 
evident, sub semnul verificări
lor și al pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de anul vi
itor. Prezența unora dintre a- 
cești tineri a însemnat chiar

ATLETISM • Norvegtanca Greta 
Waitz a terminat învingătoare ta 
cursa de la Feltham (Anglia) : 
4 km ta 12:53 • în concursul de 
la Walnut (California), sprinterul 
american Clancy Edwards a cîșd- 
gat două probe : 100 m — 19.1S 
și 200 m — 20.33. Iar recordmanul 
mondial Edwin Moses (S.U.A.) a 
ciștigat cursa de 400 mg — cu tim
pul de 48,50. Alte rezultate : 11» 
mg. (m) : Foster : 13,45 : triplu- 
salt : Tiff — 17,11 m : 100 mg (O : 
Debble Laplante — 13.10 (nou re
cord al S.U.A.).

BASCHET a ta finala ..Cupei 
Albert Schweitzer", la Mannheim 
(R. F. Germania) : Iugoslavia — 
Spania 106—91 (58—37). Pentru
locurile 3—4 : S.U.A. — U.R.S.S. 
98—82 (50—42) a La Brisbane : 
Australia — ’ Cibona Zagreb (m) 
92 —69 0 La Most : Cehoslovacia
— Polonia (m) 86—85.

HANDBAL • La Budapesta, ta 
prima manșă a finalei C.C.E. (f) : 
Vasas — Spartak Kiev 17—13 
(11—7) 0 In meci tur pentru fl- 

mai mult, ei determinînd în 
cîteva situații schimbarea ierar
hiilor la diferite categorii de 
greutate. Referindu-ne doar la 
oaspeți, amintim, printre alții, 
pe Robert Nersesian. Veceslav 
Makartișev, Salman Ilașimikov, 
Ilia Mate, Serghei Beloglazov 
(U.R.S.S.), Andrzej Franas, 
Jan Dolgowicz, Roman Bierla, 
Jan Szimanski (Polonia), Petro 
Pavlidis, Eduard Giray (R.F.G.), 
Robert Notiny (Ungaria). Dacă 
performanțele acestor tineri au 
însemnat efectul pozitiv al u- 
nor remanieri reușite în forma
țiile țărilor respective, la Bucu
rești am fost și martorii altor 
surprize, care, de asemenea, au 
infirmat pronosticurile specia
liștilor. Cea mai mare dintre 
ele este cucerirea titlului con
tinental de către Stylianos Mî- 
giakis (Grecia), la categoria 62 
kg, stilul greco-romane. Au fost, 
însă, și destul favoriți care nu 
s-au prezentat Ia nivelul aștep
tărilor, pierzînd poziții însem
nate în clasamentele catego
riilor respective. Astfel, cam
pionul mondial Harald Buttner 
(R.D.G.) s-a clasat abia al 6- 
lea Ia categoria 100 kg stilul 
libere. Alte exemple ne-au ofe
rit Adolf Șeger (R.F.G.). Ka
zimierz Lipien (Polonia), Alek
sandr Kolcinski (U.R.S.S.), Ja
nos Rovnyai (Ungaria) etc.

Toate aceste noutăți ale cam
pionatelor europene de la 
București s-an reflectat, firesc, 
și în rezultatele de ansamblu 
ale principalelor echipe. Cu

TELEX
nala .Cupei cupelor (f) : T.S.C. 
Berlin — Ferencvaros Budapesta 
20—15 (8—7) 0 In meci tur pen
tru finala C.C.E. (m) : T.V.
Grosswaldstadt (R.F.G.) — Empor 
Rostock (R.D.G.) 14—10 (8—6).

HOCHEI 0 La Moscova, ta tur
neul de consolare al C.M, (grupa 
A) t R.F. Germania — Polonia 
8—1 (1—8. 3—1, 4—0). Turneul
pentru locurile 1—4 : Cehoslovacia 
— Canada 10—« (4—3, 3—1. 3—2).

GIMNASTICA 0 La Celiablnsk. 
ta ..Cupa U.R.S.S.", a ciștlgat 
Natalia Sapoșnikova cu 75.55 p 
(la individual compus), urmată 
de Elena Nalmușina șl Svetlana 
Agapova. Două dintre favoritele 
Întrecerii, Maria Filatova șl Stela 
Zaharova, suferind accidentări, nu 
au terminat concursul.

