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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
I secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, duminică dimineața, o 
vizită de lucru în numeroase 
piețe agroalimentare din Capi
tală, precum și într-o serie de 
mari magazine comerciale si
tuate în perimetrul acestor 
piețe.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în piețele bucurește- 
ne a avut ca scop analizarea pe 
teren a modului în care sînt 
înfăptuite hotărîrile conducerii 
de partid și de stat privind 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu mărfuri agroali
mentare, sporirea fondului de 
carne și produse din carne, de 
peste, ouă, lapte și produse lac
tate, precum și de legume si 
fructe puse la dispoziția tu
turor cetățenilor Capitalei, crea
rea de noi piețe și extinderea 
multora din cele existente, con
struirea de noi spații comer
ciale șl modernizarea procesului 
de servire a cumpărătorilor.

Această vizită — care se în
scrie în permanentul dialog de 
lucru pe care secretarul "-eneral 
al partidului îl poartă cu oame
nii muncii de pe întregul cu
prins al tării pentru a stabili 
împreună, în modul cel mai de
mocratic. măsurile ce se impun 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei — a reprezentat o nouă 
mărturie a preocupării perma

nente a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru satisfacerea 
cerințelor și exigentelor me
reu sporite ale cetățenilor, pen
tru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului 
— telul suprem al politicii 
partidului nostru.

In toate locurile vizitate, 
secretarul general al partidului 
a fost intîmpinat cu bucurie și 
dragoste de mii de bucureșteni 
aflati in orele dimineții după 
cumpărături. Pretutindeni, mul
țimea a ovaționat pentru partid 
și secretarul său general, adu- 
cînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
grija pe care o poartă stator
nic oamenilor muncii din patria 
noastră, pentru condițiile civili
zate de viată și de muncă 
create tuturor cetățenilor tării. 
Oameni de toate vîrstele și pro
fesiile, muncitori, intelectuali, 
gospodine, au tinut ca, printr-o 
strîngere de mină, printr-o 
floare oferită din buchetul abia 
cumpărat, prin calde urări de 
„sănătate și viată lungă", să-sl 
exprime, simplu și firesc, cu 
spontaneitate și căldură umană 
sentimentele pe care le nutresc 
fată de conducătorul partidului 
și statului nostru, să-i vorbeas
că despre condițiile fot mai 
bune de aprovizionare, ca și, 
despre unele neajunsuri din ac
tivitatea unităților comerciale.

în această frumoasă dimi
neață de septembrie, piețele 
Capitalei — adevărate „cămări"

(Continuare In pag. a 4-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREȘEDINTELUI REPUBLICII ELENE, 

CONSTANTIN KARAMANLIS
Simbătă, 6 septembrie, ■ s-a 

încheiat vizita oficială între
prinsă în țara noastră la in
vitația președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
către președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis.

Vizita președintelui Kara
manlis în România a consti
tuit un nou moment remarca
bil în bogata cronică a bune
lor relații tradiționale româno- 
elene, reprezentînd o contribu
ție de scamă la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre, la 
cauza păcii, securității, destin
derii și cooperării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lu
me. Convorbirile avute de 
președintele Nicolae Ceaușesgu 
cu președintele Constantin .Ka
ramanlis, înțelegerile conve
nite vor stimula și mai mult 
dezvoltarea conluorării româ- 
no-elene pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. pre
cum și în domeniul vieții in
ternaționale relevînd, o dată 
în plus, însemnătatea deosebi
tă a contactelor la nivel înalt 
pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă, pentru promovarea 
idealurilor de pace, progres și 
bunăstare ale tuturor popoare
lor

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete s-a desfășurat pe

aeroportul OtopenI, împodobii 
sărbătorește.

Mii de bucureșteni aflați aici 
au intîmpinat cu îndelungi o- 
vații sosirea celor doi pre
ședinți, exprimîndu-și satisfac
ția pentru rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat, aclamînd 
pentru prietenia româno-elenă, 
pentru continua dezvoltare pe 
multiple planuri a relațiilor 
dintre țările noastre.

în uralele celor prezenți, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis și-au 
luat un călduros rămas bun, 
strîngindu-și miinilc cu priete
nie.

Președintele Karamanlis a 
mulțumit, încă o dată, tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru ospitalitatea cu care a fost 
înconjurat în timpul vizitei in 
țara noastră, subliniind in 
același timp însemnătatea 
convorbirilor pe care le-a avut 
cu președintele României pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
elene.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a mani
festat deplina satisfacție pen
tru vizita înaltului oaspete 
grec, pentru convorbirile pur
tate, pentru rezultatele fruc
tuoase ce deschid noi perspec
tive raporturilor româno-elene.

campionat:!! national de tir ai senioarelor

ANA CIOBANII REVINE IN FORMA: 
586 p LA PISTOL STANDARD

Tlnăra Maria Lakatoș, noua campioană la pușcă standard 3x20 f
Sîmbătă, la poligonul Tunari 

din București au luat sfîrșit în
trecerile campionatului național 
feminin pentru arme cu glonț. 
Ultimele probe, pușca standard 
3 poziții și pistolul standard, 
ambele olimpice, au relevat, 
fiecare în parte, caracteristici 
diferite ale luptei sportive pen
tru întîietate.

Pistolul standard a opus ce
le două generații, una în jur 
de 30 de ani, alta de aproxi
mativ 20, care luptă. în mo

mentul de față, pentru supre
mație în probă. Așa cum' s-au 
petrecut lucrurile, cel puțin în 
momentul de față, experiența 
este superioară elanului tinere
ții. Titlul național a revenit, cu 
586 p, campioanei europene din 
1977, Ana Ciobanu, care a de
vansat-o pe principala contra-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)
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Divizia A de fotbal — etapa a 6-a

DE NOUĂ ORI „1“ PE BULETINELE PRONOSPORT!
• Dinamo în fruntea clasamentului • 
mă ascendentă pentru cupele europene •

de la 5-0 la... 0-5 • Fanîci

REZULTATE TEHNICE
Progresul Vulcan - F.C.M. Galați 3-1 (1-0)
F.C.M. Brașov - Corvinul 1-0 (0-0)
Dinamo - „U" Cluj-Napoca 2-1 (1-0)
Chimia Rm. Vilcea - S.C. Bacău 4-2 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua 3-1 (1-0)
Jiul - F.C. Olt 4-0 (4-0)
F.C. Argeș - F.C. Baia Mare 5-0 (3-0)
„Poli" Timișoara - Polit. lași 2-1 (1-0)
Univ. Craiova - Sportul stud. 2-0 (0-0)

Universitatea Craiova și F.C. Argeș în for- 
Steaua, pe locul 13 I • F.C. Baia Mare, 

și Giuchici - cîte trei goluri I

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (13 septembrie)
Steaua
F.C.M. Galați 
Corvinul
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Olt
Univ. Craiova 
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
S.C. Bacău

Un spectaculos „3—3“ 
in fața porții lui Moldo
van, cîștigat de apără
torii oaspeți. Fază din 
meciul Dinamo — „U“ 

Cluj-Napoca.
Foto : Drago? NEAGU

GOLGETERII
6 GOLURI : Petcu, Panici — 

1 din 11 m.

4 GOLURI : Mureșan, Pre
da, Giuchici. D. Georgescu — 
1 din 11 m.

3 GOLURI : Ignat, Augus
tin, M. Sandu, Romilă II. Țevi, 
Dumitrache. Gabor, Coraș, 
Nedelcu. Paraschivescu, Pițur- 
că — 1 din 11 m, Radu II 
— 1 din 11 m.

REUNIREA LOTULUI
REPREZENTATIV

După cum se știe, miercuri 
10 septembrie echipa repre
zentativă de fotbal a Româ
niei va susține la Varna o în
tâlnire amicală cu echipa Bul
gariei.

tn vederea acestui joc (ul
tim test înaintea partidei din 
preliminariile C.M. cu Norve
gia. 24 septembrie, la Oslo) 
selecționabilii s-au reunit de 
ieri, în Capitală.

Azi. două antrenamente, iar 
mîine, după amiază, plecarea 
la Varna.

— F.C. Argeș
— F.C. Baia Mare
— Progresul-Vulcan
— F.C.M. Brașov
— Dinamo
— Politehnica lași
— A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul
— Politehnica Timișoara

1. DINAMO 6 5 0 1 12- 2 10
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 9- 3 10
3. F.C.M. Brașov 6 4 1 1 8- 4 9
4. Corvinul 6 4 0 2 15- 4 8
5. F. C. Argeș 6 4 0 2 12- 7 8
6. F. C. Baia Mare 6 3 1 2 10- 8 7
7. Chimia Rm. Vilcea 6 3 1 2 11-12 7
8. Politehnica lași 6 3 0 3 10- 8 6

9-10. Sportul stud. 6 3 0 3 11-10 6
Jiul 6 3 0 3 9- 8 6

11. Politehnica Timiș. 6 3 0 3 5- 5 6
12. A.S.A. Tg. Mureș 6 2 2 2 11-11 6
13. Steaua 6 2 0 4 7- 8 4
14. „U“ Cluj-Napoca 6 2 0 4 4- 7 4
15. Progresul Vulcan 6 1 1 4 7-15 3

16-17. S.C. Bacău 6 1 1 4 7-16 3
F.C. Olt 6 1 1 4 3-12 3

18. F.C.M. Galați 6 1 0■> 5 4-15 2

ROMÂNIA (masculin) Șl BULGARIA (feminin) -
CAMPIOANE BALCANICE LA VOLEI-JUNIORI

In sala FLoireasca din Capitală 
s-au desfășurat sîmbătă și dumi
nică ultimele jocuri ale Campio
natelor Balcanice de volei rezer
vate juniorilor și junioarelor. 
Sîmbătă dimineața, în competiția 
junioarelor, Bulgaria a întrecut 
Albania cu 3—0 (3, 2, 8) intr-un 
joc la discreția învingătoarelor. 
Au arbitrat : D. Manojlovlc (Iugo
slavia) și D. Dobrescu (Româ
nia). în jocul următor, echipa 
țării noastre a dispus de cea a 
Turciei cu 3—0 (7, M, 6), fiecare 
set începînd în nota de superio
ritate a junioarelor turce. în fi- 
nalurile seturilor însă, echipa 
României s-a impus fără drept 
de apel. Au condus jocul : O. 
Plakij (Albania) și P. Gheorghiev 
(Bulgaria).

In reuniunea de după-amiază, 
rezervată juniorilor, în primul

Cu 586 p, Ana Ciobanu redevine cea mai bună trăgătoare a 
probei de pistol standard.

Foto : Vasile BAGEAC

meci : Grecia — Albania 3—1 (7, 
—7, 10, 15). A cîștigat echipia
mal tehnică. Arbitrajul : S. Guild 
(Turcia) și I. Armeanu (Româ
nia). Jocul următor a opus echi
pele Bulgariei și iugoslaviei. Cu 
un blocaj mal sigur, bulgarii au 
cîștigat pe merit o partidă arbi
trată de E. Basis (Grecia) și N. 
Gălășeanu (România). In ultimul 
joc de sîmbătă, România — Tur
cia 3-1 (14, —7, 0, 10). A fost
un joc interesant. A învins 
echipa României, mai eficace la 
fileu prin Chițiga și Ghizdavu în 
special, dar nu putem omite 
inexactitățile — cam numeroasa 
— la serviciu și preluare. Arbitri: 
I. Bole tini (Albania) și L. Horo- 
zov (Bulgaria).

Duminică dimineață juniorii al
banezi i-au întrecut pe cei iugo
slavi cu 3—2 (11, -14, —13, 3, 13) 
într-un joc în care oboseala tur
neului șira spus cuvîntul. Au ar
bitrat: D. Dobrescu (România) șl 
S. Guild (Turcia). Pentru desem
narea ocupantei locului III în în
trecerea junioarelor, Albania — 
Iugoslavia 3-1 (—13, 1, 0. 8), du
pă un meci mai echilibrat doar 
în primul set. Arbitri : N. Gălă
șeanu (România) șl E. Rasis 
(Grecia).

