
Să luăm pozifie hofărîtă 
împotriva oricăror manifestări 

ale cosmopolitismului

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAT-------------------------------------------

Cosmopolitismul este ideologia bur
gheziei contemporane, ideologie reac
ționară care propovăduiește o atitudi
ne de indiferență față de patrie, față 
de interesele poporului, de tradițiile 
naționale, de cultura națională. Cu a- 
juiorttl acestei putrede ideologii, apo
logeții imperialismului încearcă să a- 
doarmă vigilența popoarelor, să să
dească în rândul maselor largi de oa
meni ai muncii apatia, renunțarea la 
luptă. Cosmopolitismul, propagat cu 
mult zel de ideologii capitalismului, 
este o armă de luptă a trusturilor și 
monopolurilor împotriva independenței 
naționale a popoare Ir, este un mij
loc, .ideologic prin care burghezia cau
tă să-și ascundă interesele sale în
guste și egoiste.

Este știut că existența în țara noas
tră a rămășițelor claselor exploata
toare și a uneltelor lor constituie un 
izvor al propagării ideologiei burghe
ze, că moravurile și condepțffle mic 
burgheze încă mai influențează, în 
parte, viața și atitudinea unora din
tre oamenii muncii. în special a a- 
celora rupți de producție, de sprijinul 
și controlul colectivului. Așa se ex
plică, de aceea, de ce pe alocuri, acolo 
unde activitatea de educație ideologi
că si culturală a maselor se duce ne
corespunzător, își fac loc vechile ra
cile ale concepțiilor politice, ideologi
ce și morale moștenite de la burghe
zie, iar dezvoltarea conștiinței socia
liste rătnîne în urmă.

Tocmai din această cauză nmi spor- 
-i și sportive au manifestări cos- 

.opolite, cum ar fi de pildă ținuta 
vestimentară extravagantă și lipsită 
de bun simț, ploconirea în fața per
formanțelor sportive 
încredere în forțele 
neretiilui muncitor, 
Astfel, unii sportivi 
(Dinamo-București),

occidentale, ne- 
si capacitatea ti- 
fuga de muncă, 
ca Alex. Bădiță 

,____________ T..,, Mircea Ștefănes-
cu (C.S.U.-Buc. j, Valeriu Bndai (Vo- 
ința-Tg. Mureș), Nicolae Toth (C.F.R 
Cluj) și-au procurat pantaloni cu țin
te, bl"ze cadrilate cu șnur, îmbrăcă
minte cu care ei pozează zilnic pe 
străzile orașelor respective sau în di
ferite deplasări.

Ce înseamnă oare ace^ștăkaijtudine? 
Des^gur^ X^manfoest^e '^jct^xiopoȚ-

în fața modului 
ținută neserioa- 
relief concepția 
a acestor spor- 
se rezumă doar 
deșuchiate îne
care chipurile 

să „impresione- 
cosmopolite se 
voleibaliste ale 

lotului nostru republican. Tunse în fe
lul eroinelor filmului „infidelele", batic 
„apaș" 'înnodat la gît în mod dezor
donat, în picioare trei curelușe și o 
talpă de piele: iată portul sportive
lor Lia Vanea (Someșul Cluj) și So
nia Colceriu (Dinamo Buc.) I

Prin această ținută ele dovedesc că 
nici pe departe nu și-au însușit mora
la comunistă, că în concepția lor des
pre viață și-au găsit culcuș influențe 
ale cosmopolitismului, străine sporti
vilor de tip nou, tineretului nostru 
educat și crescut de partid.

O crasă atitudine cosmopolită au 
arătat-o unii ..tehnicieni" din Federa
ția romînă de tir. care fluturind pes
te tot, cu laude exagerate, performan
tele trăgătorilor occidentali, promovau 
în munca Comisiei centrale respective 
o concepție burgheză, cu totul nesă
nătoasă.
putea — chipurile 
de
un 
nu 
ce 
raboteza. Că muncitorii au 
„nervoasă" care 
concentreze.

Cit de falsă 
se poate vedea < 
muncitor Marin 
Atelierele C.F.R. 
trodus nu de mult în lotul republican, 
a cucerit anul acesta la Moscova ti
tlul de campion al lumii la juniori în

tismului, o ploconire 
de viață capitalist, o 
să, care scoate în 
imorală despre viață 
tivi, al căror „ideal" 
în a alege cele mai 
dele vestimentare cu 
să „atragă atenția", 
ze“. De manifestări 
fac vinovate și unele

precum că muncitorii n-ar 
să practice tirul 

performanță. Ei afirmau că tirul este 
sport de „finețe" și „abilitate" ce 
se „pretează" palmelor bătătorite 
mînuiesc ciocanul, tractorul sau 

o stare
nu le permite să se

este această „teorie" 
din faptul că tînărul 
Ferecatu, cazangiu la 

„Grivița Roșie", in-

V. GRADINARU

(Continuare in pag. 2)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd).
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9 Ana Ceman, ‘olanda Balaș, Maria Dijl, Ilie Save!, Alexandru 
4 x 409 r.i la bărbați au adus noi victorii culorilor noastre în 
Un strălucit bilanț al

SOFIA 21 (prin- telefon 
respondents nostru). — 
mosferă de sărbătoare au 
întrecerile din cadrul celei de a 
XVH-a ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism, desfășurate timp de trei 
zile pe stadionul Vasil Lewski.

Iubitorii de atletism din Sofia au 
putut fi martorii unor dispute sporti
ve de toată frumusețea, încheiate cu 
rezultate remarcabile: 25 noi recorduri 
balcanice, unul egalat și 15 noi re
corduri naționale, 2 egalate. Este un 
fapt care oglindește cum nu se poate 
mai bine valoarea ridicată a întrece
rilor.

Comportindu-se foarte bine, atlețti 
bulgari au cucerit pentru prima oară 
titlul balcanic in întrecerea masculină. 
Remarcabilă a fost ' și comportarea 
atletelor noastre care, perdra a doua 
oară consecutiv, au ciștigat titlul de 
campioane balcanice.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate in ultimele două zile 
concursurilor:

PROBELE ZILEI A II-A
1.5Q0 m : 1. Josko Murat

3:43,8 — nou record balcanic ; 2. De- 
pastas (G) 3:44,7 — nou record

și
campionat efor: 25 noi recorduri balcanice și
de la co-
Inlr-o at-

luat sfîrșit

ILIE SAVEL

3izim și ștafetele 4x100 Ia femeî’ 
ultimele două zile de întreceri..
15 recorduri naționale.

