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Convorbirile și Declarația comună reprezintă un 

moment important în relațiile româno-iugoslave, 
întîlnirea la njyel înalt servind deopotrivă 

intereselor poporului român și popoarelor 
iugoslave, cauzei socialismului, colaborării 

și păcii în lume

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
ANUL XXXV - Nr. 9314 j 4 PAGINI - 30 BANI I Luni 5 noiembrie 1979

Sub semnul apropiatului Congres al Xll-lea al partidului

TINERETUL SPORTIV AL PATRIEI A PARTICIPAT CU ENTUZIASM 
LA INAUGURAREA ETAPEI DE IARNĂ A „DACIADEI"

Simbătă, 3 noiembrie, au con
tinuat convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușesou, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tițo, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării unor 
aspecte esențiale ale activității 
politice internaționale, ea pu- 
nînd în evidentă gradul înalt de 
identitate a punctelor de vede
re ale României și Iugoslaviei 
asupra problemelor discutate.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, s-au reîntîlnit, sîm- 
bătă, in cadrul unui dejun, des
fășurat în aceeași ambianță de 
caldă prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
Simbătă dimineața la Palatul 

Primăverii, tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, i s-au 
înminat, intr-un cadru festiv, 
„Diploma de cetățean de onoare 
al municipiului București", îm
preună cu placheta cu însemne
le acestei distincții, simbol al 
simțămintelor de inaltă aprecie
re față de personalitatea con
ducătorului tării vecine și prie
tene. față de contribuția sa 
deosebită la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
româno-iugoslave.

Duminică dimineața s-au în
cheiat convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimai satis
facția deplină față de rezulta
tele rodnice ale convorbirilor 
purtate, pentru hotăririle con
venite cu acest prilej, subliniind 
că acestea vor stimula și mai 
mult extinderea și adîncirca 
relațiilor de strinsă prietenie și 
colaborare activă dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre poporul român și po
poarele iugoslave.

Convorbirile s-au desfășurat 
in aceeași atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
în spiritul relațiilor de bună 
vecinătate și strinsă colaborare 
între țările, partidele și popoare
le noastre.

★
Duminică, 4 noiembrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, au semnat, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Republicii. 
Declarația comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

A fost adoptat, totodată. Co
municatul comun privind vizita

(Continuare în pap a 4-a)

La startul marelui cros de pe Stadionul Tineretului — ambițioasa „categorie 10—12 ani“
Foto : Vasile BAGEAC

In toate județele țării, in cele peste 16 000 de asociații 
sportive, s-a dat ieri startul in etapa de iarnă a marii 
competiții naționale „DACIADA". Sub semnul apropiatului 
Congres al Xll-lea al partidului, tineretul sportiv al pa
triei a participat cu entuziasm la frumoase întreceri or
ganizate la discipline specifice sezonului rece. Atmosfera 
sărbătorească, elanul tineresc, participarea masivă, buna or
ganizare a acestui prim pas in „Daciada albă", toate anun
ță o activitate viitoare bogată și plină de roade.

In ziarul nostru de astăzi — citeva secvențe de Ia între
cerile organizate in Capitală și în țară.

0 Stadionul Tineretului, ora 
10... Peste 3 000 de tineri din 
toate sectoarele Capitalei pă
șesc sprinteni. în tempo-ul 
marșului „Daciadei", pe gazo
nul încă verde din fața tribu
nei, aliniindu-se pentru start. 
Sint reprezentanții numeroase
lor școli generale, cluburi și 
asociații sportive bucureștene.

Timpul este friguros, parcă 
anume pentru a aminti că sîn- 
tem în prima zi a „Daciadei" 
de iarnă. Din buchetul de în
treceri — la volei, handbal, 
atletism. rugby, aeromodele, 
marș ș.a. — concursurile de

in disputa celor 

cros, pe categorii de vîrstă, au 
fost cele mai entuziaste, cele 
mai spectaculoase. Și iată pri
ma cîștigătoare a zilei : Ioana 
Ivan, clasa a Vl-a la Școala 
generală nr. 134, comandanta 
detașamentului de pionieri. 
Ioana Ivan are în catalog nu
mai note de 10 !

9 Talgerul de argint al pa
tinoarului Floreasca — care 
ieri, cu prilejul „Daciadei al
be", și-a deschis porțile — a 
atras, ca un magnet, pe iubi
torii — mici și mari — ai 
„alergărilor" pe oglinda de

Viorel TONCEANU, 
Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

mai buni gimnaști

Divizia A de fotbal, etapa a 13-a

UNIVERSITATEA CRAIOVA A DEVENIT LIDER
• In revenire, campioana — F.C. Argeș — realizează singura victorie în deplasare
• F.C.M. Galați reușește marea surpriză a etapei ® O veche „lanternă" (Olimpia) 
și un nou golgeter (Cîrțu) • Jiul și Sportul studențesc învinse la scoruri neobișnuite

pentru ele • S.C. Bacău la a șaptea „remiză" consecutivă
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

DOI CAMPIONI ABSOLUTI Al TĂRII: 
DAN GRECU SI KURT SZILIER•»

Gloria Buzău — F.C. Scornicești 1-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tirgoviște 2-1 (0-1)
Dinamo — F.C.M. Galati 1-1 (0-1)
Univ. Craiova - Jiul 5-0 (0-0)
Steaua — „U" Cluj-Napoca 2-0 (0-0)
Chimia Rm. Vilcea — Olimpia Satu Mare 2-0 (0-0)
F.C. Baia Mare — Sportul studențesc 4-0 (2-0)
Politehnica lași — S.C. Bacău 1-1 (0-0)
„Poli" Timișoara - F.C. Argeș 0-1 (0-1)

M. Răducanu, simbătă cel mai in form» jucător al 
echipei Steaua, in dispută cu portarul clujean 
Lăzăreanu. (Fază din meciul Steaua — „U" 2—0) 

Foto : B. VASILE

1. UNiV. CRAIOVA 13 7 3 3 26—14 17
2. Steaua 13 7 3 3 26-15 17
3. F. C. Baia Mare 13 7 1 5 26-18 15
4. Dinamo 13 5 5 3 19-11 15
5. A.S.A. Tg. Mureș 13 7 1 5 17-16 15
6. S.C. Bacău 13 4 7 2 17-16 15
7. C.S. Tirgoviște 13 5 4 4 18-13 14
8. Jiul 13 6 2 5 8-13 14
9. Chimia Rm. Vilcea 13 6 1 6 15-13 13

10. F.C.M. Galați 13 5 3 5 18-22 13
11. „Poli" Timișoara 13 5 2 6 19-16 12
12. „U* Cluj-Napoca 13 6 0 7 15-16 12
13. Politehnica lași 13 5 2 6 17-19 12
14. F.C. Argeș 13 5 2 6 13-16 12
15. F.C. Scornicești 13 5 2 6 17-22 12
16. Sportul studențesc 13 5 1 7 9-13 11
17. Gloria Buzău 13 4 0 9 8-21 8
13. Olimpia Satu Mare 13 2 3 8 9-23 7

ETAPA VIITOARE (11 noiembrie)

Univ. Craiova — F.C.M. Galați
Jiul — Gloria Buzău
Sportul studențesc - A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Baia Mare —„U“ Cluj-Napoca
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea
„Poli" Timișoara - Steaua
F.C. Argeș — Politehnica lași
C.S. Tirgoviște - Olimpia Satu Mare
F.C. Scornicești — Dinamo

GOLGETERII
9 GOLURI :' Cîrțu (Univ. 

Craiova).
8 GOLURI : Terheș (F.C. 

Baia Mare).

7 GOLURI : Koller (F.C. 
Baia Mare).

6 GOLURI : M. Răducanu 
(Steaua), Radu II (F.C. Argeș) 
— 2 din 11 m.

5 GOLURI : Angliei („Poli" 

Timișoara), Batacliu și Cîm- 
poanu („U“ Cluj-Napoca), Cra
mer (F.C.M. Galați), Cămătaru 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, 
Cernescu (Politehnica Iași).

CLUJ NAPOCA, 4 (prin te
lefon). Ultimele două zile ale 
campionatelor naționale de ginp- 
nastică-maeștri, individual com
pus Și pe echipe, și ale „Cupei 
României" la feminin au fost, 
fără îndoială, cele mai intere
sante, atît din punct de vedere 
al calității spectacolului spor
tiv, cit și al luptei îndîrjite care 
s-a dat pentru victorie. A fost, 
mai întîi, rîndul. băieților, care 
simbătă seara au încheiat dis
puta la individual compus, ca 
ți cea pentru titlul de campion 
pe echipe. Așa cum era de aș
teptat, Steaua și Dinamo por
neau cu șanse aproximativ ega
le, iar Întrecerea propriu-zisă a 
confirmat în mare măsură cal
culul hîrtiei. In general duelul 
dintre aceste două echipe frun
tașe a purtat amprenta echili
brului și doar calul cu minere 
l-a „rupt" în favoarea steliști- 
lor. care s-au desprins astfel in 
ciștigători. La individual. Dan 
Grecu și Kurt Szilier s-au an

gajat chiar de la primul schimb 
al cxercițiilor liber alese într-o 
frumoasă dispută sportivă pen
tru supremația internă. întrece
rea s-a încheiat cu un rezultat 
care a satisfăcut deopotrivă pe 
spectatori ca ți pe cei doi spor
tivi. La fel ca la Deva, cu doi 
ani In urmă, competiția a de
semnat doi campioni absoluțl, 
clasați la egalitate. Este vorba, 
desigur, de cei doi favoriți, Kurt 
Szilier — campionul de anul 
trecut — și Dan Grecu, care a 
avut puterea să recupereze di
ferența care-1 separa după „im
puse". Foarte puțin a lipsit să 
înregistrăm o situație unică (a- 
dică trei sportivi la egalitate) 
pentru că la exercițiile liber 
alese Sorin Cepoi a avut cea 
mai constantă șl mai sigură 
evoluție, „sosind" la numai 5 
sutimi de învingători.

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)



START IN ETAPA DE IARNA A „DAGADEI
(Urmare din nao 1)

de 
,_______ o
splendidă demonstrație prezen
tată de sportivii de la C.S.S.

Triumf1 — spectacol de gra
ție și măiestrie —, urmată de 
alergările de viteză. „Caruselul 
curajoșilor", dansuri distractive 
— întreaga salbă de jocuri din 
marile bucurii ale iernii. N-au 
lipsit nici tradiționalele schim
buri de mingi... albe, bulgări 
de nea strînsă de pe lingă 
mantinelă, nici ceaiurile fier
binți și, bineînțeles, nici pri
mele diplome cu însemnul ,,Da- 
ciadei". Notăm doar două nu
me din lungul șir al celor care 
duminică au gustat bucuria 
primei ziie din calendarul de 
iarnă al marii competiții : 
ViorcI Gheață — 6 ani și 10 
luni, două diplome cîștigate și 
Nicolae Dumitrescu — patina
tor și antrenor al... familiei : 
ing. Cornel Dumitrescu, fiul și 
Carmen, nepoata.
• Spectaculoase, întreceri au 

putut fi urmărite și la bazele 
sportive Rapid, Cireșarii, Li
ceul „Ion Neculce" (sect. 1), 
Dinamo (sect. 2), Olimpia, Voi
nicelul, Titan (sect. 3), Școala 
generală nr. 190, Temerarii 
(sect. 4), Progresul, Sălaj-Vi- 
cina (sect. 5), Institutul Poli
tehnic (sect. 6). Peste tot fac
torii cu atribuții în domeniul 
sportului, sprijiniți de antre-

gheață. Programul sutelor 
„căciulițe" a debutat cu

nori și profesori, de un mare 
număr de activiști voluntari, 
au asigurat un program bogat 
și variat de concursuri la cros, 
tenis de masă, șah, lupte, scri
mă, fotbal...
• A fost o zi plină, frumoa

să prin căldura întrecerilor, 
care a marcat — odată cu pri
mii fulgi, soli ai viitoarelor ză
pezi — deschiderea „Daciadei" 
de iarnă.

