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Plin ItFAlKifBIA KIVARAȘIMIH
NICOLAE CEAUSESCU

ll flINCIIA Dl PDIȘMIE Al «IPDDIICII

SESIUNEA MARII ADUNARI NAȚIONALE
• Alegerea Consiliului de Stat și a Guvernului
• Depunerea jurămintului in fața președintelui republicii
• Solemnitatea înmînării unor înalte distincții 

fruntașilor întrecerii socialiste din anul 1979

} In această perioadă deosebit de bo
gată in evenimente de o importanță ca
pitală pentru prezentul și viitorul po
porului român, în Cartea de aur a is
toriei patriei noastre a fost înscrisă o 
nouă pagină de glorie- Indeplinindu-și 
cu înaltă răspundere politică, patriotică, 
mandatul încredințat de popor în alege
rile de la 9 martie și exprimând voința 
întregii națiuni, deputății în Marea A- 
dunare Națională au reales, intr-o entu
ziastă unanimitate, in funcția supremă 
de președinte al Republicii Socialiste 
România pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste.

Se poate spune pe drept cuvînt că la 
acest act solemn, alături de deputății in 
Marea Adunare Națională, a participat 
însuși poporul, prezent sub cupola par
lamentului țării nu numai prin aleșii 
săi, ci trăind, deopotrivă cu ei, in fața 
aparatelor de radio și televiziune, acele 
momente de vibrant patriotism, de bucu
rie și satisfacție, de adevărată sărbă
toare.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a treia oară, în înalta 
funcție de președinte al Republicii So
cialiste România și comandant suprem 
al Forțelor Armate este expresia înaltei 
Stime, a dragostei fierbinți și profundei 
recunoștințe pe care o nutrim cu toții 
față de strălucitul conducător al parti
dului și patriei noastre socialiste, omul 
de aleasă omenie care întruchipează con
știința și aspirațiile poporului nostru, 
ctitorul de țară nouă, în continuă înflo
rire, al cărui nume se află înscris cu 
cinste alături de cei mai Înțelepți și 
mai bravi conducători pe care i-am avut 
In milenara și glorioasa noastră istorie.

Avem, de' asemenea, deplina convin
gere și încredere că investirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în cea mai 
Înaltă funcție de stat reprezintă cheză
șia marilor noastre succese viitoare, așa 
cum au fost ele prefigurate la Congre
sul al Xn-lea al partidului, ale cărui 
documente de inestimabilă valoare isto
rică sint fundamentate pe gîndirea re
voluționară, dinamică și novatoare, pe 
luminoasa clarviziune politică ale secre
tarului general al partidului.

Știm bine că. avînd în fruntea parti
dului și statului pe cel mai de seamă co
munist și cetățean al țării, iubit și sti
mat de noi toți, vom putea înfăptui in 
continuare politica internă și externă a 
partidului nostru, mărețele obiective ale 
Programului partidului de construire a

societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism, de creștere neîncetată a nivelului 
nostru de trai material și spiritual. In 
același timp, va spori și mai mult pres
tigiul României in arena mondială, prin 
înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, 
prietenie și colaborare ea toate națiu
nile lumii, de care este animat poporul 
român și pentru care militează cu atîta 
ardoare conducătorul partidului și sta
tului nostru, stimat și prețuit pe toate 
meridianele globului.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România a fost 
primită de întregul nostru popor cu 
profundă satisfacție și mîndrie patrio
tică. votul deputaților Marii Adunări Na
ționale fiind actul de voință, de acțiune 
revoluționară a întregii noastre națiuni 
socialiste.

Prin calde mesaje de felicitare adre
sate președintelui republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comitete județene de 
partid, organizații politice și de masă, 
consilii ale oamenilor muncii, conduceri 
de ministere, oameni ai muncii de toate 
vîrstele și profesiile, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități își ex
primă cele mai alese sentimente de sa
tisfacție și bucurie pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de președinte al țării, socotind 
acest moment istoric ca o nouă și grăi
toare dovadă a dragostei și căldurii cu 
care întregul partid și popor îl încon
joară pe cel mai iubit și strălucit fiu a] 
său, urindu-i din adincul inimilor sănă
tate și viață lungă pentru • conduce in 
continuare, cu aceeași vigoare și înțelep
ciune, destinele poporului, ale României 
socialiste. Alături de întregul nostru po
por, sportivii, antrenorii, tehnicienii, ac
tivul mișcării sportive participă cu toată 
ființa lor la acest moment de excepțio
nală însemnătate in Istoria nouă a pa
triei noastre. In telegrama pe care Con
siliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport a adresat-o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se exprimă un vibrant oma
giu pentru condițiile minunate create in 
țara noastră practicanților sportului, che
zășia statornică a obținerii unor noi și 
prestigioase performanțe spre gloria 
sportivă a patriei socialiste.

Jurămintul solemn rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, este și propriul 
nostru jurămînt de a sluji cu credință 
patria socialistă, de a nu precupeți ni
mic, de a munci din toate puterile pen
tru înflorirea continuă a scumpei noas
tre țări.

Simbătă dimineață s-au 
reluat lucrările primei 
sesiuni a celei de-a VIII-a 
legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Sosirea in sală a to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a celorlalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului a 
fost salutata de deputați 
și invitați cu deosebită 
căldură, cu Îndelungi și 
puternice aplauze, cei 
prezenți exprimîndu-ți și 
cu acest prilej satisfac
ția deplină pentru reale
gerea sa în funcția su
premă de președinte 
al Republicii Socialiste 
România.

Intrîndu-se în ordinea 
de zi, s-a trecut la ale
gerea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România.

Potrivit prevederilor 
Constituției, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia este și președinte 
al Consiliului de Stat

în numele Comitetului 
Central al partidului și 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, preșe
dintele Marii Adunări 
Naționale propune pe vi
cepreședinții și membru 
Consiliului de Stat De
putății aleg în unanimi
tate Consiliul de Stat 
Vicepreședinții și mem
brii Consiliului de Stat 
au depus apoi „Jurămîn- 
tul de credință și devo
tament față de Republi
ca Socialistă România”.

în continuare, președin
tele Marii Adunări Na
ționale a propus, din în
sărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și a Con
siliului Național al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru 
funcția de prim-ministru 
al guvernului pe tovară
șul Ilie Verdeț.

Cu unanimitate de vo
turi, Marea Adunare Na
țională a ales pe tova
rășul Ilie Verdeț în func
ția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în conformitate cu ho
tărârile plenarei Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, pri
mul ministru al guver
nului a prezentat propu
nerile cu privire la ale
gerea prim viceprim-mi-

niștrilor, a viceprim- 
miniștrilor și a membri
lor guvernului.

Marea Adunare Națio
nală a ales in unanimi
tate prim viceprim-mi- 
niștrii, viceprim-miniștril 
și membrii guvernului

A luat apoi cuvîntul 
tovarășul Ilie Verdeț, 
primul ministru al gu
vernului

Marea Adunare Națio
nală a ales In continuare 
Tribunalul Suprem. In 
calitate de președinte a 
fost ales tovarășul loan 
Sălăjan.

De asemenea, deputății 
prezenți la sesiune au a- 
les în funcția de procu
ror general al Republicii 
Socialiste România pe 
tovarășul Nicolae Po
povich

în continuare, au fost 
aleși ca secretari ai Ma
rii Adunări Naționale 
deputății Nicu Ceaușescu, 
Maria Ghițulică, loan 
Foriș, Hedwiga Margare
ta Hausser, Ioachlm Mo- 
ga. Ion Stoian.

La ultimul punct al 
ordinii de zi, Marea A- 
dunare Națională a ales 
comisiile permanente ale 
actualei legislaturi care 
s-au întrunit apoi în șe
dințe de constituire, ale- 
eîndu-și președintele, vi
cepreședinții și secretarii

Luînd act de proble
mele internaționale ex
puse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în discursul 
solemn rostit cu prilejul 
realegerii sale în înalta 
funcție de președinte al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, Biroul Marii A- 
dunări Naționale a supus 
spre adoptare Apelul 
Marii Adunări Naționale 
• Republicii Socialista 
România către parlamen
tele și popoarele țărilor 
participante la Conferin
ța generai-europeană de 
la Helsinki. Președintele 
Forului legislativ suprem 
a dat citire textului A- 
pelului.

Apelul Marii Adunări 
Naționale a Republicii 
Socialiste România către 
parlamentele și popoarele 
țărilor participante la 
Conferința general-euro- 
peană de la Helsinki a 
fost adoptat cu unanimi
tate de voturi

★
La Palatul Marii Adu

nări Naționale a avut 
loc, simbătă, solemnita
tea depunerii iurămîntu- 
lui de credință și devo

tament față de Republi
ca Socialistă România, în 
fața președintelui repu-, 
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către pri
mul ministru și ceilalți 
membri ai guvernului, 
cu prilejul investirii io» 
în funcții.

Tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-ministru al guver
nului, a dat citire jură- 
tn In tul ui.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, purtînd eșar
fa în culorile drapelului 
național cu stema țârii 
șl însemnul prezidențial 
și de comandant suprem 
al forțelor armate, a pri
mit jurămintul fiecărui 
membru al - guvernului, 
care a semnat apoi tex
tul legămîntului față de 
patrie, față de președin
tele țării.

în încheierea solemni
tății, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

★
In aceeași zt, în fața 

președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
au depus jurămintul de 
credință și devotament 
față de Republica Socia
listă România membrii 
Tribunalului Suprem și 
procurorul general al Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu i-a felicitat și 
le-a urat succes în a- 
plicarea legilor țării, în 
asigurarea unei justiții 
drepte.

★
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, a laminat sîmbă- 
tâ, în cadrul unei solem
nități care a avut Ioc la 
Palatul Marii Adunări 
Naționale, înalte distinc
ții ale Republicii Socia
liste România unor orga
nizații județene de par
tid, consilii populare ju
dețene, întreprinderi in
dustriale, unități agrico
le, de construcții, din 
domeniul transporturilor 
și telecomunicațiilor, cir
culației mărfurilor, insti
tute de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnolo
gică, pentru rezultatele 
deosebite obținute în a- 
nul 1979 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan și angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă.

Azi, la Poiana Brașov și Fundata

START IN CEA DE A Xll-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI BALCANIC OE SCHI

simbătă, în derbyui DINAMO A ÎNVINS STEAUA (4-3), 
diviziei de hochei RELANSÎND DISPUTA PENTRU TITLU I

POIANA BRAȘOV, 30 (prin 
telefon). După o frumoasă fes
tivitate de deschidere, ce a 
avut loc duminică pe patinoa
rul artificial din Poiana Brașov, 
și după cuvîntul de bun venit 
adresat de organizatori partici- 
panților la cea de a 12-a edi
ție a campionatului balcanic de 
schi, competitorii se vor avînta 
începind de luni pe pantele în
zăpezite din Postăvar (alpinii) 
și pe pîrtiile din... Fundata 
(fondiștii). După cum se vede, 
din motive obiective, întrecerile 
nordice au fost mutate la Fun
data, unde zăpada permite des- 

, fășurarea in condiții optime a 
i curselor de fond. Dealtfel, de

legații F.I.S. (Federația inter
națională de schi), Herbert 
Hlawitchka (Austria) — pentru

probele alpine și Johannes 
Braun (R.D. Germană) — pen
tru cele de fond, s-au declarat 
satisfăcuți de starea locurilor 
de concurs și sânt convinși că 
disputele din cadrul campiona
tului balcanic vor fi de un ridi
cat nivel tehnic și spectacular, 
răsplătind astfel eforturile de
puse de organizatori pentru 
buna desfășurare a întrecerilor. 
Dar, iată programul defalcat pe 
zile de concurs: luni, de la ora
9 (la Fundata), cursele indivi
duale de fond 5 km junioare,
10 km juniori și 15 km seniori; 
de la ora 9 (pe pîrtia Kantzel), 
manșa X a slalomului special

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Etapa a 25-a a Diviziei A da 
hochei, disputată simbătă, a re
lansat, prin rezultatul consemnat 
tn derbyul din Capitală, lupta 
pentru cîștigarea campionatului : 
steaua are acum 43 de puncte, 
Dinamo — 4L

DINAMO — STEAUA 4—3 
(•—1, 1—1, 3—1). Două repriza 
nu s-a tntlmplat mal nimic. 
Prima dintre ele a fost decisă da 
șutul puternic șl plasat al lui 
Gheorghiu, din minutul 6, a 
doua de golul din min. 27, tre
cut In contul Iul Cazacu, cu con
tribuția directă a lui Moroșan 
(pucul a ricoșat din jucătorul 
dinamovist în poartă), șl de o 
acțiune cum numai Tureanu știe 
să facă (păcat că a fost cam 
singulară), finalizată de B. Nagy 
(min. 39). In rest, dispută mono
tonă, spectacol fără culoare, 
pigmentat din vreme tn vreme 
de cite o fază de poar
tă, Gh. Huțan șl mal cu 
seamă Netedu scăptnd — me
rituos — cu fața curată la oca-

Geo RAEȚCH1

IConttnuars in pag. 2-3)
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La handbal feminin, o etapă a surprizelor 

ȘTIINȚA BACĂU DEBUTEAZĂ IN RETUR 
CU O INFRINGERE

© Constructorul Baia Mare pierde la scor în deplasare
Returul campionatului Diviziei 

A la handbal feminin (etapa a 
X-a) a început sub semnul unor 
mari surprize. Campioana „en 
titre" a țării, Știința Bacău, a 
pierdut fără drept de apel la 
Tg. Mureș, aceeași soartă fim- 
du-i rezervată și Constructorului 
Baia Mare. Notăm, în sfîrșit, 
cele două rezultate egale de La 
București și Constanța.