LUNGIME : 1. Marinov (B) 7,31 
m; 2. Slavkov (B) 7,26; 3. Miler (I 
7.26; 4. Spiropoulos (G) 7,19; 5. Sa 
viei (I) 7,17; 6. S. Ioan (R) 7,13*. 
8. Licker (R) 6,86.

3.000 M OBSTACOLE: 1. Gior 
gios Papavasiliu (G) 8:54,4 — noi

TOM A HR ISTOV

(Continuare in pag. 4).

Selecționata de rugbi 
a orașuiuî Varșovia a întrecut 

reprezentativa noastră 
de tineret cu " 8-3

(I)

4. Vamoș 
roniîn; 5.
6. Oalki-

C. S. O.-’timișoara, performera primei etape 
a returului capipionatului categoriei A de rugbi

Rezultate
X-a) :
c.s.u.
C.S.A.
0—16
C.C.A.
Progresul , 3—14 (3—3)

tehnice (etapa 
Constructorul București 
Timișoara 10—12 (
Ploesti — Dinamo 

(0—5); ' C.S.U. Bit 
0—3 (0—0); Rapid

Campionatul categoriei A de rug
bi a fost reluat ieri sub auspicii din 
cele mai frumoase. Un timp excelent, 
spectatori 
gătite și 
constituit 
favorabile, 
tutui cu 
mize ' ne
vom

entuziaști, echipe bine pre- 
au 

mai
partide spectaculoase 
un cadru dintre cele 
reînceperii activității spor- 

balonul oval. Aceste, 
îndreptățesc să sperăm că 

asista, în această toamnă, la 
un campionat interesant, în care gri
ja pentru creșterea calității rugbiu- 
îiii practicat să fie mereu pe primul 
plan.

Firește cele mai importante parti
de au avut loc în Capitală, protago
niste fiind pe de o parte Construc
torul și C.S.U. Timișoara, iar pe de 
alta. Rapid și Progresul. Faptul că 
în ambele partide victoria a fost de 
partea oaspeților (de altfel, înfrînge- 
rea gazdelor a fost comună tuturor 
partidelor) nu a constituit însă sin
gura caracteristică a acestor me
ciuri. A ieșit în evidență, cu deose
bire jocul deschis, modern practicat 
în special de Progresul, C.S.U. Ti
mișoara și Constructorul. Este, de 
fapt, elementul cel mai pozitiv al a- 
cestei prime confruntări a echipelor 
noastre fruntașe în sezonul care în
cepe.

e Progresului i-a trebuit o repri
ză întreagă de-studiu spre a se pune 
;,pe picioare". Intr-adevăr, în prima 
parte a întîlnirii disputată pe stadi
onul Ciulești, rugbiștii de la Pro
gresul n-att reușit să-și impună su
perioritatea tehnică, complăcîndu-se 

în jocul încîlcit, lipsit de orizont al 
adversarului. Scorul egal (3—3) cu 
care a luat sfîrșit prima' jumătate a 
întîlnirii (realizat doar prin cîte o 
lovitură de padeapsă), oglindește su
ficient ineficacitatea celor doi parte
neri. înlclegind că nu vor cîștign 
partida dacă vor continua să joace

pre-

de la trimisul nostru

azici (I) 3:44,8;
(R) 3:44,9 — nou record 
Constantinidis (G) 3:45,2; v. 
lici (T) 3:48,2 — nou record fure.

400 M. GARDURI: 1. Ilie Savel 
(R) 52,6; 2. Ozgiiden (T) 52,9; 3. 
Gampadelis (G) 53,4; 4. Tsamas (G) 
54,3; 5. Cengher (B) 56,5. Reprezen
tantul nostru Gh. Stănel a fost des
calificat pentru că a trecut un picior 
prin afara gardului. El realizase tim
pul de 53,6.

SULIȚA : 1. Alexandru Bizim (R) 
72,36 m — nou record balcanic; 2. 
Bicev (B) 69,83 ; 3. A. Demeter (R) 
69,46; 4. Dakov (B) 67,72; 5. Mile
tic i (l) 66,65; 6. Kalambakis (G) 
65,81.

POZNAN 21 (prin telefon). — In 
tilnind ieri selecționata orașului Vai 
șovia — de fapt echipa națională 
Poloniei — tinerii rugbișli romini a 
cedat cu scorul de 8—3 (5—3). Pe. 
lonezii au prezentai o echipă putei 
nică. bine pregătită (aceeași care re 
cent a întrecut selecționata R.D.G 
cu 9—8), cu un joc mult imbunătăț. 
față de trecut, pisă in multe ocaz 
prea dur.

Rugbiștii romini au resimțit efoi 
tul depus in jocul precedent (au /i 
cat două partide in 3 zile). Ei a 
deschis scorul in primele minute pri 
Gh Slanciu, la capătul unei acțiui 
a liniei de treisjeriuri. Ploaia cai 
a căzut apoi tot timpul, a influenți 
jocul. Ăngajindu-se intr-un joc f 
înaintare, sportivii romini au fost u 
trecuți in cele din urmă de cei pi 
lonezi care au înscris două încercă 
prin Sierazan (dintre care prima trai 
formată ).

La Leipzig, într-un cadru sărbâtores

Au început întrecerile 
primei Spartachiade Internaționali

Armatelor Frățești
Blăgesaut. (C.C,A.). 
nul“ coechipierului

deși 
său

^.ncolțit“
Căpușan. ’ iL

de 3 advgrsarL. va pasa totuși balo-
Fază din Intilnirea C.C.A:- C.S.U.B. 3—0

GH. DUMITRU)
exclusiv pe înaintare, cu repetate lo
vituri în margine, jucătorii Progre
sului au schimbat după pauză tactica 
de joc, deschizînd baloanele liniei 
de treisferturi, care a reușit să fruc
tifice două încercări prin Stănciules- 
cu și Climovschi, și a mai ratat încă 
numeroase altele. Scorul a fost com
pletat printr-o transformare și o lo
vitură de pedeapsă. Rapidiștii n-au 
mai reeditat comportarea din tur 
(0—0), cedînd în fața unui adver
sar mai bine pregătit pe plan tehnic, 
și tactic.

e Dacă inițial, victoria C.S.U. 
mișoara în fața Constructorului
fi apărut surprinzătoare, pentru cei 
prezenți pe stadionul din Șos. Olte 
niței, lucrurile au decurs cît se poa
te. de firesc. Studenții timișoreni au 
fost mai hotărîți, mai calmi (ceea 

s-a întîmplat cu Construclo- 
ieșit victorioși dintr-un 

a stat sub raport valoric 
aproape tot timpul sub semnul ega
lității, 
pentru
9-10, 12-10) a constituit un punct de 
atracție în plus pentru suporterii ce
lor două echipe. Punctele au fost re
alizate de Dușan (9). Nicușor (3) 
pentru C.S.U.T., Galdea (4), Bărăs-

Ti-
ar

(Foto:

cu (3). Cheosea 
tructorul.

