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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii - - - • -
împreună 
Ceaușescu, 
dimineața, 
de prietenie in Republica Popu
lară Angola, la invitația pre
ședintelui M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, Jose Eduardo 
dos Santos.

Conducătorul partidului și 
stalului nostru este insoțil de 
tovarășii Dimitrie Ancuța, vi
ceprim-ministru al guvernului, 
Ioan Totu, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale.

l.a aeroportul internațional 
Otopcni erau prezenți un mare 
număr de oameni ai muncii din 
Capitală, care au aclamat în
delung. Ei au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!". „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — 
pace !".

La scara avionului, un grup 
de pionieri a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

La ora 8,45, aeronava prezi
dențială a decolat îndreptîn- 
du-se spre Luanda, capitala 
Republicii Populare Angola.

-*r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general a! Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosii, simbătă, 28 
martie, la Luanda, intr-o vi
zită oficială de prietenie in 
Republica Populară Angola, la 
invitația tovarășului Jose 
Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul internațio
nal din Luanda, care era împo
dobit sărbătorește in cinstea 
înalților oaspeți români.

Pe aeroport erau prezenți mii 
de oameni ai muncii angolezi 
care au ținut să ureze un 
călduros bun sosit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Ei purtau 
drapele române și angoleze, 
manifestindu-și bucuria de a-i 
avea in mijlocul lor pe solii 
poporului român. Atmosfera 
entuziastă ce domnește aici ca
pătă o notă aparte, de sărbă
torească bucurie.

Aeronava prezidențială a ate
rizat în această ambianță caldă, 
prietenească.

La coborirea din avion,

Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
a plecat, simbătă 

intr-o vizită oficială

tovarășul Nicolae Ceaușescu și g 
tovarașa Elena Ceaușescu au g: 
fost salutați cu deosebită prie
tenie de președintele Jose 
Ednardo dos Santos, care le-a 
adresat un călduros bun venit.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, simbătă după-amiază, o 
intilnire prietenească cu tova
rășul Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, președintele Repu 
blicii Populare Angola.

întâlnirea s-a desfășurat in 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, 
gerc

de stimă și înțele- 
reciprocă.

★
Luanda au inceput sim- 
convorbiriie oficiale dintre 

Nicolae Ceaușescu.

La 
bâtă 
tovarășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola.

La convorbiri 
tovarășa Elena 
prim viceprim-ministru al 
vernului.

în cadrul primei runde 
convorbiri s-a procedat Ia 
schimb de păreri cu privire 
stadiul relațiilor româno-ango 
leze, la căile și mijloacele de 
lărgire și amplificare a aces
tora în continuare, în condiții 
reciproc avantajoase.

Convorbirile se desfășoară în 
atmosfera de prietenie, deplină 
înțelegere și stimă reciprocă ce 
caracterizează relațiile 
partidele, 
noastre.

participă 
Ceaușescu. 

gu-

dc 
un 
la

g

țările și
dintre 

popoarele

•Ă
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, t 
Republicii Socialiste 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, simbătă, ia un dineu 
oficial oferit in onoarea lor dc 
tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jose 
Eduardo dos Santos au rostit 
toasturi, care au reliefat dorin
ța comună a României și An- 
golei dc a da noi dimensiuni re
lațiilor lor de prietenie, solida
ritate și colaborare, de a-și in-

Ceaușescu 
I Partidului 
președintele

România,

$

(Continuare în pag a 4-a)

Bogată activitate handbalistică

MUREȘUL IMATEX TG. MUREȘ, CÎȘTIGĂTOARE
(în premieră) A „CUPEI

în finală, 28-21 (12-10)
Pentru locurile 3-4

Vilcea — TEROM lași
CRAIOVA, 29 (prin telefon). 

Finala celei de-a X-a ediții a 
„Cupei României" la handbal 
feminin a avut- o protagonistă 
în premieră — MUREȘUL 
IMATEX TG. MUREȘ și o 
„abonată" Ia cucerirea trofeu
lui — ȘTIINȚA BACĂU. După- 
60 de minute de joc de mare 
spectacol, Mureșul a cîștigat cu 
23—21 (12—10). La prima lor
evoluție în finala „Cupei Româ
niei" și a Daciadei de perfor
manță, - -
posesia prețiosului trofeu, 
dresăm felicitări întregii echi
pe. antrenorilor Eugen Bartha 
și Valentin Pop, conducerii a- 
sociației sportive.

mureșencele intră In
A-

cu Știința Bacău
Chimistul Rm.
32-31 (12-11)

încă din primele minute s-a 
văzut limpede că Mureșul a 
pregătit minuțios acest joc. Una 
dintre explicațiile reușitei este 
și faptul că antrenorul Eugen 
Bartha cunoștea foarte bine pe 
toate jucătoarele băcăuance, o- 
punîndu-le o tactică adecvată, 
individualizată. De aceea, prin
cipalele realizatoare ale stu
dentelor (Mariana Tîrcă, Filof- 
teia Danilof, Georgeta Cerven- 
ciuc) au fost cvasianihilate. 
Mureșul s-a distanțat chiar din 
start — 2—0, min. 4, diferență 
care se 
sfîrșitul 
„miracol" 
producă în partea a doua a

ROMÂNIEI"
meciului : Esztera Laszlo — 
care nu poate fi oprită in nici 
un chip din atacurile sale de
bordante și înscriind gol după 
gol — a făcut ca apărarea bă
căuană să devină ca și inexis- - 
tentă. Eva Mozsi, Ia rîndul ei, 
și-a condus echipa cu o mare 
știință a jocului, în timp ce 
Angela Bloj, în poarta Mure
șului, a reținut absolut totul, 
inclusiv două aruncări de la 
7 m. executate de Mariana Tîr
că. Pe acest fond, Mureșul s-a 
desprins fără altă posibilitate 
a Științei decît limitarea pro
porțiilor scorului, învingătoare
le conducînd cu 5, 7, 9 și chiar 
10 (!) goluri. Știința Bacău, do
minată psihic de adversară, a 
făcut multe greșeli jocul ele
velor antrenorilor Alexandru 
Mengoni șî Costel Petrea fi-

va menține pînă Ia 
reprizei. Adevăratul 
mureșean avea să se

Ion GAVRILESCU

STEAUA-PAS HOTĂRiTOR
SPRE

DE
J9-21 (12-î) în

UN NOU TITLU
CAMPIOANĂ
dcrbyul cu

Etapa a IlI-a a turului secund 
al Diviziei A la handbal mas
culin a fost dominată de 
derbyul Steaua — Dinamo 
București, care a revenit vi- 
cecampionilor ediției anterioare 
cu 30—21 (12—7). în celelalte
jocuri s-au înregistrat 
te scontate.

SERIA I
STEAUA — DINAMO 

REȘTI 30—21 (12—7). 
rii de handbal care au absen
tat simbătă după-amiază de la 
derbyul programat în Sala 
Floreasca au toate motivele să 
regrete acest lucru. Meciul 
lintre fruntașele handbalului 
masculin din țara noastră s-a 
ridicat si de această dată la 
un nivel apreciabil. Este vor
ba, în primul rînd, de numă-

rezulta-

BUCU- 
Amato-

(Continuare In pag. 2-3)

Dinamo București

Adrian Ghimeș
(Steaua) va depăși
apărarea dinamo-

viștilor

Foto :
Iorgu BĂNICA

rul mare de goluri înscrise, 
deci, faze de mare spectacol ; 
în al doilea rînd, de atmosfe
ra de deplină sportivitate care 
a domnit tot timpul partidei, 
jucătorii (cu toată încărcătura 
emoțională generată și din

Etapa a 21-a 
a Diviziei A de fotbal FLACĂRA MORENI-PUNCT MARE ÎN PARTIDA CU LIDERUL
9 Rapid pierde în Giulești ! 9 f ‘ _
prețioasă la Petroșani 9 Oțelul a „tăiat" contraataca rile lui F.C. Argeș 9 Dinamo, Gloria, F.C.M, 

Corvinul — victorii la limită pe teren propriu

Sportul Studențesc, învingătoare, se apj-opie de... UEFA 9 Victoria - remiză 
........................... .... ‘ ' ----- ș.Brașov

Jîul Petroșani 
Corvinul
Gloria Buzău
F.C.M. Brașov 
Otelul Galați 
Flacăra Moreni 
Rapid
Sportul Studențesc 
Dinamo

REZULTATE TEHNICE
— Victoria 0-0
- Univ. Craiova 2-1 (1-1)
— S. C. Bacău 1-0 (1-0)
- „U" Cluj-Napoca 1-0 (0-0)
— F. C. Argeș 2-0 (1-0)
- Steaua 0-0
- Chimia Rm. Vilcea 1-2 (0-0)
— Petrolul 2-0 (2-0)
- F. C. Olt 1-0 (1-0)

Andone se înalță și marchează cu capul golul victoriei 
(Dinamo — F. C. Olt 1—0) Foto : Aurel D. NEAGU

CLASAMENTUL

(Citiți cronirile meciurilor In pag. 2—3)

1. STEAUA 20 17 3 0 45- 7 37
2. Dinamo 21 13 5 3 47-16 31
3. Victoria 21 10 4 7 24-18 24
4. F. C. Argeș 21 9 5 i 18-14 23
5. F. C. Olt 21 9 5 7 18-17 23
6. Sportul Studențesc 21 9 4 8 32-21 22
7. Petrolul 21 6 10 5 14-13 22
8. F.C.M. Brașov 21 10 2 9 20-26 22
9. „U" Cluj-Napoca 21 8 3 10 33-26 19

10. S. C. Bacău 21 8 3 10 24-32 19
11. Corvinul 21 7 4 10 34-33 18
12. Univ. Craiova 20 4 10 6 14-16 18
13. Chimia 21 7 4 10 26-38 18
14. Gloria 21 B 2 11 20-41 18
15. Oțelul 21 5 7 9 17-21 17
16. Rapid 21 7 3 11 24-37 17
17. Jiul 21 6 4 11 17-25 16
18. Flacăra 21 5 2 14 15-41 12

ETAPA VIITOARE (simbătă 4 aprilie)
Steaua - Sportul Studențesc (2-1)
Petrolul - Jiul (2-1)
Victoria - Rapid (0-1)
Chimia - F.C.M. Brașov (0-2)
„U" Cluj-Napoca — Gloria Buzău (0-1)
S. C. Bacău — Dinamo (1-4)
Corvinul — Oțelul (1-1)
F. C. Argeș - Flacăra (0-1)
Univ. Craiova - F. C. Olt (0-2)

marea rivalitate pe plan spor
tiv dintre reprezentanții puter
nicelor unități sportive) au 
fost preocupați în exclusivitate 
de joc, de punerea în aplicare 
a indicațiilor primite de va
lorificarea deplină a aptitudi
nilor. A rezultat o partidă a- 
tractivă, cu multe faze de mare 
spectacol, așa cum stă ___
„furnizorilor" principali ai pri
mei reprezentative. Elevii an
trenorilor Radu Voina și Ște
fan Birtalan au început jocul 
cu „motoarele" turate la ma
ximum, etalîndu-șl clar inten
țiile spre un joc în viteză, cu 
apărare mobilă, arme care a- 
veau să le aducă în final suc
cesul. mai ușor poate decît se 
așteptau. Nicolae Munteanu 
și-a anunțat evoluția excelentă 
încă din 
apărat o 
executată 
poate, ca

foarte bun pe care avea 
presteze. Marian Dumitru, 

mai bun jucător al parti- 
a înscris primul gol în

bine

minutul 2. cînd a 
aruncare de la 7 m 
de Cornel Durău. Și, 
o anticipare a jocu-

lui 
să-l 
cel 
del, 
minutul 6. L-au urmat Adrian 
Glumes (2—0. min. 7). Vasile 
Stingă (3—0. min. 8) Constan
tin Petre 
min. 12).
de timp, 
„ieși din 
rescu nu 
dintre cele cinci Încercări (va 
trece definitiv pe banca de re
zerve), Munteanu a apărat 
..tot" si. în mare măsură, dez- 
nodămîntul partidei s-a între
văzut clar. încleștarea de ne 
teren este tot mai aprigă dat 
arbitrii Gheorghe Sandor, din 
Oradea, si Nicolae îancu. din 
Buzău, care au condus bine o

(4—0. min. 10 ș) 5—0. 
tn tot acest interval 
campionii n-au putut 
corzi". George Dogă- 
a fructificai nici una

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2-3)



Divizia A de baschet feminin

MOBILA SATU MARE, REMIZĂ 
(la București) CU RAPID!

