
COMUNICAT 
ca privire la Consfătuirea 

reprezentanțHor partidelor comuniste 
și muncitorești din țările participante 

la Consiliul de ajutor economic reciproc
Intre 20 și 23 mai 1958 a avut loc la Moscova, Consfătuirea reprezen

tanților partidelor comurtfete și muncitorești din țările participante la Con
siliul de ajutor economic reciproc.

La Consfătuire au participat reprezentanții Partidului Muncii din Al
bania, Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
Partidului Socialist Unii din Germania, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Muncitoresc Romin, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice. La lucrările Consfătuirii au partici
pat de asemenea ca invitați reprezentanții Partidului Comunist Chinez, Par
tidului Muncii din Coreea, Partidului Popular Revoluționar Mongol și Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam.

Consfătuirea a discutat problemele dezvoltării continue a colaborării 
economice dintre țările socialiste pe baza inlăptuirii consecvente a diviziuni 
internaționale socialiste a munci:, a specializării și cooperării raționale în 
producție și a ascultat de asemenea o comunicare asupra lucrărilor organe
lor de stat de planificare ale țărilor socialiste pentru elaborarea planurilor 
de perspectivă de dezvoltare a principalelor ramuri ale economiei naționale.

Participanții la Consfătuire au constatat în unanimitate că legăturile 
economice dintre țările socialiste se întăresc neîncetat și capătă un caracter 
tot mai multilateral. In ultimii ani au luat o dezvoltare considerabilă spe
cializarea și cooperarea în producție, îndeosebi în domeniul construcției de 
mașini. Consiliul de ajutor economic reciproc și comisiile sale permanente 
au desfășurat o activitate importantă pentru pregătirea de recomandări în 
legătură cu întocmirea planurilor de perspectivă de dezvoltare a economiei 
naționale a țărilor socialiste.

Colaborarea multilaterală dintre țările socăalisle, bazată pe principele 
deplinei egalități in drepturi, respectării reciproce a intereselor naționale și 
ajutorului reciproc socialist, servește cu succes cauza construirii socialismu
lui și comunismului, permite să se folosească la maximum superioritatea 
sistemului economic socialist mondial pentru dezvoltarea forțelor de produc
ție ale fiecăreia dintre țările socialiste și pentru întărirea puterii economice 
a lagărului socialist în ansamblu.

Consfătuirea consideră că în prezent, cînd legăturile economice dintre 
țările socialiste s-au întărit considerabil și au căpătat un caracter multila
teral, dezvoltarea și perfecționarea continuă a formelor colaborării economice 
dintre ele, adîncirea specializării și cooperării în producția ramurilor inter
dependente ale economiei naționale a țârelor lagărului socrii ist capătă o 
importanță deosebit de mare.

Organizarea justă a cooperării și specializarea producției în cadrul 
lagărului socialist asigură economisirea resurselor materiale și sporirea pro
ductivității muncii sociale, folosirea cit mai rațională a resurselor naturale 
si a condițiilor economice ale țărilor socialiste, pentru accelerarea ritmului 
de lărgire a reproducției socialiste. Consfătuirea a atras atenția asupra ne
cesității dezvoltării prin toate mijloacele a ramurilor producătoare de ma
terii prime ate economiei naționale și energeticii, precum și a dezvoltării și 
introducerii continue a tehnicii criei mai noi. O atenție deosebită a fost 
acordată necesității întăririi continue a cooperării și specializării ki con
strucția de mașini, ceea ce va da posibilitatea să se treacă ta o producție 
mai perfecționată de masă și de mare serie care permite reducerea consi
derabilă a cheltuielilor de producție pe unitatea de produs.

Reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești au confirmat în 
unanimitate necesitatea de a se folosi cît mai deplin uriașele posibilități și de 

țărilor sooia- 
lărgi formele 
de industria-

a se ține seama sub toate aspectele de interesele reciproce ale 
liste la elaborarea planurilor de perspectivă, precum și de a 
reciproc avantajoase de colaborare în. scopul ridicării nivelului 
lizare al țărilor cu o industrie mai puțin dezvoltată.

Consfătuirea a considerat necesară ridicarea continuă a rolului Con
siliului de ajutor economic reciproc și al organelor sale în organizarea cola
borării economice.

La Consfătuire au fost elaborate și aprohate recomandări coordonate 
în problemele dezvoltării continue a colaborării economice dintre țările so
cialiste, cooperării și specializării producției, precum și în problemele elabo
rării planurilor de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale a țărilor. 
Consfătuirea a hotărît să transmită aceste recomandări ConsHiuiui de aju
tor economic reciproc în vederea elaborării măsurilor practice necesare.

Reprezentanții partidelor din țările eare nu participă la Consiliul de 
ajutor economic reciproc au declarat la Consfătuire că sînt gata să ia parte 
activă la colaborarea economică dintre țările socialiste și să întărească 
această colaborare reciprocă în formele cuvenite prin înfăptuirea unor măsuri 
corespunzătoare condițiilor concrete ale țărilor lor.

Discutarea problemelor care figurau pe ordinea de zi a Consfătuirii 
s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, in spiritul înțelegerii 
reciproce frățești și a arătat deplina unitate 
partidelor asupra tuturor problemelor discutate.

de vederi a reprezentanților

Delegafia fării noastre
în CapitalăJs-a înapoiat

Ieri dimineață s-au înapoiat îri 
(Capitală venind de la Moscova, td- 
. varășii: Gheorghe Gheorghitt-Dej, 
’Chivii Stoica, Emil Bodnăraș, ge- 
'nefal colonel Leontin Sălăjan, A- 
Gexandru Bîrlădeanu, Avrarh Bum- 
iciu, Gaston Marin care au luat 
'parte la Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncilto- 
■ resti din țările participante la Con
siliul ■ ■ ■ ...
.și a 
|rea 
ktativ 
* La 
[.tovarășii: Gheorghe Apostol, Petre 
*!ior:l;i, Nicolaie Cefaușescu, Alexan- 
Idru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
.Constantin Pîrvulescu, Dumitru Col 
'lin, Leonte Răiitu, Ștefan Voitec, 
llon Gheorghe Maurer, Ianoș Faze- 
’kaș, Atanase Joja, membri ai Comi- 
| teiului Central al Partidului Mun- 
țcitoresc Roinîn șt ai Guvernului,

de ajutor economic reciproc 
p'a-rticipanților la Consfătui- 

Comttetului politic consul- 
al Tratatului de la Varșovia, 
sosire pe aeroport, ste aflau

conducătorii ați organizațiilor de \ 
masă și ai instituțiilor centrale. /

Au mai fost de față șefi ai mi-} 
siunilor diplomatice acreditați Ja\ 
București. S

Cu același avion au sosit și to- % 
varășii: Enver Hodja, prim secre- •’ 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Albanîa, Mehmeti 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri și ceilalți reprezentanți ai 
Republicii Populare Albania Ia Con
sfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile participante la Consiliul de a-' 
jittor economic reciproc șt. a parti- 
cipanților la Consfătuirea " 
lui politic consultativ al 
de la Varșovia, care în 
mineții și-au continuat 
spre Tirana.

Totodată s-a înapoiat 
rești Aleksei Ailekseevici Epișev, am
basadorul IJnfimii Sovietice în țara 
noastră.

Comitetu- 
Tratatidui 
cursul di- 

călăforia

în Bucti-

Biblioteca Centrală
Reg~ona'ă i
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Primele confruntări în „Cupa Dunării'
Un rezultat neașteptat: M. T. K. — C. C. A
Ieri, spectatorii au plecat decepțio

nați de la meciul C.C.A. — M.T.K., 
terminat — în mod neașteptat chiar și 
pentru oaspeți — cu victoria acestora 
la scorul de 3-2 (1-1). Sj acești spec
tatori n-au avut nici măcar satisfacția 
unei comportări bune a reprezentanți
lor noștri, ceea ce ar fi făcut mai ușor 
de suportat amărăciunea înfrîngerii. 
Echipa C.G.A. nu s-a ridicat decît în 
parte și numai în prima repriză la 
înălțimea valorii sale și a speranțelor 
miilor de spectatori. Deși întîlneau o 
formație lipsită de jucători de bază, 
cu un stoper improvizat (Paiotas) și 
intrată pe teren cu intenția vizibilă de 
a pierde la o diferență cît mai mică, 
totuși bucureștenii s-au comportat în 
general slab, jucînd fără convingere, 
cu multe greșeli în apărare și în atac, 
greșeli determinante în fixarea rezulta
tului final.

Pentru că trebuie să subliniem — și 
cu aceasta nu scădem cu nimic din 
meritele echipei oaspe — nu M.T.K. a 
cîștigat meciul, ci G.C.A. l-a pierdut. 
Chiar așa cum s-a prezentat ieri, cu 
o pregătire fizică insuficientă, cu 
„găuri" în apărare și atac (Apolzan, 
Dumitrescu, Zavoda I. Constantin), 
C.G.A. — cu mai multă insistență ar 
fi putut scoate măcar un meci nul. Dar 
n-a reușit nici atît și aceasta este con- _ . . ...
secința unei comportări generale cil para mai mult și de a răspunde prin 
totul nesatisfăcătoare.

M.T.K. a jucat cu extrema dreaptă, 
K-arasz, mul* retrasă, ca al treilea half, 
și a pus accent pe păstrarea cît mai 
mult a mingii, încercînd astfel să Con
tracareze elanul echipei noastre. In 
primele 13 minute, oaspeții au avut

A

f Sîmbătă după-amiază Dinamo Bucu
rești a făcut o partidă bună și a obți- 

, nut o victorie reconfortantă și de pres
tigiu în întîlnirea cu Newcastle: 3-2 
(0-1). Dinamoviștii au apărut schim
bați în bine față de evoluțiile lor din 
campionat : au jucat — mai ales în 
repriza a doua — spectaculos și, în a- 
celași timp, agresiv, au luptat cu con
vingere și calm pentru o victorie pe 
care, finalmente, au obținut-o pe me
rit. Aplauzele adresate lui Dinamo 
la sfîrșitul jocului sînt cu atît mai 
meritate, cu cit jocul btin prestat de 
dinamoviști s-a împletit sîmbătă cu o 
putere de luptă care le-a permis ca —; 
deși conduși cu șapte minute înainte 
de sfîrșit cu 2-1 —- să cîștige cu un 
„finiș" care le-a încununat eforturile 
depuse de-a lungul meciului.

Victoria lui Dinamo apare și mai 
prețioasă, dacă ținem seama de 
ambiția cu care englezii, la rîndul lor, 
au luptat pentru rezultat. De multe ori, 
în întîlnirea de sîmbătă. am asistat la 
faze de fotbal de înaltă tehnică, oferite 
de englezi, dar și la momente de în
cleștare nervoasă (de parcă s-ar fi ju
cat pentru două puncte decisive în 
campionat!). Adeseori, pe parcursul 
în-tîlnirii. fotbaliștii englezi ne-au fă
cut impresia că... au uitat că expre
sia sportivă cunoscută și acceptată în 
toată lumea, „fair-piay", este... engle
zească. Fair-play-ul l-au uitat mai ales 
Scoular și Stokoe, „acompaniați" pe 
alocuri și de dinamoviști (V. Angliei). 
Păcat că asemenea momente neplăcute 
au umbrit un spectacol sportiv agrea
bil prin valoare tehnică, dinamism și 
oscilații de scor.