® Pe stadionul 
tida cu C.S.U. 
C.C.A. a „smuls" 
minutul 61, printr-o lovitură de pi
cior căzută realizată de Chiriac. 
Prin prizma comportării celor două 
echipe, un rezultat de egalitate ar fi 
fost cu mult mai echitabil.

• La Ploești, dinamoviștii bucu 
reșteni au trecut cu ușurință de e- 
chipa C.S.A. din localitate, 
pînd-o cu scorul de 16—0 (5—0). 
Punctele învingătorilor au fost ob
ținute de Diaconescu (6), D. Iones- 
cu (4), Ghiondea (3) și Petracbe 
(3).

(3) pentru Cons-

Tineretului, în par 
București, echipa 

cu greu victoria în

învin-

C. DUMITRU
T. STAMA

ce nu 
rul) și au 
joc care

Alternanta scorului (3—0
C.S.U.T. 3-3, 3-5. 6-5, 9-5,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CBASAIWENTUL.

10 9 0 1 
9 9 0 0

10 6 1 3
5 0 5
5
4
2
1

10 2 17 
10 1 2 7

Din. București (2)
C.F.R. Gr.' Roșie (1) 

C.C.A. (3) 
Constructorul (4) 
C.S.U. Timișoara 
Progresul (6) 
C.S.M..S. Iași (7) 
C.S.U. BUC. (8)

9. C.S.A. PToeșiti (9) 
1». Rapid jl»)

106: 14
K7: 12
124: 49

(5>
10
10
10

9
10

0 5
1 5
2 5
3 6

61: 81 
85; 86 
42:115 
27: 80 
34:14» 
21; 87

28
27
23
20
20
19
15
15
ii I

(Prin telefon 
special).

Zeci de mii de spectatori au asistat 
sîmbătă pe stadionul central din Leip
zig la deschiderea festivă a primei 
ediții a Spartachiadei Internaționale 
a Armatelor Frățești.

La ora 14 a început festivitatea. 
Deasupra stadionului au trecut 3 a- 
vioane cu drapele roșii și alte 12 a- 
vioane ce purtau steagurile de stat 
ale țărilor participante. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de generalul 
colonel W. Stoph, ministrul Apărării 
Naționale a R. D. Germane, care a 
salutat prezența membrilor guvernu 
lui R. D. Germane în frunte cu Otto 
Grotewohl, a membrilor Biroului Po
litic al P.S.U.G., pe invitații de onoa
re din țările prietene și pe sportivi.

Pe stadion și-au făcut apariția șta 
fete venite din toate colțurile R. D. 
Germane. Apoi generalul maior Re
venko, președintele comitetului sportiv 
al Armatelor Frățești, salută și urează 
succes celor 15U0 sportivi militari din 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, R. P. 
Chineza, R. Cehoslovacă, R. P. D. Co
reeană, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. D. Vietnam, U.R.S.S. și R. P. Un
gară. După ce 12 salve de tunuri au 
subliniat acest moment măreț și fan
fara -a intonat imnul R. D. Germane, 
a fost aprinsă flacăra Spartachiadei. 
rare va arde in tot timpul desfășurării 
întrecerii,

Leipzig și în diferite orașe. aLa . _ .
R. D. Germane au început întrecerii 
La fotbal echipa C.O.A. a întrecut 
Magdeburg selecționata militară a R.l 
Vietnam cu 8—0 prin golurile înscri 
de Alexandrescu (5), Tătaru (2) 
Bone. Duminică C.C.A. a fost într 
cută cu 1—0 (0—0) de formația Pa 
tizan Tirana. Singurul gol al partid 
a fost înscris de Nidini (min. 61). I 
chipa romînă a aliniat următoare 
formație : Toma-Zavoda II, Nagy, Sta 
cu-Onisie, Jenei-Mihăilescu (din mii 
60, Bone), Constantin, Alexandresc 
Zavoda I, Tătaru. O frumoasă vicb 
rie a obținut echipa de handbal 
C.C.A. care a întrecut T.S.K.M.O. < 
14—11 (7—6). Cel mai bun jucat' 
romîn a fost Bulgarii care a înscr 
10 roluri. Iată celelalte rezultate 
FOTBAL: Honved—T.S.K.M.O. I—4 
Ț.D.N.A.—sel. milit. R. P. Chinei 

; 3—3; Honved—Legia Varșovia 4—1 
, T.S.K.M.O.—Legia 0—0 ; Vorwâr
: Berlin—sel. milit. R. Ceh. 2—0; st 
. milit. R. P. D. Coreeană—Ț.D.N.<

0—5; BASCHET: Ț.D.N.A.—Vorwar 
’ 99-—57; Legia—sel. milit. R. P. Cil 

neză 91—95; HANDBAL: Vorwărt 
—sel. milit. R. Cehoslovacă 11—9

In urma rezultatelor înregistrate 
i fotbal în cele patru serii au fost el 

minate pînă acum reprezentativele n 
litare ale R. D. Vietnam, R. P. D. C 
reene și Legia.

