
LA INV'TATIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ A AVUT LOC 
VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

TODOR
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, sîmbătă 
dimineața a sosit la Giurgiu, 
într-o vizită de prietenie In 
țara noastră, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secreiar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist , Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Devenite tradiționale, repeta
te an de an, găzduite pe pă- 
mintul României sau Bulgariei, 
intilnirile prietenești dintre 
cei doi conducători de partid 
și de stat contribuie hotăritor 
la întărirea prieteniei și dez
voltarea multilaterală a cola
borării frățești dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, 
pe baza deplinei egalități in 
drepturi, a respectului și încre
derii reciproce, determină a- 
dincirea conlucrării româno- 
bulgare, în interesul construc
ției socialismului în ambele 
țări, al cauzei păcii și securită
ții internaționale.

Primirea înaltului oaspete a 
avut loc Ia Giurgiu, la punctul 
de frontieră de pe malul ro
mânesc al Dunării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu cordialitate pe to
varășul Todor Jivkov, urindu-I 
bun venit pe pămintul Româ
niei socialiste. Cel doi condu
cători de partid și de stat iși 
string miinile eu căldură, se 
Îmbrățișează.

Momentul primirii înaltului 
oaspete a avut loc într-un ca
dru sărbătoresc.

Locuitorii Giurgiului au fă
cut o entuziastă primire celor 
doi conducători de partid și de 
stat, i-au aclamat cu căldură.

In ambianța de sărbătoare a 
întregului oraș, coloana oficia
lă de mașini a sosit în incinta 
întreprinderii de construcții de 
mașini și utilaj greu Giurgiu,

JIVKOV
situată pe Insul* scăldată de 
unda legendară a Dunării.

Mulțimea aflată pe ma
rele platou din fața halei 
principale scandează neîntre
rupt „Ceaușescu — Jivkov", 
„Ceaușescu — Jivkov". Pe 
frontispiciul clădirii se poate 
citi, în limbile bulgară și ro
mână, urarea „Bine ați venit 
în întreprinderea noastră, dragi 
oaspeți".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au vizitat apoi 
turnătoria de fontă, secția scu- 
lărie centrală și autoutilare.

La plecare, muncitorii aflațl 
pe platoul din fața întreprin
derii au făcut din nou inalțl- 
lor oaspeți o caldă manifesta
re de prietenie, scandind înde
lung „Ceaușescu — Jivkov", 
„Ceaușescu — Jivkov".

In continuare a fost vizitat 
Combinatul chimie —i Giurgiu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, persoanele o- 
ficiale care ii însoțesc s-au în
dreptat apoi, cu un tren spe
cial, spre stațiunea montană 
Timiș, unde se află reședința 
oficială rezervată înalților 
oaspeți.

★
Sîmbătă după-amlază, în sta

țiunea montană Timiș, an avut 
loc convorbiri oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

In cadrul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl-a 
exprimat satisfacția pentru 
noua intilnire româno-bulgară 
la nivel înalt și și-a manifes- 
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Evoluție excelentă, de mare angajare a rugbyștiîor noștri, la Dublin

ROMÂNIA LA EGALITATE (13-13) CU IRLANDA!
DUBLIN, 19 (prin telefon). 

Cînd aproape 30 000 da specta
tori însoțeau cu aplauze Intra
rea în cabine a echipei de rug
by a României, după emoțio
nanta șl convingătoarea sa par
tidă cu reprezentativa Irlandei 
era limpede că sportul cu ba
lonul oval practicat in țara 
noastră iși confirmă Încă o dată 
consacrarea internațională. A- 
cest 13—13 cu una dintre țările 
de prim rang ale rugbyulul 
mondial, participantă de tradi
ție in cea mai reprezentativă 
competiție a balonului oval, 
„Turneul celor 5 națiuni", re
prezintă o performanță, un re
zultat de real prestigiu.

Așa cum scria „Sunday In
dependence": „România este 
mulțumită de rezultatul ei, de 
a fi recunoscută ca o mare na
țiune în rugby". Iar „The Sun
day Press": „Românii au dove
dit cu prisosință că trebuie 
luațl In seamă!"

A fost un succes cu totul 
deosebit, care s-a concretizat 
după o partidă cu... două ju
mătăți de timp distincte. Dacă 
în prima, echipa României a 
jucat contra vîntului, făcînd 
mari eforturi, pe înaintare, pen
tru a rezista puternicului pa
chet advers, hotărît să tranșeze 
rapid în favoarea sa disputa, în 
cea de a doua tricolorii au fă
cut adevărate minuni, începînd. 
din min. 60. Ceea ce nimeni a- 
proape că nu mai putea crede, 
s-a întîmplat: rugbyștii români 
au găsit resurse extraordinare 
pentru a reveni. în stil de ma
re echipă, egalind, după 3—13, 
și trecînd chiar pe lingă o vic
toriei Arbitrul J.P. Bonet a 
fluierat sfîrșitu! meciului exact 

în secunda următoare a unei 
încercări de „drop" a lui Con
stantin, al cărui balon trimis 
cu decizie și inspirație (în ciu
da distanței foarte mari, de a- 
proape 50 de metri) a trecut 
milimetric pe lingă bară...

Ar fi fost prea frumos. Și 
așa, însă, acest 13—13 de sîm
bătă se înscrie la loc de frunte 
în palmaresul celor mai bune 
rezultate obținute vreodată, in 
deplasare, de reprezentativa da 
rugby a României.

Memorabila partidă a început 
puternic, gazdele avînd cîteva 
acțiuni periculoase de atac. 
Răspunsul tricolorilor a venit 
prompt, în minutele 5 și 9, cînd 
șl ei au pus la grea încercare 
apărarea irlandeză. Totuși, cei 
care au deschis scorul au fost 
gazdele, prin Campbell, care a 
transformat o 1. p. (min. 11). 
Dar, după două minute, tribu

In derbyul campionatului de polo

JOC PASIONANT, LUPTĂ DRAMATICĂ
DiNAMO-RAPID 7-6

Campionii au acum patru puncte avans!

nele au amuțit: Constantin a 
transformat și el o l.p., Apoi, 
în min. 16, o minge jucată ire
proșabil de treisferturile irlan
deze, după o grămadă ordonată, 
l-a pus în cursă pe Quinn și 
eseu (netransformat). Au urmat 
citeva ocazii bune ale tricolo
rilor, apoi, din nou replică ir
landeză. în min. 39, echipa 
României a pus la grea încer
care apărarea formației gazdă, 
dar care s-a dovedit, deocam
dată, impenetrabilă. La pauză: 
Irlanda — România 7—3.

După pauză, gazdele au avut 
o perioadă de inițiativă, pe ace
lași fir de joc de mare uzură 
intre cele două grămezi. Baloa
nele ieșite din încleștare au fost 
bătute, de regulă, cu piciorul,

Geo RAEȚCHI
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Etapa a Xl-a a Diviziei de fotbal
1 --- -------------------------------

V. STĂNESCU S-A DESPRINS DE... CRAIOVENI
* Răducanu alimentează seria înfrîngerilor lui Mateianu • Proca și tinerii săi 
continuă „șahul etern" • Steaua, în revenire, urcă două locuri © Țevi — mult 

înaintea lui ... Dudu Georgescu • Drum bun, „Poli" I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
S.C Bacău 
Chimia Rm. Viicea 
A.S.A. Tg. Mureș 
’„U" Cluj-Napoca 
„Poli" Timișoara 
Progresul Vulcan 
Jiul
Dinamo 
Corvinul Hunedoara

F.C. Olt 
F.C. Argeș
Sportul studențesc 
F.C.M. Galați 
F.G Baia Mare 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Politehnica lași 
Steaua

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

(Citiți

F.C. Argeș
Sportul studențesc 
F.C. Baia Mare 
Steaua
F.C.M. Galați 
'„U“ Cluj-Napoca 
Politehnica lași 
„Poli" Timișoara 
Univ. Craiova

— Dinamo
— F.C. Olt
— S.C. Bacău
— F.C.M. Brașov
— Chimia Rm. Viicea
— Jiul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Progresul Vulcan
— Corvinul Hunedoara

ETAPA VIITOARE (duminică 26 octombrie)

Cu o frumoasă lovitură de cap, Tevî deschide scorul tn partida 
Progresul-Vulcan — Universitatea Craiova, 3—2.

Foto: V. BAGEAC

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

1. DINAMO 10 8 0 2 20- 5 16
2. Corvinul 11 7 1 3 25-14 15
3. Univ. Craiova 9 7 0 2 15- 7 14
4. F.C.M. Brașov 11 6 2 3 13-10 14
5. A.S.A. Tg. Mureș 11 5 2 4 18-19 12
6. Chimia 11 5 2 4 15-19 12
7. F.C. Argeș 10 S 1 4 19-10 11
8. Steaua 9 4 1 4 12- 9 9
9. „Poli" Timișoara 9 4 1 4 8- 8 9

10. Sportul stud. 11 4 1 6 14-15 9
11. Jiul 11 4 1 6 16-17 9
12. „U" Cluj-Napoca" 11 4 1 6 12-14 9
13. Progresul Vulcan 11 4 1 6 17-23 9
14. S.C. Bacău 10 4 1 5 14-21 9
15. Politehnica lași 9 4 0 5 15-14 8
16. F.C. Olt 10 3 2 5 8-15 8
17. F.C. Baia Mare 11 3 1 7 12-20 7
18. F.C.M. Galați 11 3 0 8 12-25 6

cronicile in pag. 2—3)

GOLGETERII

9 GOLURI : Petcu (Corvinul), 
Țevi (Progresul Vulcan), Fanici 
(A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din 
11 m.

7 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Giuchici (Jiul).

NOVARA, 19 (prin telefon). 
— In Palatul sporturilor din lo
calitate, în fața unui public nu
meros și entuziast, s-a desfășu
rat duminică meciul dintre e- 
chipele feminine de gimnastică 
ale Italiei șl României. Gim
nastele oaspete au dominat cu 
autoritate întrecerea, iar dubla 
campioană olimpică de Ia Mos
cova, Nadia Comaneci, a entu
ziasmat spectatorii eu Înalta sa

In prim plan, Dinu Popescu (nr. 5), căpitanul campionilor, ieri 
" ’ ’ f " i ai formației dinamoviste.

Foto : N. DRAGOȘ
lui, dinamoviștii păstrîndu-șî 
avantajul celor două puncte. 

Duminică dimineața, în 
cui derby", Voința 
dent crescendo la 
turneului final 
întrecerea cu

unul din cei mai buni jucători

Partidele de sîmbătă care au 
precedat derby-ul dintre Di
namo și Rapid, programat du
minică dimineața, nu au adus 
nici o surpriză, fruntașele Di
viziei „A“ de polo obținînd 
victorii scontate. E drept, însă, 
în maniere diferite.

Rapid a jucat foarte bine 
împotriva Crișului, cîștigînd 
cu 7—3. Orădenii, în scădere 
evidentă, nu s-au remarcat de- 
cît prin... cîteva ratări în oca
zii rarisime. Campion, același 
de la o vreme — internațio
nalul Dorin Cosirăș.