La început domină Dinamo, care 
combină spectaculos și termină atacu
rile cu șut puternic. Apoi englezii își 
revin și... Lazăr ne dă emoții, la o 
auto-bară. Jocul de cîmp al lui New
castle place mult spectatorilor. Jucătorii 
noștri sînt însă mai insistenți la poartă 
și o serie de cernere executate impe
cabil de Suni creează clipe grele lui 
Simpson. In min. 42 înscriu însă en-

.Mac ia poarta echipei M.T.K. Zavoda 
dar a trimis balonul afară.

inițiativa și au ratat trei situații fa
vorabile prin Bodor (min. 7), Szimc- 
sak I (min. 11) și Szimcsak II (min 
12). Din min. 13 însă, cînd G.C.A. a 
preluat inițiativa, au apărut mai evi
dente intențiile oaspeților de a se a-

contraatacuri. C.C.A. însă, nti-i dă ră
gaz și deși înaintașii comit greșeli în 
execuții, atacă mereu, domină chiar.

P. GAȚU

(Continuare in pag. 3)

glezii: FI, Anghel ezită la o minge 
înaltă,' Teit pasează ușor în urmă lui 
Eustham și acesta reia în plasă de la 
8 metri : 1-0.

După pauză, dominare dinamovistă. 
Ratează Nicușor și Ene, dar î,n min. 
55, la un corner, V. Anghel egalează 
cu un șut spectaculos, sus, la colț: 1-1.

Jocul este acum extrem de animat 
Newcastle face totul

RADU
pentru a relua
URZICEANU

(Continuare în pag- 3)

I a sărit mai sus decif Gali si Palo tas*,
Foto: I. MIHAICA

Surpriză la Tatabaryal
In primul tur al „Qupei Dunării* 

s-au înregistrat următoarele rezultater
BUCUREȘTI: G.C.A. — M.T.K-

Budapesta 2—3 (1—1).
PRAGA: Dinamo — Știința Timi

șoara 5—3 (1 — 1) (amănunte în. 
pag. a lil a).

BELGRAD: Partizan — Tatran:
Preșov 4—2 (3—0). Au marcat r 
Duvancik, Rejek (2), Herțeg pentru: 
Partizan, L. Pavlovici și R. Pavlo-'- 
vici (Tatran).

BELGRAD (sîmbătă): Steaua ro
șie—Dukla Pardubice 2—0 (0—0). 
Punctele au fost înscrise de Kosticf 
și Boroza-n.

BUDAPESTA: Ferenc va ros — Rad— 
nicki Belgrad 3—3 (1—3), Au 
marcat: Prlincevici (3), pentru Rad-: 
nicki și Rakosi (2) și Borsos pentru! 
Ferencvaros.

TATABANYA: Tatabanya — l.oko* 
motiv Sofia 1—4 (0—2) 1 Marc sur
priză. Fotbaliștii bulgari au jucaft 
foarte bine. Apărarea gazdelor, lipsită, 
de portarul Grosics, a fost foarte; 
slabă. An marcat: Debîrski (2), Ta4 
kev și Kotkov (L), Szoviak (T).

BRNO: Ruda Ilvezda — Salgotar-» 
jan 3—0 (1—0). Au marcat: Prada',. 
Hajky și Golașek.

Partida Levski Sofia — Voivodină. 
Novi Sad se dispută marți la Sofia;.

ILEF0R Tg. Mureșa învins Știința Cluj 
în campionatul categoriei A 

la polo pe apă:
Maria Both: 2:47,2 (200 m. spate) nou record 

republican
Surpriza înregistrată ieri la Cluj 
scos din anonimat etapa a treia 
campionatului categoriei A de

a 
a . _  _
polo pe apă, etapă cere se anunța 
calmă, cu echipe învingătoare ușor 
de scontat. Surpriza a foist produsă 
de formația ILEFOR Tg. Mureș, 
care a întrecut in deplasare pe 
Știința Cluj cu scorul de 3-1 (0-1). 
Au marcat: Simon (2) și Both pentru 
mureșeni, Doleanu pentru clujeni. 
S-au remarcat Simon, Deak (ILEFOR) 
și Muller (Știința). A arbitrat 
N. NiCotaescu (Buc.).

Cele două pairtide găzduite 
ștrandul „Dante Gherman" din 
pitală au prilejuit fruntașelor cla
samentului, Dinamo și C.C.A., victo
rii comode. Dinamoviștii au întrecut 
pe Start Buc. cu 14-1 (9-1), iar
C.C.A. pe C.S.U. Buc. cu 4-1 j(3-0).

Tot la 
man" (în 
desfășurat,

ștrandul 
bazinul 

sâmbătă

bine

de 
Ca-

„Dante Gher
ile 50 m.) s-a 
și «ri, «®-

cursul de verificare a înotătorilor- 
fruntași. In celle două zile de con
curs s-au înregistrat patru noi re
corduri republicane. Cel mai valo-> 
ros a fost realizat de Maria Both: 
(ILEFOR Tg. M.) 
distanța de 200 m. spate în timpul 
de 2:47,2. Vechiul record (2:48,7) ii 
aparținea tot ei, din- 8 august 1956..

Iată și celelalte recorduri, toate: 
opera înotătorilor dinamoviști : 800 
m. liber : N. Rujinschi 10:16,1 
(vr. : Șt. Ionescu (C.C.A.) 10:26,5).-. 
De remarcat că și fostul 
man a parcurs distanța de 
liber sub vechiul! record. El 
cronometrat în 10:21,9 ;

individual : Adrian
(v.r.: A. Zahan 5:54,7). 
intermediare ale recordului'ș 
(fluture), 1:30,0 (spate), 1:32,0) 
1:23,5 (liber); 400 in. mixt: 

individual fete: Sanda Iordan 6:39,2: 
(record de junioare cat. a doua). >

care a parcurs.

mixt
5:43,5 
purile
1:18,0 
(bras),

record-
800 m.-. 
a fost

400 m..
Oanțăi
Tim->



4 dona etapă a campionatului de atletism pe echipe
Sîmbătă și duminică, in nocturnă, s-au desfășurat pe stadionul Repu-

Bn categoria B la fotbal

blicii întrecerile celei ’de a doua etape a campionatului republican de 
atletism pe 
parte dintre

cu noile condiții de concurs, o 
participanți nu au concurat la adevărata lor valoare.

echipe. Neobișnuiți bună

dintre rezultatele în- 
cadrul primei zile de

Iată cîteva
registrate în ------- r_
concurs: BARBAȚ1: 100 m.: Kadar 
(D) 11,0; Enache (C.C.A.), Stein (D), 
M. Pop (U.A.S.R.), Zahaichievici 
(U.A.S.R.) 11,1 (la o cursă de ve
rificare ordinea sosirii a fost: M. Pop 
11,0; St. Kadar 11,1; Gr. Enache 
11 1). ' 400 m.: Tr. Sudrîgean
(U.A.S.R.) 48,9; St. Mihaly (D) 
50,1; A. Szabo (Rapid) 50,7; G. 
Ceman (Rapid) 50,9; T. Corneișan 
(U.A.S.R.) și Gh. Ciobanu (D) 51,3; 
1.500 m.: V. Popa (D) 3:57,1; ”
Boghean (U.A.S.R.) 4:00,0;
Biro (Rapid) 4:00,9; T. 1 
(U.A.S.R.) 4:03,5; 10.000 m.:

pid)

I V. 
Gh.

Spîttu 
*______ , F.
Moscovici' (Prog.) 31:06,5; N. Bunea 
(O.O.A.) 31:09,2; I. Pricop (Prog.) 
31:24,8; C. Dinu (Metalul) 31:47,6; 
T. loniță (Recolta) 32:28,8; 110 m.g.: 
Gh. Vintilă (Prog.) 15,2; V. Cincă 
(U.A.S.R.) 15,2; E. Ignat (Rapid)
■15,3; Al. Dincă (Rapid) 15,7 (la o 
cursă de verificare ordinea sosirii a 
fost: Gh. Vintilă 15,0; E. Ignat 15,1; 
V. Cincă 15,3; V. Jurcă 15,7; Al. 
Dincă 15,8); lungime: S. Ioan (C.C.A.) 
6;75; W. Keler (Met.) 6,71; V. Cincă 
(U.A.S.R.) 6,56; V. Vencu (Met.) 
6,53; O. Viscopoleanu (Rapid) 6,48; 
prăjină: Z. Szabo (C.C.A.) și M. 
Dumitrescu (U.A.S.R.) 4,10; M. Tran 
dafilov (D) și P. loan (O.O.A.) 4400; 
D. Gîrleantl (Prog.) 3,90; înălțime: 
Gr. Marinescu (Prog.) 1,88 — record 
de juniori al R.P.R. egalat; O. Du
mitrescu (U.A.S.R.) 1,88; AL Mirîcă 
(D) 1,88; I. Knaler (O.O.A.) și X. 
Boboc (C.C.A.) 1,85: disc: V. Maho- 
Jescu (D) 48,30; M. Raica (Met.) 
'47,45; E. Vîlsan (C.C.A.) 45,65; R. 
Ooveianu (C.C.A.) 45,63; Gh. 
pescu (U.A.S.R.) 43,47; ciocan:

C) 12,5; L. Bendiu (Rapid) și I. 
Zilli (D) 12,6; M. Zottu (D) 12,7; 
E. Kineses (Rec.) 12,8 (la o cursă de 
verificare ordinea sosirii a fost: I. 
Luță 12,3; L. Bendiu 12,4; I. Zilli — 
junioară — 12,5; M. Zdtt-u 12,6 E. 
Kineses — jun—12,7; Gr. Maksay— 
jun. — 12,9); 800 m.: G. Dumitrescu 
(Met.) 2:14,5; N. Pasciuc (U.A.S.R.) 
2:16,3; O. Zarnmer (Rec.) 2:17,3; M. 
Ionescu (U.A.S.R.) 2:22,4; M. Piș- 
tea (Vornța) 2:25,1; 80 m.g.: A. 
Dr-agomirescu (Rapid) 11,7; L. Szabo 
(O.O.A.) 11,8; S. Băltăgescu (Met.) 
11,9; X. Miliutin (U.A.S.R.) 12,1; K. 
Artz (Prog.) 12,1; M. Pândele (D) 
12,3 (la o cursă de verificare ordi
nea sosirii a fost: L. Szabo 11,7; A. 
Dragomirescu 11,8; S. Băltăgescu 
11,8; X. Miliutin 12,4; K. Artz 12,6; 
M. Paduraru 12,8); înălțime: E.
Mayer (T.O.H.) 1,47; R. Voroneahu 
(Aîet.) 1,47; K. Giindisch (T.C.H.), 
G. Klein (U.A.S.R.) și A. Dragomi- 
resou (Rapid), 1,43; greutate: E.
Scherer (Voința) 13,03; M. Silaghi 
(Voința) 12,80; V. Guzgan (Rapid) 
11,95; I. Stoica (Prog.) 11,54; suliță: 
I. Miklos (O) 44,09; A. Reimesch 
(Rapid) 43,43; M. Iordan (T.C.H.) 
37,39.