MIRCEA. COSTEAț



kSa luăm poziție hotărîtă 
mpotriva oricăror manifestări 

aHe cosmopolitismului

ha gafegoraa, W,

Corvinul Hunedoara și Rapid 2 București
(Urmare 'din "pag. 1}

roba combinată, Eu 588 puncte. Ca 
acest minunat trăgător, la alte dis- 

plime sportive, tinerii Simion Ismail- 
iuc și Alexe Dumitru, muncitori pes- 
iri, Elena Băcăoariu muncitoare tex- 
tistă etc., au dus faima tăriipeste 
>tare, au infirmat, fără tăgadă, con- 
ipția retrogradă cosmopolită, a 
ror așa-ziși tehnicieni, privind „in- 
ipacitatea" tineretutui nostru munci- 
►r, puterea lui de voință.
Aceste manifestări Cosmopolite și 
corii" nesănătoase își ftn rădăcinile 

stilul de muncă ineeoirespunzător 
ire a doimi itîn cadrul Federației ro- 
îne de tir. A existat latei un spirit 
cit de vigilență în ceea ce privește 
unea cu cadrele, tolerîndu-se î». rin- 
il trăgătorilor elemente cri trecut 
.ibios, îmbibate pînă peste cap de 
ejudecăți și obiceiuri tipic burgheze. 
Cosmopolitismul este incompatibil 

i ideologia clasei muncitoare, cu 
itriotisniul socialist și internațlpna- 
smul proletar. De aceea’, partidul 
>stru duce o luptă intransigentă, ne- 
uțătoare împotriva manifestărilor 
«smopolite, fie pe tărîmul ideologic, 
î în alte domenii de activitate. Mo
lia noastră comunistă respinge pio
nii rea în fața putredei culturi bur-

gheze, minimalizarea și ignorarea lup
tei poporului muncitor, atitudinea ne
gativistă față de realizările mărețe 
ale regimului nostru democrat-popular.

Ca și în celelalte domenii de muncă, 
și în activitatea sportivă trebuie lua
tă poziție fermă împotriva oricăror 
nuanțe de manifestare a cosmopolitis
mului. Cluburile și colectivele sporti
ve, activiștii și comitetele de organi
zare U.C.F.S. trebuie să acorde în
treaga tor atenție în această direcție. 
Ele sînt obligate să educe în așa 
fel pe sportivi, ca aceștia să cunoască 
profund viața, realitatea contempora
nă, problemele actuale ce se pun în 
fața constructorilor socialismului. Fie
care sportiv trebuie să aibă un profil 
moral înalt, să iubească fierbinte pa
tria și poporul, să apere cuceririle re
voluționare ale clasei muncitoare. Fie
care sportiv este dator să dovedească 
în întreaga sa activitate — în pro
ducție sau pe terenurile de sport — 
că -este un luptător activ al cons
trucției noastre socialiste, că, cu toată 
puterea tinereții sate, a îndepărtat din 
conștiința sa zgura moralei burgheze. 
Numai așa vom putea înainta cu pași 
siguri pe drumul vieții noi, pe dru
mul luminos făurit de partidul nostru 
drag.

Seria I

C.F.R. TIMISOARA
CRAIOVA 2-1

în fruntea clasamentelor
- STIINTA
(1-1)

o victorie 
echilibrat, în 
cîteva ocazii

Clinciu (min. 39) și Ursu (min. 62) 
pentru Tractorul, respectiv Moldo
van (min. 55).

(Gh. Măzgăreanu-coresp.).

Unirea. Foarte slab arbitrajul lui D» 
Takacs (Tg. Mureș).

(O. Berbecaru-ooresp.).
r

’ Călăreții echipei €• C. A. 
învingători în toate probele 
concursului de la Ploești
PLOF.ȘTI (prin telefon He. Id.’trimi

ți nostru). După frurnosul'succesGn- 
gistrat în recentul concurs intertia- 
anal de la București călăreții noștri 
untași și-a'u dat întîlnire-cu începere 
5 vineri dimineață pe hipodromuFdin 
calitate, în cadrul urmi nouconcurs 
ipublican. O surpriză plăcută ne-a 
ierit călărețul Iosif Molnar (G.G.A.) 
: calul Bolero, cîștigătorul probei -de 
resaj categoria ușoară cu 553 puncte 
mat de Gh. Teodorescu (Dinamo 
tic.) pe Cincinal la diferență de nu- 
lai șase puncte. Proba de dresaj-„Sf. 
heorghe" a revenit călărețului N. 
Iarcoci (C.C.A.) pe Koheilan cu 697 
încte, urmat de N. Mihalcea (G.G.A). 
! Sulina cu 681 pct. și I. Molnar 
5 Bolero cu 680 pct.
O evoluție interesantă, care ne con-' 

rmă ascensiunea de formă și buna 
egătire a cailor săi a avut-o în ca
ul probei de obstacole categoria 
mi-ușoară, călărețul Gheorghe Lan- 
a (C.C.A.) pe calul Lux. EI a reușit 
nă la urină să-și adjudece o meritată 
ctorie, terminînd parcursul fără nici 
penalizare în timpul de 1.05,1. , De 

iemenea, subliniem comportarea fru- 
loasă a călărețului D. Hering

I3a Ploești a fost inaugurată o pro
bă de obstacole pe echipe alcătuită 
din cîte doi călăreți deosebit de inte
resantă. Cel .mai bun cuplu s-a dove
dit a fi Gh. Antohi pe Mmdir. și VI. 
Fulger pe Rapsod care 3T1 ocupat pri
mele două locuri

Dumitocă după-amiază, • programul 
concursului a cuprins trei probe re
zervate juniorilor începători (cîștigată 
de Tudor Podeanu de la „Stejarul" 
Ploești pe Falnic cu 4 pct. penalizare, 
timp 1:10,4), juniorilor avansați (pe 
primul ,loc: St. Călugărițoiu de la 
„Recolta" Buc. pe Sovata, cu 3 pct. 
penalizare, timp 1:23,7) și proba de 
fete (care a revenit călăreței Elena 
Low de Ia „Recolta" București pe 
Mărgea, cu 0 pct. penalizare, timp 
1:12,7.

Ultimele 
la care au 
fruntași au 
lor echipei 
tigat echipa formată din V. Bărbu- 
ceanu,fi<Gh. Langa și Gh. Ghițuran 
(4:59,5) iar la „grea" Virgil Bărbu- 
ceanti pe Robot, cu 8 puncte penali
zare, timp 1:49,5.

>■

'><
două probe de obstacole 
participat călăreții noștri 
revenit tot reprezentanți- 

C.C.A. La ștafeta a cîș-

1S.A.) pe calul Andrei. Bl a ocupat 
cui 2 cu 0 p. timp 1X)9.O;Ț3. T. Pe-^ ’

i

DAN G1RLEȘTEANU

Ceferiștii au obținut 
muncită, după un joc 
care studenții au ratat 

în prima repriză, 
a scăpat de două 
deschide scorul. în 
meciului, Știința a 
greșită apărîndu-se 
In această situație 

înscris

clare, în special 
Astfel, Croitoru 
ori ocazia de a 
partea a doua a 
aplicat o tactică 
cu toată echipa, 
feroviarii an dominat. Au 
Manciu (min. 43) și Enderle (min 
48) pentru C;F.R., Deliu (min. 40) 
pentru Știința. Deliu a ratat o mare 
ocazie de a egala în min. 80.