In cadrul etapei a 19-a a Divi
ziei A de baschet feminin au fost 
înregistrate următoarele rezultate:

GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO

RUL CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2—0 : 82—52
(41-26' și 70—53 (34—27). Două
partide de mare angajament din 
partea ambelor echipe dominate 
însă net de formația clujeană, 
ma» bine pregătită și adeptă con
vinsă a apărării agresive și con
traatacurilor. Diferența mai mică 
din ziua & doua se exp ică prin 
numeroasele ratări ale gazdelor 
probabi’ prea sigure de victorie. 
Au înscris : Jerebie 19+20. Kiss 
18+20 V. Popa 16+11, Enyedi 
6+0. Vcres 2+5. Costanașiu 0-1-2. 
Dragoș 4+2, Sandor 12+1. Ma- 
nasses 5+7 Morar 0+2 pentru 
,,U“ respectiv Cristea 11+.18. Ma- 
rinache 9+11, Stingă 8+0. Gavri- 
liuc 4+0 Bîră 6+6 G. Szoke 0+6. 
Simioană 2+0. Sipoș 0+13, D. 
Popa 12+4. Au arbitrat excelent 
G. Dutka și R. Vaida. (Mircea 
radu — coresp.)

CHIMISTUL CSȘ RM. VÎLCEA 
— POLITEHNICA CSS TIMISOA
RA 2—0 : 86—77 (47—40) și 73—44 
(48—24). Succese clare ale vîlcen- 
cclor, la capătul unor partide 
spectaculoase, în cursul cărora 
s-a înregistrat și un record : au 
fost fructificate 29 de aruncări 
de 3 p (20 gazdele) ! Au înscris: 
Petre 24+19, Barbu 18+11. Pre- 
duțoiu 0+2, Nicolescu 0+2, Sa- 
cerdoțeanu 0+2. Alioman 15+5. 
Nițulescu 3+4 Manea 8+16, Io- 
nescu 18+3, Rusănescu 0+9 pen
tru Chimistul respectiv Bede 
25+7, Bodea 11+10. Rusu 0+3. 
R. Chepețan 4+2. Czegledi 16+10. 
G. Nagy 8+8, Grădinarii 0+4, Ji- 
taru 13+0. Arbitri : M. Oprea și 
A. Naumescu. (R. DRAGOMIR — 
coresp.).

Meciul dublu Vol-nța CSȘ 2 
București — Politehnica Sportul 
Studențesc București are loc azi 
șl mîine (ambele partide de la 
ora 15) în sala Floreasca.

BOGATA ACTIVITATE HANDBALISTICA
CÎȘTICĂTOAREA
(Urmare din pag 1)

ind departe de cel pe care îl 
cunoșteam. Adresăm felicităr 
și cuplului de arbitri interna
ționali Marin Marin și Ștefan 
Șerban din București, care au 
condus excelent acest meci cu 
miză mare. Marcatoare Laszlo 
14, Mozsi 5, Florea 3, Bărbat 
2, Z. Biro 2, Kozma 1, Stroia 
1, respectiv Danilof 5, Tîrcă 5, 
Cervenciuc 4, Popa 2. Ciubota- 
ru 2, Lunca 1, Luca 1 și But 
nărasu 1.

Tn finala „mică“, CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA — TEROM IAȘI 
32—31 (12—11). întîlnire cu... 
jumătate de miză, partida s-a 
ridicat abia spre sfîrșitul ei la

GRUPA 7-12

RAPID BUCUREȘTI — MOBILA 
CSȘ SATU MARE 1—1 : 79—80 
(46—36) și 76—58 (43—31). Este a- 
devărat că antrenorul rapidist 
V. Bulancea nu le-a putut folosi 
pe Lfliana Slavei, Lenuța Trică, 
Dorina Pîrvan (în ambele zile) 
și Tatiana Budurăscu (sîmbătă) 
— toate accidentate, dar la fel 
de adevărat este faptul că în 
partida de sîmbătă tînăra echipă 
din Satu Mare (antrenori : Iulia 
Anderco și Tiberiu Szendrey) a 
luptat cu o ambiție lăudabilă, 
izbutina să refacă un handicap 
care în minutul 26 ajunsese la 
15 puncte (25—40). Minutul 38 a 
găsit cele două formații La ega
litate de puncte — 76—76 — după 
care gazdele au obținut 79—76 
(prin aruncarea de 3 puncte 
fructificată de Anișoara Varto- 
lomei) Victoria oaspetelor a fost 
hotărîtă însă de aruncările libere: 
Rapid a ratat (prin Aurora Cîrs- 
toiu) în vreme ce Mobila a 
transformat (prin Melinda Szocs). 
A doua zi, feroviarele au realizat 
o .partidă mai bună, iar adver
sarele au comis greșeli de teh
nică și au ratat în momente im
portante ale întrecerii. Coșgetere: 
Popa 20+9, Lefter 16+16, Cîrsto- 
iu 16+20 de la Rapid, respectiv 
Szocs 32+10, Așteleanu 18+14. 
Arbitri : B. Bădilă — I. Relich 
și O. Vestinian — Z. Raduly. (D. 
STANCULESCV).

COMERȚUL CSȘ TG. MURES — 
ROBOTUL IPEP CSȘ BACAU 
2—0 î 84—71 (43—34) și 85—G*
(45—28). Coșgetere : Olasz 25+19, 
Mathe 9+29. Fărcaș 16+12 de la 
Comerțul, respectiv Rusu 30+22, 
Llonte 11+19. Arbitri : I. Georgiu 
și A. Colomban. (C. ALBU — 
Coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
CSȘ 2 ORADEA 2—0 : 99—63
(58—31) și 109—58 (52—29). Succese 
categorice ale brașovencelor, din 
rîndul cărora s-a impus prin e- 
ficacitate Camelia Hînda : 20 1-46! 
Celelalte coșgetere : Grecu 12 1-22, 
L. Rus 23+6 de la Voința, res
pectiv Balogh 20+18, Cutuș 
12+11. Arbitri : N. Ionescu — A. 
Cuțov. (C. GRUIA — coresp.).

„CUPEI ROMÂNIEI44
o valoare cit de cit apreciabi
lă, victoria revenind vilcence- 
lor, la fel de bine cum putea 
să fie obținută de ieșence. Au 
înscris : Verîgeanu 11, M. Pe
tre 8, Torok 5, Ionescu 4, Ro- 
mete 3, Bloju 1 pentru învin
gătoare, respectiv Covaliuc 6, 
Duca 6, Horga 6, Cozraa 4, A- 
lexescu 4, Nisipeanu 2, Crețan 
2, Chclaru 1. Au arbitrat cra- 
iovenii VI. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu. ★

în Sala Sporturilor din Bră
ila s-au disputat jocurile pen
tru locurile 5—6 și 7—8. în 
cel mai disputat meci. HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA a în
trecut, după patru reprize a

Campionatele Naționale 

de biatlon ale juniorilor

REPREZENTANȚII A. S A. 
BRAȘOV AU ClȘTItiAT

HUMELE DOUĂ PROBE
Afectați de înfrîngerile neaștep

tate din proba de debut (15 km), 
favoriții au forțat nota în cea 
de-a doua zi a întrecerilor, în 
proba de 10 km, încercînd, evi
dent, reconfirmarea valorii cu 
care erau acreditați la nivelul 
juniorilor. Dintre „cei patru", 
care au încercat „reabilitarea", 
șansa i-a surîs reprezentantului 
ech’pei A.S.A. Brașov, Șcrban Ni
colae, autor ai unor trageri bune 
în poligon și al unui parcurs re
marcabil pe schiuri. Cu nici un 
foc ratat la poziția „picioare", 
cu trei focuri ratate la „culcat", 
dar cu un timp total de numai 
34:53,7. ș. Nicolae s-a impus clar 
pe prima poziție a acestei între
ceri Pe locurile 2 și 3 s-au cla
sat, ca și în prima zi, Claudiu 
Magdo și, respectiv, Aurelian Ma- 
covei, în timp ce câștigătorul 
probc> de 15 km, Daniei Mazilu, 
a evoluat mult mai slab, în
cheind proba abia pe locul 10. 
Fiindcă am amintit de primii 
zece, să facem mențiunea că a- 
ceste locuri au constituit un ade
vărat „bloc" A.S.A. — Dinamo, 
în care a fost posibilă o singură 
„infiltrare", cea a lui loan Rîpea 
(Steagul Roșu Brașov), dar și a- 
ceea în partea inferioară a primei 
decade a clasamentului, mai e- 
xact pe locul 9.

Clasament : 1. Șerban Nicolae 
34:53,7 (3), 2. CI. Magdo (Dinamo) 
36:08.3 (2), 3. A. Macovei (ASA) 
36:10,3 (0), 4. V. Gheorghe (ASA) 
36:20,6 (3), 5. I. Diaconescu (Di
namo) 37:46,0 (5), 6. Gh. Necu- 
lolu (Dinamo) 38:04,0 (2).

în ultima zi. s-a disputat proba 
de ștafetă 4X7,5 km și, după cum 
se poate observa lesne din cla
samentul prezentat mai sus, for
mația A.S.A. deținea detașat pri
ma șansă. ..Calculul hîrtiei" a 
fost, confirmat integral pe traseu, 
A.S.A. Brașov (Vasile Gheorghe, 
Daniel Mazilu, Aurelian Macovei, 
Șerban Nicolae) impunîndu-se în 
final, cu lh 46:29,0, pe locurile 
următoare situîndu-se Dinamo 
Brașov, cu lh 47:21,0, și combi
nata Steagul Roșu Brașov-C.S.Ș. 
Brașovia, cu lh 56:22.

Sorin SATMARI

I
I
I
I
I
I

I
I
It
I

cinci minute de prelungiri, pe 
TEXTILA I.A.S. ZALĂU cu 
38—35 (18—13 ; 0—2. 2—0. 0—0, 
3—0), ocupînd locul 5. Marca
toare : Cazacu 15, Miliăescu 5, 
Constantin 4, Motoșcă 4, Manca 
4, E. Carapctru 3 si Cămui 3, 
respectiv Suhai 16, Morar 8. 
Piastru 6. Goarnă 3 Kereji 1 
si Bartas 1. Arbitri: Gh. Lam- 
bru și Cr. Marzavan, din Bucu
rești. Locul 7 a revenit forma
ției C.S.M. SF. GHEORGHE, 
care a întrecut cu 23—21 (13—9) 
pe OȚELUL GALAȚI. Au în
scris : Milinceanu 8, Andriuc 6. 
Jakab 3, Cutina 3, Vișan 2, 
Furtună 1, respectiv Antonca- 
nu 8, Stan 7, Ursache 2, Un- 
gurcanu 1. Ivan 1. Calmuc 1 
Stoica 1. Au arbitrat ploieștenii 
Ad. Simion și V. Ivanciu. (N. 
COSTIN — coresp).

