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ASOCIAȚIILOR

A ȚĂRII PRIMĂVARĂ ț

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, sîmbătă, 21 martie, 
la adunarea solemnă consacra
tă împlinirii a 65 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Co
munist și a 30 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România.

Sărbătorirea celor două eve
nimente de importanță deosebi
tă în lupta revoluționară a ti
nerei generații pentru împli
nirea celor mai nobile idealuri 
de progres, libertate, bunăstare 
și pace ale poporului nostru a 
pus în evidență unitatea de 
nezdruncinat a tuturor fiilor 
patriei în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului 
său general, tovarășul 
Ceaușescu, contribuția 
(ului la măreața operă 
ficare a noii orînduiri 
mintul României.

Emoționantul moment ani
versar a prilejuit exprimarea 
celor mai profunde sentimente 
de dragoste și recunoștință ale 
milioanelor de tineri ai pa
triei față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
strălucit militant comunist, ce 
s-a identificat din anii tinereții 
cu lupta partidului și a po
porului pentru dreptate și li
bertate, părinte drag și prieten 
apropiat al tinerei generații a 
României.

La marea lor sărbătoare, ti
nerii de pe întreg, cuprinsul pa
triei au adus un călduros oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribu
ția importantă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului șl 
statului, pentru strălucita acti
vitate consacrată dezvoltării ști
inței, învățămintulur și culturii 
românești, pentru atenția deo
sebită ce o acordă educării co
muniste, revoluționare și for
mării multilaterale a tinerei ge
nerații.

Dînd glas acestor alese gîn- 
duri și sentimente, mii de ti
neri din Capitală au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
entuziastă primire la sosirea la 
Palatul sporturilor și culturii, 
unde s-a desfășurat adunarea 
solemnă. Al’Iați pe aleile Parcu
lui Tineretului și pe esplanada 
din fața intrării principale a 
sălii, numeroși tineri munci
tori, brigadieri, studenți, elevi, 
pionieri și șoimi ai patriei pur
tau cu mîndrie drapele trico-

Nicolae 
tinere- 

de edi- 
pe pă-

lore și roșii, portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, bu
chete de flori. Cei prezenți au 
aplaudat cu însuflețire, au 
scandat cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul!", „Ceaușescu — tinerii!", 
„Ceaușescu — România ocrotesc 
copilăria !“

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită căldură de 
membri supleanți ai 
lui Politic Executiv 
P.C.R.

tn holul Palatului 
și culturii s-a desfășurat apoi 
un moment emoționant, incăr- 
cat de profunde semnificații : § 
tovarășului Nicolae Ceaușescu J: 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost inminatc insignele și g 
placheta jubiliară ale C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R., 
instituite cu prilejul aniversării 
creării celor două organizații.

Distincțiile reprezintă oma
giul profund al tinerei genera
ții a patriei, al organizațiilor 
sale revoluționare adus tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, de nu
mele cărora se leagă nemijlo
cit reorganizarea Uniunii Tine
retului Comunist, intensificarea 
activității acesteia, sub condu
cerea partidului, în lupta dusă 
împotriva nedreptății sociale, 
pentru apărarea independenței 
și integrității teritoriale a pa
triei, ca și atitea alte pagini 
glorioase din istoria U.T.C., a 
mișcării comuniste și muncito
rești din România.

Ele ilustrează, în același 
timp, aleasa recunoștință a ti
neretului țării pentru condițiile 
de viață și de pregătire asigu 
rate în anii luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Distincțiile au fost înmînate 
de primul secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîm- 
pinați 
Miile de participanți la adu
narea solemnă au ovaționat în
delung, au scandat cu însufle
țire numele partidului și al 
secretarului său general.

Sala Palatului sporturilor și 
culturii era împodobita sărbă
torește.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în prezidiu au luat 
loe membri și membri supleanți

membri și 
Comitetu- 
al C.C. al

sporturilor

cu puternice aplauze.

(Continuare în pag. a 4-a)

în Divizia A la handbal (m)

Duminică s-au disputat jocurile etapei a II-a 
a turului secund al Diviziei A la handbal mas
culin. Etapa a fost dominată de partidele de la 
Ba'a Mare (unde liderul clasamentului, Steaua, 
a întrecut formația locală Minaur, cu. 21—19) și 
de la București, în care campioana ediției an
terioare, Dinamo, a primit 
timișoreni, 
nilor.

Scor : 22—17 în
replica studenților 
favoarea bucurește-

SERIA I
BUCUREȘTI —BUCUREȘTI — POLITEHNICA TI-

22—17 (12—7). Acestei partide i se
DINAMO

MIȘOARA _ „. __ ...
potrivește proverbul „la pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul !“ Și aceasta în principal pentru 
că presupusa șl dorita replică a studenților a 
fost departe de așteptări. Este adevărat că din 
echina vizitatoare au lipsit două piese de bază 
— Alexandru Foiker, nerefăcut complet după 
un accident la mînă, și Dan Petru — suspendat. 
In aceste condiții, buciirestenii au avut o sar
cină și mai ușoară, victoria lor nestînd nici un

(Continuare in pag. 2-3)

Partidul, Ceaușescu, Tinerii!“ cuvinte Și cu acest prilej solemn, tineretul țării a 
rostite cu dragoste și recunoștință din inimile adus omagiul său fierbinte, 
milioanelor de tineri din țara noastră, cu- admirația și recunoștința față de prodigioasa 
vinte cu valoare și rezonanță de simbol, —»------« ~
rostite cu înflăcărare și în acest luminos în
ceput de primăvară, la emoționantul moment 
aniversar ce a marcat împlinirea a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului Comunist 
și a 30 de ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din România.

Cu dragoste, cu demnitatea faptei împlinite, 
cu spirit patriotic și romantism revoluționar, 
tânăra, generație — primăvara permanentă a 

patriei — strîns unită, asemenea întregului 
popor, In jurul partidului, a participat activ 
la toate marile momente decisive pentru des
tinul patriei și poporului, fiind prezentă pre
tutindeni unde cereau chemările partidului, 
unde s-a dus lupta curajoasă, eroică, a co
muniștilor pentru transpunerea în faptă a 
mărețelor obiective în devenirea României 
socialiste.

O strălucită ilustrare a forței spiritului re
voluționar, a tăriei pe care a conferit-o în
crederea în justețea cauzei partidului 
o reprezintă tinerețea exemplară de luptă
tor comunist a tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, prezența sa în rîndul. și apoi 
în fruntea organizației revoluționare de tine
ret, eroica sa activitate consacrată antrenării 
tinerei generații în lupta pentru înfăptuirea 
idealului comunist. La sărbătorirea celor două 
importante evenimente, tineretul patriei noas
tre a avut marea cinste și nețărmurita bucu
rie de a omagia, cu profund respect și ad
mirație, strălucita activitate a marelui erou 
și ctitor de țară nouă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ăl partidului, 
președintele Republicii, eminentul patriot și 
revoluționar înflăcărat care, de peste cinci 
decenii și jumătate, șț-a legat deplin și de
finitiv destinul de momentele cardinale din 
istoria U.T.C. și P.C.R.

Și cu acest prilej solemn, tineretul țării a 
l.x. „a,, fierbinte, exprimîndu-și

______
activitate a tovarășei Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial, care își consacră în mod 
exemplar întreaga energie și pasiune înflo
ririi continue a științei, învățămîntului și 
culturii românești, educării tinerei generații 
în spiritul idealurilor libertății naționale și 
dreptății sociale, ale progresului și păcii.

Ca și în celelalte domenii de activitate, tt- 
năra generație și-a făcut o remarcabilă pre
zență și pe tărîmul educației fizice si spor
tului. Frumoasele cupe ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R., competițiile organizate sub egida 
Daciadei au atras în săli și pe terenurile de 
sport un număr tot mal mare de tineri și ti
nere. Generații de performeri au adus — în 
marea vitrină cu trofee a țării — o bogată 
și strălucitoare salbă de medalii, de titluri 
de campioni olimpici, mondiali, europeni și 
balcanici, ridicînd necontenit prestigiul spor
tiv al României Socialiste.

Cu entuziasm, cu alese sentimente de dra
goste și recunoștință, întregul tineret al pa
triei noastre a reținut chemarea caldă, pă
rintească, adresată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„ÎNVAȚAȚI ȘI MUNCIȚI, MUNCIȚI ȘI ÎN- 
VAȚAȚI, ÎNSUȘIȚI-VA CONTINUU CELE 

MAI NOI CUNOȘTINȚE PROFESIONALE, 
TEHNICE, ȘTIINȚIFICE ȘI CEA MAI ÎNAIN
TATA CONCEPȚIE REVOLUȚIONARA DES
PRE LUME SI VIAȚA ! ÎNVAȚAȚI ȘI CREȘ
TEȚI CA REVOLUȚIONARI, ACȚIONAȚI 

ÎNTOTDEAUNA ÎN SPIRITUL TRADIȚnLOR 
REVOLUȚIONARE ALE ORGANIZAȚIEI TI
NERETULUI COMUNIST, ALE PARTIDULUI 
NOSTRU ! SERVIȚI ÎNTOTDEAUNA CAUZA 

POPORULUI, A LIBERTĂȚII ȘI INDEPEN
DENȚEI SALE, CAUZA SOCIALISMULUI ȘI- 
COMUNISMULUI ÎN PATRIA NOASTRĂ !“

în ultimele două zile de intreceri

ACELAȘI ÎNALT NIVEL
|AL PERFORMANȚELOR LA ÎNOT
£ BAIA MARE, 22 (prin țele- 
Jjfon). Continuarea seriei de re- 
ăzultate de indiscutabilă valoa- 
g re internațională, a cursei spre 
g recorduri și, mai cu seamă, a 

șirului de promisiuni tot mai 
limpezi în perspectiva marilor 

^întreceri ale anului european 
Șsi mondial a fost semnul sub 
g: care s-au desfășurat ultimele 

două zile de întreceri din ca- 
5; drul Campionatelor Naționale 

de natație in bazin acoperit.
J: Astfel, proba inaugurală de 

duminică a constituit cea mai 
rapidă cursă feminină de 100 

g: m liber disputată la noi, chiar 
g; dacă nu a căzut recordul na- 
g: țional : Tamara Costache, cro- 
g: nometrată într-un timp — 55,98 
gj- pentru fruntea clasamentu
lui mondial al sezonului. Lu- 

ninița Dobrescu ajunsă la un 
gî 53.33 de înaltă competitivitate 

_ ‘ . o
cum nu mai sînt alte- 
ani. în aceeași între-

^și Livia Copariu, cu 58,30. 
^vitezistă cum nu mai sînt ; 
gle la 14

în cuplajul rugbystic din Capitala

DINAMO FARUL 22-9!
Ieri dimineața, în Parcul Copilului, a fost un 

program' de zile mari, urmărit de toată „suflarea 
rugbystică" a Capitalei. Dar mulțumirea nu a 
fost decît pe jumătate deoarece, în afară de 
Dinamo, echipele fruntașe nu s-au ridicat la 
nivelul exigențelor care se impun înaintea unui 
sezon încărcat'de mari răspunderi internaționale.

R.C. GRIVITA ROSIE — STEAUA 18—18 
(9-6). Se poate spune că „deschiderea" cuplaju
lui bucureștean nu a corespuns. Jocul în cîmp 
nu a avut mari virtuți, fiind mai mult rodul 
întîmplării. Grivița Roșie s-a mobilizat mai bine 
și a reușit, cu spiritu-i de echipă „economicos", 
să conducă „ostilitățile" pînă în minutele cîe 
prelungire a meciului, acționînd energic pe 
înaintare si permițînd unei „uverturi", ieri foar
te inspirată (TUDOR RADU) să puncteze dezin
volt din drop (min. 2), apoi din l.p. (min. 15, 
35, 51, 55 și 70). Steaua, cu numerosu-i grup de 
internaționali (neînvinsă încă în campionat), a

(Continuare in pag. 2-3)

Finalele „Daciadei"

și ale C.N. de schi fond

cere, dar la masculin. record 
personal — 52,30 — pentru în
vingător. Romeo Macovei, și 
altul national la categoria 14 
ani. stabilit cu 56,41 de Dragoș 
Băcescu. Noemi Lung rămîne. 
cum s-a vădit și duminică, o 
mare specialistă a procedeului 
procedeelor, ea cîstigînd clar la 
200 m mixt în 2:16,60 Goi ace
eași probă Andreea Slghiarto 
a înregistrat un record națio
nal de junioare — 2:22,10). La 
băieți s-a impus Flavius Vișan, 
cu record de seniori. Cea mai 
lungă cursă feminină. 800 m. 
dominată net de băimărence (6 
finaliste din 8 !) a revenit Ste
lei Pura, o obișnuită a treptei 
de sus a podiumului la aceste 
campionate, cu 8:43,85, urmată 
de colegele Eniko Palencsar și 
Ramona Terșanschi. Iar în 
„maratonul" celor 1500 m. altă 
victorie a clubului-gazdă. prin 
Robert Pinter, care a bătut 
mai întîi recordul la 800 m în 
trecere — 8:24,81. apoi pe cel 
al Drobei — 15:52.40.