• în peste 700 de unități șco
lare, întreprinderi și instituții 
din județul HUNEDOARA, au 
avut loc numeroase întreceri 
la șah, tenis de masă, popice, 
volei și handbal. La Deva, 
Brad, Călan, în Valea Jiului, la 
Orăștie și în celelalte localități 
urbane ale județului s-a des
fășurat „Crosul celor 12 orașe 
hunedorenc".

Activitățile din prima zi a a- 
cestei manifestări, care au 
inaugurat etapa sporturilor de 
iarnă, au reunit la start peste 
20 000 elevi, tineri și alți oa
meni ai muncii.

• La PLOIEȘTI și URLAȚI 
s-au desfășurat întreceri la 
handbal și respectiv oină, dota
te cu „Cupa Congresului" — 
trofeu cîștigat de Asocmția spor
tivă Prahova 1 Mai din Ploiești, 
respectiv de formația Dinamo 
București. în același timp, la 
casele de cultură din Cîmpina, 
Sinaia, Bușteni, Azuga, Mizil, 
Găești. Pucioasa și Rm. Sărat, 
la cluburile petroliștilor de la

Berea. Moreni și Tirgoviște, ale 
forestierilor de la Nehoiu și 
Măneciu, minerilor de la Fili- 
peștii de Pădure și Șotinga, ra
finorilor din Ploiești, Brazi și 
Cîmpina, au fost organizate con
cursuri de șah, tenis de masă, 
popice.

• Cu prilejul deschiderii ediției 
de iarnă a competiției sportive 
naționale „Daciada" și în cinstea 
Congresului al XII-lea al Parti
dului. la ORADEA s-au desfă
șurat întreceri de haltere, șah, 
tenis de masă, judo și gimnas
tică. Pe primele locuri, pe cate
gorii de vîrstă, s-au clasat spor
tivii Li viu Morar u (Electrica
Oradea) 
Csiszar 
Liliana 
dea) și 
Oradea) 
haltere, 
(fete), locul I a fost ocupat de 
sportivii de la Rapid Oradea. 
Tot duminică, în parcul munci
torilor din Oradea, aproape 1000 
de elevi și eleve de la școlile 
și liceele din municipiu 
disputat 2_„+ _1_.L_  2„_____
crosului popular. închinat Con
gresului al XII-lea. Pe primele 
locuri s-au clasat Baliban Mar
cel (Lie. înfrățirea), Ujoc Radu 
(Lie. înfrățirea) și Csanyi En- 
dre (Lie. Filologie-istorie) la 
băieți, și Nagy Mariana (Lie. 
înfrățirea), Mangra Mari oara
(Lie. ind. nr. 3) și Lepădatu 
Maria (Șc. gen. nr. 20) la fete.

Morar u 
la șah. Marton Irina, 

Csaba, Radu Adrian, 
Negru (Proiectări Ora- 
Eva Gabor (Asbociment 
la tenis de masă. La 
judo și gimnastică

și-au 
întîietatea in cadrul

în ultima etapă a turului campionatului de rugby

GAZDĂ ÎNVINSE!
Ieri a luat sfîrșit prima parte a 

campionatului de rugby cu nu
mărul 63 cu victoria detașată a 
echipei STEAUA care pe tot par
cursul întrecerii nu a cedat decît 
un singur punct la Baia Mare ! 
Iată amănunte de Ia partidele ul
timei etape.

R.C. SPORTUL STUDENȚESC — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
3—12 (0—0). Vremea friguroasă 
nu a împiedicat cele două echipe 
să desfășoare un joc cursiv, cu 
multe faze frumoase. Au învins 
oaspeții, al căror XV are mai 
multe valori individuale și jocul 
lor de ansamblu a fost ieri mai 
bun. Cea mai bună dovadă : cele 
două încercări, rod al unor exce-

DOI CAMPIONI

ABSOLUȚ! A! ȚARII
lUrmar» din t>ao I)

Finalele pe aparate, desfășu
rate duminică dimineața, au a- 
dăugat noi valențe calității în
trecerilor, numerosul public a- 
plaudîndu-i cu căldură atît pe 
campioni (Dan Grecu 3 titluri. 
Sorin Cepoi, Aurelian Georges
cu, Ion Checicheș și Kurt Szi- 
lier, Anca Grigoraș, Gabi Gheor
ghiu sau Cristina Itu, învingă
toare în ..Cupa României"), cil 
și pe cei care pentru prima 
oară realizează performanța de 
a se afla în poziția de cîștigă- 
tori : Mirela Bar bălaia de la 
Liceul din Onești, învingătoare 
la sărituri și Mirela Iordoc, 
clasată pe primul loc la para
lele, la egalitate cu Anca Gri
goraș.

Ca de fiecare dată, forurile 
aporțive clujene s-au dovedit ]a 
Înălțime în ceea ce privește 
organizarea, asigurînd un cadru 
excelent de desfășurare acestei 
competiții care, cu excepția lo
tului feminin, a angrenat cele 
mai valoroase forțe ale gimnas
ticii noastre.

REZULTATE TEHNICE, echipe, 
masculin : 1. Steaua 278,55, 2.
Dinamo 276,10, 3. Liceul 2 Bucu
rești (echipa nr. 2) 268,20 ; indi
vidual compus : 1. Dan Grecu
șl Kurt Szilier (ambii Dinamo) 
112,35 — campioni naționali, 
Borin Cepoi (Steaua) 112,30, 
Aurelian Georgescu (Steaua) 
111,95, 5. Ion Checicheș (Steaua) 
111,45, 6. Mihal Borș (Steaua) 
108,90 ; finale pe aparate : sol. 
1. Szilier șl Checicheș 18,725, 3.
Georgescu 18,585 ; cal cu minere: 
1. Cepoi 18,60, 2. Grecu 18,50, 
Octavian lonașiu (Steaua) 18,05; 
Inele : 1. Grecu 19,325, 2. Borș
18,875, 3. Checicheș 18,825 ; sări
tori : 1. Georgescu 18,975. 2. Szi
lier 18,625, 3. Dorel Marin (Di
namo) 18,600 ; paralele : 1. Grecu 
19,05, 2. Cepoi 18,95, 3. Georgescu 
18,875 ; bară : 1. Grecu 19,025, 2. 
Cepoi 18,725, 3. Gabriel Popescu 
(Steaua) 18,425 ; „Cupa Româ
niei* feminin, finala pe aparate, 
sărituri : 1. Mirela Barbălată 
(Llc. Onești) 19,20, 2. Teodora 
Ungureanu (Dinamo) 19,10, 3.
Gabriela Vlădău “
șl Luminița __
18,875 ; paralele : 
raș (Dinamo) șl 
(Triumf Buc.) 
Gheorghiu (Lie. 
bîrnă : 1. Gabi _____
1. Simona Păuca (C.S.Ș. 2 
18,85, 3. Anca Grigoraș _ ,,
■ol î 1. Cristina Itu (Dinamo) 
19,00. 2. Luminița Baicea 18,95,
3. Claudia Dragomir (C.S.Ș. 2
Buc.) 18,80.

lente acțiuni colective. Min. 41 : 
atac băimărean care se termină 
printr-o aglomerare în „22“-ul 
gazdelor , Florea scoate mingea , 
atacul continuă prin FI. Atanasiu 
care perforează pe margine, nu 
poate trece, dar realizează o per
fectă „încrucișare" cu aripa GLI- 
GOR care, primind balonul în in
terior, intră în terenul de țintă 
?i culcă mingea : V. ION trans
formă și 0—6. După ce PARAS- 
CHIVESCU reduce handicapul din 
l.p. (min. 46), atacurile elevilor 
lui Mitică Antonescu continuă și, 
logic, ei mai obțin o încercare, 
(min. 56), Inițiată de Florea 
(cursă de 40 de metri I), apoi 
pase Tîmiancev — Atanasiu — Pu- 
jină — GLIGOR : eseu Ia centru; 
TIRNIANCEV transformă și 3—12. 
Cîteva remarcări : Florea (foarte 
bun), Demian, Fl. Atanasiu (adică 
linia a treia). Moț, Urdea, Vlă- 
descu. Curea, Gligor (de la învin
gători), Ianc, A. Hariton, Leșeanu 
(de la Sportul studențesc). A ar
bitrat mulțumitor O. Ionescu 
(Constanța).

D.
STEAUA — 

45—14 (27—7). 
gazdelor, dar 
prea aspru, __ __________,______
deseori curajos și, ceea ce este ma- 
semnificativ, deschis. Realizatori : 
prin încercări, MURARIU și 
ZAFIESCU (cîte două), TELEA- 
ȘA, SUCIU, ILIE CALIN și ALE
XANDRU (cîte una), prin trans
formări, A CHEM (4) și ALEXAN
DRU și prin drop, ALEXANDRU,

respectiv NISTOR și VERIVES 
(inc.), BENEDEK și DOROFTEI 
(l.p.). Arbitrul Stoica Manea (Si
biu) a prelungit meciul, nemoti
vat, cu 5 minute ! ?

VULCAN — FARUL CONSTAN
ȚA 10—26 (10—14). Meci frumos,
cu acțiuni „la mină", merite a- 
vînd ambele formații. Sportivii 
bucureșteni s-au străduit să scoa
tă măcar un egal în fața fostei 
campioane, care deși a utilizat o 
garnitură mult întinerită a prac
ticat, totuși un joc nu numai 
plin de nerv, ci și bine orientat 
tactic. Au punctat : SANDOIU 
(l.p.c.), BUGA (încerc.) și PRI- 
SECARU (l.p.) pentru Vulcan, 
respectiv HOLBAN, N. DINU, 
VARZARU, LUNGU, FLOREA și 
BOGHEANU, toți cîte o încerca
re și BEZUȘCU (transf.). Arbi
trajul lui J. Bănică — atent și 
cursiv.

Divizia A

Marius POPESCU

PUTEA Fl 5-1, DAR Șl 1-2 !• • •

DINAMO - F.C.M. GALAȚI 1-1 (0-1)

PE SCARA RICHTER
...a cutremurelor campionatului nostru, „seismele" de la Timi

șoara și de pe stadionul Dinamo au venit cu totul din senin, de 
nimeni așteptate. Chinuită pînă acum în competiția internă, 
campioana a cerut să-și amîne meciul de la Timișoara, din 
teama efortului prea mare (cu o călătorie lungă) înaintea „re
vanșei istorice4* cu Nottingham, ca și de frica unei bătăi severe 
(știută fiind forma precară arătată pînă acum în meciurile ju
cate atît Pitești, cît mai ales în deplasare). Nu 1 s-a aprobat 
cererea — spre norocul ei ! — și lat-o cu două puncte nesperate 
și cu un moral de luptă mult întărit pentru miercurea care vine 
și pe care piteștenii speră — și noi le-o dorim din toată inima 
— s-o înscrie în cartea de aur a Argeșului.

