
Salut frățesc oaspeților dragi 
din Po'onia populară

Poporul nostru primește oas
peți dragi. Astăzi sosește într-o vi
zită de prietenie, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guvernu
lui Republicii Populare Romine, 
delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a Guvernului Re
publicii Populare Polone. Delegația 

este condusă de tovarășii Wladysâaw 
Gomulka, prun secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Jo6ef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

Popoarele celor două țări prie
tene sînt legate de o tradițională 
șî trainică prietenie care, în anii 
regimului democrat-popular, s-a 
întărit și aprofundat. Unite prin 
interese și țeluri comune — cons
truirea socialismului și apărarea pă
cii — popoarele romîn și polonez 
au avut posibilitatea in anii de 
după război să se cunoască mai 
bine, să conlucreze în mod crea
tor, să colaboreze îinpărtășindu-și 
reciproc din experiența construcției 
socialiste, să facă intense schim
buri economice, tehnico-științifice, 
culturale și sportive, 
presie a relațiilor 
dintre cele două țări o constituie 
semnarea în urmă cu 9 ani a Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală romfao-polon. 
De atunci, relațiile dintre cete două 
țări prietene s-au dezvoltat necon
tenit, pe toate planurile. R. P. Po-

O ex- 
frățești

Prima etapă 
a campionatului 

H de polo
Ieri dimineață la ștrandul „Dan- 

te Gherman" din Capitală s-a desfă
șurat — în întregime — prima etapă 
a campionatului categoriei A de polo 
pe apa. Rezultatele celor trei întîlniri 
s-au soldat, așa cum pronosticăm în 
avancronica noastră, cu rezultate scon
tate. Intr-adevăr, formațiile noastre 
fruntașe C.C.A. și Dinamo Bucu

rești au trecut cu ușurință de adver
sarele lor (Start-București și — res
pectiv — Ilefor Tg. Mureș), în timp 
ce C.S.U. București a învins pe Știin
ța Cluj cu 4-2.

Așa cum spuneam mai sus, C.C.A. 
a învins fără emoții echipa Start 
București, noua promovată în campio
natul categoriei A. Scor final: 9-3 
(5-2). In prima repriză, militarii au 
atacat mai mult și mai variat, reu
șind să-și creeze un avantaj de trei 
goluri. In tot acest timp. Start a ju
cat timid și prudent, folosind pentru 
acțiunile ofensive unul sau cel mult 
doi jucători. De altfel și cele două 

^^incie Înscrise în această primă par- 
a jocului au fost marcate din rozi- 

de centru fix. La reluare, foștii 
campioni și-au mărit avantajul mulțu
mită unui joc ceva mai variat în a- 
tac. Au marcat: Marchițiu (3), Bla 
icc (3), Grințescii (2) și losim de la 
învingători, Ghidali, Naum și Ganga

lonă a participat cu mașini, spe
cialiști și utiilaje fa construirea 
„Podului prieteniei" peste Dunăre 
și participă acum, alături de R. D. 
Germană și R. Cehoslovacă, 
construirea marelui combinat 
celuloză de stuf din țara noastră. 
La rîndut lor, petroliștii din țara 
noastră împărtășesc din toată ini
ma petroliștilor polonezi experien
ța lor în domeniul extracției și 
prelucrării petrolului.

Schimburi la fel de active ca și 
în toate celelalte domenii de acti
vitate s-au produs și în sport. 
Sportivii romîni au învățat mult 
din măiestria unor atleți, scrimeri, 
canotori polonezi, tot așa după cum 
au dat un sprijin consistent popu
larizării și dezvoltării in R. P. Po
lonă a unor discipline sportive ca 
handbalul și rugbîul

Alături de celelalte țări socialis
te, R. P. Română și R. P. Polonă 
îndeplinesc un rol activ In lupta 
pentru întărirea păcii și securității 
generale în Europa și sprijină cu 
fermitate importantele initiative și 
acțiuni ale U.R.S.S. pentru pace, 
pentru crearea destinderii încordă
rii in relațiile internaționale. Sînt 
bine cunoscute propunerea guver
nului polonez cu privire la crea
rea unei zone denuclearizate în 
Europa Centrală șl propunerea gu
vernului român pentru înfăptuirea 
unei largi colaborări a statelor din 
Balcani, dovezi concrete afe voin
ței de pace a celor două popoare.

Vizita delegației guvernamentale 
ți de partid a R. P. Polone în țara 
noastră, constituie o contribuție de 
seamă la întărirea continuă a rela
țiilor romino-polone. la cauza întă
ririi continue a marii familii a sta
telor socialiste. Poporul nos
tru, tineretul patriei, adresează din 
toată inima oaspeților din R. P. 
Polonă tradiționala urare: BUN 
VENIT. OASPEȚI DRAGI DIN 
POLONIA POPULARA FRĂȚEAS
CA!
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Rezultate de valoare internațională 
in concursul „jubileului Dinamo“

• iolanda Balaș: 1,74 m ! • N. Rășctaiescii la 14 cm. de racord. • Maria Itkina, H. Reinnagel
Z. Lewandowski și-au confirmat valoarea.

Seria
interne și 

de cea de a 
țării duhului 
rești a fost 
at batic găzduit sâmbătă 
pe stadionul Dinamo.

manifestațiilor sportive 
internaționale prilejuite 
X-a aniversare a infiin- 
sportiv Dinamo Bucu- 

deschisă de concursul 
si duminică

A fost o competiție atletică reu
șită, interesantă și care s-a sokfat 
cu o serie de rezultate excelente 
pentru început de sezon fn aer li
ber.

Și de data aceasta Iolanda Balaș 
(C.C.A.) a obținut rezultatul cei 
mai bun al concursului. Adăugind 
4 cm. performanței de 1,70 m. pe 
care o realizase în două concursuri 
consecutive, Iolanda Balaș și-a întă
rit poziția pe care o ocupă în frun
tea clasamentului celor mai bune să
ritoare din lume în acest an. Intre- 
buințînd pantofi cu talpă obișnuită 
(fără nici un fel de îngroșare) Io
landa Balaș a trecut din prima în
cercare foaie înălțimile și a avut o 
săritură destul de bună la 1,78 m.

<1

Sosire foarte sirinsă in finala cursei de 10d m. Juniorul Alircea Șicul 
(al doilea din stingă) a obținut victoria in fața unor concurenți consâcrați 
at probei. (Foto: R. VILARA)

Tinerețea și-a spus cuvântul
în finalele campionatelor republicane de box!

următoare s-au clasat:
. ) cu

Dragomirescu (Rapid)

Pe locurile _______ _____ ____
Ronczewska (Gwardia Varșovia) 
1,55; Ant. T 
1,45 m.

După ce cu o săptămînă

rte la învinși. N. Blidarii a condus 
cu scăpări formațiile: C.C.A.: Mari
nescu — PATRICHI, losim — BLA- 
JEC — St. lonescu, Grintescu, Măr
eții! in ; START BUC. : Bendu — FI- 
RO1U, Nagv — A. lonescu — Năimi, 
Ganga, GHJDALI.

Cea dc a doua partidă a opus (eu 
mici excepții) garniturile secunde ale 
echipelor C.S.U. Buc. și Știința Cluj. 
Au învins bucureștenii care au avut 
mai buni înotători. Cu acest atuti pre
țios ei au fost mai mobili și au câș
tigat cu 4-2 (3-1). Oaspeții au fost 
nevoiți să recurgă la serviciile unor 
jucători (Argintam, Balaș. Fazrkas) 
care n-an putut să țină nici un mo
ment pasul cu adversarul. Au mar
cat: Măriuță (2), Cloșcă și Camin- 
schi pentru gazde și Balaș, Cozma 
pentru oaspeți. A. kiss (Tg. Mureș) a 
condus bine echipele: C.S.U. Buc.: 
Banc — Iepure, CH1R1AC — Camin- 
schi — CLOȘCA, Măriută, Ștefănescu; 
ȘTIINȚA CLUJ: Mayer — Bogdan, 
Ari ipt» u — Balaș — COZMA, Ta
nias, Fazekas.

In ultimul meci al zilei Dinamo Bu
curești a învins la scor pe Ilefor Tg. 
Mureș: 9-0 (4-0). Campionii au pre
zentat o echipă omogenă care a stră
lucit mai ales în momentele în care au 
înțeles să deschidă jocul și să folo
sească pătrunderile. învinșii n-au pre
zentat nici un moment un pericol 
pentru dinamoviști: între Both și Rigo, 
r’nnurii ’itcători fo’osiți în atac și cei- 
l»'ti copcii interi a existat permanent 
un snațiu liber în care învingătorii 
s a«i mișcat cum an vrut. Ati marcat: 
B"d tă 16). Cociuban (2), Al. Po
pescu. N. Nicolaescu a condus echi
pele: DINAMO: Biro — BĂDIȚA, Co- 
chiban — AL. POPESCU — Rufn- 
schi, Cinteanu. O-anță; ILEFOR T*“ 
MUREȘ: CSISZER — Fodor, Nășea — 
Meder — Vereș, Both, Rigo.

• Cea mai bună reuniune pu gilistică din ultimii ani.
• Doar C. Dumitrescu și Gh. Negrea și-au păstrat titlurile.
• Dragnea l-a învins pe Lin ca după un meci dramatic.
• Puiu Nicolae, Toma C-tin, A. Farkaș, V. Czegell, C. Dumitrescu, 
Ok- Negrea, V. Mariuțan, sînt noii campioni.
• Succesul boxerilor de la Dina mo.

S-a consumat și ultima gală a finalelor republicane de box. Și nu este 
lipsit de semnificație faptul că doar doi din cei 10 campioni de anul 
trecut (C. Dumitrescu și Gh. Negrea) au reușit să îmbrace și a- 

nul acesta tricoul albastru cu dungi tricolore. Dintre oeilalți, Toma Cons
tantin și Hie Dragnea au recucerit titlurile deținute cu câțiva ani în urmă, 
Petre Popescu și Dumitru Rizea, doi pugiliști cu vechi „state de servi
eta" și-au văzut fa sfârșit visul îndeplinit iar Puiu Nicolae, Andrei Farkaș, 
Vasile Czegefi și Vasile Mariuțan au imprimat — prin victoria lor 
nală — o caracteristică a tinereții
Vorbind despre reuniunea decisivă, 

trebuie să spunem din capul locului 
că ea a izbutit să satisfacă exigen
țele, situîndti-se cu mult peste nivelul 
galelor de box din ultimii ani. Intr-a
devăr, au lost meciuri disputate cu o 
rară înverșunare care nu a prejudi
ciat însă calității în sine, schimburile 
de lovituri, deși foarte dure, fiind de 
o exemplară claritate. Puținele excep
ții, furnizate într-o oarecare măsură 
de partidele Popescu-Vlădescu și Cio- 
botaru-Mariuțan, nu pot șterge însă 
impresia deosebită pe care ne-a lă
sat-o, în ansamblu, gala de sîmbătă 
seara. Și pentru a termina aceste d-

Vasile Mariuțan au imprimat — 
întreceri.
considerații preliminare, 

să noiăm aci faptul 
dinamoviști au adus

fi.
acestor 

teva 
cuvine 
pugiliștii 
burilor lor jumătate din numărul to
tal al titlurilor puse în joc. Și pentru 
aceasta, cele mai călduroase felicitări 
antrenorilor Ion Popa, C. Nour și 
Aurel Weintraub I

Prima pereclie care a urcat treptele 
ringului a fost cea de categorie mus
că : Vasile Vuililă (C.S. Marina Cons
tanța) și Puiu Nicolae (Dinamo Or. 
Stalin) Constănțeanul pornește decis 
la atac, iar Puiu pare surprinzător 
prudent Se schimbă lovituri dure 
la semi-distanță, totuși arbitrul

se 
că 

clu-

de 
de

I. Dregnea, D. Rizea, P. Popescu,

Tonitza nu are ocazia să intervină 
prea des. Finișul excelent al lui Puiu 
Nicolae, caracterizat prin serii pre
lungite, la corp și la figură, îi aduce 
tînărului și talentatului pugilist din 
Orașul Stalin victoria la puncte.