Docul I în întrecerea fetelor șl 
l-au disputat echipele Bulgariei 
și României. Scor final 3—1 (5,
—14, 6, 7) pentru junioarele bul
gare, mal’ experimentate, cu o le
gătură mai bună între linii, cu 
acțiuni la fileu mai atent elabo
rate, în care aportul ridicătoarei 
Redka Bojeva a fost decisiv. Din 
echipa, română, în creștere de 
formă de la meci la meci, dar 
încă insuficient sudată, am notat 
blocajele și atacurile Niculinei 
Stânică și ale Danielei Drăghici. 
Arbitri: O. Plakij (Albania) și 
D. Manojlovici (Iugoslavia).

Grecia — Turcia 3—0 (5, 14,
8). Un joc fără istoric, grecii 
întrecîndu-șl net partenerii. Ar
bitrii jocului : D. Vasile (Româ
nia) și U Horozov (Bulgaria).

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 4-a)



După opt etape in Divizia A de rugby

STEAUA Șl DINAMO ÎȘI CONTINUĂ... DUELUL PENTRU TITLU
Etapa a VlII-a a Diviziei A de 

ț-ugby reține atenția prin... due
lul indirect dintre cele două pro
tagoniste ale competiției, Steaua 
și Dinamo, din nou învingătoare 
la scoruri comode...

DINAMO-FARUL 34—12 (11—3)
Chiar și în condițiile unor im
provizații de ultim moment pe 
linia de treisferturi (Chiricencu 
Înlocuit cu Rovența, Constantin 
Utilizat „uvertură", în locul lui 
Marghescu, Aldea jucînd centru 
alături de Marin, iar M. Zafies- 
cu aripă), gazdele s-au impus, 
preluînd inițiativa încă din start. 
Matură, .impecabil condusă de 
Dărăban, incontestabil cel mai 
vivace și lucid conducător de joc. 
formația dinamovistă a acționat 
grupat și percutant, ori de cite 
ori a descoperit breșe în dispo
zitivul de apărare advers, obți- 
nînd destul de lejer victoria. 
Echipa oaspe, întinerită, are me
ritul de a nu fi cedat pasul, 
nici chiar atunci cînd a fost con
dusă categoric (min. 44 : 30—9), 
ci s-a ținut scai de adversara sa. 
Și poate că scorul ar fi fost ceva 
mal strîns, dacă Bucos, realiza
tor ideal altă dată, n-ar fi ratat 
patru l.p. din poziții foarte avan
tajoase, iar liniile dinapoi alte 
ocazii clare de eseu, în imediata 
vecinătate a buturilor dina mo vis- 
te. Vărzaru n-a fost găsit, întot
deauna, de coechipierii săi, în 
timp ce Bogheanu a acționat pri
pit. în plus, placajele oaspeților 
s-au arătat a fi prea blînde, iar 
Înaintarea, lipsită de aportul lui 
Dumitru (căpitanul echipei, eli

START PROMIȚĂTOR IN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
Reintitoirea cu handbalul s-f 

produs ieri sub auspicii dintre 
cele mai plăcute. Printre parti
de ale unei noi ediții — a 
XXIII-a — a campionatelor re
publicane. masculin și feminin, 
Divizia A au satisfăcut, în ge
neral, cerințele. S-a jucat ra
pid si combinativ, s-au marcat 
goluri multe și, din relatările 
corespondenților noștri. reiese 
că a existat o mai mare pre
ocupare pentru jocul modern, 
iute și fără durități. în parti
dele disputate cu acest prilej 
rezultatele înregistrate au fost 
cele scontate. Dar iată scurte 
însemnări de la aceste jocuri :

FEMININ

„tl“ CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 13—16 
(4—6). Meciul s-a disputat la 
Bistrița, în noua sală polivalen
tă din această localitate, și a 
fost cîștigat, pe merit, de bucu- 
reștence, mai eficiente în atac 
61 cu o apărare mult mai bine 
organizată. Ele au condus tot 
timpul, încheind meciul în 
forță. Au înscris : Damian 6, 
Pasc 3, Murariu 2, Petrescu si 
Macarie cîte 1 pentru „U“. res
pectiv Bădescu 4, Sasu 4, Popa 
3, Caramalău 2, Manolescu 2. 
Ionescu. Au condus A. Pohl și 
V. Ciueă (Timișoara). (I. TOMA 
— coresp.).

TEROM IAȘI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 18—9 (10—4). Un 
med dirz disputat în ciuda 
scorului final. Echipa oaspete 
a manifestat multă ineficacita
te. jucînd în prima repriză timp 
de 21 de minute fără să mar
cheze gol! Cele mai multe 
puncte: Avădanei 8, Ionașcu și 
Ilumelnicu — cite 2 pentru 
TEROM, și Dud aș 4 pentru Mu
reșul. Au condus C. Căpățină și 
Gh. Mihalașcu (Buzău). (D. 
DIACONESCU — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — TEX
TILA BUHUȘI 20—16 (6—8).
N-a lipsit mult ca partida să 
se Încheie cu o copioasă surpriză. 
Noile promovate, handbalistele 
de la Buhuși, au condus ne 
campioane timp de 34 de mi
nute. Știința Bacău a luat pri
ma oară conducerea abia în 
min. 38 : H—10. Au înscris : 
R. Florea 7, Lupșor 5, Răducu 
3: TSr°k 3 Hrișcu si Marian 
cîte 1 — Știința, respectiv, Mi- 
hăilă 'S, Ciobotaru 5. Fodor 3. 
Au condus T. Dăîan si I. Se- 
redenciuc (Iași). (I. IANCU - 
coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LATRA- 

GFRE/Y EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 7 SEPTEMBRIE 
1980

FAZA I : Extragerea I : 16 43 37 
27 28 18 ; extragerea a Il-a : 31 
9 43 2 40 7 ; extragerea a IH-a : 
45 44 36 34 26 4 ; extragerea a
IV- a : 42 36 2 15 13, 24.

FAZA A Ii-a : Extragerea a
V- a : 40 21 13 8 41 ; extragerea a
VI- a : 30 13 li 16 41 ; extragerea 
a Vil-a: 32 30 40 18 1 : extrage
rea a VUM: 5 33 4 31 30.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 
772.586 lei. 

minat în min. 44 !) a avut o 
prestație ștearsă. Realizatori: Va- 
raschiv și M. Zafiescu cîte două 
eseuri, Aldea, Caragea cîte un 
eseu, Constantin drop4-l.p.4-2 tr., 
resp. Bucos 3 l.p. 4-drop. A con
dus excelent, T. Witting. (T. 
ST AM A).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC— 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE 12-19 (6—9). 
R.C. Grivița Roșie nu a întîmpi- 
nat rezistența așteptată din par
tea unui „XV" care ne obișnuise, 
în ultimul timp, cu un joc mult 
mai avîntat, mai spectaculos, mai 
dî.rz. Studenții s-au apărat de as
tă dată slab, în atac s-au văzut 
foarte rar, excelenta lor linie de 
treisferturi nefiind pusă în va
loare. Elevii lui Viorel Moraru 
și Radu Demian nu s-au lăsat 
invitați și au trecut la clima jo
cului, dominînd pe alocuri insis
tent, ceea ce a condus la înscrie
rea a două eseuri : min. 23 (ac
țiune bună Vlad — Iordache — 
E. Ștefan continuată bine de Si- 
mion și finisată de Sabău) ; min. 
53 (suită de atacuri, Ștefan se 
insinuează spre but, pasă la Vlad 
— încercare). Pentru învingători 
au mai punctat Simion — drop 
4- l.p.-f-tr., Sișiu — drop. Punc
tele studenților se datorează toate 
lui D. Cojocaru (4 l.p.), un tînăr 
cu apreciabile calități. A condus 
cu unele greșeli Al. Lemneanu 
(D. CĂLIM ACHI).

STEAUA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 90-3 (36—0). Campionii au 
făcut ieri cel mai bun med din
tre toarte pe care le-au susținut 
în Capitală. Le-a „ieșit", cum se 
spune, totul, înfrîngînd rezistența

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — „U“ TIMIȘOARA
13—17 (G—11). Derbyul local a 
corespuns așteptărilor. Studen
tele, cu o echipă mai omogenă, 
au obținut o meritată victorie. 
Cele mai multe goluri: Plavo- 
sin 4, Torjoc 3, și Melinte 3 
pentru Constructorul, Cotîrlă și 
Popăilă cîte 4 — Universitatea. 
Arbitri : I. Manoliu si Șt. Oc- 
neanu (Sibiu). (C. CREȚU — 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 25—11 (12—5). Victorie 
categorică, meritată chiar si la 
această diferență. Cele mai 
multe puncte: R. Marian 7, An
drei 6. Pătruț 5 — Rulmentul; 
respectiv Bosi-Igorov 7. Arbi
tri : N. Danieleanu si I. Nicolae 
(Ploiești). (V. SECĂREANU — 
coresp.).

MASCULIN

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— „U“ CRAIOVA 24—17 (12—5) 
O plăcută surpriză pentru pu
blic această tinără echipă a lui 
H.C. Minaur care. în min. 38 
conducea la 10 goluri diferență: 
17—7. Excelent jocul lui Mări
cel Voinea care a dat un ade
vărat recital. Înscriind... 15 go
luri ! Alături de etl, pentru 
H.C. Minaur. mai multe punc

CAMPIONATUL NAJIONAL
(Urmare din pag I)

candidată la titlu, Anișoara 
Matei, cu două puncte. Cam
pioana își datorează succesul 
unui progres substanțial și cal
mului din întrecerea de preci
zie, cînd a totalizat 290 p. net 
peste media din ultimul an. 
Anișoara Matei a muncit mult 
dar n-a putut face nimic în 
fața unei partenere de între
cere in zi mai bună decît ea. 
Locurile următoare au revenit 
unor reprezentante ale tinerei 
generații, în sensibil progres, 
notabile răminînd mai cu sea
mă performanțele Virginiei Si- 
soo (locul 3, cu 579 p) și Do
rinei Guler (locul 5, cu 571 p). 
Cum primele două clasate a- 
parțin clubului Dinamo, era fi
resc ca. și întrecerea pe echipe 
să revină secției din șos. Ște
fan cel Mare, cu totalul de 1729

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6—7 SEP

TEMBRIE 1980
I. A.S.A. Tg. Mureș—Steaua 1

II. Progresul—F.C.M. Galați 1,
III. F.C.M. Brașov—Corvinul 1
IV. Dinamo—„U" Cluj-Napoca 1
V. Chimia Rm. V—S.C. Bacău 1

VI. Jiul Petroșani—F.C. Olt 1
VII. F.C. Argeș—F.C. Baia Mare 1 

vm. Po-li. Tim.-Poli. Iași 1
IX. Univ. Craiova—Sportul st. 1
X. C.S.M. Sv.—Gl. Buzău 1

XI. Șoimii Sibiu-C.S. Tirg. 2
XU. Met. Cu gir—F.C. Bihor X

XIEL F.C.M. Reșița—Olimpia S.M. 1 
Fond de cîștiguri : 582.032 lei. 

studenților, după numai 10 mi
nute. Nu mai puțin de 15 eseuri, 
toate transformate (!) au condus 
la o asemenea diferență, nouă 
dintre ele fiind rezultatul unor 
faze purtate ireproșabil de o 
echipă aflată — repetăm — în 
j,zi mare". Au punctat : Fuicu 
(mai decis ca oricînd) — 5, Za
fiescu I și C. Florea — cîte două, 
Enache, Achim, Rădulescu, Pos- 
tolachi, Pojar, Murariu — cîte un 
eseu, transformate de Alexandru 
— 13 și Codoi (redivivus !) — 
două. Fără probleme, arbitrajul 
lui C. Cristăchescu. (G. RAEȚ- 
CHI).