(L. Samuel-corespondent).
■»

C.S.CORVINUL HUNEDOARA —
ARMATA SIBIU 4-0 (2-0)

Corvinul a obținut o victorie 
ritată, după un: joc de factură 
nică bună. Oaspeții au arătat ca și 
pînă acum o apărare ușor penetra- 
bilă. Au înscris Pîrvu (min. 5), Za- 
pis (min. 10, 65) Nistor (min. 85).

(Ovidiu Rațiu-corespondent).

MINERUL BAIA MARE 
METAN MEDIAȘ 1-1

me- 
teh-

- GAZ
(1-D

înaintarea
să reali-

C.F.R. ARAD — A.M.E.F.A. ARAD 
0-3 (0-1)

A(ALE.F.A. a obținut o victorie 
surprinzătoare dar în. același timp 
deplin meritată, pentru că a jucat 
cu mai multă însuflețire. în schimb, 
C.F.R. a practicat un joc slab care 
nu a satisfăcut pe cei 10.000 spec 
tatori prezenți la acest meci. Golu
rile au fost realizate de Merceâ 
(min. 17) și Rennich (min. 84 și 88).

(St. Weinberger-coresp.).

PROGRESUL SUCEAVA — 
PRAHOVA PLOEȘTI 2-0 (0-0) 

I 
aplaudat 

gazde, 
prin punctele marcate de 

(min. 65) și Coma.n (min. 
(D. Nicoriuc-coresp.).

4000 de spectatori au 
victoria meritată a echipei 
realizată
Podolea
85).

DINAMO GALATI — POIANA 
CÎMPINA 0-2 (0-1)

CLASAMENTUL

1. Corvinul Huaed.
2-3. C.S. Tg. M.
2-3. AMEFA Arad
4. C.F.R.
5. C.SJW.
6. C.F.R.
7-9. Ind. Sîrm. C. 
7-9. Tractorul Or. St.

Sibiu
Minerul Lupeni 
Min. Baia Atare 
Gaz Met. Med. 
Știința Craiova 
C.S. Oradea

Airad 
Reșița 
Tim.

Nici de data aceasta 
gazdelor n-a fost în stare 
zeze acțiuni clare și mai ales să le 
concretizeze. In schimb, medieșenii 
au ‘ 
două 
(min.
Vlad 
Mare.

jucat simplu și în viteză. Cele 
goluri sînt opera lui St-andt 
16) pentru Gaz Aletan și 

(min. 30) pentru Minerul Baia

(V. Săsăran-corespondent).

REȘIȚA — C.S. TG.MUREȘ 
'2-0 (0-0)

I 
de spectatori au urmărit cu
acest meci. Jocul practicat

a fost de o 
și viu dispu- 
repriză. După 

prin Mano- 
Matebn (min. 
Chirilă, Apro, 
.......... ; Me- 

Gierling 
prima în-

6000 
interes 
de cele două echipe 
bună factură tehnică 
iat, mai ales în prima 
pauză, gazdele înscriu 
lache (min. 65) și 
80). S-au rerirarcat: 
Urcan, Manolache (C.S.M.R.). 
szaroș I și II, Fiilop, 
(C. S. Tg. Mureș). Este 
frîngere a mureșenilor.

S1RMEI
C. TURZII 0-1 (0-0)

C.S ORADEA IND.

Confirmînd forma slabă în care se 
află, orădenii au pierdut al doilea 
joc consecutiv disputat acasă. Echi
pa oaspe a jucat mult mai bine de- 
cît C.S.O. Golul victoriei a fost 
marcat de Nedelcu II, în min. 85.

(Gh. Dumitrescu-coresp.).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN 
MINERUL LUPENI 3-1 (2-0)

Victorie meritată, datorită jocului 
bun practicat de echipa locală care 
a folosit în permanență aripile dez- 
organizînd astfel apărarea minerilor, 
în repriza secundă, jocul a fost ma1 
slab. Au marcat: Seleș (min. 27),

5 t
5:
5 1
5 3
5 1
5 1

T. 5 4
5 2
5 1
5 1
5 (
5 f
5 1
5 1
(5

1
1
1

2
1
1
2
2
2
2
1
2
8
4

octombrie):

2
2
1
1
1
2
4
3
1
0

8:3 
8:4 
8:4

10:5
5:3
6:5
5:5 
8:8

11:11 
6:10 
5:11 
4:6
4:10
2:5

7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2

Nervozitatea și pripeala In acțifni 
au făcut ca dinamoviștii să piardă 
acest meci chiar pe 
Oaspeții, în schimb, 
joc frumos, corect, 
(min. 29 și 86).

(N. Schenkmann

A

teren propriu, 
au prestat un 
înscris Bontas

V. Paîadescu.Și 
coresp.)

UNIREA FOCȘANI
TITANII BUCUREȘTI 2-4

METALUL
(0-3)

7-9. C.S.A.
10.
11.
12.
13.
14.

ETAPA VIITOARE
Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara, 
C.S.A.
Știința Craiova 
dusțria Sîrmei C. Turzii 
rul Orașul Stalin, Gaz ițletan Me
diaș — C.S. Tg. Mureș, Alinerul Ba
ia Atare — Corvinul Hunedoara, 
C.F.R. Arad — C.S. Oradea.

Sibiu — A.M.E.F.A. Arad, 
C.S.M. Reșița, In- 

Tracto-

Seria a ll-a

DINAMORAPID 2 BUCUREȘTI — 
RIRLAD 6-1 (2-1)

Se părea că amatorii de 
prezenți ieri dimineață pe stadionul 
Giulești vor asista la una din ma
rile surprize ale campionatului cate
goriei B : victoria dinamoviștilor din 
Bîrlad în fața actualului lider al se
riei I Intr-adevăr, oaspeții, au inițiat 
încă de la începutul partidei o serie 
de frumoase acțiuni, reușind chiar 
să deschidă scorul, în min. 18. prin 
Chirilă, Și lotuși, pînă la urmă, 
naino Bîrlad a cedat cu 6—1. 
cătorii echipei gazdă au avut o 
ternică revenire, „bombardează" 
și simplu poarta dinamoviștilor. 
au înscris de șase ori prin Mafteuță 
(min. 27 si 53) și Leahevici (min. 
28, 49, 61 ’ și 65). Arbitrul C. Cris- 
tescu (Ploești) a condus bine, nu
mai în prima repriză. La reluare a 
comis o serie de greșeli, printre
care și neacordarea. unei lovituri de 
pedeapsă în favoarea oasi 
min. 77, Rădulescu l-a faultat în ca
reu pe Chirilă). (M. T.)