Un meci extraordinar de strlns a 
prilejuit finala categoriei cocoș. Ar
bitrul Petre Epureanu a făcut față 
cu competență unu) meci greu, în care 
Toma Constantin (Dinamo București) 
și Victor Schâopu (C.C.A.) au furni
zat o ultimă repriză pe drept cuvînt 
infernală. După o primă repriză sen
sibil egală, Șchiopii obține avantaj în 
următoarea, pistonîndu-1 pe Toma cu 
numeroase stingi la figură. In schimb 
în repriza a treia, Schiopu are o 
„cădere" surprinzătoare, pcrmițîndu-i 
lui Toma să refacă terenul. Orientîn- 
du-se după finișul mai bun al dina- 
movistului, care a terminat mai proas
păt, juriul i-a acordat victoria la 
puncte lui Toma Constantin, care re
intră astfel după o pauză de șase ani 
în posesia titlului de campion.

La categoria pană — sub condu
cerea pricepută a Ini P. Mihelfy — 
și-au disputat șansele Emil Cișmaș 
(C.C.A.) și Andrei Farkaș (Unirea Ti
mișoara). Tînărul lăcătuș de la „Am-

După ce cu o săptămână înainte 
furnizase una din surprizele primei 
etape a campionatului pe echipe, 
depășind de 3 ori, Nicolae Rășcă- 
nescu (C.C.A.) s-a „răzbunat" ieri 
arătîndu-ne adevăratele-i posibilități. 
Și acestea sînt cele exprimate 
excelenta performanță de 62,34 m. 
(la 14 cm. de recordul țării). Locu
rile următoare au fost ocupate dei 
C. Dumitru (Rapid) 57,68 m. ; C. 
Drăgnlescu (T.C.H.) 52,98 și V. la- 
coveanu (Rapid) 51,03 m.

Ghiar fără adversare de talia ei, 
Maria Itkina (Dinamo Minsk) a fă
cut dovada remarcabilelor calități 
care i-au adus atîtea succese și care 
îi îndreptățesc pe specialiști să o 
considere și în acest an favorită la 
campionatele europene de la Stock-' 

..: I. Itkina. 11,9;
"; 3. L. ~ 

4. M. Zottu
G. Luță (Rapid) 

200 m.: 1. Itkina 24,4; 2. E. 
laeva (Din. Minsk) 26,0; 3. 
poezi 26,3; 4. S. Băltăgescu 
26,3.

Heifried Reinnagel (Dinamo Ber
lin) și-a confirmat prestigiul ,de ex- 
celent alergător pe distanțe mijlocii. 
Rezultate: 800 m.: I. Reinnagel
1:50,6; 2. Z. Vamoș (Din.) 1:51,0; 
3. Mihaly (Din.) 1:53,0; 4. Kohler 
(Din. Berlin) 1:53,2; 5. M. S'adeker 
(Rec.) 1:57,8; 1.500 m.: I. R' innal 
gel 3:46,9; 2. Kohler 3:55,4; 3. V. 
Popa (Din.) 4:00,8.

Reprezentanții clubului polonez 
Gwardia au evoluat la înălțimea re
putației atletismului din țara lor. 
Zbignyew Lewandowski, posesor al

nescu (C.C.A.)

Mm. La 100 ni.:
I. Luță (Rapid) 12,3; 
(Rapid) 12.5; 
12,6; 5. "

5.

<!e

2; 
Bendiu 
(Din.) 

12.7; 
Ermo-’ 
A. Li! 
(Met.)’

(Continuare în pag, 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)

P. 
expediată de Gh. Negrea.

De data aceasta Zaharia a reușii să pareze directa de dreapta

(Foto; GH. DUMITRU)

C.S.U. — A.S.Z.

IAȘI 11 (prin telefon). — Pe sta
dionul „23 August" din localitate s-a 
disputat ieri prima înfîlnire interna
țională de rtigbi pe care a găzdtiit-o 
capitala Moldovei. Protagoniste: for
mațiile C.S.U. lași (care activează în 
prima categorie a țării) și A.S.Z. Var
șovia. Satisfacția celor 5000 spectatori 
ieșeni prezenți la joc a fost cu atît 
mai mare, cu cîf această premieră 
rugbistică internațională a coincis cu 
o categorică victorie a echipei ieșene: 
19—0 (6—0). Partida a fljăctit și prin

Varșovia IP—0

desfășurarea a numeroase faze de joc 
deschis, în care s-au remarcat și oas
peții, a căror linie de trei sferturi a 
produs o frumoasă impresie. Rugbiștiî 
ieșeni (care în ultima partidă de cam
pionat au terminat la egalitate cu et' 
chipa C.C.A.) par a-și fi găsit ca" 
dența, desfășurind un joc mereu îm
bunătățit.

Punctele învingătorilor au fost rea-: 
lizate de: Ralcan (6), Robert (10)j 
Cardoș (?>)■

Petre Codrea, corespcSftivuL
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Lepădatu, fundașul dreapta al Științei București, 
efort — o acțiune a tui Pană (Poiana Cîtnpina)..ultim

ÎȘtiința — Poiana 6—2.

respinge —
i. Fază din 

(Foto: T. ROIBU)

cu un 
meciul

Rădăuți—uq raion cu bogată activitate sportivă
Pe an ce trece tot mai mulți sînt 

tinerii din raionul Rădăuți care par
ticipă cu însuflețire la numeroasele 
competiții de masă, Ia amenajarea și 
■construirea de baze sportive simple, 
la o viață sportivă organizată. In 
orașul Rădăuți, de pildă, cu sprijinul 
consiliului raional U.C.F.S. s-a cons
truit un parc sportiv care cuprinde o 
sală de sport utilată cu instalații mo
derne, un stadion cu pistă de atle- 
itism, un stadion de iarnă, teren de 
tenis, baschet, volei. In acest oraș a 
fost constituit clubul sportiv ,,Sportul 
muncitoresc", care activează încă de 
pe acum cu șapte secții pe ramură de 
sport. O activitate frumoasă și promi
țătoare desfășoară și celelalte 13 co
lective sportive din orașul Rădăuți.

Cu toate acestea, în urma analizei 
făcute de biroul comitetului raional de 
partid Rădăuți s-a constatat că miș
carea sportivă din mediul sătesc se 
dezvoltă într-un ritm mult prea lent față 
de posibilitățile și cerințele existente. 
Au fost luate o serie de hotărîri im
portante pentru toate sectoarele inte
resate, pentru impulsionarea activității 
sportive din mediul sătesc. Astfel, în 
primul rtiid, toate sfaturile populare 
comunale au repartizat suprafețe de 
teren viran și, prin muncă voluntară, 
au fost amenajate zeci și zeci de te
renuri simple de volei, fotbal, gropi de 
sărituri etc.

Din fondurile realizate pe scară
cală s-au cumpărat materiale și echi
pamente sportive în valoare de 27.000 
Iei care au fost repartizate, în funcție 
de nevoi, colectivelor sportive sătești. 
In fiecare duminică se deplasează în 
mediul sătesc echipe sportive de pro
pagandă pentru popularizarea diferi
telor discipline sportive. In această 
acțiune s-au evidențiat pînă în pre
zent colectivele sportive Metalul „21

lo-

Decențbrie". Progresul I.R.F. și clubul 
„Sportul muncitoresc", toate din Ră
dăuți. De asemenea, cadrele tehnice 
sportive ale centului de raion se de
plasează periodic la sate, ajutînd co
lectivele sportive în pregătirea tehnică; 
a sportivilor. Merită să fie eviden- 
țiați cu acest prilej antrenorii N. 
Ruță (atletism), F. Atnbru (fotbal) și 
losif Satinger (baschet).

Pentru a da în viitor o formă cît 
mai atractivă desfășurării Spartachia- 
dei de vară ă tineretului consiliul ra
ional U.C.F.S. Rădăuți, cu sprijinul di
rect al comitetului raional de partid, 
a organizat primul festival sportiv al 
tineretului sătesc, care cuprinde — pe 
lîngă disciplinele sportive^prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei — și că- 
lăria. Numărul de membri înscriși în 
U.C.F.S. a crescut pînă la 5.204 pe 
raion, hi ziua de 4 mai în toate co
munele raionului Rădăuți s-a făcut 
deschiderea festivalului sportiv, la care 
au participat peste 7.000 concurenți, 
iar întrecerile sportive au fost urmă
rite cu viu interes de mii de țărani 
muncitori. In mod deosebit au plăcut 
întrecerile de călărie, sport cu tradi
ție pe aceste meleaguri. Cu prilejul 
acestor întreceri, în comuna Horodnic 
s-a prezentat la startul concursului și 
bătrînul colectivist Ion Cărdei în etate 
de 64 ani, care a ținut să fie în în
treceri alături de cei tineri. Trebuie re
marcat faptul că fiecare colectiv spor 
tiv din raionul Rădăuți și-a procurat 
echipament sportiv și materiale spor
tive.

Intr-un viitor apropiat toate aceste 
eforturi ale organelor locale vor da 
roade și mai mari, contribuind Ia dez
voltarea largă a sportului la sate.

S. HEIFERMAN
activist U.C.F.S. Rădăuți

Rezultate de valoare internațională 
în concursul „jubileului Dinamo“

(Urmare din pag. 1)

unei „duble foarfeci" bine realizate 
ftehnic, a sărit 2,01m., la înălțime, 
iar tînărul Janusz Gronowski (22 ani) 
a obținut 4,26 m. la prăjină.

Atleții noștri, în marea lor majo
ritate, s-au prezentat bine la această 
primă confruntare internațională. 
Performanțele Iolandei Balaș și Nic. 

