
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

A PARTICIPAT LA DESCHIDEREA 
NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
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LA TIMIȘOARA, IN CADRUL UNEI VIBRANTE 
ADUNARI POPULARE, PESTE O SUTA DE MII DE 
CETĂȚENI ȘI-AU EXPRIMAT DRAGOSTEA Șl PREȚUI
REA FAȚA DE CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI, 
PROFUNDA RECUNOȘTINȚA PENTRU GRIJA PERMA
NENTA PE CARE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDU
LUI O POARTĂ ȘCOLII ROMÂNEȘTI, PROGRESULUI 

Șl PROSPERITĂȚII PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE
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tehnic „Traian Vuia", Liceal 
industrial „Electromotor" și 
Institutul agronomic Timișoara. 
Pe traseul străbătut de Ia re
ședință și pînă Ia aceste obiec
tive ale vizitei, secretarul ge
neral al partidului a fost sa
lutat de zeci de mii de timi
șoreni, care și-au exprimat, 
așa cum au făcut-o și în ziua 
precedentă, sentimentele de 
bucurie, dragoste și recunoș
tință față de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, a cărui 
activitate neobosită este închi
nată fericirii și bunăstării în
tregului popor, progresului pa
triei noastre socialiste. La in
stitutele și la liceul pe care 
le-a vizitat, mii de tineri 
români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități au 
intimpinat cu urale și aplauze 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei au ovaționat în
delung și au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și studenții".

Cu prilejul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in jude
țul Timiș și al deschiderii nou
lui an școlar și universitar, in 
Piața Operei din municipiul 
Timișoara a avut loc o mare 
adunare populară, la care au 
luat parte peste 100 000 de ce
tățeni — muncitori, țărani, in
telectuali, elevi, studenți. Sînt 
reprezentanți ai celor ce mun
cesc și trăiesc infrățiți pe aces
te meleaguri — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — care au venit 
să salute din nou pe secreta
rul general al partidului cu 
toată dragostea și recunoștin
ța. Ei poartă portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
steaguri roșii și tricolore, pan
carte cu lozinci ce exprimă 
sentimente de stimă și prețuire 
față de partid, de secretarul său 
general.

Piața Operei este împodobită 
sărbătorește cu drapelele parti
dului și statului. Pe frontispi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
continuat in cursul dimineții de 
simbătă vizita de lucru in mu
nicipiul Timișoara și a parti
cipat !a deschiderea noului an 
de invățămînt.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 

r losif Banc, Lina Ciobanu, Gheor- 
ghe Oprea, Ștefan Andrei, Mi
hai Gere, llie Rădulescu, pre
cum ți de Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la tradiționala fes
tivitate a deschiderii noului an 
de studiu ilustrează pregnant 
grija și atenția deosebite pe 
care partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le acordă formării 
tinerei generații pentru muncă 
și viață, educării comuniste, 
revoluționare a omului nou, 
constructor al socialismului și 
comunismului in patria noastră.

Cu acest prilej, secretarul 
general al partidului a vizitat 
instituții de invățămînt timișo
rene, intîlnindu-se cu cadre 
didactice universitare, cu stu
denți și elevi, cu factori de 
răspundere din domenii econo
mice și sociale, care, împreună 
cu școala, contribuie Ia buna 
desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ.

Anul școlar și
1979—1980, care debutează sub 
semnul marelui eveniment din 
viața țării și poporului nostru 
— Congresul al XII-lea al 
partidului — se va desfășura 
pe coordonatele majore ale 
dezvoltării și perfecționării în- 
vățămîntului de toate gradele, 
fundamentate in documentele 
programatice ale partidului și 
statului nostru, in Legea edu
cației șl invățămintului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat apoi Institutul Poli-

universitar

(Continuare în vag a 4-a)
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Sportivii noștri s-au înapoiat simbătă de la Universiadă

In ansamblul participanților la această ediție a Jocurilor Mondiale Universitare, studenții noștri 
sportivi au avut o ținută remarcabilă generală și s-au bucurat la sosire de o frumoasă primire
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Simbătă dimineața s-a îna
poiat In țară delegația studen
țească sportivă Care a repre
zentat țara noastră la Jocurile 
Mondiale Universitare din Me
xic. Fetelor și băieților, în fru
moase costume azurii, cu me
daliile de aur, argint și bronz 
atîrnînd pe bluze și haine, li 
s-a făcut la aeroportul Oto- 
peni o frumoasă primire, fiind 
întîmpinați cu flori și aplauze. 
Au fost de față repre
zentanți ai conducerilor U.T.C., 
C.N.E.F.S., U.A.S.C.R., Ministe
rului Educației și învâțăniîntu-

lui, cluburilor, ca și numeroși 
studenți și iubitori ai sportului 
din Capitală.

Studenții noștri sportivi au 
reprezentat cu cinste Uniuuea 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, fiind apre- 
ciați pentru ținuta și spiritul 
lor prietenesc atit in satul uni
versitar cit și la locurile de 
concurs, iar faptul că alături 
de delegațiile Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite au cucerit 
cele mai multe medalii (U.R.S.S, 
— 74, S.U.A. — 49, România — 
31), au făcut o bună propagandă

sportului practicat in Țara noas
tră. Delegația României a (ost 
preȚuită în mod deosebit pentru 
că a onorat Universiada mexi
cană trimițînd studenți sportivi 
valoroși la probele la care a 
participat.

Cel mai important ciștig de 
pe urma participării la Univer
siadă pentru sportul românesc 
este acela de a-și fi verificat 
la o parte din principalii candi
dați olimpici performanțele înre
gistrate pînă în presant șl po-

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele internaționale ale Românie: de judo pentru tineret

PATRU TITLURI PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI
Cea de a X-a ediție a cam

pionatelor internaționale in
dividuale de judo pentru ti
neret ale României, desfășu-

Etapa a 7-a a Diviziei A de fotbal

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI, UN PLUTON COMPACT...
• Victorie fără drept de apel a Chimiei Rm.Vilcea in dauna liderului I • Campi
oana, F. C. Argeș, își reface moralul înaintea meciului de miercuri cu A.E.K. O Două 
puncte mari pentru Jiul, la Satu Mare • Un egal prețios pentru Universitatea Cra
iova, Ia Bacău • In prim-planul .rundei" viitoare partidele Steaua - F. C. Baia Mare 

și Universitatea Craiova — Dinamo
REZULTATE TEHNICE

Politehnica lași - Gloria Buzău 
Chimia Rm. Vilcea - Steaua 
S.C. Bacău — Univ. Craiova
Olimpia Satu Mare - Jiul 
F.C.M. Galați

(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(3-1) 
(1-0) 
(2-1)

F.C.M. Galați - C.S. Tîrgoviște 
Sportul studențesc - F.C. Argeș

- „Poli" Timișoara
- Viitorul Scornicești
- A.S.A. Tg. Mureș

„U" Cluj-Napoca 
F.C. Baia Mare 
Dinamo

Un nou atac la poarta echipei bucureștene, Radu II 
(în tricou alb) și Cazan disputîndu-și balonul (Fază 

din meciul Sportul studențesc — F.C. Argeș)
L Foto : Ion MIHAICA

CLASAMENTUL

1. STEAUA 7 4 2 1 15- 6 10
2. F.C. Baia Mare 7 5 0 2 15- 8 10
3. Univ. Craiova 7 4 2 1 12- 7 10
4. „U" Cluj-Naoca 7 5 0 2 9- 6 10
5. Dinamo 7 3 3 1 11- 4 9
6. S.C. Bacău 7 4 1 2 7- 6 9
7. C.S. Tirgoviște 7 3 2 2 10- 6 8
8. Politehnica lași 7 4 0 3 9- 7 8
9. Viitorul Scornicești 7 3 1 3 12—11 7

10. A.S.A. Tg. Muieș 7 3 1 3 10-11 7
11. F.C. Argeș 7 3 1 3 9-11 7
12. „Poli" Timișoara 7 3 0 4 13-13 6
13. Sportul studențesc 7 2 1 4 5- 6 5
14. Chimia Rm. Vilcea 7 2 1 4 4- 8 5
15. F.C.M. Galați 7 2 1 4 8-13 5
16. Jiul 7 2 1 4 2- 8 5
17. Gloria Buzău 7 2 0 5 5-11 4
13. Olimpia Satu Mare 7 0 1 6 5-17 1

ETAPA VIITOARE (23 septembrie)

,,Poli" Timișoara
Jiul
Steaua
C.S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova 
F.C.M. Galați
F.C. Argeș
Chimia Rm. Vîlcea 
Gloria Buzău

— Viitorul Scornicești
— „U" Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare
— S.C. Bacău
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
— Olimpia Satu Mare
— Politehnica lași
— Sportul studențesc

rate simbătă și duminică în 
sala Dinamo din Capitală, s-au 
încheiat cu un rezultat meri
toriu pentru sportivii țării 
noastre. La întreceri au parti
cipat tineri sportivi din Bul
garia, Franța, R.F. Germania, 
Italia, Iugoslavia, Polonia, II- 
niunea Sovietică, Ungaria și 
România. Gh. Dani (superu- 
șoară), Bela Onodi (semiușoa- 
ră), Gabriel Sapta (semimijlo- 
cie) și Mihai Cioc (grea) au 
cucerit titlurile de campioni, 
iar alți 8 judoka români 
s-au clasat pe locurile II și III. 
Iată cîtevă amănunte : la ca
tegoria superușoară Gheorghe 
Dani s-a impus în fața puter
nicilor judoka R. Berteli (Ita
lia) și C. Vey (Franța). Cate
goria ușoară a fost cîștigatâ 
de Onodi Bela, care în finală 
dispune doar în cîteva secunde, 
prin ippon, de sovieticul Go- 
golauri. La categoria semimij- 
locie finala s-a desfășurat în
tre doi sportivi români, Ga
briel Sapta și Gh. Marinescu, 
victoria revenind primului 
după o luptă foarte strînsă. 
în cadrul categoriei grea, vi-

cecampionul european de ti
neret din 1978, Mihai Cioc, și-a 
întrecut prin ippon toți adver
sarii. Iată clasamentele finale : 
SUPERUȘOARA : Gh. Dani 
(România), 2. I. Melinte (Româ
nia), 3. M. Zamfir (România) și 
R. Renela (Italia). SEMIUȘOA- 
RA : L B. Onodi (România), X 
I. Gogolauri (U.R.S.S.), 3. Groc- 
bawiski (Polonia) și R. Marg- 
veloni (U.R.S.S.). UȘOARA : 1. 
M. Berthet (Franța),. 2. D. O- 
dișvili (U.R.S.S.), 3. C. Lungu
(România) și A. Andraș (Unga
ria). SEMIMIJLOCIE : 1. G. 
SAPTA (România), 2 Gh. Mari
nescu (România). 3. S. Celeban 
(Polonia) și C. Gheorghiev 
(Bulgaria). MIJLOCIE : 1. K.
Hubuluri (U.R.S.S.), 2. G. Ghe- 
dașvili (U.R.S.S.). 3. M. Mas-
troddi (Italia) si I. Melinte (Ro
mânia). SEMIGREA : 1.
Beruașvili (U.R.S.S.), 2. Z. Faz- 
zi (Italia), 3. V. Oiței și Tr. 
Codrea (ambii România). GREA: 
1. M. Cioc (România). 2. B. Ud- 
vari (România), 3. D. Huskivad- 
ze (U.R.S.S.) și P. Sciuto (Ita
lia).

M.

și Tr.

Nicolae CHINDEA

Campionatul masculin de handbal

LIDERĂ, STEAUA, DUPĂ VICTORIA
LA H. C. MINAUR BAIA MARE
IAȘI, 16 (prin telefon). — Al 

doilea turneu al campionatului 
masculin de handbal, găzduit 
de Sala sporturilor din locali
tate, s-a încheiat duminică după- 
amiază prin jocurile etapei a 
Vl-a, în care „capul de afiș" 
l-a constituit meciul derby 
Steaua — H. C. 
Mare. Ciștigind 
re bucureștenii 
primul loc în 
amănunte de 
important joc :

meciul
Minaur Baia 

această întîlni- 
au trecut pe 

clasament. Iată 
la acest foarte

STEAUA — H.C. MINAUR 
BAIA MARE 22—21 (11—12). O
victorie obținută intr-un final 
dramatic de meci, în care bălmă- 
renii au suportat handicapul unei 
duble eliminări (M. Voinea des
calificat pentru a treia eliminare 
pe care o primea, iar Boroș eli
minat din Joc). In această situa
ție. in ultimul minut de joc, la 
scorul de 21—21 Steaua a înscris 
golul victoriei. Trebuie spus.