fotbal

Di- 
Ju- 
pu- 
pur

Ei

.pețitor (in 
iltat în ca

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
IAȘI 1-1 (1-1)

Rezultatul este just, ambele , echipe 
avînd inițiativa cîte o repriză. Au 
înscris Radulescu (min. 1) pentru 
Gloria și Măriuță (min. 22) pentru

Joc foarte frumos, datorită 
Ies oaspeților tare au avut 
la discreție. Bucureștenii au 
o. bună pregătire tehnică și mai ales 
o excelentă orientare tactică, spre 
deosebire de gazde care au desfășu
rat un joc lipsit de orizont. Au mar
cat: Radu Tudor (min. 20, 42 și 
55) și Niculae. (miri. 38) pentru Me
talul, Nicuilescu (min. 70 și 80 ■ 
din 11 m.) pentru Unirea. A art» 
trat bine C. lanopol (Constanța).

(H. Cohn-corespondent).

FLACĂRA MORENI — DINAMO 
OBOR 2-1 (2-1)

mai a' 
partida 
arătat

Gazdele au cîștigat pe merit la o 
diferență care însă nu reflectă su
perioritatea lor în joc. Punctele lor 
au fost înscris1 de Ștefănescu (min. 
20 și 35). Sitarii (min. 14) a mar- 
cat pentru oaspeți.

(Paul Andrei-coresp.).

C.S.M.Ș. l.ASI — FORESTA
• . FĂLTICENI 0-0

înaintările celor două echipe au 
fost lipsite de eficacitate.

(P. Codrea, coresp. regional)

CLASAMENTUL

1. Rapid 2 Buc. . 5 5 0 0 22: 7 10
2. Flacăra Moreni 5 3 2 0 7: 3 1
3. C.S.M.S. Iași 5 3 1 t 7: 5 7
4. Met. Tit. Buc. 5 3 1 1 16:12 7
5. Poiana Cîmpina 5 2 1 2 10: 8 5
6. Dinamo Obor 52 1 2 10: 9 5
7-8. Gloria Bistr. 5 2 1 2 7: 7 5
7-8. Progr. Suc. 5 2 1 2 7: 7 5
9. Unirea Iași 5 2 1 2 8:10 5
10. Foresta Făft. 5 0 4 1 1: 3 4
11-12. Dinamo Gh 5 1 1 3 4: 8 3
11-12. Din. Bîrlad 5 1 1 3 7:14 3
13. Prahova PI. 5 0 2 3 5:10 2
14. Unirea Fcș. 5 0 1 4. 10:18 1

eseu (C.C.A.) pe Bambino 0 n. 
09.1. i
Pe cît de dificilă pe atît de frtt- 

loasă, proba de obstacole categoria 
lijlocie a prilejuit o dispută dîrză, la 
ipătul căreia a ieșit victorios tena
ce Vladimir Fulger (C.C.A.) pe 
apsod cu 4 p. penalizare timp 1.44,8. 
ocul doi a revenit lui V. Bărbucea- 
u (C.C.A.) pe Robot cu 4. p. timp 
51,5 iar locul 3 tot lui V. Fulger pe 
jiul Nor cu 4 p. timp 1.58,00.
Sîmbătă dimineață întrecerile au 

OTtinuat cu proba de dresaj cate- 
oria intermediară: 1. N. Mihalcea pe 
orvin 753 p.; 2. N. Mihalcea pe Mih- 
ea, 737 p.; 3. N. Marcoci pe Kohei- 
m, 724 p. Singurul care a reușit să 
•rmine parcursul fără nici o penaîi- 
are, în cadrul probei de obstacole 
ategoria ușoară, a fost călărețul Gh. 
hițuran (C.C.A.) pe calul Baron în 
mpul de 52,6 sec.; 2. Gh. Langa pe 
ux 4 p. timp 47 sec; 3. D. Velicu 
C.C.A.) pe Bimbo 4 p. timp 47,4 sec. 
roba de obstacole cat. semi-mijlocie 

desemnat cîștigător pe V. Bărbu- 
eanu pe calul Robot, care a executat 
arcursul fără greșeală în timpul . de 
.34.00. Locurile 2 și 3 au revenit 
celuiași Gh. Langa pe caii Lux și 
lachedon fără nici 6 penalizare, timp 
37,00 și respectiv 1.49,09.
Ieri dimineață ii .avut loc.proba de 

resaj olimpic c.îștigată de N. Mihaî- 
ea pe caii Corvin și Mihnea cu 1173 
i respectiv 1160 p.

Rezultatele etapei a treia
a campionatelor republicane de handbal

ETAPA VIITOARE (5 octombrie) : 
Dinamo Bîrlad — Progresul Sucea
va; Dinamo Obor — Rapid 2 Bucu
rești ; Flacăra Moreni — C.S.M.S. 
Iași; Unirea Focșani — Gloria Bis
trița; Prahova Ploești — Metalul Ti
tanii București; Unirea Iași — Poia
na Cîmpina; Foresta Fălticeni — Di
namo Galați.

Ieri ș-a disputat etapa a treia în 
toate cele trei campionate republicane 
de handbal. La categoria A, atît la 
băieți cît și la fete, s-atî disputat 
numai cîte cinci meciuri, cîte unul 
fiind amînat. Iată informațiile 
transmise de corespondenții noștri:

BĂIEȚI CAT. A.; Voința Sibiti - 
Dinamo Orașul Stalin II—9 (7—4). 
Jocul lent al dinamoviștilor, lipsa lor 
de hotărîre.în fața porții au făcut ca 
după 18 minute gazdele să conducă 
cu 6—I. Oaspeții își revin însă, reduc 
din handicap, dar Voința cîștigă, pe 
merit pînă la urmă. Au înscris: Schu
ler (5), Kiss (3), Kraus (2) și Roth 
pentru învingători, Jekel (2), Donca, 
Weber, Schmitz (4) și Martini pentru 
învinși. C.SJW.S. Iași — Dinamo 
București 14—11 (6—4). Ieșenii au
fost superiori și au cîștigat pe me
rit Au înscris: Țipu (9), Hurubea- 
nu (2), Puiu (2) și Kohuț pentru 
C.S.M.S., Ionescu (3), Stănescu (3), 
Martini (4)-și Ivănescu pentru Dina
mo. Petrolul Ploești — Știința Timi
șoara 10—8 (4—5). Un rezultat sur- înscris: Elena P^dureanu (4), Ella 
prinzător, cu,^atît mai mult cu cît Jecu și 0. Cîrligeanu pentru învingă- 
gazdele auoînceput jocul în... 9 ba- , toare, Coșug (2) , și Jianu pentru în- 
meni. Ploeștenii au jucat totuși ctț vinse. Steagul roșu București — Trac- 
ardoare și ău cucerit victoria într-un torul Orașut Stalin, 7—3 (2—1). Cu 
țneci în care adversarii lor ău mani-' ioate că portarul echipei gazdă a fost