Etapa a 21-a a Diviziei A

REZULTAT DE PRESTIGIU PENTRU GAZDE

1
I
I

MORENI, • 29 (prin telefon).
Steaua a dominat teritorial aceas
tă partidă. Flacăra (re)cunoscînd 
clasa ridicată a adversarei sale, 
nici n-a cutezat să conteste su
perioritatea în jocul de cîmp al 
partenerei. A simplificat, tocmai 
de aceea, faza de apărare, neîn
drăznind (de teama surclasării, 
în duel direct) să facă pressing 
la omul cu mingea. S-a limitat 
la retragerea în preajma propriu
lui careu, unde tot efectivul aș
tepta calm, grupat, supranumeric. 
gata să destrame ofensiva lide- 
rulu4 Apărarea „arici" a Flacă- 
rei, mobilizată exemplar, a re
zistat cu brio timp de 90 minute, 
refuzînd. spre lauda ei, antijocul. 
Mai mult, atunci cînd scăpa din 
menghina atacurilor steliste, Fla
căra, distribuind rapid prin dis
pecerul ei Dragnea, s-a lansat 
în contraatacuri energice, care 
l-au solicitat de cîteva ori pe 
Stîngăciu (întotdeauna pe fază). 
Scuza campioanei pentru acest 
scor alb constă, așadar, în fer
mitatea bine structuratei apărări 
morenare, dar și în absența gol- 
geterului Pițurcă (accidentat), a- 
dică lipsa omului de percuție. 
Apreciind că nu se putea bate pe 
spații aglomerate, echipa bucu- 
reșteană a tatonat în treimea ad
versă, căutînd cu răbdare (dar 
fără pucces), cea mai mică breșă. 
Lansările lui Lăcătuș și Hagi în 
careul Flacărei s-au izbit și ele 
mereu de marcajul atent. în sca
ră a’ apărătorilor gazdă, în două

UN MECI DE MARE ANGAJAMENT
J UL 0
V CTOR1A 0(PETROȘANI, 29 (prin telefon). 

Cota de interes a acestei parti
de avea o ștachetă bine defi

nită. fiecare combatantă aducînd 
■ în discuție argumente proprii 
I destul de convingătoare. Jiul — 

invincibilitatea din retur ; Vic
toria — poziția sa onorantă, pe

I treapta a IlI-a a podiumului.
Evident, „cărți de vizită" deloc 
de neglijat, ambele echipe do
rind să-și impună punctul de I vedere, ceea ce ridica implicit 
coeficientul de dificultate al mi
siunii partenerei de întrecere. 
Ambele formații nu s-au dez- I mințit, furnizînd o dispută dîr- 
ză. de mare angajament. Startul 
a fosl tranșant, cu acțiuni al
ternative care au reliefat ape- 

Ititul ofensiv. Treptat, Jiul de
vine mai insistentă, însă Victo
ria se dovedește fermă în de
fensivă, stopînd oportun incursi- 

Iunile petroșenenilor, la rîndul 
lor bucureștenii neezitînd să

• contraatace, uneori tăios. Prima 
ocazie este a lui Diariu (min. 12

I — șut imprecis). Șutează violent 
’ Vancea în min. 15. pentru ca în 
_ min. 24 Augustin să irosească o 
I bună situație, trimițînd cu ca

pul peste transversală. Nițu in- 
Itră în rol principal, remareîndu-ee 

în mod deosebit în min. 43. cînd 
a scos de sub transversală min
gea trimisă cu capul tot de 
Vancea.

ILa reluare, „debitul- Jiului 
este în creștere și, în min. 59. 
asistăm la cea mai fierbinteI ----------

Adrian VASILESCU

IMGHiyC. IIMIII DE COI

FLACĂRA 0
STEAUA 0

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000 Șuturi : 9—14 (pe poartă : 
3—5). Cornere : 2—9.

FLACĂRA : TOMA — Preda, 
Ene, PlRVU. NISTOR — D. SA VA, 
Beldie, DRAGNEA — C. Pană, 
LALA (min. 88 Andrei), Tirchinecl.

STEAUA : Stingaciu — Iovan 
(min. 81 Kramer), Bumbescu, BE- 
LODEDIC1, Weisenbacher — STOI
CA, BALINT. Boloni — .Lăcătuș. 
Rotariu. HAGI (min. 71 MAJARU).

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova) ; la linie : I. Coț (Plo
iești) și T. Chelu (Giurgiu).

Cartonașe galbene : HAGI. 
La speranțe : 0—3 (0—2).

T ....... ............ ... .. .....

rînduri șl de opoziția lui Toma 
(min 6 și 36. la șuturile cu e- 
fect ale lui Hagi) astfel că bilan
țul ocaziilor reale de gol ale e- 
chipei campioane este surprinză
tor de sărac : min. 33, șut afară 
al lui Balint de la 5 m ; min. 70, 
șut puternic, dar imprecis al lui 
Iovan. din interiorul careului. Cu 
acest meci nul onorant — în ceea 
ce o privește — în fața liderului 
detașat- Flacăra Moreni a de
monstrat că nu se mai simte bine 
In pielea „lanternei roșii". Re
plica ei matură dovedește că re
construcția echipei se află pe 
drumul cel mai bun.

Ion CUPEN

StadioD Jiul ; teren bun; timp 
răcoros, vînt : spectatori — circa 
8 000. Șuturi 18—4 (pe poartă : 
8—2). Cornere : 16—2.

JIUL : Bojtcr — Dianu, Neagu, 
SZEKELY, B. Popescu — Mulțes- 
cu, Băluță (min. 89 Dosan), Ti- 
mofte — HENZEL, VANCEA, Las- 
coni (min 80 Rus).

VICTORIA : NIȚU — Vlad, Mi- 
rea, ZARE (min. 73 Purdea), Co- 
mănescu — BALAUR I, Adolf 
(min 81 Săndoi), Ursu — Țălnar, 
Augustin, Iordache

A arbitrat în general bine 
5. Necșulest u (Tîrgoviște) ; la li
ni o : M. Salomir (Cluj-Napoca) 
și I. Pătrut (Timișoara).

Cartonașe galbene: COMANES- 
CU. MIRE A. SÂNDOI. BALUȚA.

L' speranțe • 2—0 (1—0).

.... -....... -...........................-....

fază : Szekely trimite cu capul 
în transversală, apoi reia Vancea. 
însă Comănescu scoate cu capul 
de pe linia porții. în min. 62 
Adolf putea deschide și el sco
rul la centrarea Iui Țălnar. dar 
Bojtor a respins în corner. Mo
ment incandescent în min. 85 
cînd Neagu a reluat cu capul în 
plasă mingea centrată de Mul- 
țescu. Centralul Necșulescu anu
lează golul cu întîrzi-cre, pe motiv 
de fault în atac al jucătorului pe- 
troșcncan

STEAUA-PAS HOTĂRÎTOR
(Urmare din vag 1}

partidă dificilă, se impun cu 
autoritate, așa cum o vor face 
pînă la sfîrșitul meciului. în 
min. 18 scorul devenise 9—4 în 
favoarea steliștilor. O revenire 
frumoasă a dinamoviștilor. care 
au înscris consecutiv prin O- 
limpiu Flangea (de două ori) 
și Liviu Jianu, face să renas
că speranțele în rîndul supor
terilor dinamoviști. Fentru pu
țin timp însă : tînărul Adrian 
Ștot și Dumitru Berbece pe- 
cetluiesc scorul primei repri
ze : 12—7. La reluare, cei care 
conduc „ostilitățile" sînt tot 
stelistii. repriza secundă avînd 
parcă aceeași desfășurare, cu 
deosebirea că în noarta echi
pei pregătită de Ghită Licu și 
Valentin Samun<ri avea să evo
lueze. mai inspirat. Dănut Io- 
nescu. Ar mai fi de menf'onat 
doar faptul că diferența de 9 
goluri cu care Steaua a între
cut. meritat, pe Dinamo este 
una dintre cele mai mari în
registrată în disputa dintre 
aceste două valoroase echipe. 
Marcatori : Dumitru 7. Stingă 
6, Petre 5, Ghimcs 3. Nicolae 
3, Berbece 3, Ștot 2. Ionescu 1 
pentru învingători. respectiv 
Flangea 7, Ștefan 3. Jianu 2, 

Bedivan 2, R. Licu 2, Anto
nescu 2, Durău 1. Grabovschl 
1, Mocanu 1.

POLITEHNICA TIMISOARA
— DINAMO BRAȘOV 23—22 
(14—9). Meci foarte disputat în 
care studenții au fost la cîrma 
jocului în prima repriză, după 
care inițiativa a trecut de 
partea brașovenilor. Au înscris: 
Matei 7, Folker 4, Naghi 3, 
Giurgea 3, Gal 2, Popescu 2, 
Janto 1 și Ionescu 1 pentru 
învingători, respectiv Roșea 6. 
Micie 5, Donosa 5, Nicolescu 3, 
Cian 2 si Donca 1. Au arbitrat: 
D. Dordea si A. Kenzel, din 
Sibiu. (C. Crețu — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— II. C. MINAUR BAIA MARE
24—28 <13—14). Joc de mare
angajament. în care studenții 
nu au putut însă să obțină 
victoria, în principal gratie a- 
celorași carențe mai vechi — 
ratări, apărare slabă. greșeli 
tehnice. Au înscris : M. Ga
briel 7, Neagu 6, Rădufă 4. Gh. 
Dumitru 2, Barcan 2. Ionică 2, 
Szilaghi (portar !) 1, respectiv 
M. Voinea 14, Porumb 5. Cov; - 
ciu 4, Halmagy 3, Radulescu 1 
și Andronic 1. Arbitri : R. An- 
lochi — II. Boschncr, din Bra
șov. <V. Popovici — coresp.).

SERIA A ll-o

STIINTA BACAU — META
LUL BISTRIȚA 35—27 <18—11). 
Marcatori : Chirilâ 7, Gîrlescu 
6, Bondar 5, Vlad 5. Vasilca 
5. Rotaru 3, Zamfir 2. Uzum
2. respectiv Țcrmure 10, Iri- 
mics 3, Lochner 3, Cojocaru 3. 
D. Marin 2. Aldica 2, V. Mol
dovan 2. Feher 1 și Furdui 1. 
Au condus : C. Cristea și Gh. 
Dumitrescu, din Constanta. (L. 
Mandlcr — coresp).

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — DACIA PI
TEȘTI 32—27 (16—15). Au
înscris : I. Moldovan 14.
Furnea 7, Bădău 6, R. Moldo
van 3, Ciobanu 1 și Vajda 1, 
respectiv Mihăilă 9. Costache
4. Neagu 4, Cozma 4, Bogdă- 
ncscu 3, Mihai 2. Barbu 1. Ar
bitri : Al. Vîrtopeanu — Șt. 
Georgescu, din București. (A. 
Szabo — coresp.).

INDEPENDENTA CARPATI 
MIRȘA — CONSTRUCTORUL 
C.S.U. ORADEA 19—17 (9—7). 
(M. Verzescu — coresp).