In cea de a doua zi de concurs, cele 
mai bune rezultate înregistrate la fier 
care probă sînt următoarele:

BARBAȚI. 10 km. mars: Răcescu 
(D) 47:19.2; Neagu (D) ’47:31,2; Mi- 
trea (Rapid) 51:31,8; 400 m. g.: Urslac 
(D) 54,4 sec.; Stanei (Rapid) 54,6 sec,; 
Văsiiie Pop (U.A.S.R.) 55,6 sec.; Păș- 
călău (U.A.S.R.) 56,3 sec.; 200 m.: E- 
nache (C.C.A.) 22,6 sec.,’ M. Pop (Ra
pid) 22,8 sec.; L. Marks (Rapid) 22,9

(Prog.) 11,54; suliță:
44,09; A. Reimesch

sec.; 800 m.: Sudrigean (U.A,S.R.) 
1:50,2; Mihaly (D) 1:52,0; Corneișan 
(U.A.S.R.) 1:52,7; Stadeker (Rec.)
1:56 7; Biro (Rapid) 1:57,5; greutate: 
C. Creții (U.A.S.R.) 15:09 m.; M. R'ai- 
ca (Met.) 14:40 ni.; Gh. Popescu 
(U.A.S.R.) 14,32 m.; suliță: D. Zamfir 
(D.) 61,30 ni.; I. Iordan (U.A.S R.)
61.25 m.; P. Demeter (U.A..S.R.) 57,96
m. (H. C.: Al. Bizim 68,57 m.); 3.000 
m. ob.: C. Aioanei (C.C.A.) 9:00,4; 
Strzelbiscki (D) 9:07,6; Cojocarii
(U.A.S.R.) 9:11,2; fripta: V. Zăvădescu 
(T.C.H.) 14,29 m.; .Ș. Ciochină (D) 
14,29 m.; Viscopoleanu (Rapid) 13,94 
m.; 5000 m.: I Veliciu (U.A.S.R.) 
14:44,4; V. Weiss (D) 14:45,0; V. Pop 
(D) 15:04,2; 4y,400 m.: Dinamo 3:30,0; 
Rapid 3:30,4; U.A.S.R. 3:35,5.

FEMEI. 200 m.: Ioana Luță (Rapid) 
25,6 sec.; L. Bendiu (Rapid) 26,2 sec.; 
M. Zottu (D) 26,5 sec.; lungime : M. 
Pândele (D) 5,43 nț.; Inge Knobloch 
(T.C.H.) 5,25 m.; V. Belmegla (Progr)
5.25 m.; Ș. Grosu (T.C.H.) 5,24 m.; 
400 tn.: G. Mogoș-Dumitrescu (Met). 
59,2 sec.; A. Czuli (U.A.S.R.) 60,0 
sec.; A. Lipoczi (T.C.H.) 60,7 sec.; 
disc.: P. Lucaci-Simionescu (U.A.S.R,) 
45,95 m.; Lia Manoliu (Met.) 44,41 m'.; 
M. Sitaghi (Voința) 41,42 m.; 4>/J00 
m.: Rapid 50,8 sec.' U.A.S.R. 51,3 sec.; 
Progresul 51,4 sec.

lată rezultatele întâlnirilor pe 
echipe: U.A.S.R. — Metalul 180—150 

" " ' " “■ “ ’ 56—61);
194—126 

(127—77; 67—49);” Metalul — Pro
gresul 195—136 (132—83 ; 63—53); 
Dinamo—Voința 213—94 (152—41;
61—53); Dinamo — G.G.A. 202—77 
(.127—68; 75—9); Voința—C.G.A. 137- 
111 (63-98; 74—13); T.G.H.-Recol- 
ta 158—156 (99—100; 59—56); Ra
pid — T.C.H. 202 — 128 (138—77; 
64—51); Rapid — Recolta 213—121 
(143—69; 75—42).

(bărbați 124—89; femei
U.A.S.R. — Progresul

ȘTIINTA CLUJ ÎNVINSA, PĂSTREAZĂ TOTUȘI
6 PUNCTE

C.F.R.

„BAGAJ11
CLUJ—PROGRESUL SIBIU 

1-3 (1-0)

Po-
C. 

brăguUescu (T.C.H.) 56,16; G. Du- 
rnitnu (Rapid) 54,78; A. Szigimund 
f(U.A.S.R.) 54,55; D. Greifenstein 
'(Met.) 51,81; V. Iacovea-nu (Rapid) 
50,44; FEMEI: 100 m.t I. Luță (Ra-

In campionatul feminin de handbal

Oronospori

Steagul roșu a învins pe Flamura roșie Sibiu și 
Olimpia București a trecut in fruntea 

clasamentului

»■»

M.T.K. Buda-
2

Timi-
1

Novi- 
joacă

Iată primele 11 rezulj^țe eșacțș^ța. 
concursul Pronosport tir. 2L (Etapă 
din 25 mai 1958).

I C.C.A. Buc. 
pesta (Cupa Dunării)

II Dfnamo Praga — Știința' 
șoara (Cupa Dunării) 

HI Levski Sofia — Vojvodina 
Sad (Cupa Dunării) se 

la 27 mai 
IV Tatabanya — Locomotiv Sofia 

(Cupa Dunării) 2-------- _ .. j 
Progresul Buc.

2 
Constan- 

X 
Cor vinul 

X 
iinta Iași

1
X Gaz Metan Mediaș —■ Știința

Oui (cat. B) 1
XI C.F.R. Cluj — Progresul Si

biu (cat. B) _ 2
XII Flacăra Moreni — Ba.

cău (cat. B) X
> 

Deoarece meciul HI: Levski Sofia— 
Vojvodina Novi Sad se dispută marți 
27 mai, conform comunicatului ante
rior rezultatul exact la acest meci vă 
fi ounoscut marți dtipă-amiază, trie
rea urmînd să se facă marți seară. 
La acest concurs au fost depuse a- 
proximatiV 806.000 variante.
• Incepmd cu concursul Pronosport 

nr. 22 
pentru

V U.T.Â.—Dinamo Moscova
VI Rapid Buc. —

(Cupa R.P.R.)
VII Dinamo Bîrlad—Farul 1 

ța (cat. B)
VIM Minerul Lupeni —'■ 

Hunedoara (cat. B) 
IX Unirea Focșani — Știi 

(cat. B)

din 1 iunie premiile în obiecte 
„0“ rezultate se suspendă.

In primele minute ceferiștii atacă 
viguros și chiar în min. 5 obțin un 
11 m., pe care însă Georgescu ft 
execută slab și Pqpa_ reține. Ei in
sistă totuși și deschid scorul prin 
Paipiu în min. 26. 
slăbesc din ce în 
preiau inițiativa, 
48 prin Geamănu 
calm, mai organizat, înscriu încă de 
două ari tot prin Geamănu (min. 63 
șt 87). (V. Matei, co reap.).

tru zece minute. Apoi, are loc o în
trecere disputată, cu numeroase ac
țiuni periculoase la ambele porți. 
Au înscris Constantinescu (min. 22) 
și Ciolooa (min. 27), pentru Reghin 
și Renich (min. 25) și Pet*-a (min. 
42), pentru Arad

Dar atacurile lor 
ce și oaspeții 

egalează în min. 
și juctad mai

MINERUL BAIA MARE—C.F.R. 
ARAD 0-0

Cei 4.000 de spectatori au plecat 
desigur dezamăgiți in urma jocului 
confuz lipsit de orientare a>l local- 
nicdor, care — în plus — au mai 
ratat și un 11 m. prin Feher in 
min. 87 (ta urma unui hends comis 
de Duma). (V. Sâsăranu — coresp.).

MINERUL LUPENI—CORVINUT, 
HUNEDOARA 1-1 (1-1)

Fotbaliștii din Lupeni și-ar fi ad
judecat victoria la care le dădea 
dreptul perioadele mai intense de 
dominare pe 
ineficacitatea

"cuvântul. Au
11 m. (min.
Moidovan (min. 45) pentru Minerul. 
(I. Zamora — coresp.).

care le-au avut dar 
înaintării și-a spus 
înscris : Zapis II din 

11) pentru Corvinul și

ORAȘUL STALIN—MF- 
REȘIȚA 3-0 (1-0)

de la poalele Tîmpei 
numeroase situații fa- 

poarta reșițenilor. Și,

TRACTORUL 
TALUL

Jucătorii
•și-au creat
voralbi'le ia
firește, trei dintre ele au fost fruc
tificata de Cicerone (min. 17), Cri- 
șan (min. 62) și Kneiip (min. 80), 
din 11 m. (Tr. Brener — coresp.L

C.F.R. TIMIȘOARA—INDUSTRIA SÎR- 
MEt CIMPÎA TURZII 1-3 (0-1)

Gazdele au un început bun dar 
ratează numeroase ocazii de a în
scrie, iar apoi sînt depășite de teh
nica și hotărîrea oaspeților. Au 
marcat Nedelcu (min. 27), Mureșan 
(min. 49), Niculescu (min. 90) pen
tru Industria Sirmei și respectiv 
Sidea (min. 65). 
resoondentE

și
(AL Gross — co-

GAZ METAN
CLUJ

MEDIAȘ—ȘTIINTA
1-0 (1-0)

de spectatori au aplaudat 
(importantă pentru poziția 
în clasament) pe care au 

medieșeni la

4.500 
vtetoria 
pretară 
obținut-o fotbaliștii
capătul unui joc destul de echili
brat. Singurul gol al partidei a fost 
realizat de Feurdeanu ta min. 41.

(P. Tomescu — coresp.)
CLASAMENT

ETAPA VIITOARE

1. Știința Cluj 20 15 1 4 48:15 M
a. Corvinul Hunad. 20 10 5 5 39:22 25
3. Ind. Sirmei C.T. 20 10 5 5 3«:2C 25
4. Minerul Baia Mare 20 9 7 4 45:33 25
5. Progresul Sibiu 20 10 3 7 43:34 23
6. Minierul Lupeni 20 7 « 5 42:31 22
7. C.F.R. Timișoara 20 8 6 6 30:30 22
8. U. V. Arad 20 7 8 5 19:28 22
9. C.F.R. Arau 20 6 7 7 25:29 19

10. TraWorul Or. Stalin 20 6 4 10 29:31 16
11. Gaz. Meia-n Mediaș 20 6 3 11 16:26
12. Metalul Reșița 20 6 2 12 33:41
13. Partizanul Reghin 20 5 4 11 21:4G
14. C.F.R. Cluj 20 1 5 14 2T7) ?

Disputat pe o căldură excesivă, 
derbiul campionatului feminin de 
handbal s-a încheiat cu o meritată 
victorie a echipei Steagul roșu Bucu
rești. Handbalistele bucureștene, deși 
handicapate de absența portarului 
titular (Liliana Barcea — suspendată 
două etape) au jucat cu multă vo
ință, atent în apărare și în atac, 
reușind un rezultat excelent în parti
da cu fruntașa clasamentului Flamura 
roșie Sibiu: 6—3 (2—2). Echipa
bucureșteană a practicat tot timpul 
lin joc colectiv, cu rapide schimbări 
de locuri.