.Rășcănescu au răsunet internațional 
•dar și altele din rezultatele concu- 
renților romîni merită toată atenția. 
NC gîndim la cei 7,17 m. realizați 

>'de Rudolf Licker la lungime (a avut 
■'5 din cele 6 sărituri peste 7 m.), 
la revenirea în formă a toi Mihai 
Raka, exprimată de un frumos 49,33 
ffi. (la 10 cm. de cel mat bun rezul 
Hat al său), la rezultatele cursei de 

■400 m., în totalitatea lor, !>a Paul 
iloan care la interval de 8 zile a 
iaărit pentru a doua oară 4,20 m. la 
(prăjină, la Ana Coman, Maria Diți, 
'Ioana Luță, Șerban Ciochină și Ad. 
Ionescu. Sorin Ioan, Mircea Stein etc.

Iată acum celelalte rezultate ale 
concursului: BARBAȚI : 100 m.:
L M. Stein (Din.) 11,0; 2. Stoenes 
cu (Din.) 11,0; 3. Prisiceanu (T.C.H.) 
11,1 ; 200 m.: 1. StoeneAcu 22,4;
2. Enache (C.C.A.) 22,6; 400 m.: 1. 
Wiesenmaver (Din.) 48,6; 2. Savel 
(Din.) 48,7: 3. Vamoș 49,9; 4. Cor- 
șatea (Rapid) 50,7; 5. Sandu (Voin- 
(ța) 50,8; lungime: 1. Ljcker (Din.)

7,17; 2. S. Ioan (G.G.A.) 7,11; 3. Pău- 
nescu (Din.) 6,63; triplu: 1. Ciochi
nă (Din.) 14,48; 2. Thierfekter (Din. 
Berlin) 14,35; 3. Ionescu (Din.) 
14,14; 4. Vencu (Met.) 13,97; înăl
țime: 1. Z. Lewandowski 2,01; 2. 
Merică (Din.) 1,93; 3. Boboc (G.G.A.) 
1,90; 4. G. Dumitrescu (G.S.U.) 
1,90; 5. Thierfelder (Din. Berlin) 
1,90; prăjină: 1. Gronowski 4,26; 
2. P. Ioan (C.G.A.) 4,20; 3. Szabo 
(G.G.A.) 4,10; 4. Gfrleanu (Prog.) 
4,00; greutate: 1. Ivanov (Din.) 15,58; 
2. Stoian (Din.) 13,57; disc: 1. M. 
Raica (Met.) 49,33; 2. Manolescu 
(Din.) 48,70; suliță: 1. Gh, Valman 
(Din. Talin) 72,47 ; 2. A. Demeter 
(Din.) 68,85; 3. E. Ahrend (Din. 
Berlin) 65,55 ; 4. D. Zamfir (Din.) 
63,10. FEMEI: 800 m.: 1. Levițka 
(Din. Riga) 2:14,8; 2. G. Dumitrescu) 
(Met) 2:19,8; 3. Z. Voinea (Met.) 
2:24,0; lungime: 1. M. Pândele (Din.) 

~ Belu-Veluda (Rec.) 5,27; 
greutate: 1. A. Coman (Din.) 14,37; 
2. E. Rusin (Gwardia) 14,35; 3. A. 
Gurău (Prog.) 11,75; 4. I. Stoica 
(Prog.) 11,55; disc: 1. L. Manoliu 
(Met.) 42,74; N. Barbu (Voința) 
41,62; 3. ■' ‘.....................................
4. Rusin 
48,18; 2. 
44,47; 3.

5,38; G.

M. Silaghi (Voința) 40,18; 
suliță: 1. M. Diți 

(Din. Berlin) 
(Rapid) 39,86.

39,15;
I. Giinther 

A. Reimesch

ROMEO 
IACI NT

VILARA 
MANOLIU

In categoria B la fotbal

Deși au 
să mar- 
atacului, 

care a combinat prea mult în fața 
porții adverse. Unicul punct al jocului 
a fost marcat de Iordăchescu (min. 
10). Iu min. 70, arbitrul Mihai Marta 
(Deva) a eliminat din joc pe Orosz 
(Gaz Metan) pentru injurii.

Pavel Velțan, coresp.

METALUL REȘIȚA — CORVINUL 
HUNEDOARA 4-2 (2-1)

C.F.R. TIMIȘOARA — GAZ 
MEDIAȘ 1-0 (1-0)

Joc de slabă factură tehnică, 
dominat, feroviarii n-au reușit 
cheze, datorită impreciziei

, Echipa reșițenilor în bună formă 
’a învins mai ușor decît era de aștep
tat și decît arată scorul. înaintarea 
a tras foarte mult la poartă și a fost 
eficace. In schimb, hunedorenii au ju
cat neașteptat de slab. Golurile au 
fost marcate de Ivartsuc (min. Î6, 
46, 49), Scînteie (min. 21) pentru 

■Metalul, Zapjs (min. 3) și Tetea 
(min. 58) pentru CorvinuL

IND. SIRME1 C. TUR ZII — TRAC
TORUL OR. STALIFJ 4-2 (1-2)

Fotbaliștii din Oîmpia Turzii au cfș- 
tigat pe merit (deși au avut emoții), 
după un joc în care au fost superiori. 

•Au marcat: Meț (min. 15) și Crișan 
(rnin. 27) pentru Tractorul, Racks! 
ftnîn. 40, din 11 m.), Niculescu (min. 
55, 57, 86).

Petru Țonea, coresp.

ȘTIINȚA CLUJ — C.F.R CLuJ
6-0 (2-0)

organele de „ordine" ale 
Știința Cluj nu i-au lă- 

intre

Deoarece 
colectivului 
sat pe corespondenții noștri să 
pe teren pentru a asista la joc, nu 
putem da detalii în legătură cu a- 
ceasta partidă.

C.F.R. ARAD — U. V. ARAD
3-3 (2-2)

Feroviarii au dominat mai mult tn 
prima repriză, în timp ce a doua a 
fost egală. Au marcat: Soher (min. 
27, 36, 60) pentru Q.F.R., Popescu 
(min. 31), R»st«n ’ ’ 
tru U. V. A.

șt.

(min. 36, 46) pen-

Weinberger, coresp.

MARE — PARTI-MINERUL BAIA
ZANUI REGHIN 8-t (5-1)

Oaspeții nu au contat aproape deloc 
în fața înaintării localnicilor, aflată 
în mare formă. Minerii au combinat 
bine în cîtnp, iar atunci cînd au ajuns 
în apropierea porții au știut să tragă 
Ia poartă. Cele 9 goluri au fost mar
cate de Ionescu (min. 14), Vlad (min. 
20, din II m.) Dorzsanski (min. 40, 
42, 44, 66), Sulyok (min. 85, 87) 
pentru Minerul, și Catona (min. 90, 
din 11 m).

V. Săsăranu, coresp.

PROGRESUL SIBIU — MINERUL 
LUPENI 3-5 (0-3)

Cîteva mii de spectatori au asistat 
la un meci cu adevărat dramatic, în 
care gazdele au cedat surprinzător. 
De remarcat că în min. 30 Roman 
și Moldovan (ambii de la Progresul) 
au părăsit terenul fiind accidentați. 
Roman a revenit mai tîrziu. In plus, 
Unguroiu (Minerul) a fost și el acci
dentat în min. 44, atunci cînd tabela 
de marcaj indica 3-0 în favoarea oas
peților. In repriza a doua, sibienii, la 
capătul unor eforturi impresionante, 
au reușit să egaleze (3-3) dar în cele 
difi urmă au cedat definitiv. Au mar
cat: Ungurotu (min. 8 și 42), Asan 
(min. 40 și 76) și Paraschiva (min. 
70) pentru oaspeți, Dragoman (min. 
50, din 11 m.) și Roman (min. 53 și 
65) pentru Progresul.

M. Vlădoianu și
I. Pantelîmon, coresp.

CLASAMENTUL
1. Știința Oluj
2. Carvinut Hunedoara
3. Minerul B. Mare
4. Minerul Lupani
5. Industria 9uml

C. Turzii
S. C.F.R. Timișoara
7. Progresul Sibiil
«. U. V. Arad
9. C.F.R. Arad

1«. Metalul Reșița
11. Partizanul Reghin
12. Tractorul Or. Stalin
13. Gaz Metan Mediaș
14. C.F.R. Oluj

18 14 1
10 4

9 6
7 7

18
1«
18

i« 
i»
18
18
18
18
18
18
18
18

ETAPA VIITOARE

r
8 41:14 »
i 37:19 24
3 44:27 24
4 40:28 21

REGHIN: Partizanul — Tractorul 
Or. Stalin; ARAD: C F.R. — C.F.R. 
Timișoara; HUNEDOARA: Corvi- 
nul — U. V. Arad- C. TURZII: Indus
tria Sîrmei — C.F.R. Cluj; CLUJ:

distanțat, iar Farul Constanta 
cedat primul loc
Știința — Metalul Reșița; SIBIU: 
Progresul — Minerul Baia Mare; 
,<*ID1AȘ: Gaz Metan — Minerul Lu- 
peni.

Seria a ll-a

sul și feroviarii marchează șapte go 
Iuri prin Lazăr (min. 24), Mi'lea (min 
39), Leahevici (min. 51, 59, 81), Că
lin (min. 62 șl 82).

M. TUDORAN

DINAMO BACAU — FARUL 
CONSTANTA 5-1 (0-0)

I
PIATRA NEAMȚ, 11 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — La ora 9,30 
dimineața, cu 7 ore mai înainte ca ar
bitrul Mircea Crtițescu să cheme pe 
teren echipele Dinamo Bacău și Farul 
Constanța, tribunele stadionului din 
Piatra Neamț erau pline 1 Interesul 
în jurul acestui derbi a întrecut orice 
așteptări. Au venit aproape 1000 de 
constănțeni și foarte mulți spectatori 
din regiunea Bacău.

In prima repriză, cele două echipe 
s-au studiat, menținîndu-se în espec- 
tativă. Nu este de semnalat decît o 
singură fază mai interesantă: în min. 
40 un șut al băcăoanului Daraban în- 
tîlnește bara. La reluare, Dinamo con
tinuă presiunea începută încă în pri
ma parte a meciului, dar cei care des
chid scorul sînt constănțenii (prin 
Manole, în min. 48). Farul nu insistă 
și, mulțttmindu-se cu un eventual re
zultat egal, se retrage în apărare. In 
min. 63, la un corner executat de Dă- 
răban, Filip înscrie cu capul: 1-1. In 
min. 70 același Filip înscrie din nou 
printr-un șut fulgerător de la 10 m.: 
2-1. După acest gol Farul se... stinge 
complet și Dinamo marchează nestin
gherit încă de trei ori: Ujvari min. 
TI și 84, Jojart min. 90. Arbitrul Cruj 
țescu a condus foarte bine formațiile: 
DINAMO BACAU: Faur — Giosanu, 
Florescu, Lupeș — Cîrnariu, Ujvari — 
Dărăban, Filip, Gram, V. Florescu, Jo
jart.

FARUL CONSTANȚA: Dumitrescu — 
Vărzan I, Stăncescu, Ciungan — 
Coidum, Pană — Sereș, Manole, Is
pas. Avasilichioaie, Moroianu.