Deși au obținut numai un punct în fața dinamoviștilor, cea 
mai mare performanță a etapei o realizează, după opinia noas
tră, gălățenii, deoarece punctul lor face cît... trei. Intii, pentru 
că a fost obținut în deplasare. în al doilea rînd, pentru că Di
namo e Dinamo, nu Victoria Tecuci, cu care se întreceau pînă 
mal ieri fotbaliștii dunăreni. In al treilea rînd, pentru că pînă 
în minutul 72 al partidei scorul pe stadionul Dinamo era (greu 
de crezut și totuși real) 1—0 pentru Galați, iar în min. 88 atacul 
F.C.M.-ului a avut și o spectaculoasă „mutare de mat“, o splen
didă combinație de gol, Eftimescu beneficiind de multă șansă la 
șutul-bombă al lui Orac. care a trecut la numai cîțiva centimetri 
de stîlpul din stingă al porții. Așa cum am scris de curind — 
fotbalul nostru confirmînd, din păcate, rar lucrurile bune spuse 
sau scrise de el — F.C.M. Galați arată că începe să însemne ceva 
In campionat. Prin ce 7 Prin muncă ! Prin multă muncă ! Fără 
ea, echipa este, să ne ierte gălățenii, o frumoasă anonimă, o 
divizionară B onorabilă și atît. Munca bine direcționată, perse
verentă, efortul disciplinat și conștient că numai așa pot fi 
competitivi — iată singura cale de afirmare a fotbaliștilor gă- 
lâțeni și, în primul rînd, singura cale de... rămînere în Divizia 
A, pentru că, nu trebuie uitat (atenție : asediul la poarta gălă- 
țeană în primele 15—20 de minute putea să aducă cîteva goluri), 
problema-problemelor echipei lui Teașcă este să nu retrogradeze! 
O problemă departe de a fi rezolvată.

Salutînd trecerea „cavaleriei ușoare" craiovene pe locul întîi 
al clasamentului (pasionant acest duel la golaveraj M. Răcluca- 
nu — Cîrțu, A. Ionescu — Cămătaru, Dumitru — Bălăci sau 
Sameș — ștefănescu), le urăm „ambasadoarelor" fotbalului nostru 
de club SA LUPTE PINA LA CAPAT miercuri, pentru onoarea 
lor și a sportului românesc. Toate au șanse de calificare. K 
greu, dar e posibil. Succes ’.

• S. — Traian Ionescu continuă ..seria italiană" la S.C. Bacău.
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5.
6.

2.

3.
4.

3.

(Lie. Onești) 19,20, 2. 
Ungureanu (Dinamo) 19,io,

(Triumf Buc.) 
ca (Dinamo) 

Grlgo- 
Iordoc 

Gabi 
18,80 ; 
19,10, 

Buc.) 
18,70 ;

1.

1.
2.

R
Piteștenii, | 

de formă, 
din mâBitU 
rezultat va 
Timișoara 
tidă în care 
dominați te 
totuși, jocul 
organizare 
vitatea inte 
de mijloc 
atacurilor), 
un bun su[ 
turul cu Nt 
ales că mi 
pe aportul 
Sîmbătă, de 
la debutant 
provenit dc 
oaspeții au 
gătire fizicqf 
poziție de 
spunea chk 
brovschi —| 
este că, fn 
F. C. Argc1 
ocazii imen 
poziție exce I 
tat slab, af< 
Nicolae a tr 
ta goală și 
Mehodințu, 
piedicat mal 
min^ygf- Ra 
teze dWpe 
colae, comp 
la 6 m, ași 
laterală cari 
intre cu ml

Replica tii 
așteptat de 
întrecut în

2-1

Stadion Ste 
aproximativ 3 
(min. 74). Șu

STEAUA ; | 
tru 7-f-, Stoic< 
7, Gh. Ion 7

I
I
I
I

Stadion Dinamo ; teren moale, alunecos ; timp friguros, a nins ; specta- 
i - aproximativ 4 000. Au marcat: MAJARU (min. 28), AUGUSTIN (min.“ - - • ■ ----- .« ----- --- _ , 7_5) Cornere . 13_3

Dinu 7, Sâtmâreanu 8, Lucuțâ 7 - 
(min. 70 Stânescu 6) - Țâlnar 5,

tori - <
72). Șuturi la poartă : 19-8 (pe poartă : 

DINAMO : Eftimescu 5—1. Marin 7,
Augustin 8, Mulțescu 6, I. Moldovan 7 
Apostol 5, Vrînceanu 5 (min. 46 Țevi 5).

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 8 - Vlad 6, _____ ___ ______ __________
— Bejenaru 5, Cramer 6, Moțoc 6, Balaban 6 — Majearu 7, Orac 6.

A arbitrot : T. Balanovici (lași) 8 ; la linie : M. Salomir (Cluj-Napoca) și 
D. Arndt (lași).

Cartonașe galbene : OLTEANU, CONSTANTINESCU.
Trofeul Petschovschi : I. La juniori : 2-1 (1-1).

Constantinescu 8, Olteanu 8, Țolea 6

CALLIMACHI
POLITEHNICA IAȘI 
Victorie așteptată a 
scorul este, totuși, 
oaspeții acționînd

TSberfu STAMA
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— DINAMO 3—9 (3—3). Joc des
chis, frumos, oaspeții, care au 
prezentat o echipă mai omogenă, 
au învins pe merit, fiind supe
riori după pauză. Au marcat : 
CONSTANTIN l.p. (min. 17), 
JURJ drop (min. 25), ALDEA în
cerc, (min. 45) ; a transformat 
CONSTANTIN. Arbitru.: R. Chi- 
riac. (P. Arcan, coresp.).

Celelalte rezultate : C.F.R. BRA
ȘOV — C.S.M. SIBIU 0—18 (0—0); 
RULMENTUL BlRLAD — R. C. 
GRTVIȚA ROȘIE 3—6 (3—8) ; ȘTI
INȚA PETROȘANI — RAPID 
22—25 (13—13) î

I
I
I
I

W3
I

în campionatul masculin de baschet I
DINAMO Șl STEAUA CONTINUA SERIA VICTORIILOR

Etapa a patra a campionatului 
național de basket masculin a 
avut o desfășu ; normală, în 
care cele două fruntașe ale cla
samentului, Dinamo și Steaua, își 
continuă seria victoriilor pînă la 
confruntările directe dintre ele 
care vor decide campioana. Iată 
cîteva amănunte din desfășurarea 
etapei :

STEAUA — C.S.U. SIBIU 2—0 : 
89—59 (45—24) și 104—68 (59—42). 
Studenții sibieni au făcut o pri
mă partidă curajoasă. Ei au a- 
lergat mult, au ascultat indica
țiile antrenorului lor, Flaviu 
Stoica, și au prelungit cît mal 
mult atacurile. Astfel, s-a ajuns 
la situația că steliștii au Înscris 
doar 89 de puncte. In cea de a 
doua partidă elevii lui Mihai 
Nedef șl Alexandru Fodor au 
jucat bine șl, cu gîndul la me
ciul retur din cadrul „Cupei, cu
pelor" de Ia Istanbul, au mar
cat peste 100 de puncte. Coș- 
geterl : Opșitaru 6+25. Ermura- 
che 18+12, Oczelak 22+20 de la 
Steaua, respectiv Șerbănescu 
20+2. Chirilă 14+22. (P. Iv.)

POLITEHNICA C.S.S. ‘ ---------
REȘTI — DINAMO 
1—1 : 69—70 (33—31)
(42—30). Baschetbaliștii 
de Marius Bărbulescu 
șl în prima partidă

2 BUCU- 
ORADEA 
și 81—56 
antrenați 

au trecut 
pe lingă

victorie. Bucureștcnii au condus 
în min. 26 cu 58—40 și păreau că 
vor învinge fără probleme. Oră- 
denii nu au depus însă armele, 
au luptat cu ardoare pentru fie
care punct și în--final au obținut 
un succes la care nu mai sperau. 
In meciul de duminică studenții 
au învins la scor. Coșgeteri : 
Petrof 21+15. Stratulat 12-Ț20, 
Dragnea 14 -f-7 de la bucureșteni, 
respectiv Nagy 15+6, Szep 16+14, 
Weber 9+10.

C.S.U. BRAȘOV — RAPID 1—1: 
83—77 (49—40) și 76—82 (42—38,
68—68). Victoriile au fost stabilite 
în ambele meciuri In ultimele 
minute ale partidelor. Coșgeteri: 
Moraru 27+11, Marinescu 16+12 
de la C.S.U., respectiv Țurcanu 
22+16, Dumitru 23+14. (I. STAN
CA — coresp.).

FARUL — DINAMO 0—2 : 69—85 
(36—47) și 60—98 (29—46). Con- 
stănțenii au opus o oarecare re
zistență doar în prima partidă. 
Coșgeteri : Spînu 22+10, Mănăl- 
lă 8+24 de la gazde, respectiv 
Niculescu 17-1-16. Uglai 12+19. 
(G. TAMAȘ — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI - 
GALATI 2—0 : 83—79 (41—45) șl 
74—64 (32—32).

Partidele dintre ,.U" Cluj-Na- 
poca și I.C.E.D. București au 
fost aminate cu o zi.

c.s.u.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
I

Rezultat „bombă" pe Dinamo, 
care ar fi... încuiat pe pronospor- 
tiști. Neașteptat de disputat, acest 
meci, deși mulți credeau (și pri
ma parte a meciului o confor
ma) că pentru dinamoviști va fi 
o simplă formalitate să-și apro
prie victoria. -
seamă — de 
cuiul hîrtiei 
nare cum a 
reștenllor, în 
nute (13—2 raportul de șuturi, 
9—2 eornerele). Oaspeții au reu
șit să construiască primele lor 
acțiuni ofensive, mai închegate, 
în min. 14 și 15. Pînă atunci, ca 
și după aceea, eu o seninătate 
surprinzătoare, Sătmăreanu, Au
gustin, Mulțescu, I. Moldovan, 
Vrînceanu ratau de parcă le-ar 
fl fost... milă de adversari. Și tot 
ca la fotbal, împotriva cursului 
jocului, echipa „băgată în corzi", 
a deschis scorul. Dinamo domina 
eopios ; Vrînceanu a trimis cu 
capul, de la 4 m, ta portar, 
cesta a respins, s-a născut un 
atac gălățean șl Orac a șutat de 
la 25 m ; Eftimescu nu a reținut 
șl MAJEARU, Inteligent, a Hftat

Dar fotbalul nu ține 
atîtea ori — de cal- 
șl nici de o domi- 
fost aceea a bucu- 
primele 45 de mi-

a-

....... ■ ■■■....  i ..... .. ..... •
balonul peste portar, din unghi, 
In colțul lung. Deci, in ioc de un 
4—0, iată : 0—1 î

Și scorul a rămas același pînă 
în min. 72, deși, după pauză, as
pectul jocului nu s-a schimbat. 
Dinamo a dominat, a ratat (acum 
cu Țevi în „prim-plan"), dar a 
avut mai puține ocazii, a șutat 
mat rar, repetatele centrări s-au 
lovit de „zidul" Olteanu-Constan- 
tinescu sau au fost respinse de 
Hagioglu. * . — -
au reușit 
în sfîrșit, 
nul din 
de Ia 25 
cat* bara, 
Gălățenii, ____ ______ ___
mult s-au apărat (în prima re
priză, doar două șuturi), au e- 
chilibrat jocul, au construit fru
mos și în min. 88, Orac a înche
iat o prelungită combinație cu o 
„bombl" pe lîngă bară. Deci pu
tea fi și 1—2 și mulți dintre di
namoviști — atacanții, în pri
mul rînd — ar trebui, după‘jocul 
prestat... să fie mulțumiți cu a- 
ceastă „remiză".

Constantin ALEXE

In min. 72, bucureștcnii 
să egaleze, pentru că, 
AUGUSTIN a prins u- 
șuturile lui puternice, 
ni : balonul a „muș- 
la rădăcină, și... 1—1. 
care pînă atunci mai

T

Baicea
1. Anca i 
Mirela 
19,20, 3.

4 Galați) 
Gheorghiu

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 NOIEMBRIE 1979
I. Bologna — Cagliari

n. Catanzaro — Roma :
Lazio — Juventus 
Milan — Fiorentina 
Napoli — A veil in o 
Pescara — Perugia 
Torino — Internazionale 
Udinese — Ascoll 
F.C. Bihor — U.T.A. 
Ind. sîrmei — Corvinul 
Strungul — F.C.M. Reșița

ni. 
rv. 
v.

vi. 
vn. 

VIII.
IX. 
X.

XI.