CONFECȚIA BUCUREȘTI - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 11—11 
(7—2). Meci cu două reprize to
tal diferite ca aspect. în prima, 
Confecția, cu o apărare avansa
tă, a reușit să-și fructifice mai 
bine șansele, în timp ce Progre
sul, ratînd mult, a tinut greu 
cadența. Totuși, spre finalul pri
mei părți, Confecția s-a detașat» 
lăsând impresia că va câștiga. 
Dar Progresul revine cu atacuri 
incisive și asistăm la o adevăra
tă cursă de urmărire : 9—8 șl 
10—9 pentru Confecția (min. 40 
și 43), 10—10, 11—10 pentru Con
fecția și apoi, în min. 50 : 11—ÎL 
Printre marcatoare : Grigoraș J, 
respectiv lonescu 5, Manolescu 
2. Au arbitrat bine C, Câp&țlnâ 
și Tr. Ene (Buzău). (C. A.)

RULMENTUL BRAȘOV — TB- 
BOM IAȘI 14—10 (8—2). Brașoven- 
cele și-au asigurat victoria chlK 
din prima parte a jocului, dato
rită în primul rînd evoluției Lor 
foarte bune în atac, dar și ea ur
mare a unei slabe apărări a le- 
șencelor. Printre marcatoare: Tai 
4, Pătruț 4 — pentru Rulmentul, 
respectiv Avădanei 5. Au arbitrat 
P. Cîriigeanu sd L Șerban (Bucu

rești). (V. SECAREANU - coresp.) 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA

— UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 15—15 (10—10). Joc foarte dirz. 
echilibrat pe durata a 45 de mi
nute. Spre final constănțencele 
au condus cu 15—12 (min. 46). 
dar prin accidentarea lui Dimofte 
ele și-au pierdut din forța atacu
lui. Printre realizatoare: Dimof
te 7, Frîncu 3 — pentru Hidroteh
nica, Damian 8, Macarie 6. Au 
arbitrat Șt. Georgescu si Al. Vtr- 
topeanu (București). (P. ENACHE
— coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTI
INȚA BACAU 12—9 (8—4). Med 
de un foarte bun nivel tehnic, 
în fața a peste 1800 de specta
tori. gazdele au avut permanent 
inițiativa. Băcăuane ele bq ratat 
3 aruncări de la 7 m* Printre 
reali7_atoare: Dorgo 8, Kiss 2 pen
tru MuresuL respectiv Rița Flo- 
rea 3, Torok 3. Au arbitrat D. 
Purică si V. Erhan (Ploiești) 
(A. SZABO — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 15—13 (1—0. Gazdele au des
chis scorul în min. 8. au majo
rat apoi avantajul la 4—L dar au 
fost egalate to min. XI: 5—5. Du
pă pauză Universitatea joacă mai 
bine și câteva frumoase combina
ții în atac îl asiguri victoria. Au 
marcat: Lutes 6, Ștef anovid t, 
Cojocaru 3, Popăilâ 2, Vlsan 2, 
respectiv Cazacu 6, Adochițd 4, 
Hrivniac 2 $1 Feher. Au arbitrat 
VL Cojocara si I. MI hlT.es cu 
(Oalova). (C. CRETU — coresp.)

Descariu și Angelica Caragea au 
fost cele mal bune din echipa 
învingătoare — ambele cu cîte 
423 pd. De la bucureștence s-a 
evidențiat Elena Andreescu — 
408 p d. (T. Siriopol — coresp.)
• Petrolul Băicol — Voința Plo
iești 2339—2328 (4—2) • Hidro
mecanica Brașov — Constructo
rul Gherla 2406—2243 («—O.
• Voința Oradea — Voința Tg
Mureș 2553—223S (4—2). Fruntaș»
seriei Nord a fost învinsă la ur. 
scot- categoric. S-au evidențiat : 
Silvia Berinde — 417, respectiv 
Maria Luca — 410 (1. Ghișa —
coresp.) • Voința Cluj-Napoca
— Voința Timișoara 2335—2282 
(3—3) • Record Cluj-Napoca — 
Textila Timișoara 227»—2283 
(3-31.

MASCULIN • Voința Bucu
rești — Flacăra Brașov 5104—4823 
(5—1). Joc ciștigat foarte ușor 
de către bucureștenl, care au 
dominat tot timpul, nelăstnd nici 
o șansă formației brașovene; 
nou promovată tn Divizia A De 
departe cel mal bun popicar din 
formația Voinței a fost E. Bilei, 
eu Hi pd — cu două manșe de 
.izolate* valoroase (S8 șl 89 p). 
Bine au mal jucat de la Voința 
C. Voicu — ri» 51 H. Ardac — 
*64 (dar cu 5 lovituri în gol — 
cam multe pe arena proprie !)- 
Oaspeții au ciștigat un singur 
Joc. perechea L Cucu (î* krri- 
tom șl M Gali (15* lovituri) la 
JunJoral L Debre tsț—**7. De

menționai jocul bun al vetera
nului echipei Voința. L Păgidea- 
nu — 837 pd. și nici o bilă in 
gol. (T. R.) • Industria sirmei 
C. Turzii — Voința Cluj-Napoca 
4802—4732 (3—3). Med frumos, în 
«are s-au impus Dudaș — 830 de 
la gazde și Fodor — 831 de ia 
oaspeți- (p- Simion — coresp.)
• Electromureș Tg. Mureș —
Jiul Petrila 5137—5259 (2—4)! Vic
toria oaspeților, care constituie 
o mare surpriză, a fost facili
tată de comportarea slabă a ce
lor trei juniori alinia ți în for
mația mureșeană. De pildă, A. 
Toth și I. Fekete, jucînd Intr-un 
singur schimb, au realizat doar 
750 p.d. Principalii realizatori au 
fost St Ddog — 935, I. Hosu — 
814 (E). C. Dobrică — 923 record 
personal pe arenă străină șl L 
Scorțea — 913 (J). (I. Păuș —
coresp.) • Rulmentul Brașov — 
Petrolul Teleajen Ploiești 4824— 
4430 (6—0). • Aurul Baia Mare — 
C.F.R. Timișoara 5163—4750 (5—1)
• C.F.R. Constanța — Rafinorul
Ploiești 4743—4614 (3—3). Din cel
12 jucători, unul singur, Gh. 
Silvestru, a reușit un rezultat 
bun — 911, restul popicarilor 
punctînd sub 700. (C. Popa —
coresp.) • Constructorul Galați 
— Gloria București 4973—4920 
(4—2) • Progresul Oradea — Vo
ința Tg. Mureș 4985—4946 (3—3)
• Metalul Hunedoara — Chimica
Tlrnăvenl 5177—4792 (5—1) • Car- 
păți Sinaia — Petrolul Bălcoi- 
Cimpina 4974—4850 (4—2).

REZULTATE BUNE IN „CUPA PRIMĂVERII" LA TIR

A ÎNCEPUT „cupa de PRIMĂVARĂ" la handbal 
MASCULIN

Iert, in 4 oirașe din țară «-«u 
disputat meciurile primei etape • 
„Cupei de primăvară" la handbal 
masculin, competiție tn care evo
luează cele 10 divizionare A. Iată 
■curte relatări de la aceste ma- 
etari-

Seria I
ȘTIINȚA BACAU — CAJM. 

BORZEȘTI 26—15 (16—5). Victorie 
dară a gazdelor, care au condu, 
de-a lungul întregului meci. Prin
cipalii realizatori: Covaclu 7 —
pentru Știința, respectiv A Ber- 
oecaru € Au arbitrat: L DMan 
(1 L Serebendue (lași). A- XAN- 
CU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 23—17 (»—t). Prta-
clpoll realizatori: Tase t, BedJ- 
vaa 4. respectiv Mintiri 5, Bota

4. Au arbitrat: D. Criță « L
Moldoveana fflrăiia).

Seria a n-a
H.C. MIN AUR BAIA MARE — 

INDEPENDENȚA SIBIU 22—13 
(13—8). Med spectaculos, tn care 
gazdele s-au detașat net. Printre 
realizatori: Panțtru < — pentru 
gazde respectiv Tilde I. Au ar
bitrat : L Cădaru *1 A. Mărie* 
(Oradea). (A. CR1ȘAN — coresp.).

GLORIA ARAD — POLTTEHM- 
CA TIMIȘOARA 21—20 (ÎS—O. 
Meci whilibrat. gazdde reușind 
să se desprindă doar spre ftnaL 
Printre marcatori: Burt» 7, BaD
5, respectiv Feher 6, Cristiaa L 
Au arbitrat: L Cretu £ Gh Crfc- 
ale (Petroșani). (N. STBAJAN — 
eoresp.).

ALEXANDRIA, 38 (prw tHe- 
focj. Pe poftgonul lin tocahtate 
a îziceput primul concurs de t±r 
al aculud. pentru arme cu Rlonț, 
In ambeSe probe. încheiase dami- 
Mcl. >>au mreșLS’irat rezultate de 
■trei ridicat. AscfeL în întrecerea 
de pîstoi atarxîard senioare, ară- 
deanea Maria SÂlâjan, actuaLnen- 
te stzKlencă la LE-F.S., a reușit o 
perirc—acU (535 p) inferioară 
dc^r eu doul puncte recordului 
europear. al probei. Bun fi rezul- 

eciei de a doua clasate, 
Aabcin Matei (582 p), în mare 
res es^re de iormâ. ^-ingătoarea

probei de pușcă standard, 60 f.e. 
senioare. Dumitra Matei, a în
registrat, la rândul ei, o cifră ex
celentă pentru începutul de sezon 
în aer liber: 597 p.

REZULTATE TEHNICE: pușcă 
standard, 60 f.e., senioare: L Du
mitra Matei (Diuaimo) 597 p, 2. 
Veronica Tripșa (Dinamo) 594 p, 
3. Eva lonescu (C.S.U. Brașov) 
592 p; pistol standard, senioare: 
1. Marla Sălăjan (I.EJJ5.) 585 p, 2. 
Anișoara Matei CDinamo) 582 p, 
L Virgini» Sisoe (Steaua) 580 p.

MihaJ BIZON — coresp.