Sîmbătă, sprintul pur s-a 
dovedit o adevărată „spe
cialitate românească” din mo
ment ce, încă din serii, tine
rii înotători Teodor Irimia și 
Dragoș Băcescu au doborît 
recorduri ale categoriilor lor 
(ultimul și-a repetat isprava și 
în finală), Ionuț Mușat a în
registrat tot dimineață- un 
competitiv 23,10, Romeo Maco- 
veî a coborît — în premieră 
pentru el — sub 24 de secun
de, iar după-amiază, cursa 
feminină a fost la nivelul unei 
competiții internaționale de 
amploare. Campioana lumii 
la 50 m liber. Tamara Costa
che, a obținut — fără să for
țeze — un nou timp (al cîte- 
lea ?!) de „sub 26", același ca 
tn' serii (25,80), Luminița Do- 
brescu a coborît spectaculos la 
26,10, în timp ce Livia Copariu 
confirmă prin 26,92. Un alt re

Geo RAETCHI

(Continuare in pag 8-3)

ECHIPELE A.S.A.,
ÎNVINGĂTOARE

cursele de ștafetă 4X5 km 
pentru senioare și 4X10 km 
pentru seniori ; Ioc de desfă
șurare : Valea Rîșnoavei; tem
peratura aerului și a zăpezii 
4-1 grad.

Finalele ..Daciadei" și ale 
Campionatelor Naționale de 
schi fond continuă la Predeal. 
Sîmbătă au avut loc 
de ștafetă, a căror 
a fost urmărită cu 
res. După întreceri 
mai ales la băieți.
au fost favorabile schiorilor de 
la A.S.A. Brașov, ale cărei e- 
chipe au cîștigat ambele titluri 
puse în ioc.

Primele au plecat în cursă 
fetele. A.S.A. a beneficiat de 
serviciile oelor mai bune schi
oare tinere de care dispunem 
la această oră. acestea având 
dublă legitimare. In această 
situație a fost clar pentru toa
tă lumea că echipa 
din Ileana Hangan 
trita — A.S.A.),
tulan (CSȘ Sibiu 
Edith Bako (CSȘ 
Ciuc — A.S.A.)
Ia Fîc (CSȘ “ .
A.S.A.) va fi foarte greu de 
depășit si previziunile s-au 
confirmat întocmai. Chiar du
nă primul schimb Mihaela Fîc 
a realizat un avantaj de 32 de 
secunde în fața principalelor 
contracandidate la locul întîi. 
sportivele de la Tractorul Bra
sov. Schimbul II de Ia A.S.A» 
a fost Adina Tuțulan. care a 
mărit avansul echipei sale la 
peste două minute si lucrurile 
erau dare. Deși echina se dis
tanțase și prin schimbul trei 
Edith Bako, ultima sportivi 
Ileana Hangan a alergat de

nrobele 
desfășurare 
mult inte- 
interesante. 
rezultatele

formată 
(CSȘ Bis- 
Adhia Tu- 
— A.S.A.), 
Miercurea 

qi Mihae- 
Reșița »—

Paul IOVAN

(Continuare In pa®. 8-3)
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S-a încheiat turneul Diviziei A de polo

DINAMO 4 VICTORII, 11 PUNCTE AVANS!

,/CUPÂ ROMÂNIEI
LA HANDBAL (f)

A1 treilea turneu al Diviziei A 
de polo, desfășurat timp de pa
tru xlle la Bazinul Floreasoa din 
Capitală, s-a Încheiat Ieri cu un 
euplaj de mare 
Iubitorii acestui 
așteptat meci al 
■ fost, desigur, 
fosta campioană.
DEA, șl (în mod cert) viitoarea 
campioană, DINAMO
REȘTI. Dlnamoviștll, cu titlul a- 
ilgurat, aveau (totuși I) de luat 
o revanșă in fata echipei lai 
Garofeanu (acum antrenor-jucă- 
tor), care, tn turneul de la Ora
dea administrase

«prima tnfrlngere in acest cam
pionat. Foarte

Interes pentru 
sport. Cel mal 
ultimei reuniuni 
derby-ul dintre 
CRIȘUL ORA-

BUCU-

bucureștenilor

ambițioși însă 
orădenii și-au surprins. încă de 
la început, adversarii, printr-vn 
joo forte în apărare și combina- 
tiv în atao, cu Costrăș pe post 
de coordonator, cu Gordan în 
cunoscutul său rol de principal 
realizator, cu Pantea șl Kiss re
marcabili în ambele faze. Ei au 
condus aproape o jumătate de 
repriză cu 3—1 șl. în continuare 
cu cîte un gol, pînă în min. 15,36. 
cînd Hagiu a restabilit egalita
tea : 6—6. De aici înainte „ralu
rile" s-au ipversat. Dinamo a reu
șit să preia conducerea, pentru 
prima oară în min. 16,18 (E. Io- 
nescu), apoi de încă trei ori. 
Crlșul revenind însă de fiecare 
dată. într-un final pasionant, de 
adevărat derby. Hagiu își de
monstrează din nou clasa, însori-

ind două goluri decisive, în timp 
ce Gordan — altfel, foarte bun
— ratează (sau... Simlon, exce
lent spre sfirșit, apără) un 4 me
tri la scorul 11—10 pentru Di
namo I A fost, mal âles în 
timele trei reprize, un meci 
luptă acerbă, fără nici un 
de nesportivitate (deci se 
te I), ‘
opt ori egalitatea pe tabela de 
marcaj, cu cîteva goluri de mare 
frumusețe (Ș. Popescu, bară-bară
— gol : 5—5 ; Răducanu, șut din-
tr-un fel de ..polgniie’ In colțui 
lung : 10—9 ; Fărcută. reluare cu 
boltă, pe diagonală -. 10—10... plus 
cele două ......... ' ' ' " '
care sînt.
de
namo 
3—2). 
ritată
ușor. ....
ducanu 2, Ș. Popescu 2, Moicea- 
nu, E. Ionescu (D), Pantea 3. 
Gordan 3, Kiss 2, -Costrăș, Fejer 
și Fărcuță (C). Au arbitrat : “ 
Nichita — V. ----
s-a desprins, așadar, din nou la 
11 p. dar partida de ieri ne face 
parcă să regretăm că actualu, 
campionat nu a început eu acest

Ul- 
de 

act 
poa- 

în care am consemnat de

ultime "ale Iui Hagiu 
fără 

descris). A
cu 12—11 (2—3.

o victorie
cu cît nu a fost obținută
Au marcat : Hagiu 6, Ră-

exagerare greu 
învins deci Di-

I, 3—2, <—4.
atît mai me-cu

E.

R
Văteanu. Liderul

.sferturi". Apărarea mai a- 
precum șl 

mai mare atenție a acestora 
fazele de atao au făcut, însă, 
echipa militară să se instaleze 
conducere încă din repriza In
și să cîștige cu 6—5 (3—1.

1—1, 0—1). Au înscris : Chc- 
Ragea 2, Angelescu, Ste- 

(S), Florincescu 3, Ungu- 
și Jianu (R). Arbitri : A.

— Gh. Chirculete.

două . 
gresivă a steliștilor, 
o 
în 
ca 
la 
tîi 
2-2, 
țan 2, 
mate 
reanu
Gere

In etapa de șîmbăță. CRIȘUL 
a întrecut
(4—4, 3—\0,

cu 13—10
3—3). după un 

ioc în care giuleștenii au avut 
scor favorabil doar în prima re
priză (4—2). în rest orădenii fi
ind în permanent avantaj. Go
luri : Gordan 4, Kiss 2, Costrăș 2, 
Indig 2, Illes, Pantea, Fărcuță 
(C), Florincescu 2, Gh. llie, Băr- 
bulescu, Zamfir, R. “ 
nu, Vespe, Voi cu și 
Arbitri : V. Goian 
riaru.

în cealaltă partidă
DINAMO
4—2, 
Cr.

pe RAPID 
3—3,

Tutan, Jia- 
Median (R). 
- B. Băje-

de sîmbătă
VOINȚA 17—7 (5—2.

4—0, 4—3), Goluri : Hagiu 5, 
Dan 4, V. Șerban 2, Arde

lean 2, E. Ionescu, Găvruș, Za- 
haria, Ș. Popescu (D), Marosi 4, 
Muzșnai 2 și Colcerîu (V). Ar-

George ROTARU
Marian NEGOIȚA

turneu. bitri : V. Văleanu -- A. Gere
în celălalt meci de duminică Clasament : 1. DTNAMO 69 P

s-au întîlnif STEAUA și RAPID. 2. Crișul 58~. p, 3. Steaua 39 P.
Feroviarii au dorit mult să-și 4. Rapid 27 p. 5. Voința 12 P-
treacă în cont prima victorie în

* turneul bucureștean au jucat cu 
ambiție. îndeosebi în ultimele

STEAUA Șl DINAMO - VICTORIOASE
(Urmare din pag. 1)

moment sub semnul întrebării. 
Campionii au condus din pri
mul pînă în ultimul 
uneori chiar 
diferență. Ei au păcătuit însă 
prin faptul că s-au lăsat an
grenați prea ușor în jocul mai 
dezordonat ai 
care au încercat, evident, 
limiteze proporțiile 
Din formația învingătoare 
reținut evoluția destul 
gură a tînărului portar 
Gănău, care a tranșat 
favoarea sa „duelul" cu 
xandru Buligan. șters și mai 
puțin inspirat. De asemenea, 
merită un „plus" aportul lui 
Liviu Jianu la obținerea victo
riei de către echipa sa. Și ar
bitrajul prestat de R. lamandi 
și Tr. Ene, ambii din Buzău, 
s-a înscris în nota generală a 
partidei, adică sub valoarea 
demonstrată altădată. Marca
tori : Jianu 7, Durău 3, Bedi- 
van 3, Mocanu 3, Ștefan 2, 
Flangea 2, Grabovschi 1, Do- 
gărcscu 1, pentru bucureșteni, 
respectiv Matei 3, Gal 3, 
rescu 
Nagy

la șapte
minut, 
goluri

timișorenilor, 
să 

scorului, 
am 

de si- 
Ioan 

net în 
Ale-

To-
3, Naghi 3, Dobrescu 2,
1, Popescu 1, Giurgea 1.

Mihail VESA
MINAIJR BAIA MAREH.C.

— STEAUA 19—21 (8—10).
BAIA MAKE, 22 (prin tele

fon). Tradiționalul derby (în-

totdeauna partida Minaur — 
Steaua deține „capul db afiș" 
al unei reuniuni handbalistice, 
indiferent de locul ce l-ar _o- 
cupa la un moment dat în cla
sament cele două formații) s-a 
ridicat și de astă dată la o 
înaltă cotă valorică. Steaua a 
învins pentru că dispune de 
mai multe valori individuale, 
dar mai ales pentru că Vasile 
Stingă a fost într-o excelentă 
formă 
de dificile ale 
Minaur 
de 5 _
Steaua în min. 40, 
în min. 52), Stingă a fost cel 
care a luat jocul „pe cont 
propriu". De-a lungul meciu
lui, Steaua a condus de 17 ori 
(Minaur de 4 ori și doar cu 
cîte un gol), astfel că victoria 
formației militare este pe de
plin meritată. Steliștii au apă
rat mai bine culoarele din fața 
portarului Vasile Tudor, iar 
în atac și-au „împins" pasele 
de la extremă la extremă.