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE HANDBAL
Feminin: PROGRESUL BUCUREȘTI OBJIHE UN PUNCT LA BAIA MARE!

Cea de a treia rundă a cam
pionatului feminin . de handbal 
Divizia A a furnizat meciuri 
echilibrate, unul încheiat’ cu o 
surpriză : la Baia Mare, echipa 
locală Constructorul a fost ți
nută în șah de formația Progre
sul București ! Dar iată amănun
te de la cele 5 jocuri disputate 
ieri :

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — PROGRESUL BUCUREȘTI 
8—8 (3—5). Evoluînd bine, cu
mult curaj, bucureștencele au 
dominat clar prima repriză, în 
partea a doua, Constructorul — 
echipa care continuă să ma
nifeste o surprinzătoare lipsă de 
formă — a făcut eforturi mari 
pentru a redresa situația, dar 
nu a putut obține decît un meci 
egal. Cele mai mul ie goluri au 
fost marcate de Cazacu 3, Sasu 
2 — Constructorul, Gheorghe,
Popa și Caramalău cîte 2 —
Progresul. Arbitri : I. Manoliu și 
St. Ochlană — ambii din Sibiu. 
(V. Săsăranu — coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 15-12 
(11—6). Meci aspru, cu multe 
faulturi (majoritatea absolut inu
tile) în care Confecția, superioa

ră în finalurile de repriză prin 
calm și pregătire tactică, a obți
nut o victorie muncită, dar pe 
deplin meritată. Demnă de sub
liniat replica bună a brașovence- 
lor, care au luptat mult — din 
păcate uneori peste limitele re
gulamentului — pentru un rezul
tat cît mai strîns. De la învingă
toare cele mai buhe au fost Pi- 
țigoi, Sercdiuc și Bidiac, iar de 
la învinse Oancea, Radu, Nan și 
Pătruț. Au marcat : Bîdiac 8» 
Pițigoi 5, Serediuc, G. Constan- 
tinescu — Confecția, Pătruț 5, 
Nan 4, Drăgușel, Tache, Marcov
— Rulmentul. Arbitri : O. Cris- 
tea și Gli. Dumitrescu, ambii din 
Constanța, (c.a.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— MUREȘUL TG. MUREȘ 12—11 
(7—G). La început au condus gaz
dele, care au fost egalate în fi
nalul primei reprize (6—6, min. 
24). în partea a doua timișoren- 
cele au ratat mult (3 „7 m“), 
permițînd echipei mureșene să se 
detașeze ușor (9—7, min 41). Dar, 
Universitatea a egalat și a obți
nut victoria prin fructificarea 
unei aruncări de la 7 m chiar în 
ultimul minut de joc ! Au mar
cat : Luțaș 4, Ștefanovici 3, Co-

jocaru 2, Popăilă, Vișan, Popa 
— Universitatea, Olteanu 3, Du
da? 2, Dorgo 2, Szelessy 2, Pereș, 
Kiss — Mureșul. Au condus, cu 
greșeli, I. Jung și M. Vulcă- 
nescu, ambii din Reșița. (C. 
Crețu — coresp).

ȘTIINȚA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 17—12 
(7—5). în ciuda faptului că au 
ratat mult (4 „7 m“ !), studentele 
au obținut o victorie comodă, 
conturată mai clar în repriza se
cundă. Au înscris : TSrfik 9, 
Gaal 2, Floarea 2,- Vieru 2, Lup- 
șor, Marian — Știința, Frîncu 3, 
Hobincu 3, Leoate 3, Călin 3, Co- 
tîrlă — Hidrotehnica. Au condus. 
D. Purică și E. Erhan — ambii 
din Ploiești. (S. Nenlță — co
resp?.

TEROM IAȘI — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 18—13 (8—6). 
Ieșencele, superioare mal ales în 
repriza secundă, au învins pe 
merit. Cele mai mulț,e goluri : 
Avădanei 6, Corban 4 — TEROM, 
Damlan 7 — Universitatea. Au ccn- 
dus, cu scăpări, A. Popescu șl 
Gh. Vasilache, ambii municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej (D. Diaco- 
nescu — coresp.).

Masculin: STEAUA LIDERĂ

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Divizia A, etapa a 7-a

(Urmare din pag. 1)

însă, că Steaua a jucat mai bine 
în acest meci decît în etapa pre
cedentă și că a condus în majo
ritatea timpului. Mai ales în re
priza secundă, H.C. Mlnaur nu a 
mal reușit decît să egaleze 
(19—19, min. 54, 20—20 min. 57 și 
21—21 min. 58), cei ce au avut 
inițiativa și au dominat mai mult 
fiind handbaliștii de la Steaua, 
în ciuda acestui fapt, meciul se 
putea termina la egalitate, dacă 
nu ar fi survenit cele două eli
minări din ultimul minut. Au 
marcat : Stingă 10, Drăgăniță 5, 
Voina 5, Dumitru, Croitoru — 
Steaua, Mironiuc 9, M. Voinea 6, 
Boroș 4, Panțîru, Lupul — H. C. 
Minaur. Au condus cu scăpări C. 
Căpățînă și Tr. Ene, ambii din 
Buzău.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — GLORIA ARAD 20—20 
(11—9). Au înscris : Tătaru 6, 
Avram 4, Dan 3, Marian 2, Zam- 
firescu 2, Mircia 2, Ciurea — 
Universitatea ; Jenea 8, Ionescu 3, 
Buruc 4, Burger 2, Mirică 2,

————

DINAMO BUCURFȘTI— 
CAMPIOANĂ DE JUNIORI LA POLO

Campionatul național al poloiș- 
tllor junidri s-a încheiat in Ca
pitală cu succesul echipei Di
namo București (antrenor Ana- 
tol Grințescu) care a totalizat 14 
p (din 16 posibile), ca șl for
mația C.S.Ș. 1, dar a beneficiat 
de un golaveraj superior. In ulti
mele etape s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Mureșul — 
Voința 5—9 ; C.S.Ș. 1 — Triumf 
0—4 ; Progresul — Crișul 2—1 ; 
Dinamo — Rapid Arad 12—3 ; 
Viitorul — Mureșul 6—4 ; C.S.Ș. 
1 — Crișul 5—1 ; Progresul — 
Rapid 6—5 ; Dinamo — Mureșul 
13—4 ; Viitorul — Voința 5—4 ; 
Triumf — Crișul 4—3 ; C.S.Ș. 1 
— Rapid 7—3 ; Mureșul — Pro
gresul 2—1 ; Dinamo — Voința 
9—2 ; Dinamo — Viitorul 12—2 ; 
Triumf — Rapid 6—4 ; Progre
sul — Voința 7—2 ; C.S.Ș. 1 — 
Mureșul 7—3.

Clasament final : 1. Dinamo
București 14 p (88—30) ; 2. C.S.Ș. 
1. București 14 p (51—33) ; 3. C.S.S. 
Triumf București 11 p (31—31) ; 
4. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
9 p (38—40) ; 5. Progresul Bucu
rești 9 p (25—30' ; 6. Crișul O- 
radea 5 p ; 7. Voința Cluj-Na
poca 4 p ; 8. Mureșul Tg. Mu
reș 3 p ; 9. Rapid Arad 3 p. 
Cel mal bun jucător al turneu
lui : Vlad Hagiu (Dinamo Bucu
rești) .

Lincă — Gloria. Au condus : 
I. Gherghișan șl I. Dălan, ambii 
din Iași.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI 34—23 (17—10). Au
marcat : Grabovschi 7, Oprea 5, 
Cosma 5, Stef 4, Llcu 3, Bedlvan 
3, Tase 2, Flangea 2, Matei 2, 
Durău — Dinamo ; Gr. Berbe- 
caru 10, A. Berbecaru 4, Petrea 3, 
Mogoșescu 2, Blaj 2, Badea, 
Insurățelu — C.S.M. Arbitri : Gh. 
Lunfcu și C. Bening, ambii din 
Brașov.

ȘTIINȚA BACAU — INDEPEN
DENȚA SIBIU 30—15 (15—6). Au 
marcat : Vasilache 6, Istode 6, 
Nicoiescu 6, Hornea 6, Deacu 4, 
Eftene, Smerea — Știința, Schmidt 
6, Secășan 3, Ciurea 2, Schuster 2, 
Than, Solomon — Independența. 
Au condus : Tr. Schiopu și C. 
Popescu, ambii din Timișoara.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV 19—19 (9—12).

Cea de a V-a etapă, consumată 
sîmbătă după-amiază, a fost do
minată de jocul Steaua — Poli
tehnica Timișoara, confruntare 
care a oferit miilor de specta
tori prezențl o întrecere sportivă 
spectaculoasă, cu multe și palpi
tante răsturnări de scor. Iată a- 
mănunte de la jocurile de sîm- 
bătă.

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 19—19 (9—10). Handba- 
liștli de la Steaua au început mai 
bine jocul și pe fondul unei creș
teri a nervozității timișorenilor, 
determinată de unele erori de 
arbitraj, care l-au dezavantajat. 
In această situație, Steaua, jucînd 
bine și exact, s-a desprins, con
ducted cu 5—3 (min. 16), 7—5
(min. 21), 9—7 (min. 25). în fina
lul primei reprize, timișorenii au 
egalat și au luat conducerea. 
După pauză, Politehnica, avînd 
ta Folker un inter ta „mină" 
bună, cu o excelentă dispoziție de 
șut, șl jucînd foarte activ ta apă
rare, s-a distanțat ceva mai clar 
decît o făcuseră steliștil ta pri
ma parte : 13—10 (min. 36) șl 
14—11 (min. 38). Dar, ca într-o pa
sionantă cursă de urmărire,

Incepînd de

„MEMORIALUL ION
Marți, la Brăila, se va da star

tul în cea de-a Vl-a ediție a 
competiției de box «Memorialul 
Ion Covaci**, întrecere care an de 
an cunoaște o tot mal mare 
popularitate. De data aceasta, la 
concursul organizat la arena de 
box din marele nostru port du
nărean și-au anunțat participa
rea peste 160 de pugillștl din 25 
de secții din țară, precum șl o 
echipă de club din Cehoslovacia.

SPORTIVII NOȘTRI S-AU ÎNTORS Df IA UNIVERSIADĂ
(Urmare din pag. 1)

sibilitățile tic progres pentru 
confruntarea din anul viitor pen
tru podiumul olimpic. Din acest 
punct de vedere se poate apre
cia că rezultatele și timpii ob
ținuți de Eva Zorgo-Raduly, 
(nou record național), Natalia 
Mărășescu șl Paul Copu sint 
competitive pentru podiumul 
olimpic, concursurile atletice de 
la Universiadă bucurîndu-se de 
o participare foarte valoroasă 
și fiind deosebit de spectacu
loase. Și Ilie Floroiu se înscrie 
în lupta pentru primele locuri 
la două probe (10 000 m și 
5 000 m) extrem de populate la 
J.O. cu atleți de mare valoare. 
Carmen Bunaciu a reușit de 
asemenea, în companie ameri
cană, să-și îmbunătățească re
cordul la 100 m spate. Chiar 
la eșaloane secunde valorice, 
cum a fost cazul cu echipa 
noastră de gimnastică, este de 
remarcat faptul că gimnasta 
Teodora Ungureanu și colegele 
ei au reușit în compania unei 
formații similare a U.R.S.S.,

performanțe și medalii aplau
date.

Toate rezultatele obținute Ia 
Ciudad de Mexico, în mod deo
sebit al sportivilor șl probelor 
in care nu s-a corespuns, vor 
fi analizate în perspectiva olim
pică, acesta fiind obiectivul 
de performanță principal al 
participării performerilor noștri 
la sporturile și probele înscrise 
în întrecerile Universiadei.