DIVIZIA DE HOCHEI

(Vrmsrt Jts P4c 0

zt£e avute de Gheorghiu feti mei 
harnic dintre bocheșth da la
Steaua). HâlAucă. Nlsvor. Popes
cu, Chlrițâ, Cazar-u. respectiv 
Ooe-.ea OndeosebD. TSke. Pfcăra 
■au Solyom. Se vedea lesne, li
dera era mal sigură pe ea. mal 
insistentă. Șl • venit minutul 
44. Netedu ■ scos cn gol ea *i 
BeuC Steaua ■ urcat iute pe 
contraatac. Bălăucă trezlndu-se

I
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PESTE 10 000 DE SPECTATORI PE VALEA RĂCĂDĂULUI 
LA MOTOCROS

BRAȘOV, 30 (prin telefon). Pe 
o vreme splendidă și în fate » 
peste 10 000 de spectatori, d.zzrur..- 
că s-a desfășurat, în organizarea 
clubului Steagul roșu din toca.:- 
tate, etapa a treia și ultima • 
„Cupei de Iarnă® la mococroa. 
Traseul ales pe Vatea Ricâdâuiui. 
de la marginea muruapz—2 
Brașov, cu un grad sporit de di
ficultate, a supus pe cei aproape 
•0 de alergători de toate ritrpn 
riile la un test sever. F_zd ad
mise la start, contorm regu *- 
meatului. doar motociclete ie tip 
mai vectii, s-a observat o mad 
mare preocupare din partea teb- 
Bdcienilor și elevilor tor pentru— 
recond.it ionar ea masir.aor ..trr.bă- 
trînite".

In aceste condiții au ieșit fc 
evidență calitățile fizice 51 tehni
ce ale competitorilor la clasa se- 
Rtorilor, remareîndu-se Iod Plu- 
garu (în real progres — a cîștl- 
6at detașat prima manșă). Mibai 

anu (în evidentă revenire de 
formă) și tînărul nostru campion 
Ernest M diner (care, după un 
început mai slab, jî-a recorZimtat 
valoarea). Tn cea de-a doua man
tă, cea mai mult gustată de pu
blic, tînărul maestru al aportul ui 
EL Millner a dorit si a reușit «ă 
Be impună atenției făcând o pa- 
stotnantă cursă de urmărire. E a

trecut, pe rînd, de pe poziția a 
4-a îd fruntea curseu dar eind 
stai erau cfteva minute pînâ la 
•OKire, fimd v^zlbfi jenat de cîm- 
pizeanu: Nicol ae Arabadgi (prins 

d_" urmă eu un tur), s-a ciocnit 
cu prinepaiu: aâu adversar. Ion 
PUigaru. Acesta, mal stă pin pe 

a presuat conducerea p 
a xstt rietortoa tn etapa finală.

CaaweateAe etapei ~ seniori:
L L PTngam (Steagul reșu Bra-

Bu R M- Baaw (FlaUfaa Au-
(Ttrpedc Zămesu. ; tineret: L T. 
Dtoea Su r. BvJ, L M. Drago- 
ssr CLT-A Bază--). 3. Ai. Hies 
(Torpedr Zărcesc); fuaiori I: L 
D. Udă (Eectro St. Gbeorgbe), 
L G. Beue (Elecsro Sf. Gbeor- 
gbri. X. St Otorbagi OALA. Tg. 
Măreț: : Jaajto D: L FL Pop 
(1B-A- Tg. Mares), 3. B. nies 
(Torpedo ZărzesCD. 3. P. Schmidt 
(Poăaea CImptoa) Mihai Baaa en 
«7 p, T. Dnlea ea S» p. O. laărilă 
eu 22 p 0 p. Schmidt ea 23 p an 
ocupat prtiarir tocari ta clasa
mentele generale la clasele res
pective. eueeriad trofeul pus tn 
Joc. Pe erfripe. eoeapeeiția s lost 
dstisîrâ de moaxS~lstli de Ia 
Steagul roțu Brașov (ar-trenor 
Traiar Mooaa).

- eu H\.țan. pe care nu 
l-a— iertat : 3—1. Lidera se și 
credea învingătoare, se considera 
deja campioană. Relaxarea a- 
ceasta a costat-o însă tare mult. 
Dinam o regăsindu-se miraculos 
*1 reușind un final de partidă ee 
• salvat derbyul, ultima treime 
■ jocului eonstitulndu-se într-o 
perioadă tn care hoeheiștil noștri 
de frunte au fost mal aproape 
de posibilități.. După ce Hutan 
a împiedicat tn min. 47 desprin
derea adversarei, au urmat trel- 
patru minute incandescente : 
Moroșan l-a păcălit pe Netedu, 
plătindu-șl astfel Involuntara
greșeală de La golul doi (min.
51) ; Solyom a pătruns decis,
hișelâtor pentru lonlță, șutind
neiertător (min. 52) ; acesta din
urmă a repetat și ±1 prima... Is
pravă a iul Moroșan, la șutul 
tul B Nagy (min. 54). Steaua a 
părut descumpănită, trezlndu-se 
ta patru oameni In ultimele 
cinci minute, „mulțumită* intră
rii violente a Iul Justinian la
Tureanu. Netedu a mal avut 
două-tre! Intervenții bune, lide
ra a căutat șl ea șutul de la dis
tanță. dar cri aproape 3000 de

spectatori (care, tn treacăt fle 
■pus, au primit călduros momen
tele de muzică șl film din pau
ze) au recunoscut. In cele din 
urmă, victoria dlnamovlștllor. 
Au arbitrat : N. Enache (Galați), 
A Balint și T. Szabo (Miercurea 
Cluc).

METALUL SF, GHEORGHB — 
METALUL RĂDĂUȚI 15—5 (5—2,
8—0, 5—3). Victorie meritată, ho
eheiștil din SHntu Gheorghe 
obllgtndu-șl adversarii la mari 
eforturi In stăvilirea atacurilor 
lor, Îndeosebi In repriza secundă. 
Au marcat Csedo 3, Lucaci s, 
Szabo 2, Niță t, Todor, Keme- 
aes, Both, Ugron șl Vlad, res- 
fiectlv Firici 3, Curelaru *1 Ha
us. Arbitri : L. Petraș, șt. Ba- 

rlcz șl L Mihoe (toți din 
Miercurea Cluc).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC - DUNAREA GALAȚI 
12—4 (2—2, 8—0, 2—2). După O 
repriză echilibrată, dar de slab 
nivel, gazdele au avut ta cea 
de-a doua permanent inițiativa. 
Ultima parte — cea mal specta
culoasă. Au înscris : E. Antal 4 
Demeter 3, Szenteș, F. Mikloș, 
Gabrieli, Gereb și Horvath, res
pectiv Lămpi 2, Gherghișan, Du- 
mltrache. Au condus : M. Lu- 
pașcu (Rădăuți), I. Mlhoc șl Șt. 
Baricz (Miercurea Cluc).

v. pașcanu, coresp.
• Miercuri șl joi au loc eta

pele a 26-a șl a 27-a. In pro
gram : Metalul Sf. Gheorghe — 
Dinamo, Steaua — Dunărea, Me
talul Rădăuți — S.C. Miercurea 
Cluc.

I

Troion tOANlȚESCU

In Divizia A, la popice 
JIUL PETRILA A PRODUS O MARE SURPRIZA, 

INTRECIND IN DEPLASARE 
PE ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ

In campionatul Diviziei A la 
popice, s-a disputat etapa a 
XlV-a, tn care s-au Înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ • Olimpia București 
—■ Metrom Brașov 2330—2338 pd 
(scor individual 3—3). Formația 
brașoveană, aflată pe locul 7 în 
clasamentul seriei Sud după 
etapa a Xin-a, a produs o mare 
surpriză, tavingînd-o tn depla
sare pe Olimpia (locul 5). Me
trom — cu o echipă omogenă 
(rezultate Intre 400 șl 373) — a 
avut cele mai bune jucătoare în 
Maria Bleandă — 400 și Emin a 
Istvan — 395. De la Olimpia 
(care a avut șl un rezultat foar
te slab, de 364) s-au remarcat 
doar Cornelia Grecescu — 410
și Florica Fillp — 409. (D. Brâ
nci u — coresp). • Laromet 
București — voința Constanța 
2221—2214 (3—3). Scor foarte
strîns, datorită faptului că la în
vingătoare au lipsit Elena Tran

dafir, Silvia Ralciu șl Stela An
drei, jucătoare de bază. Princi
palele realizatoare : Eena Nlchi- 
ta — 413 și, respectiv. Anlca Do- 
bre — 394. (N. Ștefan — coresp.). 
• Rapid București — Gloria 
București 2377—2286 (6—0). O In- 
trîngere foarte severă a Gloriei, 
echipă în care joacă două com
ponente de bază ale lotului na
tional. Rapid a jucat bine, avînd 
In Vasillca Pințea — 40S — cea 
mai eficace jucătoare. De la Glo
ria s-a remarcat doar Florica Ne- 
guțolu cu 405 pd. (O Gnțu — 
coresp.) • C.S.M. Reșița — 
Electromureș Tg. Mureș 2344— 
23«o (2—4). Joc viu disputat, în
cheiat cu victoria meritată a 
oaspetelor. Cele mai multe po
pice le-au doborlt Maria Stan
ca (R) — 421 șl Maria Martina 
(Tg. M.) — 417. (D. Pl&vițu — 
coresp.) • Voința Galați — Vo
ința București 2365—2325 (4—2).
Junioarele gălățence Carmen

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI

(Vrmart din pag. 1)

pentru junioare, juniori șl seni
ori, iar de la ora 11, manșa a 
H-a; seara, la ora 19, va avea

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 30 MARTIR
L Ascoli —■ Roma 1

n. Bologna — Pescara x
m. Cagliari — Juventus 1
IV. Inter — Avellino i
V. Lazio — Catanzaro i

VI. Napoli -- Milan 2
vn. Peragia — Fiorentina 2

vnL Torino —- Udinese X
IX. Rapid — Metalul Buc. 1

X Autobuzul — Progresul 1
XI. Șoimii Sibiu — Petrolul 1

xn. Corvin ul — F.C.M. Resite 1
xni U.M.T- -- Gloria Bistrița X

loc la .hotelul „Ciucaș* Confe
rința balcanică; marți: de la 
ora 9 (probabil pe pîrtia Lupu
lui), slalom uriaș, manșa I 
pentru junioare, juniori și seni
ori; schiorii fondiști au zi de 
pauză; miercuri, de la ora 9, 
întrecerile de ștafetă 3X3 km 
junioare, 3X5 km juniori și 
3X10 km seniori; de la ora 9,30, 
manșa a Il-a a slalomului uriaș, 
iar la ora 14, festivitatea de 
premiere și de închidere a 
campionatului balcanic de schi.
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FOND TOTAL DE CIȘTIGUIH : 
866.693 LEL

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DIN 30 

MARTIE 1980

Extragerea I : 16 60 38 63
Extragerea a Il-a: 18 34 66 69
Extragerea a III-a: 75 39 2 50
FOND TOTAL DE C1ȘTI-

GURI: 689.210 lei din care
21.419 lei report la categoria 1.

MECIURI
OLIMPIA SATU MARE — F.C. 

baia MARE 3—5 (2—4). Un In
teresant amical, disputat sîmbă- 
tă, la Satu Mare, cele două echi
pe intilnlndu-se după mulțl am 
In afara... campionatului Au 
marcat : Mihuț (min. 21 șl 55) 
șl V. Mureșan (min. 87) pentrtț 
gazde, respectiv Ciohaa I (min. 
33), Condruc (min. 30), Both I 
(min. 42 — autogol), Bălan (min. 
44) șl Hoffmeister (min. 66). (Z,
Kovaks — coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 5—4 
(3—2). Festival de goluri, Ieri 
dimineață, In Zăvoiul vllcean, 
din păcate in fața a numai 2.000 
de spectatori. Pentru gazde au 
marcat : Purima (min. 34 — au
togol), Teleșpan (min. 39 șl 63 
— ultimul din penalty). Suni

indispo 
spre a 
echipei 

în e

• Un
IUGOSLAVIA
• Evoluflc sub așteptări

BELGRAD, 30 (prin telefon). 
Echipa României, conștientă 
de faptul că în ultima vreme a 
făcut jocuri pronunțat defensi
ve, a renunțat de astă dată, pe 
stadionul O.F.K. din Belgrad, 
la această manieră de joc. 
înainte de meci, antrenorul 
Cernăianu i-a cerut in mod ex
pres să iasă „din cutie”, să 
pună probleme apărării iugo
slave, intr-un cuvînt să prac
tice un joc mai apropiat de e- 
xigențele internaționale.