Minaur, după ce a j-eușit să 
egaleze — Stamate fiind o a- 
devărată revelație dar numai 
în prima repriză — a trimis în 
teren pe Dorel Iacob, care s-a 
dovedit eficient, de mare uti
litate. dar, după părerea noas
tră, antrenorul Lascăr Pană 
l-a introdus în joc mult prea 
tîrziu. La bâimăreni 
cit, pur și simplu,

Mircea Petran, care a salvat 
nu mai puțin de 13 goluri ca 
și... marcate, apărînd și două 
aruncări de la 7 m.

Au înscris : Stamate 7, Ia- 
cob 4, Porumb 3, Ilalmagy 1, 
Rădulescu 1, Covaciu 1, Marta 
1, Boroș 1 — pentru H. C. Mi- 
naur, Stingă 10, Dumitru 
Berbece 3 și Petre 1.

Au arbitrat bine ieșenii C. 
Drăgan și D. Gherghișan.

Ion GAVRILESCU

7,

ACELAȘI ÎNALT
(Urmare din pag. 7)

zultat foarte bun, egal cu un 
nou semn de revenire în elita 
mondială a procedeului spate 
a Ancăi Pătrășcoiu, cronome
trată pe 200 m, cu 2:12,11. 
secondanta sa. Andreea 
ghiarto, a avut un timp 
„top“ — 2:16,38.

$' 
Si
de

Rezultate tehnice : Feminin : 50 
m, liber : 1. TAMARA COSTA- 
CHE (CSS Petrolul) 25,80, 2. Lu
minița Dobrescu ■ (CSS Reșița) 
26,10, 3. Llvia Copariu (CSS Si
biu) 26,92. Junioare : 1-, DOBRES
CU, 2. Copariu, 3. Andreea Sl- 

ghiarto (CSMS Baia Mare) 27,63.
200 m bras : 1. NOEMI LUNG 
(CSMS) 2:39,22, 2. Marina Miclea 
(Dinamo) 2:42,95, 3. viorica Marin 
(CSS Petrolul) 2:43,91. Junioare :
1. VIORICA MARIN, 2. Mioara
Constantin (CSS Brăila) 2:44.10 
3. Cristina Seibel (CSM Cluj-Na- 
poca) 2:55,30. 100 fluture : 1.
STELA PURA (CSMS) 1:01,96 — 
rec. jun., 2. Dimeea Toth (Dina
mo) 1:03,31, 3. Livia Copariu
1:04,63. Junioare : I. STELA 
PURA, 2. Livia Copariu, 3. Co
ring Dumitru (C.I. Brașov) 1:04,87.
ZOfr m spate ; 1. ANCA PA-
TltAȘCOIU (Dinamo) 2:12,11, 2. 
Anlreea Sighlarto 2:16,38, 3. Ale
xandrina Croltoru (CSS Brăila) 
2:23,10. Junioare : 1. ANDREEA 
SIQHIARTO, 2. Alexandrina Croi- 
torji. 3. Mălina Bădlcă (CSS Bră
ila) 2*2«d«. 4 X 200 m liber : 1. 
CSMS 8:2198, 2. CSMS n 8:50,88, 
3. CSMS m 9:01,88. Junioare : 1. 
CSMS n, 2. CI Brașov 9:05,88, 3. 
C.S.S. Brăila 9:10,30. 100 m
liber : 1. COSTACIIE 55,98,
2. Dobrescu 56,33. 3. Copariu 58,30. 
jun. I. DOBRESCU, 2. Copariu, 3. 
Pura 39,27. 2M mixt : 1. LUNG

în momentele extrem 
disputei, cînd 

a refăcut handicapul 
goluri (14—9 pentru

apoi 17—17

DINAMO BRASOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 23— 
14 (10—5). Partida a fost an
trenantă. Au dominat tot timpul 
brașo' enii, care au obținut o 
victorie muncită și meritată. 
Au înscris : Roșea 7, Miclc 5, 
Cian 4, Nicolescu 3, Donose 2, 
Donca 1 și Pantilimon 1, pen
tru gazde, respectiv Ionică 5, 
Răduță 4. Gh. Dumitru 2, Bar
can 1, M. Gabriel 1, Oltean 1. 
Au arbitrat : P. Cîrligeanu și 
Gh. Dumitrescu, din București 
(C. GRUIA — coresp.).

SERIA A ll-a

In semifinalele „Cupei Româ
niei" lă handbal 
(returul), în grupa 
1—4 : TEROM IAȘI — MURE
ȘUL IMATEX TG. MUREȘ 
27—22 (12—13). în prima parte 
a meciului 
cele, apoi 
la sfirșitul primei reprize mu- 
reșencele avînd un gol avans 
La reluare, inițiativa trece 
din nou de partea gazdelor 
care, în final, cîștigă meritat, 
dar cele care se califică în 
finala „mare”, locurile 1—2. 
sînt handbalistele de la Mu
reșul, învingătoare în par- 
tid’a-tur cu 25—17. Marcatoare : 
Cozma 8, Covaliuc 6, Haidău 
4, Duca 3, Alexescu 2, Ilorga 

: 2, Crețan 2, pentru ieșence, 
respectiv Laszlb 8, Mozsi 5, 
Stroia 3, Biro 2, Bărbat 2 și 
Hegedtis 2. Au arbitrat bucu- 
reștenii Tr. Curelca și I. Pău- 
nescu. (AL. NOUR — coresp.)

In grupa valorică pentru 
locurile 5—8, HIDROTEH
NICA CONSTANȚA — C.S.M 
SF. GHEORGHE 21—17 (II 
10). Joc dominat de gazde 
care în min, 10 conduceau cu 
6—0 ! In final 
chilibrat, fără 
handbalistelor 
fie amenințat. 
Cazacu 6, Manea 3, 
Cămui 2, Motoșcă 2, 
petru 2, 
rangă 1 și Constantin 1, pen 
tru 
Milinceanu 5, Cutina 4, Furtu
nă 3. Andriuc 3 și Vișan 2. Au 
condus: M. Dumitrescu și E. Ni- 
ță, din București. (C. POPA — 
coresD.).

OȚELUL GALAȚI — TEX
TILA ZALAU 29—30 (15—16).
învingătoare și în deplasare 
(în tur 34—22), handbalistele 
din Zalău s-au calificat în fi
nala pentru locurile 5—6. (T 
SIRIOPOL — coresp.).

în finală s-au calificat : Mu- 
Tg. Mureș — învingă- 
dintre Chimistul llm 
și Știința Bacău (în tur 

returul — marți. 24

au dominat ieșen- 
situația s-a egalat,

feminin 
valorică

partida s-a e 
ca succesul 

constănțene să
Au

Mihăilescu

înscris .
Zapis 3 
E. Cara 
1, Mata

învingătoare, respectiv

. reșul
toarea 
Vîleea 
28-24.
martje, la Bacău).

a strălu- 
portarul

NIVEL LA ÎNOT
2:16,60, 2. Pătrășcoiu 2:19.80, 3. Sl- 
ghiarto 2:22,10 — rec. jun. ; jun. 
1. SIGHIARTO, 2. Marin 2:23,64, 
3. Dumitru 2:23,70. 800 m
liber : 1. PURA 8:43,85, 2.
Enikă Palencsar (CSMS) 
3. Ramona Terșanschi 
9:00,19 ; jun. : 1. PURA, 
șanschi. 3. Carmen Bodiu 
9:03,30.

800
8:43,85, 

8:50,22, 
(CSMS) 
2. Ter- 
(CSMS)

1. fO-Masculin : 50 m liber :
NUȚ MUȘAT (Dinamo) 23,57, 2. 
R. Macovei (Dinamo) 23,88, 3. P. 
Osoianu (Llc. 37 Buc.) 24,28. Ju
niori : 1. I. irimia (CSS Brăila) 
24,95, 2. R. Șovar (Llc. 37 Buc.) 
25.50, 3. D. Bâcescu (CSS Ploiești) 
25,90 — rec. 14 ani. 200 m bras :
1. DAN DRAGULEȚ (Steaua) 
2 :28,98, 2. L. Bay (Crișul) 2:32,20, 
3. C. Hazotâ (CSMS) 2:39,51. Ju
niori : 1. L. BAY, 2. C. Hazotă, 3. 
D. Lapău (Lie.. 37 Buc.) 2:41,00. 
100 m fluture : 1. FLAVIUS VI- 
ȘAN (Dinamo) 55,94 — rec. națio
nal, 2. c. Ponta (Dinamo) 57,20. 
3. R. Pint-’r (CSMS) 57,75. Juniori: 
1., M. iliescu (CSS Petrolul) 
59,70, 2 C. Bărbuleseu (Llc. 37 
Buc.) 1:01,10, 3. L. Nicolescu (CSS 
Petrolul) 1 :08,40. 200 m spate : 1. 
L. VOICULEȚ (CSS Brăila) 2:08,46.
2. C. Stavriu (Dinamo:
L. — ’ -------- ---------
L. NICOLESCU, 2. M. Satnoianu 
(CSS Brăila) 2:12,82, 3. G. Sa- 
moilă (CSS Hunedoara) 2:17,50. 
4 X 200 m liber: 1. Dinamo 7:59.66. 
2. CSS Petrolul 8:14,53, 3. CSMS 
8:18,02. Juniori : 1. CSS Petrolul. 
2. Lie. 37 Buc. 8:30,30, 3. CI Bra
șov 8:49.4". 100 liber : 1. MACO
VEI 52,30, 2. Mușat 52,60, 3. B. Nan 
(Steaua) 53,95 ; jun. 1. IRIMIA 
55.00, 2. Șovar 55,60, 3. Băcescu
56,41 — rec. 14 ani. 200 mixt : 1. 
VIȘAN 2:08,90 — rec. naț„ 2. Bon
ta 2:12,45, 3. Bay 2:13,46 ; jun. 1. 
BAY, 2. Iliescu 2:14,64, 3. Satno
ianu 2:16,54. 1500 liber : 1. PINTEK 
15:52,40 — rec. na(„ 2. Al. Moldo- 
veanu (CSS Petrolul) 16:31,87, 3. 
E. Nan (Steaua) 16:36,64 ; jun. 1. 
MOLDOVEANU, 2. A. Toader (Lie. 
37 Buc.) 16:58,30, 3. Hazotă 
17:01,40.

METALUL BISTRIȚA — 
A.S.A. ELECTE9MURES TG. 
MUREȘ 20—15 (11—7). Victo
rie meritată a .gazdelor după 
un joc frumos. Marcatori : 
Țermure 7, Irimicș 5, Cojoca
rii 3, Lochner 2, Giurgiucă 1, 
Marin 1, Feher 1, respectiv 
I’iirnca 4, R. Moldovan 4, I. 
Moldovan 2, Ciobanu 2, Bădău
1, Adespi 1 și Vajda 1. Arbi
tri : AI. Boer și E. Iavorschi, 
ambii din Timișoara. (FL. 
TOMA — coresp.).

DACIA PITEȘTI — INDE
PENDENȚA CARPAȚI MÎR- 
SA 27—23 (16—11). Victorie
clară a gazdelor, într-un meci 
spectaculos. Au marcat : Coz- 
ma 14, Bogdănescu 4, Mihăilă 
3, Neagu 2, Barbu 2, Mihai 1. 
Nica 1, pentru învingători, 
respectiv Tătaru 8, Iakobi 5, 
Akacsos 3, Becicheri 2, Vătafu
2, Tîlvîc 1, Cornea 1, Bokor 1. 
Au condus : J. Mateescu și, V. 
Dăncescu, ambii din București. 
(N. FEȚEANU — coresp.).

CONSTRUCTORUL C-S.U. 
ORADEA — ȘTIINȚA BACAU 
25—18 (12—9) — meci disputat 
în Sala Sporturilor din Orașul 
Dr. Petru Groza. Au marcat : 
Tudor 9, Kapornay 4, Crista- 
che 4. Rușz 3, Vranău 2, Mir
za 2, Vasadi 1, respectiv Bon
dar 7, Zamfir 4, Vlad 3, Va- 
silca 2, Uzum 1, Berbecaru 1. 
Au arbitrat : P. Sîrbu — E. 
Flueraș, ambii din Arad.