Și Dinamo a condus tn ma
joritatea timpului — niciodată 
însă la mai mult de două go
luri — în fața Voinței, dar cu 
un minut înaintea fluierului 
final, tabela de marcaj indica 
egalitate, datorită golului din 
penalty realizat de Ciaudiu 
Rusu (8—8). Campionii au ob
ținut totdși decizia (9—8) în 
ultimele secunde prin juniorul 
Florin Ardeleanu. Așadar, sta
tu quo. în fruntea clasamentu-

măiestrie (9,80 la 
la paralele, 9,95 la 
la sol), clasîndu-se pe primul 
loc la individual. Au urmat-o 
Cristina Elena Grigoraș cu 
38,95, Emilia Eberle cu 38.80. 
Cristina Bartolazzo cu 38,70, 
Dumitrița Turner 38,15, Ecate- 
rlna Szabo 37,90, Lavlnia Aga- 
ebe 37,60. Pe echipe: ROMÂ
NIA 193,85, ITALIA 183,20.

sărituri, 9,90 
bîrnă și 9,90

„mi- 
în evi- 

partidele 
a dominat 

Crișul și, deși 
rămasă fără căpitanul ei, CL 
Rusu, în ultimele două repri
ze, a cîștigat cu 5—3.

A urmat mult așteptata par
tidă dintre cele două preten
dente la titlu, în care _
— pentru a mai putea
— nu avea decît șansa 
riei. Feroviarii, dealtfel, 
bordat jocul cu multă vigoare 
încercînd să facă totul pentru 
victorie. Și atît timp cît au 
acționat calm, lucid, ei au șl 
reușit să conducă cu 2—1, 3—2 
și 4—3. Dinamoviștii nu 
pierdut însă „busola", 
alte partide, strîngîndu-și 
durile pentru a tempera 
adversarilor. în același 
Răducanu, Munteanu (șut for
midabil) și D. Popescu au tras 
excelent de Ia distanță, învln- 
gîndu-1 pe Florin Slăvel. De 
la 3—4 campionii au ajuns în 
repriza a 3-a la 5—4.

Replica rapidiștilor nu a în- 
tîrziat. Ei s-au aflat de 
ori cu „i 
omul lor de gol — 
Schervan — a ratat 1 Și 
Popescu, la cealaltă 
l-a imitat. Dealtfel, 
meci, splendid prin 
și bărbăția cu care jucătorii 
celor două echipe și-au dispu
tat cele două puncte, a fost

Rapid, 
spera 
victo- 
au a-

și-au 
ca-n 
rîn- 

zelul 
timp

______  __două
,oin în plus", dar exact 

Adrian
Dinu 

poartă, 
întregul 

vigoarea

Adrian VASILIU
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Diviziile „A“ la handbai

LIDERELE AU RĂMAS ACELEAȘI,
DAR SURPRIZELE ȘI-AU FĂCUT LOC

Ieri, în cadrul celei de-a VIII-a etape a campionatului divizi
ilor . A“ la handbal, s-au înregistrat rezultate care fac și mai ascu
țit acest final de tur. La masculin Steaua a reușit o victorie In 
derby-ul de la Timișoara, mărindu-și la 4 puncte diferența ce-o 
distanțează de Politehnica. Surpriză la Bacău, unde Știința ce
dează în fața formației vecine, Relon Săvinești. In întrecerea fe
minină de remarcat prețioasa victorie înregistrată de TEROM 
Iași pe teren propriu, care a trecut la mare luptă de Rulmentul, 
dar brașovencele continuă să ocupe primul loc în clasament da
torită victoriei directe asupra Științei Bacău. Iată relatări de la 
meciurile etapei.

MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— STEAUA 17—19 (8—9). Peste 
1000 de spectatori, cîți au în
căput în tribuna sălii Olimpia 
din Timișoara — pentru că alte 
mii au așteptat zadarnic mira
culosul „bilet în plus" — au 
asistat duminică dimineață la 
derby-ul dintre formația stu
dențească locală și campionii 
țării, handbaliștii militari din 
București. Acei spectatori care 
g-au putut detașa de apriga do
rință a victoriei lui Poli, care 
au privit meciul ca pe un spec
tacol sportiv, au plecat mulțu
miți de la sală, mulțumiți pen
tru că au văzut un spectacol 
sportiv de calitate, o luptă a- 
cerbă în care s-au depus efor
turi intense și în care s-a vă
dit o mare dăruire, mulțumiți 
pentru că au văzut la lucru doi 
interi — Vasile Stingă și Du
mitra Marian — de clasă mon
dială, al căror aport poate fi 
decisiv și în încercarea echipei 
naționale de a recuceri supre
mația mondială. Steaua este 
astăzi, în ciuda faptului că-și 
Întinerește văzînd cu ochii echi
pa de bază (sau poate tocmai 
pentru aceasta!...), cea mai bu
nă reprezentantă a handbalului 
românesc și, mai ales, a aspi
rațiilor sale de revenire 
vlrful Ierarhiei handbalului.

Meciul a fost echilibrat

handbaliștilor pregătiți de Cor
nel Oțetea și Otto Telman tre
buie să însemne nu numai o 
satisfacție pentru seriozitatea 
cu care s-au pregătit, ci și un 
stimulent puternic pentru con
firmarea noii lor valori ascen
dente în C.C.E., pentru mărirea 
aportului în reprezentativa de 
handbal a țării. Politehnica Ti-

sitatea. Bun arbitrajul cuplului 
Gh. Dumitrescu și C. Cristea — 
Constanța, (c. a.).

H.C. MINAUR BALA MARE 
— GLORIA ARAD 22—15 
(12—7). Pe alocuri arădenii au 
Întrecut limitele sportivității, 
cerînd în repetate rînduri, ne
justificat, intervenția arbitrilor, 
și aruncînd, ostentativ, mingea 
in tribune, motiv pentru care 
Kolleth a și fost eliminat. Băi- 
mărenii au cîștigat pe merit. 
Au înscris: M. Voinea 10, Pan- 
țîru 3, Oros 3, Halniagyi 2, Bo
ros 2, N. Voinea 1, Habcrpursch 
1 — pentru H.C. Minaur, res
pectiv, Vojtiiă 5, Burger 5, Is- 
tode 2, Bențea 1, Ionescu 1, Mi- 
rică 1. Au arbitrat Gh. Dumi
trescu și Șt. Șerban (București). 
(V. SĂSARANU-coresp.)

Mircea Bcdivan inscrie un nou gol pentru Dinamo, la capătul 
unei spectaculoase pătrunderi pe extremă. Fază din meciul Dina
mo București — Universitatea Craiova. Foto : Dragoș NEAGU

în

o 
bună parte din timp (deși Stea
ua a condus cu 8—6 min. 24, 
cu 12—10 min. 36, cu 15—12
min 48, cu 16—13 min. 50) pen
tru că formația pregătită de 
Constantin Jude a simțit obli
gația de a oferi liderului o re
plică pe măsura evoluțiilor din 
acest tur de campionat, iar 
spectatorilor timișoreni măsura 
progresului realizat în acest se
zon. Folker și ai săi s-au bă
tut pentru fiecare minge, lncer- 
cind să străpungă zidul apără
rii adverse, să-1 învingă pe Ni- 
eoiae Muntcanu, astăzi Intr-o 
formă apropiată de apogeu. 
Dacă n-au reușit ceea ce au 
dorit cu ardoare, vina nu este 
a lor. Steaua s-a închis bine in 
apărare și a avut în Kicsid — 
care trăiește o a doua tinerețe 
— un coordonator de primă 
clasă. De puține ori jucătorii 
de semicerc ai Politehnicii — 
abili, incisivi, bătăioși — au pu
tut să treacă de barajul succe
siv și să încerce vigilența por
tarului militar. In atac Steaua 
s-a dovedit irezistibilă, cei doi 
interi angajați îndeosebi de 
Rada Voina, dar și de Tudosie 
sau Drăgăniță — protejați de 
un caravan In care Werner 
Stocii a dus greul — au mar
cat goluri de o rară frumusețe, 
nelăsînd prea multe șanse de
fensivei localnice. Meciul a fost 
pe muchie de cuțit doar in__
montele in care campionii, stă- 
pîni pe joc, dar prea L. 
crezători în victorie, și-au com
plicat situația cu artificii inuti
le sau. mai grav, s-au relaxat 
prematur în apărare.

A opta victorie consecutivă a

mo-

în-

mișoara, învinsă merituoasă, 
poate lupta pentru un loc pe 
podium, ceea ce la un handbal 
de nivelul celui din țara noastră 
reprezintă realmente o onoare. 
Au marcat: FBlker 6, Feher 4, 
Knuff 2, Diliță 1, Voicu 1, Țim- 
pu 1, Gunesch 1, Arghir 1 — 
pentru Politehnica, respectiv, 
Dumitru 8, Stingă 8, Voina 2, 
Stockl 1. Au arbitrat bine R. 
AntochI și II. Boschner (Brașov).

Hristache NAUM
DINAMO BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
28—17 (11—7). Cu o echipă în 
care așezarea jucătorilor a fost 
mult diferită de ceea ce se știa 
(Becicheri — pivot, Fiangea, 
Tase — extreme etc.), Dinamo 
ni s-a părut a se prezenta ceva 
mai aproape de valoarea lotului 
său. Din acest motiv, cu toată 
opoziția studenților craioveni, 
care au jucat bine în majorita
tea timpului, dinamoviștii s-au 
impus, acționînd foarte decis 
in apărare și mai variat, mai 
combinativ în atac. Interesant 
ni se pare faptul că in prime
le minute, Universitatea a con
dus, pentru ca, apoi, jocul să-și 
capete sensul scontat, adică în 
favoarea formației bucureștene, 
din rîndurile căreia am remar
cat verva de joc a lui Durau, 
reintrarea cu succes după o 
lungă absență, a lui Bedivan, 
evoluția bună, in prima repriză, 
a portarului Marchidan. In ge
neral, prima parte a jocului a 
fost mai echilibrată, în timp ce 
în repriza secundă dominarea 
dinamoviștilor s-a simțit mai 
mult. Iată și autorii golurilor: 
Durău 6, Bedivan 6, Grabov- 
schi 4, Matei 3, Tase 3, Cosma 
2, Fiangea 2, Dogărcscu, Andre- 
escu — Dinamo, Dumitru 7, 
Stuparu 3, Cornea 3, Gheorghe 
2, Agapie, Bobeanu — Univer-

DERBYUL CAMPIONATULUI DE POLO
(Urmare iin pao l)

presărat 
suspens. 
reprize, 
ren doi 
nu l-a . . .. ,
D. Spinu. Tn schimb, la prima 
situație de superioritate de 
care a beneficiat. în continua
re, Dinamo (datorită lui V. 
Rus) s-a detașat : 6—4. Meciul 
era însă departe de a fi în
cheiat. Rapid a aruncat în 
luptă ultimele forțe, a redus 
din handicap prin Gh. Ilie și 
a egalat (6—6) prin I. Slăvei, 
din 4 metri. Emoții mari în 
tribuna din parcul campioni
lor, deoarece tînărul Vlad Ha
giu a beneficiat, și el, de un 
penalty, dar a ratat... într-un 
final de-a dreptul dramatic, a- 
celași Hagiu (17 ani) nu a mai 
greșit ; coechipierul său C. 
Mciceanu l-a servit ca pe ta
vă și el a șutat imparabil : 
7—6, scor care avea să -ofere 
echipei sale pasul hotărîtor 
spre cel de al 20-lea titlu de 
campioană.

cu dese momente de 
La începutul ultimei 
Rapid a avut în te- 
oameni în plus (!),dar 
putut îngenunchia pe

Rezultatele de slmbătâ șl du
minică.

RAPID — CRIȘUL 7—3 (2—0,
1— o, 1—2, 3—1). Au marcat : 
Schervan 3, Gh. Iile, Olae, Ar- 
sene, Niță (R) șl Costrăș 3 (Cr.), 
Arbitri : R. Schilha — R. Timoc.