Ce ș-a întîmplat in fapt?
„Tricolorii* au jucat 

mai mult în jumătatea 
să (dacă ne referim la 
tul meci cu Italia), au 
atacurile, au încercat să 
neze prin Augustin și Țiclea- 
nu, dar, pînă la urmă, au pier
dut cu 0—2, deci cu un scor 
mai net decît cel de la Kossov- 
ska Mitrovița (1—2). Care să 
fie explicația acestui paradox? 
în primul rînd, să precizăm că 
plusul cantitativ („tricolorii* 
s-au aflat cel puțin 40 de mi
nute în jumătatea de teren ad
versă) n-a însemnat și un plus 
calitativ. Atacul nu se poate 
învăța peste noapte, astfel In
cit rămînem de pe urma aces
tui meci doar cu dorința de a 
ataca, nu și cu măiestria teh- 
nico-tactică necesară.

Acum, la Belgrad, linia noastră 
de mijloc a fost efectiv activă, 
dar componența ei eterogenă, 
subliniată și în avancronică, a 
făcut ca numărul paselor gre
șite să fie foarte mare. Mai 
mult decît atît, „plecările" li
niei de mijloc n-au fost urma
te de replieri imediate după 
numeroasele pierderi de minge, 
astfel îneît linia de fundași a 
părut descumpănită de absența 
avanposturilor sale. Asta nu 
justifică comportarea subme
diocră a celor patru fundași, 
care au manifestat o nesigu-
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FILMUL MECIU
Prima parte a Intîlnirll se ca

racterizează prin joc mai mult 
la centrul terenului. Echipa 
noastră combină ceva mal pre
cis, are posesia balonului perioa
de mal lungi. Gazdele inițiază 
prima acțiune mal periculoasă 
In min. 17, cind Pesicl este blo
cat de Iordache. Patru minute 
mal tîrziu, primul șut al forma
ției noastre trimis de la distanță 
de Augustin. In min. 25, D. Ni- 
colae centrează, dar Țicleanu nu 
poate cîștiga duelul aerian cu 
PrimOT-aț. Portarul echipei noas
tre va interveni salutar (min. 
28) cind Pesicl, bine lansat de 
Iovln, a șutat puternic. Jocul li 
arată acum pe fotbaliștii iugo
slavi mal Insistențl în atac, ac
țiunile lor au mal mare pericu
lozitate. După ce, tn min. 33, 
Mlrocevlcl reia, cu capul, pe 
lingă poartă, balonul oentrat de 
Petrovici, gazdele deschid scorul, 
in min. 35 ; la o acțiune In 
preajma careului formației noas
tre, Miroeevici 11 pasează iul 
KIRSTICEVICI, care șuteazft pu
ternic, fără pregătire, de la ■- 
proximativ 20 de metri.

După pauză, fotbaliștii noștri 
au momente de joc mal activ m 
atac. în min. 48, D. Nicodae ra
tează o excelentă situație de 
egalare, ei aflîndu-se față In 
față doar cu portarul Slmeuno- 
vlcl (balonul venise la atacantul 
nostru de la un adversar). Ceva 
mal tîrziu (min. 56), Balacl »u- 
tează puternic, dar Hlrstlcl tri
mite In corner. Urmează o pe
rioadă de dominare a gazdelor 
care, după ce ratează prta Pri- 
moraț (min. 59), Iși măresc ■- 
vantajul ta min. 61 : Petrovici 
H „găsește** pe SUSICI și acesta 
profită de ezitările fundașilor 
noștri centrali, maretnd prin- 
tr-un șut plasat. Două minute 
mal tîrziu, Dobrln șutează prin 
surprindere, de la distanță, Sl- 
meunovici acordînd corner. Tot 
prlntr-o lovitură de colț se va 
încheia și acțiunea lui Balacl 
(min. 65). în finalul partidei — 
Încheiată cu scorul de 2—0 (1—0) 
pentru gazde — înregistrăm 
momentele M. Răducanu (min. 
82 șl 84): Ja primul el șutează 
precis, din lovitură liberă, dar 
Simeunovlc! apără, iar la secun
dul C pasează precis lui D. Ni- 
colae, care ratează.
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AMICALE
rti. 40) șl Gingu (min. 35 —

cîteva secunde după ce ra
tase un penalty) ; pentru craio- 
venl au punctat ; Cămătazu 
(min. 6, 23, 50) șl Ctrțu (min. 
80). A arbitrat N. Dinescu. (P. 
Giomoiu — coresp.)

F.CJM. GIURGIU — F.C. OUT 
0—1 (0—0). Un joc disputat, In 
care divizionarii A au marcat ta 
min. 8! prin prepeliță. Marți, 
F.C. Olt va evolua la Ruse, unde 
va întîlnl formația bulgară 
Dunav. (Tr. Barbălată — coresp.)

MECANICA FINA — D1NAM0 
0—1 (0—1). Un meci foarte fru
mos, disputat sîmbătl pe 
Stadionul Mecanică fină. Golul 
dinamoviștilor a fost realizat de 
Dudu Georgescu (mim. 21). (N.
Ștefan — coresp.)
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MINUTUL 91

ATA DE TINERET
BOYS 2-0 (1-0)

primul gol

TINERET:

u condus 
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Alte mo-
,,fierbinți* ale meciului :

al Selecționatei de tineret.
Foto : D. NEAGU

ANIA 2-0 (1-0)
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pe care 
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lui Ște- 
iții nu e 
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inute de 

at mo-
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tatea ne- 
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tice tn-
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zaț cîte- 

1-a pus 
rei inain- 
iv Augus- 

deschidă 
care 11 

, dar n-a 
atacul a 

sterilitate 
nd efec- 

putea 
pe poar- 

de Marcel 
lovitură 

u intră in

economia jocului. Chiar și In 
aceste condiții, „tricolorii” ar 
fi putui înscrie de cel puțin 
două ori, dar Doru Nieolae a 
ratat nepermis de ușor din com
binația Dobrin — Bălăci (min 
48) și a recidivai în minutul 84 
Ia acea pasă „pe tavă" a 
Marcel Răducanu Această 
să de eficacitate ofensivă 
integrează tot în lipsa de 
litate a atacurilor. Șutul 
poartă din afara careului de 16 
metri este o raritate în 
pionatul nostru. Să mai 
liniem și absența mult dorite
lor „scheme tactice", toate 
țiunile lăsind impresia că 
nasc spontan- pentru prima 
ultima oară Faptul că echipa 
noastră a pierdut cu 0—2, di- 
miinuîndu-și mult șansele pen
tru totalul de după meciul re
vanșă este, desigur, neplăcut, 
îmbucurător este doar gîndul că 
ea a încercat să abandoneze Jo
cul la ciupeală, la trecerea tim
pului, să arate că poate avea 
inițiativă și într-un Joc pe te
ren străin. Dar efortul care să 
transforme cantitatea în cali
tate trebuie să înceapă abia a- 
cum. Acest plus de calitate se 
va realiza prin mărirea severă 
a responsabilității liniei de 
fund, prin constituirea unei 
linii de mijloc care să repre
zinte cu adevărat o ECHIPA 
ÎN CADRUL UNEI ECHIPE și 
prin mărirea gradului de viri
litate al înaintașilor, pentru că 
fotbalul nu poate fi Jucat doar 
prin mingiieri de balon. ca la 
badminton, așa cum crede că e 
bine și frumos Marcel Rădu
canu. în perspectiva acestui 
efort, credem că încercarea o- 
fensevă de La Belgrad poate să 
însemne un punct de~ reper.

loan CHIRILA

(Turcia) 
formațiile : 

ovlel —
L Prl- 
- Ktrstl- 

cearskl — 
68 Kranc- 

Iorda- 
5. 51*- 

Tl- 
(mta. M 
D. Nlco- 

7* M. San

C. CERNAIANU : „Mari greșeli 
de apărare. Am manevrat mult, 
dar fără eficacitate. După pauză 
a început să se contureze — pen
tru viitorul apropiat — cuplul o- 
fensiv Dobrin — Bălăci”.

DOBRIN : „Tinerii au vrut si 
joace numai „dintr-una". De aici 
și multele greșeli. Cu Dinu ar fi 
fost ordine*.

IORDACHE : „Mai stnt multe
de făcut, tnceptnd cu apărarea".

MILIAN MILIANICI : „Am jucat 
bine doar ÎS minute. Meciul n-a 
avut... foc. Dobrin e o figuri 
singulara in fotbalul european".

SUȘICI : „N-am prins o zi prea 
bună, dar, cu puțin noroc, aș fi 
putut marca încă două goluri. 
Ceea ce ar fi putut face și „Il“- 
le dumneavoastră".
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lovire fără balon), tinerii noștri 
fotbaliști nu au cedat o clipă 
fizic, străduindu-se să se impu
nă prin superioritatea tehnică și 
știința combinațiilor, 
mente ' ■
„bara* lui Bozeșan (min. 4). ca 
și „bara* lui Martensson (min. 
17). urmată de șutul Iul io- 
hansson, la care ajunsese min
gea (Lică a respins. însă, cu ca
pul de pe linia porții).

Arbitrul I. Pop (la “ * “
Drago mir și C. Jurja) 
bine formațiile :

SELECȚIONATA DE 
Boldici — LICA, Mărginean (min. 
46 Vlad), C. SOLOMON. Mincu 
— Badea, BOZEȘAN, SUCIU 
(min. 70 Ralea) — Geolgău. Ter- 
heș (min. 75 Dumitrașcu), CIO- 
BANU.

LANDSKRONA BOYS I STE- 
FANSSON — Nilsson, lacobsson, 
CRONQVIST. Augustsson — Pe- 
tersson, THORNQVIST, Mar
tensson — Magnusson (min. 14 
Ericsson), Iohansson, Aronsson.

Selecționata de tineret — care 
îi mal cuprinde pe To-ma, Mure- 
șan și Kleip — pleacă astăzi 
la Karl Marx-StacH.

Ion CUPEN

DIVIZIA B-ETAPA A 21-a
scria I: f.C.M. BRAȘOV CONTINUĂ CURSA SOUTARĂ
ENERGIA GH GHEORGHIU- 
DEJ - I.C.I M. BRAȘOV 1-0 (0-0)

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 30 (prin telefon). Greu, foar
te greu a reușit echipa din cra
sul de pe Trotuș să se desprindă 
In învingătoare tn fața formației 
brașovene. După o repriză albă 
ca joc șl scor, care a ținut doar 
42 de minute, deoarece conducă
torul jocului a fluierat cu 3 mi
nute mal devreme sfirșltul repri
zei. în cea de a doua parte a 
medului Energia joacă cu mal 
multă... energie șl reușește să în
scrie prin mihu (min. 81. aut ex
celent din Întoarcere, din supra
fața de pedeapsă) șl să obțină c 
dificilă, dar absolut meritată vic
torie. Brașovenii, care au practi
cat cu predilecție Jocul la ofsaid 
81 au avut un portar tn excelentă 
zL nu au făcut altceva deeft râ 
se apere tot timpul. Totuși. 
I.C.I.M. a fost aproape de a ob
ține egalarea ta min. 85. etnd 
fundașul centrai Icnită a fost la 
un pas de autogol, dar coechipie
rul său Gruber a salvat ta ex
tremis.

A arbitrat satisfăcător D. Pre- 
descu (București) formațiile:

ENERGIA: Popa — Avram,
Dogaru, Ioniță, Gruber — Grădl- 
naru, Boișteanu (min. 57 Kne). 
Trandafir — Petcu, Frasta (mia.
77 Huțanu), Mihu.

LCJJH.: Porancea — Hîrlab,
Mltu. Lupuțan, Dan — Albotă, 
Ghileanu, Lie — Frunză. Ctmpea- 
nu (min. 70 Adami), Szabo (mta.
78 Funksteinl.