T1BERIU STAMA

C.F.R. BUCUREȘTI — PROGRESUL 
SUCEAVA 7-1 (2-1)

Știam că există o oarecare diferen
ță de valoare între echipele din plu
tonul fruntaș și cele din partea a doua 
a seriei secunde, iar meciul disputat 
ieri dimineață în Giulești a confirmat 
aceasta, lucru reflectat de scorul în- 
Blnirii. Contrar aprecierilor de mai 
sus echipa din Suceava a început 
foarte periculos și a reușit să des
chidă scorul prin Haimovici (min. II) 
în urma unei lovituri de colț. Oaspeții 
au inițiativa, pînă spre mijlocul re. 
prizei, dar apoi cedează complet pa-

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
OBOR l-t (0-0)

Gazdele au ratat victoria în prima 
repriză (cînd au avut și șase cornere 
față de unul al adversarilor) din cau
za impreciziei lui Moldoveanu, Darie 
și Constantin. (De menționat că Mol
doveanu a ratat și un 11 m. în min. 
75). Au înscris: Voica (min. 56) pen 
tru Dinamo Obor și Șoneru (min. 891 
pentru Foresta.

(Lazăr Negru — coresp.)

DINAMO BIRLAD — PRAHOVA 
PLOEȘTI 1-0 (0-0)

Joc de factură mediocră, singurul 
punct a............................. — -
min. 70.

fost înscris de Cîrjaliu, în

(S. Solomon — coresp.)
FOCȘANI — COMBIN A-UNIREA

TUL POLIGRAFIC BUC. 2-1 (l-i)
Localnicii au avut inițiativa în cea 

mai mare parte a timpului, fructificîn 
du-și acțiunile de două ori prin Cio- 
boată (min. 10 și 62). Pentru bucii 
reșteni a înscris Nanu (min. 30).

(H. Cohn — coresp.)
FLACARA MORENI — ȘTIINȚA 

IAȘI 1-1 (0-0) ’
Au marcat Capoianu (min. 76) din 

II m. de la Moreni și Don (min. 84).
(Ion Popa — coresp.)

C.S.U. BUCUREȘTI — POIANA 
CIMPINA 0-2 (0-0)

CLASAMENTUL
1. Dinamo Bacău 18 9 6 3 44:16 £4
2. Farul Constanța 17 10 4 3 40:19 24
3. C.F.R. București 18 9 4 5 29:14 H
4. Știința lași 13 7 8 3 28:24 £2
5. Dinamo Obor ÎS 7 6 5 36:23
6. Dinamo Bîrlad 18 7 5 6 27:31 n
7. Flacăra Moreni 18 6 5 7 25:27 17
8. Foresta Fălticeni 17 6 5 6 14:22 17
9. Poiana Cîmpina 18 6 4 8 25.26 16

10. Progresul Suceava 18 5 5 8 20:29 15
11. Prahova Ploeștâ 18 5 5 8 21:34 15
12. C.S.U. București 18 5 4 9 24:33 14
13. Unirea Focșani 18 S 3 10 16:33 13
14. Combinatul Poligrafic

Bucure^tî 18 3 4 9 1035 M
ETAPA VIITOARE:-

BUCUREȘTI: Comb. Poligr. 
namo Bacău; IAȘI: Știința — 
Buc.; PLOEȘTI: Prahova — 
Buc.; FĂLTICENI: Foresta — 
Focșani; SUCEAVA: Progresul
namo Bîrlad; CONSTANȚA: Farul — 
Poiana Cîmpina; BUCUREȘTI: Dina
mo Obor — Flacăra Morehi.

— Di- 
C.F.R. 
C.S.U. 
Unirea
— Di

X.

Campionatul categoriei
SF.RIA A III-A

Brăila

Roșie

SERIA I

Victoria Tecuci — Dinamo 
1—2 (0—1).

Textila Buhuși — Steaua 
Bacău 2—1 (1—1).

Sportul Muncitoresc Rădăuți — 
Gloria Dorohoi 1—0 (1—0).

Știința Galați — Locomotiva Paș
cani 3—2 (1—0).

Petrolul Momești — Rulmentul 
Blrlad 5—0 (2—0).

C.F.R. Iași — Știința I.M.F. Iași 
3—0 II—0).

ETAPA VIITOARE (18 MAI):

C.F.R. Iași — Știința Galați, Rul
mentul Blrlad — Știința I.M.F. Iași, 
Locomotiva Pașcani — Textila Bu
huși, Petrolul Moinești — Gloria 
Dorohoi. Victoria Tecuci — Textila 
Botoșani, Steaua Roșie Bacău — Di
namo Brăila, Oituzul Tg. Ocna —> 
Sportul Muncitoresc Rădăuți.

SERIA A H-A

Petrolul Pitești

IA4.UJ4.

Naval

,. Torpedo 
(4-0).

Ancora Galați — Dinamo Pitești 
3—1 (3—1).

Metalul Tîrgoviște 
Medgidia 4—0 (2—0).

Rafinăria Cimpina — Șanț. 
Constanța 2—1 (2—0).

Olimpia Giurgiu — Carpați 
2-1 (1-1).

Confecția Bucureștii — 
București 0—1 (0—0).

Sinteza Victoria — Gloria 
Galați 4—2 (3—1).

ETAPA VIITOARE (18 MAI):
IA4.UA4. Medgidia — Rafinăria 

Cimpina, Torpedo — Metalul Ttrgo- 
vlște, Carpați Sinaia — Ancora Ga
lați, Dinamo Pitești — Confecția 
București, Șanț. Naval Constanța — 
Sinteza Victoria, Petrolul Pitești — 
Titanii București, Gloria C.F.R. Ga- 
lăți — Olimpia Giurgiu.

Sinaia

Titanii

C.F.R.

ce
C.F.R.

Irvdagrara

Brad

Arad

Rovine Grivița Craiova — 
T. Severin 2—1 (0—0).

Flacăra Tg. Jiu — Aurul 
2—1 (0—0).

U. M. Cugir 
0—1 (0—0).

Unirea Rm. Vîlcea — Metalul 
Oțelul Roșu 3—2 (0—1).

Flacăra Orăștie
Craiova 4—2 (2—1).

Știința Craiova — 
1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE

Feroviarul

Olimpia Reșița

(18 MAI):

— Aurul Brad,Metalul Oțelul Roșu
Dunărea Corabia — Unirea Rm. Vil- 
eea. Știința Craiova — Rovine Gri- 
vița Craiova, Feroviarul Craiova —< 
Flacăra Tg. Jiu, Indagrara Arad —i 
Flacăra Orăștie, C.F.R. T. Severin — 
U. M. Cugir.

SERIA A IV-A

Turda — Textila Sf. 
3—0 (1—0).
Cărei — Tisa Sighet 0—0 

Satu Mare — Gloria

Stăruința

Aneșui
Gheorghe

Recolta
Someșul 

Bistrița 0—1 (0—0).
Stăruința Sal-onta

Oradea 0—0.
FI. roșie Oradea — Mureșul To- 

plița 9—0 (4—0).
Chimica Tirnăveni — Dinamo Baia 

Mare 1—1 (0—0).
Rapid Cluj — Voința Tg. Mureș 

1—1 (0—0).

ETAPA VIITOARE (18 MAI):

Voința Tg. Mureș — Recolta To- 
plița, Dinamo Bâia Mare — Someșul 
Satu Mare, Chimica Tîmăvenl — 
Textila Sf. Gheorghe, Recolta Cărei 
— Stăruința SaloKta, Stăruința Ora
dea — FI. roșie Oradea, Arieșui 
Turda — Tisa Sighet, Gloria Bistri
ța — Rapid Cluj.



C.C.fi. și Rapid au jucat și pentru Petrolul, lider acum cu trei puncte avans
Ce a fost•••

Steagul roșu Or. Stalin ■ Di-
namo București l-4 (0-2)
G.S. Tg. M.-G.S. Oradea l-l (0-0)
Petrolul PI.-Din. Cluj 2-l (2-0)
Progr. Buc.-U.T. Arad 7 0 (3-0)
Rapid Buc.-Știința Tim. 2-0 (0-0)
Jiul Petr.-C.C.A. Buc. 0-2 (0-2)

...ce este. »•

1. Petrolul (1) 18 11 3 4 34:17 25
2. Știința (2) 18 9 4 5 45:29 22
3. Jiul (3) 18 10 2 6 20:15 22
4. C.C.A. (4) 18 8 5 5 33:23 21
5. Progresul (6) 18 10 0 8 43:28 20
6. Rapid (7) 18 8 3 7 21:20 19
7. St. roșu (5) 18 7 5 6 30:30 19
8. Dinamo Buc. (») 18 7 4 7 28:24 18
9. Dinamo Cluj (») 18 8 1 9 25:33 17

1«. U.T.A. (10) 18 5 6 7 23:35 16
11. C. S. Tg.

Mureș (11) 18 6 3 9 20:33 15
12. C.S. oradea ( 12) 18 0 2 16 13:48 2

...și ce va fi (18 inai)

C.C.A. București — C.S. Oradea 
Dinamo Cluj — progr. București 
Dinamo Buc. — C.S. Tg. Mureș 
U. T. Arad — Steagul roșu 
Știința Tim. — Jiul Petroșani 
Petrolul Ploești — Rapid Buc.

cH. a încurcai sacoieMe 
mureșenilor!...

TG. MUREȘ 11. (Prin telefon). — 
N-a lipsit mult ca Intîlnirea dintre 
ultimele clasate, C.S. Tg. Mureș și 
G.S. Oradea, să se termine cu o mare 
surpriză. Orădenii au pierdut de puțin 
ocazia să înregistreze prima victorie în 
campionat. Și așa însă, comportarea 
lor și mai ales rezultatul de egalitate 
realizat, 1—1 (0—0), a constituit o
surpriză pentru mureșeni. Cei aproape 
8000 de spectatori au fost complet de
zamăgiți de comportarea echipei lo
cale. Lipsită de voința și puterea de 
luptă de care dăduse dovadă în ulti
mele partide, C.S. Tg. Mureș a fost 
dominată de oaspeți care, jucînd re
laxat și calm, au făcut o partidă foar- 
te^M|ă.

WVputul meciului a aparținut lo
calnicilor, care au construit multe ac

țiuni, rămase însă nefructificate. Ne
reușita acestor acțiuni aduce enervare 
în rîndul mureșenilor și jocul lor su
feră, mai ales în pase. C.S. Tg. Mureș 
atacă fără orizont și pierde toate due
lurile pentru minge. Orădenii preiau 
inițiativa și domină. De altfel, ei au 
atacat mai mult în prima parte a jo
cului. După o ocazie ratată de Tordk 
în min. 6, e rîndul orădenilor să piar
dă două situații bune, prin Pînzaru 
(min. 11) și Bîscă (min. 18). Mesza- 
ros II are și el o ocazie favorabilă în 
min. 28, dar Sugar apără șutul plasat, 
ca și Iliescu în min. 41 un șut al lui 
Pînzaru. După pauză, cîteva minute 
de tatonări și apoi surpriza: Niculescu 
trage bară de la 30 m., iar Pin- 

~zaru reia mingea revenită in teren, 
marcind spectaculos printr-un plonjon: 
0—1 in min. 47! Din acest minut mu
reșenii încep să acționeze mai hotărît, 
'dar Meszaros I ratează în mim 51. 
CSO revine în atac și pierde două si
tuații prin Bîscă și Pînzaru. In min. 
79 însă, mureșenii egalează: la o în
vălmășeală, Tiriac comite hends în 
careu și Ad, Szasz transformă lovitura 
He, la 11 m.: 1—1, Pînă la sfîrșit, CS 
|Tg. Mureș atacă mereu, dar apărarea 
orădenilor rezistă. A condus bine ar
bitrul T. Asztalos.