ȘAH 0 în turneul de la Bogota 
conduce marele maestru sovietic 
Aleksandr BeliavskL cu 101/, p. 

toate căutările și experimentele 
încercate, formația de greco- 
romane a Uniunii Sovietice n-a 
reușit să depășească echipa 
României, instalată, încă de a- 
cum un an, în fruntea ierarhiei 
continentale. La același stil, 
nici reprezentativele Bulgariei, 
Poloniei, Ungariei, ca să le a- 
mintim numai pe acestea, n-au 
putut determina modificări 
spectaculoase în clasamentul 
pe națiuni.

Cucerind 8 din cele 10 titluri, 
luptătorii sovietici de la stilul 
„libere" s-au impus categoric, 
demonstrînd mari și valoroase 
rezerve. In schimb, o altă for
mație bine cotată pînă la a- 
ceastă ediție, cea a Turciei, nu 
figurează în clasamentul pe 
medalii și ocupă doar locul 9 
în cel pe puncte.

Firește, Ierarhiile stabilite la 
București reprezintă nivelul 
valoric al momentului actual și 
nu ne-ar surprinde cîtuși de 
puțin ca la campionatele mon
diale din acest an să consem
năm alte schimbări de poziții, 
ca urmare a continuării proce
sului de întinerire și perfecțio
nare a celui de pregătire. Pen
tru că, așa cum s-a văzut spre 
satisfacția tuturor, întrecerile 
continentale de la București au 
dovedit că sportul luptelor se 
află intr-o continuă dezvoltare, 
drumul consacrării fiind acce
sibil numai celor care t>n pasul 
cu noile cerințe ale acestei 
discipline cu mare pondere în 
programul Jocurilor Olimpice.

urmat de James Tarjan (S.U.A.) 
9>/, p, Glldardo Garcia (Columbia) 
— 8'/, p 0 Turneul de Ia Banja 
Luka (Iugoslavia), runda a 9-a : 
Adorjan — Browne, Kurajița — 
Hernandez, Matanovicl — Smejkal 
și Vuklcl — Knezevlcl, remize. 
Tinărul jucător sovietic G. Kas
parov, care a Întrerupt partida 
cu Bukicl, se menține lider al 
clasamentului, cu 7 p (1), urmat 
de Smejkal, Adordjan — 5*/» p, 
Andersson (Suedia) și Petrosian 
(U.R.S.S.) — cite 5 p. 0 ta tur
neul de la Montreal, după 9 
runde conduce A. Karpov 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat 
de L. Portisch (Ungaria) 6 puncte, 
L. Llubojevlcl (Iugoslavia) 5,5 
puncte, M. Tal (U.R.S.S.) 5
puncte (1) etc Karpov a ciștlgat 
cele două partide Întrerupte cu 
Liubolevlci si respectiv Kavalek.

VOLEI 0 La Potsdam, repre
zentativa masculină a Cehoslo
vaciei a întrecut cu scorul de 
3—0 (11, 10, 8) echipa R. D. Ger
mane.

„Cupa Heidenheim- a revenit, 
anul acesta, spadasinului Johan 
ILarmenberg, fost campion mon
dial, care în baraj l-a întrecut 
pe Vladimir Rasolko (U.R.S.S.) 
cu 5—3. Clasament final : 1.
Harmenberg (Suedia) 3 v.d.b., 2. 
Rasolko (U.R.S.S.) 3 v.d.b,. 3. A-
bușahmetov (U.R.S.S.) 2 v., 4.

O COMISIE A F.I.F.A. INSPECTEAZĂ STADIOANE 
DIN SPANIA

ZURICH, 23 (Agerpres). — La 
sfirșitul lunii aprilie o delegație 
a Federației Internaționale de 
fotbal va vizita orașele propuse 
să găzduiască meciurile turneu
lui final al campionatului mon
dial ce va avea loc In anul 1982 
ta Spania. Delegația este condu
să de Herman Neuberger, pre
ședintele Comisiei F.I.F.A. de 
organizare a „Cupei Mondiale". 
Vor fi inspectate stadioanele din 
Malaga, Alicante, Elche, Valen
cia, Saragossa, San Sebastian. 
Bilbao, Santander, Gijon, Oviedo.