Aurel PĂPĂDIE

VIITORUL GHEORGHENI - 
CIMENTUL MEDGIDIA 3-0 (1-0)

GHEORGHENI, 30 (prin tele
fon). Aflîndu-se ta zona „incaa- 
.deecentă", pe Jocuri neliniștitoare, 
ambele echipe tacep jocul tare, 
eu o oarecare răutate, dar fără 
să fie depășite limitele regula
mentului. Gazdele aruncă ta lup
tă tot arsenalul de care dispun, 
ordonează mai bine Jocul ta mij
locul terenului, creează multe faze 
de poartă pe care le ratează tos* 
cu mare ușurință. De partea cea
laltă, Cimentul se apără calm *1 
contraatacă periculos. Pe fondul 
unui joc bun, oare place, făcta- 
du-se mare risipă de energie pe 
un teren foarte greu, gazetele 
deschid scorul, ta min. 25. prin 
RUJA, care reia, cu capul, o 
centrare a lui Balasz. După gol, 
oaspeții Ies mult mal curajos ta 
atac, atu o perioadă bună de do
minare, însă Lepădatu (min. 81) 
șl Arău (min. 42) irosesc două 
excelente ocazii. După pauză, 
gazdele înscriu repede alte două 
goluri prin BARTHA (mta. 13 — 
cu capul, din Interiorul careului) 
Si CIORCERI (min. 54 — ta o gre
șeală a apărătorilor adverșl). Dta 
aoest moment, oaspeții cad psi
hic, Iar gazdele zburdă ta conti
nuare, dar nu mai reușesc să 
marcheze.

scria a n a MOMENT FAVORABIL RAPIDULUI
AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 

PROGRESUL-VULCAN BUCU
REȘTI 3-2 (2-1)

Rareori se poate vedea un ase
menea Început de meci ca acela 
de ieri dimineață de pe „Repu
blicii". La prima acțiune ofensivă 
a Autobuzului s-a deschis soorul: 
Ciornoavă a făcut o cursă pe 
partea dreaptă, a centrat ta ca
reu șl PREDEANU, cu o lovitu
ră de cap, a trimis balonul la 
plasă I Era secunda ta și. astfel. 
Jucătorii Progresului au fost nevo- 
lțl să alerge — zadarnic — după 
egalare 89 de minute. Fiindcă 
elevii antrenorului Vasile Copil 
au pasat bine și fiecare atac al 
lor a însemnat un pericol real 
pentru portarul Bulancea. Șl, ia 
min. 11, tabela de marcaj s-a 
schimbat din nou. O nouă acțiu
ne Inițiată pe partea dreaptă, de 
astă dată lonescu centrează ta 
careu, NIȚA — plonjon, tot o 
lovitură de cap șl... *—0 pentru 
AutobuzuL Jucătorii Progresului 
Ișl revin greu, acționează desttd 
de timid, dar reușesc reducerea 
scorului Aceasta o va face L 
MARIN, in min. 23, ctad a re
luat în poartă balonul pasat de 
AL Moldovan, la o lovitură libe
ră indirectă de la 18 m. In re
priza secundă, ta min. 56, Auto
buzul a reușit să-șl mărească 
din nou avantajul la două goluri, 
punctul purtînd semnătura Iul 
SULTANOIU. In continuare. Pro
gresul a acționat mal Incisiv șl 
ta min. «6. TE Vi a redus din 
nou dta handicap. După zece mi
nute la o acțiune a lui Nlță. o- 
prită prin fault în careu de fun
dașii Progresului arbitrul nu a 
dictat penalty-ul cuvenit. Pînă ta 
sflrșlt. rezultatul a rămas ne
schimbat. De menționat, nume
roasele cartonașe galbene acor
date (5). A condus nesatisfăcă
tor C. Bărbulescu (București).

AUTOBUZUL: Paraschiv —
Stroie, Roșu. M. Grigore. Ispas — 
— lonescu, Niță (min. 80 Naghi), 
T. Zamfir — Predeanu, Sultănniu 
(min. 75 Ene), Ciornoavă.

Arbitrul V. Ciocan (Bistrița) a 
condus bine următoarele formații:

VIITORUL: Tache — Cerghlzan 
(min. 55 Naghi), Szekely, Ruja, 
Tudose — Balasz, Desto, Bartha
— Fii lop Clorceri. Farkaș.

CIMENTUL: Grecu — Palko, 
Cîrîc, Lepădatu. Eftlmie — Cache, 
Arău, Oancea — Girip, Cocoș, 
Moise (min. 75 Nitu).

Florin SANDU
F.C.M. BRAȘOV — VIITORUL 

VASLUI 2—0 (2—0). Au marcat: 
Manciu (mta. 1) și Gbeorgbe
(mta. 38).

F.C. CONSTANȚA — F.C. BRĂ
ILA 2—0 (0—0). Au înscris: Pet
cu (min. 60, din 11 m) sl Peni o 
(min. 81).

MINERUL GURA HUMORULUI
— MUSCELUL CIMPULUNG 1—0 
(1—0). Unteu) gol a fost marcat de 
Nlculaciuc (min. 15).

PROGRESUL BRAILA —< C. S. 
BOTOȘANI 0—1 (0—0). Autorul
golului : Dumitru (min. 85).

DELTA TULCEA — UNIREA 
FOCȘANI 2—0 (0—0), Au înscris: 
Rotaru (min. 61) șl Toma (min. 
«3).

C.S.M. SUCEAVA — PORTUL 
CONSTANȚA 2-2 (2-0). Auto
rii golurilor : Dirman (min. 40), 
Boghiu (min. 42) pentru C.S.M„ 
Vanea (min. 80) șl Nedelcu (min. 
85) pentru Portul

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 (0—0). 
Au marcat ; Boeru (min. 50) șl 
Porumbiță (min. 53).

Relatări de la C. Gruia, S. Nu
ce, D. Bolohan, D. Cristache, P. 
Comșa, L Mindrescu și T. Lancea.

L F.CJH. BV. 21 17 4 0 48- 8 38
2. F.C. C-ța 21 13 1 7 41-20 n
3. Delta Tulcea 21 10 4 7 35-25 24
A. C.S. Botoșani 21 u 1 9 32-25 23
L Unirea Foc^. 21 10 2 9 38-22 22
6. Viit. Vaslta 21 2 5 8 31-25 211. C.SJW. Sv. 21 1 3 8 26-25 21
1. Minerul G^. 21 9 3 9 19-34 21
1. F.C. Brăila £1 8 4 > 29-33 20

10. Nitramonia 21 9 2 10 22-30 20
11. I.CJ.M. Bv. 21 2 7 8 31-27 U
12. Progresul Br. 21 1 3 10 31-30 1*
13. Viitorul 21 7 1 * 25-35 U
14. Tractorul Bv. 21 7 4 10 23-23 U
13. Muscelul 21 7 4 10 26-3* U
16. finergia n 7 3 11 20-33 17
17. Cimentul Med. 21 8 1 12 24-81 H
18. Portul 21 5 4 12 16-39 U

ETAPA VIITOARE (duminică ( 
aprilie) : I.C.I.M. Brașov — Del
ta Tulcea (0—3), C.S. Botoșani — 
C.S.M. Suceava (1—2), Viitorul 
Vaslui — Minerul Gura Humoru
lui (0—1), Viitorul Gheorgheni — 
Energia Gh. Gheorghlu-Dej (0—2), 
Cimentul Medgidia — F.C.M. Bra
șov (0—5), Portul Constanța — 
Muscelul Cîmpulung (0—2), Trac
torul Brașov — Progresul Brăila 
(1—2), Unirea Focșani — F. C. 
Constanța (2—3), F.C. Brăila — 
Nitramonia Făgăraș (0—2).

PROGRESUL-VULCAN: Bulan
cea — Chivu (min. 68 Nignea), 
Angelescu, Dragu, ștefan — Cris- 
tea, L Marin, Al. Moldovan — 
Marica, Teri, C. Zamfir (min. 18 
Anghel).

Pompiliu V1NTILA

RAPID - METALUL BUCU
REȘTI 2-0 (1-0)

In partida vedetă a cuplajului 
găzduit ieri dimineață de Sta
dionul Republicii, Rapid șl Me
talul au furnizat un joc echili
brat, dar de un nivel calitativ 
sub așteptări. Superiori în an
samblu partenerilor lor tn pri
ma repriză, giuleștenli au atacat 
cu vigoare sporită șl au ratat 
mari ocazii de gol în minutele 
21, 37 (ambele prin Șumulanschl) 
și 40 (Grosu), reușind să des
chidă scorul de-abia în min. 42. 
tn urma unei splendide pătrun
deri a lui MANEA, care nl s-a 
părut cel mal bun Jucător ta 
meciul respectiv.

După pauză, metalurgiștli au 
fost aceia care au preluat ini
țiativa In joc, domlnînd terito
rial și construind frumoase ac
țiuni ofensive. Finalizarea aces
tor acțiuni a lăsat însă de do
rit, Cămui (min. 56) șl Tănase 
(min. 75) irosind cele mal clare 
situații de egalare. în schimb, 
tot rapldiștil (care slăbiseră vi
zibil alura, apărind cu greu fra
gilul lor avantaj), după o mare 
ratare a Iul M. Stellan (min. 72), 
au reușit din nou să înscrie, to 
penultimul minut al partidei, 
prin proaspătul Introdus în te
ren VATUI. Victoria Rapidului, 
care îl readuce In postura de li
der, o socotim meritată, mal 
ales pentru plusul de decizie 
manifestat în atac. Dar Metalul 
s-a dovedit un partener la fel 
de merituos ca și echipa În
vingătoare.

Arbitrul bîrlădean N. Ralnea a 
condus excelent acest meci dis
putat într-o notă de perfectă 
sportivitate.

Primul gol înscris ieri de Rapid, prin Manea.
.Foto : Vasile BAGEAC

RAPID : Mânu — Mateescu, 
Puriț, Pîrvu, Ai Dumitru — 
Grosu. Ion Ion (min. 69 M. Ste
llan), Paraschiv — Cojocaru 
(min. 75 vătui), Șumulanschl. 
Manea.

METALUL : Toma — Anghell- 
na, Marinescu, Sebe, Dumitraș- 
cu — Dumitrescu, Prodan, Giu- 
gi urniră — Mirea, P. Nlca (min. 
71 Tănase). Cămui.

Constantin FlRÂNESCU

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
FLACARA MORENI 1—0 (1—0). 
Unicul goJ a fo6t realizat de Voi- 
eilă (min. 6).

PANDURD TG. JIU — CHI
MICA T1RNAVEN1 3—1 (1—0). Au 
marcat : Râd oi (min. 28), Tres- 
chln (min. 54). Băluță (min. 68). 
respectiv Stoica (min. 48).

CARP AȚI MIR ȘA — POIANA 
CIMPINA 2^0 (0—0). Au înscris : 
Jur că (min. 5d) si Iriml* (mta^ 
87).

ȘOIMII SIBIU - PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Autorul go
lului : Frățilă (min. 88).

METALUL PLOPENI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0). A 
marcat : Spiridon (min. 74).

CHIMIA TR. MĂGURELE — E- 
NERGIA SLATINA 1—0 (1—0). A 
înscris : Pană (min. 33, autogol).

Meciul Mecanică fină București

sena a mă, |N AȘTEPTAREA LI FIIB Y U L UI
C0RVINU1 - F. 0. BIHOR

AURUL BRAD -
DACIA ORAȘTIE 5-0 (4-0)

BRAD, 36 (prin telefon). Pe 
im gazon excelent 51 o vrem* 
bună pentru fotbal, derbyul Ju
dețului Hunedoara a oferit celor 
aproximativ 3 000 de spectatori un 
festival de goluri, totuși... cam 
puține după felul cum a decuns 
partida. Gazdele „s-au jucat" cu 
ocaziile, oaspeții fiind — am spu
ne fără să exagerăm — adversari 
sub pretențiile diviziei secunde, 
care s-au apropiat o singură dată 
de poarta brădenilor, prin Neagu 
(min. 65). Dealtfel, Aurul Brad, 
Inexplicabil, a oprit „motoarele" 
după golul al cincilea, ratlnd, 
credem, scorul campionatului. O 
mențiune pentru jocul excelent 
M „bătrînulul" Șchtopu. Iată cum 
s-au Înscris golurile : min. 8, 
Mula centrează și GHITA reia 
eu capul ; min. 23, Dublnciuc 
este faultat în careu șl GEORGES
CU transformă penaltyul; min. 28, 
Saiva vrea să degajeze, dar șutea- 
zâ în GHIȚA, cane preta șl mar
chează; min. 39, Șchlopu cen
trează șl GEORGESCU înscrie ; 
min. 55, Oncu centrează și FO- 
GORAȘI trimite în propria poartă.