C.S. Tg. M.: ILIESCU-Szekely, Va- 
karcs II, C. Szasz-Kajlik, Gierling-Ad. 
Szasz, lozsi, Tofdk, Meszaros II, 
Meszaros I.

C.S.O.: Sugar-Băcuț I, TIRIAC,Kiss- 
Cuc, BARTH A-Toth, PÎNZARU, RIS
CA, Niculescu, Demien.

V. Kadar, corespondent

O spectaculoasă intervenție a lui Dunga, care reține balonul sub 
privirile lui Filip. (Fază din meciul Rapid—Știința Timișoara)

(Foto: I. MIHAICA)

Petrolul șî-a asigurat victoria 
în prima repriză

PLOEȘTI 11 (prin telefon). — Față 
de ultimele succese înregistrate de 
echipa Petrolul-Ploești în deplasare, 
publicul local se aștepta ca liderii să 
presteze un joc de bună calitate și să 
(Ațină o victorie ușoară. Așteptările 
celor peste 14.000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Flacăra au fost în
să infirmate. Petrolul a prestat un joc 
mai bun, doar în prima repriză, în 
care a și înscris de altfel două goluri 
de toată frumusețea. La reluare, local
nicii nu mai acționează cu aceeași ho- 
tărîre și se angrenează într-un joc 
confuz, ratînd multe ocazii din cauza 
impreciziei în șuturile la ’ poartă. 
La slaba calitate a întîlnirii a contri
buit și Dinamo Cluj, care a practicat 
un joc defensiv (pînă în min. 75 Ra
dulescu a fost al doilea stoper), limi- 
tîadu-se la contraatacuri, de altfel 
destul de periculoase. Dinamoviștii au 
renunțat spre sfîrșit la acest sistem 
și în mm. 75 au redus din handicap. 
Din acest moment, ei au acționat mai 
vioi pentru a obține egalarea' șl astfel 
s a realizat un joc deschis și specta
culos.

Menționăm că dinamoviștii clujeni au 
imprimat uneori o notă de duritșțp, 
far Eftimie și Szo&W’s II s-au dedat 
la acte de nesportivitate, lovindu-i țe 
Tabarcea și Zaharia. Arbitrul Franctsc

Spectatori mulți, dar
PETROȘANI 11. (Prin telefon).— 

De multă vreme stadionul din Pe
troșani n-a cunoscut o afluență 
atît de mare ca la meciul de azi, 
dintre Jiul — C.C.A., două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru, aflate 
în fruntea clasamentului și angajate 
deci în lupta pentru titlu.

Mare a fost însă deziluzia celor 
aoroape 12.000 de spectatori, mulți 
dintre ei veniți din localitățile apro
piate (Lonea, Lupeni, Petrila, Ani- 
noasa. Vulcan), și chiar de la dis
tanțe mai mari (Deva, Craiova, Tg. 
Jiu). Dacă ar fi știut, poate n-ar fi 
bătut atîta drum pentru a vedea 
un meci care numai în rare mo* 
mente s-a ridicat le nivelul unei 
partide de categoria A.

Cele două echipe, în special Jiul, 
■ au jucat slab, iar scorul cu care s-a 

încheiat întălnirea este rezultartul
unor acțiuni izolate, ivite prin sur
prindere. Se poate spune totuși că

no sport
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul nr. 1» 
(Etapa din u mai 195»);

I. R. P. F. Iugoslavia — Anglia 1
H. R. p. Bulgaria (B) — R.P.F. Iu

goslavia (B) 2
III. Jiul Petroșani — C.C.A. Bucu

rești (cat. A) 2
IV. Rapid București — Știința Ti

mișoara (cat. A) 1
V. St. roșu Orașul Statin — Di

namo București (cat. A) 2”
VI. Progresul București — U.T.A.

(cat. A) 1
VII. C. S. Tg. Mureș — C. S. Ora

dea (cat. A) X
VIII. Petrolul Ploești — Dlnamo

Cluj (cat. A) 1
IX. Dinamo Bacău — Farul Con

stanța (cat. B) 1
X. Flacăra Moreni — Știința iași

(cat. B) X
XI. c.F.B. Arad — U. V. Arad

(cat. B) X
XIT. Metalul Reșița — Corvinul

Hunedoara (cat. B) 1
Fondul de premii ia acest concurs

este aproximativ de #95.000 lei.

Mateescu a știut însă să intervină eu 
promptitudine.

Cele trei goluri au fost marcate ast
fel: în min. 13 după un schimb Tabar- 
cea-Zaharia-Tabarcea, ultimul centrea
ză la Neacșu, care de la 12 m. reia 
ș-: înscrie: 1—0 pentru Petrolul. In 
min. 33, Florea trimite la Dridea, a- 
cesta pasează lateral lui Tabarcea care 
înscrie pe jos: 2—0. Cu 15 minute 
înainte de fluierul final, Drăgoi e lan
sat de Țîrcovnicu, fuge spre poartă cot 
ia cot cu Pahonlii. dar acesta din ur 
mă se împiedică, iar Drăgoi se în 
dreaptă nestingherit spre poartă și 
marchează: 2—1.

PETROLUL PLOEȘTI: Sfetcu - 
Pahonțu, Marinescu, Topșa — Florea 
Neacșu — Zaharia (Dridea), Tabar- 
eea, Dridea (Zaharia), D. Munteanu. 
Bădulescu.

DINAMO CLUJ: Bucur — Cincu. 
Moarcăș, Szakacs II — Țîrcovnicu, 
Dragomirescu — Drăgoi, Rădulescu, 
Eftimie, Szakacs I, Mihai.

S-au evidențiat Sfetcu, Marinescu, 
Topșa, Neacșu (repriza I), Tabarcea 
(repriza I), Moarcăș, Szakacs II, 
Drăgoi (repriza a II-a), Mihai (repri
za I).

1. Oprescu, M. Bedrosian 
corespondenți

joc slab la Petroșani
C.C.A. â avut un plus de claritate 
și prin aceasta a meritat să cîștige.

Iri primele 25 de minute, iniția
tiva a âvut-o Jiul, care a atacat 
destul de puternic, dar înaintașii 
săi n-au reușit să fructifice situații
le din fața porții. Cîteva învălmă
șeli, cîteva momente de panică la 
poarta Iui Voinescu și perioada de 
presiune a Jiului a trecut fără 
rezultat. In plină dominare a local
nicilor, Zavoda I are o acțiune per
sonală și trage tare de la 18 m. 
Șutul îl surprinde pe Crîsnic și este 
1—0 pentru C.C.A. Șase minute mai 
tîrziu, la un atac pe dreapta, A- 
lexandrescu pătrunde pînă în apro
pierea careului de 16 m. de unde 
trimite un șut la „păianjen": 2—0. 
Ia acest scor, pe teren nu se mai 
intimplă aproape nimic. Jiul parcă "â 
pierdut brusc toate resursele fizice
și morale, iar C.C.A. superioară din 
punct de vedere tehnic pe de o par
te, iar pe de altă parte mulțumită 
de rezultat, nu acționează decît atît 
olt trebuie pentru a-și păstra avan
tajul.

Ultimul minut al reprizei I putea 
totuși să reanime lupta și să pună 
din nou rezultatul în balanța, dar 
unul după altul — la intervale de 
tracțiuni de secundă — Ciurdărescu 
și Vasiu ratează de puțin prilejul 
de a trimite mingea tn plasă, la o 
fază care a pus la grea încercare 
nervii lui Voinescu.

Dacă repriza I a avut totuși pu
țină viață, partea a doua a jocului 
s-a desfășurat într-o atmosferă 'de 
totală apatie. Scor final 2—0 (2—0).

JIUL: Crîsnic — Romoșan, Panait, 
TfRNOVEANU — COSMOC, Deleanu 
— Vasiu, Ghibea, Florea, Gabor, 
CIURDARESCU.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II,
APOLZAN, V. DUMITRESCU — ONI- 
SIE, JENEI — Cacoveanu, Constanti
nescu, Alexandrescu, Zavoda I, Tă- 
taru. A arbitrat corect A. Iftimie 
(Or. Stalin).

JACK HERARIU 
ION ZAMORA, coresp.

Ripid i Mol o victorie de prestigiu: 2 0 
îâ fala omiliei îiiuisoere

A trecut numai o săptămînă de la 
jocul cu G.G.A., în care rapidiștii se 
comportaseră de o manieră care le-a 
atras critici din cele mai severe și iată 
că — spre satisfacția zecilor . de mii 
de suporteri ai acestei formații de 
reale sneranțe ale fotbalului nostru — 
Rapidul care a evoluat ieri pe stadi
onul 23 August a fost cu totul altul! 
„Alb-vișiniii" au făcut una din cele mai 
bune partide ale lor în acest an ; au 
prestat un fotbal curat, complet, for
mația lor funcționînd omogen și con
stant. Rapid a jucrt foarte bine în 
cîmp și, ceea ce e mai important, a 
prezentat și-o simțitoare ameliorare în 
concepția de atac. înaintașii, deși n-au 
abandonat stilul paselor la nesfîrșit 
(care parcă începuse să le devină ca
racteristic!) s-au arătat ieri con
vinși de adevărul simplu că... nu poate 
„ieși" gol decît din șutul la poartă și, 
în consecință, l-au ținut permanent pe 
Fuchs sub... presiune. Cu toate a- 
cestea, concretizarea superiorității fe
roviarilor s-a produs destul de tîrziu, 
de-abia la începutul reprizei secunde, 
deși bucureștenii dominaseră și de-a 
lungul primei părți a meciului. Știința 
Timișoara a jucat mai slab decît în 
toate aparițiile sale din ultimul timp 
în Capitală, formației timișorene lip- 
sindu-i ieri tocmai atributele cu care 
de obicei cucerea tribunele : elanul, for 
ța de atac și eficacitatea. Doar pri
mele schimburi de mingi ne-au amintit 
de echipa pe care o cunoșteam. Pri
mele minute întrecerea a fost echili
brată, vie, cu faze pasionante la am
bele porți. Ciosescu ratează deschide
rea scorului, apoi îl imită Ene și, 
după un sfert de oră de joc, superio
ritatea Rapidului se conturează clar: 
bucureștenii stăpînesc terenul, com
bină frumos, trag destul de bine ta 
poartă. In plină dominare a lor (min. 
40). Ciosescu ratează o mare ocazie, 
trăgînd în Dungu, ieșit să-i închidă 
unghiul.