festat multă imprecizie la poartă (au 
ratat 3 lovituri din 14 ni.) și au uzat 
de durități. Au marcat: Trifu (7), Ce
tini (2) și Hofman pentru Petrolul, 
Moser (3), Jude (2). Meithert (2) și 
Silvestrovici pentru Știința. Tehnome- 
tal Timișoara — C.SJW. Reșița 15-22 
(8—9). Superiori tehnic și tactic, 
peții au condus tot timpul și au 
uitat victoria. Au înscris: Johman 
Ferenschutz (3), Falschessel (3), 
lesch (3), Schutz (2), Szabo și 
denbach pentru C.S.AÎ.R și Jakob (7), 
Sipoș (2), Hollerbach (2), Micheltz 
(2), Matici și Reitz pentru Tehnome- 
tal. Victoria Jimbolia — Chimia Fă
găraș 13—12 (9—5).

FETE GAT. A., C.S.U. București — 
Olimpia București 3—6 (0—3). Supe
rioare în prima repriză, jucătoarele 
Olimpiei conduc detașat și înscriu de 
3. ori. Abia după pauză, studentele 
reușesc să-și revină, preiau inițiativa 
șînt pe punctul de a egala, dar com
binațiile laterale, imprecizia în fața 
porții ca și atacul din ultimele minute 
ăl adversarelor Jor, decid scorul. Au

oas-
me-
(9), 
Ka- 
Lin-

eliminat de pe teren în min. 15, bu- 
cureștenc'eie s-au impus și au cîștigat 
în fața adversarelor, lipsite de finali
tate în atac. Au marcat: Dumitrescu 
(5), Țicu, Aron pentru gazde, Heako 
(2) și Wint pentru Tractorul. Flamu
ra roșie Sibiu—Rapid București 5-5 
(4—3). Surprinse de elanul și jocul 

' eficace al bucureștencelor, sibiencele 
au trebuit să se mulțumească cu un 
singur punct cîștigat* „acasă". Au 
marcat: Dobre (3), Gross și Dandler 
pentru localnice, Scheipp (3) și Dră- 
ghici (2) pentru Rapid. Gloria Sighi
șoara — Constructorul Timișoara 2—4 
(1—2). Au înscris: Zamfirescu (2), 
Covaci și Sandu pentru învingătoare, 
Idita și Fabricius pentru învinse.
ILEFOR Tg. Mureș — Măgura Co- 
d'ei 9—1 (7—1). Au înscris, pentru 
învingătoare, Szasz (5), Ștef (2), 
Gabel și Bîgu. Unicul gol al învin
selor a fost marcat de Moldovan.

BĂIEȚI CAT. B. C.S.U. București— 
I.C. Arad 14—7 (5^—3); Știința Ga
lați ■— Voința Sighișoara 11 — 10 
(3—4); Știința Cluj — Recolta Hăl- 
chiu 10—11 (3—6); Victoria Ba
cău — C. S. Marina Constanța 
11—8 (6—5); Textila Cisnădie—Ba
lanța Sibiu 17—7 (9—t6);Stăruința 
Odorhei — Dinamo Tg. Mureș 11—16 
(6—9).

Oonosport
Așa arată un buletin Pronosport 

12 rezultate exacte la concursul nr. 
(etapa din 21 septembrie 1958)

I Progresul Buc.-Dinamo Buc. 
(cat. A)

II. U.T.A. - Știința Timișoara 
(cat. A).

III Știința Cluj-Dinamo Bacău 
(cat. A)

IV St. Roșu Or. Stalin-Petrolul 
Ploești (cat. A)

V Jiul Petroșani-Farul Constanța 
(cat. A)

VI C. S. Oradea-Ind. Sîrmei C. 
Turzii (cat. B).

VII Flacăra Moreni-Dinamo 'O- 
bor (cat. B)

VIII C.SM Reșița-C. S. Tg. Mu
reș (cat. B)

IX Unirea Focșani-Metalul M.I.G. 
Buc. (cat. B)

X C.F;Ri Timișoara-Știința Craiova 
(cat. B)at

XI Progresul Suceava-Prahova 
Ploești (cat. B).

XII Corvinul Hunedoara-C.S.A. 
Sibiu (cat. i.B)

La acest, concurs au fost, 
aproximativ 546.000 variante.
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Reluarea campionatului categoriei 
k a readus pe terenuri pe pasionați! 
otbailului. Numeroși spectatori au 
trmărit ieri cu interes partidele de la 
lucurești, "Orașul Stalin, Cluj, Pe- 
roșani și Arad. Unii au rămas sa- 
isfăcuți de rezultat, alții dezamăgiți... 
linamoviștii au avut de ce să fie 
ucuroși. Echipele lor sînt în frun- 
s, neînvinse (alături de C.C.A.). 
linamo București, cu un plus hotă- 
itor de combativitate și coordonare 
i joc, a obținut o victorie muncită 
i meritată, trecînd pe primul loc, 
1 dauna echipei din Bacău, care la 
gailitate cu Știința Cluj, a cedat 
>cuil prim, datorită golaverajului, 
-au bucurat și muncitorii mineri și 
si .petroliști, pentru victoriile repur- 
ite de echipele lor. Dar, in același 
imp, s-au întristat constănțenii, a 
îror echipă nu numai că nu a reu- 
it un punct, dar nici n-a marcat 
reun gol piuă acum!... U.TA. și 
ființa Timișoara au revenit la tra- 
iționalele meciuri nule dintre ele. 
ceste echipe ca și Progresul, Stea- 
ul roșu și Știința Cluj, ca să nu 
iai vorbim de Farul, se pot plînge 
» ineficacitatea atacurilor.
lată bilanțul etapei a treia:
Steagul roșu—Petrolul 0—2 (0—0).