2 
X
1
1
2

X
X
1
1
1
1

XII. Rulmentul — Progresul 2
XIII. Energia — C.S.M. Suceava 1 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
557.224 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2** 
DIN 4 NOIEMBRIE 1879

EXTRAGEREA I : 2 21 40 71
EXTRAGEREA A II-a: 10 37 3 65
EXTRAGEREA A 111-a: 51 29 5S 44
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

324.259 lei, din care 12.339 lei, re
port Ia categoria I.

„U“ : Lâzâi 
Vidican 6, C 
Batacliu 8.

A arbitrat : 
C. Ghilâ (Co

Cartonașe g
Trofeul Pets
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Pe un teren destul de greu, 
I peste care se așternuse înainte 

de meci un subțire covor de nea, 
, cele două echipe au oferit un joc 
i plăcut, dinamic, cu multe faze de 

poartă care au încălzit tribune
le. Atacînd susținut, vijelios, din 
primele minute ale partidei, for
mația locală a hărțuit aproape 
continuu apărarea Olimpiei care, 
în frunte cu omniprezentul Kai- 
zer, a reușit să reziste cu bine 
pînă la pauză. Nu-i vorbă însă 
că și gazdele s-au cam jucat cu 
ocaziile de gol (cum aveau, de
altfel, s-o facă și In repriza se
cundă), cea mai mare dintre ele 
fiind aceea din min. 25, cînd, 
la o centrare a lui Gîngu, de pe 
stingă, Cilean a reluat (de la cîți- 
va metri) direct în... portarul sd- 
vers și apoi — mingea revenindu-i 
— a șutat pe lingă poartă.

Inevitabila deschidere a scoru
lui s-a produs puțin timp după 
pauză (în min. 48), dar prin- 
tr-un autogol al fundașului săt- 
mărean PINTER, care a deviat 
în propria-i poartă mingea șu
tată de Gîngu. Vîlcenil și-au mă
rit meritatul avantaj în min. 67, 
cînd — la o lovitură liberă — Coca 
I a reluat, cu capul, mingea în 
bară și apoi, tot cu capul, CILEAN 
(care urmărise atent faza) a tri
mis-o în plasă. Dar multe alte 
situații favorabile ale gazdelor, 
create îndeosebi de Carabageac 
(cîteva din acțiunile sale au fost 
de mare spectacol) și Teleșpan, 
au rămas nefructificate.

In repriza secundă, însă, odată 
cu introducerea în teren a lui 
Helvei, și Olimpia a contraata

cat foarte periculos, ratînd două

CHIMIA RM. VÎLCEA - OLIMPIA SATU MAI
Stadion ,,1 Mai“ ; teren moale, alunecos ; vreme înc 

torj - aproximativ 8.000. Au marcat : PINTER (min. 41 
(min. 67). Șuturi la poartă : 23-6 (pe poartă : 10-3)

CHIMIA ; Constantin 8 — Bădilă 5 (min. 80 Lepădatu 
Cincă 7 - Savu 7, Cilean 7, Carabageac 9 - Teleșpan 
Stanca), Gîngu 7.

OLIMPIA : Feher 7 - Pinter 6, Kalzer 8, Matei 
șan 6, Marcu 6, Balogh 6 - Hațeganu 6, Bolba 5 
5 (min. 72 Ghencian 5).

A arbitrat : A. Forwith 8 ; la linie : P. Arnăutu 
V. Tătar (Hunedoara).

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

mari ocazii de gol : prima oară 
în min. 46, la scorul de 0—0, cînd 
Bolba s-a aflat singur cu porta
rul Constantin, dar a șutat slab,

DIN NOU,
Gloria s-a dezlănțuit din start, 

jucîndu-și șansele pe o singură 
carte, ofensiva totală, singura 
care-i putea aduce punctele puse 
în joc, atît de mult necesare 
în tentativa ei de a părăsi zona 
retrogradării. Această manieră 
de exprimare a obligat formația 
oaspete să se mențină în propria-i 
treime, să facă mari eforturi 
pentru a stăvili atacurile în va
luri ale buzoienilor, cele mai 
multe dintre ele declanșate pe 
flancul sting, ^polo unde Tulpan, 
Dobre șl, îndeosebi, Radu au ac
ționat rapid, 
Fundașul “ 
cel care 
moții lui 
portarul

inventiv,
Tulpan a fost, 
a dat primele 
Istrate. în min. 
echipei F. C.

eficient, 
dealtfel, 
mari e- 
14. cînd 
Scorni-

7, I 
(min

șl apoi în mii 
a trimis mingi

Consta
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r UN DEBUT BINE „MARCAT" CRAIOVENII S-AU • • • PREZENTAT DUPĂ PAUZĂ
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POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C. ARGEȘ 0-1 (0-1)
umed, ceața ; spectatori -
Șuturi la poartă : 11—7 (pe

5, Mehedințu 6, Barna 6 -
- Nucă 5, Nedelcu 5. Floa-

Cîrstea 8, Ivan 7 — Bărbu-— Zamfir 7, Stancu 7, --------  _. -----
Doru Nicolae 8, Turcu 7 (min. 76 Moi-

Stadion „1 Mai" ; teren alunecos ; timp rece, 
aproximativ 10 000. A marcat : RALEA (min. 17). 
poartă : 6-4). Cornere 7-2.

POLITEHNICA : Suciu 5
Șerbânoiu 5, Lața 5 (min. 
reș 5 (min. 55 Nadu 5).

F.C. ARGEȘ : Cristian 7
lescu 7, Chivescu 7, lovânescu 8 
sescu), Ralea 7.

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) 10, la linie : I. Rus și A. Siilaghi (ambii 
din Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : BARBULESCU, LAȚA.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (1—1).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - JIUL PETROȘANI 5-0 (0-0)
; teren moale ; timp friguros ; spectatori

. (mjn 49), CAMATARU (min. 57 
și 74) Șuturi la poartă : 23—5

- aproximativ
— din penalty 
(pe poartă :

Stadion „Central1 .
6 000. Au marcat : GEOLGAU
și min. 60), CIRȚU (min. 62 
12—0). Cornere : 12-0.

UNIVERSITATEA ; Boldici 7
Ștefănescu 8, Ungureanu 8 — . ,
mescu 7) — Geolgâu 8, Câmătaru 84-, Cîrțu 84--

JIUL : Cavai 6 - P. Grigore 6, Vînâtoru 4, Rusu 4, Mi cu lescu 5 — Stoica 
Stoichiță 6, Varga 6 — Bucurescu 5, Lixandru 5, Sălăjan 5.

A arbitrat : C. Siilaghi (Baia Mare) 7 ; la linie : I. Pop (București) 
Șt, Moldovan (Sighetu Marmațîei).

Cartonașe galbene : RUSU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (0-0).

- Tilihoi 7 (min. 82 Purima),
Bălăci 8, Beldeanu 7. Țicleanu 7 (min. 55 Iri-

Bumbescu 7,

5.

>1

în apărarea imediată (mai ales 
portarul Suciu, Sunda și Pălti- 
nișan), confuzie la mijlocul tere
nului, lipsă de claritate și de in
sistență în atac. Numai Nedelcu 
a contat, oarecum, în ofensivă, 
dar nici el n-a reușit mare lu
cru în fața unor fundași centrali 
adverși hotărîți și siguri și care 
i-au anulat și arma specifică, jo
cul la cap. In aceste condiții, 
cronica noastră nu poate reține la 
„activul" lui Poli decît un șut 
frumos, din afara careului (Șer- 
bănoiu, min. 30), atacul din min. 
75, cînd Cîrstea a salvat printr-o 
„foarfecă" măiastră, din fața lui 
NadUi și bara din min. 77, la lo
vitura de cap a lui Nedelcu.

Unicul gol : în min. 17, Doru 
Nicolae este faultat pe stînga,

arbitrul Rainea aplică inspirat 
legea avantajului, piteșteanul con
tinuă acțiunea, centrează și 
RALEA, după o preluare abilă, 
înscrie plasat, făcînd ca debu
tul său divizionar A — printr-un 
gol al victoriei, în deplasare ! — 
să se înregistreze spectaculos.

Radu URZICEANU

începută de drept odată cu ce
lelalte meciuri de sîmbătă, parti
da de la Craiova a demarat de 
fapt cu... o oră întîrziere, adică 
după pauză. Pentru că, în toată 
repriza întii, cu gîndul mai mult 
la... Leeds și mai puțin la Jiul, 
studenții nu prea s-au văzut, în- 
ghesulnd jocul pe centru într-o 
dominare anemică, în fața unui 
adversar atent și elastic. Au exis
tat cîteva ocazii și în prima re
priză (bară, în min. 8, a lui Că- 
mătaru, plecat din ofsaid nesem
nalizat ; ratare Cîrțu — min. 40 ;

■ i . ................. •
intervenție salutară Cavai — min. 
45, la șutul lui Bălăci), dar echi
pa craioveană nu intrase practic 
în rol.

Gazdele s-au prezentat ele în
sele imediat după pauză, cînd au 
apărut cu ”” ........................
în funcție 
jocul pe ____ _ __________
în forță. Și oaspeții, care s-au 
automulțumit prematur (deși le 
lipseau doi pioni : Ciupitu și Bă-

o altă variantă tactică, 
de adversar, deschizînd 
extreme și accelerînd

din), s-au văzut „numărați" de 
golul Iui GEOLGAU (min. 49, la 
cornerul excelent executat de Bă
lăci). A urmat „dubla" lui CA- 
MATARU (min. 57, dintr-un pe
nalty care... n-a fost ; min. 60, 
„cap" plasat la alt corner exe
cutat ca Ia carte de Bălăci), pen
tru ca apoi să-l imite CÎRȚU, 
ajuns noul golge(er al campiona
tului, prin cele două goluri (min. 
62, după ce Cavai respinsese un 
șut greu ; min. 74, lovitură de 
cap plasată, la centrarea lui Un
gureanu). Și dacă portarul oas
peților n-ar fi intervenit in ex
tremis, la marginea careului ma
re (min. 66 și 76), iar ștefănescu 
n-ar fi fost greșit oprit din cursă 
pe motiv de ofsaid, atunci. cu 
siguranță, am fi înregistrat sco
rul campionatului într-o singură 
repriză 1 Oricum, ' 
in loja de lider. ___
bule să le fortifice moralul pen
tru Leeds, dar să ‘ “
uite că acolo vor 
în rol, din prima

craiovenii urcă 
fapt care tre-

nu-i facă să 
trebui să fie 
secundă !

Mircea M. IONESCU

I DOUA FAZE FIXE !
„U“ CLUJ-NAPOCA 2-0 (0-0)

spectatorialunecos ; timp rece, înnourat ; ..
Treat : A. IONESCU (min. 66) și M. RÂDUCANU 
ă : 21-11 (pe poartă : 9-2). Cornere : 13-1.

Anghelini 7, FI. Marin 7, Aglu 7, Nițu 
Popa), lordânescu 6 - M. Râducanu 

iu 7)
8,

7 - Dumi-
A. lonescu

.. Mihai 6, Ciocan 7, Moș 7, Bagiu
7, A. Mureșan 7 - Dobrotâ 7 (min.

Sucîu 6,7
77 Florescu),

(Caracal) 9 ; la linie : AL Mustâțea (Pitești) și

MITRU.
La juniori : 2—2 (0—0).

UN PUNCT... DINTR UN SINGUR ȘUT PE POARTĂ !
POLITEHNICA IAȘI - S.C. BACĂU 1-1 (0-0)

Stadion ..23 August" ; teren bun ; timp geros ; spectatori - aproximativ 
8 000. Au marcat : ANTOHI (min. 71) și CERNESCU (min. 86). Șuturi la 
poartă : 15—2 (pe poartă : 6-1). Cornere : 7-2.

POLITEHNICA : Naște 6 - Mihalcea 5 (min. 70 D. lonescu 6), C. lonescu 6, 
Ursu 7, P. Munteanu 5 — Romilă II 6, Simionaș 6, 
(min. 65 Nemțeanu 6), Cioacă 6, Cernescu 6.