© Plenara F. R. Handbal are 
ioc marți 31 martie a.c., orele 
11, la sediul federației.

• în sala Rapid, astăzi de 
la ora 15, în devans, Rapid — 
Știința Bacău (Div. A, femi
nin), meci din etapa a XVI-a.

I GALAȚI, 29 (prin telefon). In
tr-un atractiv cuplaj cu partida 
de Divizia B dintre Dunărea 
C.S.U. și Sleaua Mizil, meciul 
dintre Oțelul ți F. C. Argeș a 
oferit publicului un Joc. extrem 
de disputat, de mare angaja
ment. In prima repriză el s-a 
caracterizat prinlr-un duel aproa
pe continuu Intre ofensiva plină 
de elan a gazdelor și apărarea 
destul de bine grupată și decisă 
a oaspeților, care a cedat abia 
cu două minute înainte de pa
uză. Gălățenii ar fi putut, to
tuși. deschide scorul încă din 
min. 2, dar Vaișcovici a întîr- 
ziat să șuteze și a fosl deposedat 
în ultima clipă. Același lucru 
avea de altfel să 1 se întînlple 
25 minute mai tîrziu și lui 
IIANGHIUC, căruia Voicu l-a 
„suflat" balonul, împingîndu-1 în 
corner exact în momentul in 
care se pregătea să -șuteze. în 
mare vervă, fiind și jucat cu 
predilecție, extrema stingă gălă- 
țeanâ și-a adus echipa in avan
taj în min. 43 cînd. la capătul 
unei impetuoase pătrunderi, a 
șutat în colțul lung al porții lui 
Spcriatu. Tot el a trecut pe 
lingă 2—0 în ultimul minut al 
reprizei, la centrarea lui Vaișco
vici. dar avea totuși sâ realizeze 
acest scor în min. 65 prin fina
lizarea unei acțiuni de mare 
spectacol : centrare de pe partea 
dreaptă, recentrare cu capul a 
lui Antohî în marginea careului 
mie si reluare fulgerătoare a ba
lonului în plasă, tot cu capul, 
de către HANGHIUC.

Spre deosebire de primele 45 
de minute, repriza secundă (mai 
ales după 2—0) a avut o des
fășurare mal echilibrată, cu faz.e 
dramatice la ambele porti. Pi- 
teștenii. care se rezumaseră . pînă 
atunci la o replică defensivă,

OTELUL 2 (1)
F. C. ARGEȘ 0

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi ; 10—3 (pe poartă : 
5—1). cornere : 6—1. A marcat
HANGHIUC (min. 43 și 65). 1

OȚELUL î Călugăru — Bo- 
rali, Anglielinei, AGIU, POPES
CU — M. STAN, Burcea, Mihuț 
(min. 46 Rotaru) — VAIȘCO
VICI, Antoni, HANGHIUC (min. 
86 Ral ea).

F. C. ARGEȘ : Speriatu — Voi- 
Ștefan, STANCU, EDUARD — 

BALAUR II, Bănuță, Grlgoriu 
(min. 46 Radu II), Badea — D. 
Zamfir, Jurcă (min 66 Pană).

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu ; la linie : P. Tliescu (am
bii din București) și Șt. Rotărescu 
(lași).

Cartonase galbene : SPERIATU, 
POPESCU.

La speranțe : 4—1 (1—1).

• -------------------------------- ---

și-au dat. în sfîrșit. drumul la 
joc. ieșind din ce în ce mai in
sistent la atac și punînd real
mente în pericol poarta lui Că
lugăru. De altfel, oaspeții și-au 
creat în această perioadă două 
bune * ocazii de a reduce din 
scor : prima oară în min. 80.
cînd mingea trimisă cu capul de 
Balaur a șters transversala și a 
doua oară în min. 86. cînd ba
lonul șutat de Pană (din poziție 
foarte bună) a trecut eu puțin 
pe lingă poartă. Victoria este 
meritată pentru dăruirea cu care 
gălățenii au acționat în ofensivă.

Constantin FIRÂNESCU



PUTEA El MAI TO! IN CIULEȘTI, MARE SURPRIZA!
■til mare 
\C. Olt, 
t Buzău 

cu atît 
gazdă a 
inute un 

joc în 
:ărui în- 

au pus 
iul sting 
isemcnea 
it (mai 
n careul 

remar- 
\scris cu 
.încălzit, 
de la 22 
miracu- 

)), spec- 
scandeze 
putut să 
unui de- 
e stingă, 
bară, de 

îprizei a 
mai fost 
ru (min. 
...timidi- 

tn al lui 
>robleme. 
șl conti- 
te nerăb- 

liniilor, 
să - iro- 

>urtat în 
1—2), dar 
sînt tot 

ț, blocat 
secundă. 

- lucrată 
spetii în- 
căile de
ua slabă 

primul 
lc-al dol- 
să în si- 
continuat 
entele de 
irea fiind 
I de... ve-

nă, chiar 
lor bucu- 
î primele 
’.prinderea 
mereu în 
rilor lău- 
Jutufei de 
nătate“ al 
un Coraș

5, cînd la 
formației 

e M. Ma- 
reluat pe 
al plasat, 
porții lui 
ute, la o 
Sportului, 
areu, și-a 
lt balonul 
lație clară 
iză a plo- 
mplu ,,foc 
ilb-negrii" 
valuri și, 

ornice ex- 
lui, de M. 
in tea nu II 

următor 
o acțiune 

da stingă, 
se încheie 

•RISTEA 
a, lăsîn- 

iliac.
?t avea să 
e. De data 
uit schim- 
dabilă cir- 
nului, oas- 
i prezența 
ristian. Cu 
cători plo- 
-și creeze 
iereu tînă- e 
ercările de

d;namo i (ij
F, C. OLT 0

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
14 000. Șuturi : 24—4 (pe poartă
7—3) cornere : 9—3. a marcat
ANDONE (min. 9).
. DINAMO ; Moraru — VARGA, 

ANDONE, Nicolae, ORAC — 
LUPU, Red.nic, Mateuț, SABOU 
fmin. 67 Văidean) — Cr. Sava 
(min. 46 Bălăci), Cămătaru.

F. c. OLT : ci urea — Lauren- 
țiu, MIHALI, Rădulescu, D. Pe
trescu — Dudan, M. POPESCU, 
EFTIMIE Georgescu — Argeșea- 
nu, Pena.

A arbitrat foarte bine D. Buciu- 
man (Timișoara) ; la linie : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) și I. Ve- 
reș (Sf. Gheorghe).

Cartonașe galbene : ANDONE. 
La speranțe : 3—0 (2—0).

• ii i niiirtrTnnnnw

niriie iui An-done, care a și tri
mis o minge periculoasă (min. 72). 
tot cu capul, spre colțul barei, 
ca răspuns la un viguros contra
atac al lui Pena (min. 67), re
zolvat în ultimă instanță de Ni- 
colae și Moraru. Dinamo nu a 
renunțat la ideea majorării sco
rului, Cămătaru a reluat milime
tric pe lingă bară o centrare a 
lui Orac (min. 73), a. ratat și o 
Lovitură liberă indirectă prin 
Orac (min. 80), dar toate aceste 
numeroase ocazii nu ar fi putut 
consolida golul lui Andone dacă 
Pena nu ar fi „înlemnit" în min. 
82, în fața unei ocazii ideale. Si
gur că a fost o victorie meritată, 
dar startul lansat anunța una... 
netă, chiar dacă F.C. Olt a- ma
nifestat o vigoare deosebită.

loan CHIRILA

DOAR 45 Of MINUTE
SPORTUL STUDENȚESC 2 (2) 
PETROLUL 0

Stadion Sportul Studențesc ; te
ren foarte bun •. timp frumos ; 
spectatori — circa 8 000. Șuturi: 13— 
8 (pe poartă : 7—4). Cornere : 4—4. 
Au marcat: ȘERBANICA (min. 5) 
și CRISTEA (min. 33).

SPORTUL : Cristian — M. Ma
rian, CAZAN, M. Popa, Muntea- 
nu II — ȘERBANICA, CRISTEA, 
Bozeșan (min. 71 Stănici), Țiclea- 
nu (min. 64 Pană) — Terh-eș, CO
RAȘ.

PETROLUL : Liliac — Pancu, 
BUTUFEI. ȘTEFAN, P. Gușe (min. 
81 Manea) — Mocanu,. Pitulice, 
Hîncu. Ștefănescu (min. 46 Cr. 
Ene) — O. Grigore, I. GUȘE.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov) : ia linie : 1. Tărcan (Tg. 
Mureș) și R. Nicoară (Tulcea).

Cartonașe galbene : ȘERBANI
CA și MUNTEANU II.

La speranțe : 3—2 (1—1).

• i li ii

pătrundere ale lui I. Gușe, I. Gri
gore șl Ștefan (folosit, după pau
ză, în atac). Cele cîteva lovi
turi libere de care au beneficiat 
ploieștenii (ca urmare a numeroa
selor faulturi comise de fundașii 
din „Regie"), rămîn fără rezultat, 
baloanele expediate de Ștefan 
(min. 57), Hîncu (min. 63) și I. 
Gușe (min. 80). trecînd peste 
„transversala" porții bucureștene. 
Și partida se încheie cu scorul 
de 2—0. stabilit încă în prima 
repriză.

Gheorghe NERTEA
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CORVINUL 2 (1)
UNiV. CRAIOVA 1 (1)

Stadion Corvinul . teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi î 11—5 (pe poartă 
5—3). Cornere : 10—2. Au marcat : 
COJOCARU (min. 16), PETCU 
(min. 70 — din 11 m), respectiv 
RADA (min. 32).

CORVINUL ': Ioniță — BARDAC. 
Mărginean, Dubinciuc, G. Badea 
- NICȘA. PETCU. Klein — Gabor 
(min. 71 Stroia), COJOCARU, Boz- 
ga (min. 16 Văetuș).

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negrilă Săndoi, G. POPESCU, Ad. 
Popescu — Bica, RADA. P. Badea 
(min. 71 Irimescu) — Geolgău 
(min 71 Dumitrașcu), Biță, D. 
Nicolae.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu ; la linie : G. Ofițeru 
(ambi cLn București) și V. Curt 
Medgidia).

Cartonașe galbene : P. BADEA. 
NEGRILA.

La speranțe . 0—1 (0—0).

poartă, ratîndu-se mult : Petcu 
(min. 46 și 47). Gabor (min. 51) 
Geolgău (min. 65). Biță (min. 67). 
Scorul meciului a fost stabilit 
în min. 70 : Văetuș a pătruns 
impetuos pe stingă, a centrat 
dar mingea s-a oprit în mina 
Iui Negrijă și firesc. 11 m. A 
executat precis șî puternic PET
CU : 2—1. Victorie așteptată, ob
ținută cu greu după un final 
în care ambele formații au ..ple
dat" pentru realitatea că joacă 
bine în cîmp. dar nu sînt deloc 
eficiente.