A arbitrat foarte bine Gh. Ar- 
Wre (Suceava).

AURUL : Rudisuli — Mur ar, On- 
eu, Dubinciuc (min. 70 Banc), 
Stingă — Moraru. Muia, Georgar- 
eu — Petrișor, Ghiță (mta. W 
Stoica), Șchiopu.

DACIA : Cocu — Oniga, Vișan 
(min. 46 Boroș), Sava, Fogorași — 
Ureche, Radu (min. 46 Neagu), 
Albu — Nilă. Nenu, Culea.

Pavel PEANA

UNIREA ALBA 1ULIA - META
LURGISTUL CUGIR 1-0 (1-0)

ALBA IULIA, 30 (prin telefon), 
începutul jocului se caracterizea
ză prlntr-o luptă acerbă, fără 
menajamente, în care fiecare e- 
chipă vrea să se Impună. Pe a- 
cest fond al echilibrului, forma
ția locală pare maț decisă și, tn 
urma unul atac prelungit șl bine 
pregătit, POP (min. 12) reia ful
gerător în plasă o minge centrată 
de pe partea stingă : 1—0. După 
acest gol, Unirea capătă mal mul
tă siguranță, domlnlndu-șl par
tenerul de joc aproximativ 10—15 
minute, după care oaspeții — 
parcă treziți la realitate — ies 
mai mult la atac. Au chiar și 
două excelente ocazii de gol, dar 
Vătafu (min. 29) șl Bucur (min. 
30) ratează de puțin golul.

Paraidoxal, dar cel ce conduc 
ostilitățile și după pauză stnt tot 
Jucătorii oaspeți, care au alergat 
foarte mult, au controlat mal mult 
mijlocul terenului șl s-au văzut 
mal des tn careul advers, unde 
au avut ocazii excelente de gol, 
dar din nou Vătafu (mta. 55), Mol
dovan (min. 60) șl Bucur (mîn. 
62) nu ie transformă.

A arbitrat bine E. Păunescu 
(Craiova).

UNIREA : Borș — Chir, Mărgi
nean, Cornescu, Stănică — Pă

— Luceafărul București a fost a- 
mînat.

Relatări de la M. Bizon, P. 
Cristea, M. Verzescu, I. Boțocau, 
M. Boghici și D. Gruia.
1. RAPID BUC. 21 13 2 6 34-19 28
2. Progresul 21 11 5 5 35-24 27
3. Metalul Buc. 21 12 1 8 34-24 25
4. Poiana 21 12 0 9 34-25 24
5. Petrolul PL 20 11 1 8 31-21 23
6. Autobuzul 21 8 5 8 37-29 21
7. Metalul Plop. 21 9 3 9 29-24 21
8. Rulmentul 21 9 3 9 21-18 21
9. Șoimii Sibiu 21 9 3 9 18-31 21

10. Gaz metan 20 8 4 8 32-31 20
11. Chimica Tim. 21 8 3 10 31-30 19
12. Flacăra 21 8 3 10 29-33 19
13. Carpați Mîrșa 20 9 1 10 21-33 19
14. Mecanică fină 20 7 4 9 25-21 18
15. Chimia Tr. M. 21 8 2 11 27-34 18
16. Pandurii 20 8 2 10 25-38 18
17. Energia SI. 21 6 5 10 20-31 17
18. F.C.M. Giurgiu 20 5 3 12 17-34 13

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
aprilie) : Petrolul Ploiești — Car- 
pați Mîrșa (0—1), Energia Slatina 
— Progresul Vulcan București 
(0—3), Mecanică fină București — 
Metalul Plopeni (0—0), Gaz me
tan Mediaș — Chimia Tr. Măgu
rele (1—6), Flacăra Morenl —. Me
talul București (0—4). Autobuzul 
București — Pandurii Tg. Jiu 
(4—4), Șoimii Sibiu — Poiana Cîm- 
ptna (0—4), Chimica Tîrnăveni — 
Rulmentul Alexandria (0—1), Lu
ceafărul București — F.C.M. Giur
giu (0—2). Rapid București stă.

curar, Pop, Chlra (mta. S3 Soob» 
— Niching, Bănică, Vasile (m*B. 
*8 Moldovan).

METALURGISTUL : Șal — Chi
lim, lovănescu, Mtaaldc, Dobred — 
Mlșoagă, Nagy (min. 55 Stanciu), 
Stalcu (mta. 46. Drăgan) — Mol
dovan. Vătafu, Bucur.

Vasile IORDACHE

CORVLNUL HUNEDOARA —' 
F.CJH. REȘIȚA 2—1 (1—1). Auto
rii golurilor : R. Nunweiler (m±n. 
14), Văetuș (min. 70). respectiv 
Florea (mta. 40).

MINERUL CAVNIC — MINERUI* 
ANINA 2—0 (1—0). Au înscris: 
Dragomlrescu (mîn. 19) îl Stențel 
(mîn. 66).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL MOLDOVA NOUA 2—0 
(1—0). Au marcat : Croltoru (mta» 
42, autogol) șl Szilagbi (mîn. 58, 
dta 11 m).

UJV1. TIMIȘOARA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—3 (2—1). Au înscris! 
Mehedințu (min. 12), Bodea (min. 
19), Mușat (mîn. 57) pentru timi
șoreni, Crapciu (min. 35. autogol),' 
Berceanu (min. 61) șl Georgescu 
(mta. 82) pentru Gloria.

c.f.k; cluj-napoca — ind. 
SIRMEI C. TURZH 1—0 (1—0). U- 
nlcul gol a fost realizat dc Baco* 
(mta. 31).

U.T. ARAD — STRUNGUL A- 
RAD 2—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Leac (min. 33) și Tisa (ml®. 
65).

F.C. BIHOR ORADEA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—1 (1—0). AU 
marcat : Kun (min. 25). Naom 
(min. 57), Florescu (min. 69). res
pectiv Stoica (mta. 47).

Relatări de la 1. Vlad, D. Zol- 
tan, Z. Covaci, St. Marton, L 
Lespuc, L Ioana $1 Al. Jilău.

1. CORVINUL 21 15 2 4 51-18 32
2. F.C. Bihor 21 14 3 4 43-18 31
3. U.T.A. 21 13 3 5 41-21 29
4. Gloria B-ța 21 12 2 7 52-22 26
5. Aurul Brad 21 9 5 7 37-22 23
6. Minerul Cav. 21 8 5 8 29-29 21
7. Minerul Anina 21 10 1 10 30-32 21
8. F.C.M. Reșița 21 8 4 9 29-25 20
9. U.M. Tim. 21 9 2 10 18-33 20

10. Metalurgistul 21 8 3 10 24-33 19
11. Minerul M.N. 21 9 1 11 23-33 19
12. Ind. sîrmei 21 9 0 12 34-37 ÎS
13. C.F.R. Cj.-N. 21 8 2 11 26-32 18
14. Unirea A.lulla 21 8 2 11 19-39 18
15. Dacia Orăștie 21 7 3 11 22-39 17
16. Someșul S.M. 21 7 2 12 21-40 16
17. înfrățirea Or. 21 7 1 13 21-28 15
18. Strungul Arad 21 7 1 13 22-41 15

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
aprilie) ; Corvinul Hunedoara 
F.C. Bihor Oradea (0—2), Dacia
Orăștie — Someșul Satu Mare 
(0—3), F.C.M. Reșița — Aurul 
Brad (1—3), Strungul Arad — U- 
nlrea Alba lulla (0—2), Ind. sire 
mei C. Turzll — Gloria Bistrița 
(0—5), Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Cavnlc (1—3). Minerul Mol
dova Nouă — U.T. Arad (0—6)J 
Minerul Anina — C.F.R. Cluj-Na- 
poca (0—4), înfrățirea Oradea — 
U.M. Timișoara (0—2).



Rugbuștil noștri fruntași, in plina pregătire

pentru apropiatul sezon international

UN PRIM Șl
Interesant și mai ales inedit a 

fost meciul-test ai rugby ștltor 
noștri fruntași. De o parte, lotul 
divizionar, care se pregătește 
pentru partida cu Italia din ca
drul Campionatului european 
F.I.R.A., de cealaltă parte lotul 
studențesc aflat în ajunul primei 
ediții a „patrulaterului" universi
tar internațional de la Milano.

Practic, pe terenul „Tei- am 
putut urmări (simbătă diminea
ța) aproape tot ce are mai va
loros, la această oră, rugbyul ro
mânesc, lntr-o confruntare sporti
vă in care angajările In grămezi 
și, în general, evoluția jucătorilor 
n-au cunoscut prea multe mena
jamente. In fond, fiecare rugbyst 
a căutat să-și ciștige un loc în- 
tr-una din echipe...

Demn de rSevat este faptul că 
’„universitarii" au acționat^ În
deosebi în prima repriză, mai 
aproape de ceea ce antrenorii 
Mitică Antonescu și Constantin 
Fuglgi doreau de la el: spirit o- 
fensiv șl claritate în jocul com
partimentelor. Schimbările sur
venite la pauză (firește, din do
rința de a roda un număr cit 
mai mare de sportivi) au dimi- 
nuat, parțial, din forța XV-lui 
studențesc, fapt care s-a reflec
tat și în rezultat, net favorabil 
rugbyștilor din selecționata di
vizionară (37—13; la pauză: 12—10). 
Oricum, așa cum ne-au asigurat 
antrenorii echipei universitare a 
României, s-a putut ajunge la o 
concluzie în ceea ce privește for
mula de echipă pentru tntBnirile 
de la Milano.

Despre rugbyștii din lotul di
vizionar (antrenori : prof. Valzriu 
Irimescu și Adrian Mateescu), 
deocamdată puține observații. La

In etapa a XX-a a „Cupei României44 la volei

ECHIPELE FEMININE CONSTĂNTENE 
AU CÎȘTIGAT ÎN DEPLASARE

Duminică s-au desfășurat meciu
rile din etapa a XX-a a „Cupei 
României- la volei, iată rezul
tatele:

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—1 (—3, 9, 5, 2). Studentele din 
„cetatea Băniei" au decepționat, 
prezentîndu-se slab la toate ca
pitolele și neconfirmînd poziția 
a 2-a în clasamentul general. In 
schimb, bucureștcncele. conduse 
de mereu tinăra Alexandrina 
Constantin eseu, alături de care 
am mal remarcat pe Lueica AJ- 
beșteanu și DdiKo Gali, au Scat 
o partidă bună. Arbitraj corect 
prestat de C. Șovăială (Kateștl) 
și R. Barba (Buc.).

DINAMO — ȘTUNTA BACAU 
5—0 (12. 2. 13. Fo’jasmd și ju
cătoarele din lot. Dmamo și-a a- 
sigurat, din capul tocului, prima 
șansă. Oaspetele — care s-aa re
marcat prin siguranța preluării — 
an greșit mult in ase si la efec
tuarea ser-.iciuhli. ratfnd -.rirtoria 
în finalurile seturilor i p 1 * 
care au condus ca 12—9. respec
tiv »—« și 11—7. Campâoiande aa 
dominat la fileu, at* ta blocaj 
eSt șl ta atac. Arbitraj foarte 
bun : Gh. Ferarm (Brașov). D. 
Rotară (Buc.). (A bbebeanU).

RAPID BUC. — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA I—« (X 3. S).