S.C. BACAU ; Ursache 7 — Andrieș 7, Catargiu 9, 
(min. 87 Chitaru) — Cărpuci 7, Moldovan 6, Soșu 
tohi 7, Panaite 6.

A arbitrat : V. Ciocîlteu 9 ; Io linie : D. Preoțescu
R. Stîncan (București).

Cartonașe galbene : FLOREAN și NEMȚEANU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-2 (2-0).

Florean 6 - Costea 5

Solomon II 7, Elisei 7 
6 - Verigeanu 7, An-

TERHEȘ, IREZISTIBIL
F.C. BAIA MARE - SPORTUL STUDENȚESC 4-0 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori - aproximativ 
9 000. Au marcat: TERHEȘ (min. 34, 42 și 69) și BUZGAU (min. 76). Șuturi 
la poartă : 24—3 (pe poartă ; 10—1). Cornere : 14-1.

F.C. BAIA MARE : Ariciu 7 - Borz 7, Condruc 7, Sabău 9, Koller 8 - 
Radu 8, Mureșan 8 - Sepi 7 (min. . ..................... “ _
Deac 7 (min. 73 Buzgâu 8).

SPORTUL STUDENȚESC : Lază' 5 -
teanu II 6 — Câțoi 6, O. lonescu 6,
(min. 63 Ene 6), Predeanu 5 (min. 46 _________ .

A. arbitrat : S. Drăgulici 8 ; la linie : I. Zaharia (ambii din Drobeta Tr. 
Severin) și Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, SEPI, GRiGORE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

............. ____  „ P.
73 Hoffmeister 7), Terheș 9, Roznai 7,

Tănăsescu 6, Cazan 5, Grigore 5, Mun-
Chihaia 6 — M. Marian 6, lorgulescu 5 
Munteanu I 6).

ție în Ca- 
din Di- 

ăcut totul 
stSCioîiul 

mai strîns. 
rit defen- 
a fost al- 
;ori, Suciu 
»tras, în 
fundași — 

prin Ba- 
Dobrotă, 

el sarcini 
se scurg 

să se în- 
aj aproxi- 
or forma- 
nespecta- 

ișilor este 
ăsură, iar 
construcție 
ase. Pe a- 
arată ceva 

insistent! 
umai atît, 

este pus 
ucureșteni, 
ant, în a- 

de meci, 
FI. Marin, 
dlază un

II imită, 
iu, Stoica, 
repriza a 

lalat și Je 
de o ca- 

olurile nu 
aurma
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ZA
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și CILEAN 
13-1.
Basno 7,

6 (min. 76

6 — Mure- 
i 7), Both I

mișoara) și

O
I Mureșan
5.

NESCU

u
remis, un 
i. La rîn- 
u au „lu- 
5, care a 
urului gol 
pidă com-
Radu i-a 

GHIZDEA- 
oaspeților) 
i oportun 
la Gloria 

, după 
e, ieșit 
liniștit 
parcă 
mă.

ce 
în 
e- 

o 
Ace- 

darul de 
îzele lor 
itrescu și

două faze fixe. Astfel, în min. 66, 
Dumitru execută o „indirectă" la
terală, de la 16 m, A. IONESCU 
se intercalează pe traiectorie și 
înscrie spectaculos, in min. 74, 
al doilea gol : M. RÂDUCANU 
găsește o „portiță" prin zidul de 
șapte jucători ai oaspeților și 
transformă în gol o lovitură li
beră directă de la 22 m, execu
tată cu măiestrie. Să notăm, în 
final, două „înșurubări" în atac 
ale fundașilor laterali clujeni Ba
giu (min. 82) și L. Mihal (min. 
84), amîndoi foarte aproape de 
gol.

Mircea TUDORAN

„Derbyul Moldovei" n-a satis
făcut. N-a satisfăcut pentru că 
Politehnica Iași a avut o presta
ție foarte slabă, așa cum a re
cunoscut și antrenorul ei, Leonid 
Antohi („Nu-mi amintesc ca e- 
cbipa mea să fi evoluat vreodată 
atît de neconvingător"), iar S. C. 
Bacău a venit cu un singur scop, 
acela de a obține o nouă remiză, 
a 7-a consecutivă ! A fost un 
meci încîlcit în care slabul ran
dament al liniei de mijloc ieșene 
și-a pus amprenta pe întreaga e- 
voluție a echipei care a încercat 
să străpungă decisa apărare bă
căuană (marcaj om la om) nu
mai cu centrări înalte, toate res
pinse de excelentul Catargiu. Ie
șenii au avut o permanentă ini
țiativă, dar... numai atît. Puți
nele ocazii clare de gol le-am 
înregistrat în min. 10 (Florean — 
șut din careu peste poartă), min. 
19 (Mihalcea — reluare imprecisă) 
șl min. 33 (Cioacă, singur cu Ur- 
sache, a trimis balonul ca 
rugby, mult peste transversală).

Decisă să deschidă scorul, for
mația ieșeană atacă cu mai mul
tă insistență după pauză. în min.
51 ratează Cioacă. Apoi în min.
52 Romilă execută o lovitură 
liberă în „zid". Cei care vor des
chide scorul vor fi însă jucătorii 
lui S. C. Bacău : Verigeanu face

...... nu . ii ■■■ ■ •
o cursă pe partea dreaptă, 
trează precis, în careu, ia 
TOHI, care, cu o lovitură de 
trimite balonul în muchia 
rioară a „transversalei", de unde 
ricoșează în plasă. A fost sin
gurul șut al oaspeților expediat 
spre poarta Iul Naște ! De acum 
încolo, începe ■ goana după ega- 
lare. Toți cei 10 jucători de cîmp 
băcăuani se află în propria ju
mătate de teren. Cloacă (min. 77) 
luftează de la 3 m ! Și, * 
șlt, în min. 86 CERNESC 
șește să 
profitînd 
sache.

cen- 
AN- 
cap, 
inte-

, în sfîr- 
iCU reu- 

marcheze din apropiere, 
și de ezitarea lui Un

Gheorghe NERTEA

IERI,
la... SERIA I

BOLONI, SALVATORUL
A.S.A. TG. MUREȘ - C.S. TIRGOVIȘTE 2-1 (0-1)

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp închis, răcoros, spectatori - 
aproximativ 6 000. Au marcat : BOLONI (min. 70 și 75), respectiv GREACA 
(min. ^23). Șuturi la poartă: 26-9 (pe poartă : 10-4). Cornere: 11-1.

9, Gali 6 — Bozeșan 6 
(min. 55 Ispîr 6), Mun-

A.S.A. : Vunvulea 5 — Gligore 6, Unchiaș 7, Bolăni
(min. 55 Fanici 6), Pîslaru 7, Biro I 6 — Both li 5 
teanu 7, Hajnal 7.

C.S. TIRGOVIȘTE : Comon 7 (min. 46 Stancu 5) -
7, Ene 7-f-, Pitaru 7 — Tătaru 7, Dumitrescu 7, Kallo 6 
(min. 50 Niculescu 5), Greaca 6.

A arbitrat : C. Ghîță (Brcșov) 9 ; Ia linie : V. Topan (Cluj Napoca) și 
C. Munteanu (Galați).

Cartonașe galbene : GLIGORE, GALL.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-1 (0-0).

Gheorghe 6, Alexandru 
- FI. Grigore 5, Sava 5

F. C. Bala Mare a făcut unul 
din meciurile care a reușit să tra
ducă în practică toată teoria pe 
care Viorel Mateianu o predă la 
antrenamente : circulație amplă a 
balonului șl a jucătorilor, presing 
permanent, spirit ofensiv asigurat 
(de data aceasta) de prudență în 
defensivă, promptitudine la finali
zare. Toți acești parametri fiind a- 
tinși, echipa gazdă a păstrat ini
țiativa de-a lungul întregii parti
de, transformîndu-și partenera de 
întrecere într-un outsider cuminte, 
atent să păstreze doar In limite 
rezonabile proporția înfrîngerii. 
Suportînd presiunea unei formații 
într-o mare vervă colectivă, ani
mată de forma de vîrf a lui Ter
heș și Sabău, Sportul studențesc 
a rămas departe de careul lui Ari
ciu, obligată să distrugă ceea ce

.................. ■ © I
adversarul construia cu aplomb pe 
toată suprafața terenului. Stinghe
reala sa nu a luat, de fapt, sfîr- 
șit decît în min. 90 (!), cînd a în
cheiat un coșmar cu primul și... 
ultimul șut pe poarta băimăreană 
(expediat de Chihaia).

Primele trei goluri au fost în
scrise de TERHEȘ, gelos parcă 
pe succesul unui fundaș, depă- 
șindu-1 astfel pe Koller în cla
samentul golgeterilor : min. 34,
după ce Lazar a scăpat din mîini 
o minge șutată în prealabil ; min. 
42, reluarea centrării lui Roznai ; 
min. 69, copiind primul gol. Fruc- 
tificind o centrare a lui Condruc, 
golul 4, din min. 76, l-a semnat 
debutantul BUZGAU, un „vîrf“ 
masiv, care pare și abil, provenit 
de Ia Minerul Cavnic.

Ion CUPEN

ÎN DIVIZIA B

Cu gîndul de a-și plăti datori
ile mai vechi — în ultimele în- 
tîlnifii tîrgoviștenii n-au prea cu
noscut înfrîngerea în fața echipei 
din Tg. Mureș — gazdele au în
ceput partida cu... turație maxi
mă. In primele 15 minute, tabela 
de marcaj a fost pe punctul de a 
se schimba, dar loviturile de 
cap ale lui Biro I și Hajnal au 
trecut milimetric peste „trans
versală". Defensiva oaspeților în
chide permanent culoarele. Ene 
anticipează și spulberă totul, Tă- 
taru. Kallo și Dumitrescu depun 
un mare travaliu pentru a-și 
pune echipa și în poziție de atac 
și de gol. Ceea ce s-a și întîm- 
plat în min. 23, împotriva cursu
lui jocului : Tătaru intră în pose
sia balonului, îl deschide pe Flo
rin Grigore, cursă spectaculoasă 
a acestuia, centrare 
opusă, la GREACA, 
blează pe Vunvulea (plasat gre
șit) : 0—1 ! * . ..............................

pe partea 
care îl dri-

A.S.A. își „pierde 
capul", greșește la construcție și 
la finalizare, dar este dezarmată

■ ■■■■■»■ ■■■■!■.................... •
șl de bunele intervenții ale por
tarului Coman care apără... *“ 
tr-un picior (recidivase o 
veche întindere). In min. 37, C.S— 
ul ratează o mare situație 
gol : FI. Grigore hu-l vede pe 
Sava, singur-singurel în careu, 
și șutează din unghi închis, dîn- 
du-i posibilitate lui Vunvulea să 
apere. Gazdele aleargă după ega- 
lare, tîrgoviștenii fac marea gre
șeală de a se strînge prea de
vreme în fața propriului careu. 
Antrenorul Fr. Zavoda operează 
mutații în echipa locală și-1 tri
mite pe BOlONI în față, în chip 
de...salvator, și acesta îl surprin
de (în min. 70) pe neexperimen
tatul Stancu cu o formidabilă 
„bombă", de la 35 m : 1—1. Cinci 
minute mai tîrziu, fundașul 
Gheorghe gueșește, Hajnal îi „fu
ră" balonulf centrează și același 
BUlONI înscrie sec. Meciul este 
jucat. Tribunele respiră ușurate și 
aplaudă, uitînd de toate greșelile 
formației favorite...

Stelian TRANDAFIRESCU

în- 
mai

de

F.C.M. BRAȘOV — PROGRESUL 
BBAILA 3—0 (3—0). Autorii go
lurilor : Gherghe (min. 10), “ ' 
ceanu (min. 12) și Șulea 
39 din 11 m).