Modesto FERRAR1NI

Cea dinții repriză a marii sur- 
prizt 9 etapei a avut trei peri
oade distincte. Prima, cea dintre 
minutele 1—15, cînd Rapid a ata
cat în trombă, supunînd unei 
presiuni sufocante careul Chimiei. 
Șapte șuturi violente spre butu
rile apărate de Pavel și trei mari 
ocazii irosite de Damaschin II 
(min. 2) și Șt. Popa (min. 5 și 
9) au punctat acest prim sfert 
de oră. A doua perioadă — de 
20 de minute — a fost una de acal
mie. N-a avut decît un singur 
eveniment notabil „rocada" ar
bitrilor Antohi — Axente,. primul 
făcînd o entorsă și nemaiputînd 
conduce partida. în sfîrșit, a treia 
perioadă distinctă — ultimele 10 
minute — cînd Rapid a forțat 
iarăși cu toate liniile, fără să 
reușească să marcheze, deoarece 
în prim-plan a apărut portarul 
Pavel, care a avut intervenții mi
raculoase, mai ales în min. 40 și 
45, la acțiunile foarte periculoase 
ale lui Șt. Popa și Damgschin II.

Repriza secundă a fost cea 
care a decis.

Rapid a continuat să joace cu 
fundașii la linia de centru și să 
rateze, eu o mare seninătate, 
alte cîteva ocazii imense. Și pe... 
fondul acestor ratări, în min. 60. 
Chimia, contraatacînd, a reușit 
să deschidă scorul : pasă lungă, 
în adîncime, pînă la M. Nicolae, 
șut al acestuia, din colțul careu
lui, în „transversală", ricoșeu în 
teren și reluare, din plonjon, a 
tul TUDORACHE, la care Mânu 
nu a mai avut replică. Rapidul 
a acuzat în oarecare măsură șo
cul, dar a continuat să atace și, 
în mod firesc, în min. 75, a ob-

MUMII CONTINUA ACIIMUIAIIIIf Dt PUNCTE
BUZĂU, 29 (prin telefon). Me

ciul a avut caracteristica unei 
lupte îndîrjite pentru prețioasele 
puncte dar care n-a depășit li
mitele sportivității, în ciuda u- 
nor acerbe dueluri pentru balon. 
După un început lipsit de faze 
de poartă, aveam să asistăm, re
lativ repede, la deschiderea sco
rului înregistrată în min. 12 : 
Timiș a pătruns cu decizie în 
careul de 16 m băcăuan și se 
părea că va înscrie, dar a ratat 
deschiderea scorului • el și-a con
tinuat însă cu insistență acțiunea, 
portarul Barba agățîndu-1 în 
colțul careului de 6 m. Penalty, 
transformat de STOICHIȚA și... 
1—0 pentru Gloria. Cum era de 
așteptat, băcăuanii au avansat de 
pe pozițiile tactice Inițiale șl, 
astfel, partida a devenit mult 
mai echilibrată, avînd și unele 
peri-oade de real interes, cum au 
fost acțiunile din min. 25—27 cînd 
am asistat la cornere la ambele 
porțl. Mal sigură pe ea, în a 
doua jumătate a reprizei. Glo
ria atacă mal mult, dar pierde 
bune situații de a majora scorul 
în min. 29 (Stan), 32 (Tulpan), 
42 (Profir). Elevii Iul N. Vătafu 
au răspuns prin cîteva contra
atacuri, cum au fost cele din 
min. 38 (Viscreanu) și 44 (Șol- 
man. blocat de portarul V. 
Mareei).

Aspectul jocului nu s-a schim
bat în repriza secundă, aceeași 
luptă de mare angajament fiind 
prezentă în teren. Am putea 
vorbi, însă, pe ansamblu, de un 
echilibru mai pronunțat. După ce 
în primul sfert de oră buzoienii 
au fost mai activi, în finalul în-

BRAȘOV, 29 (prin telefon). 
Partidă modestă din punct de 
vedere tehnic și spectacular. A- 
proape totul s-a rezumat la ofen
siva gazdelor (de cele mai multe 
ori oarbă. întimplătoare) și dîrza 
apărare a studenților clujeni. Iar 
dacă vom mai spune că primul 
șut pe spațiul porții l-am consem
nat în min. 66 (autor Șulea) a- 
vem și explicația fapțplui că, în 
ciuda insistentei dominări, brașo
venii au reușit să înscrie golul 
prețioasei și meritatei victorii 
abia în minutul 89 ! Atunci, 
Barbu a centrat de pe extremă, 
Avădanei a prelungit cu capul și 
V ȘTEFAN, noul intrat, venit 
în viteză, a reluat tot cu capul, 
din 7 m ; balonul a lovit stîlpul 
din stingă și a deviat în gol. și 
au mai fost două minute de 
Drelungiri (justificate) cînd s-au 
întîmplat și alte lucruri notabile: 
Avădanei a alunecat și a ratat 
de la 7 m, iar după aceea Mujnai 
l-a faultat în careu pe Barbu, 
însă arpitrul nu a acordat un pe
nalty care nu prezenta nici un fel 
de dubii. Pînă la acest final, 
fierbinte și decisiv în stabilirea 
rezultatului am asistat la domi
narea gazdelor, dar Avădanei, 
Cadar și alți colegi de-ai lor nu 
nimereau, spațiul porții. în timp 
ce formația oaspete venită pen
tru o remiză, a făcut totul pentru 
a obține. trio-ul Ciocan — 
Neamțu — Pop’cu a dominat ca
reul profitînd și de numeroasele 
mingi înalt? trimise înspre poarta 
lor. La primul șut pe spațiul 
porții (min. 66), șut puternic al 
lui Sulea, de la 18 m, Cavai a 
sco - în corne”. Apoi. în min. 75, 
prima acțiune mai consistentă a

RAP1D 1 (o)
CHIMIA 2 (0)

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi : 17—8 (pe poartă : 
6—3). Cornere : 14—1. Au marcat : 
ȘT. POPA (min. 75 din penalty), 
respectiv TUDORACHE (min. 60) 
și SOROHAN (min. 87).

RAPID : Mânu — Marinescu, 
Grigore, I. Marin, Bacoș — Dră- 
’hici (min. 89 Tănase), Pistol, ȘT. 
POPA — Țîră, Damaschin II (min. 
46 Țîrban) Manea.

CHIMIA • PA VEL — Teleșpan. 
LAZÂR, PREDA, Gaiță — Toma, 
Voicilă, SOROHAN — Crișan (min. 
80 Verigeanu), M. Nicolae, TU- 
DORACHE fmin. 89 Popescu).

Au arbitrat bine V. Antohi 
(Iași) și M Axente (Arad), din 
min. 17 ; la linie : R. Cîmpeanu 
și M. Axente (ambii din Arad) 
și V. Antohi, din min. 17.

Cartonașe galbene: teleșpan 
I. MARIN, VERIGEANU.

La speranțe : 4—1 (3—0).
• Mi

ținut egalarea,. în urma unui pe
nalty transformat impecabil de 
ȘT POPA, tot el fiind cel „a- 
gățat" în careu.

Va rămîne acesta scorul final ? 
Nu, pentru că, prea descoperiți 
în apărare, giuleștenii vor primi 
și al doilea gol, înscris de SO
ROHAN, în urma unei centrări 
ca la carte a lui Teleșpan (min. 
87). Și astfel s-a conturat marea 
surpriză a etapei a 21-a din cam
pionatul nostru.

Laurențîu DUMITRESCU

GLORIA 1 (1)
S. C. BACĂU 0

Stadion Gloria ; teren bun ; 
timp Ideal pentru fotbal ; specta
tori — circa 18 000. Șuturi : 10—6 
(pe poartă : 4—3). Cornere : 6—4. 
A marcat STOICHIȚA (min. 12 
din 11 m).

GLORIA : V. Marcel — Mircea, 
Drăgan, Marcu II. P. Stoica — 
TULPAN STAN, Păun (min. 75 
Trandafir) — PROFIR, STOICHI
ȚA, Timiș (min. 57 Alexandrescu).

S.C. BACAU : Barba — Viscrea
nu, Borcea, C. SOLOMON, Elisei
— Arteni TISMANARU, BUR- 
LEANU — ȘOIMAN, Andronic 
(min. 59 Scînteie), Fulga.

A arbitrat foarte bine A. Gheor
ghe (P. Neamț); la linie: M. Stă- 
nescu (Iași) și A. Morolanu (Plo
iești)

Cartonașe galbene : BORCEA.
La speranțe : 2—1 (I—1).

• —ie

ftinirii l-am văzut in acest rol 
pe cel de la S.C. Bacău, care au 
Încerca» să egaleze situația pe 
tabela de marcaj. Din această 
repriză vom nota fazele din min. 
53 (Drăgan, deposedat de Bor
cea), 66 (intervenții oportune — 
Barba la o suită de atacuri ale 
Gloriei), 82 (șut foarte periculos
— C. Solomon) șl 84 (o lovitură 
asemănătoare a lui Stan la butu
rile Iul Barba). Deci, o victorie 
obținută după un mare efort de 
tînăra echipă buzoiană care, 
iată confirmă productiva ei ofen
sivă de primăvară.

Eftimie IONESCU

F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
„U* CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 12 ooo. Șu
turi ; 18—3 (pe poartă : 4—0). Cor
nere : 15—1. A marcat V. ȘTEFAN 
(min. 89)

F.C.M. : Polgar — BALAN, Na- 
ghi, Ștefănescu, Mandoca — DRA
GAN. Avădanei, Mărgărit (min. 
57 ȘULEA) — Cadar (min. 74 V. 
ȘTEFAN) S Răducanu, Barbu.

„U“ : Cavai — Mesziroș. NEAM
ȚU, CIOCAN, Dobrotă — POPICU, 
Mujnai, Bucur (min. 74 Feșnic), 
Biro I (min. 86 Fîșic) — Cîm
peanu II Boeru.

A arbitrat cu greșeli G. Ionescu 
(București) ; la linie — bine : 
p. D. Manole (București) și C. 
Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene : CAVAI.
ȘULEA.

La speranțe : 0—0.

- --------------

oaspeților : ■- Biro I a scăpat o 
bună ocazie pentru ca peste 
două minute Boeru să irosească 
un nou contraatac. Cam atît a 
făcut „U“ în privința ofensivei. 
După aceea gazdele și-au reluat 
atacurile, Avădanei a fost blocat 
ia 9 m. în poziție favorabilă 
(min. 78). iar -în min. 84. Ia un 
șut-bombă, tot al lui Șulea, Ca
vai a respins eu pumnul. Caseta 
tehnică ne scutește de alte co
mentarii.

Constantin ALEXE

IERI, ÎN DIVIZIA B
SEF’A I -----------—_________________________ ___

PRAHOVA c.s.u. ploiești — 
C.S.M. SUCEAVA 0—1 (0—1) :
Sfrijan (min. 7).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — UNI
REA FOCȘANI 2—0 (1—0) : Amar- 
ghioalei (min. 19 și 48).

F.C.M. DELTA TULCEA — UNI
REA SLOBOZIA 1—1 (1—1) :
Nedelcearu (min. 2), respectiv 
Bătrineanu (min. 44).

POIANA CÎMPINA — C.S. BO
TOȘANI 0—0.

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
POLITEHNICA IAȘI 0—1 (0—0) ;
Florean (min. 68).

F.C. CONSTANȚA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 3—0 (2—0) : 
Zahiu (min. 16 și 1-8) și Funda 
(min. 51).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA 0—2 (0—0) :
Drăgoi (min. 75 din 11 m) și 
Mânu (min. 86).

OLIMPIA RM. SARAT — FEPA 
74 BIRLAD 2—0 (1—0) î Roșea
(min. 44) și S. Ionescu (min. 63),

DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 
STEAUA MIZIL 0—1 (0—0) : A.
Ene (min. 54).

Relatări de la I. Tănăsescu, C. 
Rusu, I. Diaconu, E. Stroe, FI. 
Filioreanu, S. Nace, C. Enea, 
Th. Budescu și T. Siriopol.