MARATEX BAIA MARE — TA
RUL CONSTANȚA 1—» «1. —S. 
—ta, —12). Dispută aprigă, ta care 
gazdele—deși au condus ta fina- 
lurCe seturilor J și 1 — au fost 
egalate și depășite pe merit de 
adversare. S-au remarcat GehL 
Enescu și Marinescu (de la Farul) 
Constanta Iorga (de- la gazde). 
Au arbitrat O. Drăgan (Timiyv.- 
ra) și M. Herta (duj-Napoca). 
(V. SASABANU — coresp.)

PENICILINA IAȘI — CfflM- 
PEX CONSTANȚA 2—3 (8. 14.
—8. —11. —5). Rezultat surpriză 
După două seturi, gazdele au 
cedat, greșind Îndeosebi la blo
caj. Oaspetele au evoluat foarte 
bine. Evidențiate: Doina Stoian, 
Gabriela Bordei (de la Penirgs- 
na). iar de la oaspete -r 
Prisecaru, Elena Mână ill. Arbi
traj bun: M. Marian (Oradea) si 
E. Ududee (Suceava). (M. MA- 
COVEI — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — CLS.U. 
GALAȚI 3—0 (10, u, ș). Orăden- 
cele, cu un blocaj foarte bun șl 
cu linia a doua bine, orientată, 
au ciștigat foarte ușor. S-au re
marcat Săveanu și Gherman de 
la gazde, Matei și Muscă de la

ATLETISM • Cu prilejul unui con
curs internațional desfășurat la Mon
terrey (Mexic), atletul mexican Da
niel Bautista a stabilit un nou re
cord mondial la marș, parcurgînd 
într-o orâ 15 121,94 m. Bautista și-a 
îmbunătățit cu 110 m vechiui record, 
realizat anul trecut la Montreal.

B1ATLON • „Cupa Mondială* a 
programat la Murmansk o probă de 
20 km, care a fost cîștigată de 
schiorul Frank Ulrich (R.D.G.) - 1h 
04:16,6; urmat de Vladimir Vilitchov 
(U.R.S.S.) — 1h 06:30,4 și Eberhard 
Rosch (R.D.G.) - 1h 06:43,3. Cu
această probă au luat sfi-(șit între
cerile pentru „Cupa Mondială"-, la 
biatlon. |n clasamentul general, pri
mul loc a fost ocupat de Frank 
Ulrich (R.D. Germană) — 143 p.

BOX 0 In semifinalele turneului 
Internațional de la Halle, la cat.

UTIL TEST
prima lor prezență Intr-un med- 
test ar fi de remarcat vivacitatea 
lui Muntean u, Bucan și Borș, 
clarviziunea lui Parasch.lv șl D. 
Alexandru, aportul celor două 
aripi, Chiri ccncu și Aid ea, tra
valiul celor doi centri, I. Con
stantin și Lungu, unii dintre ei 
autorii unor frumoase eseuri. O 
parte dintre jucători ni s-au pă
rui puțin obosiți, după solicită
rile din ultimele etape. Pini la 
următorul antrenament, care va 
avea loc, probabil, marți (cînd 
selecționabilii vor avea drept ad
versară revelația actualei ediții 
a campionatului, echipa Dina
mo), jucătorii beneficiază de o 
scurtă odihnă, cu efecte pozitive, 
sperăm, pentru o evoluție mai 
convingătoare.

Lotul divizionar a intrat pe te
ren în următoarea alcătuire: 
Bucos — Aldea, Lungu, I. Con
stantin, Chiricencu — Podăres- 
cu, Paras chiv — Murariu, Borș, 
Al. Rădulescu — M. Ionescu, 
Pintea — Gh. Comeliu, Muntea- 
nu, Bucan. La reluare au mai 
fost folosiți Holban (în locul lud 
Bucos), D. Alexandru, care l-a 
înlocuit pe Podărescu, O. Come
liu în locul lui Murariu și Ca- 
ragea, care l-a schimbat pe M. 
Ionescu.

Selecționata studențească: Tu- 
dose (Chiciu) — Gligor, PaScale 
(Ciobanu), Ghiță, Matei — Can- 
tea (Paras chives cu, Nedelcu), V. 
Ion (Barba) — D. Florea (Co
vaci), Șt. Constantin, I. Florentin 
(FI. Atanasiu) — Ștefiuc (Dru- 
mea), Pujină (Urdea) — Doro
banții, Moț (Girjabu), Curea.

Tiberiu STAMA

C.S.U. Arbitri: AL Ignat (Tg. 
Mureș) si M. Luțescu rsatu Mare). 
In meciul restanță din etapa a 
XVLT-a, OLIMPIA a dispus de 
FARUL CONSTANȚA cu 3—2 (11. 
—S. », —11, 15). (I. GHIȘA — co
resp.).

MASCULIN
DINAMO — UNIVERSITATEA

CRAIOVA 3—1 (3. 5. —11. 1). Un 
med de bun nivel tehaoc și spec
tacular. Tineretul dinamovst. pe 
care-1 pregătește W. Schreiber, 
face progrese vădite. Slaba, Gbiz- 
davu, șteflea sau Zamfir alâtu- 
rtndu-se ca succes experimenta- 
țCor lor colegi Tuta van, Pău- 
șescu și Girieanu. Echipă omo
genă ă luptătoare Universitatea 
Craiova: Braun, Păun, Zio tea. 
Dumitru, Cr. Popescu, Băkri. Ar
bitraj bun: V. Ar hire (Brașov) șl 
N. Grigaresca (Buc.). (A-B-).

CALCULATORUL BUC. — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—1 (U, Ș,
—O. S). Joc cu unde faze fru
moase. dar cu multe servicii pier
dute de arr.beie părți. Bucurește- 
nxL superiori in ansamblu, au 
cJștigat cu aceiași scor ca ir. tur. 
Remarcați: Șulea, Ion, Bulacu 
(de la gazde), respectiv Mihăescn 
șl Cazaca. Arbitraj foarte bon : 
C. M.rUpn V. CtusUng. (N. MA- 
TEES cu — coresp.).

AUTORUL BACAU — SH.VA- 
VLA «MUT SILWXm 1—3 
f-C M -4. —Oaspete au 
senat pe depim victoria- S-au 
detașat I. Qâș, C- Bădiță și Tr. 
Csaeeș. Artaaraj bun: Gh. Suna
te, ea șt D. Turco. (S. NENȚȚA 
— corăp.).

CAM SUCEAVA — DELTA 
TULCEA J—3 (—1. 13. —IX —7). 
Victoria a revertit echipei oaspe
te. care a greșit mai puțin. (L 
M In Dres cu — coresp.).

EXPLORĂRI BALA MARE — 
STEAUA 3—4 (ÎL S. 3. Victorie 
categorică a taătmăresSor. care 
au ocndus ta setul 1 eu t—4. iar

coresp.).

ta *; 
buni:

CU 7—L Cei mai
r. BÂLm și Staicu

<5e ta «jcxde; jphiu. P.
de ta Stmua. Arbctri: M. Herta
« O. Dripm. (V. SAS.LKANU —

TRACTORUL BRAȘOV — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—1 
0*. 13. —a. 3- O partidă fru
moasă. In care gazdele au domi
nat tot timpuL Remarcați: Fie
rea, Zamfir. Bajxlă rde la gazde). 
Bnganchi și Csik Me ia oaspeți). 
Achitai: CL Murceseu și Gh. Io
nesco (Buc.). (P. DUMITRESCU
— coresp).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
semimijlocie, pugilistul român Mihoi 
Ciubotaru l-a învins la puncte (de
cizie 4—1) pe M. Omoruyi (Nigeria). 
In finală, Ciubotaru îl va întîini pe 
Krueger (R.D.G.). In cadrul oat. 
grea, Fanghaenel (R.D.G.) a dști
gat la puncte întîlnirea cu cubane
zul Angel Millian. > Cu prilejul ga
lei desfășurată în Berlinul Ocdden- 
tal, iugoslavul Marian Beneș, cam
pion european profesionist la cate
goria super-welter, l-a învins prin 
k.o., în repriza a treia, pe ameri
canul Freddie Boynton. |n urma aces
tei victorii, M. Beneș devine șalan- 
ger la titlul mondial deținut de 
Ayub Kalule (Uganda).

POLO 0 La Maastrich, Olanda —

IN TURNEUL
DE BASCHET — JUNIOARE.

DE LA ORADEA. 
SELECȚIONATA ROMÂNIEI 

PE LOCUL I
ORADEA, 30 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate a 
dontlnuat turneul tnlernațional 
de baschet, la care participă se- 
Iecționatele de junioare ale Bul
gariei, Ungariei și cele de junioa
re și de cadete ale României. 
Simbătă, echipa de junioare a 
țării noastre a tatEnit reprezen
tativa Bulgariei. La capătul unei 
partide de bun nivel, tinerele 
baschetbaliste românce, acțkxitad 
în viteză și folosind dese pătrun
deri, au ciștigat cu scorul de 
62—54 (33—24).

în deschidere, formația Unga
riei a Imtflnit selecționata de ca- 
dete a României. Mult superioa
re, baschetbalistele din Ungaria 
au Învins cu scorul de 98—52 
(48—28).

tn meciurile de duminică : 
România — Ungaria 67—65 (30—31), 
România (cadete) — Bulgaria 
73—56 (36—23. Clasament final :
1. România 6 p, 2. Ungaria 5 p, 
3. Bulgaria 4 p, 4. România (ca
dete) 3 p.

Ilie GHIȘA-coresp.

BOXERII ROMÂNI
T. CUCU Șl G. DONICI

ÎNVINGĂTORI la 
„INTERNAȚIONALELE" FRANȚEI

La „Internaționalele" de box 
ale Franței, a căror gală finală 
a avut loc la Perigueux. la cat. 
semiușoară Tiberiu Cucu l-a În
vins prin abandon, in repriza a 
doua, pe bulgarul Gheorghiev, 
in timp ce la cat. semigrea 
Georgică Donicl a ciștigat, tot 
prin abandon, in repriza a 3-a, 
in fața lui Catherine (Franța), 
iată rezultatele celorlalți boxeri 
români prezenți în finale : seml- 
muscă : Azzaz (Egipt) b.p. Sail 
Adem : pană : Londas (Franța) 
învinge la puncte pe Titi Cercel ; 
ușoară : Vasilevici (Iugoslavia) 
ciștigă la puncte partida cu L. 
Sandu ; mijlocie : Ribyckl (Po
lonia) b.p. Valentin Sitaghi : 
grea: Damianl (Italia) b.p. T. 
PJrjoL

„CUPA EUROPEI"
în competiția de șah pentru 

juni'>are „Cupa Europei-, ce se 
desfâ^oarâ tn orașul iugoslav 
Senta. după 7 runde conduce Re
nala Zahorovska (Cehoslovacia).

Corespondența din Berlin

R.D. GERMANĂ ALINIAZĂ MIERCURI 
CEA MAI BUNĂ FORMAȚIE

Pentru fotbalul din RȚ). Ger- 
anȚ anul acesta a început cu 

dteva succese, dintre care este 
de consemnat ta primul rtad vic
toria echipei reprezentative la 
Malaga, asupra selecționatei Spa
niei O—•, meci disputat la ÎS 
febnurie). Intre obiectiv ele fe- 
derafiei noastre de specialitate 
este prevăzută nu numai buna 
evoiuție ta preliminariile C.M. a 
primei echipe (care, după me
ciul de la București, de miercuri, 
va susține alte partide-test : cu 
Grecia, la lt aprilie, la Leipzig, 
cu U.R.S.S., la 7 mai, la Rostock 
șa.), ci și o comportare merito- 
rfe a selecționatei de tinerei ta 
sferturile de finală ale C.E., a 
reprezentativei de juniori în tur
neul final U.E.FA.. precum și a 
..ll*-lul care ne va reprezenta la 
J.O. de vară de la Moscova.