DINAMO — VOINȚA 9—8 (3—2,
2— 2, 3—2, 1—2). Au Înscris : Ha
giu 3, Ardelcanu 2, Răducanu 2. 
D. Popescu, S. Popescu (D) șl 
CI. Rusu 3, Kovacs 2, R. Rusu, 
Pop, Gyarfas (V). Arbitri : V. 
Medianu — V. Burdea.

VOINȚA — CRIȘUL 5—3 (1-1, 
2—o; 2—1, 0—1). Realizatori : CI. 
Rusu 2, Sebflk, Gyarfas, Szficș 
(V) și Racz, Gordan, Costrăș 
((Cr.). Arbitri : R. Timoc — V. 
Medianu.

DINAMO
2-2, . . ______
giu 3, Răducanu, I'~ 
Popescu, Rus (D) șl 
Schervan, Tschiltsche, 
I. Slăvei. Arbitri : R.
V. Burdea.

CLASAMENT
15 11 2 2 122— 91 24 
15 8 4 3 93— 82 20 
15 3 3 9 93—108 9 
15 3 1 11 89—118 7

doua a turneului final

ȘTIINȚA BACAU — RELON 
SĂVINEȘTI 18—19 (8—7)! Bă
căuanii au condus cu 12—8 și 
16—12 (min. 49) dar nu și-au 
putut menține avansul. Porta
rul echipei din Săvinești, Ru- 
su, a apărat două aruncări de 
la 7 m în momente cheie ale 
partidei. Printre marcatori: Sa- 
meș 6, Nicolescu 6 — pentru 
Știința, respectiv, Samson 8. Au 
arbitrat V. Erhan și D. Purică 
(Ploiești). (S. NENIȚA-coresp.)

DINAMO BRAȘOV — C.S.M. 
BORZEȘTI 20—16 (12—8). (C.
GRUIA-coresp.)

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

TEXTILA BUHUȘI 21—15 
(10—5). Victorie fără prea multe 
probleme pentru bucureștence, 
care cu un atac foarte incisiv 
și, mai ales, productiv au con
dus tot timpul, uneori la dife
rențe mai mari decît cea finală. 
Echipa oaspe, cu un joc mai 
puțin coerent decit ne-am fi 
așteptat, a avut momente bune 
la mijlocul reprizei secunde, 
cînd s-a apropiat amenințător 
(11—14. min. 43), ținînd în șah 
formația bucureșteană ■ mai bine 
de 5 minute. Au marcat: Popa 
8, Sasu 4, Ionescu 4, Lăcustă 3, 
Mamiaca, Bădescu — Progresul, 
Ciobotaru 7, Amarandei 3, Mi- 
hăilă 3, Popovici, Fodor — Tex
tila. Au arbitrat Gh. Lungu și 
C. Benning — Brașov (C.A.).

TEROM IAȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 12—11 (8—4).
Gazdele au cîștigat in extremis 
în fața unei adversare care s-a 
apărat foarte bine. Printre rea
lizatoare: Corban 6, respectiv, 
Furtună 5. Au arbitrat V. Sidea 
și Șt. Georgescu (București). 
(D. DIACONESCU-coresp.).
• ȘTIINȚA BACAU — CON

STRUCTORUL BAIA MARE 
18—12 (8—4). (I. IANCU-coresp.)

O UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 19—19 (11—6).

• CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. MU
REȘ 12—13 (5—9). (C. CREȚU- 
coresp.).

RAPID 7—6 (1—2,
1—0, 2—2). Au marcat : Ha- 

Mimteanu, D.
Arsenc 2 
Gb. Ilie.

Schilha —

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO 2“ DIN 19 OC
TOMBRIE 1980.

EXTRAGEREA I : 47 43 60 20 î 
EXTRAGEREA A H-a : 2 56 34 
62 : EXTRAGEREA A III-a : 33
40 50 67. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 611.072 lei, din care
15.559 lei, report la categoria 1.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 19 OCT. 1S30

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința 
*. Crișul

Partea a 
este programată la Cluj-Napoca 
Intre 24 și 25 octombrie.

L
n.

UI.
IV.
V.

vni.
IX.
x.

XI. Chimica Tîrn.
XH. Poiana Cîmp.

XIII. C.F.R. Cj.-N. — U.M. Tim. 1 

FONDDECÎȘTIGURI: 749.106 lei.

Ascoll — Juventus 
Bologna — Pistoiese 
Brescia — Catanzaro 
Como — Udinese 
Fiorentina — Inter 
Napoli — Roma 
Perugia — Avellino 
Torino — Cagliari 
Viit. Gheorgheni 
Sirena Buc. — Petrolul Pl. X 
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Rul. Alex. 1

x
1

X
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Divizia ,,A"-etapa a Xl-a

PROMOVATELE, TOATE 3, ÎN ASALT
Cu șapte victorii ale gazdelor și două rezultate de egalitate 

(dintre care unul reușit de o formație pentru care, de 
regulă, punctele in deplasare nu sînt o sărbătoare rară, Stea
ua) etapa de ieri s-a înscris printre cele obișnuite, „cuminți44. O 

etapă care n-a adus migrene „pronosportiștilor44 și n-a tulburat 
clasamentul.

Dar, dacă ne gîndim mai bine, nu este acest clasament destul 
de tulburat de faptul că nu mal puțin de opt echipe n-au, pe 
prima coloană, cea a meciurilor Jucate, cifra corespunzătoare nu
mărului etapei, a 11-a T De aceea, poate, nici Corvinul sau F.C.M. 
Brașov nu-și pot savura îndeajuns pozițiile (excelente pentru 
două formații promovate, după ce s-a intrat în a doua jumătate 
a turului) dar nici Politehnica Iași nu se alarmează peste măsură 
de locul (și punctajul...) său periferic, după cum Steaua sau „Poli*4 
Timișoara (cu toată cota lor mediocră, de 50 la sută, adică 9 din 
9) se pot considera pe poziții virtual superioare. In săptămînile 
următoare, în luna următoare, se va ajunge „la unison44 dar nere
gulari tatea desfășurării campionatului se înscrie, desigur, ca unul 
din punctele de dezbătut, pe agenda comentatorilor acestui sezon.

Să reținem, totuși, relativ la clasament, că Dinamo (cu scorul 
etapei, ieri, și cu apărarea cea mai impenetrabilă, doar 5 goluri 
in 10 partide) a realizat o oarecare „desprindere44, după cum nu 
e lipsit de semnificații pentru viitoarele etape, faptul că de la 
locul 8 la 17, un număr de 10 echipe sînt înșirate pe un spațiu 
de două puncte.

Ce ne mai spune etapa 7
1) Că promovatele sînt acum, toate trei, în asalt : Corvinul a 

dominat jocul cu Steaua, brașovenii au scos din nou punct afară 
(și unde !), iar Progresul —• condusă de la o vreme cu mai multă 
pricepere și tehnicitate — își modifică radical jocul și învinge... 
„seminaționala". 2) Că, nu numai la handbal sau hochei, ci și la 
fotbal, portarul poate decide un meci. Ieri, cuplul Iordache-Moise 
a ilustrat o față, Răducanu-Bucu, pe cealaltă... 3) Că F.C.M. Baia 
Mare (totuși, la a șasea înfrîngere consecutivă, recordul acestei 
ediții de campionat !) începe să dea semne că, s-a săturat de 
coborîrile în clasament; așa ■ ne place să credem, cel puțin după 
ce am văzut la televizor... 4) Că F.C.M. Galați își găsește greu 
frina de mînă, atît de necesară în pante... 5) Că ne putem aștepta 
ca. Politehnica Timișoara să ne mai aducă o bucurie... de inspi
rație britanică. Ceea ce ne dorim și le urăm „violeților*4, azi, cînd 
pleacă spre Londra.

Radu URZJCEANU

Stadion , 
motiv 15 (XX 
77). Șuturi
CORVINUL 

8 — Petcu ‘ 
troche 7, Vi

STEAUA .
Stoica, Zahi 

A arbitra1 
Tîraoviște) ț

Cartonașe 
BOGDAN.

Cartonașe
Trofeul P<

HUNED 
fon)

Cu num 
formațiile 
primei re 
sau ai cel 
și Corvini 
fruntarea 
constituit 
spectacol 
bună caii 
publicului 
confirmate 
partidei, < 
s-au arun 
într-o lup 
menajame 
aspră, cu 
nifestări c 
provocat < 
jocului. P 
țin sporth 
brit parția 
rat poziții

MOISE SALVE AZA, N. RĂDUCANU G
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C. BAIA MARE 3-1 (1-0)

Stadion „1 Mai4* ; timp frumos ; teren bun ; spectatori - aproximativ 9 000 
Au marcat : ANGHEL (min. 23 și 55), PALEA (min. 84), respectiv TERHEȘ 
(mm. 26). Șuturi la poarta : 10-8 (pe poartă 8-5). Comere : 7-4.

POLITEHNICA : Moise 9 — Nadu 7, Păltinișan 7, Șerbănoiu 7, Vișan 6 — 
u ui ~ .. Anghel 8, Nodelcu

POLITEHNICA : Moise 9 - Ș.
Mânec 6, Dembrovschi 6 (min. 84 Cotec), Dumitru 7 
6, T. Nicolae 6 (min. 46 Palea 6).

F.C. BAIA MARE : N. Răducanu 3 
69 Deoc 6), Molnar 7 — P. E_ *_ "
heș 7, Roz nai 6, (min.. 69 Buzgău 6).

A arbitrat ■; Gh. Ispas 8 ; ha linie : E. Blacioti (ambii 
AL Eoniță (din București).

Cartonașe galbene : PALEA, CONDRUC. 
Trofeu! PeUchovschi : 8. La speranțe : 2—1 (1—1).

Cele două „amicale* interna
ționale pierdute de „alb-violeți44 
în perioada de întrerupere a cam
pionatului, - —- • ...
gîndul că 
putea da 
făcut pe 
suporterii 
sîmbătă acasă. Cu cei mai fideli, 
însă, lîngă ea, „Poli44 a cîștigat 
meciul eu F.C. Bala Mare ; (nu 
fără emoții totuși), luînd astfel, 
„gura de exigen* atît de nece
sară înaintea primului joc ,de

Borz 7, Condruc
Radu 7, Kohler 6, Mureșan

6, Sabnu 6 (min.
7 — Se pi 6, Ter

din Constanța) și

televizarea jocului și 
echipa preferată le-ar 
„dureri de cap44 i-au 

cei nestatornici dintre 
timișoreni să rămînă

miercuri, cu West Ham United, 
întîlnirea n-a fost de calitate și, 
în primul rînd, n-a avut nerv. 
Au fost unele faze mai acătării, 
dar în altele s-au comis și multe 
erori, unele flagrante și cu re
percusiuni pe tabela de marcaj. 
Gazdele, cu Moise excelent In 
cîteva momente-cheie, n-au avut 
consistență în jocul mijlocașilor 
(Dumitru „n-a fost înțeles44 în 
multe acțiuni), dar au avut șansa 
de a dispune în atac de Anghel, 
o „floare rară44, care a știut să 
puncteze.

Baj.hărer 
mai închc 
nou) au 
apărător. 
Moise a 
44, 76 — 
turile de . 
șl, respect 
ducanu l-t 
primul și 
s-a marcs 
sprint In 
nu acroșe 
canu este 
nu-1 iartă 
nai recupi 
TERHEȘ 
o minge 
m&rean, 
șllor și 
de mare 
clu : 
centrează, 
șl PALEA 
„bara44 lui 
Anghel (n 
pe linia j 
a mingii 
Păltinișan.