SERIA A ll-o -----------------------------------------------
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — INTER SIBIU 2—1 (1—1) : 
Vlad (min. 43), Asaftei (min. 81 
din 11 m). respectiv Văsîi
(min. 32).

I.C.I.M, BRAȘOV — PANDURII 
TG. JIU 2—0 (2—0) : Manciu
(mi.7. 26) și Chioreanu (min. 32).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 0—0.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRAȘOV 
3—0 (3—0) : Duna (min. 4), Aele- 
nei (min. 21) și Zamfir (min. 41).

IJW.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
CHIMICA TIRNAVENI 3—0 (1—0) : 
Lovaș (min. 1), Varga (min. 72) 
și Popa (min. 78).

CARPAȚI M1RȘA — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 1—1 (0—1) ; Voiculeț
(min. 63), respectiv Chiriță 
(min 24).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) : 
Ciurea (min. 69 din 11 m).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— ROVA ROȘIORI 3—0 (2—0) :
Iovan (min. 14 și 83) și Tiță 
(min. 40).

A.S A. TG. MUREȘ — MECA
NICA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
2—1 (1—0) : Botez an (min. 10), S. 
Dumitrescu (min. 84). respectiv 
Dragne (min. 68)

Relatări de ia C. Bughea, Th. 
Stanca, N. Ștefan, A. Soare, G.

SERIA A lll-o -------------------
C.S. U.T. ARAD — C.S.M. RE

ȘIȚA 1—0 (1—0) : Vîrșădean (min. 
16).

AURUL BRAD — STRUNGUL 
ARAD 4—0 (2—0) : Miatov (min 
16), Dumitreasa (min. 26 și min. 
86 din 11 m) șl Mateș (min. 77).

ARMATURA ZALĂU — STEA
UA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—2 
(3—1) : Pășcuță (min. 8). Predea- 
nu (min 30 din îl m), Naghi 
(min. 35). respectiv Jucan (min. 
26). Moldovan (min. 86).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL PAROȘENI 1—1 (1—0) :
Bencze (min. 21) respectiv Cră
ciun (min. 55).

C.I.L SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 5—0 (1—0) : Arezanov
(min. 43) Bonte (min. 47 din 
11 ml. Strîmbei (min. 59), Scrip- 
caru (min 62) și Podeanu 
(min. 85).

F.C BIHOR ORADEA — F.C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(1—0) : Georgescu (min. 4).

METALUL BOCȘA — MUREȘUL 
DEVA 1—0 (1—0) : Chitoș (min. 
24).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIO SATU MARE 3—0 (2—0) : 
Oancea (min. 14). Varga (min. 
40) și Lehman (min. 73).

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0) : 
Vătafu (min. 71).

Relatări de la O. Berbecaru, AI. 
Turcă. N. Daneiu Z. Kovacs,

W'iiMSTPiîiâ or mi ioio PPOMOSPoni îNrop'irwi
• REZULTATELE

CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 29 MARTIE 1987

1. Jiul Petroș. — Vict. Buc. x
2. Corv. — Univ. Craiova 1
3. Oțelul Galați — FC Argeș 1
4. Flacăra Moreni — Steaua x
5. Dinamo Buc. — FC Olt 1
6 Brescia — Avellino 1
7. Como — Atalanta
8. Fiorentina — Ascoli 1
9. Milan — Sampdorie 2

10 Napoli — Juventus 1
11. Torino — In'ernaîionale x
12. Udinese — Roma
13. Verona — Empoli 1

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI: 2.880.904 LEI.

1. PROGR. BR. 20 13 1 6 36-20 27
2 F.C. C ța. 20 12 2 6 43-12 26
3. Polit. Iași 20 11 4 5 28-11 26
1. C.S.M. Sv. 20 11 4 5 23-11 26
5. Steaua Mizil 20 10 4 6 30-25 24
6 Unirea Focș 20 10 2 8 20-23 22
7. Ceahl. P.N. 20 8 5 7 31-29 21

8. Olimpia Rm. S. 20 9 3 8 23-25 21
9. FEPA 20 10 1 9 20-28 21

10 C.F.R. Pașc. 20 9 2 9 27-20 20
11. Prahova PI. 20 9 2 9 21-21 20
12. Aripile Bc. 20 8 2 10 28-26 18
13. Delta Tulcea 20 8 2 10 27-32 18
14. Unirea Slob. 20 6 4 10 13-25 16
15. C.S. Botoșani 20 5 6 9 15-33 16
16. Dunărea CSU 20 7 1 12 27-25 15

17. Min. G.H. 20 5 2 13 22-36 12
18. Poiana Cîmp. 20 4 3 13 12-44 11

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
aprilie) : Minerul Gura Humoru
lui — Poiana Cîmpina (0—1) Po
litehnica Iași — F.C. Constanța 
(0—1), F.C.M. Progresul Brăila — 
-Xripila Victoria Bacău (0—1). 
FEPA ’74 Bîrlad — C.F.R. Paș
cani (0—2) Unirea Focșani — O- 
limpia Rm. Sărat (0—2). Unirea 
Slobozia — Ceahlăul P. Neamț 
(0—2), C.S.M. Suceava — F.C.M. 
Delta Tulcea (0—1), Steaua Mizil 
— Prahova C.S.U. Ploiești (0—2) 
C.S Botoșani — Dunărea C.S.U. 
Galați (0—3).

Briotă, M Verzescu, T. Ștefănes
cu. M. Focșan și C. Albu.

1. A.S.A. TG. M. 20 13 5 2 44-12 31
2. Progr. Vulcan 20 12 4 4 31-15 28
3. Electroputere 20 10 4 6 34-17 24
4. A.S. Drobeta 20 9 3 8 32-24 21
5. Sp. Muncit. 20 9 3 8 28-22 21
6. Gaz Metan 20 9 3 8 19-17 21
7. Inter Sibiu 20 10 1 9 24-23 21
8. I.C.I.M. Bv. 20 8 5 7 22-21 21
9. C.S. T-viște 20 9 2 9 28-29 20

10. Mec. Fină 20 7 5 8 25-26 19
11 I.M.A.S A. 20 8 3 9 25-35 19
12. Chimica 20 8 2 10 26-32 18
13. Carpati Mîrșa 20 6 5 9 25-25 17
14. ROVA Roșiori 20 7 3 10 17-32 17
15. Pandurii 20 8 1 11 16-35 17
16. Tract. Brașov 20 6 4 10 20-28 16
17. Automatica 20 6 3 11 18-33 15
18. Autobuzul 20 I 6 10 16-24 14

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
aprilie) : Pandurii Tg. Jiu — Au
tobuzul București (0—4). ROVA 
Roșiori — I.C.I.M. Brașov (1—1), 
C.S. Ttrgoviște — A.S. Drobeta 
Tr. Severin (0—3) Inter Sibiu — 
Carpațl Mîrșa (0—0). Chimica Tîr- 
năveni — Sportul Muncitoresc 
Slatina (3—1). Gaz Metan Mediaș 
— IM A SA Sf. Gheorghe (0—1). 
Tractorul Brașov — Electroputere 
Craiova (1—3). Mecanică Fină 
Steaua București — Progresul 
Vulcan București (1—5). Automa
tica Bucu~esti — A.S.A. Tg. Mureș 
(0—2)

I. Mihnca, I. Ghișa. T. Țăran u, 
C Crețu și I. Siminie

nuncte

1. „POLI" TIM. 20 12 5 3 46-24 29
2. F.C. Bihor* 19 11 6 2 31- 7 25
3. F.C. Maram. 20 9 5 6 38-15 23
4 Gloria B-ța. 20 10 3 7 30-18 23
5. U.T A. 20 11 1 8 28-32 23
6. C.S.M. Reșița 20 9 2 9 27-22 20
7. Met. Bocșa 20 9 2 9 24-25 20
8. Armăt. Zalău 20 8 4 8 31-34 20
9. Strung. Arad 20 8 4 8 22-27 20

10. Min. Paroșeni 20 7 5 8 23-23 19
11. Aurul Brad 20 8 3 9 26-28 19
12. Dacia Orăștie 20 9 1 10 29-33 19
13. C.I.L. Sighet 20 8 3 9 33-37 19
14. Olimp. S.M. 20 7 5 8 22-34 19
15. Unio S.M. 20 7 3 10 22-27 17
16. C.F.R. Cj.-N. 20 5 5 10 20-32 15
17 Min. Cavnic 19 6 1 12 26-33 13
i8. Mureșul Deva 20 5 2 13 15-42 12

• Ech’pă p°na Uzată Clu trei

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
aprilie) : Gloria Bistrița — Aurul 
Brad (0—0), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Politehnica Timișoara 
(3—4), Mureșul Deva — Dacia 
Mecanica Orăștie (0—1). Unic Satu 
Mare — Olimpia Satu Mare (1—1). 
Mineru’ Cavnl" — Metalul Bocșa 
(0—4) Minerul Paroșeni — C.S. 
U.T A-ad (0—t) C.S.M. Reșița — 
F.C BBior Oradea (2—1) Strun
gul Arad — Armătura Zalău 
(0—0) F.C. Maramureș Bala Mare 
— C.I.L. Sighet (0—0).

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
„LOTO" DIN 29 MARTIE 1987. 
FAZA I: Extragerea I: 62 24
74 16 52 44 37 48 36 27 59 55: ex
tragerea a tl-a: 10 69 42 4 13
11 65 14 7 89 56 26; extragerea 
a Iii-a; 3 5 56 29 88 54 52 7 42 
73 75 11: extragerea a IV-a: 31 
36 62 83 41 40 16 26 68 15 9 38. 
FAZA A Il-a. Extragerea a 
V-a: 90 52 25 74 11 53. extrage
rea a Vl-a: 43 39 57 41 69 70; 
extragerea a Vil-a: 2 88 76 20 
8 67. Fond total de cîștiguri : 
2 323.084 lei.



VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE „INTERNAT!OHALELE“ DE SPADA ALE ROMÂNIEI
A TOVARĂȘULUI UN CONCURS FOARTE PUTERNIC

țacouE ceaușescu.
yj

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA

(Urmare din pag. 1)

țări conlucrarea pe arena in
ternațională, adueîndu-și astfel 
o contribuție sporită Ia solu
ționarea in inleresui popoarelor 
a problemelor complexe ale 
lumii de azi.

Toasturile au
cu deosebit interes și 
Io cu vii aplauze. Au 
tonale i 
Republicii 
și Republicii

Dineul s-a 
atmosferă de 
și prietenie.

deschide noi 
extindere și în-

fost urmărite 
sublinTh- 
fost in- 

stat ale 
România 

Angola.

imnurile de
i Socialiste

Populare 
desfășurat într-o 
caldă cordialitate

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist 
Pepublicii 
împreună 
Ceaușescu 
Poporului

Ceaușescu. 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa Elena 
au depus la Palatul 
o coroană de flori 

la sarcofagul primului pre
ședinte al Republicii Populare 
Angola, dr. Agostinho Neto.

Ceremonia s-a constitui! in
tr-un profund omagiu adus 
memoriei eminentului condu
cător de partid si de stat a! 
Angliei, care a fost dr. Agos
tinho Neto, vechi și statornic 
prieten al 
personalitate 
Africii, a vieții politice inter
naționale.

comună de a 
perspective de 
tărlre a colaborării pe multi
ple planuri dintre România și 
Angola, cu convingerea că dez
voltarea, in continuare, a aces
tor raporturi este in interesul 
ambelor țări și popoare, în 
folosul cauzei păcii, securității 
și înțelegerii internaționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost, duminică după-amiază. 
oaspeții oamenilor muncii de 
la Rafinăria Petrangol.