RAPID — POLITEHNICA IAȘI 
18—6 (9—0). Joc frumos, victorie 
meritată a gazdelor. Realizatori : 
Stănescu (7), D. Gheorghe (7), 
Luca (4), respectiv Signeanu (6). 
A arbitrat bine St. Rădulescu. 
(D. Diaconescu, coresp.)

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA CE- 
MIN BAIA MARE 6-15 (3-3).

P.T.T. ARAD — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 9-3 (3—3).

RULMENTUL BlRLAD — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 19-0 
(9-0).
în clasament : 1. Steaua, 2. Di

namo, cîte 24 p. (în continuare 
neînvinse), 3. Știința CEMIN 
Baia Bare 22 p., 4. Farul 20 p., 
5. R.C. Grivița Roșie 19 p, 6. 
P.T.T. Arad 16 p, 7. Știința Pe
troșani 15 p, 8. R.C. Sp. stu
dențesc 14 p, 9—-11. „U« Timișoa
ra, Rapid, Rulmentul cîte 12 p, 
12—14. C.S.M. Sibiu, Constructo
rul C-ța, Politehnica Iași cîte 
10 p.

te au marcat Oros 3 și Boroș 
2. De la oaspeți cei mai efi
cienți : Dumitru 7, Cornea și 
Stuparu cîte 4, Au arbitrat Gli. 
Sandor și Fr. Lackomcsik (O- 
radea). (V. SASARANU — co
resp.).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M 
BORZEȘT1 21—18 (12—7). Meci 
de factură tehnică modestă, pe 
care gazdele, mai experimenta
te, l-au cîștigat destul de greu. 
Cele mai multe puncte : Vasi- 
lache, Nicolcscu. Corne» si Se- 
limeși cîte 5 pentru Știința, A. 
Berbecaru 6 si Blaș 5 pentru 
C.S.M. Au condus Al. Vîrtopca- 
nu și Șt. Georgescu (București) 
(S. NENIȚĂ — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— GLORIA ARAD 16—15 (9—9). 
Meci foarte disputat, în care 
cele două echipe s-au aflat de 
12 ori la egalitate^ Superiorita
tea tehnică a timișorenilor a 
fost în cele din urmă decisivă. 
Cele mai multe puncte : Folker 
7, Cristian 3— Politehnica, res
pectiv Vojtilă, Kolleth și le
nea cîte 3. Au condus P. Rad- 
vani (Cluj-Napoca) si L Gre- 
benișan (Tg. Mureș).

• Azi în sala Floreasca au 
loc meciurile : Steaua — Relon 
Săvinești (16,30) si Dinamo 
București — Dinamo Brașov 
(17,45). ambele din campionatul 
masculin Div. A.

DE TIR Al SENIOARELOR
p (cea de a treia componentă 
a formației a fost Maria Ma- 
covei).

Mult mai echilibrată a fost 
întrecerea de pușcă standard 
3X20 f, care s-a încheiat, insă, 
cu rezultate globale mai scă
zute. Astfel, cifra care a de
semnat pe învingătoare. 566 p, 
a fost realizată și de Maria 
Lakatoș și de Eva Ionescu, 
titlul revenind primei, la baraj. 
Maria Lakatoș, studentă In 
anul I la I.P. Oradea, a repetat 
cu succes tentativa de a cuceri 
un titlu individual, demonstrfnd 
că se află în formă si că are 
mari posibilități de a progresa 
într-un viitor nu prea îndepăr
tat. La echipe, victoria a re
venit tot clubului Dinamo, cu 
1679 p.

REZULTATE TEHNICE, puș
că standard, 3X20 f, individual: 
1. Maria Lakatoș (C.S.U. Ora
dea) 566 p, 2. Eva ionescu 
(C.S.U. Brașov) 566 p, 3. Nicu- 
lina Iosif (I.E.F.S.) 563 p, 4. 
Mariana Feodot (Dinamo) 563 
p, 5. Roxana Lămășanu (Olim
pia) 563 p, 6. Veronica Tripșa 
(Dinamo) 559 p ; echipe : 1.
Dinamo 1679 p, 2. I.E.F.S. 1669 
p, 3. Olimpia 1643 p ; pistol 
standard, individual ; 1. Ana
Ciobanii (Dinamo) 586 p (290 
+ 296), 2. Anișoara Matei (Di
namo) 584 p, 3. Virginia Sisoe 
(Steaua) 579 p, 4. Elena GhCo- 
roaie (Steaua) 572 p, 5. Do/ina 
Guler (U.T. Arad) 571 p, 6. 
Silvia Kaposztay (U.T. Arad) 
568 p ; echipe : 1. Dinamo 1729 
p, 2. Steaua 1715 p, 3. U.T. 
Arad 1691 p.

Divizia A, 

etapa a 6-a

I 
I
I
I
I
I
I
I

HORA LIDERILOI
Suspens la Craiova ! Stupoare, mister, 

disperare 1 Legitimațiile jucătorilor U- 
niversității dispărute fără urmă. Găsite 
în sfirșit, situație salvată in ultimul moment, 

căci fără legitimații, meciul se pierde la 
masa verde cu 0—3. Discreție totală. Nici o 
vorbă, cum au dispărut, cum au apărut. 
Apoi 2—0 cu Sportul studențesc, victorie cu 
două pierderi de jucători, Tilihoi și Țiclea- 
nu, accidentați și indisponibili pentru meciul 
Bulgaria — România de miercuri, de la Var
na. Aceste pierderi, chiar momentane, pen
tru echipa națională, indiferent cum s-au 
produs, reactualizează grija pentru lotul de 
selecționabili in preajma unor intilniri in
ternaționale de mare importanță, inter-clu- 
buri și inter-țări.

Dealtfel, etapa a 6-a. a avut ape mai 
liniștite decit etapele precedente. Iată pri
ma etapă a noului campionat in care toate 
echipele gazdă ciștigă. Intr-un singur loc, 
la Brașov, a fost cit pe aci ca oaspeții din 
Hunedoara, lideri insoliți ai acestei toamne, 
să plece cu un punct. Din păcate pentru 
^minjii lui Lucescu", un ultim minut fatal...

Din cele nouă rezulta 
par firești, eșecul băimăr 
0—5, face o notă separe, 
lui Viorel Mateianu obij 
mea să joace bine și > 
Ceea ce s-a părut inspit 
tatori, televizarea de la 
s-a dovedit a fi un joc 
doar o echipă, pe F.C. , 
jucat ca și cum ar fi c. 
antrenorului lor acordat 
nerea trecută.

Aceste 5 goluri incasatt 
re intr-o etapă (pină sin 
3 goluri in 5 etape), co 
de eficacitate al noului 
goluri intr-o etapă.

Și incă ceva. Liderii 
schimbă ca intr-o horă, 
ții. 4 in 6 etape, Steaua 
tatea Craiova și Corvinul 
va așteaptă la colț să re

I 
I 
I 
I
I
I
I
I
1 
i
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I

SUCCES NET
Aflată după o înfrîngere, e- 

chipa piteșteană a făcut din 
jocul ei cu F.C. Baia Mare 
..meciul campionatului". Final
mente, ea a obținut ceea ce 
și-a propus, întrucît, spre deo
sebire de partenera de între
cere, a tratat — de la început 
— exemplar, la maniera fotba
lului competitiv, ambele mo
mente ale jocului ; cu Bărbu- 
lescu, al treilea stoper, „um
bra" lui Terheș, cu Ignat și 
Kallo (in special ultimul), 
„jandarm" la două din „piesele 
grele" ale oaspeților, Mureșan 
și Radu. Toți acești trei jucă
tori piteșteni „urcau" în atac 
imediat ce echipa lor intra în 
posesia mingii. Și ofensiva di
rectă, frontală, a gazdelor, a 
amendat — prin trei goluri în
scrise în mai puțin de o jumă
tate de oră — erorile mari, 
ușor vizibile și pe micul 'ecran, 
făcute de oaspeți in faza de

APOSTOL REANIMA SPERANȚELE...
PROGRESUL VULCAN - F.C.M. GALAȚI 3-1 (1-0)

Stadion Progresul : teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 7000. 
Au marcat : APOSTOL (m>n. 25 și 60), MARICA (min. 88), respectiv OLTEANU 
(min, 82). Șuturi la poartâ : 20—6 (pe poartâ : 10—4). Comere : 14—6.

PROGRESUL : Giron 6 (min. 82 Bulancea) — Mateescu 6, Ciugarin 7, G.
Sandu 7+. G. Ștefan 6 — Nignea 6, 
6) — D. Florian 8, Țevi 5, Apostol 7.

F.C.M. GALAȚI : Jivan 6 - Vlad 5, 
— Moțoc 6, Baiaban 6, Bejenaru 5 — 
5, Zamfir 5 (min. 54 Orac 6).

A arbitrat : S. Drâgulici 9 ; la lini' 
Severin) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : ȚOLEA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe• —.. .. -
Progresul s-a prezentai la a- 

oest joc ca o echipă fără alter
nativă. convinsă fiind de faptul 
că o înfrîngere ar pune capăt 
pină și celor mai firave visuri 
de rămânere în prima divizie. 
Lanterna roșie a obtinut o vic
torie meritată, dar care a fost 
Înlesnită copios de replica cu 
total sub așteptări a gălătenilor 
in primele 45 de minute. (Ci
neva spunea — pe bună drep
tate — in tribună că între 
F.C.M. Galati din primăvara 
trecută. 2—2 cu Steaua, și echi
pa de astăzi este o diferență de 
cel puțin două clase, la toate 
capitolele). Jocul începe cu o 
foarte mare ocazie a lui Țevi 
(min. 22), pe fondul menținerii 
gălătenilor în propria jumătate 
de teren. Scorul este deschis în 
min. 25, cînd Zamfir pierde co
pilărește 6 minge, D. Florian in
terceptează. sprintează scurt iar 
APOSTOL reia cu capul centra
rea cu boltă a tînărului extrem 
dreapta. Ocaziile bucureștenilor 
se succed, dar gălățenli pierd

| O REPRSZĂ SECUNDĂ FRUi

IO primă repriză „cuminte", fără 
nerv. A făcut excepție faza din 
min. 11, cînd Mangeac a respins 
greșit, Carabageac a șutat în pi- 

Icioarele apărătorilor, balonul a 
ajuns la Basno, care a centrat 
și PREDA a înscris din apro
piere. In min. 28 și 31, Caraba- 

Igeac și Teleșpan au ezitat să șu- 
tx?ze din poziții foarte bune, iar 
în min. 34, Constantin l-a blo
cat curajos pe Fîșic, salvînd go- 

Ilul. Asta a fost tot.
După pauză parcă ne-am aflat 

pe un stadion, cu alte echipe pe 
gazon. Tn min. 50, la un frumos I contraatac, Chitaru l-a „pierdut"
pe drum pe Cincă, a centrat șl 
F1ȘIC a marcat dezinvolt. Golul 
a animat partida, a renăscut am- I biții și spectatorii aveau să a-
siste la un final de-a dreptul 
palpitant. Chimia a ratat prin 
Preda și Stanca (min. 53 și 70) 
în timp ce centrarea lui Chitaru 

Ia fost reluată Imprecis de către
Vamanu (min. 61), iar șutul lui 
Soșu (min. 74) a fost doyiat de 
Constantin în „transversală". Chi-

AL NOR ECHIPE I
F.C. ARGEȘ - F.C. BAIA MARE

Stadion „1 Mai* ; teren foarte bun ; timp câh 
motiv 20 000. Au marcat : RADU II (min. 10, dir 
(min. 13), SIGMIREAN (min. 84), BALUȚA (ml 
14—4 (pe poartâ : 10-2). Comere : 5—1.