JUNIORUL LIVIU MAFTEI- 
2,20 m LA ÎNĂLȚIME!

In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Iași, Li- 
viu Maftei (Liceul 2 Iași) a sta
bilit un nou record național de 
juniori la săritura în înălțime 
cu 2,20 m. Vechiul record era 
de 2,19 m și fusese stabilit cu 
o săptămînă în urmă de același 
atlet cu prilejul campionatelor 
republicane ale juniorilor.

SU]
Sfidînd ob' 

lung, 
omul nr. 1 
sîmbătă, un 
dăruire, trl 
după el înti 
sub bagheta 
se scurgeau 
de partidă, i 
cenușă. Intr 
primului sfe 
ciulul, perio 
contraatac, S 
bune situații 
min. 7, Sam 
fir — min. 
scurte porțit 
cundă, echip 
cului a fost 
dera clasami 
ezitant, deza 
formeze obie 
tente, acum 
de la Berni 
gazdelor l-a 
echipei", nel 
mentului ad^ 
travaliu și cl 
toritar pe u

„MONTEZUMA" LA Rm. VÎLCEA!
j—frumos e fotbalul pe soare. Chiar și atunci ciad ne satisface 

mai puțin. Ce bine a fost că etapa ce ar fi trebuit să se 
JL joace ieri, duminică, pe ploaie, a avut loc sîmbătă pe 
vreme frumoasă și astfel ații pentru București, cit și pentru alte 
orașe din țară, meciurile s-au putut desfășura in bune con
diții ! Firește, surpriza cea mare ne-a venit de la Rm. Vilcea 
unde lidera noului campionat a fost învinsă de echipa de pe 
locul al 15-lea (acum al 14-lea) din clasamentul general al Di
viziei A. Steaua a fost condusă și a egalat dar n-a rezistat in 
finalul partidei, pierzînd cu 1—2, prima infringere in această 
toamnă a câștigătoarei Cupei României. Numele unui jucător 
vîlcean, Carabageac, ne frapa mereu, venit pe calea undelor 
transmisiei radiofonice. Pe Carabageac îl văzusem in aero
portul Otopenl, sîmbătă dimineața, sosit la ora 10 cu avionul 
de la Ciudad de Mexico, după 20 de ore de zbor șl escale, cu 
delegația sportivilor care au participat la Universiadă. Medicul 
selecționatei de fotbal, dr. Dumitru Tomescu, a interzis la so
sire fotbaliștilor care au fost în Mexic să joace în aceeași după- 
amiază în echipele lor de club spre dezamăgirea trimișilor echi
pelor de fotbal care așteptau pe fotbaliști gata să-i ducă, re
pede, spre vestiare. Singurul care a ascultai clubul a fost Ca
rabageac, pe contul său. Parcă inspirat de legendarul Monte
zuma (ultimul rege aztec), el a vrut să se opună „armatei" lui 
Gh. Constantin, fotbaliștilor de la Steaua, stimulindu-și colegii 
(nota 9) și obțlnînd victoria, deși în echipa universitară română, 
Carabageac n-a fost strălucitor. Trecînd pe planul campioanei 
„en titre", F.C. Argeș, iată că piteștenii au revenit la un joc 
mai închegat și au reușit o apreciată victorie în Capitală, ju
cînd excelent în fața studenților bucureșteni. Cu un Dobrin 
care, după două note de 7, a jucat pe Stadionul Republicii 
aproape de nota 10. Și alți jucători mai vîrstnici, ca Dembrovschi 
și Dinu, de pildă, s-au aflat ieri în progres, în timp ce Dumi
tru (5) și lordănescu (6 in pofida golului înscris la Rm. Vilcea) 
iși revin greu. Remarcabile sint de asemenea egalul Universi
tății Craiova la Bacău și victoria Jiului la Satu Mare, unde con
tinuă o degringoladă ciudată. Clasamentul general are acum in 
frunte un grup de patru echipe cu 10 puncte fiecare, condus 
tot de Steaua, datorită a două goluri în plus.

Și acum, pe miercuri, cupele europene. După această etapă 
mai mult optimism pentru F.C. Argeș, totuși speranțe multe 
pentru Steaua, încredere în Universitatea Craiova și, desigur, 
certitudine pentru Dinamo.

Aurel NEAGU

IF
F.C. I

Stadion „23 
motiv 17 000. . 
tiv P. PETRE 
11-1.

F.C. BAIA h 
P. Rodu 7, N 
min. 72 Bălan

VIITORUL :
Ciocioană 7, 
68 Gh. Manea

A arbitrat : 
cu unele greșe

Trofeul Petsc

ISteaua, luplînd de 
exemplar, a realizat 
min. 57 : 18—18. Politehnica a măi 
avut o dată... cuvîntul, înscriind 
prin același Folker, conducted, 
deci, cu 19—18 în ultimul minut al 
partidei, cînd Birtalan a reușit să 
transforme o aruncare de la 7 m 
șl astfel tabela de marcaj arăta fa 
final 19—19. Au marcat : Stingă 6, 
Birtalan 5, Voina 4, Tudosie 3, 
Drăgăniță — Steaua, Folker 11, 
Feher 4, Tîmpu 2, Bucățea 2 — |
Politehnica. Arbitrii ploieșteni D. I 
Purică șl V. Erhan au condus cu ■

această dată 
egalarea ta

I
I

unele greșeli în primele minute. ”
H.C. MINAUR BAIA MARE — 

GLORIA ARAD 24—23 (12—10).
Prea siguri, pe ei, băimărenii au 
fost obligați să alerge mult șl 
să lupte din răsputeri pentru a 
învinge un adversar incomod. Au 
marcat : Mironiuc 10, M. Voinea 5. 
Panțîru 4, Boroș 3, Răduleșcu, Lu
pul — Minaur, Ionescu 7, Burger 
5, Mirică 3, Buruc 3, Lincă, Voj- 
tilă, Jenea, Sîladi, Mureșan — 
Gloria. Arbitri : T. Curelea și St. 
Șerban, ambii din București.

C.S.M. BORZEȘTI — INDEPEN
DENȚA SIBIU 24—20 (13—12). Au 
marcat : Badea 9, Blaj 6, A. Ber
becaru 5, Bucioacă 2, Gr. Berbe
caru, Mogoșescu — C.S.M. Bor- 
zeștl, Secășean 5, Schmidt 3, Hel- 
dauer 3, Solomen 3, Tîlvîc 2, Pop 
2, Thall 2 — Independența. Au ar
bitrat bine Gh. Lungu -șl c. 
Bening ambii din Brașov.

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
23—12 (12—7). Au înscris : Gra
bovschi 7, Flangea 4, Cosma 3, 
Llcu 3, Durău 2, Bedlvan 2, Matei, 
Stef — Dinamo, Dan 3, Marian 2, 
Avram 2, Mircia 2, Tătaru, ciu
rea, Jurcă — Universitatea. Arbi
tri : V. Cojocaru șl N. Andrea din 
Craiova.

ȘTIINȚA BACAU — DINAMO 
BRAȘOV 25—18 (11—9). Au marcat: 
Deacu 12, Nicoiescu 6, VasUca 2, 
Hornea 2, Vasilache, Istode, Co- 
vaciu — știința, Chicomban 7, 
Bacea 5, Bota 4, Bucă 2. Arbi
tri : P. Ciriigeanu (București) și 
B. lamandi (Buzău).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

marți, la Brăila ■

COVACI" LA BOX I
Printre secțiile care îșl vor tri- I 

mite reprezentanții la Brăila le I 
amintim pe cele de la Dinamo, ■ 
Steaua, Rapid, A.S.A. Cluj-Na
poca, Litoral Mangalia, B.C. Ga- | 
lăți, Metalul Drobeta Tr. Severin I 
etc. Dintre cel mal cunoscuțl bo- 1 
xerl înscriși la actuala ediție a 
„Memorialului Ion Covaci" am re- ■ 
ținut pe Costică Chlracu, Sandu I 
Ttrtlă, Dumitru Clperc, Titl Tu- • 
dor, Dumitru Micu, Gheorghe Sl- 
mion.

In zilele de marți, miercuri șl I 
joi vor avea loc cite două gale, * 
iar sîmbătă, de la ora 18,30 stat _ 
programate finalele.

Tr. ENACIIE — coresp. |

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO 2 DIN 16 SEP
TEMBRIE 1979

871.016 lei.

EXTRAGEREA I : 54 6 30 13
EXTRAGEREA A H-a : 37 43

47 9
EXTRAGEREA A ni-a: 68 16

15 23.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 SEPTEM
BRIE 1979

I. Ascoll—Napoli X
n. Avellino — Lazio X

ni. Cagliari—Torino X
IV. Fiorentina—Udinese X
V. Inter—Pescara 1

VI. Juventus—Bologna X
VII. Perugia—Catanzaro X

VIII. Roma—Milan X
IX. Nitramonia—F.C. Brăila 1
X. Carpați Mîrșa—Petrolul 1

XI. Pandurii—Autobuzul X
XII. F.C. Bihor—Corvinul 1

XIII. Aurul Brad—F.C.M. Reșița 1 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

673.390 LEI.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

OASPEȚII, K. 0. IN ULTIMELE 6 MINUTE!
DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ 5-1 (2-1)

Stadion Dinamo ; teren excelent ; timp frumos, vînt după pauză ; spec
tatori — aproximativ 10 000. Au marcat: DINU (min. 18), ION MARIN (min. 
25), HAJNAL (min. 41), D. GEORGESCU (min. 85), VRINCEANU (min. 86 și 
90). Șuturi la poartă

DINAMO : Ștefan 5 
gustin 6, Ion Marin 7, 
(min. 46 Vrînceanu 7).

A.S.A. : Vunvulea 4 
Pîslaru 6, Bozeșan 7 —

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 7 ;
V. Popovici (Botoșani). 

Cartonașe galbene : DINU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0—1).

O I I ■■■■■ ...  ........  I..U

Scorul și raportul șuturilor îl 
fac pe cel ce nu a fost la meci 
să creadă că Dinamo a cîștigat... 
la pas, fără emoții. N-a fost așa. 
De prin minutul 50, de pildă, 
deci la 2—1, oaspeții au echilibrat 
jocul, au început chiar să do
mine (în min. 55 Fanici a ratat 
o bună ocazie) și Dinamo s-a vă
zut nevoită să se retragă minute 
în șir în propriul teren. Dar a 
venit finalul dezastruos, apărăto
rii au greșit grav și echipa din 
Tg. Mureș a fost făcut k.o. în 
6 minute ! Povestea acestui 5—1, 
s-a scris, în mare parte, datori
tă unor greșeli copilărești (Vun
vulea — spectator la primele 
două goluri ; Ștefan — coautor 
la golul lui Hajnal, mingea să- 
rindu-i din piept în plasă ; Is
pir și Unchiaș — la golul 
trei). în prima repriză, Dinamo 
a dominat autoritar, . .
aproape la o poartă, a 
două ’ ’ ... ........
ION 
prin 
mai 
min. 
la 6 . . ,
28, a trimis cu capul, jos, 
bară), dar a primit golul __
min. 41 (HAJNAL, șut din lovi
tură liberă, de la 35 m, în piep
tul Iui Ștefan, care pînă atunci 
n-a avut nimic de apărat), pentru 
ca după pauză să aibă grijile de 
care am amintit. Pînă în min. 
85. Atunci, Ispir a pierdut balo
nul, Custov a centrat, Unchiaș a 
trimis spre propria-i poartă, de

19—6 (pe poarta : 11—2). Cornere : 5-2.
— Cheran 8, Sătmăreanu 
Custov 6 — Apostol 7, D.

7, Dinu 8, Lucuță 6 — Au- 
Georgescu 7, I. Moldovan 6

€

— Onuțan 5, Unchiaș 4, 
Both ll 6 (min. 55 Fanici 

la linie

Ispir 4, Gali
7), Hcjnal 6,

A. Forwirth

— Biro I 5, 
Munteanu 6.