Pe parcursul vizitei, munci
torii au dat expresie senti
mentelor de stimă, de profun
dă prețuire față de solii po
porului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost rugați să semneze în 
cartea de onoare a întreprin- 

acestui 
impor- 
muncii

0 Ultima secvență din cadrul 
Campionatelor Internaționale de 
scrimă ale României, ediția 1987, 
avînd ca protagoniști spadasinii/ 
s-a bucurat de cea mai consis
tentă participare. Și nu ne re
ferim numai la recordul de în
scriși pe foile de concurs (vi
neri dimineață, în Sala Floreasca 
din Capitală au intrat în primul 
tur al întrecerilor 138 de spor
tivi), ci, mai ales, la valoarea 
concurenților de peste hotare 
care au răspuns invitației fede
rației de specialitate. Astfel, în 
toate echipele reprezentînd cele 
șapte țări prezente — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, România, Polonia, U.R.S.S. 
(primele cinci au aliniat la 
București chiar cele mai bune 
garnituri) — s-au aflat spadasini 
din primul eșalon internațional, 
ca de exemplu sovieticii Krav
ciuk, Ageev și Tișko — un trio 
medaliat cu argint la ultima edi
ție a C.M de la Sofia polonezii 
Felisiak, Kostrzeva și- Sluszanski 
— primul dintre ei fiind fost 
dublu campion mondial de tine
ret și cîștigător al Cupei Mon
diale. cubanezul Castrc — fina-I____ _

•g list la C.M. ’86 sau Proske, din 
echipa R.D.G. — recent învingător 
ta concursul de la Magdeburg.

$ Intr-un asemenea onorant și 
J; solicitant context competitiv, am 

sperat într-o afirmare fără echi- 
0 voc a 

ales a 
marea 
doezi, 
titre,

0 tOC, 
g pier din prima echipă,

Pop. tn

amintirea

poporului român, 
proeminentă a

derîi, în 
eveniment deosebit de 
tant pentru oamenii 
dc la Petrangol.

★ 
seara, in 
general al Parti- 

pre- 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae

onoarea

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reintîlnit, duminică dimi
neața, cu tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare Ango
la. contintiind convorbirile ofi
ciale privind dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, precum și 
în probleme ale vieții interna
ționale.

Convorbirile care s-ati des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, au reliefat hotărîrea

Duminică 
secretarului 
dului Comunist Român, 
ședințele ~ 
România, 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele M.P.L.A 

— Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare An
gola, Jose Eduardo dos Santos, 
a oferit un spectacol de gală.

Spectacolul, în cursul căruia 
a fost prezentată o suită de 
cîntece revoluționare șl patrio
tice, a prilejuit evocarea eroi
cei lupte a poporului angolez 
pentru eliberarea socială și na
țională, pentru 
independenței 
țării.

La sfirșitul 
tiștilor Ie-a 
partea tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un frumos coș cu flori.

spadasinilor români, mai 
celor care cochetează cu 
performanță, Nicolae Bo- 
vicecampion mondial 

Felix Nicolae, Sorin 
și mai tînărul lor coechi- 

Adrian 
x------r- __ eliminările directe (16

sportivi) nu au ajuns, însă, de- 
cît primii doi (alături de N. Mi- 
hăilescu și A. Colcișcă), în finala 
de opt reușind să se califice 
doar F. Nicolae, întrucît N. Bo- 
doezi a pierdut la Kravciuk (8—10) 

g și surprinzător la T. Kuhnemund 
g (7—10). 
I...................................................................

en 
Sai-

Intrecîndu-l in primul asalt al 
finalei pe A. Kuhnemund (10—3) 
F. Nicolae l-a avut In față, în 
semifinală, pe puternicul spada
sin Kravciuk (cîștigător în acest 
sezon 
putut trece, 
intr-o poziție pe podium a re
prezentantului nostru Înaintea 
asaltului cu Felislak, și mai ales 

Nicolae a condus cu 9—6. 
însă, la metru (fall- 

defenslv !) el a

la Tallin),
Am sperat, totuși.

și
consolidarea 
suveranității

spectacolului, ar- 
fost oferit din 

Nicolae

de care n-a

cînd 
„Ancorat", 

g mentar spirit
pierdut în prelungiri ! Iată re- 
zultatele finalei probei indivi- 

g duale: Serghei Kravciuk (U.R.S.S.)
— Uwe Proske (R.D.G.) 10—6,

jx Felix Nicolae (România) — An- 
0 dre Kuhnemund (R.D.G.) 10—3,

Vitali Ageev (U.R.S.S.) — Laza-
rus Castro (Cuba) 10—3. Robert 

§ Felislak — Torsten Kuhnemund 
g (R.D.G.) 10—5 ; Kravciuk — Ni-

colae 10—6 : Ageev — Felisiak 
12—11 ; pentru locurile 3—4 : Fe- 
lisiak — Nicolae 12—11 ; pentru 
locurile 1—2 : Kravciuk — Ageev 
10—5.
întrecerea pe echipe, disputată 

duminică, a dat cîștig de cauză

puternicei 
Sovietice, 
nală, mai 
rul (9—5), 
naoea echipă a Cubei, cea care 
„scosese1* din cursă prima noas
tră reprezentativă (Nicolae, Bo- 
doezi, Saitoc, Pop și Mihăilescu,. 
Meciul acesta din urmă, aflat în 
faza „sferturilor", a fost și cel mai 
disputat al ultimei zile de con
curs, avînd o desfășurare dra
matică : oaspeții au condus cu 
4—1 și 5—3, spadasinii noștri au 
recuperat 
mai egalat o dată, la 6, pentru 
ca Nicolae și Bodoczi să cîștige 
următoarele două asalturi, scorul 
devenind 8—6. In acest moment, 
echipa noastră mai avea nevoie 
de un singur punct pentru a 
cîștiga întîlnirea. Sorin Saitoc a 
fost la un pas de a-1 obține 
(4—2), dar n-a reușit tușa vic
torioasă. Tot greul a căzut, ast
fel. pe umerii debutantului Ni
colae Mihăilescu. care a pierdut 
foarte greu. în prelungiri (la 5). 
în final. România I s-a clasat 
pe locul 5.

O frumoasă comportare ’ a avut 
și a doua noastră echipă, cu 
Adrian Colcișcă, Rudolf Szabo, 
Daniel Hondor. Ionel Stanciu si 
Radu Mitrăchîoiu, și ei compo
nent ai lotului reprezentativ. 
Aceasta a pătruns între primele 
4, în urma victoriei prețioase 
asupra Poloniei. Dar a pierdut 
ulterior la... viitoarea cîștigătoare 
(2—9). în întîlnirea pentru locu
rile 3—4, România II a cedat în 
fața R. D. Germane. Iață rezul
tatele : RDG — Dinamo Berlin 
9—0, - Cuba — România I 8—8 
(66—59 t.d. ; Nicolae 4 v, Staitoc
2 v, Bodoczi 1 v, Mihăilescu 1 v, 
Pop), URSS — Cehoslovacia 9—5. 
România II — Polonia 9—6. (Cal- 
cișcă 4 v, Szabo
1 v, Stanciu 1 v, 
Cuba — RDG 9—5, 
mânia II 9—2 (au 
cișcă și, respectiv, 
tru locurile 3—4 : RDG 
nia II 8—6 (Mitrăchîoiu 3 v. Sza
bo 2 v, Colcișcă 1 v, Stanciu și 
Hondor 
noastră, în timp ce în formația 
oaspete au tras
3 v, T. Kuhnemund 2 v. Fischer
2 v, Proske 1 v. Bieler) : pentru 
locurile 1—2 : URSS — Cuba 9—5.

Pau! SL4VFSCU 
Doina ST4NESCU

handicapul, apoi au

formații a Uniunii 
care a dispus în fi- 
greu decît arată sco- 
de nu mai puțin te-

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

€.1*1. dc Hochei - grupa £ CALIFICAREA IN GRUPA B S-A DECIS LA GOLAVERAJ!
Echipa României - pe locul 3

BRO.NDBY, 29 (prin
la trimisul nostru). Pe ...... ........
din localitate s-au încheiat între
cerile C.M. de hochei pentru se
niori grupa C, partida ultimă 
din program fiind decisivă pen
tru calificarea în grupa B : Ja
ponia — Danemarca 6—0 1 (2—0, 
l—0 3—0) Victoria surprinzătoa
re, prin ea însăși șl prin scorul 
înregistrat, a făcut ca trei for
mații — Japonia 
România — __ ______ ,
punctaj (11) departajarea făcîn- 
du-se prin rezultatele directe din
tre ele. Fiecare echipă a realizat 
în acest miniclasament cîte 2 
puncte dar golaverajul a dat în
cetate Japoniei (9—5). urmată de 
Danemarca (8—8) șl România 
(7— 11) In ce ne privește a in
fluențat negativ diferența de 6 
puncte cu care s-a pierdut me
ciul de joi, cu Danemarca (2—8). 
De asemenea în ultimele 47 de 
secunde ale ultimei partide, cu 
Iugoslavia nu s-a reușit menți
nerea avantajului de un punct și, 
dec5 obținerea victoriei, care ,a- 

indiferent de 
dintre Dane- 

programată 
România șl

telefon, de 
patinoarul

Danemarca și 
să obțină același

ales 
unor 
nile _____
căruia de 
nante, în 
colective, 
Hocheiștii noștri au acționat mai 
bine în reprizele a doua și a 
treia, cînd s-au apropiat de jo
cul prestat In fața reprezentati
vei Japoniei.

Primii au marcat hocheiștii un
guri. prin Kiss în min. 10. ega- 
larea a survenit în min. 27. cind 
a înscris Solyom, pentru ca în 
min. 32 Hălăucă să aducă avan
tajul de partea echipei Româ
niei : * " *
parte ________
disputată, scorul e din nou egal, 
2—2, prin punctul realizat de

Hălăucă

prin E. Antal, și Irosirii 
ocazii bune in atac, acțiu- 

individuale, din dorința fie- 
k. de a înscrie, fiind domi- 

dauna combinațiilor 
derutante și eficace.

2—1. In cea de a treia 
a meciului, deosebit de

secunde 
Majorează 
României 
peste 16 secunde. Hălăucă, iar în 
min. 28 Gliga ratează o mare 
ocazie. Peste 17 secunde se stin
ge lumina ! Pană de curent timp 
de 21 ele minute. La reluare, iu
goslavii înscriu de două ori și 
egalează. 3—3. prin Beribak și 
Pesici. în min. 32. respectiv 37. 
Hălăucă ridică scorul la 4—3 (în 
min. 59,13). Echipa Iugoslaviei 
cere timp de odihnă și în min. 
59,23ț scoate portarul și atacă în 
6 oameni, egalînd prin Mlina- 
rek. Cțu 10 secunde înainte de 
fluierul final Gliga scapă singur 
cu portarul, dar e oprit pentru 
ofsaid.