F. C. ARGEȘ : Ariclu 7 — M. Zamfir 8, Stanei 
Ignat 7, Bârbulescu 8, Kallo 8+ — Nica 7 (min 
Moîceanu 7 (min. 83 Sigmirean).

F.C. BAIA MARE : N. Râducanu 4 — Borz 4, C 
4 — P. Radu 5, Bălan 6, Mureșan 5 — Roznai 5, 
5), Deac 5 (min. 62 Sepl 6).

A arbitrat : G. Retezan 7 ; la linie : A. Del 
București).

Cartonașe galbene : N. RADUCANU.
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe 0-1 (0-0).• —

apărare ; cînd Răducanu a fost 
de-a dreptul ridicol in tenta
tivele lui de a repara din gre
șelile ultimei linii, preocupată, 
tot timpul, să aplice (riscant, 
defectuos) jocul la ofsaid. In
tr-adevăr, nu se scursese o 
treime din meci cînd RADU II 
(min. 10 — din 11 m —, acor
dat la un fault comis de Koller 
asupra autorului golului, la o 
jumătate de metru în interiorul

careului) 
din nou 
ins crises* 
mătăți d 

Cu co 
meciul 4 
pă relu. 
moral, I 
avut fo 
ei șut d 
Sepi în 
adversar 
march ez

Marica 7, Niculcea 6 (min. 54 Anghel

Olteanu 6, Constantinescu 6, Țolea 5 
Majaru 6 (min. 64 Florea 6), Cramer

• : T. Moisescu (ambii din Drobeta Tr.

: 4-1 (0-1).

(SIGMII 
LUȚA - 
tea... ba 
în min.

Spre < 
F.C. Ar 
— scor 
de mult 
Dobrin 
iestria J 
sul a fos

G

un mare moment de egalare. 
prin Majaru (min. 29), dealtfel 
singurul șut pe poartă al oas
peților. în această primă parte. 
După pauză, Țevi ratează alte 
două ocazii rarisime (min. 57 
și 58), dar Progresul majorează 
scorul în min, 60, pe traiectoria 
Țevi — D. Florian — Țevi 
(bară) — APOSTOL (reluare în 
gol). La 2—0 gălățenii par... în
viorați, Cramer are un voleu 
bun (min. 67), iar Orac îl imită 
(min. 69). După un șut de mare 
spectacol al lui Marica (min. 
76), în fapt o reeditare a șutu
lui „care a eliminat pe Rapid", 
OLTEANU reduce handicapul 
(min. 82), trimițînd cu capul, 
sub Giron. Gălățenii insistă, 
Motoc ratează egalarea (min. 
86), dar MARICA sprintează pe 
contraatac (min. 88) și consfin
țește, prin al treilea gol, o vic
torie menită să reanime spe
ranțele’unei echipe care Încear
că să găsească pasul primei di
vizii...

loan CHIRILA

N
PO

Stadion 
17 000. fi 
Șuturi la

hPOLP 
6 - Viș< 
(min. 72

POLITE 
— Romilc 
59 Cioac

A arbi 
și M. Ivi

Trofeul

Echipa 
nou în 
puncte, 
spectato 
evoluinc 
raj atoar- 
duda 
jocului 
nute - 
faza de 
încîldte 
avut n 
varietat 
pentru 
Atunci 
facă bi 
timișor< 
la fln^ 
rește : 
cu poaj

CHIMIA RM. VILCEA - S.C. BA!
Stadion ,,1 Mai" ; timp frumos ; teren foar 

ximativ 10 000. Au marcat : PREDA (min. 11), 
63 din 11 m și 83), ȘOȘU (min. 78), t
poartă : 19—10 (pe poartâ : 10—5). Comere : 9—4

CHIMIA : Constantin 6 — Basno 7, Cheron i 
xandru 8, Savu 8, Carabageac 5 — Teleșpan 6 
6), Georgescu 6 (min. 46 Gîngu 7).

S.C. BACAU : Mangeac 4 — Andrieș 6, Sole 
— Cărpuci 6, Șoșu 7, Solomon I 7 — Chitaru 8

A arbitrat : C. Bârbulescu 6 ; Ic linie : I. Vc 
V. Ciocîlteu (Craiova).

Cartonase galbene : SOLOMON I.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—4 (1

C . ..............     -
mia a luat conducerea în min. 
63, cind Preda a fost împiedicat 
din spate, în careu, și SAVU a 
transformat penalty-ul. S. C. Ba
cău a egalat din nou (min. 78), 
cînd SOȘU a marcat din cen
trarea lui Cliitaru, dar peste două 
minute, la excelenta pasă a lui 
Savu, GÎNGU a trimis mingea 
în poartă. Localnicii s-au des
prins în min. 83 : acțiune indi
viduală a lui SAVU și șut de 
la 15 m. Mangeac n-a putut evita

golul
Arbitra 
aproap 
mare 
la 3—! 
oaspeț 
Solomi 
partea 
Un m 
o altă 
pitant.
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ECHIPE.
AESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (0-0)
Stadion Central ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — aproxi

mativ 30.000. Au marcat : CAMATARU (min. 57), GEOLGAU (min. 60). Șuturi 
la poartă : 30—5 (pe poartă : 18—1). Cornere : 15—1.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 8, Ștefănescu 9, Tilihoi 6 (min. 
Irimescu 7), Ungureanu 7 — Țicleanu 7 (min. 46 Donose 7), Beldeanu 
Bălăci 8 — Crișan 6, Câmătaru 8, Geolgâu 9.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 9 - Tănâsescu 6. B. Grigore 6 (min. 
Constantinescu 
61 Munteanu I 

A arbitrat : 
șl A. Forwirth 
ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : BOZEȘAN, BELDEANU. 
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 3—0 (1—0).

• ............. .... ...............
lipsit decît 5 minute pen- 
echipia campionă să piar- 
terenul său prin... nepre- 
! Și aceasta pentru în

că studenții cra- 
legitimațiile la

42
6,

.70 
6), Cazan 8, Munteanu II 8 — lorgulescu 7, Bozeșan 5 (min. 
5), Cățoi 6 — FI. Grigore 5, M. Sandu 5, Chi'naia 5. 

N. Ra inea 9 ; la linie : D. Munteanu (ambii din Bîrlad) 
(Timișoara) — ambii tușierl cu unele greșeli în semnalizarea

N-a/u 
tru ca 
dă pe 
zentare 
credibilul motiv 
ioveni n-aveau 
stadion.

Timp de 60 . _
avut senzația că asistăm la o 
partidă dintr-o cupă europeană. 
60 de minute în care o formație, 
cea. gazdă, a atacat cu vigoarea

de minute, am

echipelor vest-germane, iar cea
laltă s-a apărat în cel mai „ita
lian 44 stil cu putință. Cu orgoliul 
rănit de acel 0—0, acasă, cu Spor
tul studențesc, în martie, echipa 
campioană a declanșat din start 
un asediu continuu, cu o forță 
de atac deosebită. Mecanismul de
fensiv al oaspeților, față în față 
cu „cavalcada" olteană, au oferit, 
într-o singură jumătate de teren, 
faze de mare spectacol. Craio-

TREI GOLURI SPECTACULOASE
DINAMO - „U“ CLUJ-NAPOCA 2-1 (1-0)

Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp foarte frumos ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Au marcat: STREDIE (min. 10), IORDACHE (min. 59), 
respectiv FLORESCU (min. 58). Șuturi la poartă : 19—10 (pe poartă : 10—4). 
Cornece : 6-8.

DINAMO : Speriatu 7 — Mărginean 6 (min. 60 Dumitrescu 7), I. Marin 6, 
Ghiță 7, Stânescu 7 — Dragnea 6, Augustin 6, Stredie 7 — Țălnar 8, D. 
Georgescu 6, Iordache 7.

UNIVERSITATEA : Moldovan 7 - L. Mihai 6, Dobrâu
— Parațchl 6 (min. 46 Florescu 7), Moș 6 (min. 73 
Țlglariu 6, Țegean 7, Batacliu
A arbitrat : Cr. Teodorescu 

șl P. Silvestru (Focșani).
Cartonașe galbene : GHIȚĂ.
Trofeul Petschovschi : 10. La

• i ......... ...
notabile (Dinu, Mul- 
Custov la Dinamo, 
II, Boca și FI. Pop

venii au atacat 60 de minute în- 
tr-un tempo viguros. Iar dacă 
studenții bucureșteni au rezistat, 
merite ’ “ 1 __ 2
special portarul Moraru, pur și 
simplu — ----------------
șpagat, .. „ ______ ___ ___ __
clu, din cădere, apărînd din pă- 
mînt, din iarbă verde, acolo unde 
trebuia, în fața „bombardamen
tului" craiovean: Bălăci min. 1, 
5, 13, 33, 47 ; Geolgău — min. 14, 
53 ; Cămătaru — min. 11, 52 ;
Bel dea nu — min. 25, Irimescu — 
min. 63 —, toate acțiuni care pu
teau însemna goluri. Din păcate, 
frumoasa luptă a fost umbrită de 
accidentările lui Tilihoi (min. 41) 
și Țicleanu (min. 43, cînd a 
intrat „tare" la o minge pe care 
o râvnea cu aceeași înverșunare 
și Iorgulescu) și de gestul lui 
Beldeanu, care l-a „alergat4 .. _ 
Bozeșan. Regăsindu-și repede e- 
chilibrul,- în pauză, echipa cam
pioană va puncta curînd decisiv. 
Nu din penalty, cum ar fi dorit 
Crișan în min. 40, cînd a simulat, 
dar arbitrul n-a căzut în „capca
nă44, ci din două splendide acți
uni create de fundașii centrali, 
în min. 57, după slalomul lui 
Ștefănescu, s-a executat un cor
ner, bucureștenii au respins, Bă
lăci a recentrat și CAMATARU 
a marcat, cu capul, din apropie
re ; în min. 60, GEOLGAU. de
venit fundaș central, face o cursă 
cu... obstacole, le trece pe toate 
și înscrie de unul singur.

Mircea M. IONESCU

•are defensiva în mod

uluitor, respingînd prin 
ca la hochei, de la vin-

pe

MAI ERAU 50 DE SECUNDE
F.C.M. BRAȘOV - CORVINUL HUNEDOARA 1-0 (0-0) 

,A'^diO? Tineretului ■ *in,p frumos ; teren bun ; spectatori - aproximați» 
25 000. A marcat : PARASCHIVESCU (min. 90). Șuturi la poartă : 15-6 (pe 
poarta : 7-3). Cornere : 12-2.

F.C.M. Balaș 8 - Papuc 6, Naghl 7, Panache 7, Pescaru 7 - Șuleo 7, Fur
nică 8. Bucur 6 (mm. 65 Boriceonu 6) - Sandu 6 (min. 46 Bința 7) Pa- 
raschivescu 8, Spirea 7.

CORVINUL : I Gabriel 8 - Nicșa 7. Andone 7, Dublnciuc 7, Bogdan 7 
“ Dumitriu IV 8, Petcu 7, Klein 7 (min. 40 Rednic 6) - Lucescu 7, Dumi- 
trache 6, Văetuș 6 (min. 70 Gabor 6). /. wumi

A arbitrat : C. Jurja 9 ; la linie : N. Georgescu șl D. Râdulescu (toți 
din București). ' ‘

Cartonașe galbene : NICȘA.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 1-1 (1-0).