Stei

1
c

5 
f

1
J
8

2—1

„ARIPILE" ÎNSCRIU Șl DAU
BACĂU 19 (prin telefon)

O fază extrem de rapidă și 
clară a dus la deschiderea sco
rului, chiar din startul partidei. 
Era abia min. 5 cînd Vamanu 
l-a pasat în adinclme lui Chita
ra, acesta a trecut în viteză p« 
lîngă Llcă, a centrat peste toată 
apărarea oaspeților, pînă Ia ȘOI- 
MAN care a venit lansat, a re
luat cu capul, mingea a lovii 
stîlpul din dreapta porții Iul An
gliei, de unde a ricoșat în plasă. 
Un gol Irumos, golul celor două 
„aripi” băcăuane, care au dat... 
aripi echipei pregătite de Angelo 
Niculescu șl Nlcolae Vătalu. O 
fază la fel de iute și spectacu
loasă ca și cea din min. 6 t-a 
aflat șl la originea golului 
doilea, înscris în min. 33 : 
Solomon l-a deschis prompt pe 
Chitaru, acesta a centrat Ia PA- 
NAITE și șutul plasat, In colțul

ni 
C.

e « • ARIPI
S.C. BACĂU - F.C. OLT 3-1

Stadion 23 August ; teren ușor alunecos ; timp 
ximativ 10 (XX). Au marcat : ȘOIMAN (min. 5) ; F 
TARU (min. 59) ; PIȚURCA (min. 64). Șuturi la 
13—4). Comere : 7—3.
S.Q. BACĂU : Mangeac 7 — Andrieș 7, C. So 

7' — Cârpuci 6, Vamanu 8 (min. 81 Moldovan), 
lomon 6) — Soiman 8, Fîșic 7, Chitaru 8.

F.C. OLT : Anghel 5 (min. 62 Nedea 6) — Lie 
5, C. Mincu 4 — Leac 4 (min 58 P. 
Prepeliță 5, lamandi 5, Piturcă 6.

A arbitrat : C. Jurja 9 ; la finie : 
V. Topan (Cluj-Napoca).

Trofeu! Petschovschi : 9. La speranțe :

al acestuia, a răpit orice 
portarului Anghel. Abia 

acest gol, „Oltul44 s-a apro-

sting 
șanse 
după ~ .
plat mai periculos de poarta Iul 
Mangeac, „capul44 Iul Pițurcă, 
din min. 42, dînd mari emoții 
băcăuanilor.

Repriza secundă, desfășurată în

DOAR DIN FAZĂ FIXĂ...
A.S.A. TG. MUREȘ - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadion „23 August" ; teren alunecos ; timp înourat In prima repriza, 
nin în cea secunda ; spectaiorl 
,69). Ș^urî la poartă : V

, se
ri — aproxim. 7 000. A marcat BIRO I (min. 
16—4 (pe poartă : B-1). Comere : 11-1.

A.S.A? : Varo 6 — Szabo 6, Unchia? 6, Isprr 7, Fodor 6 — Both II 6, Vigu 
’ 6, Boloni 6 — Fazekaș 6 (mim. 74 Muntean 6), Biiro I 6, Hajnal 6.

SPORTUL STUDENȚESC t Moracu 6 - Tănăsescu 5, Cazan 6, I. Constantl- 
nescu 6, Munteanu II 6 — Șerbânlcâ 5, O. Ionescu 6, Bozeșan 6 — M. Ma
rtan 5, M. Sandu 5, Chhhaki 5 (min. 76 Bucurescu).

A arbitrat : V. lanul 8 ; la linie : T. Balanovici - cu semnalizări greșite - 
(ambii din iați) șl D. Tilincă (Brăila).

Cartonașe galbene : CHSHAIA, BOLONI.
Trofeu! PetschovschI : 9. La speranțe : 2—1 (1—0).

• ■■■ —...................

TG. MUREȘ 19 (prin telefon) 
în afara handicapului absențe

lor unor titulari (la Sportul stu
dențesc — 4 ; A.S.A. —- 1, dar 
de marcă, „omul de gol44 Fanici), 
cele două echipe au trebuit să 
suporte și rigorile unui teren des
fundat datorită ploii care a că
zut în tot timpul dimineții. E 
drept, jucătorii au depus eforturi 
pentru a depăși acest obstacol, 
care le-a făcut destule feste, dar 
n-au putut trece de propriile lor 
slăbiciuni, în special la transmi
terea pasei. Această carență a in
fluențat mai toate acțiunile care 
n-au avut cursivitate și, mal ales, 
periculozitate. A rezultat o par
tidă fără virtuți tehnice, prima 
ei parte avînd un oarecare echi
libru datorat mai curînd faptului 
că... un adversar era „găsit44 de 
minge mai repede decît un co
echipier ! Am reținut în această 
perioadă doar cîteva faze mai 
bune ; șutul-bombă al Iui B6-

Petre 6),

P, Doiciu

4—C (2—0).

același te 
mult ma: 
ma. După 
zii irosite 
Vamanu 
șl-a mări 
Șoim an a 
teului, A 
balonul 
cealaltă 
înscris di 
ce pierd» 
pețl, au 
TURCA i 
după nur 
„lucrată44 
yut, In 
de a m 
ternlce a. 
șl Prepel 
singur — 
portarul

lOnl de- la 25 metri, razant cu 
„transversala44 (min. 14), șutul- 
centrare al lui Fazekaș, deviat de 
Constantinescu în bară (min. 22) 
șl „capul44 lui Hajnal din 6 metri, 
peste bară, din min. 24.

La reluare, meciul capătă aproa
pe un sens unic, gazdele — aju
tate de jocul pur defensiv al bucu- 
reștenilor, care au respins mai 
tot timpul la întîmplare — au 
avut atacuri în valuri, ocaziile 
succedîndu-se. Abia în min. 69, 
In urma unei faze fifce, la un 
corner executat de Hajnal, BIRO 
I, nemarcat, înscrie, cu o lovi
tură de cap, mult așteptatul gol. 
Gol care va schimba aspectul 
jocului, bucureștenii insistînd în 
ofensivă iar localnicii căutînd 
menținerea avantajului. Pînă în 
final, semnalăm doar șuturile lui 
Bozeșan, din 16 m, blocat de Is- 
pir (min. 74) șl al lui Both II 
(min. 89), din marginea careu
lui.

Adrian VASILESCU
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RE INIR-UN FINAL
JNEDOARA - STEAUA 1-1 (0-0)

en alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproxi-
ADR. IONESCU (min. 49), DUMITRACHE (min. 

-5 (pe poartă : 15-3). Cornere : 11—3.
7 — Nicșa 8, Golan 7, Dubinciuc 7, Bogdan

7, Klein 8 — Gabor 5 (min. 51 Lucescu 8), Duml-

.Ânghelini 6, FI. Marin 7, Sameș 8, Nițu 6 — 
i 7 — M. Râduconu 7, Adr. lonescu 7, Aelenei 7. 
dorescu 8 ; Io linie : S. Necșulescu (ambii din 
(Arad).
>ICA, M. RÂDUCANU, AELENEI, ADR. IONESCU,

DRAMATIC

a speranțe : 2-1 (0-0).

rin tele- echipa gazdă s-a aflat mai ales 
în repriza secundă cu mare au- 

.. . toritate la cîrma meciului, dar
tonalî in dominarea ei a rămas multă
3n” vreme sterilă, deoarece nu prea
a țar“ a găsit „cheia" cu care să des-
în con chidă și să depășească grupatam con- decisa apărare a oaspeților.

"arc un chiar atunci cind a reușit
> fmrto acest lucru, Iordache și-a făcut 
rnntSriin 01 ^rio datoria, avînd inter- 
,FJ".ar.,,i ventii de excepție. După cum 

alte °ri, de exemplu în finalul 
ibatante Partidei, Steaua a fost pur și 

forțele simplu ajutată de șansă.
• fără N-a lipsit Prea mult ca echi- 
ul de pa bucureșteană să plece de

aici chiar cu două puncte, de
oarece contraatacurile sale, deși 
rare, s-au dovedit deosebit de 
periculoase, ele adueîndu-i un 
spectaculos gol inscris in minu
tul 49 de ADR. IONESCU (după 
o impetuoasă pătrundere și o 
centrare ale Iui Stoica), precum 
și alte’ două-trei situații favo
rabile în repriza secundă, ra
tate însă datorită pripelii ata- 
cantilor săi.

Impulsionată și mai bine or
donată. limpezită in atac după 
intrarea lui Lucescu. formația 
locală a reușit egalarca de-abia 
în min. 77, cind DUMITRACHE 
$l-a pus în valoare superba lui 
lovitură de cap, fructificind 
precisa centrare a Iui Bogdan. 
De-a dreptul dramatic, finalul 
partidei (în care echipa oas
pete rămăsese în zece oameni- 
prin eliminarea, în min. 70. a 
lui Stoica pentru injurii la a- 
dresa arbitrului) putea aduce 
Corvuiulul succesul — care ar 
fl fost meritat — însă aceeași 
bară s-a opus de trei ori, sal
vator pentru steliști.

Constantin FIRĂNESCU

GREȘELILE LUI BUCU AU DECIS PROPORȚIILE SCORULUI
misă în poartă de IORDACHE •
3— 0. Scorul ar fi putut fi chiar 
mai mare dacă Iordache, de mul
te ori neinspirat, ar mai fi ridicat, 
și ochii din pămînt...

La reluare, cu două schimbări 
în compartimentul apărării ime
diate, ieșenii își permit să joace 
mai sigur și, profitînd și de mul
țumirea dinamoviștilor, atacă maJ 
mult. între minutele 60 și 75, 
Coraș (de două ori), Romilă și 
Cernescu șutează periculos 
poarta bucureștenilor, dar Spe
riata reține de fiecare dată cu 
siguranță. Politehnica Iași își con
tinuă cursa pentru „golul de o- 
noare", dar la o asemenea acțiu
ne Dinu recuperează balonul, tri
mite o pasă lungă la Țălnar, 
lansat rapid pc contraatac (aripa 
lui Dinamo a fost cel mai bun 
jucător al meciului) ; urmează 
o deschidere Ia Dragnea, acesta 
prelungește balonul la IORDA- 
CHE, complet liber în careu, și.-
4— 0.

DINAMO - POLITEHNICA IAȘI 4-0 (3-0)
Stadion Dinamo ; teren bun ; timp excelent.; spectatori - aproximativ 

10 000. Au înscris : ȚĂLNAR (min. 17), AUGUSTIN (min. 29) și IORDACHE 
(min. 40 și 87). Șuturi la poarta - — * -- -- ** -

DINAMO ; Speriatu 8 — Dumit
18—15 (pe poarta : 12-8).,----------  . Cernere : 7—5.

. -r------- _ Dumitrescu 64-. Ghițâ 8, Dinu 8, Stănescu 7 -
Augustin 8, I. Marin 6, Custov 6 (min. 75 Stredie 6) - Țălnar 9, D. Geor
gescu 6 (min. 80 Dragnea), Iordache 6.

46 Naște 7) — Oprea 5 (min. 46 Cernescu 
6 — Romilă 7, Simionaș 6, Ciocîrlan 7, Co-

Mare) 9 ; la linie : M. hrăncescu (Brașov)

POLITEHNICA : Bucu 4 (min.
6), Anton 6, Ursu 6, Munteanu 
roș 7 — Dânilâ 6, Cioacă 5.

A arbitrat : O. Anderco (Satu 
și V. Catanâ (Cărei).