. ----------  ,----------J) 2:09,16, 3.
Nicolescu 2:09,85. Juniori : 1.

3.

FINALELE
(Urmare din pag. 1)

cârcă de 
sarea pe 
cel mai 
(15:48,5).

ea ar fi depins cla- 
10 cui

bun
De

I Si 
timp 

la 
timpul cel mai bun

Elena

I
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I
I 
I
I
I
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I
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LIDERUL SERIEI A
SERIA I

C. S. BOTOȘANI F. C. C

CAMPIONATUL DE BASCHET (f)
Rezultatele etanei a 18-a :
GRUPA 1—6
Politehnica Sportul Studențesc 

București — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 1—1 : 67—74 
(35—35) și 81—66 (44—38).

Voința C.S.Ș. 2 București -/chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîleea 2—0 ; 
88—87 (42—52) șl 91—81 (51—39).

Olimpia București — Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara 2—0 ; 65—60 (34— 
28\ și 77—71 (40—46).

GRUPA 7—12
Mobila C.S.Ș Satu Mare — Ro

botul C.S.Ș. Bacău 1—1 : 72^-62 
(40—20) și 79—87 (44—37).

Voința Brașov — comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș 2—0 : 6G—47 (44— 
21) și 78—71 (41—37).

Crișu’ C.S.Ș. 2 Oradea — Rapid 
București î 0—2 : 57—62 (28—33) și 
56—62 (31—29).

CUPLAJUL
(Urmare din pag. 1)

decepționat, neiegînd acțiunile 
în ciuda unor încercări eviden
te ale lui Murariu, Munteanu 
sau Boldor, cu indulgență pu- 
tîndu-i alătura și pe L. Con
stantin sau David. Așa se face 
că nu a reușit decît un eseu 
semnat HODORCA (min. 72). 
restul punctelor fiind opera lui 
ALEXANDRU l.p. (min. 8, 39 
63. 82, ultima greu de înțeles) 
și transformarea eseului amin
tit. Singurul mulțumit de... re
zultatul egal pare a fi fost ar
bitrul M. Vătui, care nu a ți
nut meciul în mină. GR1VIȚA 
ROȘIE : Marin —■ Calafeteanu. 
Nicolae. Petre, Chirigiu . —

am dori 
des și a

Vlădut

I

!
I

a realizat 
al zilei 

Tractorul.
l-a

să-1 
trans- 

Mo nd a 
secun-
preluat 
care a 
Dredat

BOTOȘANI, 22 (prin telefon). 
Cele două formații, aliate pe po
ziții diferite în clasament, au ofe
rit^ celor peste 10 000 de specta
tori un joc agreabil, mai ales 
în prima sa parte, cu exprimări 
cursive și cu destule faze de gol. 
Chiar in min. 3 Cămui executa 
puternic o lovitură liberă, de la 
18 m, dar balonul ocolește bu
turile botoșănene. A fost o bună 
situație a constăntenilor de a 
deschide scorul, într-o perioadă 
de joc controlată de formația gaz
dă. De altfel, aceasta avea să “ 
cea care va înscrie prima, 
njin 13 : în urma acordării 
nei lovituri libere de la 18 
Petrescu execută scurt, lateral- 
dreapta, Șofran șutează la poar
tă, balonul deviază* din zid la 
GRUIA, care îl împinge pe sub 
Zarjosu : 1—0. Replica oaspeților 
este promptă și, în min.- 16, Io- 
vânescu expediază balonul, mili
metric, pe lingă poarta adversă. 
Repriza avea 
dublă ocazie 
(min. 45).

fie 
în 
u- 
m,

( 
rii 
mi 
șă 
ris 
pr 
de 
Pe 
72) 
cir 
bit 
rei 
pe

a
m; 
rul 
tor

să Ia sfîrșlt cu o 
a lui Corolea

SUCEAVA
22

rol
F.
LA 
IO’ 
res
Fu

STEAUA
(pin telefon). — 
,,Areni“, a primit 
organizare, cir- 

dornici să 
in a- 

mecl
4 

do- 
ori- 

a 
trea rit 
afigre-

SUCEAVA.
Cochetul stadion 
intr-o frumoasă ___
ca. 8050 de spectatori, 
urmărească atractivul . și, 
celași 
dintre ocupantele 
respectiv 
rrnta 
cum 
făcut ca 
pe rfanu! doi. Localnicii, 
nati direct în lupta pentru pro
movare. și-au arătat de la în
ceput intențiile ofensive. In min. 
7, Gafencu pătrunde pe dreapta, 
centrează excelent lui SFRIJAN 
care, cu capul, a reluat balonul 
în plasă. Oaspeții își creează 
prima ocazie in min. 12. cînd 
Cramer face o ..foarfecă" spec
taculoasă. dar Alexa e pe fază 
tn cont nuare, meciul poartă 
amprenta uzurii. superioritatea 
teritorială fiind de partea suce
venilor. aceștia ._ . ‘ i 
să. în fazele de poartă. Abiad’n 
min. 33 jocul se mai încinge, la 
o învălmășeală în careul m:zi-

timp, importantul 
locurilor 

5. De la început, 
extremă de a ciștiga 
punctele puse în joc. 

spectacolul să

pripindu-se, în-

★
POLITEHNICA IASI — C.F.R.

PAȘCANI 1—0 (l-i>) : Florean
(min. 13).

UNIREA FOCȘANI — F.C.M 
DELTA TULCEA 1—0 • (1—0) ; R 
Popescu (min. 24).

POIANA C1MPINA — DUNĂ
REA C.S.U. GALAȚI 3—2 (1—0) : 
Manolache (min. 3 și 55) și Stan 

|(min. 79). respectiv Chivu (min
57) șl Ghibea (min. 82).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA -

I
I

leai 
gol. 
de 
tor 
con 
ce.v 
ava 
ca.
sea:
LUs 
Inse 
au 
lui 
ace; 
ta te

A
V41c 

. forr
Gri! 
CA, 
mar

★
O LI? 
Petr;

MI 
- A 
1—1 
pecti

FE 
P. IS 
rhe :
55). 
din 1

RUGBYSTIC DIN
Radu, Neaga (min. 53 Anton)
— Cîrceț Pongracz, Dinu — 
Stroe, Dinescu — Bălan. l!că 
(min. 75 Broscaru), A. Ion. 
STEAUA : Hodorcă — Vărzaru 
□avid. Ignat, Boldor — Ale
xandru, Coman — Murariu, L 
Constantin (min. 71, D. Căina- 
ru), C. Flarea — Motoc, Oroiar.
— Dumitrescu Munteanu, Lcot>-

. te. ’ .
DINAMO — FARUL CON

STANȚA 22—9 (16—0). -Echipa 
bueuresteănă a făcut, probabil 
u nul din oele mai buine • jocuri 
ale ei din ultimii ani. Ritm 
stil și, mai presus de toate, o 
angajare totală, care a produs 
(în prima repriză) „k.o.'Lul 
rugbyștilor constănțeni. E drept, 
pe fondul, unor defecțiuni la

l SCHI FOND

nivi 
fum 
fare 
Păd 
min 
nea: 
mac 
fără 

.. creț 
POI 
Urn 
Gh.

. den 
urm 
se < 
REJ 
în r 
de 
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TOI 
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Un 
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Fart 
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■ eseu 
în t 
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Dobre (A.S.A.) a fost o sim
plă formalitate să-și ducă e- 
chipa spre victorie. în timp ce 
la Dinamo. Ion Lungociu nu a 
mai avut ce face si a trebuit 
să se mulțumească cu locul II. 
REZULTATE TEHNICE, 4X5

1. A.S.A. Brașov 
Adina

Bako, Ileana
lh04:34 9. 2. Tractorul
3. CSȘ — CSM

DACIADEI“ SI ALE C.N
cursă asa cum 
vedem cît mai 
mik ștafeta lui
cu .un avantaj de 52 de 
de. Pentru Dinamo a 
schimbul Karoly Kope, 
redus handicapul și a 
ștafeta cdlegului său Mihai Mi
trofan, care a pornit la doat 
cîteva secunde după Gavrilă 
Boitiș. După 5 km. cei doi se 
aflau unul după altul si se 
credea că ultimul schimb va 
decide echipa cîștigătoare. Dar. 
pe ultimii 5 km ai schimbului 
III. Gavrilă Boitiș a alergat 
fenomenal si a reușit să-1 de
pășească pe Mitrofan (care s-a 
sufocat) cu un minut si 30 de 
secunde. Pentru Constantin

obți- 
Reît 

mul- 
însă.

nut normal,
(16:00,5). coechipierele 
tipiei campioane nefiind. 
Ia înălțimea colegei lor.

Disputa băieților a 
trează atenția 
spectatori pînă 
schimbului trei. Primii au por
nit Viorel Șotropa (pentru 
A.S.A.) și Elemer Țan^o (pen
tru Dinamo). Sotropa a făcut o

ținut 
numeroșiloT 

la jumătatea

tan, senioare: 
(Mihaela Fîc. 
Edith

Tufulan, 
Hangan) 

lh08:25,5. 
Bistrița 

lhO9:27,6 ; 4X10 km seniori: 1. 
A.S.A. I Brașov (V. Șotropa, 
V. Monda, G. Boitiș, C. Dobre) 
lh55:25,4. 2. Dinamo I lh58:08.7. 
3. A.S.A. II lh59:31,7.

Luni se dispută cursele lungi 
de 50 km seniori si 20 km se
nioare.



Diviziei

LANTERNEI"!

■'rcat
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UNIREA SLOBOZIA — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 1-0 (0—0) : 
Bătrîneanu (min. 70).

Relatări de la : Al. Nour, F. 
Jechianu, C. Vîrjoaghe, I. Baltag. 
P. Bolohan, C. Burghelea, I. Ma-

SERIA a II-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI» A. S A. Tg. MUREȘ 1-0 (1-0) PROGRESUL VULCAN 3-0 (2-0)

su- 
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-0) :

JLU1 
CAU

Debutul bun al liderului (șut 
violent al lui Soare, deviat 
corner, cu un ultim efort, 
ionescu — min. 1) nu a 
și... continuarea firească. Adică, 
ASA nu 
valoare, 
gere în 
dăruirii 
fiecare 
mult și, după o mare ocazie a 
lui Ian cu (min. 15 — i,cap" ală
turi), a reușit să deschidă sco
rul. în min. 21 : același foarte 
tehnic IANCU a executat cu 
măiestrie o lovitură liberă de Ia 
18 m, balonul a ocolit „zidul", 
I-a păcălit și pe Vodă, și a in
trat în plasă, jos, în colțul lung. 
Din acest moment, ASA a for
țat cu toate liniile, dar Botezan, 
Soare și Popa au ratat, plnă la 
pauză, bune ocazii de gol.

Repriza secundă a fost una 
de uzură. JocuPs-a înăsprit con
tinuu. Echipierii Autobuzului, fă- 

marc risipă de energie.