0
In pofida dominării teritoriale, 

F.C.M. Brașov, fără un coordo
nator veritabil (Bucur, care de 
obicei îndeplinește acest rol, a 
avut o zi ștearsă) nu putea des
trăma apărarea bine organizată a 
hunedorenilor. Brașovenii au în
ceput să domine abia după min. 
55, cînd, pe un contraatac, Vă- 
«etuș a trimis puternic, jos, la ră
dăcina barei, dar portarul Balaș 
a prins cu un plonjon disperat. 
O fază fierbinte, precedată șl de 
alte ocazii de gol hunedorene (o 
notăm pe cea mai limpede, din 
min. 23, creată de Dumitrache și 
ratată de Lucescu), care a alar
mat și echipa și publicul brașo
vean. Pe fundalul unor dezapro
bări sonore din tribună, formația 
gazdă se urnește încet, încet, 
preia definitiv inițiativa și de

clanșează un atac prelungit asu
pra careului lui I. Gabriel. Dar, 
cum spuneam, apărarea oaspeți*

iot, la post, calmă, respingea val 
după val, întărită moral și de in
tervențiile lui I. Gabriel care 
lămurea totul atunci cînd lucru
rile depindeau de el. Devenise 
clar că în criza de inspirație a 
■gazdelor numai o greșeală indi
viduală (gravă) va putea strica 
un echilibru pe care cei asediat! 
H mențineau, parcă, cu zîmbetul 
pe buze...

Și ea a venit, culmea ironiei, 
în ultimul minut de joc, și din 
partea celui mai bun fundaș 
hunedorean de pînă atunci. Fiind
că An done a slăbit (doar o cli
pă) marcajul la PARASCHIVES- 
CU, acesta a preluat (într-o pozi
ție perfect regulamentară, deși ju
cătorii oaspeți au contestat-o în 
teren, reclamând ofsaid), s-a dus 
pe culoarul liber și a înscris. 
Mai erau 50 de secunde... 4

Ion CUPEN

6.
(Tîrgovîște) 9 ; Ic linie :

7, Ciocan 7, Baglu 6 
Reveș 6), Suciu 6 —

D. Ologeanu (Arad)
GIUCHICI,

speranțe : 1-0 (1-0).

Absențe 
țescu și 
Cîmpeanu 
la Universitatea) au redus, în
tr-o oarecare măsură, capacita
tea de exprimare, în teren, a 
celor două formații, impunîn- 
du-le, firesc, un mod de acțiu
ne mai sobru și mai prudent. 
Gazdele, cu un plus de vigoare 
și decizie în joc. au avut mai 
mult inițiativa, au atacat, de 
regulă, pozițional și au încer
cat, de mai multe ori, vigilen
ța portarului Moldovan, pe ca
re a fost suficient să-1 învingă 
de două ori pentru 
victorie, e drept la 
meritată. Studenții 
o plăcută surpriză 
blul comportării lor — au optat 
pentru tactica temporizării, 
punctată cu contraatacuri, gra
ție căreia au realizat un gol și 
au mai avut de câteva ori oca
zia să înscrie, fiind chiar la un 
pas de egalare în finalul me
ciului.

a obține o 
limită, dar 
clujeni — 
în ansam-

Partida a fost, în general, 
disputată, interesantă ca evo-

luție și, spre lauda celor două 
echipe, desfășurată în limitele 
unei perfecte sportivități. Di
namo a acționat ceva mai si
gur în prima repriză, cînd a 
avut posibilitatea să se și des
prindă, după golul de_ o rară
frumusețe înscris de ~ —— 
în min. 10, care a 
capul, din plonjon, 
exactă a lui Țălnar. 
însă, din situații favorabile, D. 
Georgescu, Iordache și Augus
tin. De partea cealaltă. Tigla- 
riu a avut și el de două ori 
șansa egalării, pe care a ra
tat-o din pripeală și greșeli de 
tehnică. Scorul întâlnirii a fost 
stabilit după pauză, prin două 
goluri, ca și primul dealtfel, 
de chinogramă, realizate în- 
tr-un interval de numai 60 de 
secunde. în min. 58 au marcat 
oaspeții, printr-un șut frumos, 
FLORESCU. excelent lansat pe 
contraatac de Țegean. In min. 
59, IORDACHE a plasat o lo
vitură la vinclu care l-a făcut 
pur și simplu spectator pc Mol
dovan.

STREDIE, 
reluat cu 
centrarea 
Au ratat

Mihai IONESCU

■-/JEDFLCU, COMBINAȚII EFICACE
ȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-0)
in bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
-CU (min. 34 și 54), respectiv CORAȘ (min. 79). 

poartă : 8—3). Cernere : 14—2.
ise 6 — Nadu 6, Păltinișan 7, Șerbânoiu 7, Murcr
8, Dumitru 5 (min. 64 Dembrovschi 5) — Cotec 5. 
7, Palea 5.

de 6-|- — Oprea 7, Anton 7, U-rsu 6, Ciocîrlan 6 
lorean 6 (min. 29 Dănilă 5) — D. lonescu 5 (min. 
i, Coraș 6.

8 ; la linie : A. Bâdulescu (ambii din Ploiești)

La speranțe : 5-1 (2-0).

din 
două 
care 
vadă 
incu- 

— in 
cîrma 

» mi- 
în

„JUCĂTORUL
JIUL PETROȘANI - F.C. OLT 4-0 (4-0)

Stadion Jiul ; teren moale ; timp frumos ; spectatori — aproximativ
5 000. Au marcat: GIUCHICI (min. 23, 31 șl 41) și ȘUMULANSCHI (min. 39). 
Șuturi la poartă : 24—10 (pe poarta : 13—5). Cornere : 10—3.

JIUL : Cavai 7 — Vînătoru 7, Vasiliu 6, Rusu 7, Bedo 7 — Varga 7, Stoioa
6 — Șumulanschl 7 (min. 65 Mușat 6), Giuchici 9, Sâlâjan 7 (min. 
Enescu 6), Stoichițâ 8.

F. C. OLT : Nedea 5 (min. 46 Anghel 6) — Llcă 4, Stanciu 5, Ciocioanâ 
A. Mi nou 5 — P. Petre 5 (min. 46 Șoarece 5), lovânescu 6, A. Nicolae 5 
Ciobanu 5, lamandi 5, Pițurcâ 6.

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) 8 ; la linie : M. Adam (Cluj-Napoca) 
N. Raab (C. Turzii)-.

Cartonașe galbene : VASILIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—0 (0—0).

MECIULUI4

75

5,

Jiul a început în trombă par
tida. A jucat rapid, inventiv, cu 
participarea simțită în artac a 
fundașilor laterali. Așa că fazele 
calde la poarta lui Nedea au ve
nit repede și numai intervențiile 
apărătorilor oaspeți sau inexacti
tățile de ultim moment ale pc- 
tnotșenenilor fac să se amine 
deschiderea scorului pînă în min.
23 cînd GIUCHICI — care avea 
să fie „Jucătorul meciului* — tri-

mite balonul cu capul în poartă 
peste Nedea. După ce Nedea sal
vează alte două situiațli critice 
(min. 27 și 29), GIUCHICI „re- 
cjdivează" — în min. 31 — reali- 
zînd un gol de mare spectacol : 
depășire, în dribling, a patru ad
versari și șut plasat de Ia 10 m. 
Rusu salvează de pe linia porții 
(min. 36), la o minge trimisă cu 
capul de lamandi, și, după de
pășirea acestui „moment psiholo
gic" al reprizei, Jiul reia atacu-

rile și ajunge La 3—0 prin punc
tul marcat de ȘUMULANSCHI 
(min. 39) printr-un șut-centrare. 
Dominarea netă a gazdelor con
tinuă, apărarea oaspeților este 
pusă mereu pe picior greșit., due
lul Giuchici — Lică se desfășoa
ră net în favoarea primu-Ari și 
ex-timișoreanul va realiza al trei
lea gol al său, tot printr-o lo
vitură de cap, la centrarea lui 
Sălăjan (min. 41).

Meciul se terminase, de fapt, 
la pauză. Pentru că, în a doua 
repriză, gazdele au jucat mal re
ținut, oaspeții au reușit să se 
regrupeze în defensivă, numărul 
fazelor interesante de poartă s-a 
redus. Oaspeții au avut trei fru
moase acțiuni de contraatac (mjn. 
54 — Pițurcă ; min. 65 — Ia-
mandi. min. 74 — Pițurcă) ră
mase fără rezultat, pentru că ei 
au dovedit lipsă de hotărîre ca, 
dealtfel, adeseori in acest joc, 
dominat net de combativa forma
ție locală.

Eftimie IONESCU 1

SERÎA I

ecut 
île

în 
s-o 
rai 
ca ■ 
la < 
de 
mult 

aici, faze 
tate), n-a 
l și nici 

necesară 
în atac, 

totuși, să 
. ieșeană, 

precizia 
1 copilă
rim 29 — 
reul mic,

min. 30. Singurele reușite etalon 
pentru “ _ ........
au fost acțiunile din care 
marcat golurile : min. 34 — 
bănoiu, deschidere rapidă 
T. Nicolae (foarte harnic), 
nevră abilă a aces jmJT și centrare

disponibilitățile echipei 
s-au 
Șer- 
spre 
ma-

impecabilă la NEDELCU (și el 
în bună dispoziție), care înscrie 
sec, cu un șut fără speranțe 
pentru Naște ; min. 54 
taculos „un-doi“ 
NEDELCU.
Două faze splendide, 
flori rare.
gazdele au și tremurat în cîteva 
rînduri : în min. 14, cînd Cer- 
nescu, pe contraatac, a șutat 
alături, și în ultimul sfert de 
oră, cînd ieșenii, mai proaspeți, 
părăsesc meterezele ' * 
își domină adversarul (rămas în 
10, prin accidentarea lui Vișan) 
și înscriu golul de onoare prin 
CORAȘ, în min. 79, la o fază 
„lucrată" de Cioacă, căruia nu 
mai puțin de cinci jucători n-au 
putut să-i... „sufle** mingea.

Stelian TRANDAFIRESCU

T. 
ultimul

Să mai

spec- 
Nicolae — 

Înscriind, 
dar două 
notăm că

defensivei.

DE TREI ORI FANICI!
A.S.A. TG. MUREȘ - STEAUA 3-1 (1-0)

Stadion „23 August" : teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori - apro
ximativ 16 000. Au marcat : FANICI (min. 4, 83 șl 87, ultimul din penalty) 

șl A. IONESCU (min. 82). Șuturi la poartă x 16-7 (pe poartă : 7-5). ’
nere : I0-4.

A.S.A. : Varro 7 - Szabo 7, Unchlaș 7, Ispir 7, Fodor 8 - Both 
Biro I 6 (min. 83 Pîsiaru), Boloni 7 - Fazekas 7, Fanicl 9, Hajnal 5 
66 Munteanu 6).

STEAUA : Iordache 6 — Anghelini 6, 
Matefi 5 (mîn. 62 Aelenei 5), Stoica 5, 
6, M. Răducanu 5.

A arbitrat : O. Anderco 7 ; la Wnle :
V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : BIRO I, BOLONI,
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 3-0 (2-0).

FI. Marin 7, Sameș 5, 
lordânescu 6, Jurcâ 6 —

Cor-

II 8, 
(min.

5 -
A lonescu
Barna

I. Taar (ambii din Satu

A. IONESCU, FODOR.

Mare) și

i — apro- 
\VU (min.