(Timișoara) și

5 
L.

la 4—5 m, și D. GEORGESCU a 
înscris de la 2 m, mulțumind, 
firobabil pentru cadoul primit.
n min. 86, iar bîlbîială in de

fensiva oaspeților și VRÎNCEA- 
NU a înscris de Ia 14 m, pentru 
ca în min. 90, Augustin să trea
că ușor prin apărarea adversă (a 
driblat 5—6 jucători), a trimis 
de la 7-8 m în bară și VRÎN- 
CEANU a reluat în plasă.

Constantin ALEXE

După ce si 
primă promo 
Galați), echij 
teianu porniî 
rișca" sa și s 
Viitorul. Nur 
ceasta, atacu 
băimărenilor 
tul de ușor 
ților. La rec 
de luptă, foi 
Dumitru Ane 
bună doză d< 
narea celor < 
linii de apăr, 
cut ca gazde 
în ce mai le 
loarului ideal 
netă din prii 
maramureșeai 
mari ocazii < 
Roznai — mi 
min. 35), toa 
impreciziei. / 
ne", echipa ( 
totuși, două 
culcase, dar i 
pirat sîmbătă 
careu și a și

O SURPRIZA
OLIMPIA SATU MARE - JIUL 0-1 (

a jucat, 
înscris 

min. 18 și 
25, ambii

goluri (DINU — 
MARIN — min.
șuturi de la 30—35 m) și a 
ratat altele (Augustin — 
23, șut pe lingă poartă, de 
m ; Dudu Georgescu, min.

’ ‘ în
din

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp frumos ; spec 
7 000. A marcat : SALĂJAN (min. 72). Șuturi la poarte 
6—4). Cornere : 13-2.

OLIMPIA : Feher 6
Mureșan 5 — Sa bou 
Marcu 5, Both I 4.

JIUL : Ca voi 8 - 
Ciupit» 9, Stoica 7 
(miru 37 Mușat 7).

A arbitrat : V. lanul 9 ; la linie : 
Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : MUȘAT.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-2 (T-2).

— Pinter 6, Smarandache 4 (min 53
5, Kaizer 7, Bathori II 5 (min. 70

P. Grigore 7, Bă 
- Sălăjan 8 (n.

7, Rusu 7, M
79 Stane), I

Surprinzător pentru mulți (în 
special cei care n-au asistat la 
meci), Jiul a obținut la Satu Ma-

FINAL INCANDESCENT
POLITEHNICA IAȘI - GLORIA BUZĂU 2-1 (1-0)

Stadion ,,23 August" ; teren moale, alunecos (a plouat înaintea meciului); 
timp înnorat, apoi soare; spectatori — aproximativ 12 000. Au marcat: 
COSTEA (min. 21), ROMILA II (min. 73), STAN (min. 87 — penalty). Șuturi 
la poartă : 19—6 (pe poarta : 10-2). Cornere : 9—6.

POLITEHNICA : Naște 7 — Mihalcea 7, Anton 5 (pentru durități), Utsu 7, 
Munteanu 8 — Romilă II 6, C. Ionescu 7, Florean 7 — Nemțeanu 6 (min. 79 
Dăni-lă), Cioacă 4 (min. 61 D. Ionescu 6), Cos tea 5 (pentru durități).

GLORIA : Cristian II 8 — Neculce 6, Simian \ ”
Dobre 5 (min. 46 Stanciu 5), Ghizdeanu 7 — Negoescu 8, Stan 5, Gh. Radu 5 
(min. 60 Petreanu 5).

A arbitrat : D. Ologeanu 6 ; Ia linie : R.
Gh. Jucan (Mediaș).

Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 2—2 (2—1).
e..............  ii ............

6, Vlad 6, Tulpan 6 — Toma 6,

Dumitrică (ambii din Arat!) și

V. Naumcef (ar

re o dublă vi 
ciul juniorilor 
codașelor prii 
cația victoriei 
din Petroșani 
exact și, bine 
știut să contra 
cînd sătmăreni 
evoluția prime 
seră să cedez

Dominarea g 
terializat în p 
tru că, in faț< 
sate acolo, coi 
mici n-aveau j 
bîndă. Astfel, 
minute sătmăr

MULT
F.C

Venind pe stadionul din Co- 
pou cu ascendentul a 4 puncte 
cucerite în fața Politehnicii în 
campionatul trecut, Gloria a 
jucat de la început ofensiv, ca 
și Politehnica, dealtfel, dornică 
să Infirme rezultatele ante
rioare. Șl, în min. 21, la o lo
vitură liberă executată de pe 
stingă de fundașul Munteanu, 
COSTEA, aflat pe dreapta, des
chide scorul. După pauză, un 
timp, jocul are același aspect. 
In min. 73, ROMILA II, in sin
gura sa acțiune de prim-plan, 
trece cu mingea Ia picior prin
tre Simlon și Cristian, care se 
ciocnesc, și Înscrie nestingherit. 
Urmează cea mai mare ocazie 
a Gloriei (Negoescu, Stan și 
Toma șutează pe rînd, dar mingea 
se lovește de fiecare dată de 
cîte un apărător al Politehnicii
— min. 80) și o ratare a Poli
tehnicii (D. Ionescu, la una din 
puținele pase ale lui Romilă H
— min. 86), pentru ca finalul 
să fie de-a dreptul incandes

cent. La un contraatac al Gloriei, 
Negoescu, aflat în careu, între 
Ursu și Anton, cade. Mult prea 
ușor, ni s-a părut nouă. Tușierul 
R. Dumitrică ridicase steagul 
semnalizînd un ofsaid, Jocul 
continuă cîteva secunde, timp în 
care Stan solicită penalty. Și, 
cu întîrziere, arbitrul D. Olo
geanu, debutant la Divizia A, 
arată punctul de la 11 m. In 
teren discuțiile continuă. Arbi
trul, nehotărît, se îndreaptă 
spre marginea terenului pentru 
o consultare cu tușierul, după 
care cere executarea loviturii.

între timp, „tribunele0 devin 
un vulcan. După vreo două mi
nute, penaltyul este executat de 
STAN, care reduce scorul. Fi
nal de meci într-o atmosferă 
încordată, de care se face vino
vat și D. Ologeanu datorită ma
nierei sale de arbitraj, neho- 
tărîtă, care, fără a influența 
cîștigătoarea partidei, a generat 
nemulțumiri.

Mircea TUDORAN

Stadion Dunăr 
18 000. Au marc 
Șuturi la poarta 

F.C.M. : Ocnă 
6, Cramer 7, B< 
Burcea), O rac 8.

C.S. TIRGOVI* 
Alexandru 6 (mii 
Filipescu 5.

A arbitrat : C 
București).

Cartonașe gali 
Trofeul Petscha

O primă rep: 
tatorii gălățeni 
fletul la gură 
peții au fost 
trolat jocul, ș 
sit ca să și 
pentru că ecl 
găsea cadența, 
contracareze... 
unei echipe h 
deze nimic. ] 
evitat, printr-u



LGHETA" LUI CARABAGEAC...
drum 

>’^o-igeac, 
a dat, 

. >mplu de 
’alm.ente, 
, care, 
;ură ce 
ceputului 
propria-i 
excepția 

al nTe- 
ire, pe 
pit trei 
ăstase — 
12, Zam- 
a unei

CHiMIA RM. ViLCEA - STEAUA 2-1 (1-0)
PITEȘTENII, LA DUCUREȘII, CA ACASĂ!
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Stadion „1 Mai" ; teren mustind de apă, alunecos ; timp închis, a plouat 
torențial înainte de joc ; spectatori — aproximativ 12 000. Au marcat : SAVU 
(min. 37), GÎNGU (min. 78), respectiv lORDANESCU (min. 49). Șuturi la 
poartă : 16-5 (pe poartă : 7—1) Cornere : 9-6.

CHIMIA : Roșea 6 (min. 86 Constantin) — Bădilă 5, Basno 6, Cîrcecg 6 
(min. 87 Stanca), Cincă 6 — Iordan 7, G. Stan 7, Savu 8, Carabageac 9— 
Teleșpan 5, Gîngu 8.

STEAUA :
5, Stoica 5, 
Zamfir 6.

A arbitrat 
și N. Capră . ........

Trofeul Petschovschi : 5. La juniori : 2—1 (1—1).

lordache 7 
lordanescu

: V. Tătar

SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ 0-1 (0-0)

— Anghelinl 5, Agiu 6, Someș 6, Nițu 
6 — M. Râducanu 6, Năstase 5 (min.

(Hunedoara) 5 ; la linie : M. Adam 
(Simeria) — ultimul cu greșeli.

ploaie. Ea, linia mediană a gaz
delor, precum șl Gîngu, un per
manent pericol pentru defensiva 
bucureștenilor, au constituit, în 
ultimă analiză, secretul unei vic
torii insuficient reflectată de re
zult atul-limită. Pentru că, în 
afara, celor două goluri înscrise 
de SAVU (min. 37 — reluare din

flE LA OFENSIVA
- VIITORUL SCORNICEȘTI 3-1 (1-0)

teren bun ; timp favorabil ; spectatori 
KOLLER (min. 45), DEAC ’ '

uturi la poarta : 21—6 (pe

aproxl-
(min. 50 șl 80), retspec- 
poartă : 8—3). Comere:

j 7 — Borz 6, Condruc 7, 
Sepi 6, Terheș 5, Roznai

Koller 8j-, Molnar 6 —
5 (min. 46 Ciohan 5 ;

Lică 7, Martinescu 6, Stanciu 6, A. Mincu 6 — 
. Dumitrescu 6, P. Manea 6 — Șoarece 5 (min.

; 5 (min. 51 P. P^tre 7).
la Iin4e : Fr. K» este? (ambii din Tg. Mureș) și — 
stățea (Pitești).
La juniori : 4-0 (1-0).
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iar frumosul șut al lui Lică 
(mln. 43) va trece cu o palmă 
deasupra porții. Așa îneît, sin
gurul gol al reprizei l-a înscris 
KOLLER, printr-un șut violent 
de la marginea careului, cînd 
mai toți se pregăteau de... pauză.

Repriza secundă va fi o veri
tabilă invitație la ofensivă. F. C. 
Baia Mare va ataca mai incisiv 
și va înscrie prima prin DEAC 
(min. 50, la o pasă dată cu capul 
și cu... cap de P. Radu). Repli
ca „11................ .
imediat, _ 
min. 62 și înscriind elegant 
mln. 76. Băimărenii se desprind 
prin croiul lui DEAC (min. 80, 
cînd Anghel a respins defectuos). 
Iar 
lui 
tre 
au 
tea ___ — .. -------------
plusul de curaj ofensiv dobîndit 
de noua promovată aflată, sîm
bătă, în premieră pe micul ecran.

,ll“-ului din Scornicești vine 
P. PETRE ratlnd In 

în

finalul va consemna ratările 
Terheș (min. 86) și P. Pe- 
(min. 88) în două faze care 
sintetizat, parcă, inventivita- 
echipei lui V. Mateianu șl

Mircea M. IONESCU
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nici un șut pe poarta lui Caval, 
în min. 26. Mureșan șutează pe
riculos, dar coechipierul său 
Marcu o scoate de pe traiectoria 
golului. Cu două minute înainte 
de finalul primei reprize, mo
mentul psihologic al partidei : 
Helvei este împins în săritură de 

Zculescu, în careu, arbitrul a- 
rdă penalty, dar Smarandache 

execută greșit și Caval reține 
fără efort.

După cinci minute de Iureș 
sătmărean din repriza secundă, 
oaspeții încep să iasă la atac tot 
mai îndrăzneț, mlzind pe viteza 
și deplasările derutante ale Iul 
Lixandru. Acesta este și foarte 
aproape de gol în min. 52 șl 55, 
gazdele mai au o singură ripostă 
(„bara" lui Bathcri II din min. 
67) pentru ca o nouă cursă lun
gă a Iui Lixandru (foarte bine 
aplicată legea avantajului de că
tre arbitru în urma unui fault 
care încerca să-l oprească pe 
petroșănean) să fie încununată cu 
o centrare precisă la SALAJAN, 
acesta din urmă Înscriind din 
careu : o—1. în min. 86, Caval 
blochează, la propriu șl la figu
rat, ultima șansă a Olimpiei, 
Marcu neputînd să-l învingă pe 
portarul Jiului.