în 
de 

avut

a jucat la adevărata sa 
bătînd treptat în retra- 
fața elanului, ambiției și 

„lanternei-, care, cu 
minut, a îndrăznit mai

au căutat să-și apere, prin toa
te mijloacele, avantajul minim. 
Nu-i mai puțin adevărat că i-au 
ajutat și... oaspeții, care, preci- 
pitîndu-se inadmisibil în fața 
porții adverse, n-au reușit să 
înscrie cu toate că, în min. 55, 
69 și 85 Muntean, Soare și Naghi 
s-au aflat în poziții ideale. Mai 
mult, în 
2—0. dar
7—8 m, 
meci in 
renta dintre locurile 1 și 18 I

Arbitrul Ad. Moroiantt (Plo 
iești) a condus bine formațiile : 
AUTOBUZUL: IONESCU — Spier. 
ROȘU, Dumitru. Niță — ILIES
CU, Cristescu. Ursu — Avram 
(min. 88 Diaconu), IANCU, Nico- 
lae (min. 
Vodă 
min.
ENEI, 
Popa

min. 90, putea fi chiar 
Cristescu a șutat, de la 
în... Vodă { A fost un 
care n-a existat dife-

MEDIAȘ, 22 (prin telefon). Joc 
frumos, cîștigat pe merit de e- 
chipa locală. Deși terenul a fost 
alunecos și, astfel, controlul ba
lonului s-a făcut cu greutate, 
ambele formații s-au preocupat 
să ofere spectatorilor faze de fot
bal autentic. Gazdele au acționat cu

auns la
l-a trimis

doăr 
HARBADA 
in plasă :

După 
dominat 
cerci nd 
însă tot 
min. 62, 
trem stingă, 
și OLOGU, cu o lovitură de cap, 
a făcut inutilă intervenția porta
rului Progresului-Vulcan : 3—0.
Pînă în final, jocul s- menținut 
echilibrat, iar tabela de marcaj

balena],
și 

2-0.
pauză, 

o scurtă perioadă, 
refacerea handicapului, 

localnicii au mârcat. In 
Aloman, pe post de ex- 

a centrat în careu

care a 
acesta

bucureșten'li au 
în-

rapid și au sancționat 
promptitudine inexactitățile apă
rătorilor bucureșteni, mai 
ale portarului Bîzoeanu. 
„fazelor fierbinți" l-a dat 
Metan, cînd Țiglariu (min. 9) a 
încercat, fără succes, „însă, vigi
lența portarului advers. Replica 
bucureștenilor a fost promptă și 
după trei minute, Ene a irosit, 
de la circa 8 m, o situație favo
rabilă. în min. 16, apărarea Pro- 
gresului-Vulcan a cedat prima 
dată : Ologu l-a servit excelent 
pe ȚIGLARIU, care a șutat sec 
și... 1—0. După zece minute, lo
calnicii și-au mărit avantajul :■ 
Dulău a executat o lovitură li
beră de colț, înalt, in careu, 
portarul Bîzoianu a sărit, a ațins

ales
Tonul

Gaz

a rămas neschimbată.
C.

bine forbațiile : GAZ 
Szebin — Potor. MOȘ, 
D. SOLOMON

Corocan (Reșița) a arbitrat
— ------ metan :

Aloman, 
Sinea (min. 53 

Kusch) Du’ău (min. 32 Sârășan). 
HARBADA — Ologu, ȚIGLARIU. 
KALLO. ------------------- ------
CAN : 
Mincu, 
lenei. (min. 
REA. Ene 
Stoica

84 Rada II). A.S.A7:
Szabo (min. 25 Gali : 

80 Dumitrescu), Naghi, JE- 
Fodor — Botezan, C. Ilie. 

— Ciorceri, Muntean. SOA-

Laurentiu DUM TRESCU

1. PROG. Br. 19 12 1 6 34-20 25
2. F.C. Const. 49 11 2 6 40-12 24
3. Polit. iași 19 10 4 5 27-11 24
4. CSM Suceava 19 10 4 5 22-11 24
5. Steaua Mizil 19 9 4 6 29-25 22
6. Unirea Focș. 19 10 2 7 20-21 22
7. FEPA '74 19 10 1 8 20-26 21
8. CFR pașcani 19 9 2 8 27-18 2'J
9. Prahova pi. "19 9 2 8 21-20 2u

10. Ceah. P. N. 19 7 5 7 29-29 19
11. Olimp. Rm. S. 19 8 3 8 21-25 19
12. Aripile Bc. 19 8 2 9 28-25 18
13. Delta Tulcea 19 8 1 10 26-31 1.
14. Dunărea Gl. 19 7 1 11 27-24 1
15. Unirea Slob. 19 6 3 10 12:24 15
16. CS Botoșani 19 5 5 9 15-33 1.3
17. Minerul G. H. 19 5 2 12 22-33 1
i8. Poiana Cîmp. 19 4 2 13 12-41 1!.

ETAPA VIITO/kRE (dum inică 29
martie) : Poiana Cîmpina — 
Botoșani (2—2) ; F.C. Constanța
— Minerul Gura Humorului (3—1) ; 
Aripile Victoria Bacău — Politeh
nica Iași (0—2) ; C.F.R. Pașcani
— F.C.M. Progresul Brăila (1—3) : 
Olimpia Rm. Sărat — FEPA ’74 
Birlad (0—1) ; Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Focșani (2—2) ; F.C.M. 
Delta Tulcea — Unirea Slobozia 
(0—I) ; Prahova C.S.U. Ploiești — 
C^.S.M. Suceava (0—4) ; Dunărea 
CSU Galați — Steaua Mizil (1—4).

SERIA a III-a
STEAUA C. F. R.

★ ★

Acțiunea lui Botezau (tricou de culoare închisă) este blocată de de
fensiva bucureșteană. (Fază din meciul Autobuzul — A.S.A, Tg. Mureș)

Foto : Iorgu BĂNICĂ

C.S. TÎRGOVIȘTE — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 1—0 
(0—0) : Barbu (min. 47).

CHIMICA TIRNAVENI — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 0—0.

F.C. INTER. SIBIU — IMASA 
SF. GHEORGHE 4—0 (2—0) : Boar 
(min. 35 și 45), 1. Petre (min. 55). 
Coldea (min. 65).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
1CIM BRAȘOV 2—0 (0—0) : Baciv 
(min. 51 și 68).

ROVA ROȘIORI — CARPAȚI 
MIRȘA 1—0 (0—0) : M. Alexandru 
(min. 76 — din 11 m).

GLORIA PANDURII TG. JIU — 
A.S. DROBETA TURNU SEVERIN 
1—0 (0—0) : Croltoru (min. 55 — 
din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 5—1 (2—1) : Hintea (min. 
19 și 56), Folbert (min. 45 și 65). 
Marcăș (min. 60). respectiv Ol- 
teanu (min. 31).

Relatări de la : M. Avanu, M. 
Ducan, I. Ionescu, N. Costache»

AURUL BRAD 5-0 (2-0)
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin telefon). 

Oaspeții, cu Ciontoș mult retras 
și- cu doar două vîrfuri în față 
(Dumitreasa și fosta extremă a 
Jiului, Stoinescu) aveau să fie o 
pradă ușoară în fața experienței 
ex-divizionarilor „A“ Fl. Pop, H. 
Popa (libero) sau A. Mureșan.
Formația din Brad, antrenată de 
Petre Șchiopu, cu Ștef la mar
caj pe tot terenul la Berindei — 
creierul echipei — avea să uze
ze de multe degajări „interzise" 
— dacă am fi la hochei — dega
jări în zona nimănui, doar pen
tru a crea momente de respire 
în apărarea lui Merlă și Ru
di suli. Insă, șutul din întoarcere 
al fundașului Jucan (min. 36). 
dpceori urcat în sprijinul înainta
șilor, 
lui 
min. 39 și 41. Primul 
șut înșelător în colțul lung, du
pă o acțiune personală; al 2-lea, 
cînd. cu o fentă. La „executat* 
pe Rudisuli, faza fiind precedată 
de o greșală colectivă a apără
rii adverse.

După pau

urcat „ „
avea să prefațeze golurile 

IULIAN MOLDOVAN,
CU

din
un

jean iese la 
te IEPURE, 
avea să 
o prelungită fază de atac (șut — 
bară — gol), iar 5 minute mai 
tîrziu, cu un șut plasat, după o 
pasă în adîncime a lui Estinca 
(alt jucător de talent din forma
ția clujeană) avea să modifice 
din nou tabela de marcaj. Ulti
mul gol al meciului a fost opera 
lui A. MUREȘAN. care, în min. 
71, a transformat impecabil o 
lovitură liberă de la 20 m.

A condus foarte bine I. Viorel 
(București). STEAUA C.F.R. : 
c'îrlan — Jucan, FL. POP, H. 
Popa, A. MUREȘAN — Olaru. 
Berindei (min. 78 Vădana) ES
TINCA — Oros, IEPURE, I. MOL
DOVAN .(min. 7^ Ologu). AURUL: 

Rudisuli — Lăcătuș, MERLA. 
Stef, Tînțăreanu — Mateș, Ciontoș 
(min. 46 Miatov), Gavrilă, Sa- 
bău (min. 60 Nan) — Stoinescu. 
Dumitreasa.

rampă. El se numeș- 
în min. 61, acesta 

majoreze scorul* după

MINERUL PAROȘENI
PAROȘENI, 22 (prin telefon). In 

primele minute ale meciului se 
observă așezarea avansată a e- 
chipei oaspete, care pune stă- 
pinire pe mijlocul terenului. In 
min. 3, ea își concretizează domi
narea teritorială, recuperează o 
minge 'la circa 40 m de poarta 
lui Homan, urmează o pasă in 
adîncime la OLOȘUTEAN, care 
se Infiltrează prin apărarea ne
atentă a gazdelor, și înscrie ne
stingherit în poarta goală : 0—1. 
După gol, gazdele se aruncă In 
atac, combină iarăși 
dar steril, șl. astfel.

„POLI" TIMIȘOARA oY ((1-1)
o-

cu

PROGRESUL VUL-
Bizoianu — RADU, 

Popa, Marinescu — Ae- 
35 Birjarul, BOLBO- 
— ZAMFIR, Dună,

Pompiliu VINȚILÂ

★
M. Negulescu, M. Băloi și P. Du
mitrescu.

1. ASA Tg. M. 19 12 5 2 42-11 29
2. Prog. Vulcan 19 11 4 4 28-15 26
3. Electroputere 19 9 4 6 33-17 2’
4. Gaz Metan 19 9 3 7 19-16 21
5. Inter Sibiu 19 10 1 8 23-21 21
6. Sp. Muncit. 19 8 3 8 26-21 19
7. AS Drobeta 19 8 3 8 29-24 19
8. Met. fină 19 7 5 7 24-24 19
9. C.S. T-viște 19 9 1 9 27-28 19

10. ICIM Brașov 19 7 5 7 20-21 19
11. Chim. Tîrn. 19 8 2 9 26-29 18
12. ROVA Roșiori 19 7 3 9 17-29 17
13. IMASA 19 7 3 9 22-35 17
14. Pand. Tg. J. 19 8 1 10 16-33 17
15. Carpați M. 19 6 4 9 24-24 16
16. Tractorul Bv. 19 6 4 9 20-25 16
17. Automatica 19 6 2 U 18-33 11
18. Autobuzul 19 4 5 IC 16-25 13

ETAPA VIITOARE (duminică JtS 
martie) : Autobuzul București — 
Automatica București (0—1) ; 
I.C.I.M. Brașov — Pandurii Tg. 
Jiu (0—0) ; A.S. Drobeta Tr. Se
verin — ROVA Roșiori (1—1) ; 
Carpațl Mirșa — C.S.. Ttrgoviște 
(0—3) ; Sportul Muncitoresc Sla
tina — Inter Sibiu (0—2) ; IMASA 
Sf. Gheorghe Chimica Tîrnă- 
veni (0—4) ; Eleetroputere Craiova 
— Gaz Metan Mediaș (0—0); Pro
gresul Vulcan — Tractorul Brașov 
(0—0) ; A.S.A. Tg. Mureș -r- Meca
nică fină Steaua București (0—0).

Jucător Dan MIHALCEANU

combină, 
se pierd 

nenumărate acțiuni la marginea 
suprafeței de 15 m. unde paro- 
șenenii nu găsesc soluții eficiente. 
In min, 20 și 21, situații bune 
pentru ..Poli"' ’ 
prin același jucător 
interceptează inteligent 
de ia adversar, dar se 
driblinguri inutile In 
de pedeapsă adversă.
sfîrșitul primei reprize, aspectul 
partidei nu se schimbă.

de a majora scorul 
Pascu. El 

mingea 
pierde în 
suprafața 
Pînă la

„Poli

își face jocul său de pase, în 
poziție cu lipsa de claritate a 
chipei locale.

Repriza secundă debutează
un lanț de greșeli ale apărării 
gazdă, iar lui BOLBA nu-i ră- 
mîne, în min. 49, decît să intro
ducă balonul în plasă : 0—2. Me
ciul se înăsprește, au loc cîteva 
„clinciuri", gazdele încercînd să 
înscrie golul de onoare. Dar pînă 
La sfîrșit nu se mai întîmplă ni
mic deosebit.