Dinamo București a jucat bine 
și a cîștigat net la Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN |1 (prin telefon). 
Intîlnirea dintre Steagul roșu Orașul 
Stalin și Dinamo București începe 
printr-un joc rapid, dinamoviștii fiind 
aceia care asaltează necontenit, prin 
Suru, V. Anghet și Babone, poarta 
apărat? de Cons tanti nescu. Localnicii 
rămîn surprinși de impetuozitatea ata
cului dinamovist, condus admirabil de 
Nicușcr. In min. 7, V. Anghel lan
sează pe Nicușor, acesta trimite min
gea lui Babone, care înscrie printr-un 
șut sec: I—0. Jucătorii de la Steagul 
roșu nu se descurajează însă, și prin 
Prooa (min. 15 și 19), Fusulan (în mia. 
15 și 29) și Hașoti (în min. 34) atacă 
periculos poarta apărată de Uțu, dar 
fără rezultat. In plină dominare a local
nicilor „cade" și al doilea gol. O minge 
disputată la centru, ajunge la Babone. 
De la 25 m. acesta reia prin surprin
dere în colțul drept al porții: 2—0.

După pauză. Steagul roșu joacă fără 
convingere, în timp ce dinamoviștii în
curajați de rezultat, bi. cînțeles, pre
sează permanent poarta localnicilor. In 
min. 58 Nicușor pornește de la mij

Progresul București a întrecut 
la un scor neașteptat pe U.T.A.: 7-0 (3-0)

Progresul București a jonglat pur 
și simplu cu UTA. Nu numai că i-a 
marcat șapte goluri, dar a tăcut ce a 
vrut pe teren. Dacă ne-ar întreba ci
neva care a fost cel mai frumos gol 
din cele șapte ne-ar fi greu să-i răs
pundem: oare cel al lui Moteianu (din 
min. 35) care merită nota 10 pentru 
execuția tehnică ce l-a precedat? Sau 
năpraznica lovitură a lui Oaidă (min. 
50) care nu ne-a dat răgaz nici nouă 
și nici lui... Coman să vedem balonul 
decît atunci cînd l-a oprit plasa 
porții? Poate acțiunea lui Ozon (din 
min. 36) în care ultima victimă a dri
blingului a fost portarul arădean? In- 
tradevăr, e greu de spus. învingătorii 
au merite deosebite pentru întreaga 
partidă realizată. Credem că atacul 
Progresului a lăcut cel mai bun joc 
din campionat și sîntem datori să spu
nem că pentru întîia oară de cînd a- 
pare sub culorile echipei bucureștene 
Mateianu a jucat cu adevărat așa cum 
știe și cum poate. Iar colaborarea lui 
cu Ozon s-a situat tot pentru întîia 
oară la nivelul așteptărilor noastre și 
chiar ale celor doi (cu zece zile în 
urmă Mateianu ne spunea îngrijorat, 
aproape descurajat: „Oar? îmi -ni rrăsi 
locul in înaintarea Progresului?" Răs

Inevitabilul se produce imediat după 
reluare. In min. 50, Fuchs respinge 
(la o centrare de pe dreapta), mingea 
ajunge la Georgescu și acesta, com
plet liber, își potrivește mingea și 
trage tare, jos, la colț: 1—0. Jocul 
devine acum mai animat. Știința ob
ține două cornere, dar atacul în care 
Ciosescu e simplu figurant — se 
fringe mereu în fața deciziei apărării 
rapid.iste. Tot Georgescu este cel ce 
înlătură și ultimele emoții ale suporte
rilor feroviari. In minutul 67, un șut 
al său de la peste 20 de metri face 
ca tabela de marcaj să arate : 2—0. 
In restul jocului nimic important de 
semnalat, afară de eliminarea lui Filip 
(min. 71) decizie oe c*re, după pă
rerea noastră, arbitrul a dictat-o cu 
oarecare ușurință.

Rapid a reușit ieri o victorie deplin 
meritată. La realizarea ei au merite 
aproape egale toți cei 11 jucători. Ei 
au luptat cu ardoare, dar și cu calm. 
Mențiuni speciale vom acorda totuși 
lui Greavu, Bodo, Stancu.

Știința Timișoara, echipă care — 
de obicei — își impune ea jocul adver
sarului, s-a mulțumit ieri să dea n 
replică modestă și anonimă, jucînd în 
ritmul impus de Rapid. Compartimen
tul cel mai slab a fost atacul în care 
Mazăre (lent și defensiv) și Ciosescu 
(parcă „pierdut" pe teren) au fost 
sub nivelul mediu al unei linii de 
atac, din care ieri nu s-a mișcat bine 
decît Gîrleanu. Alături de acesta, am 
mai remarcat pe Fuchs și Brîrizei.

Arbitrul S. Lupii a condus în gene
ral bine echipele:

RAPID : Dungu — Greavu, Vărzan. 
Macri — Bodo, Stancu — Copil, Raab, 
Ene II, Seredai, Georgescu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Fuchs - 
Sbîrcea, Brînzei, Florescu — Coje- 
reanu, Tănase — Gîrleanu, Filip, Cio
sescu, Mazăre, Boroș.

RADU URZICEANU

locul terenului, schimbă balonul cu V. 
Anghel, acesta îi trimite lui Babone 
(î mare vervă de joc) care înscrie din 
nou: 3—0. Cîteva minute mai tîrziu 
Hașoti este faultat de Motroc la 25 m. 
de poartă. Execută tot el lovitura și 
mingea trece peste un buchet de jucă
tori, intrînd direct în plasă: 3—I. In 
min. 68 V. Anghel face o cursă pe ex
tremă, cc îtrează lui Babone și acesta 
șutează puternic. Constantinescu nu 
poate reține, iar Suru, care urmărise 
atent faza, stabilește scorul final la 
4—1 (2—0). Pînă la sfîrșit mai remar
căm faptul că în min. 72 David a ratat 
un 11 m. trăgînd în bară. A arbitrat co
rect Aurel Alan (Baia Mare).

STEAGUL ROȘU: Constantinescu — 
Bîrsan, Zaharia, Percea — Hidișan, 
Aron — Hașoti, Fusulan, Proca, Szi- 
gety, David.

DINAMO BUCUREȘTI ; Uțu — FI. 
Anghel, I. Lazăr, Motroc — AL. VA- 
S1LE, NUNWEILER — V. Anghel, 
NICUȘOR, Babone, Neagu, SURU.

N. Dumitrescu, și Tr. Brener, coresp.- 

punsul i l-au dat ieri faptele...
UTA a făcut o figură penibilă. In

trată cu o formație surprinzătoare 
(Gapaș extremă, Băcuț II mijlocaș 
dar în realitate al doilea stoper) echi
pa din Arad ne-a apărut de la în
ceput ca o formație venită la o luptă 
pentru un meci nul, pentru un punct, 
A preferat să rețină 6 oameni în a- 
părare, chiar și cînd a început „licra 
golurilor". Oare la atît să se reducă 
UTA? Este ceva anormal la această 
echipă. Nu numai factura tehnică a 
jocului o dovedește, ci însăși atitudinea 
(prea resemnată) a echipei în fața 
unor înfrîngeri de proporții în care .s» 
începe să devină specialistă.

Arbitrul Puiu Rapaport a condus 
satisfăcător formațiile:

PROGRESUL : Mîndru - Dobrescu, 
CARICAS, SOARE-Ciocea, STIRBEI- 
OA1DA, SMARANDESCU, CL'ON. MA
TEIANU, DINULESCU.

UTA: COMAN-Szucs Dusan, Seres- 
BACUȚ II, SERFOZO-Capăș, Mercea, 
Szekely, Petschowski, M. Marcel.

Au marcat: Ozon (min. 16 și 36). Ma
teianu (min. 35 și 67), Oaidă (min.' 
50), Smărăndescu (min. 58) și Dinu* 
lescu (min. 85). Deci tot atacu'

EFTIMIE iONESCU i



Echipa R. P. Romîne a urcat 
pe locul 6 în

KARL MARX STADT 11 (prin te
lefon de la trimisul nostru). — Etapa 
a 8-a a fost favorabilă alergătorilor 
Schur (R.D. Germană) și Damen (O- 
landa). Schur a făcut un salt de 7 
locuri(l) în clasamentul general de
venind un pretendent serios la victoria 
finală, iar Damen și-a reluat „tricoul 
galben" pe care belgianul Hermans 
i-1 .răpise* pentru o etapă. In ceea 
ce privește formația noastră, ea mer
ge in ultimele zile din ce in ce mai 
'bine. Alergătorii romini stnț printre 
principalii inițiatori ai evadărilor și a- 
dev arați animatori ai etapelor. La 
Sfîrsitul etapei a 8-a — gra(ie com
portării meritorii a cicliștilor C. Da
rn trescu. G. Moiceanu și L. Zanoni — 
pr.hiva R.P R. a depășit formațiile 
Frmtei și Angliei, ocupind locul 6 in 
clasamentul general.

’’rima semi-etapă desfășurată pe o 
«^stanță de 40 km. contra cronometru- 
lm tindividual), pe ruta Leipzig — 
Halle, a revenit lui G. Schiff, unmat 
d<* Ev. Klevțov, Brittain, Mastrotto. 
C. Dumitrescu a sosit la mai puțin de 
2 min. de învingător.

Dună o pauză de 3 ore, cicliștii au 
continuat întrecerea cu a doua semi- 
etapă disputată în bloc. Doar a lăsat 
stariertil steagul și C. Dumitrescu a 
țîșnit, luînd un avans care în curtnd 
a ajuns la 300 m. Au pornit după el 
Schiir și G. Moiceanu. Apoi alți aler
gători (Hagen, Klevțov, Kapitonov, 
Maurice Joosen, Vanderveken, Ko
walski, Glowaty) se desprind de plu
ton

Km. 30: primul pisc care contează 
în clasamentul cățărătorilor. Ordinea 
trecerii este: Kapitonov, Klevțov, G. 
Dumitrescu, Vanderveken, Schur.- 20 
km. mai departe, la Zeitz, este sprint 
pentru premii și lirește plutonul se a- 
pită. Primul trece Klevțov, urmat dr 
Kapitonov și C. Dumitrescu. In pito
rescul orășel saxon Altenburg, cu

Cursa Păcii 11

străzi înguste și 
rile cu țiglă roșie sau 
vreme, oraș medieval, în c<*e parcă 
toată populația a ieșit din case să va
dă trecerea caravanei, are loc un nou 
sprint pentru premii. Tot Klevțov este 
cel care trece primul. II secondează 
C. Dumitrescu, urmat de Hagen. Iată- 
ne la Meerane (km. 100). Urcușul 
său faimos, lung de aproape 1000 m., 
este al doilea punct de sprint pentru 
cățărători. Hagen 
primul, urmat la 
Schur, Kapitonov, 
trescu.