Meciul — așa cum era de aștep 
lat, dată fiind miza lui mare — a 
început lent, ambele formații facînd 
multe greșeli. Situația aceasta a 
durat mimai 12 minute, pentru că 
după aceea Steagul roșu prin jocul 
său combina tiv și-a impus superiori
tatea, marcînd prin Maria Ghiță. 
După 5 minute Flamura roșie Sjbiu 
beneficiază de o lovitură de la 14 m. 
pe care o transformă Lucia Dobre. 
Chiar în același minut (17), Victo
ria Dumitrescu profitînd de neatenția 
apărării sibiene marchează, aducînd 
din 
ției 
nut 
ține
de jucat doar 60 de secunde, apăra
rea sibiană oprește un atac al bucu

nou avantajul de partea forma- 
bucureștene. Pînă în ultimul mi- 
al primei reprize inițiativa apar- 
Steaguhti roșu. Cînd mai erau

reștencelor. Schenker pasează lung, 
pe extremă lui 
o cursă scurtă 
2—2.

După pauză, 
nut, o acțiune 
atac sibiene (singura!) duce la În
scrierea unui nou gol prin Gross, 
Flamura roșie conduce cu 3—2. După 
ce cîteva minute mai tîrziu Antoaneta 
V.asile egalează, echipa oaspe bene
ficiază de o lovitură de la 14 in. pe 
care o ratează Lucia Dobre 1 Acesta 
a fost momentul psihologic al jocului. 
Jucătoarele din echipa Steagul roșu 
își impun superioritatea și 
chează încă trei goluri prin 
Dumitrescu (2), și Antoaneta 
(min. 30). A arbitrat corect 
Szucik (Reșița).

In celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate: Progresul 
Or. Stalin — C.S.U. București 5—8 
(2—4); Gloria Sighișoara — Ilefor 
Tg. Mureș 3—3 (1—0). Jocul a fost 
viu disputat. Au marcat Fabritius 
(2), Chiujdoa (Gloria), Szasz, Incze, 
Stef (Ilefor); Metalul Reșița—Măgura 
Codlei 6—5 (4—4); Record Mediaș— 
Metalul 2 Ploești 3—1 (1—1); Ști
ința Timișoara — Olimpia București 
1-6 (0—2).

Ca urmare a acestor rezultate O- 
limpia București a trecut în fruntea 
clasamentului.

U.V. ARAD—PARTIZAN REGHIN 
2-2 (0-U

Sibiu : Progresul — Partizan 
ghin; Cimpia Turzii: Industria 
mei—U.V. Arad; Hunedoara : 
vinul — C.F.R. Timișoara; 
C.F.R.—Știința Olujt Cluj:
Gaz Metan Mediaș; Reșița: Meta'ut- 
Minerul Baia Mare; Lupeni: Mine
rul—Tractorul Or. Starin.

Re-
Sîr-

Cw-
Arad:

C.F.R.—

Wlazcr. Aceasta face 
și încrie, egalînd:

chiar în primul mi 
colectivă a liniei de

mar- 
V. 

Vasite 
Mihai

După cinci minute 
torențiallă întrerupe

de joc o ploaie 
tntîlnirea pen-

„Stătu quo“ îu seria a Il-a
DINAMO BiRLAD—FARUL 

CONSTANȚA 1-1 (0-1)
PRAHOVA PLOEȘTI — FORESTA 

FĂLTICENI 2-2 (2-1)

n-a
ve-

In ciuda așteptărilor, jocul 
satisfăcut dealt din punct de 
dere al rapidității acțiunilor purta
te de cele două echipe. Constăn- 
țenii au forțat jocul în prima repri
ză, oind de altfel au și înscris prin 
Zinculescu (min. 35) după ce tot el 
ratase o mare ocazie ta min. 27. 
In general, repriza a aparținut fot
baliștilor de ’ — - -
două minute după reluarea parti
dei, Dinamo egalează 
Golul dă aripi echipei 
profittad și de lipsa 
fizică a oaspeților, a 
țiatlva jocului și n-a

Un joc de factură tehnică medio
cră, dar disputat cu multă îndîrji- 
re. Au marcat : Gheorghiu (min. 19) 
și Toniță II (min. 40) pentru Prahovag^^ 
Staneiu (min. 13 și 86) pentru 
testa. (Dan Cucu, coresp.). -— s

la Farul. La numai

UNIREA FOCȘANI—ȘTIINȚA IAȘI
3-0 (1-0)

prin Pantiș. 
locale, care, 
de pregătire 
preluat mi
mai cedat-o 

ptaă la sfirșit. A arbitrat bine M. 
Segai-București.

TIBERIU STAMA

Studenții au imprimat de la în
ceput un joc dur, dar n-au putut 
rezista atacului echipei locale afla
tă în revenire de fonmă. Au mar
cat : Solyom (min. 45), Crungu (min. 
55 și 83). (Hairy Cohn, eoreep.).

POIANA ClMPINA — PROGRESUL 
SUCEAVA 4-2 (2-0)

DINAMO OBOR—C.S.U. BUCUREȘTI
3-2 (1-0)

avut o perioadă de doani- 
retpri-za secundă, C.S.U. nu 
treoe peste Dinamo. Obo-

Munteanu 
„Circuitul

S\RHJ,24(prin telefon) Etapa a V-a, 
£luj—Sibiu (176 km) s-a caracterizat 
prin rapiditate. In această etapă s-au 
remarcat N Pelcaru, C. Moiceanu, M. 
țțamnier, cicHstul cehoslovac Klus și P, 
jȘ^he. C. Tudose, unul din valoroșii e- 
chipieri ai C.C.A., spărglnd, dimano- 
jțjptii au acționat puternic și, la capă
tul etapei, au preluat conducerea pe 
echipe.

Victoria în etapă a revenit lui N. 
Pelcaru, urmat de C. Moiceanu și M. 
jammer.

ORAȘUL STALIN 25 (prin telefon). 
Potrivit așteptărilor, ultima etapă Sibiu 

•— Orașul Stalin (142 km) a fost deo
sebit de agitată, cu atit mai mult cu 
cît diferențele dintre primii din clasa
mentul general erau destul de mici.

D. și Dinamo II au cîștigat 
ciclist al regiunii Stalin''
Astfel, îndată după plec'are, iugoslavul 
B. Wejn, N. Pelcaru, mereu. în vervă, 
I. CoiBbantinescu, I. Angelescu, D. 
Dulu și Șt Ștefu se desprind din plu
ton și reușesc să aibă la Făgăraș un 
avans de peste 4 minute. Dar, grosul 
plutonului, animat de J. Klus, C. Is- 
trate, V. Mihnevici, Costa Gheorghiev 
(Botev-Varna) ș|i Gh. Vășîi reduce sim
țitor handicapul. Totuși, fugarii nu 
sînt prinși și, la sprintul final, cîștigă 
Șt. Ștefu (timp 3h 44’ 15”) urmat de 
N. Pelcaru, B. Wejn, I. Angelescu, 
1. Constantinescu și D. Dulii, toți ace
lași timp. La 1’05” sosește un pluton 
al cărui sprint îl cîștigă J. Klus, urmat 
de C. Istrate, V. Mihnevici, G. Văsîi 
etc.

Clasamentul general: 1. D. Muntea- 
nu (Din. II) 2414 54' 36”; 2. I, Vasjlg

(C.C.A) 24:55,32; 3. G. Calcișcă (Din. 
11) 24:56,30; 4. P. Ga re (Min Petr.) 
24:57,35; - - - ■ ”■
25:04,52;
25:07,21; 
25:07,41;
25:08,37; 
25:08,55;
25:09,00; 
25:12,01;
25:19,04. 
74:51,46;
I 75:20,43; 4. Progresul 75:26,24; 5. 
Botev-Varna 75:45,58; 6. Partiz. Roșu 
Or. St.;/7. Voința Ploiești; 8. R. Ceho
slovacă 9. Partizanul Belgrad; 10. 
Tractorul Or. St. Clasamentul cățără
torilor: 1. N. Pelcaru 28 p; .2. D. 
Munteanu 21 p ; 3. M. Kammer 13.

AL. DINCA

I. Angelescu (Din. II) 
V. Dobrescu (C.C.A.) 

M. Voinea (Din. I) 
N. Pelcaru (Comb. I)

5.
6.
7,

8.
9. J. Klus (R. Cehoslovacă)
10. C. Dumitru (Progr.)

11. I. Constantinescu (Progr.)
12. E. Mihăilă (Progr.) 

PE ECHIPE: 1. Dinamo II 
2. C.C.A. 74:58,46; 3. Dinamo

Deși a 
nare ta 
a putut 
renii, cu o echipă mai matură, au 
știut să tempereze „focul de paie” 
din repriza secundă și, mai mult, 
atunci cînd 
(Daceu a fost 
pentru lovirea 
vensarului) au 
riei. Cele cinci 
cate de Sitaru (min. 20), Voica 
(min. 48), Belea (min. 85) pentru 
Dinamo, Dumitrescu (min. 56), Ba- 
geac (min. 61, din ofsaid) pentru 
C.S.U. Arbitrul Gh. Dulea — Bucu
rești, a condus cu numeroase gre
șeli care au influențat rezultatul.

MIRCEA TUDORAN

In mare vervă de joc, echipa lo
cală s-a reabilitat după infringerea 
la scor suferită duminica trecută la 
Constanța. Au marcat : Bibere (min. 
54 și 53), Sima (min. 43), Bălăcea' 
na (min. 50) 
(min. 52 și 
(A. Briotă și

pentru Poiana, Coman 
59) pentru Progresul. 
B. Păltineanu, coresp.).

erau în 10 
eliminat de 
intenționată 
înscris golul 
puncte au fost mar

oameni 
arbitru 
a ad- 
victo-

FLACARA MORENI—DINAMO 
BACAU 1-1 (1-0)

Golurile au fast marcate de Ca- 
poianu (min. 15, din penal ti) pen
tru Flacăra și Ujvari (min. 
tru Dinamo. (Paul Andrei,

clasament

COMB. POLIG. BUCUREȘTI — CJF.R. 
BUCUREȘTI 0-2 (0-1)

Echipa ceferistă a inregistrat o 
victorie meritată, ca urmare a unui 
joc mai bun. După ce ratează o 
mare ocazie prin Mafteuță (min. 30) 
care de la 2 m. a tras peste poartă, 
ceferiștii înscriu primul gol in min. 
40 prin Lazăr, în urma unui corner 
executat de Milea. 
scorul ta min. 72 prin 
condus corect arbitrul 
nescu — București.

86) pen- 
coresp.).

1. Farul Constanța 20 11 6 3 48:21 28
2. Dlnamo Bacău 20 10 7 3 50:17 27
3. C.F.R. București 20 10 4 6 31:15 24
4. Știința lași 20 8 8 4 29:27 24
5. Dtnaimo Obor 20 8 7 5 40:26 23
6. Dinamo Birtiad 20 7 6 7 28:34 20
7. Foresta Fălticeni 19 7 6 6 17-94 20
8. Fî&căra Moreni 20 6 7 7 28:29 19
9. Poiana Cîmpina 20 7 4 9 29:H 18

10. Prahova Ploești 20 6 6 8 25:37 13
11. Progresul Suiceaiva 20 6 5 9 2443 17
12. Unirea Foicșani 20 6 3 11 19:34 15
13. C.S.U. Buicuresti 20 5 4 11 27:38 14
14. C..P. Buc. 19 3 5 tl 17:43 11

ETAPA VIITOARE

Bîrlad
Foc-
Ba-Ei majorează

Leahevici. A
V. Mâică-

(M. T.)

București : C.FjR.—Dinamo 
Și C.S.U.—Foresta Fălticeni;
șani: Unirea—Flacăra Moreni; 
cău: Dinamo—Prahova Ptloești; Iași: 
Știința—Poiana Oîmpina; Suceava: 
Progresul — Comb. Polig. ’’uc.; 
Constanța : Farul—Dinamo Obor.