Au arbitrat bine Alajmo 
centru, — 
Jensen

Dragomir să egaleze, 
scorul în avantajul 

Gali (min. 26) și,

3 v, Hondor 
Mitrăchîoiu) ; 
URSS — Ro- 
punctat Cal- 

Szabo) : pen- 
Româ-

au concurat în echipa

A. Kuhnemund

BERLIN. 29 (Agerpres). — în 
turneul internațional de box de 
la Halle, ta limitele categoriei 
semimijlocie, pugilistul român 
Vasile Citea l-a învins prin k.o. 
tehnic ta prima repriză pe Dirk 
Krause (R.D. Germană), Iar cu
banezul - - • ■ —
ciștigat la puncte 
Adil Onorov (U.R.S.S.). La cate
goria ușoară Eduardo Correa 
(Cuba) a ciștigat prin k.o. tehnic 
meciul susținut cu Jose Ramirez 
(Mexic). In cadrul categoriei su- 
pergrea, Plotr Skok (U.R.S.S.) l-a 
întrecut la puncte pe Peter Hrlv- 
nak (Cehoslovacia).

BELGRAD, 29 (Agerpres). — In 
sferturile -de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Pola 
(Iugoslavia), jucătorul român 
Adrian Marcu l-a întrecut cu 
6—3, 6—2 pe Vasudevan (India), 
în timp ce argentinianul Garetto 
l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe iugo
slavul Sarici.

MOSCOVA. 29 (Agerpres). — 
Proba feminină din cadrul con
cursului internațional de gimnas
tică de la Moscova a revenit 
sportivei sovietice Olga Strajeva, 
clasată pe locul întîi la individual 
compus cu 39,30 p, urmată de 
coechipierele sale Svetlana Bai
tova 39,25 p. Elena Gurova. 39 p, 
Alevtina Prlahlna 38,55 p.
riana Tudor (România) 33.50 p, 
Eugenia Golea (România) 33.25 o, 
Bosanka Demlreva (Bulgaria), 
Cen Ghen Hl (R.p.D. Coreeană) 
cu 38 p flecare.

Candelario Duvergel a
în fața iul

Ma<

• PE SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT ®

Kaunas au întrecut 
93—83 (39—47) forma- 
Moscova.
Americanul Buster

dec5 < ________
sigura calificarea 
rezultatul jocului 
marca și Japonia. 
3upă locul dintre 
Iugoslavia.

ROMANIA — UNGAREI 
(0—1, 2—0, 2—1). A fost un 
greu, datorită rezistenței 
opus'' de adversari, ca șl 
puțului mai slab al echipei

4—2 
meci 
dîrze 
înce- 

—----- ... --------r— noas
tre. care a sreslt în apărare, mai

prin punctul realizat 
Pek în min. 48, dar _______
(min. 57) și Solyom (min. 59) 
pecetluleso o __
la care o contribuție substanția
lă șl-a adus Huțan, socotit cel 
mai bun portar al grupei C.

A arbitrat foarte bine Sarto 
(Italia), asistat de Uldall (Dane
marca) . șl Plas (Olanda).

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 4—4 
(1-1, 2—2, 1—1). O partidă de-a 
dreptul dramatică, în care am
bele echipe au luptat pentru 
victoria atît de necesară ocupă
rii locului secund ta clasament, 
pentru calificarea ta grupa B. 
Dar scorul a fost simetric, pe 
ansamblu șl pe reprize. Primul 
gol — iugoslavul Kovacs. in 
min. 20. pentru ca peste cîteva

victorie meritată.

zanon (ambii Italia) 
(Norvegia).

Mircea TUDORAN

la 
Si

rezultate • Japonia —
Coreeană 9—0, Iugoslavia

Alte
R.P.D. , __________
— Belgia 28—1, Danemarca"— Bul
garia 10—3, R.P.D. Coreeană — 
Belgia 3—t Ungaria — Bulgaria 
6—2.

CLASAMENTUL FINAL :
1. Japonia
2. Danemarca
3. România
4. Iugoslavia
5. Ungaria
6. R.P.D. Cor
7. Bulgaria
8. Belgia 

Primele două
movat în grupa

ATLETISM a In prima zi a 
concursului de la Beijing, Yu 
Houren a stabilit un nou record 
al Asiei in proba feminină de 
aruncarea discului cu performan
ța de 66,76 m. Precedentul record 
aparținea tot unei atlete chineze 
— Hou Xuemei — cu 63,48 m.

BASCHET • Campionatul mas
culin al U.R.S.S. a fost ciștigat 
de echipa Jalghiris Kaunas, care 
cucerește pentru a patra oară 
titlul. In meciul decisiv baschet- 
baliștii din 
cu scorul de 
ția Ț.S.K.A

BOX a
Drayton a recucerit titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
welter (versiunea I.B.F.) învin- 
gîndu-1 prin k.o.. In repriza a 10-a, 
pe francezul Freddy Sals Skou- 
ma, în gala desfășurată la Can
nes.

CICLISM ® Turul Cataloniei a 
fost ciștigat de rutierul 
Vicente ~ 
men tul 
(R.F.G.) 
(Spania)

POLO 
ternațional de la 
fost ciștigat de 
din Berlinul Occidental — 7 p, ur
mată în- clasamen'ul final de for
mația iugoslavă Jug Dubrovnik.

ȘAH • In runda a 5-a a tur
neului de la Sarajevo, Polugaev- 
ski a pierdut la Cvitan, Dizdare- 
vicl a fost învins de Seirawan, 
Vaganian a ciștigat la Sokolov, 
iar partidele Nikolici — Miles și 
Kurajița — Drasko s-au încheiat 
remiză. Lider al clasamentului es
te englezul Miles, cu 4 p. © După 
4 runde, în turneul de la Rincon 
(Spaniay, în clasament conduce 
maestrul iugoslav Todorcevici — 
cu 3 p. urmat de englezul Heb-

spaniol 
clasa- 

de Peter Hllse 
Mlguel Indurain

Belda, urmat în 
final de Peter 
ia 17 s.
la 2,11.
PE APA « Turneul in- 

Budapesta a 
echipa Spandau

den — 2 5 p (1). 
Georgadze — 2 p 
4-a, Todorcevici a 
den, iar Georgadze a remizat 
Rodrlgu-ez. • Turneul de la Trna- 
va s-a încheiat cu victoria maes
trului sovietic Smaghin, care a 
realizat 9 p din 13 posibile. L-au 
urmat în clasament compatriotul 
său Palatnik și iugoslavul Gove- 
darița — ambii cu cîte 8 p, Lanch, 
StogI (ambii Cehoslovacia) și Kin- 
dermann (R.D. ~ 
cîte 7 p.

TENIS A In 
ale turneului 
contînd pentru 
favoriții au obținut victorii sohn- 
tate : vest-germanul Boris Becker 
l-a întrecut, cu 3—6, 6—4, 6—4 pe . 
iugoslavul Slobodan Zivojinovici, 
suedezul Mats Wilander a dispus 
cu 6—-0, 6—2 ăe australianul Mark 
Kratzmann, iar americanul John 
McEnroe l-a eliminat cu 6—3, 6—1 
pe Italianul Paalo Cane. într-o 
altă partidă campionul indian Ea
rnest) Krishnan l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe elvețianul Roland 
Stadler.

TIR CU ARCUL q La Adelaida, 
în Australia, s-a încheiat cea 
de-a 34-a ediție a Campionatelor 
Mondiale. In proba masculină, pe 
primul loc s-a situat Vladimir 
Evseev (U.R.S.S.). cu 329 p, ur
mat de Andreas Lippoldt (R.F.G.) 
— 326 p și de Jay Barrs (S.U.A.) 

, — 319 p. In proba feminină, pri
mul loc a fost ocupat, de Ma 
Xiangjun (R.P. Chineză).

VOLEI A Finala turneului fe
minin dotai cu „Cupa Canada" se 
va disputa între selecționatele 
Cubei și R.P. Chineze. în semifi
nale, voleibalistele cubaneze au 
dispus cu 3—0 de echipa S.U.A., 
în timp ce R.P. Ch’neză a cîștigat 
cu 3—1 în fața echipei Japoniei.

și sovieticul 
etc. In runda a 
ciștigat la Heb- 

cu

Germană) cu

optimile de finală 
de la Bruxelles, 
,.Marele premiu".

<—4)
7 3 0 4 32:28 6 
7 2 0 5 13:45 4
7 1 1 5 SI :40 3
7 0 0 7 8:96 0 
formații au 
B.

pro-

ALMA ATA. — Cu prilejul con
cursului internațional de patinaj 
viteză sportlvu sovietic Andrei 
Bobrov a stabilit un nou record 
mondial in proba de 1 500 m cu 
timpul de 1:52.48 
In ziua ș doua a _________
sportivul american Nlck Thometz 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 1 000 m cu timpul de 
1:12 05 (v.r 1:12.31).

MURMANSK. — Proba feminină 
de 10 km din codrul concursului 
de biatlon a fon cîștlgatâ de

PE GHEATA $1 PE ZĂPADĂ

(v.r. 1 :52,70). 
concursului.

schloara sovietică Kaie Parve, cu 
timpul de 42:22,43, urmată de 
coechipierele sale Liubov Melno- 
va — 43:21.70 și Verna Cernise va 
— 43:47,52

OTTAWA. — în cel de-al doilea 
mec: al turneului pe care-1 între
prinde în Canada selecționata foș
tilor internaționali de hochei pe 
gheață din U R.S.S. a evoluat 
în compania echipei olimpice

a țării-gazdă. Hochelștli cana
dieni au term'nat învingători 
cu 2—1 (1—0, 1—1 0—0). In pri
mul joc, disputat la Hamilton, 
oaspeții au ciștigat cu 6—4.

TUX (AUSTRIA). - Proba mas
culină de slalom superurlaș a re
venit schiorului austriac Leon
hard Stock, cu timpul de 1 :24.97. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
concurenții elvețieni Martin Hangl 
și Gustav Ohrll ambii Înregis
trați în 1:25.47.

• Ieri, în campionatul Italici 
(et. 24) : Brescia — Avellino 2—0, 
Como — Atalanta 2—1. Fiorenti
na — Ascoli 2—1, Milan — 
Sampdoria 0—2 !, Napoli — Ju
ventus 2—1, Torino — Interna- 
zionale 0—0, Udinese — Roma 
2—1 !, Verona — Empoli 1—0. Pe 
primele locuri : Napoli 36 p. 
Roma, Internazionale cu cîte 31 p, 
Juventus 30 p.

a Un membru al guvernului bri
tanic a anunțat că a fost studia
tă posibilitatea ca persoanelor 
implicate în acțiuni huliganice pe 
terenurile de fotbal să li se re
fuze pașaportul, evitîndu-se ast
fel incidentele pe care așa-zișii 
suporteri ai echipelor engleze le 
provoacă în continuare în străi
nătate.
• Localitatea vest-germană Go-

tersloh a găzduit meciul dintre 
selecționatele R.F. Germania șl 
Spaniei, contind pentru prelimi
nariile C.F. rezervat echipelor de 
juniori II (cădeți).

Tinerii fotbaliști vest-germani 
au obținut victoria cu scorul de 
2—0 (0—0). înainte de acest joc, 
la Londra în meci amical selec
ționata Angliei a dispus de R.F. 
Germania cu 2—0
• Noul antrenor 

limpice a Braziliei, 
to Silva, a anunțat 
jucători c" va participa la turneul 
de calificare programat luna vi- 
Itoar: tn Bolivia. Din lot fac par
te, printre alții, Ze Carlos (por
tar). fundașii zanata. Ricardo șl 
Neislnhc. mijlocașii Bernardo,, 
Edu, Bebeto șl Valdlr șl atacanțli 
Mauricio Evaîr și Mirandinha.

(0-0).
al echipei o- 
Carlos Alber- 
lotul de 20 de