DELTA TULCEA — C.S. 
TOȘANI 2—1 (2—1). AU înscris : 
Tamandi (min. 12), Rotaru (min. 
18), respectiv Macavei (min. 21).

F.C. CONSTANȚA — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 2—0 (2—0).
Au marcat : Buduru (min. 29) și 
Ignat (min. 45 din 11 m).

ENERGIA GII. GHEORGI1IU- 
DEJ — C.S.M. SUCEAVA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Frasin (min. 13).

TRACTORUL BRAȘOV — 
TUL CONSTANTA 3—0 
Au înscris : Marcăș (min. 
81) și Dumitru (min. 39).

VIITORUL GHEORGHENI 
ITORUL VASLUI 3—2 (0—0). Au
torii golurilor : Marton (min. 47), 
Vazna (min. 59), Tudose (min. 
83 din 11 m), respectiv Păunescu 
(min. 43) șl Amarandei (min. 30).

NITRAMONIA
MINERUL
1—0 (0—0). 
(min. 59).

UNIREA
BRAȘOV 4—0 (0—0). Au J 
lordache (min. 56 și 85), _
(min. 64) și Manolache (min 80).

F.C. BRAILA — CIMENTUL 
MEDGIDIA 5-0 (3—0). Au mar
cat : Coman (min. 13), Eftimie

Bori- 
(min.

EO-

POR- 
(2~0). 
25 și

-VI-

FAGARAȘ — 
GURA HUMORULUI
A marcat : Ciutac

FOCȘANI I.C.I.M. 
înscris : 
, Sima

Și

(min. 18, autogol), Tr. Grigore
(min. 19) și Bulancca (min. 76
și 80).

Relatări de la C. Gruia, P.
Comșa, C.. Popa, Gh Gorun, V.
Secăreanu, C. ? 
ciu, V. Manoliu

C. Malnași,
Tr.

B. Stol- 
Enache.

SERIA a ll-a
METALUL PLOPENI — CHI

MIA TR. MĂGURELE 6—1 (2—1). 
Au marcat : Spiridon (min. 6 și 
45), Eparu (min. 52), Florea (min. 
61),Tudor (min. 74), Manolache 
(min. 81), respectiv Radu 
11).

RAPID BUCUREȘTI — 
METAN MEDIAȘ 3—1 
Au înscris : Manea (min.

SERIA a lll-a
TURZII

HUNEDOARA
Radu

Klein
(min.
GAZ 

(2-0).
. ____  1

76), Șumulanschi (min. 18), 
pectiv Ioniță (min. 78).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
CHIMICA TIRNAVENI 
(1—1). Autorii golurilor : Zamfir 
(min. 25), Sultănoiu (min. 46 din 
11 m), respectiv Matcfi (min. 38).

PETROLUL PLOIEȘTI — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 4—0 
(3—0). Au înscris : Simaciu (min 
11), Libiu (min. 19 și 85) și N.’ 
Florian (min. 31).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—1 (0-0). Unicul gol a 
fost realizat de I. Sandu (min. 
•1).

METALUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 5—1 ‘ ’
Au marcat : Dumitrescu 
4), Cămui (min. 14 și 
dan (min 53 și 71), 
Gănescu (min. 85).

OLTUL SLATINA 
FARUL BUCUREȘTI 
Autorii golurilor : 
(min. 83), respectiv _

(min. 83).
AUTOMECANICA 

CARPAȚI MÎRȘA 
Au înscris : Rus
11 m), Stăncescu

și 
res-

2—1

(2-0). 
(min. 

68), Pro- 
respectiv

— LUCEA- 
1—2 (0—1). 
Teodorescu 

Fîșic (min.
39) și Gabor

FLACARA 
MORENI — 
5—0 (2—0).
(min. 15 din _________
(min. 25 din 11 m, min. 48 și 70) 
și Tănase (min. 65).

ȘOIMII SIBIU — F.C.M. GIUR
GIU 2—o (0—0). A marcat : Ne
grea (min. 56 și 65).

Relatări de la M. Boghici, 
Moraru-SIivna, O. Guțu, Z.__
năsescu, AI. Bizon, V. Tlmuc, D. 
Mihai, Gh. Ilinca ț ” “

I.
D. 

Tă-
V. XUUUL, JLr * 

și I. Boțocan.

IND. SIRME1 C.
CORVINUL 
(1—0). Au înscris : 
12 și 61), respectiv 
46).

METALURGISTUL 
DACIA ORAȘT1E
Autorii golurilor : Bucur 
14) și Țimpea (min. 65).

AURUL BRAD — UNIREA AL
BA IULIA 5—0 (2—0). Au mar
cat : Stoica (min. 11), Georgescu 
(min. 21), Ghiță (min. 78), Mo- 
raru (min. 80) și Muia (min 89).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
BISTRIȚA 4—3 (0—1). Autorii 
golurilor : Lucaci (min. 71 și 75), 
Dragomirescu (min. 77 și 79), 
respectiv Moga (min. 45) și Ber- 
ceanu (min. 46 și 50).

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de lan- 
covici (min. 52 din 11 m).

2—1 
(min. 
(min.

CUGIR
2—0 ((1—0). 

(min.

F.C---- BIHOR ORADEA 
ARAD 1—0 (1—0). A
Zare (min. 5).

STRUNGUL ARAD — 
REȘIȚA 1—0 (1—0). A
Bizău (min. 43).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
FRAȚIREA ORADEA 3—2 
Autorii golurilor : Chirai 
23, autogol), - • - -
Radu (min. 
(min. 50) și 
»0).

MINERUL 
ȘUL SATU

— U.T.
marcat :

F.C.M. 
înscris ;

- ÎN- 
(2-0).
(m in. 

Berindei (min. 33), 
79). respectiv Colnic 
Schwartzman (min.

ANINA — SOME* 
MARE 2—0 (1—0). A 

marcat : lovan (min. 32 și 75).

Relatări de Ia
Vîlceanu, 
țeni. St. 
Străjan,

P.
Al. Jurcă, 

Marton, I.
I. Lespuc și P. Lungu,

Țonea, M. 
Z. Debre- 
Ghișa, N.

GLORSA BUZĂU - F.C. SCORNICEȘTI 1-0 (1-0)
Stadion Gloria ; teren acoperit cu zăpadă și alunecos ; 

spectatori - aproximativ 9 000. A marcat : GHIZDEANU ' 
poartă : 16-2 (pe poartă : 5-0). Cornere : 13-3.

GLORIA : Tănase 7 — Ivana 5, Nicolae 6, Simian 6, 
Ghizdeanu 7, Dobre 7 - Petreanu 5 (min. 78 Stanciu),

F.C. SCORNICEȘTI : Istrate 7 - Lică 5, Martinescu 7, 
6 — P. Manea 5, Ciocioqnă 5 (min. 55 Badea 

(min. 55 Voiculeț 5) — Prepeliță 5, Pițurcă 6, P. Petre 7.
A arbitrat : C. Dinulescu 9 ; la linie : C. Ignat (ambii din București) 

O. Anderco (Satu Mare).
Cartonașe galbene : MARTINESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—1 (0—1).

timp rece, vînt ; 
(min. 25). Șuturi la

Tulpan 8 - Toma 6, 
Negoescu 6, Radu 8. 
Șoarece 5, C. Mincu 

~ ’ 56), Fl. Dumitrescu

primele 15 
i din repriza secundă, Glo- 
forțat desprinderea, 

(min. 53), 
Ghizdeanu 

bune

coechipierii lui. în 
minute 
ria a 
Tulpan 
55) și 
irosit bune ocazii și partida a 
intrat, din nou, pe făgașul eclii-

dar
Dobre (min. 

(min. 58) au

■■■—IH- ©

librului. Radu (de o parte)
P. Petre (de cealaltă) au încercat 
să-și tragă coechipierii după ei 
în atac. Eforturile lor, singula
re, nu s-au mai putut finaliza, 
însă, și pe tabela de marcaj.

Laurențiu DUMIÎRESCU

Și

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C.M. BV. 12 10 2 0 32— 5 22 1. PROGRESUL 12 7 4 1 16— 9 18 1. F.C. BIHOR 12 8 2 2 21— 8 18
F.C. C-ța 12 9 1 2 30—10 19 2. Poiana Cîmp. 13 8 0 5 22—14 16 2. U.T. Arad 12 8 0 4 24—12 16
C.S.M. S-va 12 6 3 3 17— 8 15 3. Petrolul PI. 12 7 1 4 20—11 15 3. Corvinul 12 7 1 4 20—11 15
Unirea Focș. 12 7 0 5 28—12 14 4. Metalul Buc. 13 7 1 5 25—16 15 4. Aurul Brad 12 6 2 4 24—11 14
Delta Tulcea 12 6 2 4 19—11 14 5. Metalul Plop. 13 6 2 5 21—15 14 5. Gloria B-ța 12 6 1 5 34—15 13
C.S. Botoșani 12 6 1 5 21—14 13 6. Mecanică fină 13 5 4 4 18—12 14 6. Min. Anina 12 6 1 5 14—17 13
Min. G.II. 12 5 2 5 12—25 12 7. Rapid Buc. 12 6 2 4 17—12 14 7. F.C.M. Reșița 12 5 2 5 19—10 12
Viit. Vaslui 12 4 3 5 16—15 11 8. Autobuz. Buc. 13 4 5 4 23—19 13 8. C.F.R. Cj.-N. 12 5 2 5 17—18 12
F.C. Brăila 12 4 3 5 19—19 11 9. Pand. Tg. Jiu 13 6 1 6 18—24 13 9. Strungul Arad 12 5 1 6 15—13 11
I.C.I.M. Bv. 12 '3 5 4 17—18 11 10. Gaz metan 12 5 2 5 22—23 12 10. Min. Cavnic 12 4 3 5 17—18 11
Tractorul Bv. 12 4 3 5 16—19 11 11. Chimia Tr. M. 13 5 2 6 21—23 12 11. Dacia Orăștie 12 4 3 5 11—19 11
Progr. Brăila 12 4 2 6 17—21 10 12. Oltul Slat. 13 4 4 5 12—17 12 12. U.M. Timiș. 12 5 1 6 8—18 11

Energia 12 4 2 6 12—21 10 13. Chimica 13 4 3 6 18—16 H 13. Minerul M.N. 12 5 1 6 10—20 11
Viitorul Gh. 12 4 2 6 12—24 10 14. Flacăra Auto. 12 4 3 5 19—23 11 14. Unirea Alba I. 12 5 1 6 12—25 11
Cim. Med. 12 4 1 7 13—23 9 15. Șoimii Sibiu 12 4 3 5 10—18 11 15. Ind. s. C.T. 12 5 0 7 20—25 10
Muscelul 12 3 3 6 12—23 9 16. Carpați M. 13 5 0 8 13—27 10 16. Metalurgistul 12 5 0 7 13—25 10
Nitramonia 12 3 2 7 10—20 8 17. Rulmentul Al. 12 3 2 7 10—îs 8 17. înfrățirea O. 12 4 1 7 11—15 9
Portul C-ța 12 3 1 8 8—23 7 18. F.C.M. Giurg. 12 3 1 8 10—21 7 18. Someșul S.M. 12 4 0 8 12—23 8

(duminicăETAPA VIITOARE
11 noiembrie) : Muscelul Cîmpu- 
lung — Tractorul Brașov, Pro
gresul Brăila — C.S.M. Suceava, 
Viitorul Vaslui — Unirea Foc
șani, I.C.I.M, Brașov — F.C. Con
stanța, Minerul Gura Humorului 
— Viitorul Gheorgheni, Delta 
Tulcea — F.C.M. Brașov, C.S. 
Botoșani — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Portul Constanța — 
F.C. Brăila, Cimentul Medgidia — 
Nitramonia Făgăraș.