A arbitrat foarte bine ș. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște) următoarele 
formații : MINERUL : Homan — 
Hădărean, Buzduga, Vișan (min. 
51 Sălăjan), Ghițan — Boboc 

»(min 29 Matula), Barbu, Crăciun. 
Dicuț — Nichimiș, Băltaru. 
„POLI" • Moise — Andreaș, Io- 
nuț, OANCEA, Varga — Neagu. 
PASCU, Iovan. Bobaru — Bolba, 
OLOȘUTEAN (min. 49 Bozeșan 
n. min. 86 Drăghiclu).

Alexandru POPESCU

★

ANUNȚ

bază :
i „a- 

(V.
at). In 
ncțio- 
‘ gră- 

pasă 
ireanu 
ifsaid. 

17). 
i Iul 
prin- 

U, în 
bor si 
'ODĂ- 

12—0, 
xtrem 
' Toa- 
e lui 

nou 
oggy I 

>riș și 
i lovi- 
a pri- 
pauză. 
recum. 
e de 
tremis 
Irigore 
palmă 

al . la 
obține, 
. Pre- 
tlcă și 
le oră, 
ri de 
jucate 

■apărat 
e par- 
ARAS- 
trizan- 
itreaga 
funda- 
?ODĂ- 
intrăm 
scorul 

însă 
iund în 
:rie. în

final, eseul de onoare ; BICA 
transformă și 22—9. C. Pavlo- 
vici — energic — a condus în 
general bine, echipele : DINA
MO : Toader — C, Popescu, 
Tofan, Lungii, Aldea (min. 45 
FI. Ionescu) '— Podărcscu, Pa- 
raschiv — Doja, Răducanu, 
Zafiescu — Vereș, Borș (min. 
35 Tufă) — Pascu, Ion,' Bucan. 
FARUL : Gh. Florea (min. 30- 
N. Popcscu) — Gh. Dinu. 
Tinea, N. Dinu. Pllotschi — 
Bică, Pădureanu — Marcu (min 
35. Costea), Dumitru, E. Necula 
— Șt. Constantin, Gălan - 
Opriș, Grigore. Prisăcaru.

Dimitrie CALLIMACH

SERIA I
ȘTIINȚA PETROȘANI - 

RULMENTUL BIRLAD 16—3 
(12—3) în ciuda terenului greu, 
fazele frumoase nu au lipsit. 
Au înscris,: DRUMEA. VICIU 
eseuri, DRĂGHICI 2 l.p..
transf., respectiv, ȘTEFÂNI- 
CA l.p. (T. Cornea, coresp.).

UNIVERSI- 
CLUJ-NA- 
Joc des-

i

C.S.M. SIBIU — 
TATEA 16 FEBK. 
POCA 10—6 (20—6). 
this, dominare netă a gazdelor. 
I. DUMITRU (2), ------------'
LEORDEAN, BECHEȘ, 
TEȘ, AMARIE. IVANClUC, e- 
seuri ; IVANClUC 2 transf.. 
AMARIE și ROȘU cite una.
pentru gazde, respectiv, CO
PIL eseu și transf. (I. Bo- 
țocan, coresp.).

U.A.M.T. ORADEA — SPOR
TUL STUDENȚESC 3—10 (0—0). 
M. IONESCU eseu, NĂSTASE 
l.p., BUCUR transf. au reali
zat pentru oaspeți ; SEPETIUC 
l.p. pentru gazde (I. Ghișa 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — T.C. 
IND. CONSTANȚA 22—3 (13—3).

Clasament, 1. Steaua 50 p, 2.

COCIRCĂ
HEN-

Grîvița Roșie 42 
trosani 36 p.

SER A □
POLITEHNICA 

SINI GRELE

p, 3. Șt. Pe-

Il-d
IASI — MA-,
BUC. 60—6 

(26—3). Scorul etapei, realizat 
de o, echipă studențească în 
mare vervă. O grămadă supe
rioară a condus la înscrierea a 
nu mai puțin 
DOROFTEI (3), LAVRIC 
CIORAȘCU, LEUCIUC, MURA- 
” COLIBĂ, VASLUIANU, 

’ 8 fiind transfor-
de MITITELU. Oaspeții

de 11 eseuri :
(2),

RU,
SIGNEANU,
mate ' . .
s-au limitat la un joc de apă
rare <* -" * J!_ și au redus din handicap 
prin GORDIN 2 l.p. (T.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
RE — RAPID BUC. 
(0—0). Gazdele au cîștigat 
după un joc frumos. Au 
cat : V. ION eseu, OSIAC l.p. 
și transf. (Ov. Nemeș, coresp.).

GLORIA BUC. — CONTAC- 
TOARE BUZĂU 0—17 (0-j7).
Buzoienii au prezentat o echi
pă mai omogenă și au fost 
mai buni. Arbitrajul prestat de 
M. Voina (Br.) a fost contes
tat de' gazde, pentru că li s-a 
anulat. Intre altele, un eseu. 
Au înscris : DUMITRAȘ si 
OPREA eseuri, GOMOESCU 
drop, A. DINU șl BEZUSCU 
■?îțe o l.p. (Oct. Guțu, coresp.).

UNIVERSITATEA .TIMISOA
RA — GLORIA P.T.T. ARAD 
37—o (9—0). Joc la discreția ti
mișorenilor, cu atacuri tăioase 
și 6 eseuri : FIAT (2), VOI
NOV, ACHIMOV, NISTOR, 
TEPURICA ; ROXIN a trans
format de 5 ori, DOMOCOS 
l.p. (C. Crcțu, coresp.).

ST). 
MA-
9—0 

greu, 
mar-

★
F.C. MARAMUREȘ BAIA 

— C.S. U.T. ARAD 7—1 
Tulba (min. 1 — din 11 m . 
D. Moldovan (min. 15, 30, 51, 59), 
Laiș (min. 33), respectiv Manea 
(min. 6).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 4—0 (2—0) : Uțlu
(min. 35), Mărgineanțu (min. 42), 
Zah (min. 47) și Scinteie (min. 82).

C.I.L. SIGHET — METALUL 
BOCȘA 2—1 (1—0) : Bonte (min. 
6), Sighiarto (min. 82 — din 11 m), . 
respectiv Jacotă (min. 78).

STRUNGUL ARAD — DACIA 
ORAȘTIE 1—0 (t—0) : Molnar
(min. 19).

UNIO SATU MARE — ARMA
TURA ZALAU 4—1 (1—1) : Stein- 
binder (min. 30 și 63). Puț (min. 
60), Czirbus (min. 83), respectiv 
Naghi (min. 21).

GLORIA BISTRIȚA — MURE
ȘUL DEVA 5—1 (4—1) : Florea
(min. 8), Hurloi (min. 24), Goran 
(min. 41) Trimbițaș (min. 45), 
Andrei (min. 60), respectiv Vidi- 
can (min. 10).

MINERUL CAVNIC 
HOR, Întrerupt In min. 17, 
scorul de 0—0, din 
lui impracticabil.

Relatări de la : 
Fucs, Gh. Peter, N. 
Covaci, I. Toma.

MARE 
(4-1) î 
și 71).

F.C. Bi
la 

cauza terenu-

A. Crișan, P. 
Străjan, Z.

cu trei

1. „POLI" Tim. 19 11 5 3 43-24 27
2. FC Maram. 19 9 5 5 38-14 23
3. F.C. Bihor •) 18 10 6 2 30- 7 23
4. Gloria B-ța 19 10 3 6 30-17 23
5. U.T.A. 19 10 1 8 27-32 21
6. CSM Reșița 19 9 2 8 27-21 20
7. Strungul 19 8 4 7 22-23 20
8. Min. Paroșeni 19 7 4 8 22-22 18
9. Met. Bocșa 19 8 2 9 23-25 18

10. Armat. Zalău 19 7 4 8 28-32 18
11. Olimp S. M. 19 7 4 8 21-33 18
12. Unio S. Mare 19 7 3 9 22-24 17
13. Dacia Orăștie 19 8 1 10 28-33 17
14. Aurul Brad 19 7 3 9 22-28 17
15. CIL Sighet 19 7 3 9 28-37 17
16. St. CFR Cj.N. 19 5 5 9 18-29 15
17. Min. Cavnic 18 6 1 11 26-28 13
18. Mureșul Deva 19 5 2 12 15-41 12

•) Echipă penalizată 
puncte.

Clasament: 1. Dinamo 47 p.
2. Șt. Baia Mare 43 p, 3. Fa
rul 42 p

ETAPA VIITOARE (duminică 29 
martie) : F.C. Bihor — F.C. Mara
mureș (2—0) ; C.S. U.T. Arad —

★
C.S.M. Reșița (0—1) ; Olimpia 
Satu Mare — Minerul Paroșeni 
(0—1) : Politehnica Timișoara — 
UNIO Satu Mare (1—0) ; Armătura 
Zalău — Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca (0—1) ; Aurul Brad — strun
gul Arad (0—1) ; Dacia Orăștle — 
Gloria Bistrița (0—3) ; C.I.L. Sl- 
ghet — Minerul Cavnlc (0—5) ; 
Metalul Bocșa — Mureșul Deva 
(0-1).

Bileteie pentru meciul 
internațional de (otbal 
ROMANIA — ALBANIA 
din preliminariile Cam
pionatului European de 
fotbal, care se va dispu
ta pe stadionul „Steaua" 
din Capitală, In ziua de 
25 martie a.c.. eu începe
re de la orele 
s-au pus în vînzare 
casele de bilete de 
stadioanele „I 
„Dinamo", „Giulești" 
„23 August", precum 
la Agenția de bilete 
la Gara de Nord.

întrucît pe bilete 
află înscrise sectorul, 
rîndul și locul, specta
torii sint . rugați să ocu
pe locurile indicate.

16, 
•a 
la 

,Steaua”,

și 
de

sn

Sint valabile legitima 
tiile-abonament de cu
loare roșie eliberate de 
CNEFS. De asemenea, 

cele gri și de presă, cu 
viza pe anul 1937, înso
țite de tichete de loc.

■ I

I

I 
!
I
I
I
I
I

l

ADMINISTRAȚIA Df SIAJ LOTO PPONOSPO»!
CÎȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES DIN 

8 MARTIE
FAZA I — cat. A : 4 variante 

100% — autoturisme Dacia 1300 și 
2 variante 25% a 17.500 lei ; 
B : 6.25 variante a 10.000 lei 
G : 26 variante a 1.000 lei 
D : 125 variante a 200 lei ;
262.75 variante a 100 lei ;
8.398.75 variante a 60 lei.

FAZA A n-a — cat. 1 
riante 100% — autoturisme Dacia 
1300 «' 
cat 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

FAZA A III-a — cat. H : 1 va
riantă 25% a 2.500 lei ; cat. I : 4,75 
variante a 1.000 lei > cat. J : 31,25 
variante a 200 lei ; cat. K : 65 va
riante a 100 Iei ; cat. L : 2.518,25 
Variante a 60 lei.

Autoturismele Dacia 1300 ’ au 
revenit participanților : Coman 
Gheorghe din Alba Iulia, Andro- 
nic Costică din Balotești jud. 
Vrancea, Milcoveanu Daniel din 
com. Tlirici Jud. Vrancea și 
Sandu V. Gigei din com. Vulturu 
jud. Vrancea (la categbria A). 
Podina Radu din Cluj-Napoca și 
Iile Vasile din corn. Ștefan cel 
Mare jud. Călărași (la categoria 1). 
NUMERFLE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO

NOEXPRES DIN 22 MARTIE
FAZA I : Extragerea I : 32 6 W 

15- 25 11 9 23 ; Extragerea A H-a :

cat. 
cat. 
cat.

cat. E : 
cat. F :

: 2 va-

și 8 variante 25% a 17.500 lei;
2 : 8,50 variante a 23.323 lei ;
3 : 77,25 variante a 2.566 lei ;
4 • 371,75 variante a 533 lei ;
5 : 784,25 variante a 253 lei ;
6 : 24.949,50 variante a 60 lei.

îNroirirui
28 ; Extragerea 
15 31 22 2G.
Extragerea A 
22 ; Extragerea 
43 8 ; Extrage- 
19 36 26 20.