Cartonașe galbene : ANTON. 
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 10-0 (3—0).

• ................... ■■■ in
Curînd după începutul partidei, 

mai bine zis după primul sfert 
de oră, avea să lasă în prim 
plan, dar ca „erou negativ'*, por
tarul ieșean Bucu, care greșind 
în lanț, inclusiv la faze fără grad 
deosebit de periculozitate, a con
tribuit decisiv la avantajul net 
luat de Dinamo pînă la pauză. 
Astfel, în min. 17, Iordache cen
trează de la linia de corner îna
poi, prin fața lui Bucu, apărăto-

rii centrali privesc și ȚALNAR 
șutează sec s 1—0. In 
AUGUSTIN execută o 
liberă de la aproximativ 30 de 
metri, mingea trece prin „zid" 
(fără a fi foarte puternic șuta
tă), Bucu plonjează cu întîrziere 
și 2—0. Cu 5 minute înainte de 
sfîrșitul primei reprize, Stănescu 
11 vede ieșit în afara buturilor 
pe Bucu, șutează cu boltă, si 
mingea revenită din bară este tri-

min. 29 
lovitură

Paul SLAVESCU

ȚEGEAN - „METRONOMUL" VICTORIEI CLUJENE
CLUJ-NAFOCA 19 (prin tele

fon).
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ȚEVI,
Așteptați cu mare interes de 

public, salutați cu sportivitate la 
microfon și aplaudați lâ scenă 
deschisă, la intrarea în teren, 
craiovenii au pus pe gazonul 
verde, cu multă generozitate, în
treg potențialul rămas celor 6 
„tricolori" din formație după me
ciul cu Anglia, dar lipsa de con
centrare, expresie concretă a o- 
boselii, precum și jocul foarte 
bun al bucureștenilor, în vizibil 
progres de la o etapă la alta, 
au făcut ca meciul să se în
cheie cu victoria meritată a gaz
delor, în urma unui joc • spec
taculos, prima repriză meritînd 
chiar un premiu de frumusețe.

Partida a început în trombă, 
ca între doi boxeri preocupați 
exclusiv de atac. Ocaziile se suc
ced amețitor. In min. 5, Geolgău 
eșuează de puțin, la capătul unui 
sprint impresionant. După cîteva 
secunde, Țevi ratează o preluare 
simplă ; după alte cîteva clipe, 
„capul" lui Cămătaru amînă des
chiderea scorului, apoi Mateescu 
șutează puternic, Ștefănescu 
scoate de pe linia porții o min
ge deviată din earner, Cămăta
ru pierde un gol ca și făcut, 
pentru ca, în min. 17, cea mal 
frumoasă acțiune de atac craio- 
veană Cămătaru — Negrilă — 
Beldeanu să se încheie cu un 
voleu necruțător al ultimului,

FĂRĂ COMPLEXE
PROGRESUL VULCAN - UNIV. CRAIOVA 3-2 (2-0)

Stadion Progresul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
9 000. Au marcat : ȚEVI (min. 20 și 51), M. IONESCU (min. 35), respectiv 
UNGUREANU (min. 50) și CÎRȚU (min. 86). Șuturi la poartă : 18—21 (pe 
poartă : 12—10). Cornere : 7-7.

PROGRESUL : BuSincea 8 — Mateescu 7 (min. 54 Dragu 6), Ciugarin 8, 
G. Sandu 7, G. “Lefan 7 — Anghel 7 (min. 72 Nicuicec), Marica 8, Nignea
6 — M. lonescu 8, Țevi 84-. Apostol 7.

UNIVERSITATEA : Lung 6 — Negrilă 6, Tilihoi 5, Ștefănescu 7, Ungureanu
7 — Țicleanu 6, Donose 7 (min. 61 Ciupitu 6), Beldeanu 6 (min. 61 Cîrțu 
6), Bălăci 5 — Geolgău 74-, Cămătaru 7.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) și M. 
Ludușan (Sibiu).

Cartonașe galbene : CIUGARIN și MARICA,,
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe 1-2 (0-0).

„scos" de Bulancea. La capătul 
acestei canonade de ambele părți, 
în min. 20 Marica execută o lo
vitură liberă, ȚEVI sare frumos 
(unde era totușL Tilihoi ?) și în
scrie ca Intr-un exercițiu de an
trenament, cu capul. în min. 35 
bucureștenil majorează scorul, la 
capătul acțiunii Marica — Țevi — 
M. IONESCU, Încheiată cu un 
șut sec al acestuia din urmă. 
Craiovenii nu depun armele. 
„Bombă" Ungureanu (min. 26), 
bară Țicleanu (min. 40) etc., etc. 
Bl reușesc să tacheie seria ra

dul pare relansat. Din fericire 
pentru bucureșteni, însă, după 
numai un minut ȚEVI majorează 
scorul (3—1), șutind cu efect, cu 
stîngul. Craiovenii nu cedează. 
Ratează Donose, apoi Cămătaru 
și, după ce, ta min. 78, Țevi 
pierde o altă mare ocazie, CÎRȚU 
sprintează, nejenat, și reduce 
handicapul (min. 86), cînd con
turile erau încheiate. Un meci 
frumos, ta care craiovenii »u 
plătit tribut ți gloriei din me
ciul cu Anglia.

loan CHIRILA
Urilor abia după pauză, cind 
UNGUREANU reia puternic cen
trarea lui Negrilă. (2—1) și me-

CIND GIUCHICI DEVINE PRIMA FRINA...
JIUL - F.C.M. BRAȘOV 1-1 (1-0)

Stadion Jiul ; teren desfundat ; timp bun ; spectatori — aproximativ - 
4 000. Au marcat: STOICHIȚA (min. 23), CHIOREANU (min. 56). Șuturi la 
poartă : 16-8 (pe poartă : &-3). Cornere : 12y3.

JIUL : Cavai 7 — P. Grigore 4, Neagu 5, 'Vasifiu 5, Bedo 7 (min. 79 Mi- 
culescu) — Stoica 6, Varga 4, Stoichiță 7 — Șumulanschi 7, Giuchici 4 
(mim. 76 S. Popa), Sălâjan 6.

F.C.M. : Balaș 6 — Dărăban 6, Panache 7, Naghi 7, Manciu 6 — Fur
nică 6, Șulea 4 (pentru durități), Bucur 5 — Chioreanu 7, Paraschivescu 6,
Gherghe 5 (min. 63 Spirea 6).

A arbitrat : A. Forwirth 6 ; Ta linie 
Fl. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : SĂLÂJAN, NAGI 
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe

e ........ .... . ..........
PETROȘANI 19 (prin telefon)

Reveniți după 6 ani, sub Parîng, 
brașovenii repetă ultima lor per
form anță obținută, atunci, remi
ză. Un punct datorat jocului lor 
ordonat, de luptă (pe alocuri ta
re ; a „excelat" Șulea, in pri
mele minute), elanului și contra- • 
atacurilor lor, dar o egalitate da
torată și echipei gazdă, care n-a 
știut să-și adapteze jocul pe te
ren desfundat. Pentru că forma
ția petroșeneană a preferat să 
dribleze pe un asemenea teren, 
și această manieră pe care Giu- 
chici a dezvoltat-o primul, avea 
să frîneze echipa în drumul ei 
spre victoria pentru care s-a agi
tat mult, dar fără luciditate. In 
dominarea lor, pe alocuri auto
ritară, gazdele au avut cîteva 
bune ocazii în prima repriză, dar 
n-au reușit decît un gol (min. 
23) cînd, după o lovitură liberă, 
executată din lateral, STOICHITA

: !. Bungău (ambii dim Timișoara) și

41, STOICHIȚA, VARGA.
: 2-0 (2-0).

a marcat cu capul, trimițînd ba
lonul printre picioarele lui Balaș.

Și neluîndu-și măsuri nici după 
pauză, în jocul defensiv, neschim- 
bînd maniera în atac nici acum, 
echipa locală va face față greu 
primelor 15 minute. O va ajuta 
Chioreanu (min. 47) care a ratat 
incredibil la gafa lui P. Grigore, 
dar în min. 56 egalarca nu mai 
poate fi oprită : Neagu și Vasi- 
liu pierd copilărește duelul ae
rian cu CHIOREANU, acesta sca
pă și înscrie. Jiul forțează acum, 
dar... n-are forță în atac ! O mai 
oprește și arbitrul cu cîteva de
cizii ne justificate, dar se opune 
înfrîngerii și Cavai, în min. 87. 
Pentru că după ce ratase Chio
reanu (min. 73), tot el va fi în 
fața victoriei, însă portarul pe- 
troșenenilor respinge miraculos, 
păstrînd o remiză care trebuie să 
dea de gîndit vedetelor echipei, 
cu Giuchici în capul listei !

Mircea M. IONESCU
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CHIMIA RM. VILCEA - F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)
Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproximativ 

10 000. A marcat : CINCA (min. 35K Șuturi la poartă : 12—10 (pe poartă : 
3-6). Cornere : 4—4.

CHIMIA : Constantin 7 — Basno 7, Stanca 6, Cheran 7, Cincă 7 — Savu 
8, Alexandru 6 (min. 65 G. Stan 6), Cilean 7 — Teleșpan 6, Preda 5 (min. 
82 Georgescu), Gîngu 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 6 — M. Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Tulpan 7 - 
Badea 6 (min. 70 Nica 6), Katlo 7, Ignat 6 — ȘigmÎTean 6 (min. 57 Moi- 
ceanu 6), Radu II 7, Băluță 6.

A arbitrat : M. Buzea 9 ; la ln'nie : N. Georgescu și M. Huștuc (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BADEA și CINCA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe :

•..................... . ...............
că zonele vulnerabile din apăra
rea vîlceană. Nu au găsit decît 
una (min. 66), cînd Stanca a luf- 
tat, dar Radu II, șutind de la 5 
m, nu a nimerit (!), un spațiu 
care măsoară mai mult de 7 m. 
Localnicii fac eforturi vădite de 
a ieși din „corzile" unde ii în- 
ghesuise partenerul de întrecere, 
izbutesc un contraatac dinamic 
(min. 80), dar șutul cu efect al 
lui Gîngu va fi deviat în corner

1-0 (1-0).

de Cristian. Pentru a confirma 
parcă forța de joc demonstrată 
după pauză, F. C. Argeș nu-și 
slăbește adversara pînă în ultima 
clipă, în min. 82 Constantin fiind 
nevoit să respingă de sub „trans
versală" un șut violent al lui 
Tulpan. Repriza secundă a fost 
mai încordată, mai aspră, dar 
„centralul" M. Buzea, serios so
licitat, a făcut față.

Ion CUPEN

șii", mai ales prin victoria la 
scor așteptată de atita vreme. 
Gălățenil au meritul că au fost 
un partener de Întrecere care 
a jucat deschis, la atac. De aici, 
un meci cu suficiente faze de 
poartă, în care studenții au fost 
mai incisivi la Analizare decît 
adversarii lor, ale căror atacuri 
s-au „stins" la marginea careu
lui de 16 m. S-ar putea spune 
că meciul a început în min. 11 
pentru eă pînă atunci n-am putut 
nota nici o fază cit de cît pe
riculoasă. A venit insă min. 12 
și veteranul Țegean, care avea 
să fie omul de bază al studen
ților, l-a găsit cu o pasă în a- 
dîncime pe SUCIU,. acesta a pă
truns în careu, a șutat din unghi 
închis, Constantinescu a încercat 
să se interpună pe traiectoria 
balorihlul dar l-a deviat ta plasă, 
păcăltadu-1 pe portarul Oană : 
1—0. Peste numai un minut, Șu
eta este la un pas de 2—0, re-

luind, din apropiere, cu capul,’ 
dar Oană evită golul trlmltînd 
balonul în corner. La poarta 
cealaltă, gălățeanul Rusu ratează 
și el, în min, 27 și min. 34 (șut 
în „transversală"). în min. 35 
însă „U“ conduce cu 2—0 : Țe
gean execută un corner, se pro
duce învălmășeală ta careul mic 
șl mingea ajunge la L. - MI HAT, 
care o trimite, fără dificultate, 
ta poartă. In penultimul minut al 
reprizei, Vlad il faultează pe 
Suciu ta interiorul suprafeței de 
pedeapsă șl arbitrul acordă, fără 
ezitare, penalty, pe care-1 trans
formă cu siguranță ȚEGEAN : 
3—0.