NllNE, SEMIFINALELE CUPEIOR EUROPENE (meciuri retur)
Așadar, miercuri vom cunoaște 

echipele finaliste ta cele trei 
competiții europene .interduburi. 
Prin prisma rezultatelor de la 
11 aprilie, dnd s-a disputat pri
ma manșă a acestor duble în- 
tîlniri, se profilează finale ine
dite, cu participarea unor for
mații care — cele mal multe — 
n-au mal fost ta luptă directă 
pentru cucerirea trofeelor.

Dar lată partidele și, ta paran
teze, rezultatele din primul 
meci :

CAMPIONATE • CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa a 20-a): 

Lokomotiv Leipzig — Dynamo 
Dresda 1—1, Union Berlin — F. C. 
Karl Marx Stadt 1—0, Hansa Ros
tock — Dynamo Berlin 0—1, Wls- 
mut Aue — Chemle Halle 2—0, 
Stahl Riesa — F.C. Magdeburg 
1—1, Sachsenring Zwickau — 
Chemle Boehlen 1—0, Carl Zeiss 
Jena — Rotwelss Erfurt 1—1. Cla
sament : 1. Dynamo Berlin — 
37 p, 2. Dynamo Dresda — 29 p, 
3. F.C. Magdeburg — 26 p etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 24-a) : 
Radnlcki Niș — Steaua Roșie 
Belgrad 1—1, Dynamo Zagreb — 
Buducnost 3—0, O.F.K. Belgrad
— Rljeka 2—0, Vojvodina Novi 
Sad — Sarajevo 3—4, Osijek — 
Sloboda Tuzla 2—0, Boras Banja 
Luka — Partizan Belgrad 0—0, 
Zelezniclar Sarajevo — Napredak 
1—1, Velez Mostar — Zagreb 1—0, 
Hajduk Split — Olimpia Llubliana 
3—0. Clasament : 1. Hajduk Split
— 35 p. 2. Dynamo — 34 p, 3. 
Sarajevo — 29 p etc.

SPANIA (etapa a 28-a) : In 

Jablkowski (Pol.) 2 V., 5. Kolczo* 
nay (Ung.) 1 v., 4. Belson (An
glia) o ▼. Cei mai activ dintre 
spadasinii români a fost Livin 
Angedescu, care a ajuns în semi
finale, unde a fost întrecut, cir 
10—7, de elvețianul Franțoii 
Suhaneckl.

Coruna, Vigo și Valladolid. Sta
dioanele din Madrid șl Barcelo
na au fost vizitate Încă de anul 
trecut.

Un raport privind capacitatea 
organizatorică a orașelor spanio
le va fi supus spre studiu Co
misiei speciale F.I.F.A., care 
la 17 mai se va Întruni la Zu
rich pentru a stabili definitiv 
formula de disputare : cea clasi
că, cu 16 echipe ta turneul final, 
sau cea propusă de președintele 
J. Haveiange, cu 24 de echipe.

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : F.C. Koln — Nottingham 
Forest (3—3) ; MalmO F.F. — 
Austria Vlena (0—0).

CUPA CUPELOR : Banik Os
trava — Fortuna Dusseldorf 
(1—3), S. K. Beveren — C. F. 
Barcelona (0—1).

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

partida derby a etapei, echipa 
C.F. Barcelona a surclasat pe 
teren propriu, cu 6—0, formația 
Gijon. Trei dintre golurile Învin
gătorilor au fost marcate de aus
triacul Hans Krankl. Alte rezul
tate : Valencia — Saragossa 3—1^ 
Las Palmas — Celta Vigo 0—0, 
Santander — Real Socledad 1—0, 
Sevilla — Vallecano 2—0, Sala
manca — Espanol 2—0, Real Ma
drid — Atletico Madrid 1—1, At
letico Bilbao — Huelva 8—3, Bur
gos — Hercules 0—0. Clasament :
1. Real Madrid — 39 p, 2. Gijon
— 36 p, 3. Las Palmas — 34 p

UNGARIA (etapa a 25-a) : Be- 
kescsaba — Szekesfehervar 2—1, 
Pecs — Raba Eta 0—0, M.T.K. — 
Salgotarjan 2—1, Diosgyor — Du- 
naujvaros 2—0, vasas — Tata- 
banya 2—0. Ujpestl Dozsa — Cse- 
pel 4—3, Ferencvaros — Haladas 
2—0, Videoton — Vasas Iszo 3—1, 
Zalaegerszeg — Honved 3—0. Cla
sament : 1. Ujpestl Dozsa — 40 p,
2. Ferencvaros — 36 p, 3. Diosgybr
— 34 p etc.
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