Sosirea în Karl
fiecare dată o mulțime imensă, entu
ziastă, îi întîmpină pe cicliști. Evghenii 
Klevțov își vede încununate străduin
țele, cîștigînd la mare luptă sprintul. 
După adiționarea timpilor realizați în 
cele două semi-etape ni s-a comunicat 
următorul clasament
Schur 4 h. 56:54; 2. Klevțov 4 h. 58: 
06: 3. Kapitonov 5 h. 00:17; 4. C. Du
mitrescu 5 h. 00:35; 8. G. Moiceanu 
5 h.01:44; 25. L. Zanoni 5 h. 06:04; 
33. Vasilescn, 37. G. Șerban, 75 A. 
Șelani.

Clasamente generale. 1ND1VIDL1AL:
1. Pit Damen (Olanda) 39 h. 01:02;
2. Hermans (Belgia) la 2 mm. 20 sec;
3. G. Schur (R.D.G.) la 5:47: 4. Bebe
nin (U.R.S.S.) la 6:15; 5. Adler
(R.D.G.) Ia 6:55; 14. L. Zanoni la 
19:04; 20. C. Dumitrescu Ia 25:50; 31. 
Gh. Serban la 40:33: 49. G. Moiceanu 
la 1 h. 18:40; 52. N. Vasilescn la 1 h. 
30:48; 65. A. Șelaru la 1 h. 54:25. 
ECHIPE: 1. U.R.S.S. 116 h. 57:38; 2. 
R.D. Germană 117 h. 22:17; 3. R.P. 
Polonă Î17 h. 31:10; 4. Belgia 117 h. 
40:03; 5. Olanda 117 h. 43:03; 6. R.P. 
ROMINĂ 117 h. 50:46. In clasament 
figurează 20 formații. Luni se dispută 
etapa Karl Marx Stadt (R.D.G.) —
Karlovy Vari (R. Ceh.).

EMIL IENCEC

case masive acope- 
înegrită do

este cel care trece 
mică distanță de 
Klevțov și Durni-

Marx Stadt. Ca de

de etapă: 1.

Tinerețea și-a spus cuvintul in finalele 
campionatelor republicane de box!

(Urmare din pag. 1)

balajul Metalic" din Timișoara, în 
vîrstă de numai 19 ani, a repetat fi
gura făcută anul trecut de un coleg 
de generație: Iosif Mihalic. Boxînd 
în linie, folosind cu pricepere directa 
de stînga, Farkaș i-a răpit lui Ciș- 
maș posibilitatea de a recuceri titlul 
național. La mijlocul reprizei a doua, 
timișoreanul a slăbit alura, Cișmaș 
lovindu-1 des cu croșetiri în serie. In 
ultima repriză, Farkaș se regăsește 
și cîștigă la limită meciul consacrării.

O revelație a fost Vasite Czegefi 
(C.C.A.), un alt tînăr pugilist de au
tentic talent. Cu un excelent joc de 
picioare, dovedind o bună apreciere 
a distanței și lovind precis cu directa 
de stînga, el a cîștigat fiecare repri
ză a meciului său cu Mihai Trancă 
(Dinamo București), victoria sa 
una din cele mai clare. A condus 
M. Ghlnescu.

Pentru Constantin Dumitrescu
namo București), meciul cu Constan
tin Gherasim (Voința București) a 
fost mai simplu de rezolvat decât fu
sese prevăzut. Punîndu-și în funcțiune 
calitățile sale recunoscute de scrimer 
al pumnului — joc de picioare, refle
xe, lovituri prin surprindere — dina- 
movistul l-a depășit indiscutabil pe 
tenacele său adversar care, cu toate 
străduințele, nti s-a putut ridica la 
înălțimea sa. Arbitrul I. Cetâțeanu s-a 
achitat bine de misiunea încredințată.

Cel mai dramatic meci al serii I au 
oferit cei doi colegi de club de la Di
namo București: llie Dragnea și Ni- 
cotae Linca. Chiar în al doilea minut, 
o contră de dreapta a Iui Dragnea, 
îl lovește sec pe Linca și acesta cade

fiind 
bine

(Di-

Intrecînd pe C.C.A. cu 20^15

Dinamo Orașul Stalin a trecut in fruntea clasamentului 
campionatului masculin de

ta podea. încurajat de acest prim suc
ces, Dragnea atacă insistent cu drep
te care-i „merg" în plin, depășindu-1 
net pe Linca. In repriza următoare 
Linca își revine, lucrează mult cu 
croșeuri upercutate la stomac, pe care 
Dragnea le acuză vădit. Totuși, Drag-’ 
nea găsește resurse pentru a riposta, 
fapt ușurat și de nervozitatea lui Lin
ca (incomodat de altfel de arcada care 
sîngera). In ultima repriză, primind 
o stînga la figură, Dragnea este el 
cel numărat, dar termină cu avantajul 
necesar unei victorii la puncte de in
contestabil prestigiu. Arbitrul V. 
righian a condus foarte bine, cu 
tervenții oportune, acest meci 
ficil.

La categoria mijlocie-ușoară

In campionatul de tenis de masă 

Mariana Barasch și Irma Magyari 
învinse de Luci Slăvescu

Ha- 
in- 
di-

_ Etapa de ieri a campionatelor republicane de handbal no a fost 
lipsită de interes, fapt dovedit de numărul tnare al spectatorilor înregis
trat in mai toate orașele, precum și de scorurile strânse cu care s-au în
cheiat multe dintre meciuri. Surpriză poate fi considerat rezultatul meciu
lui de la Orașul Stalin, mai ales prin maniera în care a jucat echipa 
C.C.A. lată de altfel relatarea trimi suini special al ziarului nostru: 
ORAȘUL STALIN 11 (prin tele

fon). Derbiul campionatului republi
can masculin a contat ca valoare și 
echilibru numai în primele 15 minute, 
în care aproape fiecare atac s-a sol
dat cu gol. Aceasta în ciuda faptu
lui că portarii ambelor echipe s-au 
comportat foarte bine.

După 15 minute care ne dădeau 
speranțe că aceste două valoroase 
formații 
valoare, echipa C.C.A. a 
special în apărare, î 
namoviștii au continuat să joace 
foarte bine, mai ales în atac. In 
ceastă situație, dinamoviștii au mar 
cat gol după gol, în timp ce bucu 
reștenii nu au realizat aproape ni
mic în ofensivă. In plus, C.C.A. a 
avut trei bare.

In partea a doua a întâlnirii, Di
namo Orașul Stalin s-a mulțumit să 
încerce prin orice mijloc să-și men
țină avantajai. Era de așteptat ca 
bucureștenii să încerce să schimbe 
soarta partidei prin diferite mijloa
ce. N-a fost însă așa. înaintașii au 
continuat să se limiteze la acțiuni 
individuale și axate în special pe 
Bulgaru ceea ce, firește, a ușurat 
soarta apărătorilor dinamoviști. Mai 
mult chiar. apărarea s-a compor
tat mai departe slab, astfel că lo
calnicii, fără a face eforturi deose
bite, au înscris șapte goluri. Deși 
CC.A. a marcat opt (în această re
priză) „zestrea" luată de Dinamo 
Orașul Stalin în prima repriză a a- 
sigurat acestei 
în general bine 
o diferență de 
(13-7).

formațiile : 
STALIN: “ 
Schuller, Schwab, Streitfert, Donca, 
Balaș — Schmidt II, Stănescu, We
ber, Mart "ni I, Pahan. A mai picat 
Martini li; C.C.A.: Sidea (Schus
ter) — Șelani. Sorescu, Nițescu, Ți
gănuș, C"stache — Lingner, Marcu, 
Călimări, Saner, Bulgaru. A mai ju
ca' Lunprrcn. Au marcat : Stănescu 
f7), Weber (5), Strei Bert (3) i 
Schmidt I! (2). Mart’ni I (2), Pa-1 
han ; Bulgaru (7), Că i ima n (3), Șe- | 
laru (2), Llngner (2), Costache (1). și Angliei

pot realiza un joc de 
„căzut" în 

în timp ce di- 
----1 să joace

echipe, care a jucat 
și a meritat victoria, 
cinci goluri: 20-15

DINAMO ORAȘUL
Brenderfer (Krestel) —

Schwab, Streitfert, ~

S-au remarcat: Brenderfer, Weber, 
Stănescu, Streitfert, Bulga.ru, Șelaru. 
A arbitrat

(Cluj).
Rezultatele 

CATEGORIA 
București — 
Voința Sibiu 
11-8 (5-6), Tehnometal Timisoara — 
Petrolul Ploești 12-13 (6-6), Măta
sea roșie Gisnădie — Chimia Făgă
raș 10-13 (4-8), Metalul Reșița —

mulțumitor 1. Lucaci 
CALIN ANTONESCU

tehnice înregistrate: 
A, MASCULIN: C.S.U. 
GS.tr. Iași 15-10 (5-5),

— Victoria Jimbolia

Știința Timișoara 11-9 (4-5), Dinamo 
Orașul Stalin — C.C.A. 20-15 (13-7); 
FEMININ: Steagul roșu București — 
Știința Timișoara 5-2 (4-1), Gloria 
Sighișoara — 
(1-2), Record 
București 2-10 
Orașul Stalin ■— 
biu ’ 7-10 (5-5), 
I.L.E.F.O.R. Tg.
Măgura Codlei •

sub 
arbitrajul bun al lui A. Andreopol, 
Dumitru Rizea (Titanii București) l-a 
întrecut la puncte pe Șerbu Neacșu 
(C.C.A.), după un meci foarte strîns, 
în care avantajul a alternat Un meci 
fără istoric, la categoria mijlocie: 
Petre Popescu (Voința Ploești) l-a în
vins la puncte pe Victor Vlădescu 
(Locomotiva Ploești). A arbitrat bine 
1. Gruia, un meci în care s-au lăcut 
multe tentative de obstructionism.

La categoria semigrea, Gh. Negrea 
(C.C.A.) a avut destul de mult de 
lurcă
Petre 
toria 
poită 
replica servită de Zaharia mai cu 
seamă în prima repriză Arbitrul Gh. 
Dumitrescu ar fi trebuit să sancțio 
neze obstrucțiile lui Zaharia din ul
tima parte a luptei.

Afeciul care a încheiat reuniunea fi
nală nu s-a ridicat la nivelul așteptat. 
A fost o partidă slabă, în care ad
versarii — Dumitru Ciobotaru și Va- 
sile Mariuțain, ambii de la Dinamo 
București — au demonstrat cum NU 
trebuie să se boxeze (țineri repetate, 
lovituri la ceafă etc.). O contribuție 
negativă la desfășurarea partidei a a- 
vut-o arbitrul D. Dimtilescu, care a lă
sat nesancționate nici măcar printr-un 
singur avertisment numeroasele obs
trucții ale celor doi boxeri. Final 
mente, victoria la puncte i-a revenit 
lui V. Marmțan.

In încheiere, se cuvine subliniată a- 
titudmea exemplară a publicului, care 
a întregit aspectul sărbătoresc al 
nor finale de zile mari.

Cronica finalelor a lost 
duelată de: 1. Șeinescu, 
Godeanu și R. Căiăcășanu.

pentru a-1 întrece pe rutinatul 
Zaharia (C.F.R.). Totuși, vlc- 

campionului european nu com- 
discuții. Se cuvine remarcată

u-

re-
AL

Olimpia București 2-3 
Mediaș — C.S.U.