Dinamo București a înffo-uut pe Newcastle^» t O frumoasă victorie a fotbaliștilor arăden1

(urmare din pag. 1)

conducerea și reușește acest lucru în 
min. 76, cînd mijlocașul Scoular șu
tează de la 25 de metri, mingea lovește 
bara laterală și ricoșează în plasă : 2-1. 
Bucureștenii atacă cu energie sporită 
și în min. 83 după o acțiune Suru — 
Nicușor — V. Angliei, ultimul șutează 
cu stîngul, pe jos, la colț, mingea oco
lind parcă pachetul de jucători aflat 
în careu: 2-2. Ultimele minute sînt 
pasionante. Inițiativa a trecut complet 
de partea gazdelor. In ultimul minut, 
V. Alexandru ajuns în atac 
corner. Mingea e respinsă 
rea oaspeților dar ajunge 
șor, aflat în afara careului.
oprește calm, caută colțul porții și șu- 
iează pe sus. Balonul plutește parcă 
pe deasupra capetelor și a... mîinilor 
care încearcă să-l oprească și își în
cheie drumul în plasă, sub' bară : 3-2 
pentru Dinamo. Mingea 
început de atac englez 
final.

Arbitrul Mihai Popa
competență și autoritate, formațiile: 

DINAMO (formația de bază) : Uțu 
— Fl. Anghel, I. Lazăr, Motroc — V. 
'Alexandru, Nunveiler — V. Anghel,

obține un 
de apăra
ia Nicu-
Acesta o

la centru, un 
si., fluierul

a condus, cu
Fază la poarta lui Newcastle. Portarul Simpson boxează mingea înainte ca 
Babone să poată interveni (Foto: I. WELBER)

Nicușor, Babone, Neagu, Suru. (In re- cului: Popa, Călinoiu, Ene, Retnus 
priza a doua au survenit numeroase Lazăr).
schimbări, fiind introduși, fie după 
pauză, fie în diferite’ momente ale jo

Dupâ ce a condus cu 3-1 pînă in min. 78 
Știința Timișoara a pierdut cu 5-3 (1-1) 

la Dynamo Fraga

NEWCASTLE: Simpson — Keith, 
Stokoe, Mc. Michael — Scoular. 
Franks — White, Bottson, Teit, Eus- 
tham, Mitchell (Davis).

Cei mai buni: Uțu, I. Lazăr. Motroc, 
V. Alexandru, Nunveiter, Suru, în timp 
ce Ene și Călinoiu au reintrat promi
țător. De la oaspeți, Stokoe, 
Scoular. Terț, Eustham.

U.T. AR AD-DINAMO MOSCOVA 2-0 (2-0)
ARAD, 25 (prin telefon de la tri

misul nostru). Peste 17.000 spec
tatori, din localitate și din alte 
orașe ale regiunii, au asistat azi la 
întîinirea internațională de fotbal 
dintre echipele U.T. Arad și Dinamo 
Moscova. înainte de meci antrenorul 
sovietic Blinkov declara că se aș
teaptă la o intilnire dificilă, deoare
ce Dinamo Moscova întîlnea o e- 
chipă rutinată, capabilă să se con
centreze în jocurile importante.

Chiar din primul minut textiliștii 
atacă viguros și la numai cinci mi
nute asistăm la deschiderea scoru
lui: Szekeli primește o pasă lungă 
de Ia Mercea, demarează pe partea 
stingă a terenului, driblează pe Mu- 
drik și apoi trimite ..printre" lui 
Țîrfea. care înscrie fulgerător, pe 
jos, în colțul sting al porții: 1—0. 
Oaspeții nu descurajează și în min. 
10 și .13 șutează spre poartă lui 
Coman, dar mult prea lateral. Fa
zele se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta. In mm. 42 Szekely 
este faultat în careul de 16 m. și ar
bitrul acordă lovitură de la 11 m. 
pe care Petschowski o transformă im
pecabil.

Repriza a doua începe într-un ritm 
viu. In min. 47, Țîrlea este oprit 
ne regula men tar la 25 m. de poarta 
lui Salinov și arbitrul acordă fault. 
Dinamo viștii fac zid, Petschowski 
șutează tare însă portarul oaspeților 
prinde. Asistăm, în continuare, la o 
insistentă dominare a dinamoviștilor, 
care încearcă să modifice rezultatui.

In min. 51, Iu o învălmășeală în 
fața porții lui Coman, Serfo'zo comite 
bends. Lovitura este executată de 
Jukov, dar Coman, printr-un reflex 
extraordinar, reușește să respingă. In 
min. 52 se produc schimbări în for
mația oaspeților: Korolenko îl îulo- 
cuește pe Korșunov. Oaspeții sînt 
pe cale să reducă din handicap (min. 
56) dar fundașul arădean Sziics sal
vează de pe linia porții. După două 
minute Sokolov șutează de la 35 in. 

dar
In min. 61 

_...r_ ---------- ----a Zabrov.
Asistăm apoi la o mică perioadă de 
joc lent, caracterizat prin pase late
rale. Spre sfîrșit, jocul recapătă o 
alură vie, la care contribuie ambele 
echipe. Arădenii, avînd o condiție fi
zică mai bună, au prestat un joci 
tehnic, deschis, mult aplaudat de pu
blic și apreciat și de oaspeți. După 
joc, conducătorul echipei sovietice și 
antrenorul Blinkov l-au felicitat po 
arbitrul Rusu (Arad) pentru felul 
cum a condus jocul.
_ Raport de cornere: 7—2 pentru 
oaspeți.

U.T. A.: Coman-Sziics, Băcuț 1|, 
Farmati (Sereș)-Capaș, Serfozo-Jurcă, 
Petschowski, Țîrlea, Mercea (Marin 
Marcel), Szekely.

DINAMO MOSCOVA: Sahnov- 
Mudrik, Baikov, Jurcenko-Jukov (Za
brov), Sokolov-Urin, Șapovalov, Korșu, 
nov (Korolenko), Cislenko, Rîjkin.

V. GRADINARU |

la poarta Iui ’ Coman, 
cesta, atent, reține, 
în echipa sovietică intră

a-

PR AGA 25 (prin telefon). Cu 12 mi- 
hute înainte de sfîrșitul jocului, Știin- 

'L(i Timișoara conducea cu 3—1 în fața 
echipei Dynamo și nimeni dintre cei 
12.000 de spectatori prezenți la meci nu 
mai^^r

posibilităților lor, în timp 
romînă a jucat foarte bine, 
simple, pase în adîncime, 
atacanții timișoreni asaltau 
poarta lui Jonak. Jucînd cu mult elan 
și voința, oaspeții conduceau cu 3—1 
în min. 78 ! Atacul Științei a mai în
scris două goluri care însă nu au fost 
acordate de arbitru, pentm hends și 
ofsaid. Se părea că studenții vor cîș- 
tiga pînă la urmă cu un scor și mai 
mare. Totuși, în ultimele 12 minute de 
joc. dinamoviștii au răsturriat rezultatul. 
Ei au, imitat pe jucătorii romi ni jucînd 
simplu. Atacul, alimentat în permanen
ță de linia de mijloc, a reușit să înscrie 
4 goluri. Știința a comis greșeaTa că 
la scorni de 3—1 în loc să joace mai 
închis îu apărare, a continuat să prac-

ran în victoria echipei gazdă, 
li au jucat duminică sub nivelul 

ce echipa 
cu acțiurw 
astfel că 
încontinuu

tice același joc deschis, ușurînd mult 
s'arctna atacanților praghezi.

Iată cum s-au înscris golurile: în 
min. 26 Svoboda deschide scorul. 
Gîrleanu execută în min. 28 o lovitură 
liberă de la 20 m. și egalează. Cu sco
rul de 1—1 se termină repriza. La re
luare, în min. 52, Cădariu ridică sco
rul la 2—1, iar în min. 63 Boroș în
scrie: 3—1. Apoi 4 goluri pdagheze: 
min. 79 Peșek reduce la 3—2; în min. 
82 Peșek egalează 3—3; min. 85 Ur
ban urcă scorul la 4—3 iar în min. 88 
Urban transformă o lovitură de la 11 
m. 5—3.

Arbitrul Gere (Ungaria) a condus 
formațiile: ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
CU RC AN-Zbircea, Brinzei, FLORESCU- 
Cojereanu, TAN ASE-GIRLEANU, Le- 
reter, Ciosescu
BOROȘ.

DYNAMO:
Trnka,
Vlasak, Nedvidek-U RBAN,
Hemele, Svoboda (Andrejkovici), Peșek. 
Cel mai bun de pe teren a fost Tărtăse 
(Știința).

In Cupa R. P. R

STEAGUL ROȘU A ELIMINAT PETROLUL

(Zaharia), Cădariu,

Jonak-HIDELBRAND,
ANDREJKOVICI (Moravek). 

HERGIK,

^țjsi rezultat
. T. C.C

neașteptat:
A. 3-2 (4 — 1)

(urmare din pag. 1)

pro voci ud multe învălmășeli în fața 
porții fui Bartfai. Ratează în min. 14 
(Tătaru), 22 și 23 (Constantin) și 25 
(Cacoveanu de la 6 ml). In min. 35, la 
un atac masiv, Constantin trage în 
bară, mingea revine la Cacoveanu și 
acesta reia direct în colț, sus : 1-1.
C.C.A. continuă să preseze, dar îp ul- 

minute slăbește ritmul de joc, 
revine în atac și cînd nimeni 
aștepta, Bitkovi egalează: 1-1.

C.C.A. 
time te 
M.T.K. 
nu se
In min. 58: Cacoveanu face o cursă 
și centrează lung la Tătarii care reia 
direct, puternic și înscrie pe lîngă por
tar : 2-1. Dar, C.C.A. în loc să se 

Lraențină în atac slăbește alura. Oaspe
ții preiau încet-încet jocul pe contul 
lor și reușesc nu numai să păstreze 
mai mult balonul, dar să și atace 
mai des și mai periculos și să și ega
leze. In min. 70, Apolzan comite o 
gravă greșeală, întîrziind să degajeze 
balonul din careul mic, Szimcsak I 
împinge mingea spre Bodor, care reia 
puternic în gol: 2-2. Atacul echipei 
noastre, modificat prin introducerea 
lui Constantinescu în locul lui Alexan- 
drescu (după părerea noastră schim
bare neinspirată și în orice caz nemo
tivată, pentru că mai slab a jucat Za- 
yoda I sau Constantin decît Alexan 

l'drcscu) nu mai poato construi acțiuni 
cu care să forțeze rezultatul. M.T.K. 
sontinuă să atace și înscrie golul vic
toriei în min. 87 prin Bukovi, la o altă 
greșeală gravă, de data aceasta a lui 
V. Dumitrescu. Meciul a fost jucat, 
spre marea și justificata decepție a 
spectatorilor. Rezultatul însă este just 
M.T.K. a știut ce vrea pe teren și a 
jucat în consecință. Dacă a obținut mai 
mult decît își dorise, aceasta se dato- 
rește și adversarului — în primul rînd 
— dar și jocului său mai tehnic, omo
gen, inspirat și gîndit. Foarte bun ar
bitrajul și la centru (Rumiancev) și

ia tușă (Gh. și Tr. Hristov).
C.C.A.: VOINESCU — Zavoda 11, 

Apolzan, V. Dumitrescu — JENEI, Bo
ne — CACOVEANU, Constantin 
(Constantinescu). Alexandrescu (Con
stantin), Zavoda 1, TATARU

M.T.K.: Bartfai — Gall, PALO- 
TAS, Szimcsak 11 — KOVACS I,
KOVACS 111 — Karasz, Bukovi, B3- 
dbr (Arato), MOLNAR, SZIMCSAK I

încă trei minute și meciul dintre 
Petrolul Ploești și Steagul roșu Orașul 
Stalin ar fi intrat în „prelungiri", 
ceea ce ar fi creat, poate. în mintea 
celor care n-au fost la stadion ima
ginea unei întîlniri dinamice și pa
sionante, la care avuseseră proasta 
inspirație să nu se ducă... Noi, care 
am urmărit însă această partidă — 
firește, în primul rînd din obligație 
profesională — le putem spune că nu 
e cazul să-și facă nici un proces de 
conștiință! Meciul n-a avut nici una 
din caracteristicile unei întîlniri de 
cupă: dîrzenie, însuflețire, luptă fără 
răgaz pentru victorie. Dimpotrivă. Am 
asistat la o partidă desfășurată în- 
tr-un ritm lent și într-un climat de in
diferență, ca și cum n-ar fi fost vorba 
de un joc decisiv — eliminatoriu — 
ci de un meci restanță programat după 
încheierea propriu-zisă a competiției 
respective.