Paul SLAVESCU

5 — Dumitru
65 A elenei 5),

(Cluj-Napoca)

careu, la o lovitură de colț) și 
GÎNGU (min. 78 — șut cu exte
riorul, de la circa 14 m lateral 
stingă), Chimia și-a mai creat 
situații favorabile de a înscrie, 
avînd, în mln. 73, și o bară.’ Go
lul Stelei a fost înscris la situa
ția de 0—1, la puțin timp de la 
reluare, în min. ", ’
DANESCU a amendat o 
a lui " 
colțul 
doua 
avut 
min.
glonț „ _ 
faultat, la ___ „____ ________
mare, fără ca V. Tătar să sanc
ționeze infracțiunea. N-a fost 
singura greșeală a „centralului". 
El n-a văzut un avantaj clar 
pentru gazde, a trecut cu vede
rea destule faulturi, comise mal 
ales de Bădilă și Cincă, ceea ce 
a produs nervi în teren șl în 
tribune într-o partidă care (față 
de condițiile gazonului îmbibat 

un

49, cînd IOR- 
u ezitare 

Savu, șutind, cu stingul, in 
scurt. în toată partea a 

a meciului, Steaua a mai 
o singură ocazie bună, în 
66, cînd Zamfir s-a dus 
spre poartă, dar a fost 

marginea careului

de condițiile gazonului 
de apă, alunecos) reclama 
arbitraj ferm șl precis.

Gheorghe N1COLAESCU

Stadion Republicii ; I * . ‘.’ -r
spectatori - aproximativ 9 000. A marcat : RADU 
poartă : 13-9 (pe poartă : 5-7). Cornere : 9—5.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 — Tănăsescu < 
Grigore 5 (min. 64 Șerbânică) — Munteanu 5 I 
îorgulescu 5, Cățoi 6 - M. Marian 6, M. Sandu

F.C. ARGEȘ : Cristian | 8 - Moisescu 7, Cîrstea 7,
— latran 8~H Chive seu 8, [ovănescu 8 — Doru Nicolae

A arbitrat : C. Ghiță 8 ; Ia linie : M. Ivâncescu și R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : MOISESCU, CRISTIAN I.
Trofeu! Petschovschi : 8. La juniori : 2—1 (2—1).

teren bun ; timp variabil, vînt în repriza A . . || (min. 58). a doua ; 
Șuturi la

Cazon 6,6, Civgarin 7, _____
(min. 46 Margelatu 7), 
7, Chihaia 7.

, Stancu 7, Bârbulescu 7 
6, Radu II 8, Dobrin 9-j-.

pins cu greu în corner). Singu
rul gol al partidei a fost în
scris în min. 58 de RADU II, cu 
capul, printr-o frumoasă “ * 
tură, la centrarea lui 
Nicolae.

Studenții, care au evoluat 
ales mijlocașii) sub ___
(evident mai slab decît în eta
pa precedentă, la Timișoara), 
și-au creat la rîndul lor o mare 
ocazie de a deschide scorul în 
min. 44, cînd fundașul Moisescu 
n-a mai avut altă soluție. decît 
de a-1 trage de tricou pe M.

sări- 
Doru

(mai 
așteptări

Dobrin și coechipierii lui au 
dovedit, din nou, că se simt în 
largul lor pe stadioanele bucu- 
reștene. Sîmbătă, în compania 
Sportului studențesc, piteștenil — 
în evidentă revenire — nu nu
mai că au obținut o victorie cu 
prisosință meritată (scorul minim 
nu reflectă îndeajuns superiorita
tea lor), dar au oferit — mai 
ales în repriza secundă — un 
joc spectaculos, aplaudat deseori 
„la scenă deschisă". Ca și în me
ciul din campionatul trecut, 
Dinamo, Dobrin a evoluat 
înălțimea reputației sale, 
astfel aripi întregii echipe, 
impresionat îndeosebi prin 
iestria paselor, prin mingile 
„ca pe tavă" coechipierilor, 
care însă aceștia le-au 
uneori cu mare ușurință 
ce ar fi regretabil să se întîm- 
ple și miercuri, în partida cu 
A.E.K. Atena). In urma unor 
asemenea pase, piteștenii g-au 
aflat aproape de gol în minutele 
8 (Iatan a șutat în bară), 35 (în 
poziție excelentă, Bărbulescu a 
scăpat copilărește balonul trimis 
de Dobrin din lovitură liberă), 39

(Radu II șutează bine, dar Mo- 
raru are o intervenție splendidă). 
Alte situații bune au mai fost 
ratate de Doru Nicolae în mln. 
47 (rămas singur cu Moraru, a 
șutat pe lingă poartă) și de Chi- 
vescu în min. 50 (Moraru a res-

de a-1 trage _____ _ _
Sandu, scăpat singur spre poar
ta _ lui _ Cristian. în pofida înfrîn- 

.... bucureștenii au
se fi comportat

gerii suferite, 
meritul de a_ ___  ___
sportiv în joc, cu respect pentru 
adversari, pe care miercuri îi 
așteaptă un meci atît de greu 
(îndeosebi Tănăsescu, „umbra" 
lui Dobrin, a jucat foarte curat).

Constantin FIRÂNESCU

3-0 ȘI APOI... EMOȚII
„U“ CLUJ-NAPOCA - „POU“ TIMIȘOARA 3-2 (3-1)
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FĂRĂ FAZE DE POARTĂ
S.C. BACĂU - UNIV. CRAIOVA 1-1 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren puțin moale ; timp înnorat ; spectatori ~ 
aproximativ 14 000. Au marcat: CĂRPUCl (min. 7), respectiv IRIMESCU 
(min. 81). Șuturi la poartă : 7-5 (pe poartă : 4-2). Cornere : 10-5.

SPORT CLUB : Mangeac 6 — Solomon I 6, Catargiu 7, Solomon II 6,' 
EMsei 6 — Cărpuci 7, Vamanu 5 (min. 82 Panaite), Șoșu 7 — Șoiman 
An to hi 6, Chitaru 5 (min. 50 Verigeanu 5).

7 _ .
(min. 46 Crișan 5), Beldeanu 7, Donose 7 (mici. 
Cîrțu 5, Ba Iaci 5.
; la . .

— ultimul cu greșeli în aprecierea ofsaidului.

UNIVERSITATEA : Boldici 
Ungureanu 6 — Țicleanu 6 
75 Irimescu) — Geolgău 6+,

A arbitrat : V. Topan 7 
și N. Raab (Cîmpia Turzii)

Cartonașe galbene : CĂRPUCI, UNGUREANU, ANTOHI.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2—1 (0—0).

Negrilă 7, Bumbescu 7-T, Ștefănescu 5.’

linie : I. Salomir (ambii din-Cluj-Napoca)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp tonarat ; spectatori — aproximativ 
30 000. Au marcat: BATACLIU (mln. 9 șl 23), L. M|HA| (min. 22), respectiv 
NEDELCU II (min. 31) și DEMBROVSCHI (min. 86). Șuturi la poartă : 
11-8 (pe poarta : 6-4). Comere : 6-4.

»U-: ...
Suclu 6 (min. 56 Răduță 6), Mânu 6 — Dobrotă 7, L. Mihai 
Florescu 6), Batacliu 8.

„POLI* J Catona 4 — Șunda 6, Mehedințu 6, Volaru 5 (min. 
Bama 6 — Șerbănoiu 6 (mln. 46 Viyan - — •
Anghel 7, Ned<)!cu II 7, Nucă 6.

A arbitrat : T. Balanovici 7 ; Ic Hnie :
O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : |. MUREȘAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0

Lăzâreanu 6 — Anca 7, Moș 7, Gocan 6, |. Mureșan 6 — FI. Pop 7,
~ • •- . .................................. 73

6), Dembrovschi 8,

M. Stânescu (ambii

(2-0).

3-0,.. în min. 23, pentru „U44 1 
Și putea fi chiar 4—0, pentru că 
în min. 5 L. Mihai șutase în 
bară ! Dar numai 3—2 în final și 
30.000 de spectatori uitîndu-se 
mereu, cu emoție, la cronome
trai electronic al stadionului, în 
așteptarea fluierului final al ar
bitrului. Emoții, pentru că o vic
torie ce părea în prima parte a 
întîlnirii doar o chestiune de ci
fre, de la 3—0 în sus, s-a trans
format pînă la urmă într-o lup
tă de menținere a unui minim 
avantaj. „U" n-a avut o zi prea 
bună. Dacă în prima Jumătate de 
oră ea a știut să sancționeze 
toate inexactitățile defensivei ti
mișorene (mai cu seamă cele co
mise de Catona și Volaru), mar- 
cînd prin BATACLIU (min. 9 
șut din careul mic), L. MIHAI 
(min. 22 — lovitură de cap, după 
un șut al Iui Moș) și din nou 
BATACLIU (min. 23 — șut din 
interiorul careului mare), apoi 
vigoarea Jocului său a scăzut. în 
schimb, „Poli" și-a revenit din 
k.o-ul în care se găsea șl a în
ceput să acționeze mai curajos 
în atac. Timișorenii au și redus 
din handicap printr-o lovitură de 
cap semnată de... redebutantul 
în Divizia A NEDELCU II (min. 
31).

Joc echilibrat după pauză. „U44 
face eforturi vizibile spre a-și 
organiza Jocul, dar reușește ra
reori acest lucru. Situațiile de 
gol sînt și ele egale (Dobrotă, L. 
Mihai, Florescu, respectiv Ne- 
delcu II, Cotec, Mehedințu). 
„Poli44 domină finalul și înscrie 
prin DEMBROVSCHI (min. 86 — 
„bombă44 Ia o Învălmășeală In 
fața porții Iui Lăzăreanu), stabi
lind, astfel, un nedorit, dar ori
ginal „record personal" : 
consecutive eșecuri cu 2—3 
ultimele deplasări.

trei 
In

Eftimie IONESCU

6 (mln.

65 La ța 
Cotec 6

din to-șl)

<S).

»l

DIVIZIA
SERIA I

MINERUL GURA HUMORU
LUI — VIITORUL VASLUI 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost reali
zat de Ciorîia (min. 76 din 
11 m).

MUSCELUL CIMPULUNG - 
PORTUL CONSTANȚA 2—0 (1—0). 
Au marcat : Bădescu (min. 25) șl 
Pamfil (min. 68).

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
Dfcj — VIITORUL GHEORGHENI 
2—41 (1—0). Au înscris : Roșea
(mln. 44) și Mihu (mln. 73).
F.C. CONSTANȚA — UNIREA 

FOCȘANI 3—2 (0—0). Autorii go
lurilor : Ignat (min. 50 și min. 81 
din 11 m), Peniu (min. 
pectiv Rusu (min. 60),
(mln. 76 din 11 m).

DELTA TULCEA —
BRAȘOV 3—0 (1—0). Au înscris : 
Casapu (min. 6) și iamandi (min. 
61 șl 85).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 2—1 (0—1). Au marcat : 
Avădanei (min. 60), Prepeliță 
(mln. 89), respectiv Darăban 
(min. 6).

F.C.M. BRAȘOV — CIMENTUL 
MEDGIDIA 5—0 (2—0). AU
scris : Bența (mln. 1), Paraschi- 
vescu (min. 39), Gherghe (mln. 
76), Popescu (min. 78) și 
(min. 85).

PROGRESUL BRAILA — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (1—1). 
torit golurilor : Oprea (min. 
Ologu (min. 48), respectiv 
Enache (min. 42).

NITRAMONIA FAGARAȘ 
F. C. BRAILA 2—0 (1—0). A mar
cat : Arineanu (min. 35 șl 60).

Relatări de la D. Bolohan, P. 
Mateoiu, Gh. Grunzu, C. Popa, 
I. Turșie, I. Mindrcscu, C. Gruia, 
Tr. Enache

79), res- 
Iordachc

I.C.I.M.

In

Șutea

AU-
3), 
P.