6 24 15 33 22 14 41 
A III-a : 21 3 44 37

faza A Ii-a : 
iv-a : 30 1 19 2 39 
A V-a : 17 32 18 4 
rea A Vl-a ? 34 40

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.777.860 IEI.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 MARTIE î 
cat. 1 (12 rezultate) : 3 variante
100% — autoturisme Dacia 1300 și 
24 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
3 (11 rezultate) : 35 variante 100% 
a 1.747 lei și 448 variante 25% a 
437 lei : cat. 3 (10 rezultate) : S10 
variante »00% a 289 Iei și 4.654 
riante 25% a .72 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
41.166 LEI.

Autoturismele Dacia 1300 
la categoria 1 au revenit partici- 
panților Marin Pop din Agriș, ju
dețul Sălai Radu Bratu din Cis- 
nădie, județul Sibiu și Valerian 
Minculescu din București.
REZULTATELE

318
va-

1 :

de

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 MARTIE
1. Ascoli — Udinese 1 : 2. At

lanta — Verona 1 ; 3. Avellino — 
Torin? X ; 1. Fiorentina — Milan 
X : 5 Internazionale — Napoli 1 ; 
6. Juventu‘5 — Como 1 ; 7. Roma
— Empoli 1 : 8. Sampdoria —
Brescia 1 t 9. Campobasso — Ge
noa X ; 10. Catania — Lazio 1 ; 
11. Cesena — Messina 1 : 12. La- 
nerossi — Bologna X ; 13. Lecce
— Pescara X.

FONT TOTAL DE CÎȘTIGURI Î 
2.359.55'’ LEI. din care 41.166 lei, 
report la categoria 1.



CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 65 DE ANS
DE LA CREAREA UNIUNII TINERETULUI

COMUNIST SI A 30 DE ANI
S Madona Stănescu - locul 6 și Paula Ivan - locul 9, printre 

fruntașele întrecerii individuale

DE LA ÎNFIINȚAREA UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

VARȘOVIA, 22 (prin telefon, 
Je la trimisul nostru). Un soare 
strălucitor șl un public numeros 
(peste 20 000 de bilete vînduteț) 
au onorat cea ’de a 15-a ediție a 
Campionatului Mondial de cros, 
încheiată cu puțin timp în ur- 
mă, pe Hipodromul Slujewiec, 

și prețuire, a luat J:din marginea capitalei poloniei.
tovarășul NICOLAE '

ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., ve
terani ai mișcării comuniste de 
tineret, membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C., ai Consiliului 
U.A.S.C.R., conducători ai unor 
organizații de masă șl obștești, 
activiști de partid și ai orga
nizațiilor de tineret.

Erau prezenți în sală mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, 
generali și ofițeri, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene, 
studenți, elevi și militari.

începutul adunării a fost 
marcat de intonarea Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

în sală au fost aduse drape
lul tricolor al patriei și drape
lul partidului. De asemenea, au 
fost aduse drapelele U.T.C. și 
U.A.S.C.R.

A luai cuvintul 
Nicu Ceaușescu,
pleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
prîm-sccretar al C.C. al 

în continuare, a luat 
tul tovarășul Matei Ani, se
cretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.C.R.

A luat apoi cuvintul tovarășa 
Poliana Cristescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

Din partea Consiliului Națio
nal al Femeilor a luat cuvintul 
tovarășa Ana Mureșan, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele C.N.F.

Salutul sindicatelor din țara 
noastră a fost rostit de tova
rășul Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic E___ '
C.C. al P.C.R., 
Consiliului Central

Intîmpinat cu 
căldură și însuflețire, 
mai alese sentimente de

tovarășul 
membru su- 

Politic 
P.C.R., 
U.T.C. 
cuvîn-

ExecutiV al 
președintele 
al U.G.S.R.

deosebită 
cu cele 

dra-

gosle 
cuvintul 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes și deplină 
aprobare, cu profundă satisfac
ție și mîndrie patriotică, fiind 
subliniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze, 
ovații.

A urmat apoi un 
omagial.

După 
solemne, 
Ceaușescu 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui au vizitat Expoziția națio
nală de creație tehnico-științi- 
fică a tineretului, organizată in 
holul Palatului sporturilor și 
culturii.

Expoziția, avînd 
„Anii luminoși ai 
noastre — Epoca 
Ceaușescu", se constituie in
tr-un vibrant omagiu adus con
ducătorului iubit al partidului 
și statului de către tînăra ge
nerație a României pentru bo
gata activitate desfășurată în 
fruntea organizației comuniste & 
de tineret, pentru clarviziunea țg niori, grupa C, reprezentativa 
cu care îndrumă pașii tinerei ' 
generații, participantă activă la 
amplul proces 
multilaterală a

Pe parcursul 
♦iei, .
pionieri au oferit flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
semn de adincă stimă și pre
țuire.

Secretarul general al partidu
lui i-a felicitat pe tinerii crea
tori pentru rezultatele deose
bite pe care le-au obținut și 
le-a urat să dobindească noi 
succese in muncă și la învăță
tură, in întreaga lor activitate.

La ieșirea din Palatul sportu
rilor și culturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîm- 
pinați, din nou, cu manifestări 
de dragoste fierbinte, de pro
fundă stimă și prețuire.

orale și

spectacol

încheierea 
tovarășul 
și tovarășa Elena

adunării 
Nicolae

genericul 
tinereții 
Nicolae

de dezvoltare 
patriei.

vizitării expozi- 
tineri și tinere, elevi și

In ciuda vremii primă văratice de 
^duminică, traseul nu s-a pre- 

zentat în cea mai bună stare, 
sîmbătă iarna avînd o ultimă 
răbufnire și compromițând se- 
rios lăudabilele eforturi ale or- 
«anizatorilor. Supusă ninsorii și 
lapoviței ,mai ales colina de la 
S’ujewiec („cel mai înalt mun- 
te al Varșoviei", cum îl denu- 

$ mese localnicii) a avut de sufe- 
rit, transformîndu-se pe alocuri 
într-o adevărată „mlaștină", ca- 
re a dus mari probleme concu- 

> renților.

------------- - ---------- .. . 
zentat in cea mai bună 
sîmbătă iarna avînd o

34 de țări, de pe toate continen
tele. Clasările lor s-au do
vedit net superioare celor de la 
ed.tia precedentă a „mondiale
lor" unde Stănescu a ocupat lo
cul 31, iar Ivan, locul 28, ele 
arătîndu-se cu atît mai remar
cabile cu cît au lăsat în urmă 
multe crosiste reputate. Ele au 
depășit, între altele, pe toate 
comnonentele reprezentativei so
vietice, în frunte cu campioana 
europeană la 3 000 m, Bondarenko, 
precum și pe toate portugheze
le. animate de Rosa Mota (cam
pioana 
Aurora 
nostru 
te ale 
dovedit 
pe de 
traseului, l________ _ ______
experiență a celor trei debutan
te au 
te, în 
(locul 
(locul 
prinzător de slabă, 
Beșliu, care a încheiat pe locul 
84. în atari condiții, deși echipa

ției de la Neuchâtel — 1933 (lo
cul 8) ea n-a izbutit să urce pe 
podiumului de premiere ratând 
medalia de bronz. Păcat, mare 
păcat, pentru că s-ar fi putut !

Cursa (5050 m) n-a revenit, 
cum pronosticau toți specialiștii, 

norvegienceî Ingrid Kristiansen, 
recordmană mondială la 5 000 m, 

10 000 m și maraton, despre 
se credea că va fi cu atît 
mobilizată cu cit simbătă a 
bătorit aici împlinirea a 31
Scoțianca Elisabeth Lynch a con
dus trei sferturi din cursă, pă- 
rînd capabilă s-o întreacă pe 
norvegiancă, plasată a doua șl 
de la care toată lumea aștepta 
un finis incendiar. Acesta a ve
nit, e adevărat, dar din partea... 
franțuzoaicei Anette Sargent 
(locul 3 în 1986). Sargent a de- ... .. a

s-a 
Și 

pe 
de 

în vîrstă de 25 ani. 
— * - lumii este

iar la con- 
declarat, cu 
aștepta la o

care 
mai 
săr
am.

europeană la maraton) și
Cunha. Spre regretul 

însă, celelalte componen- 
echipei române nu s-au 
la înălțimea așteptată, 
o parte inconvenientele 

pe de alta, lipsa de

condus la clasări modes- 
situația Elenei Murgo ci 

29) și a Iulie! Negură 
50), ba chiar la una sur

cea a luliei

în proba feminină, singura la 
care am participat, două dintre 
fetele noastre au făcut curse cu
rai oase. Mariana Stănescu în
cheind pe locul 6 șl Paula Ivan, 

pe locul 9. o competiție la care ...... . ,
au luat parte 157 de atlete din s-a situat mult deasupra presta-

Campionatul Mondial de hochei — seniori

ROMANIA BELGIA 19-1
g: IIERLEV, 22 (prin telefon,
g? do la trimisul nostru). Din nou 

pe patinoarul pe care a debu- 
g tat la C.M. de hochei — se

g; României a obținut sîmbătă o 
g: victorie la un scor... astrono- 
gt mic în fața modestei formații 
Sg a Belgiei : 19—1 (6—0, 9—1,
sg 4—0). ’Poate că un asemenea 
g: scor ar face de prisos comen- 
g: tăriile (adversar slab..., de în-

" ., dar ne simțim
țg obligați să reținem cîteva as- 
sg pecte din jocul echipei noas- 
' tre, ținînd seama de datele 

concrete ale partidei. înevinsă 
cu o zi înainte de Japonia cu 
24—0, reprezentativa Belgiei 
și-a propus singura variantă 
posibilă : să limiteze scorul. 
Pentru asta a acționat de la 
început dur, obstructionist, a 
făcut anti-joc, ceea ce a dus 
la accidentarea a trei ho- 
cheiști români dintre cei mai 
activi: D. Popovici, L Zaharia 
și Daia, pe care dr. Gh. Io 
nescu speră să-i recupereze 
pînă la partida de luni, foarte

—-- — . -
g țeles... etc.),

grea, cu Japonia.
jucătorii noștri nu au mai fă
cut greșeala să se lase an
trenați în maniera adversaru
lui, șl-au văzut de propria tac
tică și, de asemenea impor
tant, nu au oprit motoarele 
cînd au văzut că bat la scor, 
cum făceau pînă nu de mult. 
Animatorii au fost portarul 
Huțan, Tureanu (care arată 
din nou ce știe !), Gereb, (care 
se încadrează tot mai bine în
tre Gliga și Sofron), Hălăucă, 
și Gliga.

în încheiere, să nu trecem 
cu vederea că înaintarea noas
tră, chiar la acest scor, a ratat 
încă destule ocazii.

Au marcat: Șofron (min. 
2,26,34), TUreanu (4,17,23), Hă
lăucă (14,29,56), Gliga (32,40,43), 
Gereb (11,27), Burada (18,36), 
Solyom (33), E. Antal (58), Bo- 
goș (59), respectiv Vos (34).

Âu arbitrat foarte bine 
Sarta (Italia) Ia centru, ajutat 
de Jensen (Norvegia) și Un 
Jong Hui (R. P. D. Coreeană).

Mircea TUDORAN .

Notăm că

clanșat, pe ultima porțiune 
traseului, un atac furibund, 
desprins într-o manieră netă 
a terminat ca învingătoare 

cit de nescontată, pe atît 
merituoasă. î 
noua campioană â 
originară din Lyon, 
Cerința de presă a 
modestie, că nu se 
asemenea izblmdă !

Clasamente : individual : 1.
Anette Sargent (Franța) 16:46, 2. 
Elisabeth Lynch (Scoția) 16:48, 
3. Ingrid Kristiansen (Norvegia) 
16:51, 4. Lynn 
16:55. 5. Lesley 
16:57, 6.
(România) 17:04„. 9.
(România) 
Murgoci 17:37.
46 p, 2. Franța 50 p.
p, 4. România 94 p. 5. Kenya 117 

intrat

4.
5.

Jfen'nig 
Welch 

Mariana

in campionatele internaționale ale României
Alte rezultate : Iugoslavia — 

Ungaria 6—2, Danemarca — 
R.P.D. Coreeană 9—1, Japonia 
— Bulgaria 11—2.