Șuturi la

6 - Ale-
I G. Stan

», Eilsei 
6. 
curești)

5

rea grea, 
timpului 
avut o 

81, cînd 
*a refuzat 
inel cînd 
careu pe 
r faultat, 
i să dea 
ului pal-

ALEXE

Un schimb derutant Răducanu 
— Stoica îl aduce pe ultimul în 
poziție ideală de șut, dar Varro 
plonjează La disperare, reușește 
să rețină, degajează pînă la Bi
ro I, pasă în adîncime spre 
Both II, cursa rapidă a acestuia, 
centrare din viteză, reluare spec
taculoasă, din voleu, imparabilă 
a lui FANICI, în plasa porții lui 
Iordache. „Filmul" acesta s-a de
rulat pe durata secundelor mi
nutului 4, cînd putea fi mal întîi 
0—1, pentru ca să fie apoi lr—0. 
După care, treptat, jocul se li
niștește, ajungînd pînă la limita 
mediocrității. Cele două vîrfurl 
ale Stelei (Răducanu — A. Io- 
nescu) sînt strașnic păzite, ma
rele travaliu al lui Both II, faul
turile lui Biro I și ruperile de 
ritm semnate de Boldni contra
balansează strădaniile mijlocașilor 
bucureșteni, într-o formulă ine
dită. Un fault în careu (neacor
dat) asupra lui Biro I (min. 35) 
și o bară a lui Matefi (min. 43)

punctează finalul reprizei. Pri
mele 20 de minute din a doua 
parte a jocului aparțin gazdelor. 
Fanicl (min. 57) și Biro I (min. 
65) ratează desprinderea șl iniția
tiva trece în tabăra cealaltă. Ac
țiunile ofensive la poarta lui 
Varro se înmulțesc, egalarea suir- 
venind, firesc, în min. 82 : A. 
IONESCU înscrie plasat din cen
trarea lui Anghelini, ușor deviată 
spre autorul golului de M. Rădu
canu. Dar bucureștenii nu au 
timp să se bucure pentru că, un 
minut mai tîrziu, cu un șut for
midabil, de la 18 m, FANICI 
catapultează balonul în stîlpul 
din stingă al porții lui Iorda
che, de unde mingea ricoșează 
în gol. Paralizată, Steaua cedea
ză și incursiunea lui Ispir, prin 
dribling de la centrul terenului, 
se soldează cu un fault în careu 
și un penalty transformat cu mă
iestrie de același FANICI, cel mal 
bun jucător de pe teren : 3—1.

Laurențiu DUMITRESCU

min.

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA A Ill-a

F.C.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Platagă 
(min. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL ANINA 8—1 (3—0) Au mar
cat : Bathori (min. 2 din 11 m), 
Chimiuc (min. 16), Nicola (min. 
32), Stoișin (min. 50. 70, 76, 85
și 89), respectiv Damian (min. 55).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL MOLDOVA NOUA 5—0 
(2—0). Autorii golurilor : Albu 
(min. 8 și 64), Răduță (min. 30), 
Radu (min. 59) și Toth (min. 73).

METALURGISTUL CUGIR — 
BIHOR 1—1 (1—1). Au ln- 

25) pen- 
(min. 40)

- C.S.M.
Autorii

7, 38 și

F. C. CONSTANȚA 
BORZEȘTI 5—0 (3—0).
golurilor : Peniu (min. 
86), Buduru (min. 32) și Nistor 
(min. 65).

CIMENTUL MEDGIDIA — VI
ITORUL GHEORGHENI 3-0 (1—0). 
Au marcat: Stămoiu (min. 41 șl 
57) și Cocoș (min. 67).

F.C.M. BRAILA — UNIREA 
FOCȘANI 3—0 (1—0). Au înscris : 
Trifina (min. 36 și 65) și Ologu 
(min. 69).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— PROGRESUL 
(1—0). Unicul gol a 
de Covaci (min. 7).

BRAILA 1—0
fost realizat

VIITORUL VASLUI 
BISTRIȚA 0—1 (0—0). 
Berceanu (min. 65).

- GLORIA
A marcat:

C.S.U. GA-DELTA TULCEA
LĂȚI 2—0 (1—0). Autorul golu
rilor : Rotaru (anin.

C.S.M. SUCEAVA 
BUZĂU 2—0 (2—0). 
Avădanei (min. 12) 
(min. 17).

12 si 81).

— GLORIA
Au marcat : 

și Dirman

OLTUL SF. GHEORGHE 
I.M.U. MEDGIDIA 2—0 (1—0). 
înscris : Kerekeș (min. 44) 
Barbu (min. 67 din 11 m).

C. S. BOTOȘANI 
P. NEAMȚ 2—0 
golurilor : 
Iancu (min. 60).

Luca

Au 
Si

— CEAHLĂUL 
(0-0).

(min. 50)
Autorii

81

SERIA A Il-a
RAPID BUCUREȘTI — META

LUL BUCUREȘTI 2—2 (1—2). Au
torii golurilor : Petcu (min. 41), 
Ion Ion (min. 46 din 11 m) 
pentru Rapid, Prodan (min. 33 șl 
43) pentru Metalul.

ȘOIMII SIBIU — C. S. TÎRGO- 
VIȘTE 0—2 (0—2). Au înscris :
Marinescu (min. 32) și Dobrin 
(min. 40).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— ROVA ROȘIORI 2—1 (1—0).
Au marcat : Bădin (min. 44), Ca- 
trlna (min. 79), respectiv Dră- 
gan (min. 52).

METALUL PLOPENI — CHI
MICA TÎRNAVENI 3—1 (2—1).
Au înscris : Dobrescu (min. 13, 
36 și min. 80 din 11 m), res
pectiv Oprișor (min. 38).

FLACARA MORENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—1 (1—1). AU 
marcat : Tănase (min. 33), Petre 
(min. 51 și 66), respectiv Hint ca 
(min. 21).

GAZ METAN
TROLUL PLOIEȘTI
Autorii golurilor :
45), Moraru (min. 70) pentru Gaz 
metan, Simaciu (min. 18), Topo- 

pentru Petrolul.
FAGARAȘ —

MEDIAȘ — PE- 
2—2 (1—2). 

Boaru (min.

F. C. 
scris : Mihalcic (min. 
tru Metalurgistul, Kun 
pentru F. C. Bihor.

DACIA ORAȘTIE — 
CAVNIC 2—0 (0—0). Autorii go
lurilor : Culea (min. 50) și Radu 
(min. 60).

U. T. ARAD — U. M. TIMI
ȘOARA 1—0 (1—0). A marcat î
Bîtea (min. 43 din H m).

C.I.L. SIGHET — METALUL 
AIUD 3—1 (2—0). Au înscris :
Caciureac (min. 4 și 69), Moldo
van (min.
(min. 54).

MINERUL
ARAD 5—0
Leca (imln.
Ion Jenică (min. 76).

MINERUL

U. M.

ran (min. 32)
NITRAMONIA 

RULMENTUL ALEXANDRIA 2—0 
(0—0). Au înscris : Șișcă I (min. 
64) și Arineanu (min. 76).

PANDURII TG. JIU ‘
FARUL BUCUREȘTI 5—2 (3—2).
Au marcat : Mihuț ' 1 1
Treschin (min. 18, 22 și 75), Ră- 
doi (min. 
(min. 12),

Meciul
REȘTI —
(6-2) s-a 
august.

(Relatări 
Topârceanu, 
Boghici, D. 
Tr. Lancea

LUCEA-

(min. 14).

66), respedtiv Vuia 
Las eoni (min 30). 
AUTOBUZUL BUCU- 
SIRENA BUCUREȘTI 

disputat în ziua de 27

10), respectiv Bogin

LUPENI — RAPID
(4—0). Au marcat 1
2, 7, 23 și 44) și ,

INFRATIREA ORADEA 
RUL BRAD 0—1 (0—0).
golului : Bucur (min. 88).

— AU-
AutoruJ

Gh. 
M. 

Țacăl,

de la P. Ion,
D. Constantin, 

Dumitru, M. 
și M. Bălol).

Popa, R. 
Bolohan, 

[. Mîndrescu, 
Ungureanu).

A- 
M.

c. D.(Relatări de la 
Gr. Rizu, 

Comșa, I. 
și Th.

vram, 
Fiorea, P. 
Gh. Briotă

(Relatări
Marton, I. 
B. Crețu, 
L Cotescu

Glăvan, St, 
M. Vîlceanu, 

Străjan, S. Pralea, 
Gh. Lorin cz).

de la D.
Lespuc, : 

N.
și

I. F. C. CONSTANȚA 
2—3. Gloria Bistrița

Olt. Sf. Gheorghe
4. F.C.M. ------
5. C.S.M.
6. C.S.M.
7. Unirea
8. Delta
9. Viitorul Gheorgh.

10. I.M.U. Medgidia
II. C.S. Botoșani
12. Viitorul Vaslui
13. Cimentul Medq.

1-15. C.S.U. ‘ ’

Brâila 
Suceava 
Borzești 
Focșani 

Tulcea

14- Galați 
Minerul G.H.

16. Progresul Brâila
17-18. Ceahlăul P.N.

Gloria Buzău

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 0
3 0
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0 
o 
o 
o
1
1
1
1
1

0 12-2 
1 5-3
1 5-3
1 8-4
1 3-1
1 7-8
2 7-5
2 5-3
2 4-5
2 2-4
2 4-4
2 4-5
2 6-8
2 5-9
2 2-6

0 3 7-8 
0 3 3-7 
0 3 3-7

8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

1. C.S. T1RGOVIȘTE
2. Rapid Buc.

3-4. Autobuzul Buc. 
Mecanică fină

5-6. Petrolul Ploiești 
Gaz metan

7. Flacăra Moreni
8. Rulmentul Alex.
9. Metalul Plopenî

10. Tractorul Brașov
11. Sirena Buc.
12. Nitramonia Făg.
13. Metalul Buc.
14. ROVA Roșiori
15. Chimica Tîrn.
16. Poiana Cîmpina
17. Șoimii Sibiu
18. Pandurii Tg. Jiu

4 3
4 2
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3

2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0

1 
1
0 
0
2
2 
0 
o
2 
0
2 
0
1 
1
1 
0
0
1

0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
3
2

10-3 7
8-5 5
7-4 4
5- 2 4
4- 3 4
6- 5 4
5- 5 4
3- 3 4
4- 4 4
6- 7 4 

9-11 4
3-6 4
5- 4 3
3-3 3
5-8 3
3- 5 2
4- 8 2
3-7 1

1. U.T.A.
2. F. C. Bihor
3. C.F.R. Cluj-Napoca
4. C.F.R. Timiș
5. Olimpia Satu Mare
6. Minerul Lupeni
7. Aurul Brad
8. Minerul Mold.
9. C.I.L. Sighet

10. F.C.M. Reșița
11. Metalura. Cugir 

Timișoara 
Orăștie

N.

12. U.M.
13. Dacia
14. Rapid Arad
15. Minerul Anina
16. Metalul Aiud
17. înfrățirea Oradea
18. Minerul Cavnic

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1 
1 
0
2
1
0 
0 
o 
o 
o
1
1
1
1
1 
o 
o 
o

o 
o
1 
o
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

9—
8— 

16- 
13—
8—
6—

8
4
4
8
8

7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

ETAPA VIITOARE
14 septembrie) :
Neamț 
Galați 
greșul 
Gloria 
I.M.U. 
șanl, 
Brăila, 
Viitorul Vaslui, C.S.M. Suceava — 
Cimentul Medgidia, Minerul Gu
ra Humorului — Oltul Sf. Gheor- 
ghe.

(duminică 
Ceahlăul P. 

‘ — Gloria Bistrița, C.S.U. 
— C. S. Botoșani, Pro- 
Brăila — C.S.M. Borzești, 
Buzău — F. C. Constanța, 
Medgidia — Unirea FoC- 
Delta Tulcea — F.C.M. 

Viitorul Gheorgheni —

(duminică 14ETAPA VIITOARE .
septembrie) : Luceafărul Bucu
rești — Șoimii Sibiu, Rapid 
București — Nitramonia Făgăraș, 
Tractorul Brașov — Rova Roșiori, 
Rulmentul Alexandria — Flacăra 
Moreni, Autobuzul București — 
Gaz metan Mediaș. Chimica Tîr- 
năvenl — Metalul București, 
Pandurii Tg. Jiu — C. S. Tîrgo- 
viște, Petrolul Ploiești — Meta
lul Plopenl, Poiana Cîmpina — 
Mecanică fină București. Sirena 
București stă.