și Tr, Lancea.

Al GREU DECIT ARATA SCORUL...
ALAȚI - C.S. TIRGOVIȘTE 2-0 (1-0)
en foarte bvn ; timp noros ; spectatori — aproximativ 
LABAN (min. 34 - din 11 m) și CRAMER (min. 58).

(pe poartă : 9—7). Cornere : 11-3.
ad 6, Constantinescu 8, Olteanu 7, Țolea 6 — Bejenaru 
6 (mln. 53 Moțoc 6) — R. Dan 7, Florea II 8 (min. 89

>man 7 — Gheorghe 7, Enache 6, Ene 7, Pitaru 8 
efănescu 6), Kal'lo * “ ~<5, Tătaru 7 — Greaoa 7, Marinescu 7,

Dragomir și G. Mihâilescu (toți din

2OMAN și VLAD.
7. La juniori : 2—1 (2-0).

î care spec- 
su- 

oas- 
con-

tat cu... 
;ru că 
ire au 
mult a lip- 
hidă scorul, 
locală nu-șl 
jtia cum să 
1 ofensiv al 

să nu ce
il Oană a 
slent reflex,

deschiderea scorului la șutul vio
lent expediat de Kallo în min. 3. 
Și tot gazdele trec prin emoții 
în min. 9, cînd Tătaru execută 
o lovitură liberă de la 25 m și 
același Oană evită golul prin- 
tr-o intervenție salutară, expe
diind balonul în corner. Porta
rul gălățean se remarcă din nou 
la centrarea lui Tătaru. culegînd 
balonul din... piciorul lui Ma
rinescu. Ofensiva oaspeților nu

contenește și in min. 27 șutul 
cu boltă al lui Gheorghe îl... 
întinde pe Oană, care respinge 
mingea în „transversală". Pînă 
aproape de pauză, echipa locală 
pare debusolată, dar se regă
sește, îndeosebi, după o fază în 
care Enache îl faultează pe Flo
rea II (min. 34) în suprafața de 
pedeapsă. Penalty clar, trans
format cu precizie de BALABAN.

După pauză, Jucătorii tîrgoviș- 
teni slăbebe ritmul și, încet, în
cet, echipa locală trece la cîrma 
jocului, atacînd în permanență. 
In min. 58, CRAMER șutează 
de la 25 m, mingea lntîlnește 
piciorul lui Enache și poposește 
în plasă pe lingă Coman, ieșit. 
Pînă la sfîrșitul jocului echipa 
gălățeană atacă necontenit și nu 
mult a lipsit ca scorul ~x 
proporții, dar Bejenaru 
83) și Moțoc (min. 87 
țiune personală, singur cu Co
man) nu fructifică situațiile 
favorabile.

1. F.C.M. BRAȘOV 
.. Suceava

3. F.C. Constanța
4. Delta Tulcea
5. Unirea Focșani
6. C.S. Botoșani 

7— 8. Progresul Brăila
Energia

9. Tractorul
10. Minerul
11. I.C.I.M.
12. Cimentul
13. Viit. Gheorgheni
14. Mușcelul C-lung
15. Nitramonia Făg.
16. Viitorul Vaslui
17. F.C. Brăila
18. Portul Constanța

2. C.S.M.

Brașov 
G. H. 
Brașov 

Med.

să la 
(min.

- ac-

Gheorghe NERTEA

Acest meci al ambițiilor și al 
„marilor speranțe" (în teren e- 
rau prezenți internaționali mai 
vechi sau mai proaspeți, alții 
în... devenire) n-a satisfăcut pe 
planul realizărilor tehnico-spec- 
taculare. Am asistat mai mult la 
un joc de marcaj al „perechi
lor*4 (deși ne așteptam și la un 
joc cu multe faze de poartă), as
pru, uneori cu „căutări" ale 
gleznelor (Cărpuci la Beldeanu, 
Bumbescu la Antohi), care — e- 
vldent — a fost fragmentat de 
fluierul arbitrului, pus $1 el, 
de cîteva ori, în încurcătură (din 
vina jucătorilor) în aprecierea 
neregularităților. Cifrele din ca
setă (oglindind, desigur, lipsa de 
forță ofensivă a echipelor) sînt 
în neconcordanță cu disponibi
litățile reale ale acelorași ju-

cători, care, în alte dăți, au e- 
voluat la cote mai înalte. Din 
acest motiv și cronicarul a fost 
mai zgîrcit în acordarea notelor.

Iată cum s-au marcat 
două goluri : min. 7 
fierbinte prelungită în 
oaspeților, încheiată cu 
trare a balonului făcută 
taru Ia CĂRPUCI, în 
ofsaid evident, nesemnalat 
tușierul N. Raab, și mijlocașul 
băcăuan deschide scorul. Min. 81 
— după ce Beldeanu n-a specu
lat greșeala portarului Mangeac,' 
Geolgău face o cursă fru
moasă, centrează peste toată n- 
părarea gazdelor si balonul este 
șutat de IRIMESCU, din voleu. 
In plasă.

Stelian TRANDAFIRESCU ’

B: ETAPA A V-a
SERIA A Ila

POIANA CÎMPINA — ȘOIMII 
SIBIU 4—0 (2—0). Autorii goluri
lor : Manolache (min. 8 din 11), 
Cozarec (min. 18), Ionescu (min. 
75) și Preda (min. 89).

METALUL PLOPENI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 0—0.

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
CHIMICA TÎRNĂVENI 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Chîriac (min. 44).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — OLTUL SLATINA 3—0 
(1—0). Au marcat : Marica (min. 
40 și 70) și Dragu (min. 60).

METALUL BUCUREȘTI — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MO
RENI 4—0 (1—0). Au înscris :
Sebe (min. 8) și Șumulanschi 
(min. 48, 69 și 87).

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
GAZ METAN MEDIAȘ 6—1 (2—1). 
Autorii golurilor : Radu_ _____ D_______ . _____ (mln. 
20), Nica (min. 36 și 53), Zim- 
brea (min. 60), Ene (mln. 71), 
Andrei (min. 73), respectiv Orza 
(min. 16).
PANDURII TG. JIU — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 4—4 (0—2).
Au marcat : Rădoi (min. 64), 
Nanu (min. 75), Pisaroc (mln. 
80), Miliuț (min. 87 din 11 m) 
pentru Pandurii, Stroe (min. 40 
și 48), Sultănolu (min. 43 și 55) 
pentru Autobuzul.

CARPAȚI MIRȘA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—0 (0—0). A în
scris : Barbu (min. 67 din 11

Meciul F.C.M. GIURGIU — 
CEAFARUL BUCUREȘTI a 
amînat.

Relatări de la E. Stroe, M. 
ghici, Al. Bizon, Gh. 
ștefan, D. Gruia, B. 
M. Verzescu.

m). 
LU- 
fost

Slave, 
Manole

BO- 
Nic.
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cele 
fază 

careu! 
o cen- 
de Ctiî-, 
careu, 

de

SERIA A lila
GLORIA BISTRIȚA — IND. 

SIRMEI C. TURZII 5—0 (2—0).
Au marcat : Georgescu (min. 9 și 
87), Sigmirean (min. 17 și 63), 
Felican (min. 57, autogol).

AURUL BRAD — F.C.M. RE
ȘIȚA 3—1 (1—0). Au înscris : Ghi
ță (min. 33, min. 50 din Hm și 
min. 77), respectiv Firițeanu (min. 
49).

U.T. ARAD — MINERUL MOL
DOVA NOUA 6—0 (3—0). Autorii 
golurilor : Schcpp (min. 4), Tirban 
(min. 30), Vaczi (min. 34 și 62), 
Gali (min. 58) și Coras (min. 83).

SOMEȘUL SATU MARE — DA
CIA ORAȘTIE 3—0 (1—0). Au în
scris : Szilaghi (min. 17), Crișan 
(min. 65, autogol) și Goia (min. 
74).

UNIREA ALBA IULIA — 
STRUNGUL ARAD 2—0 (1—0). Au 
marcat : Vasilc (min. 26) și Bodi 
(min. 66, autogol).

F.C. BII1OR ORADEA — CORVT- 
NUL HUNEDOARA 2—0 
Autorii golurilor : Kiss (min.
11 m) și Lupău (min. 77).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
NERUL ANINA 4—0 (1—0). 
înscris : Albu (min. 
(mln. 77 din 11 m) și 
(min. 80 șl 82).

MINERUL ................
LURGISTUL CUGIR 3—1 
Au marcat : ___ 1, ....2...
Buzgău (min. 31 și 74), respectiv 
Moldovan (min. 8).

U. M. TIMIȘOARA — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Bodea (min. 52) și 
Giuchici (min. 69).

Relatări de la. I. Toma, Al. Jur- 
că, I. Ioana, Z. Covaci, 
pescu, I. Ghișa, I. Lespuc, 
brețeni și C. Crcțu.

CAVNIC

ii,

(1-0).’
22 din

MI
AU

Lupu 
Țegean

META- 
(2-1). 

Roatiș (min. 29),’

z. I. 
z.

Fiii-
De-

5 4 1 0 16- 3 9 1. CHIMIA Tr. Măg. 5 3 1 1 11- 5 7 1. F.C. BIHOR 5 5 0 0 11- 4 10
5 4 1 0 12- 2 9 2. Autobuzul Buc. 5 2 3 0 13- 7 7 2. Corvinul Hun. 6 3 1 2 9- 6 1
5 3 1 1 14- 7 7 3. Progresul Vulcan 5 2 3 0 7-3 7 3. U.T. Arad 5 3 0 2 13- 6 6
5 3 1 1 8- 4 7 4. Mecanică fină 4 2 2 0 6-0 6 4. Gloria Bistrița 5 3 0 2 11- 6 6
5 3 0 2 13- 5 6 5- 6. Metalul Buc. 5 3 0 2 13- 8 6 5. Aurul Brad 6 3 0 3 10- 8 6
5 2 1 2 7- 6 5 Poiana Cimpina 5 3 0 2 9-4 6 6- 7. Dacia Orăștie 5 3 0 2 8- 8 6
5 2 1 2 7- 7 5 7. Pandurii' Tg. Jiu 4 2 1 1 6-5 5 Unirea A. 1. 5 3 0 2 6- 6 6
5 2 1 2 7- 7 5 8. Gaz metan 4 2 1 1 8-10 5 8. C.F.R. Cj.-Nap. 5 2 1 2 9- 6 5
5 2 1 2 8- 9 5 9. Flacăra Moreni 5 2 1 2 6-14 5 9-10. F.C.M, Reșița 5 2 1 2 4-4 5
5 2 1 2 4-13 5 10. Chimica Tîm. 5 2 0 3 9-7 4 Minerul Cavnic 5 2 1 2 8- 8 5
5 2 0 3 10- 9 4 11. Petrolul Ploiești 4 2 0 2 5-4 4 11. U.M. Timișoara 5 2 1 2 4- 8 5
5 2 0 3 7-10 4 12. Carpați Mirșa 4 2 0 2 5-10 4 12. Strungul Arad 5 2 0 3 6- 5 4
5 12 2 4- 7 4 13. Oltul Slatina 5 1 2 2 3-8 4 13. Someșul S. M. 5 2 0 3 7- 8 4
5 12 2 5-11 4 14. Rapid Buc. 4 1 1 2 3-4 3 14. înfrățirea Or. 5 2 0 3 6- 8 4
5 1 1 3 5- 7 3 15. Metalul Plopeni 5 1 1 3 4-5 3 15-16. Ind. sîrmei C. T. 5 2 0 3 7-12 4
5 1 1 3 3- 8 3 16. Rulmentul Alex. 5 1 1 3 3-6 3 Metalurgistul 5 2 0 3 5-10 4
5 1 1 3 5-11 3 17. Șoimii Sibiu 5 0 3 2 3-9 3 17. Minerul Anina 5 1 1 3 7- 8 3
5 1 0 4 3-12 2 18. F.C.M. Giurgiu 3 0 0 3 1-6 0 18. Minerul M. N. 5 1 0 4 3-13 2

(duminică 23ETAPA VIITOARE . 
septembrie) : Viitorul Vaslui — 
Nitramonia Făgăraș, Progresul 
Brăila — F. C. Brăila, Unirea 
Focșani — Cimentul Medgidia, 
Tractorul Brașov — F.C.M. Bra
șov, Portul Constanța — F.C. Con
stanța, Minerul Gura Humorului — 
C.S.M. Suceava, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Delta Tulcea, 
I.C.I.M. Brașov — C.S. Botoșani, 
Viitorul Gheorgheni — Muscelul 
Cîmpulung.