(duminică
Chimica _L__Z

Petrolul Ploiești, Lucea-

ETAPA VIITOARE
11 noiembrie) 
veni r____
fărul București — Poiana ___
pina, Pandurii Tg. Jiu — Flacăra 
Automecanica Moreni, Progresul 
Vulcan București — Metalul pio- 
penl, Chimia Tr. Măgurele — 
Rapid București, Gaz metan Me
diaș — Rulmentul Alexandria. 
F.C.M. Giurgiu — Autobuzul 
București, Carpați Mîrșa — Oltul 
Slatina, Mecanică fină București 
— Șoimii Sibiu, Metalul Bucu
rești stă.

Tîrnă-

Cîrn-

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 noiembrie) : Dacia Orăștie — 
U.M. Timișoara, Someșul 
Mare — Ind. sîrmei C. 
Aurul Brad — C.F.R. 
poca, F.C.M Reșița — 
Cavnic, Minerul
— Metalurgistul Cugir, 
Bistrița — F.C. Bihor

Satu
Turzil, 

Cluj-Na- 
Minerul 

Moldova Nouă 
Gloria 

Oradea, 
înfrățirea Oradea — Unirea Alba 
Iulia, U.T. Arad — Minerul Ani
na, Corvinul Hunedoara — Strun
gul Arad.



(Urmare din pag. 1)

oficială de prietenie pe care, la 
invitația tovarășului Nicoiae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialis
te România, a efectuat-o înjara 
noastră tovarășul Iosip 
Tito, președintele 
Socialiste Federative 
președintele Uniunii 
lor din Iugoslavia.

După semnare, 
Nicoiae Ceaușescu și 
Tito s-au felicitai reciproc, și-au 
strîns cu căldură mîinile. s-au 
îmbrățișat.

Cei doi conducători de partid 
și dc stat au rostit apoi scurte 
«locuțiuni.

La încheierea ceremoniei, țo- 
varășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Iosip Broz Tito au 
ciocnit o cupă de șampanie 
pentru întărirea continuă a 
prieteniei tradiționale româno- 
iugoslavc, pentru dezvoltarea 
toi mai intensă a colaborării 
rodnice dintre țările noastre, în 
folosul și spre binele ambelor 
popoare, în interesul cauzei 
păcii, securității și cooperării 
în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. ★

Duminică, 4 noiembrie, ș-a 
încheiat vizita oficială de. prie
tenie pc care, la invitația to
varășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat-o în țara noastră 
tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Noua întilnire dintre tovară
șii Nicoiae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, convorbirile pe care

Broz 
Republicii 

Iugoslavia, 
Comuniști-

tovarășii 
Iosip Broz

le-au purtat și înțelegerile im
portante stabilite cu acest pri
lej, au relevat, încă o dată, cu 
pregnanță, rolul determinant al 
dialogului fructuos, tradițional, 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat în amplifica
rea și _ întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării roniâ- 
no-iugoslave.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și Repu
blicii Socialiste România. In 
semn de salut au fost trase 21 
de salve dc artilerie.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au trecut în 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito 
și-a luat, apoi, rămas bun de 
la persoanele oficiale române 
venite să-l conducă.

Numeroși oameni ai muncii 
bucureșteni, aflați pe aeroport, 
au aclamat îndelung pe tovară
șii Nicoiae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, exprimîndu-și pro
funda satisfacție față de rezul- 
tatele deosebit de. rodnice ale 
noului dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt, care se înscrie 
ca un eveniment politic de 
profundă semnificație în dez
voltarea conlucrării frățești, 
multilaterale. dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia^ 
dintre țările și popoarele noas
tre vecine și prietene.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au răspuns cu prie
tenie manifestărilor entuziaste 
ale locuitorilor Capitalei.

La scara avionului, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito s-au îmbrățișat cu priete
nie, luîndu-și un călduros ră
mas bun.

Divizia națională de hochei

DINAMO ÎNVINGE GREU PE SPORI CUIB
„Runda" hoeheistică bucureș- 

teană a început sîmbătă, pe pa
tinoarul artificial acoperit „23 
August", urmînd să programeze 
pînă joi etapele 11—15 ale cam
pionatului. în Capitală evoluea
ză, 
din

Dumitru (2), Kemeneș, M. Vlad, 
Both, Ungureanu. A arbitrat L. 
Enciu, ajutat de I. Becze și M. 
Dinu.

așadar, toate cele 6 echipe 
scria de elită a întrecerii

DUNĂREA GALATI - 
METALUL RĂDĂUȚI 
12-1 (5-0, 3-0, 4-1)

DUPA UN JOC MULT MAI ECHILIBRAT, 
ECHIPA NOASTRĂ A ÎNVINS DIN NOU

A doua întilnire dintre selec
ționatele masculine de handbal 
ale României și Elveției a fost 
total diferită ca aspect și ca 
raport de forțe în comparație 
cu prima partidă, disputată vi
neri la Brașov. Cu toate că au 
învins și de această dată, scor : 
23—19 (10—8), jucătorii români, 
atît de dezinvolti cu două zile 
înainte, au trebuit să munceas
că enorm, într-un final de meci 
echilibrat, pentru a depăși o 
foarte ambițioasă și setoasă de 
revanșă selecționată helvetă.

Socotind că sînt dinainte învin
gători, acționînd retras și fără 
decizie în apărare, atacînd ste
reotip, fără incisivitate, handba- 
liștii noștri au condus pînă la 
jumătatea reprizei secunde, 
cînd, pe fondul unor succesive 
greșeli și al formei neașteptat 
de slabe a celor doi portari 
(Munteanu și Buligan), oaspeții, 
mai viguroși și mai activi ca 
în primul meci, au obținut ega- 
larea (15—13, min. 44) și — sur
priză — au ajuns chiar să con
ducă : 16—15 (min, 45). Amenin-

IUGOSLAVIA - CAMPIOANĂ BALCANICĂ 
LA HANDBAL MASCULIN

VARAZDIN, 4 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică au conti
nuat în Sala sporturilor din lo
calitate întrecerile primei ediții 
a campionatului balcanic re
zervat echipelor masculine de 
handbal- Victoria în clasamen
tul final a revenit primei re
prezentative a Iugoslaviei, dar 
evoluția „cadețllor" noștri a 
impresionat, fiind unanim a- 
preciată.

Duminică, în meciul final, 
întreaga noastră formație a fă
cut o adevărată risipă de ener
gie, opunînd primei reprezen
tative a Iugoslaviei o puternică 
rezistență și ridieîndu-se ade
sea la nivelul valoric al acestei 
reputate selecționate. Cel care 
s-a ridicat deasupra tuturor în 
echipa noastră, fiind dealtfel 
și cel mai bun om de pe teren, 
a fost Ștefan Deacu. Jocul său 
inteligent, acțiunile create în 
viteză și, mai ales, modul sur
prinzător în care a finalizat in 
numeroase faze au entuziasmat 
asistența.

La capătul celor 
întreceri se poate 
Balcaniada a pășit 
și că în viitor ea va deveni o 
competiție de certă valoare.

Rezultatele de sîmbătă : IUGO
SLAVIA A — BULGARIA 33—24 
(17-11).

IUGOSLAVIA B — ROMANIA B 
26—24 (15—11). Au înscris : Gru-
bicl 6, Obran 5, Sarcevicl 5, Koso 
4, Jivkovici 4, Cecevat, Felzula 
(Iug.), respectiv, Deacu 6, Croito
rii 5, Micîe 4, Gh. Dumitru 3, Da
niel Mihal 2, Cornea, Flangea, 
Dan Marin, Rădulescu. Au con
dus slab G. Vittorini și P. Pleci 
(Italia).

IUGOSLAVIA B — BULGARIA 
30—27 (15—13).

IUGOSLAVIA A — ROMÂNIA B 
20—17 (10—7). Au marcat : Jovo- 
vlci 6, Jurina 4, Pavicevicl 4, VI- 
dakovlcl 2, Miatovlci 2, Elezovlcl, 
Rlnlcl (Iug.), ------------- --------- *
Ștef 3, Tase 
condus foarte 
V. Formanek.

Clasamentul
SLAVIA 4 p ; ____
3. Bulgaria o p. clasamentul gol- 
geterllor : 1. St. Deacu 22, Nlko- 
lov 18, Grubicl 14.

Hristache NAUM

trei zile 
spune 
cu dreptul

de 
ci

respectiv Deacu 9, 
3, Croitoru 2. Au 
bine J. Strelka șl

final : 1. IUGO-
2. România B 2 p;

in cca tic a doua întilnire cu boierii din R.D.fi.

PUGILIȘTII ROMANI AU RATAT DE PUȚIN REVANȘA

țați de perspectiva unei infrin
ger!. jucătorii români au acțio
nat in finalul meciului ceva mal 
exact și mai ferm în apărare, 
Munteanu a scos două mingi și 
totul s-a terminat cu bine, deși 
nu fără emoții...

Punctele au fost marcate de î 
Birtalan 5, M. Voina 4, Miro- 
niuc 3, Boroș 3, Drăgăniță 3, 
Durau 3, Folker și Stingă — 
România, Schaer 7, R. Jehle 5, 
ZuUig 2, Weber 2, Affolther 2, 
Muller — Elveția. Au condus 
bine G. Fiillop și p. Szendrei. 
ambii Ungaria. La sfirșitul a- 
cestei săptămtai selecționat* 
noastră va întilni la Miinchen 
șl Boblingen reprezentativa R.F. 
Germania.

In deschidere, in meci femi
nin, Selecționata divizionară A 
— Selecționata divizionară B 
16—12 (11—7).

Călin ANTONESCU

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE

DINAMO - SPORT CLUB 
CIUC 5-4 (2-2, 2-0, 1-2)

„Vedeta" reuniunii inaugurale 
a demonstrat că formația din 
Miercurea Ciuc — aflată în pli
nă ascensiune — joacă bine nu 
numai pe... teren propriu. Cam
pionii au întâmpinat o rezisten
ță deosebit de puternică, au fost 
in două rînduri conduși și au 
trebuit. în final, să apere din 
răsputeri o victorie smulsă la 
o diferență minimă ! Partida a 
fost interesantă și spectaculoa
să, purtată tot timpul într-un 
ritm amețitor, cu numeroase 
faze de poartă. Din nou (ca si 
în jocurile anterioare) omul de 
gol al lui Dinamo a fost Ma
rian Coste», care a știut șă 
fructifice. în momentele cheie 
ale meciului, pasele excelente 
ale lui Doru Tureanu. Foarte 
bună prestația portarului dina- 
movist Gh. Iluțan, care a avut 
cîteva intervenții salvatoare în 
momente deosebit de grele pen
tru echipa sa.

Au marcat : Coste» (3) și Z. 
Nagy (2) pentru Dinamo, res
pectiv Miklos 
Bart alls.

A condus cu 
eîu (golul 3 al

M.

(2), Peter si

scăpări Șt. En- 
__  ___ __ formației Sport 
Club s-a marcat dintr-o poziție 
vizibilă de ofsaid la linia roșie) 
ajutat de R. Cristescu și A. Di- 
bernardo.

STEAUA - 
UNIREA SF. GHEORGHE 

12-6 (5-2, 3-4, 4-0)

Oaspeții s-au arătat egali va
loroșilor lor parteneri aproape 
35 de minute, scorul menținîn- 
du-se echilibrat : 7—6 ! în ulti
ma treime. însă. Steaua s-a 
desprins decisiv. Autorii goluri
lor : Olenici, Nistor, Ionită, 
Prakab (cite 2), Justinian, San
dor, Balogh. Chlriță, respectiv

Au marcat : Andre și- Dunii- 
trache (cite 3). Brandabur (2), 
Gherghișan, D. Chiriță, Amor- 
țilă, Vișan, pentru Dunărea, 
respectiv Modei. Au arbitrat 
FI. Gubernu. Gh. Mureșanu și 
Gh. Lupu.