Incontestabil, vina principală o are 
Petrolul, care nu numai că a acționat 
fără orizont și la un nivel tehnic ex
trem de scăzut, dar nu ne-a arătat 
nici acea combativitate cu care a su
plinit uneori deficiențele de ordin teh
nic. Echipa ni s-a părut complet vlă
guită, de parcă ar fi făcut pe jos dru
mul de la Ploești la București. Un sin
gur jucător a susținut de la egal la 
egal lupta cu echipierii adverși: 
Neacșu.

Steagul roșu a fost superior, mai 
ales în jocul din cîmp, și a meritat 
victoria. Echipa din Orașul Stalin ar 
fi putut, de altfel, să clarifice lucrurile 
mult mai devreme, dacă înaintașii ei, 
amuzați de ușurința cu care depășeau 
prin dribling apărareJ Petrolului, n-ar

fi exagerat în această direcție, plim- 
bînd prea mult mingea în fazele finale. 
Gu această remarcă, nu putem spune 
totuși că nu ne-au plăcut David și 
Hașoti, iar din apărare Hidișan și Ghi
ță. (Asupra unor ieșiri nesportive ale 
ultimului, vom reveni însă).

Evoluția scorului ? A înscris întîi 
Steagul roșu prin Fusulan, în min. 7, 
pentru ca în min. 19, Dumitrescu 
(după părerea noastră, din poziție de 
ofsaid) să egaleze. In min. 87, la o 
fază confuză, Campo înscrie golul vic
toriei. Bădulescu are apoi. în ultimele 
minute o nesperată ocazie de a egala

din nou, dar trage de la 4 metri pe 
cît de puternic, pe atît de imprecis, 
peste poarta goală.

Arbitrul Ilie Drăghici (București) 
a condus cu multe scăpări următoa
rele formații:

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Bîrsan, 
Zaharia, Percea — Hidișan, Szigettt
— Hașoti, Fusulan, Proca, Campo, 
David.

PETROLUL: Romain — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Fronea, Neacșu
— Zaharia, Tabarcea, Dumitrescu, D. 
Munteanu, Bădulescu.

JACK BERARIU

După un joc de slabă factură tehniră

Progresul a Învins pe Rapid: 2-0 (2-0), 
-se In semifinalele Cupei

laCONSTANȚA 25(prin telefon de 
trimisul nostru). La-întîlnirea de fotbal 
desfășurată astăzi pe stadionul din 
localitate au asfclfat 15.000 de local
nici, 1.000 de excursioniști bucureșteni 
și cîteva mii de iubitori ai fotbalului 
din regiunea Constanța. Ei au venit 
să vadă fotbal de dategoria A, dar au 
plecat dezamăgiți de la meciul Pro
gresul — Rapid. Pentru că au văzut 
ceea ce nu era de dorit să vadă : du
rități exagerate, lipsă de combativitate 
și finalitate, joc fără orizont, dezor
ganizat, arbitraj slab etc...

In pnima jumătate de oră s-a jucat

Campionatul categoriei C la fotbal
SERIA l

Știința I.M.F. fași — Steaua ro
șie Bacău 1—1 (1—1)

Dinamo Brăila — Oitiuzul
Ocna 1—1 (1—1).

Textila Buhiși — Petrolul 
nești 3—2 (I—1).

Rulmentul Bîrlad — Victoria 
cuci 1—1 (1—1).

Sportul Muncitoresc Rădăuți 
Textila Botoșani 0—3 (echipa 
Rădăuți a fost suspendată).

Locomotiva Pașcani — G.F.R. 
2—0 (I—0)

ETAPA VIITOARE: Oituzul 
Ocna — Victoria Tecuci, Dinamo 
Brăila — Locomotiva Pașcani, Steaua 
roșie Bacău — Gloria Dbrohoi, Tex
tila Botoșani — Știința I.M.F. Iași, 
Petrolul Moinești —; Sportul Munci
toresc “ ' - ■
Textila 
men tul

Rădăuți, Știința Galați
Buhuși, G.F.R. Iași — 
Bîrlad.

SERIA A ll-A

Tg.

Moi

Te-

din

Iași

Tg.

Rul-

Metalul 
naia 2—1

Olimpia 
(1-0)

Metalul

Tîrgoviste — Carpați Si- 
(1-1) ’
Giurgiu — Torpedo 1 — 1

M.I.G. București — Rafi-

ETAPA VIITOARE: Indagrara A-

Med-

Dina-

Pi-

năria Cîmpina 6—-2 (1—0)
Gonfecția București — Gloria G.F.R. 

Galați 1—1. (0—0)
Ancora Galați — I.M.U.M. 

gidia 2—1 (1—0)
Șanț. Naval Constanța — 

mo Pitești 1—0 (1—0)
Sinteza Victoria — Petrolul 

teșii 3—0 (2—0)
ETAPA VIITOARE: Rafinăria Cîm

pina — Metalul Tîrgoviște, Metalul 
M.I.G. București — Ancora GaUați, 
Gloria C.F.R. Gajați — Carpați Si
naia, I.M.U.M. Medgidia — Sinteza 
Victoria, Confecția București — Șanț. 
Naval Constanța, Petrolul Pitești— 
Olimpia Giurgiu, Dinamo Pitești — 
Torpedo.

SERIA A KI-A
i

Feroviarul Craiova' — U.M. Cugir 
4—3 (1—0)

Metalul Oțelul Roșu — Dunărea 
Corabia 4—1 (1—0)

Flacăra Orăștie — O.F.R. T. Se
verin 1—0 (1—0)
Aurul Brad — Olimpia Reșița 2—1 
(0-0)

Unirea R. Vîlcea — Rovine Grivița 
Craiova 5—0 (I—0) Flacăra Tg. Jiu— 
Ihdagrara Arad ‘ 2—0 (2—0)

rad — Olimpia Reșița, U.M. Cugir— 
Unirea R. Vîlcea, Flacăra Tg. Jiu—
Dunărea Corabia, O.F.R. T. Severin— 
Feroviarul Craiova, ~ 
Graiova
Craiova

Flacăra
Metalul

SERIA A

Rovine Grivița 
Orăștie, Știința 
Oțelul Roșu.

IV-A

Cluj — Recolta Garei 2—1Rapid 
(0-1)

Textila Sf. Gheorghe — Stăruință 
Saitonta 0—0

Mureșul Toplița — Arieșul Turda 
0-0
Stăruința Oradea — Voința Tg. Mu
reș 1—1 (1—0)
Someșul Satu Mare — Flamura ro
șie Oradea 4—1 (0—0)
Tisa Sighet —; Ohimica' Tîrnăveni 
2—0 (1—0)

Dinamo Baia Mare — Gloria Bis
trița 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE: Recolta Că
rei — Someșul Satu Mare, Stăruința 
Salonta — Dinamo Baia Mare, Voin
ța Tg. Mureș — Textila Sf. Gheor- 
ghe, Tisa Sighet — Rapid Olui, 
Chimica Tîrnăveni — Mureșul Toplița, 
FI. roșie Oradea — Arieșul Turda, 
Gloria Bistrița — Stăruința Oradea.

tare, de cele mai multe ori în afara li
mitelor permise de regulament. Apoi, 
după ce Progresul a luat conducerea 
prin Banciu și după ce în sfîrșit arbi
trul M. Popa a înțeles să sancționeze 
excesul de durității intenționate elimi- 
nînd pe Dinulescu și Bodo (m n. 44), 
meciul n-a mai avut istoric. Pre -resul, 
bazîndu-se pe o evidentă superioritate 
numerică (Rapid a jucat după ț>.-uză 
în 8 oameni deoarece Langa și Văr- 
zan — loviți — au făcut „figurrtie") 
și fiind mulțumit de rezultat, a făcut 
un joc de apărate, de pierdere de timp. 
Rapid, încercînd ultima posibilitate de 
a schimba situația a păstrat în atac 5 
oameni cu care a combinat creindu-și 
în primele 15 min. ale reprizei a II-a 
cîteva ocazii de gol, ratate însă, deoa
rece feroviarii au înghesuit jocul în 
fața porții bine apărată de Mîndru

Cele două goluri înscrise de Progre
sul prin Banciu au fost realizate în 
min. 27 și 36, în timiș unor comb rații 
simple efectuate în adîncime. JJe sem
nalat atitudindfl total nesportivă oț 
multor jucători 'din cele două echipă 
și in special a lui Dinulescu — cară 
l-a lovit intenționat pe Greavu. și a 
lui Bodo care după eliminarea dă 
pe teren a lui Dinulescu — a încercai 
să-l lovească. Pentru spectacolul nereu
șit este vinovat în egală măsură șl 
arbitrul Mihai Popa. El a lăsat multă 
vreme nesancționate faulturile intențio
nate, s-a deplasat puțin pe teren fiind 
de cele mai multe ori departe de fază, 
și nu ă acordat, în repriza a II-a, 
două lovituri de la 11 m., perfect va. 
labile, la faulturile comise de apărarea, 
feroviarilor asupra lui Oaidă și Banciu^ 
laită formațiile :

PROGRESUL : MINDRU-D -brescu, 
Caricas, Cojocaru-CIOCEA, Mihă’lesca- 
Oaidă, SMARANDESCU, Banciu. Ma- 
teianu, Dinulescu.