In partea a doua a întîlnirii,' 
oaspeții ies mai curajos la atac 
dar cei care înscriu sînt tot stu
denții prin SUCIU (min. 58). Ul
timul gol al întîlnirii este reali
zat de gălățeanul FLOREA (min- 
69).

Gheorghe NERTEA

„U" CLUJ-NAPOCA - F.C.M. GALAȚI 4-1 (3-0)
Stadion Municipal : teren bun ; timp noros în prima parte, însorit în re

priza a doua ; tpectotori — aproximativ 10 000. Au marcat : CONSTANTI
NESCU (min. 12 - autogol), L. MIHAI (min. 35), ȚEGEAN (min. 44 - din 
11 m) și SUCIU (min. 58), respectiv FLOREA (min. 69). Șuturi la poartă s 
14-12 (pe poartă : 9—6). Cornere : 2—4.

MU“ î Moldovan 7 — L. Mihai 7, Ciocan 74-. Dobrău 7, I. Mureșan 7 
(min. 88 Bagiu) - Fl. Pop 7, Țegean 8, Porațchi 7 - Boca 7, BatacWu 7 
(min. 79 Dobrotă), Suciu 74-. „ , „

F.C.M. : Oană 6 (min. 17 Jivan 5) - R. Dan 6, Bejenoru 5, Constanti
ne seu 6, Vlad 5 - Bclaban 6, Buncea 64". Florea 7 - Majaru 5, Rusu 6, 
°AC<H3itrat : R. Stincan 8 ; la Muie I A. Deleanu «I T. lonescu (toți dîa 
București).

Cartonase galbene : L. MIHAI, DOBRAU șî MAJARU. i
Trofeul Petscho«.chi : 10. La speranțe : 1-1 (1—0).

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA 1

F.C. CONSTANTA — OLTUL 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Nistor (min. 18) 
ți Petcu (min. 65).

I.M.U. MEDGIDIA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 0—0.

VIITORUL VASLUI — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 (2—0). Au marcat : 
Stan (min. 14) și Babascu (min. 
41).

C.S.M. BORZEȘTI — F.C.M. 
BRAILA 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Andiehe (min. 
54).

CHIMIA BRAILA — DELTA 
TULCEA 2—0 (1—0). Au înscris : 
Cațaros (min. 15) și I. Nicușor 
(min. 66).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (1—0). Autorul go
lurilor : Avădanei (min. 44 din 
11 m și min. 73).

UNIREA FOCȘANI — CIMEN
TUL MEDGIDIA 4—1 (0—0). AU 
marcat : Manolache (min. 65), 
Sima (min. 80 șl 83), Codin (min. 
90, autogol), respectiv Tararache 
(min. 88).

VIITORUL GHEORGHENI — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0). A 
Înscris : Farkaș (min. 75).

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Autorul
golului : Roșea (min. 84).

Relatări de la N. Teodorescu, 
R. Avram, M. Moga, Gh. Gorun, 
Gr. Rlzu, I. Mîndrescu, V. Mano- 
liu, G. Malnasi șl D. Soare.

t. F. C. C-ȚA 10 9 1 0 24- 3 19
2. C.S.M. Suceava 10 6 2 2 16- 5 14
3. Gloria Bistrița 10 6 2 2 15- 6 14
4. C.S.M. Borzești 10 5 1 4 14—15 11
5. Viitorul Gheorgh. 10 5 1 4 12-14 11
6. F.C.M. Brăila 10 4 2 4 17-13 10
7. Unirea Focșani 10 5 0 5 16-13 10
8. Delta Tulcea 10 5 0 5 16-13 10
9. Oltul Sf. Gh. 10 4 2 4 8-12 10

10. I.M.U. Medgidia 10 4 2 4 8-14 10
11. Viitorul Vaslui 10 4 1 5 12-14 9
12. Chimia Brăi'a 10 3 2 5 13-17 8
13. Gloria Buzău 10 4 0 6 8-14 8
14. Minerul G. H. 10 2 4 4 7-13 8
15. C.S. Botoșani 10 3 1 6 13-15 7
16. Ceahlăul P. N. 10 3 1 6 9-14 7
17. Cimentul Med. 10 3 1 6 15-20 7
18. C.S.U. Galați 10 2 3 5 11-19 7

ETAPA VIITOARE (duminici 
26 octombrie) : F. C. Constanța
— C.S.M. Suceava, F.C.M. Brăila
— Viitorul Gheorgheni; C. S. Bo
toșani — Minerul Gura Humoru
lui, Viitorul Vaslui — I.M.U. 
Medgidia, Cimentul Medgidia — 
Gloria Bistrița, Unirea Focșani — 
Chimia Brăila, Delta Tulcea — 
Gloria Buzău, Ceahlăul P. Neamț
— Oltul Sf. Gheorghe, C.S.U. Ga
lați — C.S.M. Borzești.

SERIA A 11-a
C.S. T1RGOVIȘTE — MECANI

CA FINA BUCUREȘTI 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Economu (min. 25).

PANDURII TG. JIU — META
LUL PLOPENI 2—0 (0—0). Au 
înscris : Turcoi (min. 46) și Ră- 
doi (min. 70).

ȘOIMII SIBIU — FLACARA 
MORENI 0—0.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 1—0 
(1—0). A marcat: Sultănoiu (min. 
36).

GAZ METAN MEDIAȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Bălan (min. 30) 
șl Ioniță (min. 60).

SIRENA BUCUREȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—3 (1—2). 
Au marcat : Sălceanu (min. 44 
și 46), Șutru (min. 50) pentru 
Sirena, Pancu (min. 21), Topo- 
ran (min. 35 și min. 70 din llm).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI 2—1 (0—0). Au 
înscris : Balint (min. 62), Badea 
(min. 70), respectiv Buracu (min. 
55).

POIANA CÎMPINA — RULMEN
TUL ALEXANDRIA 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : lonescu (min. 
4) și Manolache (min. 50).

CHIMICA TIRNAVENI — RA
PID BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Au 
marcat : Pap (min. 44) pentru
Chimica, Șt. Popa (min. 65) pen
tru Rapid.

Relatări de la M. Avanu, Oct.
Vîlceanu, Gh. Topîrceanu , M.
Ciucă, M. Țacăl, 1P. Ion, .A. Soa-
re, E. Stroie și I. Duc an.

1. C.S. TÎRGOVIȘTE 10 6 4 0 17- 4 16
2. Petrolul Ploiești 11 4 5 2 13- 9 13
3. Metalul Plopenl 10 5 2 3 9- 9 12
4. Rapid Buc. 9 4 3 2 15- 9 11
5. Mecanică fină 10 5 1 4 14- 9 11

6. Flacăra Moreni 9 5 13 15-11 11
7. Autobuzul Buc. 10 4 3 3 14-11 11
8. Tractorul Brașov 11 5 1 5 16-14 11
9. Gaz metan 10 3 4 3 13-11 10
10. Rova Roșiori 10 4 2 4 11-11 10
11. Rulmentul Alex. 9 4 14 11-11 9
12. Pandurii Tg. Jiu 10 3 3 4 12-12 9
13. Poiana Cîmpina 10 4 1 5 12-15 9
14. Nitranomia Făg. 11 4 1 6 7-15 9
15. Metalul Buc. 9 2 4 3 13-12 8
16. Chimica- Tir. 11 2 4 5 13-26 8
17. Sirena Buc. 9 13 5 13-20 5
18. Șoimii Sibiu 9 13 5 7-16 5

ETAPA VIITOARE (joi 23 OC-

SERIA A IlI-a
U.T. ARAD — lNFR.k4.tKEA 

ORADEA 2—0 (0—0). Au înscris 1 
Șchiopu (min. 59) și Mușal (mim 
87).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — U. M. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Năsălean 
(min. 79).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL LUPENI 3—0 (2—0). Au 
marcat : Hațegan (min. 9 șl 30) 
Both I (min. 77).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
DACIA ORAȘTIE 4—0 (1—0). Au
torii golurilor : Gogonea (mim 
44), Uțiu (min. 51) și Văcariu 
(min. 56 șl 72).

METALURGISTUL CUGIR — 
AURUL BRAD 3—1 (3—0). Au
marcat : Stanciu (min. 5), Sava 
(min. 33), Mihalcic (min. 44), res
pectiv Ghiță (min. 76).

F. C. BIHOR ORADEA — ME
TALUL AIUD 5—0 (2—0). Au în
scris : Pușcaș (min. 12), Geor
gescu (min. 44 și 69), Mureșan 
(min. 60) șl Fiorescu (min. 65).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Autcrul go
lului : Gabel (min. 70).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.I.L. SI- 
GHET 2—1 (0—0). Au marcat :
Stolșin (min. 59), Bathori I (min. 
62 din 11 m), respectiv Culda
(min. 65).

MINERUL ANINA — RAPID 
ARAD 1—1 (0—0). Au Înscris :
Dănilă (min. 89) pentru Minerul, 
Șelcu (min. 75) pentru Rapid.

Relatări de la : N. Străjan, I. 
Lespuc, Z. Covaci, P. Sumandan, 
M. Vîlceanu, I. Ghișa, D. Glăvun,
Șt. Marton și P. Lungu.

1. U.T.A. 10 7 2 1 22- 5 16
2. C.F.R. Cluj-Nap. 10 6 1 3 27—10 13
3. C.F.R. Timișoara 10 5 3 2 19- 8 13
4. Olimpia S.M. 10 5 2 3 20-11 12
5. F.C.M. Reșița 10 5 2 3 9-12
6. U. M„ Timișoara 10 4 3 3 10- 6 11
7. F. C. Bihor 10 4 3 3 15-12 11
8. Minerul Mold. N. 10 5 0 5 16-13 10
9. Minerul Anina 10 4 2 4 11-19 10

10. Aurul Brad 10 4 1 5 16—14 9
11. C.I.L. Sighet 10 3 3 4 14-20 9
12. Metalul Aiud 10 4 1 5 13-20 9
13. Minerul Lupeni 10 4 0 6 14-17
14. înfrățirea O. 1G 4 0 6 10-13 8
15; Metalurgistul 10 3 2 5 11-15 8
16. Dacia Orăștie 10 3 2 5 10-25 8
17. Minerul Cavnic 10 3 1 6 9-17 7
18. Rapid Arad 10 2 2 6 7-16

tombrie) : Luceafărul București — 
Chimica Tîrnăveni, Mecanică fină 
București — Gaz metan Med’aș, 
Petrolul Ploiești — Nitramonla 
Făgăraș, Flacăra Moreni — Me
talul București, Rapid București
— Șoimii Sibiu, Tractorul Brașov
— Sirena București, Rulmentul 
Alexandria — Pandurii Tg. Jiu, 
Rova Roșiori — Poiana Cîmpina, 
Metalul Plopenl — Autobuzul 
București, C. S. Tîrgoviște — stă. 
Toate partidele vor începe la o- 
ra 15.