(duniinică 14
Satu Mare 

Aurul Brad

ETAPA VIITOARE 
septembrie) : Olimpia
— C.F.R. Timișoara, __
— Minerul Lupeni, Metalurgistul 
Cugir — Metalul Aiud. F. C. Bi
hor Oradea — U. T. Arad. U, M. 
Timișoara — înfrățirea Oradea, 
Minerul Cavnic — C.I.L. Sighet, 
Rapid Arad — C.F.R. Cluj-Na
poca, F.C.M. Reșița — Dacia O- 
răștie, Minerul Anina — Mine
rul Moldova Nouă.



VIZITA DE LUCRU Astăzi, la Ankara

A TOVARĂȘULUI ÎNCEPE BALCANIADA
DE CĂLĂRIE

Cea de-a 32-a aniversare a creării R. P. D. Coreene

DE LA SPORTUL DE MASĂ
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare dm tmg 1)

ale orașului — au oferit imagi
nea unei bune aprovizionări cu 
produse agroalimcntare. rezultat 
al măsurilor întreprinse, la in
dicația secretarului general _ al 
partidului, în direcția asigurării 
fondului de marfă in cantități 
corespunzătoare și de bună ca
litate. In tonete și hale, în 
centrele de desfacere a produ
selor, mărfurile oferite spre 
vînzare erau în cantități și sor
timente bogate, cumpărătorii a- 
vînd posibilitatea să aleagă fie 
din rețeaua comercială de stat, 
fie din cea cooperatistă sau de 
Ia producătorii individuali. S-a 
remarcat. în special, 
acțiunilor inițiate de 
Nicolae Ceaușescu 
lejuiește trusturilor 
județene, institutelor 
țări agricole să organizeze 
Capitală standuri de desfacere 
a produselor agroalimentare. 
ceea ce sporește cantitățile de 
asemenea produse oferite spre 
vînzare.

Au fost vizitate : Piața Do
robanți, Piața 
niș și Șulea. 
Berceni Sud, 
Plata Coșbuc, 
Plata Veteranilor. Piața Unirii, 
Piața Amzei, Piața Ilie Pinti- 
lie, Piața 1 Mai, Piața 7 No
iembrie.

Traseul străbătut în această 
r.i de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Capitală. în zona 
centrală a orașului, precum și 
în cartiere mai noi, a prilejuit 
totodată examinarea unor as
pecte privind sistematizarea U- 
nor zone situate în cartierele 
Bellu. Militari, Drumul Tabe
rei și 1 Mai, pentru construirea 
de noi piețe și spatii comer
ciale. pentru extinderea unită
ților și unor piețe vizitate. 
Secretarul general al parti
dului a cerut în acest sens să 
se întocmească de urgență stu
dii privind amplasarea și con
struirea unor astfel de dotări 
în diferite cartiere ale 
pitalei.

în permanenta sa grijă 
de condițiile de locuit 
populației, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat primarului 
general al Capitalei să la mă-

eficient» 
tovarășul 

care pri- 
agricole 

de cerce
ta

Obor, Piețele Mi- 
Piețele Big și 

Piața Progresul, 
Piața Mogbioroș,

Ca-

fată 
ala

suri pentru recenzarea famili
ilor cu multi copii pentru ca 
acestea să primească cu priori
tate apartamente în noile 
blocuri ce se construiesc.

Recapitulînd fiecare moment 
al vizitei secretarului general 
al partidului in piețele si car
tierele Capitalei se desprinde 
și de această dată concluzia că 
prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul cetățeni
lor s-a constituit într-un 
tant factor dinamizator 
noi acțiuni menite să 
perfecționarea continuă 
vitătii de gospodărire și înfru
musețare a Bucureștiului, a a- 
provizionării și comerțului ma
relui nostru oraș.

Intîinirea secretarului general 
al partidului eu locuitorii Ca
pitalei s-a înscris in stilul de 
lucru profund democratic al to
varășului Nicolae Ceaușescu da 
a se consulta permanent cu 
făuritorii de bunuri materiale 
din tara noastră, de a examina 
și stabili împreună modul în 
care se înfăptuiește politica 
partidului de dezvoltare a pa
triei, obiectivele Congresului al 
XII-lea al partidului cu pri
vire la edificarea socialismului 
și comunismului in România. 
Dialogul cu oamenii muncii din 
Capitală s-a constituit, totodată, 
într-o mărturie vie a unității 
poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
tactul direct cu cetățenii reflec- 
tînd dragostea, stima și recu
noștința pe care aceștia o poar
tă celui mai iubit fiu al națiu-' 
nii noastre pentru condițiile de 
viată tot mai bune asigurate în
tregului nostru popor, pentru 
receptivitatea sa la cuvîntul oa
menilor cu 
permanent, 
dragostei și stimei cu care este 
înconjurat 
tarul general al nartidului o re
prezintă și 
din adincul 
bucureșteni 
omenie, de 
leagă cea 
din istoria
trăiți niulțl ani, 
Nicolae Ceaușescu !“

impor- 
pentru 

asigure 
a acti-

care se consultă 
O vie reflectare a

pretutindeni secre-

cuvintele adresate 
inimii de miile de 

comunistului de 
numele căruia se 
mai rodnică epocă 
României s „Să ne 

tovarășe

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• Turneul feminin de șah 

de la Tapolcz (Ungaria) s-a 
încheiat cu victoria Martei 
Kovacs (Ungaria), care a to
talizat 7 p din 9 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
compatrioata sa Eva Karakas 
— 6 p și Marion Worch (R.D. 
Germană) — 51/, p. Maestra
româncă Maria Albuleț, care 
în ultima rundă a remizat cu

Erzebet Finta (Ungaria), s-a 
situat De locul 8, cu 3,5 puncte.

* In continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în Ceho
slovacia, echipa de hochei pe 
gheață S.C. Miercurea Ciuc a 
întâlnit la Banska Bystrica for
mația Zvolen. Gazdele au ob
ținut victoria cu 7—1 (1—1, 
2—0. 4—0).

La Ankara, călăreți din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia, Româ
nia si Turcia își încep astăzi 
tradiționalele întreceri din ca
drul Campionatelor Balcanice, 
aflate acum la a XI-a ediție, 
în probele de obstacole, repre
zentanții noștri au de apărat ti
tlurile cucerite în întrecerile pe 
echipe, dar ei au posibilitatea 
să se impună și în unele probe 
individuale. La dresaj, călăreții 
români își vor disputa întîie- 
tatea cu cei bulgari, principalii 
contracandidati la primele po
ziții. Așadar, Dania Popescu, 
Alexandra Bozan, Ion Popa, 
Dumitru Veiea, Dumitru Veli- 
cu, Anghel Donescu Sorin So- 
veja. Mariana Moisei, Ioana 
David și ceilalți componenti ai 
lotului au o misiune nu tocmai 
ușoară, dar și posibilitatea de 
a obține rezultate bune.

Astăzi sint programate pro
bele de deschidere (numai la 
obstacole), urmînd ca întrecerile 
propriu-zise să debuteze mîine.

CM. DE CICLISM
PARIS (Agerpres). — Canfpio- 

natele mondiale de ciclism au 
continuat pe pista velodromului 
orașului francez Besanțon. 
de viteză (profesioniști) a 
nit australianului Danny 
cronometrat pe ultimii 200 
timpul de 11,43. Proba de 
fond cu adițiune de puncte (a- 
matorl) a fo&t cîștigată de aus
tralianul Garry Sutton cu 49 
p, urmat de Viktor Manakov 
(U.R.S.S.) — 45 p șl Josef Kris
ten (R. F. Germania) — 43 p. 
Engleizul Anthony Doyle a ter
minat învingător în proba de ur
mărire Individuală (profesioniști) 
parcurgînd 5 00® m în 6:05,9T.

Cursa de semlfond cu adițiune 
de puncte rezervată profesioniș
tilor a revenit belgianului Stan 
Tourne, cu 61 p. Proba de seml
fond cu antrenament mecanic 
pentru amatori a fost cîștigată 
de olandezul Gaby Monneboo, iar 
cursa feminină de urmărire s-a 
încheiat cu victoria sportivei so
vietice Nade)da Kibardina. care 
a parcurs 3 000 m în 3:59,66.

Proba 
reve- 
Clare, 
m cu 
seml-

LA MAREA PERFORMANȚA
Poporul coreean sărbătorește mîine cea de a 32-a ani

versare a întemeierii Republicii Populare Democrate Co
reene. Actul revoluționar de la 9 septembrie 1948, expresie 
a celor mai înalte aspirații ale maselor pentru eliberarea 
națională și socială, a constituit un moment istoric re
marcabil în lupta eroică dusă vreme îndelungată de 
poporul coreean împotriva ocupației imperialiste, pentru 
realizarea idealurilor de libertate, independență naționali 
și progres social, de unificare pașnică a patriei. In peri
oada care a trecut de la 9 septembrie 1948, poporul co
reean, sub conducerea Partidului Muncii, a parcurs un 
drum glorios de luptă și muncă, a înfăptuit profunde pre
faceri revoluționare în toate domeniile vieții materiale și 
spirituale. R.P.D. Coreeană este astăzi un stat 
înfloritor, cu o industrie și o agricultură înaintate, 
în care știința, cultura și sportul se află în plin

socialist 
un stat 
progres.

Necunoscută în arena 
sportivă mondială cu trei- 
patru decenii în urmă, 
R.P.D. Coreeană s-a afir
mat apoi viguros în tot 
mai multe discipline spor
tive. Este unul din rezulta
tele firești ale dezvoltării 
impetuoase a țării, a răs- 
pîndirii pe care o cunoaște 
în ,,Țara dimineților liniș
tite" practicarea exerciți- 
ilor fizice, sportului și tu
rismului, în cadrul unei 
largi activități sportive de 
masă. La orașe, ca și la 
sate, educația fizică și spor
tul au intrat în viața coti
diană a oamenilor, începlnd 
cu vîrstele cele mai mici. 
Aflați la o mare competi
ție sportivă internațională 
găzduită de îneîntătoarea 
capitală a R.P.D. Coreene, 
am avut prilejul să cunoaș
tem cîteva aspecte din ac
tivitatea de masă și de per
formanță ce se desfășoară 
în țara prietenă. Pe lar
gile bulevarde, dis-de-dimi- 
neață, am văzut clase în
tregi de elevi pornind în 
drumeție în împrejurimile 
Phenianului, am asistat la 
bogatul program sportiv 
prilejuit. în parcurile ora
șului, de sărbătoarea inter
națională a muncii. Viteza, 
rezistența, agilitatea, forța

JUNIORUL ILIE ȘERBAN, PE LOCUL I 
LA „DINAMOVIADA" DE JUDOrr

Sîmbătă au continuat în sala 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare Întrecerile celei de a 4-a 
ediții a „Dinamovladei" interna
ționale de judo cu confruntările 
individuale ale juniorilor (16—17 
ani) din opt țări.