Ieri s-au disputat jocurile 
etapei a 12-a încheiate cu ur
mătoarele rezultate :

S C. M. C1UC - METALUL 
12-1 (2-1, 4-0, 6-0) 
DINAMO - UNIREA 
10-1 (2-1, 3-0, 5-0) 

STEAUA - DUNAREA 
6-1 (1-0, 1-0, 4-1)

Ar
Astăzi are loc etapa a 13-a, 

cu următorul program : ora 13 : 
Dinamo — Metalul ; ora 15 : 
Dunărea — Unirea; ora 17 : 
Steaua — Sport Club.

V. CHIOSE

NANTES Șl EINTRACHT, 
VICTORIOASE LA SCOR

FRANȚA (et. 15). Cel mal mare 
scor a fost înregistrat la Nantes, 
unde echipa locală a învins cu 
5—0 pe Nisa. Alte rezultate : La
val — Lille 2—0 ; Monaco — Bas- 
tia 1—0 ; Bordeaux — Brest 1—0; 
Lens — Nîmes 1—0 ; Paris S.G. — 
Strasbourg 1—0 ; St. Etienne — 
Angers 3—3 ; Marsilia — Lyon 
3—1. Clasament : 1. Monaco (23 p), 
2. F.C. Nantes (21 p), 3. St. Etien
ne (20 p).

R.F. GERMANIA (et. 11). Ein
tracht Frankfurt a realizat sco
rul record ta acest campionat, 
dispunlnd cu 6—0 de M.S.V. Duis
burg (clasată pe locul 14). Ata
cul a funcționat ireproșabil avta- 
du-1 pe Hblzenbein în mare for
mă, care a înscris 2 goluri. Ce
lelalte puncte au fost realizate de 
Cha Bum, Nickel, Kdrbel și Kar
ger. Iată formația aliniată (care 
va tl opusă probabil și în meciul

WISMAR (prin telefon). Cea 
de a doua ' întilnire amicală 
dintre reprezentativele de box 
ale României și Republicii De
mocrate Germane s-a încheiat, 
ca și prima, cu victoria la li
mită a gazdelor : 6—5. Pugiliș- 
tii din R,D.G. au luat un sub
stanțial avans în meciurile de 
la categoriile mici, la jumăta
tea galei ei conducînd cu 5—1. 
La „semimuscă" D. Geilich l-a 
întrecut din nou pe D. Șchio- 
pu, aducînd gazdelor primul 
punct. Fostul campiofi euro
pean de tineret Daniel Radu a 
avut de data aceasta un nou 
adversar. R. Marx. Dar nici 
acesta nu s-a putut impune în 
fața boxerului român. Radu a 
dominat cu directe și serii ra
pide la față și corp obținînd 
o aplaudată victorie la puncte, 
începînd de la categoria cocoș, 
gazdele preiau conducerea și se 
detașează. I. Panaite, care l-a 
înlocuit pe T. Dinu, cedează 
greu la puncte în fața lui L. 
Siegel ; Gh, Oțelea, în compa
nia aceluiași adversar de vi
neri, „pana" K. Fink, boxează 
mult mai slab decît în prima 
întilnire și pierde prin aban
don după ce a fost expediat la 
podea de două ori în rundul 
trei ; V. Ioana (semiușoară) a 
avut momente în care a luptat 
de la egal Ia egal cu R. No
wakowski, dar superioritatea 
tehnică a acestuia și-a spus în 
final cuvîntul. învingător la

puncte Nowakowski ; la „ușoa
ră" D. Hie a boxat din nou 
doar... o repriză, fiind învins 
la puncte de către D. Schwartz. 
Trebuie să spunem că la a- 
ceastă decizie au contribuit și 
cele două avertismente primite 
de Ilie. unul dintre ele neme
ritat. Din acest moment gala 
este dominată de boxerii ro
mâni. L Budușan (semimijlocie) 
îl depășește net pe O. Schnei
der, expediindu-1 și la podea 
în rundul 3, obținînd decizia 
la puncte ; M. Sirba (mijlocie 
mică) cîștigă și el Ia puncte 
partida cu G. Kostankowski ; a 
urmat „mijlociul" Gh. Butnaru, 
care timp de două reprize a 
acumulat un serios avantaj. Un 
moment de neatenție în ulti
mul rund și un croșeu la băr
bie expediat de adversarul 
său B. Andreas îl trimite la 
podea. La „opt", Butnaru este 
gata să reia lupta, dar arbitrul 
suedez S. Range îl declară în
vins prin k.o. ! ; „semigreul" G. 
Donici a tranșat într-un sin
gur minut rivalitatea cu A. 
Pergamenter, obligîndu-1 să a- 
bandoneze după ce l-a expe
diat o dată la podea ; T. Pirjol 
(grea) aduce a cincea victorie 
echipei române întrecîndu-1 la 
puncte pe W. Kohnert.

Ca și la Rostock, gala de la 
Wismar a fost interesantă, bo
xerii români trecînd de puțin 
pe lîngă victorie.

Mihai TRANCA

LA POPICE 
IN PRIMA ÎNTILNIRE 

AUSTRIA — ROMANIA 1—1 
Echipele reprezentative de 

popice ale României au evo
luat în Austria jucînd amical 
cu selecționatele țării gazdă. In 
prima întilnire, la Semmering, 
victoriile au fost împărțite, la 
bărbați au cîștigat popicarii 
români cu scorul de 5692—5595 
p d, iar la femei sportivei® 
austriece cu 2563—2553 p d.

DINAMOVIADA DE VOLEI
In turneul feminin, echipa Iih. 

namo (R.D.G.) a învins cu 
3—0 (14, 4, 2) pe Dinamo Bucu
rești. Alte rezultate : Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia) — Spartak So
fia 3—2, Dinamo Moscova — 
Ujpesti Dozsa Budapesta 3—0. 
TURNEELE DE TENIS DE LA 

STOCKHOLM ȘI TOKIO
• ta sferturile de finală ala 

turneului feminin de la Stock
holm, Virginia Ruzici a elimi- 

?~6, 6—21 6—2 Pe Anne 
Smith (S.U.A.). Alte rezultate • 
Stove — Cuypers 6—2, 6—2, King 
— Mandlikova 6—4, 7—6; San- 
din — Jausovek 6—3, 6—3. Cu o 
zi înainte, Virginia Ruzici o în
vinsese cu 6-3, 6-3 pe Betsy 
Nagelsen (S.U.A.). In sferturili 
de finală ale probei de dublu, 
perechea Harford, Cuypers a în
trecut cu 6—7, 6—2, 6—0 pe Flo
rența Mihai (România), Sabina 
Simonds (Italia).
. • _ b> semifinalele probei de 
dublu disputate ta turneul mas
culin de Ia Tokio, perechea Hie 
Năstase (România), Tomas Smld 
(Cehoslovacia) a pierdut cu 4—6, 

. ta fața nord-americanilor 
Marty Riesen, Sherwood Stewart. 
Alte rezultate : M. Cahill. T 
Moore (S.U.A.) - r. Gonzalez
<p°rt° Rico), R. Frawley (Aus
tralia) 6—1, 6—4. Finala probei 
masculuie se va disputa între 
Bjorn Borg și Jimmy Connors, ta 
semifinale : Connors — Gerulaitls 
ÎTÎr V3. ’! Borg ~ Sadr» 
(S.U.A.) 6—3, 6—1.

de miercuri cu Dinamo) : Funk
— Mîiller, Korbel, Neuberger, 
Nachtwelh — Lorant, Grabowschl, 
Nickel — Cha Bum, Holzenbein, 
Karger. Alte rezultate: Bremen — 
Bayem Miinchen 1—4, Dortmund
— Schalke 2—1, MOnchen i860 —
Hamburger S.V. 0—2, Bayer Uer- 
dingen — Borussia Monchenglad- 
bach 0—I. In clasament : 1. Dort
mund (17 p), 2. Hamburger S.V. 
(15 p), 3. Eintracht Frankfurt
(14 p).

LEEDS, ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU I

ANGLIA 
ham 
2—0 
In

(etapa 14). Notting- 
Forest a cîștlgat cu 

meciul cu Ipswich Town, 
_ timp ce Leeds United, 
juctad tot pe teren propriu, a 
pierdut cu 1—3 în fața iul Bristol 
City. A'te rezultate : Arsenal — 
Brighton 3—0 j Aston VUla — 
Bolton 3—1; Derby — W.B. Albion 
3—1 ; Liverpool — Wolverhampton 
3—0 : Manchester United — Sout-

hampton 1—0 ; Norwich — Ever
ton 0—0; Coventry — Stoke 1—3 ; 
Crystal Palace — *" 
2—0. Clasamentul
United (20 p),
(19 p).

ITALIA (et. 8).
gllari 0—1 ;
2—2 ; Lazio — juveuius 1—u , Mi
lan — Fiorentina 2—0 ; Napoli — 
Avelllno 0—1 ; Pescara — Perugia 
1—1 ; Torino — Inter 0—0 ; Udl- 
nese — Ascoli 3—1. Clasament : 
1. Inter (13 p), 2—3. Cagliari
Milan (11 p).-

A ÎNCETAT DIN VIAȚA 
V. GRANATKIN

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 
încetat din viață, tn vîrstă de 
de ani, Valentin

Manchester City 
: 1. Manchester 

2. Nottingham

Bologna — Ca- 
Catanzaro — Roma 

Lazio — Juventus 1—0 ; Mi-

Și

A 
TI 

____ _______ Granatkln 
(U.R.S.S.). prlm-vlcepreședlnte al 
F.I.F.A., membru al Comitetului 
de organizare a J.O. de la Mos
cova. V. Granatkln a jucat fotbal 
sub culorile mai multor cluburi 
sovietice Intre care și Lokomotiv 
Moscova, în perioada 1922—1912.

TELEX «TELEX
HALTERE • La Salonic « 

început cea de-a 33-a ediție a cam
pionatelor mondiale, ta limitele 
cat. muscă, la totalul celor două 
stiluri, pe primul loc s-a clasat 
Kanybek Osmonallev (U.R.s.s.) — 
242,5 kg, care a cîștlgat șl 1» 
stilul aruncat cu 137,5 kg. La 
,,smuLs“, locul I a revenit Iul 
Wu Shu Te (R. p. chineză) cu 
110 kg.

HANDBAL 0 A luat sfîrșlt 
campionatul mondial de handbal 
pentru echipe de juniori, ta fi
nala competiției, disputată la Co
penhaga, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu 30—25 (13—12) echipa 
Iugoslaviei la capătul unei parti
de spectaculoase, de un remar
cabil nivel tehnic. Pentru lo
cul trei : Suedia — Danemarca 
25—20 (12—7). Clasamentul final: 
1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. Sue
dia, 4. Danemarca, 5. Cehoslova
cia, 6. Ungaria, 7. Islanda, 8. 
R.D. Germană, 9. Franța, 10. Po
lonia etc.

ȘAH • Participînd ca invitat* 
Ia turneul masculin de la Bar
celona, campioana mondială Mala 
Clburdanidze (URSS) s-a clasat 
pe locurile 1—3 (+5=2—2), Ia 
egalitate cu Eduard Gufeld 
(URSS) șl Ștefano Tatal (Italia), 
cu cîte 6 p, din 9 posibile • ta 
prima rundă a turneului de la 
Tilburg (Olanda), campionul 
mondial Anatoli Karpov (URSS) 
l-a învins pe marele maestru o- 
landez Genna Sosonko. Celelalte 
rezultate : Htibner — Smîslo» 
1—0 ; Kavalek — Larsen 0—1 ; 
Hort — Romanlșln 0—1 ; Spasski 
— Portisch 1/2—1/2.

TENIS • La West Palm Beach 
(Florida) a Început meciul din
tre echipele feminine ale S.U.A. 
șt Angliei, contînd pentru „Cupa 
Wightman", ta primul joc. Chris 
Evert-Lloyd (S.U.A.) — Sue 
Barker (Anglia) 7—5, 6—2.
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