ETAPA VIITOARE (duminică 26 
octombrie) : Minerul Cavnic — 
C.F.R. Cluj-Napoca. Rapid Arad 
— F. C. Bihor Oradea, Dacia O- 
răștie — U.T. Arad, înfrățirea 
Oradea — Minerul Anina, Aurul 
Brad — C.F.R. Timișoara. Mine
rul Lupenl — Minerul Moldova 
Nouă, U.M. Timișoara — F.C.M. 
Reșița, C.I.L. Slghet — Metalur
gistul Cugir, Metalul Alud—Olim
pia Satu Mare.



VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
TODOR

(Urmare din pag. I)

tat convingerea că ea va con
tribui la dezvoltarea și mal 
puternică a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

La rîndul său, tovarășul To
dor Jivkov a mulțumit cu căl
dură pentru invitația de a vi
zita România, exprimîndu-și 
încrederea că înțelegerile care 
vor îi convenite cu acest pri
lej vor reprezenta o nouă con
tribuție la diversificarea și 
aprofundarea prieteniei și con
lucrării multilaterale româno- 
bulgare.

,n timpul convorbirii, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au procedat Ia o 
informare reciprocă cu privire 
la activitatea ce se desfășoară 
in cele două țări in domeniul 
construcției socialiste.

în cadrul întrevederii, cei doi 
conducători de partid și de stat 
au examinat unele probleme 
actuale ale vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

și tovarășul Todor Jivkov s-au 
reintîlnit simbătă seara, în sta
țiunea Timiș, in cadrul unui di
neu care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

W
Răspunzind invitației to

varășului Nicolae Ceaușescu,

EVOLUȚIE EXCELENTA A RUGBYȘTILOR NOȘTRI LA DUBLIN
(Urmare din pag. D

în scop tactic. în min. 51, o tu
șe la centru, Constantin a cău
tat drop-ul, dar balonul a tre
cut cu puțin pe lingă bară! 
Peste două minute, o fază care 
a tăiat respirația tribunelor: Ia 
o grămadă la 35 de metri da 
ținta adversă, Paraschiv a ple
cat decis spre buturile irlande
ze, a fentat tot ce a întîlnit în 
cale, dar a alunecat la cîțiva 
metri de spațiul de țintă. Echi
pa română păstra inițiativa, — 
era limpede pentru toată lumea
— dar n-a reușit să fructifice. 
In min. 58, Campbell a executat 
o Lp., transformînd-o, și tot el. 
în min. 60, a repetat isprava.

La 13—3 pentru irlandezi, ne 
întrebam, dacă, în acel moment, 
echipa noastră nu va ceda. Va 
pierde ea, oare, această mare 
șansă de confirmare a compe
titivității rugbyului românesc? 
Răspunsul a venit mult mai re
cede decît ne-am fi așteptat: 
în min. 63, Murariu a pătruns 
decis. Grămadă ordonată în 
,,22“-ul advers, balonul talonat 
de Muntcanu a fost „cules" de 
Paraschiv, care n-a mai putut 
fi oprit. Eseu și handicapul a 
fost redus simțitor (13—7 pen
tru Irlanda). Meciul a devenit 
si mai pasionant, epuizant 
chiar. Wiard ne-a dat emoții, 
în min. 66, cu fentele sale, 
apoi Constantin — cu un șut 
puternic — a scos echipa româ
nă din propriul teren. în min. 
69, o fază Murariu — Dumitru
— Caragea a fost ratată; un 
minut mai tîrziu, cînd la o

S. C. MIERCUREA CIUC DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

JIVKOV
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare. Bulgaria, 
a participat, duminică diminea
ța, la o partidă de vinătoare 
organizată in județul Harghita.

★

Duminică, 19 octombrie, s-a 
încheiat vizita de prietenie pe 
care a făcut-o în țara noastră, 
Ia invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării a avut Ioo 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au sosit îm
preună la aeroport.

Miile de bucureștenî au în- 
timpinat cu ovații și uraie sosi
rea celor doi conducători de 
partid și de stat. Se scanda 
cu înflăcărare „Ceaușescu—Jiv
kov".

După încheierea ceremoniei 
plecării, la scara avionului, cei 
doi conducători de partid și de 
stat s-au îmbrățișat, și-au 
strîns mîinile cu căldură.

La ora 16,45 aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptin- 
dn-se spre patrie.

grămadă deschisă Caragea s-a 
accidentat și a fost înlocuit cu 

...M, Ionescu, lui Slattery i-au 
cedat nervii, comițînd o infrac
țiune în grămadă. Lovitura de 
pedeapsă a fost transformată 
impecabil de Constantin. Irlan
da nu mai avea decît un avan
taj de trei puncte (13—10). 
Două minute după aceea, tenta
tiva aceluiași Constantin de a 
transforma o altă l.p., la un 
ofsaid al celebrului Orr, s-a în
cheiat cu succes: 13—13. Ir
landezilor li s-a turnat parcă 
plumb în picioare. Ward a e- 
xecutat ca un începător un 
drop, iar Campbell l-a imitat. 
Final incandescent de partidă 
în care echipa noastră a jucat 
matur, apărînd cu luciditate un 
rezultat de o asemenea impor
tanță

Jean Pierre Bonei (Franța) a 
condus excelent formațiile:

ROMÂNIA: Codoi — Fuicu, 
Vărzaru, Constantin, Aldea — 
Alexandra, Paraschiv — Mura
riu, Borș, Stoica — Dumitru, 
Caragea (M. Ionescu) — Dinu, 
Muntcanu. Bucan.

IRLANDA: O’Brien — Ken
nedy, Irwin, Campbell, Quinn — 
Ward, Robbie — Slattery, 
Spring, Tucker — Folley, Qeane 
— Fitzpatrick, Fitzgerald, Orr.
CINCI MINUTE DUPĂ MECI..,
Slattery, căpitanul echipei 

Irlandei : „Echipa României 
s-a dovedit a fi foarte puter
nică, agresivă, bine pregătită 
fizic, cu o bună tehnică. Cred 
că ea poate juca în „Turneul 
națiunilor", pentru că este — 
cel puțin — egala Franței. îmi

SPORTIVI 
ÎN COMPETIȚII

MARGARETA CATINEANU Șl 
IOSIF T1SMANAR AU CIȘTIGAT 

„CUPA SOFIA" LA POPICE
In capitala Bulgariei s-a des

fășurat turneul internațional do 
popice, la perechi mixte, dotat 
cu „Cupa Sofia", la care au 
participat sportivi din cinci țări. 
Reprezentanții țării noastre, 
Margareta Cătineanu, campioa
nă mondială, și Ioslf Tismănar, 
fost campion al lumii, au avut 
o comportare foarte bună cîști- 
gînd trofeul pus in joc cu 1296 
p d. Pe locurile următoare s-au 
situat perechile Neumayer — 
Machur (R. D. Germană) 1257 
p d și Palasov — Makova (Bul
garia) 1213 p d.

TURNEE OE ȘAH
După consumarea a opt run

de, în turneul internațional fe
minin de șah de la Odesa con
duce Nina Gurieli (URSS), cu 
6 p. Maestra româncă Ligia 
Jicman, care in runda a 7-a a

BORG ÎNVINS DE LENDL!
• ZURICH, 19 (Agerpres). — 
în finala campionatelor interna
ționale de tenis pe teren aco
perit ale Elveției de la Basel, 
jucătorul cehoslovac Ivan Lendl 
l-a învins cu 6—3, 6—2. 5—7, 
0—6, 6—4 pe suedezul Bjorn 
Borg. în semifinale, Borg II 
eliminase cu 6—1, 6—2 pe olan
dezul Okker, iar Lendl cîștl- 
gase cu 6—1, 6—0 partida cu 
suedezul Per Hjertquist.

place, de asemenea, fair-play-ul 
jucătorilor români. Tara dv. 
trebuie recunoscută ca o mare 
putere în sportul cu balonul 
oval !“.

Bobby Gandly, președintele 
Federației irlandeze de rugby : 
„Turneul echipei României în 
țara noastră a constituit un 
autentic succes ! Am avut sa
tisfacția de a vedea jucători 
bine pregătiți, care au lăsat o 
excelentă impresie, atît în te
ren, cit și în afara lui.

J. P. Bonet, arbitrul meciu
lui : „A fost un joc echilibrat. 
In prima repriză, irlandezii au 
avut un plus de inițiativă, dar 
românii s-au apărat bine, calm, 
lucid. In repriza secundă, rug- 
byștii români au avut o peri
oadă cu totul deosebită, tre- 
cînd chiar pe lingă o victorie 
care n-ar fi trebuit pusă sub 
semnul îndoielii. Un meci cu
rat, ușor de arbitrat... Aș vrea 
să mai spun că România s« 
află pe același drum pe care 
am găsit-o și anul trecut la 
meciul cu Țara Galilor. Și a- 
tunci, și acum, România a ju
cat intr-un mod în stare să 
convingă pe oricine că repre
zintă o forță in rugby".

V. Moraru, conducătorul de
legației rugbyștilor români i 
„Turneul în Irlanda a însem
nat extraordinar de mult pen
tru rugbyul nostru. Mulți ani 
am avut un singur adversar 
de valoare, Franța, căruia ii 
datorăm foarte mult. A urmat 
experiența galeză, acum ne-am 
îmbogățit și mai mult contac
tele și mai cu seamă palma
resul. Sint convins că echipa 
a adus un mare serviciu rug
byului și sportului românesc, 
arătind că în țara noastră e- 
xistă mari talente. în rugby".

ROMÂNI
INTERNAȚIONALE

remizat cu Morozova, Iar în cea 
de-a 8-a a învins-o pe Ramon, 
se află pe locul 6, cu 4 p.

înaintea ultimei runde, în 
turneul de la Zrenianin (Iu
goslavia) conduce maestrul iu
goslav Zlatko Klaricl, cu 10 p, 
urmat de Biyasas (Canada) — 
9>ft p, Martinovici (Iugoslavia) 
9 p (2), Matulovici (Iugoslavia), 
8‘/i p (2), Vaisman (România) 
8 p, Jansa (Cehoslovacia) 71/: p 
(2) etc. în penultima rundă, V. 
Vaisman a remizat cu Jansa.

ILIE NĂSTASE Șl VIRGINIA 
RUZICI ÎNVINȘI

Turneul feminin de tenis de 
la Deerfield Beach (Florida) a 
programat întîinirile din cadrul 
sferturilor de finală. Campioana 
americană Chris Evert-Lloyd 
a întrecut-o cu 6—4, 6—2 pe ju- 
cătoarea româncă Virginia Ru- 
zici. în semifinale, Evert a 
întilnit-o pe cehoslovaca Regi
na Mariskova (care a elimi
nat-o cu 6—3, 6—3 pe ameri
cana Sherry Acker), de care 
a dispus cu 6—1, 6—2. în cea
laltă semifinală : Andrea Jae
ger — Martina Navratilova 
6—1, 1—6, 6—4.

în semifinalele turneului de 
tenis de la Neapole, Guillermo 
Vilas l-a eliminat cu 6—4, 6—4 
pe Ilie Năstase, în vreme ce 
Corrado Barazzuttl l-a întrecut 
cu 6—3, 6—0 pe Adriano
Panatta.