O jlăcută surpriză ne-a ofe
rit-o fportivul român Hie Șer- 
ban, -are, în cadrul categorie) 
semiușoară, a reușit să se cla
seze pe locul I, învingînd „fără 
drept de apel" toți concurențll, 
etalind numeroase procedee teh
nice, într-un ritm pur șl 
piu Impresionant, depășind 
ippon, în ultimele meciuri, 
tivi bine pregătiți ca Zu 
Plong (R.P.D. Coreeană) șl 
Broage (R.D.G.). „Bine s-a 
portat șl semigreul Emil Conchi 
(Dinamo București). ocupantul
locului secund, el fiind întrecut

sim- 
prln 

spor-
Wan 
Axei 
com-

CRISTINEL ȘTEFĂNESCU CÎȘTIGĂTOR AL TURNEULUI
INTERNAȚIONAL
MAMAIA. 7 (prin telefon). — 

Duminică s-au încheiat între
cerile campionatelor internațio
nale de tenis pentru juniori. Ti
tlurile au revenit, indiscutabil, 
celor mai merituoși dintre con- 
curenți. în fruntea lor, campio
nul național de juniori. Cristi- 
nel Ștefănescu (Dinamo Bra
șov), care a disputat o finală 
îndîrjită și plină de neprevăzut 
cu mai tînărul său oponent, ce
hoslovacul Josef Cihak. Oaspe
tele a început foarte avîntat 
primul set, dominînd terenul cu 
lovituri mult tăiate, cărora bra
șoveanul nu le-a găsit întot
deauna replica. Abia din al doi
lea set Ștefănescu părăsește po
ziția defensivă pe fundul tere
nului. se avîntă mai mult în 
atac și astfel, supunînd pe ad-

DE TENIS [juniori] DE LA MAMAIA

BALCANIADA DE
(Urmare din pag I)

Pentru ocuparea locului I, ju- 
intlorilor români le era necesar un 
singur set în meciul cu Bulgaria, 
lucru care s-a șl realizat, dar, 
din păcate, numai atît: Bulgaria 
*- România 3-1 (5, —5, 11, 12). 
Elevii antrenorului Virgil Dumi
trescu au greșit mai mult ca ori-

cultivata 
probe 
largă 

inspirate 
populare.

și curajul sint 
prin interesante 
sportive, unele de 
circulație, altele 
din tradițiile 
Spectaculosul ..salt la bas
culă", adevărată demonstra
ție de virtuozitate acrobati
că, este practicat deopotri
vă de băieți și de fete. 
Luptele, ridicarea haltere
lor. tenisul de masă, gim
nastica de ansamblu sau 
sportivă, boxul ș.a., pe care 
le-am văzut cultivate cu 
grijă și competență în să
lile Palatului pionierilor, 
sau practicate de sute de 
tineri în parcurile orașului, 
se află desigur la originea 
importantelor succese ale 
sportivilor R.P.D. Coreene 
la marile competiții mon
diale. inclusiv la Jocurile 
Olimpice. Boxerul du En 
Zo. trăgătorul Ho Zun Li 
— campioni olimpici, halte
rofilii Ho Bong Kol — me
daliat cu argint la J.O. de 
la Moscova sau Han Gyong 
Sig — medaliat cu bronz, 
jucătoarea de tenis de ma
să Pak Yung Sun — dublă 
campioană mondială, iată 
doar cîteva nume binecu
noscute în lumea sportului 
internațional, cu care se 
mîndrește poporul coreean.

Mircea COSTEA

CAMPIONATE
DE FOTBAL

versar la mai mari eforturi, il 
depășește. Serviciile puternice 
au susținut tentativele ofensive 
ale tînăruîui jucător român, 
care cîștigă meritat : Ștefănes- 
cu — Cihak 2—6, 7—5, 6—3.

O mare surpriză s-a înre
gistrat în turneul junioarelor. 
Cea mai puțin vîrstnică. Ma
nuela Maleeva (Bulgaria). la 
13 ani. a reușit să întreacă pe 
rînd pe cele mai bune junioare 
românce, stăpînind de fiecare 
dată cursul jocului, dirijind cu 
precizie mingile șl intuind 
exact retururile adversarelor. 
Maleeva a învins pe Daniela 
Moise cu 6—2, 6—2.; pe Na
dia Becherescu cu 6—4. 7—6 șl 
a pierdut un singur set la Ma
dlena Totoran : 6—3. 3—6, 6—1. 
Celelalte rezultate : Moise —

VOLEI JUNIORI
cînd șl rezultatul s-a văzut pe 
tabela de scor. Arbitri: O. Aydy- 
nol (Turcia) și I. Boletini (Alba
nia). CLASAMENTE. Feminin • 1. 
BULGARIA — campioană balca
nică, 2. România, 3. Albania, 4. 
Iugoslavia. 5. Turcia. Masculin : 
1. ROMANIA — campioană bal
canică, 2. Bulgaria, 3. Grecia, 4. 
Albania, 5. Iugoslavia, 6. Turda,

Becherescu 7—6, 5—7, 6—3 și 
Moise — Totoran 6—7. 6—2,
6—2 ; Becherescu — Totoran 
6—2, 6-4.

Clasamentul final : 1. Manue
la Maleeva. 2. Daniela Moise, 
3. Nadia Becherescu, 4. Mari- 
lena Totoran. 5. Luminița Să- 
lăjan. 6. Georgeta Onel. 7. Da
na Beleuță. 8. Carmen Cazacliu.

în turneele junioarelor mid 
am avut revelația jucătoarei de 
14 ani Alice Dănilă 
București), 
lități fizice, 
ritmului si 
a învins-o 
experimentata 
Pop cu 7—5, 
o finală fără 
versari pe care gabaritul îi dis
tingea : Emil Hnat (T.C.B.). 
bine dezvoltat pentru vîrsta sa, 
ii întrece pe micuțul ionut 
Șesu cu 6—1. 6—1. în finalele 
de dublu. Fete : Totoran. Be
cherescu — Maleeva, Marinova 
(Bulgaria) 6—7. 6—1 6—2 : bă
ieți : Cihak. Novacek 
slovacia) — Ștefănescu. 
6—2. 6—7, 6—2 ; mixt : 
Moise — Ștefănescu, 
6—2, 6—2.

(Dinamo 
foarte dotată cu ca- 
un simt dezvoltat al 
plasamentului, care 
în finală pe mai 

cluțeancă Liliana 
6-4. La băieți, 
istoric între ad-

(Ceho 
Toma 
Hnat, 

Totoran

Victor BANCIULESCU

la limită în finala categoriei de 
sovieticul Valeri Savin. De ase
menea, merită remarcate și evo
luțiile avute de Vasile Stafi (cat. 
semimijlocie), Cristian Templer 
(mijlocie) și Nicușor Vlad (grea). 

Lată clasamentele finale : cat. 
superușoară — 1. Heiko Zieger
(R.D.G.), 2. Kim Biong Goan
(R.P.D. Coreeană), 3. T. Laszlo 
(Ungaria) și Iuri Romanov 
(U.R.S.S.) ; cat. semiușoară — 1. 
Hie Șerban (România), 2. A. 
Broage (R.D.G.), 3. Zu Uan Piong 
(R.P.D. Coreeană) șl I. Debosz 
(Polonia) ; cat. ușoară — 1. Ri 

.Chang Gu (R.P.D. Coreeană), 
2. V. Miskovicl (U.R.S.S.), 3. I. 
Bats uh (Mongolia) șl I. Rotsche 
(R.D.G.) ; cat. semimijlocie — 1. 
Dirk Kuntze (R.D.G.), 2. Kim
Song Zun (R.P.D. Coreeană). 3. 
B. Sibruch (Polonia) și V. Stafi 
(România) ; cat. mijlocie — 1. 
Muhitin Dadahopsev (U.R.S.S.), 
2. J. Schorz (R.D.G.), 3. C. Tem
pler (România) și Go Miong Su 
(R.P.D. Coreeană) ; cat. semigrea 
— 1. Valeri Savin (U.R.S.S), 2. 
E. Conchi (România), 3. T. Csoka 
(Ungaria) șl L. Lisowski (Polo
nia) : cat. grea — 1. Akaki Ko- 
bordjalldze (U.R.S.S.), 2. M. Ke- 
marek (Polonia). 3. N. Vlad 
(România) și P. Karadimov (Bul
garia) .

Duminică, ultima zi de concurs 
a fost rezervată întrecerii pe 
echipe, la dare au luat parte for
mațiile din Bulgaria, R.D.G., Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. șl Româ
nia, împărțite în două grupe. 
După ce a depășit în serii pe 

KU.R.S.S. cu 4—2 și pe Bulgaria 
cu 5—1, echipa R. D. Germane 
a dispus în finală de Polonia 
cu 6—0, după ce aceasta din ur
mă cîștigase întîlnirile cu Româ
nia (4—2) șl Ungaria (5—1). Lo
cul 3 a revenit echipelor din 
România șl U.R.S.S., sportivii 
noștri cîștlgtnd doar meciul cu 
Ungaria (4—1).

Nicolae CHINDEA

R. D. GERMANA (et. 3) : Car! 
Zeiss Jena — Chemie Halle 3—1; 
Hansa Rostock — F. C. Mag
deburg 1—0 ; Rotweiss Erfurt — 
Dynamo Dresda 0—1 ; F. C. Karl 
Marx Stadt — Wismu Aue 0-^8 ; 
Dynamo Berlin — Lokomotiv 
Leipzig 3—0 ; Stahl Riesa — 
Sachsenring Zwickau 0—0 ; Che
mie Boehlen " “ 
furt pe Oder 3—2.
1. Dynamo Berlin 8 
Zeiss Jena 6 p ; 3. 
deburg 4 p.

Vorwărts Frank- 
Clasament: 
p ; 2. Cari 

F. C. Mag-

. (et. 5). Ar- 
Bayern Miin-
Stuttgart —

R. F. GERMANIA 
mlnia Bielefeld — 1 
cheu 1—2 ; VfB 
Borussia Mdnchengladbach 4—2 ; 
Schalke 04 — Borussia Dortmund
1— 2 ; S. V. Hamburg — ■ Eintradht
Frankfurt pe Main 3—1 ; S. G, 
Karlsruhe — Fortuna Dusseldorf 
3—0 ; Bayern
Bayer Uerdlgen 
burg — F. C.
Munch en 1860
2— 1; Kais erlautern — VfL Bochum 
0—0. In clasament : S. V. Ham
burg 9 p ; Bayern Mtmchen 8 
p, 5I MSV Duisburg 7 p.

Leverkusen — 
4—1 ; MSV Duls- 
Nurnberg 2—0 ; 

— F. C. Ko]n

ANGLIA (et. 5). Birmingham — 
Liverpool 1—1 ; Coventry — 
Crystal Palace 3—1 ; Everton — 
Wolverhampton 2—0 ; Ipswich — 
Aston Villa 1—0 ; Sunderland — 
Leicester 1—0 ; Machester City.— 
Arsenal 1—1 ; Middlesbrough — 
Nottingham Forest 0—0 ; Sout
hampton — Brighton 3—1 ; Stoke 
— Leeds 
Manchester 
Bromwich 
primul loc 
Ipswich

3—0 ; Tottenham — 
United 0—0 ; West

— Norwich 3—0. Pe 
în clasament se află

cu 9 p, urmată de 
Southampton cu 9 p, Sunderland 
— 7 p, Aston Villa — 7 p etc.

CAMPIONAHLLINTERAIAJIONALE DE TENIS AIE S.IJ.A
NEW YORK . _ .

în semifinalele probei femini
ne din cadrul 
internaționale
S.U.A. de la Flushing Meadov, 
tinăra jucătoare cehoslovacă 
Hana Mandlikova. în vîrstă de 
18 ani, a eliminat-o cu 6—1. 
3—6, 7—6 pe Andrea Jaeger 
(S.U.A.). în finală Chris Evert- 
Lloyd a învins-o pe Mandliko
va cu 5—7, 6—1, 6—1, după ce 
în semifinale a eliminat-o pe

(Agerpres).

campionatelor 
de tenis ale

Tracy Austin (S.U.A.) cu 4—6, 
6—1, 6—1. Evert cîștigă pentru 
a 5-a oară acest titlu.

Foarte disputate au fost se
mifinalele probei de simplu 
masculin. In prima semifinală, 
Bjorn Borg l-a învins cu 4—6, 
4—6, 6—1, 6—1, 6—1 pe Johan 
Krlek, iar în cea de-a doua 
John McEnroe l-a eliminat tot 
în 5 seturi : 6—4, 5—7, 0—6, 
6—3, 7—6 pe Jimmy Connors.
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