(joi
Tg. Jiu —

Măgurele, Mecanică 
Rulmentul

20 sep-ETAPA VIITOARE 
tembric) : Pandurii 
Chimia Tr. ____
fină București — Rulmentul Ale
xandria, Carpați Mîrșa — Rapid 
București, Șoimii Sibiu — Oltul 
Slatina, Autobuzul București — 
Poiana Cîmpina, Metalul Plo
peni — F.C.M. Giurgiu, Chimica 
Tîrnăveni — Progresul Vulcan 
București, Luceafărul București — 
Gaz metan Mediaș, Petrolul Plo
iești — Metalul București, Flacăra 
Automecanica Moreni stă.

23ETAPA VIITOARE (duminică 
septembrie) : înfrățirea Oradea 
Someșul Satu Mare, U. M. Timi
șoara — Inel, sîrmei C. Turzii,' 
Unirea Alba Iulia — Gloria Bis
trița, Metalurgistul Cugir — U.T.' 
Arad, Strungul Arad — F.C. Bl-, 
hor Oradea, Dacia Orăștle — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Cavnic, Mi
nerul Anina — F.C.M. Reșița, Cor- 
vinul Hunedoara — Aurul Brad.' 
disputat pe 12 septembrie. ,,



TOA . ȘUL Turneul interzonal de șah

NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA DESCHIDEREA 
NOULUI AN DE ÎNVAjĂMiNT 

țp' (Urmare din pag. I) ’

' ciul unor clădiri, care mărgi
nesc piața, se află imense pan-

■ carte pe care se pot citi : „Tră-
1 iască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască și în
florească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia „Stima noastră și mîn- 
drîa — Ceaușescu, România !“. 
„Oamenii muncii, români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități, din județul Timiș, 
acționează în strînsă unitate, 
sub conducerea partidului, pen
tru a face din România o țară 
tot mai bogată și prosperă 1“ 

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la balconul clădirii 
Operei este înlîmpinată cu ro
pote de aplauze, cu vii și în
delungi ovații. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pacea !“ 

Cu gînduri de aleasă prețuire 
și profundă dragoste, locuitorii 
acestui mare centru economic, 
universitar, științific și cultural 
al țării dau glas sentimentelor 
lor de stimă și recunoștință 
față de partid și secretarul său 
general, își reafirmă încrede
rea nestrămutată și atașamen
tul fierbinte față de politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Petre Dănică, pritn- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

Au luat apoi cuvintul direc
torul întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara, Marin Tă- 
nase, rectorul Institutului po
litehnic „Traian Vuia", acad, 
loan Anton, președintele Con
siliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Variaș, Adal
bert Kruts, studenta de la In
stitutul de medicină Timișoa
ra, secretara Asociației studen
ților comuniști pe institut, Ma
nuela Dancău, și secretarul co
mitetului de partid de la în
treprinderea „Electrotimiș", Ilie 
Ocsko.

în numele participanților la 
miting, al tuturor locuitorilor 
județului Timiș, tovarășul Pe
tre Dănică a adresat tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU ru
gămintea de a lua cuvintul.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, transmisă in 
direct de posturile noastre de 
radio ți televiziune, a fost ur
mărită cu viu interes, cu pro
fundă satisfacție ți aprobare, 
cu deosebită atenție, fiind su
bliniată in repetate rinduri cu 
puternice aplauze, cu îndelungi 
urale ți ovații.

Aprecierile, indicațiile și în
demnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un profund 
ecou in inimile timișorenilor, 
care, pe deplin conșticnți de

(Urmare din pag. I) sarcinile și îndatoririle ce le 
revin, au reafirmat profunda 
lor hotărîre de a acționa cu 
toată răspunderea și puterea 
lor de muncă pentru înfăptui
rea neabătută a politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru ridica
rea României socialiste pe noi 
trepte de civilizație și progres.

La încheierea marii adunări 
populare, în Piața Operei ră
sună din nou puternice urale 
și ovații pentru partid și se
cretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă, liberă, 
independentă și suverană, pen
tru viitorul fericit al întregu
lui nostru popor.

★
După adunarea populară din 

Piața Operei, pe Stadionul „1 
Mai" din localitate, mii și mii 
de timișoreni au ținut să salu
te încă o dată, cu toată căldu
ra, pe oaspeții lor dragi. Ei au 
scandat îndelung, cu însufleți
re, numele partidului și al 
secretarului său general. For
mații artistice de amatori și 
ansambluri de gimnașli între
geau prin evoluțiile lor atmos
fera sărbătorească a acestei 
zile. Locuitorii Timișoarei și-au 
exprimat intensa bucurie și sa
tisfacție de a fi avut din nou 
in mijlocul lor pe conducăto
rul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușc3cu, 
de a-i fi ascultat cuvintul in- 
suflețitor. Manifestarea ___
ziastă de pe stadion a reafir
mat vibrant adeziunea tuturor 
cetățenilor municipiului ia po
litica internă și externă a 
partidului și statului, hotărîrea 
lor fermă de a o înfăptui nea
bătut.

O gardă 
onorul. A 
de stat al 
România.

Adresîndu-se celor peste 
30 000 de cetățeni prezenți în 
tribunele stadionului, tovarășul 

CEAUȘESCU a

FLORIN GHEORGHIU 
ÎL TALONEAZĂ 

PE MIHAIL TAL!
Turneul interzonal de șah, 

care se desfășoară pe scena 
marelui teatru „Ianis Rainis" 
din Riga, a programat drept 
partidele centrale ale rundei a 
7-a înt Unirile Tal — Larsen și 
Gheorghiu — Liubojevici. La 
cele două mese s-au înfruntat 
nu numai vechi rivali, dar și 
patru dintre candidații la pri
mele 3 locuri ale clasamentu
lui, care asigură calificarea în 
etapa următoare, penultima, a 
luptei pentru coroana supremă 
a șahului.

Despre Liubojevici, marea 
stea a șahului iugoslav, comen
tatori au scris nu o dată că 
are un adevărat „complex 
Gheorghiu". Care nu s-a dez
mințit nici de data aceasta. în
tr-o partidă de mare luptă, 
Gheorghiu — cu albele — a 
cîștigat un pion, apoi a dez
lănțuit un puternic atac, obți- _..r----- a

de 
al

PREGĂTIRI PENTRU TRECEREA
ȘTAFETEI FLĂCĂRII OLIMPICE

PRIN TARA NOASFRA

enta-

militară a prezentat 
fost intonat Imnul 
Republicii Socialiste

NICOLAE 
spus :

Doresc să 
neavoastră, 
județului Timiș și municipiului 
Timișoara, cele mai sincere mul
țumiri pentru căldura cu care 
am fost intimpinați peste tot in 
timpul vizitei. Vedem in aceasta 
o expresie a unității întregului 
nostru popor in jurul Partidului 
Comunist Român, forța condu
cătoare a 
Vă doresc 
fericire. La 
varâși I

Din mii 
nesc urale și ovații, se aplaudă 
îndelung.

în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu iși iau rămas 
bun de la locuitorii județului 
Timiș, care, pe parcursul celor 
două zile ale vizitei de lucru 
întreprinse pe meleagurile bă
nățene, i-au înconjurat cu 
multă dragoste și stimă.

vă transmit dum- 
tuturor cetățenilor

societății românești, 
multă sănătate ți 
revedere, dragi to-

de piepturi izbuc-

tovarășul 
tovarășa

nînd victoria la mutarea 
33-a. Un punct deosebit 
prețios 1 Al doilea derby 
rundei s-a -întrerupt într-o po
ziție complicată, 
te : Rodriguez — 
Miles — Tarjan. 
Kuzmin și Trois 
remize (celelalte ______r-, •

în runda a 8-a, liderul cla
samentului, Tal, a remizat, cu 
negrele, în fața lui Grunfeld, 
rezultat consemnat și în parti
da Mednis — Ribli. Tarjan a 
cîștigat la Rodriguez. Restul 
partidelor (Gheorghiu a jucat 
cu negrele contra lui Van 
Riemsdyk) au rămas netermi
nate.

IN CLASAMENT : Ta! 6 (1), 
Gheorghiu 5 (1), Larsen, Ador- 
jan 4*/i (2), Ribli 4*/, (1), Miles 
4 (1), Tarjan 4, Polugaevski 3*/i 
(2) etc.

Sîmbătă a sosit în țara noas
tră, venind din Grecia și Bul
garia, o delegație a Comitetu
lui de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mos
cova, condusă de A. A. Kislov, 
șeful secției „Ștafeta flăcării 
olimpice și ceremonii", pentru 
definitivarea traseului care va 
ti străbătut de flacăra olimpică, 
in anul 1980, pe teritoriul 
României.

în aceeași zi, delegația sovie
tică a fost primită la Comite
tul Olimpic Român și a parti
cipat la o ședință de lucru cu 
Comisia de organizare a Ștafe
tei flăcării olimpice, din cadrul 
C.O.R.

Oaspeții s-au întîlnit de ase
menea cu redactori de sport 
ai presei din Capitală și ai ra- 
dioteleviziunii române. Condu
cătorul delegației Comitetului 
de organizare a J.O. de la Mos
cova a făcut o expunere prî-

vind măsurile ce se întreprind 
pe întregul traseu, de la Olim
pia din Grecia, la Moscova, 
pentru desfășurarea cu succes, 
tn anul viitor, a Ștafetei flă
cării olimpice și și-a exprimat 
deplina satisfacție pentru cola
borarea fructuoasă și sprijinul 
acordat de Comitetul Olimpic 
Român în organizarea acestei 
tradiționale și importante ac
țiuni premergătoare Jocurilor 
Olimpice. în încheiere, condu
cătorul delegației olimpice so
vietice a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

Ieri, delegația olimpică so
vietică, împreună cu reprezen
tanți ai Comitetului Olimpic 
Român, a plecat pe traseul pe 
care flacăra olimpică îl va 
străbate anul viitor (de la 1 la 
5 Iulie 1980) pe teritoriul țării 
noastre, de Ia Giurgiu pînă la 
punctul de frontieră Albița.

Alte rezulta- 
Bouazis 1—0, 
Țeșkovski — 
— Grunfeld 

întrerupte).
ECHIPA DE GIMNASTICA A ITAlIfl,

PRIMA ÎNVINGĂTOARE ÎN EDIJIA A 8-a A J.SJM
BELGRAD, 16 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a deschis la Split 
Jocurile sportive mediteraneene, 
competiție aflată la cea de-a 
8-a ediție, care reunește peste 
2 500 de concurenți din 14 țări.

Prima medalie de aur a Jocu
rilor a fost dștigată de echipa 
feminină de gimnastică a Ita
liei, cu 183,115 p, urmată In cla-

»r
Spania — 182,9b p, 
177,80 p. Iugoslavia

JOCURILE NAȚIONALE SPORTIVE ALE ÎNTREGII CHINE
BEIJING, 16 (Agerpres). — 

La Beijing. în prezența pre
ședintelui Hua Guofeng, au fost 
inaugurate Jocurile naționale 
sportive ale întregii Chine, ma
nifestare de anvergură ce reu
nește peste 10 000 de concu
rent! din 31 de provincii și se
lecționate municipale, precum 
și o reprezentativă a sportivi
lor din Taivan. întrecerile vor 
dura pînă la 30 septembrie.

Flacăra ce va arde în timpul 
o 

13 000
jocurilor a fost adusă de 
ștafetă care a străbătut ' 
km.