RAPID : Todor-GREAVU, Vărzan 
(Stanca), Macri-Bodo, Stanca (Sere- 
dai)-C.opil, Langa (Georgescu), Ene If, 
SEREDAI (Vărzan), Georgescu, (Lan-, 
ga). , .1

RENATO ILIESCU J



Ana Coman (cu un nou record), Maria Difi, Zolfan Vamoș 
și Consfanfin Grecescu învingători în concursurile 

de atletism de la Sofia și Budapesta

V
I

Finalele
Astă seară la C. S.

turneului im 
de baschet

*

' SOFIA 24 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). In ziua a Il-a a 
concursului internațional de atletism 
organizat de redacția ziarului „Narodna 
Mladej" au fost înregistrate o serie de 
rezultate excelente. Dintre atleții ro
mîni, singură Ana Coman a concurat 
sîmbătă. Ea a cucerit cu ușurință pri
mul loc, obținînd un rezultat foarte 
bun care reprezintă un nou record 
republican și una din cete mai bune 
performanțe mondiale din acest an.

laită rezultatele înregistrate: BĂR
BAȚI: 4C/0 m.: Nikolski (U.R.S.S.) 
47.6; Necev (Bulg.) 48,7; Dep’astas 
(Grecia) 48,8; Frandsen (Dan.) 49,2; 
4W in. g.: Ozgiiden (Turcia) 54,0; Cen- 
gher (Bulg.) 54,8; Mitev (Bulg.) 56,6; 
3 000 m. obst.: Rjscin (U.R.S.S.) 8:50,0; 
Papavasiliu (Grecia) 8:58,8; Peev 
(Bulg.) 9:05,8; Soloviov (Bulg.) 
9:18,8; 2hanal (Ceh.) 9:18,8; 10
km. marș: Lefancik (R.D.G.) 48:00,4; 
Petrov (Bulg.) 49:09,0; înălțime: 
Lanski (Ceh.) 2,05; Sahiner (Tur
cia) 2,02 — nou record al Tur
ciei ; Pfeill (R.D.G.) 1,99: Salminen
(Fini.) 1,93; suliță: Bicev (Bulg.) 
64,68; Paananen (Fini ) 63,36; Pavlov 
(Bulg.) 62,22; FEMEI: 200 m.: Blo- 
enihof (Ol.) 24,6; Peovska (Bulg.) 25,9; 
lungime: Rozkosna (Ceh.) 5,75; Scholt- 
meyer (Ol.) 5,66; Zwier (Ol.) 5,64; 
Gheoighieva (Bulg.) 5,15; greutate: 
Ana Coman (Romînia) 14,87 — nou 
record al R.P.R. Vechiul record îi a- 
parținea cu 14,77 m.; Asenova (Bulg.) 
13,89: Saramovică (Bulg.)
Dmowska (Pol.) 12,28.

In ultima' zi a concursului inter
național organizat de ziarul „Narod
na Mladej" s-au înregistrat cîteva 
rezultate de valoare mondială. Astfel, 
tînărul atlet sovietic Evghenii Cen 
a sărit 16,00 m. stabilind cea mai 
bună performanță mondială a anului.

Iată rezultatele 
zile:

BĂRBAȚI: 200 m.: 1. Delecour
(Franța) 21,3 sec. — record francez 
tgalat —; 2. Munib (R.A.U.) 21,9 
scc. ; 3. Georgopulos (Grecia) 22,0.
l. 500 irr.: ' " ................... .. '
3:49 2 ■ 2.
3:50,3; 3. Grodoczki (R.D.G.) 3:54,4; 
5.000 m.: ......................... j ;
14:26,2; 2. Federsen (Dan.) 14:33,0; 
3. Papavasiliu (Gr.) 14:34,4; 4. De- 
siatcikov (U. R. S. S.) 14:39,6;
triplu salt: 1. Cen (U.R.S.S.) 16,00
m. ; 2. Battista (Fr) 15:86 m. — re-

14,75 m.;
(R.P.U.)
(R.P.R.)
(R.P.U.) 
(R.P.R.) 

48,9 sec.; 800 m.: I. Z. Vamoș (R.P.R). 
1:49,9; 2. Bars (R.P.U.)’ 1:50,4;

cord; 3. Patarinski (Bulg.) 
sec.; 200 m.: 1. Goldovanyi 
21,5 sec; 3. Wiesenmayer 
21,8 sec.; 400 m_: 1. Kovacs 
48,1 sec.; 2. Wiesenmayer

ANA COM AN

1.500 in.: 1. Kiss (R.P.U.) 3:50,4;... 
4. Grecescu (R.P.R.) 3:52,2. 400 m.g.: 
L. Redkin (U.R.S.S.) 52,4 sec.; 2. 
Savel (R.P.R.) 52,6 sec. 3.000 m.: "1. 
Grecescu (R.P.R.) 8:22,6; 2. Sz'ekeres 
(R.P.U.) 8:24,2. 3.000 m. obst.: Ev
dokimov (U.R.S.S.) 8:58,2. lungime;
I. Țigankov (U.R.S.S.) 7,35 m.; 2.
Licker (R.P.R.) 7,06 m. triplu: Ți
gankov 15,35 m.; înălțime: Savlakadze 
(U.R.S.S.) 2,05 m.; greutate: 1. Gri- 
galka (U.R.S.S.) 16,69 m.;... 6. Iva
nov (R.P.R.) 15,62 m.; disc: K'lics
(R.P.U.) 52,86 m.; ciocan: Rudenkov 
(U.R.S.S.) 64,02 m.; suliță: 1. Kulcsar 
(R.P.U.) 70,71 m.;... 4. A. Demeter 
(R.P.R.) 67,31 m.

FEMEI. 80 m.g.: Spakova (U.R.S.S.)
II, 5 sec.; 800 m.: Lewicka (U.R.S.S.)
2:09,3; înălțime: Pisareva (U.R.S.S.) 
1,70 m.; lungime: Spakova 5,83 m.; 
disc: Hegedus (R.P.U.) 48,12 m.;
greutate: Bogner (R.P.U.) 14,35 m., 
200 m.: Itkina (U.R.S.S ) 2.3,9 sec.

Doar inedittd disputării in nocturnă 
a primelor partide de baschet din acest 
sezon a îndreptățit interesul arătat de 
publicul prezent sîmbătă seara în atră
gătoarea incintă a terenujlni C.S.U. 
Meciurile inaugurale au dezamăgit din 
cauza valorii scăzute arătate de forma
țiile oaspe „Panaiot Volov" din Kola- 
rovgrad (R. P. Bulgaria) care nu au 
putut ține pasul cu echipele romînești, 
învingătoare comode la scoruri simi
lare ca proporții: 30 de puncte dife
rență 1 Jucătoarele Olimpiei au cîști- 
gat cu 74—44 (31—18) iar cei ai Ra
pidului cu 104—74 (50—35). Oaspeții 
nu s-au evidențiat decît arareori și 
numai prin precizia aruncărilor de la 
semidistanță. Echipele noastre au fost 
net superioare. Mai interesantă ni s-a 
părut întîlnirea dintre formațiile femi
nine bucureștene Rapid și C.S.U. sol. 
dată cu rezultatul de 54—36 ( 26—10).

Meciurile desfășurate aseară în noc-

turnă la C.S.U., în continuarea tu 
lui intemaț.onal, nu au adus nimic 
Echipele romînești au învins to 
diferențe mari, iar formațiile ma 
nă și feminină „Panaiot Volov" at 
din nou departe de valoarea adv 
rilor. Așa că victoria a revenit cu 
rință echipei feminine Rapid cu 6 
(31—16) și echipei masculine Ol 
cu 74— 51 (39—25). De subliniat 
însă victoria echipei feminine C 
asupra formației Olimpia, consic 
favorită, lată rezultatele tehnice 
MININ : C.S.U.—Olimpia 46—41 
21), Rapid — „Panaiot Volov" f 
(31—16); MASCULIN: Olimp 

,,Panaiot Volov" 74—51 (39—
Astă seară, de la ora 17,30 pe 

nul C.S.U. se dispută meciurile 
vor stabili clasamentele finale £ 
cestei competiții, în următoarea c 
Rapid—Olimpia (feminin), C.S.I 
Panaiot Volov (feminin), Rap 
Olimpia (masculin).

13,85;

tehnice ale ultimei

1. Constantinidis (Grecia) 
St. Levandovski (Pol.)

1. Hbnicke (R.D.G.)

prăjină: 1. Jonarsson
4,25 m.; 2.

(Finlanda) 
Hlebarov (Bulg.) 4,20 

m.; greutate: 1. Artarski (Bulg.) 
17,03 m.; 2. Piatkowski (Pol.) 16,49 
m.; 3. A. Raica (R.P.R.) 16,36 m.; 
4. Radosevici (Iugoslavia) 14,88 m.; 
FEMEI: 80 m.g.: 1. Kerkova (Bulg.) 
11,6; 80 m.g.: 1. Otkalenko (U.R.S.S.) 
2:08,1 (cea mai bună performanță 
mondială a anului); 2. Cirai (Turcia) 
2:12,6 — record; 3. Raikov (Iugo
slavia) 2:12,6; suliță: 1. Maria Diți 
(R.P.R.) 48,31 m.; 2.Baltakova (Bulg.) 
46,64; disc: 1. Muller (R.D.G.) 51,99 
m. — record al întregii Germanii; 2. 
Dmowska (Pol.) 48,54 m.; 3. Kuzne- 
țeva (U.R.S.S.) 48,03 m.
CONCURSUL DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 25 (prim telefon). 
Concursul internațional de atletism 
organizat de clubul Dozsa s-a bucu
rat de o valoroasă participare, care 
s a reflectat în excelentele rezultate 
înregistrate. Atleții romîni de la 
Dinamo au avut o comportare bună, 
cucerind două victorii prin Vamoș 
și Grecescu precum și alte locuri de 
frunte. Iată rezultatele: BĂRBAȚI. 
100 m.: Monastîrski (U.R.S.S.) 10,6

P. Romine

Echipa masculină de handbal 
a R. F. Germane a întrecut reprezentativa 

R. P. RomineA

DUISBURG 24 (prin telefon). 
Aproape 30.000 de (spectatori au 
sistat azi după-amiază, pe Dt

i a-
—___ _______ . Duis-

buriger Stadium, la victoria echipei 
reprezentative masculine de hand
bal a R.F. Germane asuipra selec
ționatei R.P. Române : scor final 
21-12 (9-5). După meci, Tiemann, 
căpitanul echipei vest-germane, a 
declarat că „diferența de scor este 
mult prea mare, față de valoarea 
echipei romine".

Primele 15 minute de _ 
disputat sub semnul unei sensibile 
egalități și chiar au fost momente 
cind reprezentanții noștri au domi
nat. In această perioadă portarul e- 
chipei noastre, Mihai Redl, — care 
în general a jucat foarte bine —• a 
apărat o lovitură de la 14 m. exe
cutată de Robert Will. înainte de 
terminarea primei reprize, handba- 
liștii germani au avut o revenire și 
au putut încheia prima parte a jo- 
feîiliH in avantaj. După paiuză, echi
pa R.P. Romine s-a menținut in 
ritmul impus doar în apărare, de- 
oarelce atacul a evoluat sub valoa
rea lui obișnuită (Bulgaru și mai 
ales Hnat au fost foarte slabi !). 
Scorul a fost apropiat (12-9) până 
în minutul 46 când 
nă a unor jucători 
noastră și-a 
că valoroasa
R.F. Germane 
din ce in ce

Golurile au 
bert Will (10), Schwenker 
ronsky (3), Porzner (2), 
Stabler (R.F. Germană), 
(6), Bulgaru (3), Căiiman 
dea (R.P. Romînă).

Arbitrul Alfred Tschanz 
a condus în general bine 
rele formații •

R.F. GERMANA: Hermann (Naui— 
Jagger, Lietz, Ruff, Schwoppe, Tie-

maan—Baronsky, Porzner, Robert
Will, Schwenker, Stabler.