IN PRELIMINARIILE C.M.
Disputat la Torent», in preli

minariile campionatului mondial 
(zona Americil de Nord), meciul 
dintre echipele Canadei șl Me
xicului s-a terminat la egalitate 
1—1 (1—0). Au marcat Segota
(min. 31), respectiv Gonzalez 
(mln. 89).
• Aseară,’ la Sofia, in preli

minariile C.M. (gr. 1 — zona

europeană) : Bulgaria — Albania 
2—1 (1—0). Au marcat : Jeliaskov 
și Zlatkov, respectiv Pernaska. 
In clasament conduce Bulgaria cu 
4 p (2 j.) urmată de Austria 2 p 
(1 j.). Albania 2 p (2 j.), Finlan
da 0 p (3 J.).

R.F. Germania n-a susținut 
nici un meci.

CAMPIONATE
ITALIA (et. a 5-a) : Ascoli — 

Juventus 0—0, Bologna — Plstole- 
se 2—0, Brescia — Catanzaro 1—1, 
Como — Udlnese 2—0, Fiorentina
— Inter 0—0, Napoli — Roma 4—0, 
Perugia — Avellino 0—0, Torin»
— Cagliari 1—2. Clasament : In
ter 7 p (golaveraj 11—2), Catan
zaro 7 p (6—3), Fiorentina 7 p 
(5—3), Roma 7 p (5—5) etc.

ANGLIA. In liga a doua a campi
onatului englez West Ham United a 
terminat nedecis: 0—0 meciul sus
ținut in deplasare cu formația 
Oldham Athletic. Alte rezultate : 
Orient — Notts County 0—2 ; 
Bolton — Bristol City 1—1 ; Lu
ton Town — Shrewsbury 1—1 ; 
Blackburn Rovers — Chelsea 1—1; 
Newcastle — Swansea City 1—2 ; 
Wrexham — Preston Nort End 
0—1 ; Derby County — Queens 
Park Rangers 3—3. In clasament 
conduce Notts County — 19 p. 
secondată de West Ham United
— 18 p. Q Rezultate din prima ligă: 
Arsenal — Sunderland 2—2 ; 
Wolverhampton — Leeds United 
2—1 ; Nottingham — W.B. Albion
2— 1 ; Everton — Liverpool 2—2 ; 
Ipswich — Manchester United 
1—1 ; Aston Villa — Tottenham
3— 0 ; Middlesbrough — South

ȘTIRI, REZULTATE
• La Simferopol in meci ami

cal selecționatele de tineret ale 
U.R.S.S. și Poloniei au terminat 
la egalitate : 0—0.

0 Cunoscutul fotbalist englez 
Gary Birtles, selecționat de nenu
mărate ori în echipa Angliei, a fost 
transferat de la clubul său, Not
tingham Forest. Birtles va debu
ta săptămlna viitoare în noua sa 
echipă, Manchester United.

C.M. DE CICLISM-JUNIORI
CIUDAD DE MEXICO. (A- 

gerpres) — Proba de urmărire 
pe echipe (4 000 m) din cadrul 
campionatelor mondiale de ci-, 
clism pentru juniori de la Ciu
dad de Mexico a fost cîștigată 
de echipa U.R.S.S. cu timpul 
de 4:30,33. Pe locurile următoa- i 
re s-au clasat selecționatele 
R. D. Germane și Angliei.' 
Proba de semifond cu adițiuna 
de puncte a revenit lui Uwa 
Messerschmidt (R. F. Germa
nia). ;

CASSIUS CLAY SFĂTUIT 
SĂ SE RETRAGĂ DIN 

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ
CIUDAD DE MEXICO, 19 (A-‘ 

gerpres) — Consiliul mondial al 
boxului (WBC) a dat publicită
ții o scrisoare în care fostul 
campion mondial la categoria 
grea Cassius Clay este sfătuit 
să renunțe la activitatea com- 
petițională, avînd în vedere vir- 
sta destul de avansată pentru a 
face față exigențelor pugilatu
lui profesionist. Președintele 
WBC, J. Suleiman, care sem
nează scrisoarea, arată in con
cluzie : „Cassius Clay este liber 
să decidă asupra viitorului său, 
dar noi, care considerăm că el 
a adus un aport deosebii boxu
lui, prin talentul și performan
țele sale, ii cerem să se retra
gă de pe ring cu demnitate, 
pentru binele său și al spor
tului". X.

hampton 1—1 : Crystal Palace — 
Leicester City 2—1. Pe primela 
locuri ale clasamentului se află 
Ipswich șl Aston Villa cu cits 
18 p.

SCOȚIA. Celtic Glasgow a în
vins, In deplasare, cu 3—2 pa 
Morton, Rangers a făcut joc egal: 
0—0, pe teren propriu, cu Air
drie, iar Aberdeen a Întrecut cu 
3—2 pe St. Mirren.

FRANȚA (et, 15). Principalele 
rezultate : Strasbourg — Nisa
2—1; S.C. Paris — Bordeaux 4—0; 
Saint Etienne — Sochaux 3—0 : 
Monaco — Nantes 2—1.; Bastls 
— Lyon 2—0. In clasament: Saint 
Etienne 23 p, Nantes 22 p, Lyon1 
20 p.

R.F. GERMANIA. S-au dispu
tat 5 jocuri restanță : F.C. Kat- j 
serslautern — F.C. KOln 5—1 1 ■ 
M.S.V. Duisburg — Borussia.
MCnchengladbach 4—0 ; F.CJi
Ntirnberg — Eintracht Frankfurt ’ 
pe Main 1—4 ; VfB Stuttgart — ,> 
Fortuna Dfisseldorf 4—2 ; Vfl> < 
Bochum — Bayer Dttrdingen 2—2. j 
In clasament, după 9 etape, con-.: 
duce Bayern Mflnchen 16 p, ur
mată de F.C. Kaiserslautern șl 
S.V. Hamburg cu cite 14 p. J3
• La Tașkent s-a disputat In- 

tîlnirea amicală dintre echipa lo
cală Pahtakor și selecționata R.S. 
Vietnam. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu 5—2 (3—0).

• Noul antrenor al selecționa^ 
tei Senegalului este tehnicianul 
vest-german Otto Pfister. Pînă în 
prezent, de pregătirea echipei 
s-au ocupat antrenorii senegalezi 
Mady Koyate și Papa Diop.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 5—3 (0—1, 1—2, 4—0). 
Scor final identic cu cel din 
primul meci. Numai că, de a- 
ceastă dată, lucrurile s-au pe
trecut diferit, în sensul că oas
peții, hocheiștii bucureștenî, 
au început mai bine partida și 
avînd în portarul Gh. Huțan 
un jucător în formă de zile 
mari, au condus după două re
prize cu 3—1. Ba, mai mult, 
bucureștenii au rezistat asaltu
lui furibund al gazdelor pînă 
în min. 51, moment în care sco
rul s-a schimbat de la 3—1 pen
tru Dinamo la 3—2, Suportînd 
"81 o eliminare de 5 minute 
(Nuțescu), dinamoviștil au fost 

■depășiți în finalul unui joc 
foarte frumos, dar pe alocuri, 
-dur. Scorul a fost deschis de 
-oaspeți (Moroșan — min. 5), 
care și-au mărit avantajul prin 
'Herghelegiu (min. 28). Sport 
Club a redus din handicap prin 
B. Nagy (min. 35), dar Coste» 

(min. 38) a restabilit diferența 
de două puncte în favoarea e- 
chipei sale. A urmat. în finalul 
reprizei a IlI-a, o suită de pa
tru goluri ale gazdelor : Barta- 
lis (min. 51), Gereb (min. 55), 
Șandor (min. 56), E. Antal 
(min, 60). Au condus : Șt. Ena- 
che — Galați (la centru), ajutat 
de J. Becze (București) și G. 
Tașnadi (Miercurea Ciuc). (V. 
Pașcanu — coresp.)

STEAUA — DUNÂREA GA
LAȚI 12—3 (8—3, 1—0, 3—0). 
Meci influențat de starea proas
tă a gheții. Joc echilibrat doar 
12 minute (scor 3—2) după care 
gazdele s-au detașat, mareînd 
prin V. Huțan (3), Nistor (2), 
Justinian (2), Popescu (2), 
Gheorghiu, Cazacu, Todor, Pen
tru Dunărea au înscris : Ene, 
Vișan, T. Marcu. Au condus 
arbitrii: FI. Gubernu (la cen
tru), M. Presneanu, Șt. Enciu.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Cea de-a 29-a ediție 

a Raliului automobilistic al Por
tugaliei s-a încheiat în orașul 
Braga cu succesul echipajului 
portughez Santinho Mendes — 
Filipe Lopes („Datsun"). Dintre 
cele 33 de echipaje care au luat 
startul, numai opt au terminat 
această dificilă cursă.

HANDBAL 0 în meci con tind 
pentru primul tur al „Cupei cu
pelor" (masculin) echipa spaniolă 
Atletico Madrid a învins, în de
plasare, cu 21—17 (12—8), forma
ția franceză H.C. Gagny. 0 La 
Karjaa (Finlanda), în cadrul 
C.C.E. (masculin) echipa daneză 
Kfum Aarhus a întrecut cu 
25—18 (11—8) formația locală Ka
ris. • în prima zl a competiției 
Internaționale masculine de la 
Gottwaldov (Cehoslovacia) : Iugo
slavia — R.F. Germania 11—9 
(8—4) ; Cehoslovacia — Dane
marca 21—19 (10—10).

POLO 0 Campionatul Ungariei 
a fost cîștigat de echipa Vasas 
Budapesta, care a realizat 44 p 
ta 26 de meciuri disputate (21 
victorii, 3 tafrîngerl șl 2 jocuri 
egale).

RUGBY 0 La Angoulămeț ta-' 
tr-un meci internațional, prima 
reprezentativă a Franței a în
trecut cu 23—10 (9—10) selecțio
nata U.R.S.S.

ȘAH ® Marele maestru englez 
Anthony Miles a terminat Învin
gător ta turneul de la Vîrbas 
(Iugoslavia), totalizlnd 7 p din 
11 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), Adorjan (Ungaria) și 
Iusupov (U.R.S.S.) — cu cite
6’A p, Ivanovld (Iugoslavia) șl 
Sax (Ungaria) — cu cite 6 p etc. 
• După trei runde, ta turneul 
de la Buenos Aires, conduce su
edezul Andersson, cu 2 p, urmat 
de Karpov, Balașov, GlardellI, 
Panno, Najdorf și Liubojevici, 

cu cite l‘/j p. în runda a treia; 
Karpov a remizat cu Balașov.

TENIS 0 In semifinalele tur-’ 
neului de la Guangzhou (R.P. 
Chineză) Connors l-a eliminat cu 
6—4, 6—1 pa compatriotul său T. 
Moor, iar E. Teltscher a dispus 
cu 6—1, 6—3 de australianul B. 
Drewett. 0 în primele două 
partide ale sferturilor de finală 
din cadrul turneului de la Syd
ney. americanul Vitas Gerulaitls 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe com
patriotul său Billy Scanlon, Iar 
Gene Mayer (S.U.A.) l-a elimi
nat cu 7—6, 6—4 pe John SadrJ 
(S.U.A.)

TENIS DE MASA 0 La Haga 
se desfășoară campionatele in
ternaționale ale Olandei. în fina
la masculină, Cehoslovacia a în
vins cu 3—0 echipa Ungariei. 
Dvoracek l-a întrecut cu 21—12, 
22—24, 21—14 pe Jonyer. Proba
feminină a revenit echipei Un
gariei, Învingătoare cu 3—1 ta 
partida cu Olanda.
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