(0-6). Progresul 
Flamura roșie Si- 

Metalul Reșița — 
Mureș 3-6

— Metalul
4-3" (2-2) ; CATEGORIA B, MAS
CULIN : C.F.R. București — 
Galați 14-8 (9-4), C.S. Marina Con 
stanța — Olimpia Reșița 15-13 (6-8), 
Voința Sighișoara — Dinamo Bucu
rești 10-9 (5-2), Dinamo Tg. Mureș 
—’ Bacău 17-14 (8-7).

(1-2), 
II PI.

Știința

Ain

Fără îndoială, echipa studenților 
bucureșteni trece printr-o perioadă 
grea, cele trei înfrîngeri consecutive 
înregistrate în ultimul timp dovedind 
acest lucru. Ieri studenții au fost în- 
trecuți cu 5—3 de Spartac-București. 
Rezultate tehnice: Reiter-Cepleu 2—0, 
lonescu-Andronache 0—2, Hosti-Zaha- 
ria 2—0, Reiter-Andronache 2—0,
Hosu-Cepleu 2—0, Iooescu-Zaharia
1—2, Hosu-Andronache 0—2. Reiter- 
Zaharia 2—1. De remarcat victoria lui 
Hosu asupra lui Zaharia în urma ținui 
meci în care învingătorul a atacat cu 
multă eficacitate. In formația C.S.U., 
ca și pînă acum, se resimte linsa celui 
de al treilea om, Pîrvu, Segal saa 
Cepleu nefiind încă la nivelul meciu^ 
rilor unui campionat de categoria 

scăderea principală a echipei 
în aceea că pe lingă incon- 

lui Bujor Zaharia, nici Andro- 
nu este la înălțime, jucînd des- 
slab. De unde în campionatul

Dar, 
constă 
stanța 
nache 
tul de 
trecut C.S.U. s-a arătat ca o formație 
puternică, clasîndu-se în primele 
locuri, lucru care părea că va fi con
firmat și în actuala ediție (după pri
mul meci), acum studenții vor trebui 
să lupte din răsputeri pentru a se 
salva de la retrogradare. La Cluj, Pro
gresul (Cobîrzan 2 v., Negulescu 2 v. 
Gavrilescu 1 v.) confirmînd ascendentul 
de formă a trecut ușor peste C.S. So
meșul Satu Mare (Leker, Bodi, Grutfr- 
feld) cu 5—0.

Intîlnirea feminină dintre echqiele 
bucureștene C.S,U. (Barasch, Magyari) 
și Petrol Chimie (Slăvescu, Silberman)’ 
a luat sfîrșit cu victoria primei for
mații, dar mult mai greu decît se aș-i 
tepta: 3—2. A impresionat seriozitatea 
cu care a jucat experimentata Lue^ 
Slăvescu, care ar trebui să constituie 
un exemplu de dîrzenie pentr 
meritele t'nere. Luci Slăvescu a 
pe Irma Magyari ou 2—0 (18, 14) și 
pe Mariana Barasch cu 2—1 (16,
—16, 21), jucătoare care se pregătesc 
de ani de zile în lotul republican. Par
tida dintre Progresul Cluj (Tompa, 
Biro) și C.S. Oradea (Răduică, Vus- 
can, Menihart) s-a încheiat în favoa
rea clujencelor cu 3—0, iar Construc
torul București (Pitică, Gierling) a 
cîștigat cu același scor la l.T. Oradea 
(Takaci, Nemeth).

La 17 mai la București

Primul joc C. C. A 
„Cupa Campionilor

Comuta «le organizare a ,,Cupei cam
pionilor Europeni" la baschet a comu
nicat federației noastre că ordinea 
jocurilor C.C.A. — Akademik este ur
mătoarea: primul joc la Bucurc^i, al 
doilea la Sofia. Cum cele două echipe 
căzuseră de acord asupra datelor (pe 
care le și comunicaseră comisiei de or
ganizare) unmeeză ca PRIMA INTIL-

Âkademik
Europeni” la baschet
NIRE DINTRE CAMPIOANA 
NOASTRE Șl CEA A BULGARI”SA 
AIBA LOC SIMISATA 17 MAI LA 
BUCUREȘTI. RETURUL SE VA DESX 
FAȘURA O SAPTAMINA MAI TIRZHJ- 
— 24 MAI — LA SOFIA.

Jocul de la București va fi <x>ndus 
de un arbitru sovietic și unul maghiar.

La Stalinaibad măr- 
ATiFTIRM șăl-uitorul sovietic G. ni lei ioni pa:lllcltaHI a

un nou record mon
dial în proba de 20 km. cu timpul 
de 1 h 27:33,6 (v. r. M. Lavrov — 
1 h 27:58,2). Intr-o oră Panicikin a 
parcurs 14,058 km. (-nou record unio
nali).

• Intr-un concurs atletic desfășu
rat la Haga, Henk Visser a reușit la 
sărihma în lungime 7,75 m. La Buda
pesta Szivodski a aruncat ciocanul 
la 62,47 m., iar la Belgrad, Bezjak 
a obținut 63,72 m.

• Intr-un concurs disputat sîmbătă 
la Praga, Jiri Lansky a stabilit un 
nou record al Cehoslovaciei la sări
tura în înălțime cu o performanță de 
2,07 m. De remarcat că Lansky a să
rit cu pantofi normali.

Vineri s-a inaugurat 
BASCHET L°dz campionatele utljvilLi europene feminine de

baschet la care parti
cipă 10 reprezentative împărțite în 3 
serii, lată rezultatele înregistrate în 
primele două zile : Iugoslavia — Un 
garia 40-37; U.R.S.S. — R.DG. 
74-25; Polonia — Olanda 81-32; Ce
hoslovacia — Bulgaria 55-42 ; Polonia 
— Iugoslavia 67-47 ; Franța — R.D.CÎ. 
51-29; Cehoslovacia — Austria 67-20.

IUGOSLAVIA — ANGLIA 5-0 (1-0)

Belgrad II (prin ra 
dio). Meciul amical 
de fotbal dintre rep;e 
zentativele Iugoslaviei 

desfășurat duminică în

fața a 56.000 de spectatori s-a sol
dat cu o categorică victorie a fotba. 
liștilor iugoslavi cu scorul de 5-0 
(1-0). Echipa gazdă a avut cei mai 
buni jucători în linia de înaintare 
care a combinat foarte frumos 
creând numeroase faze periculoase Ia 
poarta echipei engleze.

Primul gol este înscris în min. 23 
de Miliutinovici. Cu acest scor se în
cheie repriza I. La reluare, gazdele 
domină cu autoritate și mai înscriu 
de patru ori prin Petakovici (min. 
56, 78, 84) și VeseJiinovici (min. 86). 
La fluierul arbitrului Zsolt (Ungaria) 
cele două echipe au aliniat următoa
rele formații : IUGOSLAVIA: Beara 
— Șiakovic:, Țrnkovici — Boșkov, 
Zebeț, Krstici II — Petakovici. Ve- 
selinovici, Miliutinovici, Șekularaț, 
Pasici. ANGLIA: Hopkins — How, 
Langley — Clayton, Wright, Norman 
(Slater) — Douglas, Chartton, Ke- 
wan, Clough, Finney. Căpitanul echi
pei engleze, Wright, a susținut cel 
de al 91-lea meci în reprezentativ* 
țării.
• La Sofia s-au întâlnit reprezen- 

ta ti vele secunde ale Bulgariei și lu 
goslaviei. Victoria a revenit fotbaliș
tilor iugoslavi cu scorul de 3-2 (0-1).

• In campionatul de fotbal al

U.R.S.S.: Șahtior (Stalino) - 
pile Sovietelor (Kuibîșev) 1-î ; Ad 
miralteeț (Leningrad) — Dinamo 
(Tbilisi) 3-1.
• In cadrul turneului internațional 

de fotbal din Tunisia ia care parti 
cipă reprezentativele Tunisiei, .Maro
cului, Libiei și Atgeriei s-au înregis 
krat rezultatele : Tunisia — Libia 
4 1, Algeria — Maroc 2-1, 
Tunisia 5-1 (3-6).

• LA KATOWICE s-a 
duminică întîlnirea dintre 
tivele Poloniei și Irlandei de nord 
Meciul a hiat sfî-rșit cu un rezultat 
de egalitate: 2-2 (1-1). Pentru gaz
de au înscris: Cieslik și Zientara.
• Ieri la Moscova, selecționata ora

șului Moscova a întîlnit o selecționată 
de tineret a ore-șetor Berlin și Karl 
Marx Stadt. Fotbaliștii sovietici au în
vins cu 4—0 (4—0) prin punctele în
scrise de Strelțov (3) și Ilin. învin
gătorii ati utilizat formația: lașin-Ogp- 
nikov, Krijevski, Kuznețov-Vomov, 
Netto-Metreveli (Apuhtin), Ivanov, 
Strelțou, Falin, Ilin.

Lens 5—0; Marseille-Sedan 1—1; Lille- 
Sodiaux 3—2; Lyon-Valenciennej 
1—1; Ales-Nice 1—1; Metz-Brziers 
4—0

Campioană este echipa Reims ci 
48 p. urmată de Nîmes 4Î p. și Monatx 
41 p. Au retrogradat Marseille ș 
Băziers

• La Istanbul. Bulgaria (jun.) —
Turcia (jun.) 1—O (O—0). La Amster
dam: Olanda—Turcia I—2.

— Libia 
Algeria —

desfășurat 
reprezenta-

• In ultima etapă a campionatului 
francez s-au înregistrat rezultatele; 
Reims-St. Etienne 4-0; Toulouse-Nimes 
4—0; Monaco-Racing 3—2; Angers-

• Meciuri amicale: Real Madrid- 
Reims 5—2 (vineri): Wolverhampton— 
Grasshoppers 3—1.

Jucătorii
TENIS DE MASĂ parte la 

cursuri ir.
La Leningrad Mrce. 

Popescu a cîștigat turneu! indivi 
dual învingînd în finală pe austriacu 
Stolberg (3-1) în timp ce Maria Go 
lopența a pierdut cu 0-3 în fața Lin 
dei Wertl. La dublu fentei a eâști 
gat cuplul Goâopența (R.P.R.) — Va 
siiiieva (U.R.S.S.) care a învins o 
2-0 perechea Wertl (Austria) 
Smanfar (LLR.S.S.). Făcînd perech 
cu Stolberg (Austria), Mircea Popes 
cu a cîștigat proba de dublu bă: 
bați.

La Kaunas are loc un concur 
desfășurat după sistem turneu. < 
mare surpriză a produs jucătoare 
.sovietică Eveline I.estal care a învin 
cu 3-1 pe EHa ZeTer și pe Mari 
Mathe (R.P.U.). Gantner l-a întrecu 
cu 3-1 pe campionul U.R.S.S., Pa! 
kiavicwis.

români iai 
' i noi con 
în U.R.S.S

Bulga.ru