P. BOMiNA: Haberpursch
Strei tferdt.

Selaru—Stăneseu,
A

R. P. ROMÎNĂ: 
(Redl)—Vlad, Donca,
Nițescu, Valentin 
Călimări, Ncdea, 
mai jucat Bota.

Hnat, Bulgaru.

IOAN KUNST 
antrenor

KIEV 25 (prin telefon). — Con
cursurile internaționale de juniori 
au luat sfîrșit cu categorica victo
rie a gimnaștiilor ucrainieni. Foarte 
bine pregătiți, cu o ținută impeca
bilă, prezentînd exerciții de mare 
dificultate, gimnaștii ucrainieni au 
„monopolizat" toate locurile I (cu 
excepția unui aparat la fete) din 
■cadrul concursului. Dintre ceilalți 
concurenți, juniorii cehoslovaci au 
repurtat un deosebit succes ocu- 
pînd locul II in concurs.

- Echipele noastre, după cum reie
se mai jos, s-au clasat pe ultimul 
loc la fete și penultimul la băieți. 
La fete am concurat la valoarea 
noastră reală. Ceea ce le-a atras 
Insă depunctarea este .lipsa elemen
telor grele din exerciții și a ruti
nei de concurs (sînt la primul con
curs international). Băieții au con
curat sub posibilități. Majoritatea 
exercițiilor la bară au fost ratate, 
la sol au lucrat reținut (primul a- 
■parat), iar la cel de asemenea au 
concurat slab. Dacă juniorii noștri 
ar fi lucrat la valoarea lor reală 
(sînt mult mai aproape de cerin
țele internaționale în ceea ce pri
vește exercițiile liber 
fetele) ei ar fi putut 
locul III in clasament.

Rezultate tehnice :
R.S.S. Ucraineană 280,90 pct.; 2. 
Cehoslovacia 271,20 pct.; 3. Bulga
ria 267,15 pct.; 4. România 253,70 
pct.; 5. Polonia 253,60 pct. Indi
vidual : 1. Schvartzberg (U.) 56,70
pct.; 2. Schwartman (U.) 56,50 pct.; 
3. Kulpinski (U.) 56,35 pct.... 20. E. 
Peterfi (R.) 52,30 pct.; 21. T. Dru- 
muș (R.) 51,35 pct. FETE: 1. RJS.S. 
Ucraineană 186,127 pct.; 2. Ceho
slovacia 181,827 pct.; 3. Polonia

alese decât 
ocupa chiar

BĂIEȚI: 1.
280,90 pct.

3.

joc s*au
41 A

6

lkliipa
FOTBAL ,a,i’5

lipsa de ruti- 
din formația 

cuvintul, astfel 
de înaintare a 

început să atace

spus
linie
a 

măi insistent,
fost marcate de: Ro-

(4), Ba-
Tiemann, 
Stăneseu
(2), No-

(Franța) 
următoa-

reprezen- 
a Franței, 

care va participa la 
campionatului 

mondial a sosit în Suedia. Francezii 
au deplasat un lot de 22 de jucători, 
din care fac parte între alții: Re- 
mefter, Colonna, 
Marcel, 
Douis, 
Vincent.

• La 
Polonia

• La 
veția B

• A luat sfîrșit cea de a doua 
divizie a campionatului francez. Pri
mele trei clasate: Nancy, Rennes și 
Limoges au promovat în prima di
vizie

• A luat sfîrșit turneul interna
țional de la Paris. In finală Racing 
a întrecut cu 2—1 (I—f) 
nătoarea „Cupei Angliei", 
Pentru locul 3 Flamengo 
«ti 2—1 de Ujpest.

• In cadrul pregătirilor 
lurneul final «1 campionatului 
dial, reprezentativa U.R.S.S. 
sub denumirea de Selecționata Mosco
vei a întrecut cu 3—0 formația polo
neză G ward ia, la Moscova.

finala

Kaelbel, Jonquet, 
Lerond, Penverne, Bliard, 

Kopa, Fontaine, Pian toni și

Copenhaga : Danemarca — 
3_ 2.
Bruxelles: Belgia B — El 
2—1.

pe deți- 
Bolton 
dispusa

pentru 
mon- 

jucînd

176.026 pct.; 4. Bulgaria 171,761; 
5. România 166,661 pct. Individual:
1. Raisa Gablieskaia (U.) 38,531 p. ;
2. Vera Ciasloska (Ceh.) 38,132 pct.;
3. Valentina Torbai (U.) 36,966 pct.... 

pct.;
3. Valentina Torbai (U.) 36,966 
16. Emilia Scorțea (R.) 34,632 
25. Martele (R.) 32,966 pct

★
SOFIA 25 (prin telefon). — 

bătă după-amiază a început in sala 
Slivnika din localitate dubla întâl
nire de gimnastică dis’ire reprezen
tativele R.P. Bulgaria și R.P. Ro- 
mîne. După prima zi de concurs, în 
care s-a hierat cu exerciții impu
se, punctajul este favorabil sporti
vilor bulgari, cu o diferență de 0,41 
pct. la fete și 7,20 pct. la băieți.

Dacă in întrecerea masculină su
perioritatea bulgarilor era scontdțfi
— dar nu la o asemenea diferență
— rezultatul dintre echipele femi
nine este surprinzător și el se da- 
torește exclusiv arbitrajului, defec
tuos, efectuat de 
loțc de 5 cit era 
bitrele neutre a

In clasamentul 
in ambele concursuri deținem — 
după prima zi — locul I prin Elena 
Teodorescu și Fr. Orendi.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : R. P.

Sâtn-

către 3 arbitre in 
stabilit. (Dintre ar- 
venit numai una), 
individual compus

Bulgaria 273,40 pct ; R. 
266,20 pct.; individual: 
rendi (R.) 56,25 pct.; 2. 
(B.) 55,35 pct.;
55,10 pct.; 
184,08 
pct.; : 
rescu
37,42 
37,08

P. F 
1. F

S tota
3. Bacivaro-

FETE : R. P. Bl
I pct.; R. P. Rom in a, 
individual : 1. ElenaV'
(R.) 37,58 pct.; 2. Terpo 
pct.; 3. Ileana Petroșam 
pct. A

★
SOFIA (Prin telefon). — 

nică seara, tîrziu, a luat sfîrși' 
nirea de gimnastica dintre re 
tativele R. P. Romine și R. I 
garia. Gimnaștii bulgari au 
primul loc pe echipe, atît ia f 
și la băieți și de asemenea - 
surprinderea generală — și 1 
vidual fete. Ca și în prima 
concurs 
mâțule
Echipe: băieți 
P- K- “ " „R. P. Bulgaria 371.86 p., R. 
mină 370.72 p. Individual: 
1. Fr. Orendi (R.P.R.) 2. Koev 
(R.P.B.), Kapsavov (R.P.B.) 
k Terpova Salterka (R.P.B.), 
'ieodorescu (R.P.R.), 3. 1. Pc 
(R.P.R).

arbitrajul a dezavantaj

P. Romînă 541,10 p.

In „Cupă campionilor europenib;

C.C.A. a învins la Sofia
dar... Akademik s-a calificat în torul un

• Ieri a plecat spre Finlanda re
prezentativa de fotbal a R. R. Un
gare, care va lua parte apoi la fi
nala campionatului mondial.

• In cadrul turneului întreprins în 
Turcia, Lokomotiv Moscova a ter
minat la egalitate (1--1) cu Galata- 
saray.

• La Karlsruhe: S. C. Karlsruhe — 
Canto do Rio 1—1.

Intr-un concurs des- 
ÂTIFTIQM Ușurat la Stuttgart, nlLElljItl sprinterul veslgerman 

Dary a realizat 10,3 
pe 100 m. Iharos a parcu-rs 3000 m. 
în 8:04,6, iar Lauer a alergat 110 
m. g. în 14,3

• La Los Angeles atletul grec Rou
hanis (student la o universitate din 
S.U.A.) și-a egalat propriul sân re
cord european 
trecînd 4,58 m.

SOFIA 24 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Înaintea înce 
perii meciului revanșă Akademik— 
G.C.A. la bascliet, în tribunele mi
cului stadion de jocuri sportive nu 
se mai găsea nici măcar un loc 
■liber. Peste 5.000 de spectatori au 
primit cu aplauze puternice apariția 
celor două echipe, dar în special pe 
cea a studenților din Sofia a căror 
formație era încă neînvinsă pe teren 
propriu în meciuri internaționale.

Dornici să refacă handicapul de 9 
puncte cu care începeau partida, ju
cătorii romîni au pornit puternic și 
în min. 8 conduceau cu 13:9. Jucă
torii bulgari preiau apoi inițiativa, 
forțează jocul și chiar în minutul ur
mător egalează: 13:13, pentru ca 
apoi să se distanțeze. In min. 18 
scorul este 33:24 în favoarea Akade- 
mikului, iar la pauză tabeila de 
caj arată: 38:33.

La reluare C.C.A. pornește 
trombă și în min. 23 scorul 
41:40. Cîteva greșeli de arbitraj 
ează însă o stare exagerată de
vozitate în rîndul jucătorilor romîni, 
de care profită cei de la Akademik, 
care se distanțează din nou: 48:40. 
Cti 4 minute înainte de sfîrșit începe 
să plouă torențial și arbitrii opresc 
meciul (la scorul de 69—65 pentru 
Akademik). Jocul este reluat după 
o oră, într-una din sălile stadionului 
Lewski. Acționînd mu'lt mai calm și 
mai organizat C.C.A. reușește să re
facă handicapul, să ia conducerea și 
să termine victorioasă cu 78—77 a- 
supra unei echipe care, repetăm, nu 
pierduse încă nici un joc internațio
nal la Sofia.

mar-

în 
este 
ere 
ner-

la săritura cu prăjina

TENIS
Roland 
calificat 
italianul 
Cooper, 
neu.

La Paris s-au dis
putat ieri optimile de 
finală ale concursului 
internațional de la 

Garros. In semifinale s-an 
francezii HaiiHet și Darmon. 
Merla și australianul Ashley 

marele favorit al acestui tur

Că și la București, C.C.A. 
un început puternic, dar mc 
de nervozitate, create mai al 
greșelile arbitrilor Vincze (L 
și Rașvivin (U.R.S.S.) au ir 
jocul formației oaspe. C.C.A. 
mai bine atît în apărare cît 
atac, remareîndu-se în mod 
Fodor care, deși rănit ța o
s-a comportat excelent tot m<

Au jucat formațiile: C.CJ
bert (12), Nedef (13), Fo«fc 
Niculescu (13), Nedelea (16) 
cano (2); AKADEMIK: G
(19), L. Panov (9), Rade 
Ilov (8), Semov (17), Atana 
Lazarov (4), Stoimenov și-4

Scorul ambelor întîlniri f 
vorabil echipei Akademik, -ace 
calificat pentru turul ttrmăl 
„Cupei campionilor europei 
baschet.

TOMA HR

Tenismenii sovii
la Wimbledon

Anul acesta, la trai 
concurs de la Wimbledon vor 
pentru prima dată și tenisn 
vietici. Secția unională de 
U.R.S.S. a făcut cunoscut că 
cheierea întrecerilor din Arîgl 
ganiza la Moscova o mare i 
internațională, la care vor 
nrimii 10 jucători ai lumii.
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