(SUA)
(SUA) 

Stănescu 
Paula Ivan 

17:12. ...29. E'ena
Echipe : 1. SUĂ

3. URSS 55

p, 6. Norvegia 143 p. Au 
în concurs 26 echipe

La juniori (7350 m ; 148 
curenți, 29 țări, 2’5 echipe, 
ta edițiile anterioare, lupta 
tru supremație s-a dat între re
prezentanții Etiopiei și Kenyei, 
care aveau să ocupe, pînă ia 
urmă, 9 din primele 10 locuri 
ale clasamentului individual. Ke- 
nyanul Danda Kirochi ' a reușit 
să-l întreacă la fotografie (ace- . 
lași timp !) pe etiopianul Demeke 

Bekele și să-și adjudece titlul, 
în 22:18. Al treilea a sosit etio
pianul Debebe Demisse " ’’ 
cliipe : 1. Etiopia 19 p. 
20 p, 3. Japonia 73 p.

La fel de disputată 
proba seniorilor (11 950 
concurenți, 40 țări. 33 
Apărând în ultimul moment 
traseul de concurs, 
nunțase că va lipsi din 
unei întinderi musculare, 
pionul ediției trecute, 
John Ngugi 
sferturi din cursă pe cont pro

priu, obținînd în final, victoria. 
Singurul care a izbutit să-i 
„țină pasul" a fost compatrio
tul .său Paul Kipkoeeh 
ambii oferind în final o 
de un rar dramatism. Al treilea 
a fost francezul Paul Artis (36:5t), 
Echipe : 1. Kenya 53 p, 2. Anglia 
146 p, 3. Etiopia 161 p.

con- 
ca și
pem-

22:20. E-
2. Kenya

a fost și 
m ; 289
echipe), 

pe 
dur ă ce a- 

cauza 
cam- 

kenyanul 
(86:07) a dus trei

(36 :07), 
luată

Odiviu IOANIȚOAIA

MULTE REZULTATE SURPRINZĂTOARE LA FLORETĂ
Vineri dimineață, .în primul 

tur al probei individuale din 
cadrul Campionatelor Interna
ționale masculine de floretă 
ale României au intrat în 
concurs 81 de concurenți din 
șase țări : Bulgaria, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, Unga
ria și România. Dintre acestea, 
Cuba și Bulgaria aliniau pri
mele garnituri (din echipa cu
baneză, medaliată cu bronz la 
C.M. ’83 detașîndu-se Tulio 
Diaz, vicecampion mondial 
anul trecut, la Sofia). Polo
nia și Ungaria au trimis la 
București reprezentativele de 
juniori, prima dintre ele ba- 
zîndu-se pe Siess (locul I la 
recentul turneu Internațional 
de la Magdeburg) și Sopczak 
(locul I la Concursul Priete
nia 1987), iar echipa Ungariei 
clasîndu-se pe locul doi la 
Concursul Prietenia din a- 
eest an. în formația Dynamo 
Berlin au figurat trei titulari 
din prima garnitură a R.D.G. 
— Waldt, Enkelmapn și Wei- 
senborn.

'Care erau, în șcest context, 
șansele celor mai buni flore- 
tiști români în proba indivi
duală. încheiată sîmbătă ? Si
gur că un pronostic ferm pri
vind primul loc nu se putea 
da, dar la o prezență bine sim
țită în finala de opt — mai 
ales gîndindu-ne la primele 
două „florete" ale echipei 
reprezentative, Romică Molca, 
și Livius Buzan — trebuia să 
ne așteptăm. Pronostic confir
mat, însă, din păcate, doar pe 
jumătate, întrucît în finala 
de opt a probei, alături de 
patru cubanezi, s-atf aflat doar 
doi români, Livius Buzan și 
Nicolae Iile, acesta din urmă 
surprinzător (dar pe deplin 
meritat! calificat în această 

fază onorantă în dauna ”ice- 
campionului mondial de tine
ret, Romică Molea. (10—5 !, în 
asaltul pentru intrarea în fi
nală).

In cele din urmă, purtătorul 
de cuvînt al floretei noastre în 
această probă s-a dovedit a fi 
Livius Buzan care, întrecîn- 
du-1 net în primul asalt al fi
nalei pe cubanezul O. Garcia 
(10—4), n-a putut trece de 
„barajul” coechipierului aces
tuia, Betancourt, pierzînd la 
același scor. în schimb, în a 
saltul pentru locurile 3—* 
Buzan l-a întrecut pe juniorul 
polonez Siess, la capătul unei 
evoluții spectaculoase și si
gure. în finală, doi floretiști 
cubanezi de certă valoare in
ternațională, actualul vice
campion mondial, Diaz. remon- 
tînd senzațional de la 4—-7 la 
10—7 I

Iată rezultatele din finala 
probei individuale : Tulio
Diaz (Cuba) — Nicolae Illo 
(România) 10—5, Cezari Siess 
(Polonia) — Rainer Waldt 
(R.D.G.) 10—8, Livius Buzan 
(România) — Oscar ' Garcia 
(Cuba) 10—4, Guillermo Betan
court (Cuba) — Angel Garcia 
(Cuba) 10—4 ; Diaz — Siess 
10—7, Betancourt — Buzan 
10—4 ; pentru locurile 3—4 : 
Buzan — Siess 10—8 ; pentru 
locurile 1—2 : Diaz — Betan
court 10—7

Firesc, am transferat spe
ranțele de la proba individuală 
la cea pe echipe, disputată du
minică. Reprezentanții noștri 
au mai urcat un loc pe po
dium, insuficient însă pentru 
a ne înscrie în palmaresul în 
vingătorilori Pentru că, după 
ce România I a întrecut 
România IV (9—4) și, apoi, fn 
semifinală. Polonia (9—1), a 

pierdut fără drept de apel în 
finala disputată cu echipa Cu
bei : 2—9 (au punctat pentru 
echipa noastră Buzan și File, 
iar pentru cubanezi — 6. Gar
cia 3, Betancourt, Diaz și Fa- 
vier, cîte 2).

Iată rezultatele probei pe e- 
chipe (disputată după sistemul 
eliminatoriu) : Cuba — Unga
ria 9—2, Dynamo Berlin — 
România III 9—5, Polonia — 
România II 8—5, România I 
— România IV 9—4 ; Cuba — 
Dynamo Berlin 8—8 (60—57
t.d.), România I — Polonia 
9—1 ; pentru iocurile 3—4 : Dy
namo Berlin — Polonia 9—4 ; 
pentru locurile 1—2 ; Cuba — 
România I 9—-2.

Paul SLĂVESCU

®PE SCURT® PE SCURT • PE SCURT • PE
BOX • Pugilistul mexican Gil

berto Roman a devenii campion 
mondial al categoriei super-muscă 
(WBC), cîștigînd la puncte meciul 
disputat în fața filiplnezulul 
Frank Cedeno.

CICLISM • Cea de-a 22-a ediție 
a competiției „Cursa celor două 
mări" — Tireniană șl Adriatică — 
s-a încheiat la San Benedetto del 
Tronto, cu victoria rutierului da
nez Rolf Sorensen, urmat de ita
lianul Giuseppe Calcaterra — la 
5 s. și elvețianul Toni Romlnger 
— la 6 s. • Etapa a 6-a a Turului 
feminin a! Columbiei a revenit, la 
sprint, sportivei franceze Jeannie 
Longo, cronometrată pe 73 km, 
cu timpul de lh 44:10. a Cea de-a 
78-a ediție a cursei Milano — San 
Remo a fost cîștigată la sprint de 
rutierul elvețian Erie Maechler, 
cronometrat pe 294 km în 7h 00:52 
(medie orară 41.913 km). în ace
lași timp cu învingătorul au sosit 
belgianul Eric Vanderaerden, ita
lianul Guido Bontempi și Irlan
dezul Sean Kelly.

meridiane
R.F.G. (et. 21) s V.F.L. Bochum 

F.C. Kaiserslautern 3—1 ; Bayern 
Milnchen — F.C. Nurnberg 4—0 ; 
Bayer Leverkusen — F.C. Koln 
0—1 ; Mannheim — Fortuna Dus
seldorf 1—1 ; Bayer Uerdingen — 
Schalke 04 0—0 ; Werder Bremen 
— Borussia Moenchengladbach 
1—7 ; Eintracht Frankfurt pe 
Main — S.V. Hamburg 1—3. In 
clasament oonduce echipa Bayern 
Munchen, cu 30 p, urmată de for
mația S.V. Hamburg — 29 p.

ANGLIA (et. 33) : Chelsea — 
West Ham 1—0 ; Everton — Charl
ton 2—1 ; Manchester City — New
castle 0—0 ; Norwich — Luton 
Town 0—0 ; Scheffleld — Man
chester United 1—0 ; Southampton

SĂRITURI • La Varșovia au 
început întrecerile unui concurs 
internațional de sărituri în apă, 
competiție la care participă 40 de 
sportivi din 12 țări. în prima zi 
s-a disputat proba feminină de 
platformă, în care sportiva ro
mână Ileana Gheorghe a ocupat 
un meritoriu loc doi, cu 364,95 p, 
fiind precedată de Utte Wetzigh 
(R.D. Germană) — 386,00 p. Pe 
locul trei s-a situat Laura Schermi 
(Italia) — 350,95 p.

ȘAH • Turneul zonal feminin 
de la Erlangen a fost cîștigat de 
maestra vest-germană Bettina 
Trabert, care a acumulat 8 puncte 
din 10 posibile, obțlnînd astfel ca
lificarea Ia „interzonale" . A 
10-a partidă a meciului Karpov — 
Sokolov, ce se dispută la Linares, 
a fost aminată la cererea lui Kar
pov, care după cum se știe con
duce eu scorul de 5,5—3.5 puncte 
șl mal are nevoie, In următoarele 
5 partide, doar de 2 puncte pen
tru a redeveni șalanger al actua
lul campion mondial.

— Aston Villa 5—0 ; Watford — 
Arsenal 2—0 ; Wimbledon — Que
ens P. R. 1—1 ; Coventry — Ox
ford 3—0. Conduce Liverpool, cu 
67 p din 33 de partide, urmată de 
Everton cu 61 din 32 de meciuri 
și Arsenal, cu 55 p din 32 de În
tâlniri.

ITALIA (et. 23). Ascoli — Udi- 
nese 1—0, Atalanta — Verona 1—0, 
Avellino — Torino 0—0, Fiorentina
— Milan 2—2, Internazionale — 
Napoli 1—0, Juventus — Como 
1—0, Roma — Empoll 2—1, Samp- 
doria — Brescia 2—0. Tn clasa
ment : Napoli 34 p, Roma 31 p. 
Inter și Juventus cu cite 30 p.
• In cadrul pregătirilor in ve

derea meciului cu Spania (1 apri
lie, la Viena), din cadrul prelimi
nariilor C.E. (grupai), reprezen
tativa Austriei va susține 
miercuri, 25 martie, la Banja 
Luka, un meci de verificare în 
compania selecționatei Iugosla
viei.

SCURT® PE SCURT®
TENIS DE MASĂ ® în semifi

nalele probei feminine pe echipe 
din cadrul Campionatelor inter
naționale ale Cehoslovaciei, ce se 
dispută la Praga, prima selecțio
nată a țăril-gazdă. a învins cu 
scorul de 3—0 reprezentativa Un
gariei, în timp ce U.R.S.S. a dis
pus cu 3—1 de Cehoslovacia B, 
In concursul masculin, echipa Ro
mâniei a întrecut cu 3—0, în pri
mul tur. formația Ungariei, și a 
pierdut în turul secund, cu 2—3, 
meciul cu selecționata U.R.S.S. 9 
La Hanovra s-a disputat meciul 
dintre selecționatele masculine ale 
R.F. Germania șl R.P. Chineze. 
Jucătorii din R.P. Chineză au 
terminat învingători cu scorul de 
5—2.

TIR a Proba masculină de armă 
liberă calibru redus 60 focuri cul
cat din cadrul concursului de la 
Havana a fost cîștigată de spor
tivul vest-german Kurt Hill rm
brand. cu 701,5 p. Pe locurile ur
mătoare s-au situat cehoslovacul 
Pavai Soukenik — 700.3 p șl sovie
ticul Vladimir Lvov — 700 p.
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