După cum se vede, in fața an
trenorului coordonator Georg 
Buschner stau o sumedenie de 
probleme dificile, care așteaptă să 
fie rezolvate in modul cei mal 
onorabil. In anul 1979, prima e- 
chipă a trecut printr-o criză de 
formă (din cele 12 jocuri susți
nute a ciștigat doar 5, două s-au 
încheiat la egalitate șl 5 s-au 
terminat cu întringeri). care a 
culminat cu pierderea locului 1 In 
grupa preliminară a campiona
tului european. în urma infrin
ged! suferite pe teren propriu cu 
Olanda. Dar să dăm uitării tre

România 12—9, R.F.G. — Canada 
10—6; Grecia — Suedia 8—15; Româ
nia — Canada 10—7; R.F. Germania 
— Cehoslovacia 11—3; Olanda — Ca
nada 15-6; R.F. Germania — Româ
nia 9—8; Cehoslovacia — Suedia 6—5. 
In finală se vor întîini Olanda și R-F.G.

SCHI • Pentru a treia oară con
secutiv, sc hi oara Cindy Nelson a cu
cerit titlul de campioana a S.UA 
în proba feminina de coborîre. In 
cursa disputată pe pirtia de la 
Squaw Valley, Cindy Nelson a reali
zat timpul de 1:08,54, fiind urmată 
de Christine Cooper — 1:09,40.

SCRIMA • Competiția internațio
nală de floretă pe echipe dotată cu 
„Cupa Gaudini" s-a încheiat la

MIRCEA ROMAȘCANU (Dinamo București), 
PERFORMERUL ULTIMELOR ETAPE 

ALE „CUPEI F.R. CICLISM"
CONSTANȚA, 30 (prin tele- 

fon). — După atlta trig și 
ploaie. Constanța a fost învă
luită de o ceață densă, persis
tentă. Evident, ultimele două 
etape ale celei de a 23-a edi
ții a „Cupei F.R.C.“ n-au pus 
mal puține probleme celor 
peste 100 de rutieri din T țări, 
ci, dimpotrivă, l-au obligat la 
eforturi suplimentare, la o 
maximă concentrare a aten
ției. Spre bucuria noastră, in 
pofida acestor dificultăți, aler
gătorii români — din zi în zi 
mai combativi, mai apropiați 
valoric de redutabilii lor ad
versari — au dominat secven
țele finale, Mircea Rotnașcanu 
fiind performerul etapelor a 
7-a și a 8-a. Simbătă, el a ciș
tigat cea mai lungă și cea mai 
rapidă etapă a cursei, iar du
minică, la circuit, a urcat din 
nou pe podium. Și alți rutieri 
români s-au distins în această 
grea competiție, lăsîndu-ne să 
întrevedem frumoase perspec
tive in sezonul olimpic 1980.

Sîmbâtă la prinz. cicliștii au 
acoperit traseul Constanța X- 
Olimp, Olimp — Mangalia, 
buclă parcursă de două ori, 
Olimp — Constanța, în total 
118 km. După mai multe ten
tative, la km. 50 se detașează 
un grup de 13 alergători, a- 
juns după alți 8—10 km de 
încă 6 rutieri. în acest grup 
fruntaș, care se desprinde de
cisiv de plutonul masiv, avem 
6 alergători, printre care Teo
dor Vasile și Mircea Romaș- 
canu ți este firesc să aștep
tăm de la ei eforturi pentru 
cucerirea primelor locuri. Gru
pul avansat nu se destramă șl 
înainte de intrarea în ultima 
linie dreaptă, cam la 1000— 
1200 m de finiș, Oleg Leadov 
ți Milan Jurko sprintează, Mir
cea Romașcanu le prinde roa
ta, îl așteaptă pinâ cînd se re
laxează, ca atunci să atace cu 
aplomb. El va lua un avans 
de 50—60 m, suficient pentru a 

LA ȘAH (junioare)
cu 5 p, urmată de polonez» 
Agneska Brusztman. cu 4.5 p (1). 
Maestra româncă Marina Pogo- 
revicl se află pe locul 5. cu 3,5 
p șl o partidă întreruptă.

cutul și să privim cu optlmtam 
viitorul. Acum, urmează un alt 
med greu, ta București, ou prima 
selecționată a României, o re
vanșă a ultimei partide amicale 
desfășurate ta 1 Iunie 1979, la 
Beriia, ctad gazdele au ciștigat 
ta limită (1—9).

Formația RJ3. Germane, care 
va evolua miercuri la București, 
va fi alcătuită din cel mal bund 
fotbaliști ta ora actuală : jucă
tori ea • veche experfoață in- 
ternațională (nx. se vede din 
chenarul alăturat, In care flgu-

lată lotul RD. Germane care 
rești. Intre paranteze, numele 
dlcă, ta ordine, vîrsta șl numărul selecționărilor In prima re
prezentativă.

PORTARI: GrapenthJn (Jena) 36—14; Croy (Zwickau) 33—M. 
FUNDAȘI: Dorner (Dresda) 29—62; Klsche (Rostock) 23—59; 

Weise (Jena) 28—81; Schmuck (Dresda) ZI—3; Ullrich (Dynamo 
Berlin) 22 — debutant.

MIJLOCAȘI: HaeSner (Dresda) 28—45 ; Pommerenke (Magde
burg) Z7—41; Lindemann (Jena) 30—18; Weber (Dresda) 23—32.

ÎNAINTAȘI: Kotte (Dresda) 25—16; Streich (Magdeburg) 28—68; 
Hoffmann (Magdeburg) 24—67; Rddiger (Dynamo Berlin) 24—32; 
Krostitz (Halle) M — debutant.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 25) : Cagliari — 

Juventus 2—1 ; Inter — Avellino 
3—0 ; Ascoll — Roma 3—0 ; To
rino — Udinese 1—1 ; Perugia — 
Florentina 1—2 ; Napoli — Milan

Budapesta cu victoria selecționatei 
Italiei, oare in meciul decisiv a în
trecut cu 9—7 formația României, cla
sată pe locul do*. In preliminarii, 
floretiștil români au învins cu 9—7 
Ungaria și cu 9—7 Franța. Clasamen
tul final: 1. Italia — 3 v; 2. România 
— 2 v; 3. Franța — 1 v; 4. Unga- 
rla — 0 v.

TENIS • Jn primul turneu al cir
cuitului italian de tenis, la Sassari 
(Sardinia), Florin Segărceanu s-a ca
lificat în semifinale, după ce a dis
pus în sferturi de francezul Herve 
Gauvin cu 6-2, 6-0. Simbătă seara, 
in semifinală, cu jucătorul spaniol 
Angel Gimenez, a ciștigat primul set 
cu 7—6 șl a ajuns în cel de al doilea 
la 4—4, cînd ploaia a întrerupt jocul. 
Meciul, continuat duminică diminea
ța, a revenit lui Gimenez: 6-7, 7—5, 
6-0. 

trece pină la urmă primul li
nia de sosire, deși în spatele 
lui se declanșase o furibundă 
vînătoare. A fost o victorie 
prestigioasă, care a scos în 
evidență, tacă o dată, marile 
calități ale acestui rutier a- 
juns la apogeul carierei.

Clasament: 1. Mircea Ro
mașcanu (Dinamo Buc.) a paț- 
curs 118 km ta 2h 41:07 (me
die orară 43,945 km); 2. Mihail 
Tanev (Bulgaria); 3. H. J.
Hartnick (RDG); 4. Thomas
Barth (RDG); 5. Hans-Joachim 
Meisch (RDG); 6. Jozef Sze- 
kowski (Polonia); 7. Teodor 
Vasile (Dinamo Buc.); 8. Oleg 
Leadov (URSS); 9. Traian Sir- 
bu (Dinamo Buc.); 10. Milan 
Jurko (Cehoslovacia) — toți 
același timp cu învingătorul.

Ultima etapă a competiției 
s-a desfășurat duminică, pe un 
circuit situat pe bulevardul! 
Aurel Vlaicu din cartierul To
mis Nord. CXteva mii de spec
tatori i-au încurajat pe aler
gători de-a lungul celor 25 de 
ture, însumind 55 km. în tu
rul 8 (km. 16) s-au desprins 
Mircea Romașcanu, Costică 
Bonciu, Milan Jurko, Oleg 
Leadov, Andreas Petermann, 
Ion Paraschiv, Gheorghe Lău
tarii și Zdzislaw Kowalewski, 
Cei opt conlucrează la trenă, 
mărindu-și cu fiecare tur a- 
vansul și dîndu-ne certitudinea 
că dintre ei se va alege în
vingătorul. Așa s-a și întîm- 
plat șl la ultimul tur s-a de
clanșat bătălia finală, acerbă, 
cu dese schimbări de situație, 
victoria fiind obținută pe ul
timii metri de Milan Jurko,' 
la o diferență minimă de 
ceilalți alergători din gruptfl 
avansat.

Clasament : 1. Milan Jurko
(Cehoslovacia) a parcurs 55 
km ta lh 32:50 (medie orară 
35,540 km); 2. Andreas Peter- 
maim (RDG); 3. Mircea Ro
mașcanu (Dinamo Buc.); 4.
Costică Bonciu (Steaua); 5.
Oleg Leadov (URSS); 6. Zdzi
slaw Kowalewski (Polonia); 7. 
Gheorghe Lăutaru (Dinamo 
Buc.) — toți același timp cu 
învingătorul; 8. Ion Paraschiv 
(Voința Buc.) la 5 sec.; 9. Vla
dimir Telek (Cehoslovacia) la 
55 sec.; 10. Nikolai Gomeniuk 
(URSS) același timp. .<

Hrislache NAUM H

FotbalI ■meriaMWie
rează numărul selecționărilor),' ’ 
precum și cu o foarte bună forma j 
arătată In campionat. Mă refec > 
ta ,Jlbero"-Ul Dorner, la mljto^S 
cașil Pommerenke, Haefner. Lir*- i 
tfomana și la înaintașii Streich,' 
Hoffmann șl Kietliger (acesta din 
urmă autorul golului ta meciul 
ciștigat de Dynamo Bertin te 
Nottingham), care, desigur, na 
vor lipsi din formația noastră ta 
București. Zilele trecute, tatr-uo 
med de pregătire, la Altenburg. 
sefocțiooabBii au dispus cu 3—2 
(3—1) de formația suedeză B.K.H. 
Gatteborg.

WOLFGANG HEMPEL ț 
„Sportecho" — Berlin

va face azi deplasarea la Bucu- 
echlpei de club, iar cifrele tn-

• COMPETIȚII
0—1 ; Bologna — Pescara 0—0 ; 
Lazio — Catanzaro 2—0. Clasa
ment : inter 36 p : Juventus, 
Roma, Milan, Fiorentina și 
Ascoll 28 p.

ANGLIA (et. 35) : Everton — 
Arsenal 0—1 ; Coventry — Wol
verhampton 1—3 ; Tottenham — 
Liverpool 2—0 ; WB Albion — 
Leeds 2—1; Brighton — Nottin
gham 1—0 ; Stoke — Aston Villa 
2—0 ; Manchester . City — Bolton 
2—2; Crystal Palace —Manchester 
United 0—2 ; Ipswich — Derby
1— 1. In clasament : Liverpool — 
50 p, Manchester United — 46 p.
• La Sabac, în meci prelimi

nar pentru Turneul U.E.F.A. (ju
niori) Iugoslavia — U.R.S.S.
2— 0 (1—0). învingătoare și în pri
mul joc (2—0), echipa Iugoslaviei 
s-a calificat pentru turneul final 
ce va avea Ioc între 16 și 25 mai, 
în R.D. Germană.
• La Rhodos, in preliminariile 

Turneului U.E.F.A. (juniori), Gre
cia — Ungaria 1—0 (0—0).

r»nln.<*,î,a7noto’t'.a,:1nhA^rl'^.’ eo2 ”1’>w1?îcureL,,• rt' *• C<,n,° ’*■ * R î-,x ’• •f*- «•"»«”« ” «0 05: ««tio coreip. 115109) htKurter <37 | t.)., 10
ru nramatoie , abonament, prin 1LEXIM - departamentul export Import pretâ. P.O. Boi 136-137. telex II 226. Bucuteșîl, «tr. 13 Decembrie ni. 1

romsp. Tiparul L F. „Informația"
ft. 10363

Parasch.lv
C._M.rU
S.UA