Vor avea loc întreceri 
de discipline, între care 
tism, înot, fotbal, gimnastică, 
baschet, tenis de masă, luptă 
chineză, patinaj pe rotile, soft- 
ball, schi nautic, badminton, 
basseball. Wushu (sport tradi
țional chinezesc).

la 34 
atle-

CUPA DAVIS"zz
La Praga se desfășoară meciul 

de tenis dintre echipele Cehoslo
vaciei și Suediei, contînd ca semi
finală a zonei europene (grupa 
B) a „Cupei Davis". După două 
zile de întreceri, scorul este 
favorabil gazdelor cu 2—1. Re
zultate tehnice : Tomas Smid — 
Kjell Johansson 6—4, 6—3, 6—2, 
Bjorn Borg — Ivan Lendl 6—4, 
7—5, 6—2 ; Kodes, Smid —
Borg, Bengtsson 2—6. 6—3, 6—4, 
6—0.

★
în semifinala Grupei A, care 

se dispută la Roma intre for
mațiile Italiei și Angliei, te- 
nismanii italieni conduc cu 2—1. 
în proba de dublu, cuplul Cor
rado Barazzutti — Antonio Zu-

JUNIORII BUCURESTENI AU CÎȘTIGAT „TURNEUL
LA ATLETISMCAPITALELOR TARILOR SOCIALISTE"3

r Pe stadionul Republicii din 
București s-a desfășurat sim- 
bătă și duminică concursul at
letic internațional de juniori 
intitulat „Turneul capitalelor 
țărilor socialiste", la care au 
participat tineri sportivi din 
Budapesta, Moscova, Praga, So
fia, Varșovia și București. Va
loarea participanților a asigurat 
întrecerii un bun nivel, chiar 
dacă duminică ploaia și frigul 
au îngreunat eforturile compe
titorilor și au coborît conside
rabil performanțele.

Reprezentativa Bucureștiului a 
reușit să se impună în fața 
unor parteneri valoroși, clasîn- 
du-se pe primul loc atît la bă
ieți cît și la fete. Clasament 
general : 1. București 150 P 
(82 p la băieți, 68 p ia fete) 
2. Moscova 131 p (73+58), 3. 
Sofia 109 p (61+48), 4. Varșovia 
103 p (50+53), 5. Budapesta 98 
p (58+41), 6. Praga 89 p
(55+34).

REZULTATE : băieți : 100 tn :
P. Mikov (S) 10,82... 3. D. Pe

trescu 10,91 ; 200 m : Al. Trușllov 
(M) 22,14... 6. C. Hăpălanu 23,28 ; 
400 m : Al. lagudin (M) 47,74...
4. D. Preoțescu 49,80 ; 800 m : J.
Kublsta (P) 1:53,6, I. Stroe 1:54,4; 
3 000 m: Z. Stejkal (P) 8:28,5... 
3. Gh. Dragomlr 8:35,7 ; 110 mg : 
B. Pleșko (M) 14,58... 3. L. Glur- 
glan 14,86 ; 400 mg : Gh. Țăranu 
52,70 ; 4X100 m 3 Moscova 41,46... 
3. București 42,17 ; 4X400 m :
Moscova 3:18,4, București 3:20,8 ; 
înălțime : z. Varga (B) 2,11 m,
5. Matei 2,08 m ; prăjină : L. 
Nagy (B) 4,80 m... 5. R. stănescu
4.30 m ; triplusalt : S. Ilkov (S)
15,58 m... 3. R. Popa 15,03 m ; 
lungime s C. Brătucu 7,29 m ; 
greutate : R. Machura (P) 17,84
m... 3. S. Tlrlchlță 16,50 m ;disc: 
Machura 53,54 m... 3. Tirichiță 
41,60 m ; suliță : D. Negoiță 64.78 
m : ciocan : K. Povaszan (B)
61.30 m, M. Crăciun 60,74 m ;
FETE : 100 m : Bozena Paiak (V) 
11,95, Lucia Negovan 11,98 ; 
200 m ; Barbara Cissluk (V) 24.42, 
Natalia Vasile 25,10 ; 400 m : 
Stela Manea 55,83 ; 800 m : Roslța 
Ekova (S) 2:08,7, Margareta Ghlie 
2:08,9 ; 2 000 m : Marina Notcen- 
kova (M) 6:02,8... 4. Adriana
Mustață 6:31,4 ; 4X100 m s Var
șovia 45,84, București 47.19 ;

4X400 m : București 3:48,4 ;
100 mg : Marla Vlăsceanu 14,40 ; 
400 mg s Carmen Glscă 60,90 ; 
lungime s Lana Ken (M) 5,91 m,
Maria Deaconu 5,81 m ; înălțime : 
Olga Juba (M) 1,70 m, Monica
Matei 1,65 m; greutate : Nadla 
Pranosta (M) 15,93 m... 3. Liliana 
Isac 13,18 m ; disc s Tvetanka 
Hrlstova (S) 52,90 m... 4. Edith 
Peter 41,26 m ; suliță : Antoaneta 
Todorova (S) 48,62 m, Cristina 
Dobrlnolu 47,76 m.
• Tot pe Stadionul Republicii 

s-au desfășurat campionatele de 
probe combinate ale juniorilor n 
șl III. In întrecerile pentatlonls- 
telor au fost stabilite noi recor
duri ale categoriilor de vîrstă. La 
junioare II, Amalia Bădoaia 
(L.C.E.a. C-lung Mușcei) a tota
lizat 3 671 p (100 mg — 14,5, greu
tate — 9,55 m, Înălțime — 1,60 m, 
lungime — 5,31 m, 800 m —
2:25,4), iar la junioare III, Doinita 
Nedelcu (Șc. gen. 190 București) 
a realizat 3 729 p (80 mg — 12,0, 
greutate — 8,78 m, Înălțime — 
1,59 tn, lungime — 5,60 m, 600 m 
— 1:47,4). Ion Buliga (C.S.S. Dro- 
beta Turnu-Severin) a corectat 
recordul național la decatlon ju
niori II cu 6 255 p.

IN ACTUALITATE
garelli a învins cu 7—5, 10—8, 
6—1
vid

perechea Mark Cox — Da- 
Lloyd.

★
finala zonei americane a 

„Cupei Davis", care se desfă
șoară la Memphis (Tennessee) 
între echipele S.U.A. și Ar
gentinei, tenismanil americani 
conduc cu 2—0. John McEnroe 
l-a învins cu 6—2, 6—3. 6—2 
pe Guillermo

a 
de

In

Gerulaitia
7—5. 6—1

la

Vilas, iar Vitas 
dispus cu 6—1, 
Jose Luis Clerc.
★

Belgrad, meciul de 
echipele Iugosla

Disputat 
tenis dintre 
viei și Portugaliei din cadrul 
«Cupei Davis", s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 în favoarea gaz
delor. în ultimele două partide 
de simplu, Zoltan Ilin l-a în
trecut cu 6—1, 6—0, 6—2 pe 
Jose Cordeira, iar Mirko Ostoja 
a dispus cu 2—6, 7—5, 6—4, 7—5, 
de Jose Vilela.

sament de 
Franța — 
— 177,45 p.

*
Cu prilejul Congresului Co

mitetului Jocurilor sportive me
diteraneene s-a stabilit ca e- 
diția a 9-a să aibă loc în anul 
1983. la Casablanca.

în funcția de președinte al 
comitetului a fost ales Moha
med M’Zali, care este pre
ședintele Uniunii scriitorilor tu- 
nisieni și vicepreședinte al Co
mitetului internațional olimpic.

Fotbal
ImeHdjcwe
• Ieri, In prima etapă a cam

pionatului italian de fotbal, șap
te din cele opt partide s-au În
cheiat cu scoruri egale (de n 
ori 0—0 !). Iată rezultatele : As- 
coli — Napoli 0—0 ; Avelllno — 
Lazlo 0—0 ; Cagliari — Torino 
0—0 ; Fiorentina — Udlnese 1—1; 
Internazionale — Pescara 2—0 ; 
Juventus — Bologna 1—1 ; Pe
rugia — Catanzaro 0—0 ; Roma — 
Milan 0—0.
• In etapa a 5-a a campionatu

lui austriac de fotbal echipa Wie
ner Sport Klub a Învins cu sco
rul de 3—0 pe Rapid Viena.
• In campionatul elvețian izv' 

fotbal, tn etapa a 7-a, lorn 
Young Boys Berna a fost Invl 
(In deplasare) cu 4—1 de către 
F.C. Basel.
• La Oberhausen (R. F. Ger

mania), in meci pentru prelimi
nariile turneului olimpic : R. F. 
Germania — Finlanda 2—0 (1—0). 
Golurile au fost înscrise de Hal
ba șl Wolf.
• Rezultate înregistrate tn 

campionatul englez de fotbal 3 
Arsenal — Middlesborough 2—o. 
Bristol City — Stoke City 0—0, Co
ventry — Bolton 3—1, Crystal 
Palace — Aston Villa 2—0, Ever
ton — Wolverhampton 
Leeds — Liverpool 1—1, 
Chester United — Derby 
Norwich — Nottingham 
3—1, Southampton — ~ ‘ 
5—2, West Bromwich 
Chester City 4—0.

2—3 ; 
Man- 
1—0,

Forest 
Tottenham 
— Man-

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în cadrul con

cursului internațional de la Lon
dra, sprinterul american Houston 
McTear a cîștigat proba de 100 
m în 10,21, iar englezul Steve 
Ovett a fost cronometrat în 
cursa de o milă cu 3:55,3. Alte 
rezultate, masculin : 400 m :
Scutt (Anglia) 45,97 ; 400 m gar
duri : Moses (S.U.A.) 48,28; greu
tate : Feuerbach (S.U.A.) 19,65
m ; 800 m : Malna (Kenya) 1:47.5; 
110 m garduri : Holton (Anglia) 
13,96 ; feminin : o milă : Grete 
Waltz (Norvegia) 4:28.5 : 400 m : 
Irena Szewinska (Polonia) 51,76 ; 
lungime : Susan Hearn-Shaw (An
glia) — 6,26 m.

AUTO • După prima etapă, în 
..Raliul Quebec", probă contînd 
pentru C.M., conduce suedezul 
BjCm Waldegaard, urmat de fin- 
landezul Aartl Vatanen (ambii pe 
mașini „Ford Escort").

BOX O Pugilistul român Mar
cel Sîrba s-a clasat pe primul loc 
la turneul internațional de la 
Ostrava, învingînd în finala ca
tegoriei mijlocie mică, la puncte, 
pe Zlamal (Cehoslovacia). în ca

drul categoriei pană, FI. Tîrcomnl- 
cu s-a clasat pe locul doi. Au 
participat 111 boxeri din n

CICLISM • Etapa a 10-a (Val 
d’lsere — St. Gervais, 121 km) a 
competiției Internaționale „Tour 
de l’Avenir" a revenit francezu
lui Alaln Vidalie In 3 h 42:19, iar 
etapa a 11-a (89,5 km) spaniolu
lui Pedro Delgado în 2 h 59:52. 
in clasamentul general individual 
se menține lider Serghei Suhuru- 
cenko (U.R.S.S.), urmat de co
echipierul său Said Guseinov — 
la 4:33). A Prima etapă a Turului 
Bulgariei, Sofia — Plovdiv (173 
km), a revenit rutierului suedez 
Mirberg, în 4h 02:40. Pe locul 10, 
cu grosul plutonului la 2:25, a so
sit și ciclistul român Mircea Ro- 
mașcanu.

VOLEI • Orașul cehoslovac 
Zvolen a găzduit cel de al doilea 
meci amical dintre echipele mas
culine ale Cehoslovacie! și 
U.R.S.S. Voleibaliștii sovietici, ca
re au cîștigat prima partidă cu 
3—0, au terminat din nou învin
gători, de data aceasta cu 3—2 
(—13, 9, 13, —10, 6).

■ ■ administrația i cod 70139 București, rtt V. Conte »6 ol- R.ț Î.R. I, tel. centrală 11 10 05 ; secția coresp. 11 51 09 ; Interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația*
rentru străinătate t abonament» prin ILEX IM - departamentul export import presâ, P.O. Box 13A-137, telex țț 226, București, str. 13 Decembrie m. 3. R. 1, 2, 3, 4. 10363