Dinamo București a întrecut, la mare luptă, 
ne Progresul: 2-1 (1-0)

Aproape 40.000 de spectatori au 
mărit ieri după-amiază, pe stadio- 
d Republicii, un nic-ci care le-a 
iul încordată atenția din primul și 

in ultimul minut de joc: Dina- 
u. .4 Progresul au furnizat un meci 
ecific de campionat, in care cele 
>uă echipe au luptat cu toată ar
area pentru victorie. Mai slab sub 
port calitativ, jocul a plăcut, totuși, 
in risipa de energie pe care au 
:ut-o cei 22 de jucători, prin di 
mismul numeroaselor faze de gol 

care au fost presărate cele 90 de 
hule de întrecere și prin... sem- 
1 de întrebare care a plutit penna
nt asupra rezultatului. In ansamblu 
ominare teritorială 4- claritate in 
: + pregătire fizică) Dinamo a
t mai bun și victoria sa la Urni-

2—1 (1—0), este meritată. Prin- 
>alul merit al dinamoviștilor este 
•la că, după ce au scăpat „cu fața 
ată" din presiunea căreia au ire- 
t să-i facă față in primele 20 de 
•iute, au știut să-și organizeze jo

și să-și impună — puțin cite pit- 
. dar din ce in ce mai sigur — 
ierioritatea.
'orbeam, mai înainte, despre do

ica celor de ia Progresul. Ata- 
t.d a~estei echipe au avut in min. 
9. 13, 17, 19 ocazii din cele mai 
ie de a deschide scorul; și poate 
un gol m această parte a jocului 
fi sch'mbat aspectul întrecerii.

•iciu, Blujdea, Dinulescu au șutat 
ă precipitat, in Uțu sau pesta 
ă. Parcă sufocați de ritmul impus 
ar de ei, jucătorii Progresului în

să scada intensitatea ofensivei 
diriamoviștii nu ez’tă să preia ini- 
iva. in min. 22, Dumitrescu, in 
ă de gol, este pur și simplu îmbra
ci in careu de Dobrescu, dar ar
ul M.tran trece cu vederea faultul, 
iei trei minute, tine scapă spre 
rtă, pătrunde in careu, e faultat, 

arbitrul indică lovitură liberă 
ia... 16 metri. Apărarea Progre- 

u face față- tot mai greu presiunii 
erse și in min. 36 Dobresciț nu-l 
te opri pe Koszegi decit lat prin 
't, in apropierea porții. De astă- 
i, ('.. Mitrali acordă 11 m. și Dti- 
rescu îl transformă sigur: 1—(1. 
hipă pauză, jocul e ceva măi. lent.

Jiul învingător ia scor
ETROȘANI 21 (prin telelon). — 
3 de spectatori au fost martorii 
i victorii — surprinzătoare numai 
t proporțiile ei — a echipei Jiul 

localitate în fața Farului don
ița: 5—0 (2—0). Gazdele au truc
at majoritatea ocaziilor de gol, 
■ deosebire de constărfțeni. care 
buni în cîmp — au lost ineficaci 
fața porții. In plus, Crîsnic a fost 
forma toarte bună. Scorul mare 
explică însă și prin slăbiciunile, 
care le-a manifestat Farul ju a- 
ire.
ovitura de începere aparține Jiului 
prima acțiune aducp primul gol: 
gea trece de la Florea la Nertea 
ijurrge la Gabor care înscrie de la 
n. Este 1—0 pentru Jiul după 
ra secunde de joc. Scorul este 
lificat în min. 9 cînd, în urma 
i lovituri de colț executată* de 
:iun, același Gabor marchează de 
10 in.: 2—0. Constănțenii nu 
mrajează și contraatacă, dar
utele 10, 12, ■ 24 ratează ocazii
e prin Ispas, • Manole și Lulian.

Se

Știința Cluj — Dinamo Bacău
1—1 (0—0).

U. 'I'. Arad — Știința Timișoara- 
1—1 (0—0).

Jiul — Farul 5—0 (2—0).
Progresul — Diframo București 

1—2 (0—I).

Aceste rezultate au fixat următorul 
clasament:

1. Dinamo București 3 2 1 0 9: 2 5
2. Dinamo Bacău 3 2 1 0 5: 2 5
3. Petrolul 3 2 0 1 6: 2 4
4. C.C.A. 2 1 1 0 3: 1 3
5. U.T.A. 3 1 1 1 5: 3 3
6-7. Jiul 3 1116:43
6-7. Progresul 3 1 1 1 6i 4 3
8. Rapid 2 1 0 1 4: 4 2
9-10. Știința Tiin. 3 0 2 1 2:4 2
9-10. Știința Cluj 3 0 2 1 3: 6 2
11. Steagul roșu 3 1 0 2 3:10 2
12. Farul 3 0 0 3 0:10 0

In final, iată ce ne va oferi etapa 
a patra, duminică 28 septembrie: 
Știința Timișoara — Steagul roșu, 
Știința Cluj — U.T.A., Dinamo Bucu
rești— Dinamo Bacău, Rapid — Țiul. 
Partidele Farul — C.C.A. ș: Petrolul 
— Progresul sînt amînate (C.C.A. 
este la Leipzig, iar Petrolul joacă cu 
Wismut).

Dumitrescu â executat precis — jos, la colț •— lovitura de la . 11 m și 
Birtașu nu poate reține: 1—0 pentru Dinamo. (Foto: I. MIHAICA)

Dinamo atacă mai periculos, deși 
uneori doar în 3—4 oameni, in timp 
ce Progresul păcătuiește prin joc lent 
și prin abuz de pase laterale. In min. 
70 însă, Dinulescu ajuns pe aripa 
stingă înscrie, din unghi dificil, pe 
jos, in colțul opus: 1—11 Din acest 
moment, jocul „se încinge". Atacuri 
dezlănțuite, de. o parte și de alta. De 
partea cui va înclina balanța? Mi
nutul 82 ne dă răspunsul: o combina
ție pornită de pe aripa stingă, de la 
Suru ,cutuce mingea pe centru, pe li
nia de 16 metri, unde Ene schimbă 
cu Koszegi și acesta ii trece ușor min
gea lui Vașile Alexairdru, venit din 
urmă. Un șut puternic, jos la cofț, 
tras de vigurosul mijlocaș dinamdvist 
și tabela de marcaj arată: 2—1. A 
riști gat Dinamo? încă nu! Pentru ca 
victoria dinamoviștilor să fie sigură 
a mat trebui1 ca, in mii. 90 Uțu să 
salveze „in extremis", sărind cd din- 
tr-un resort, o minge -trimisă ,la pă
ianjen", de Dinulescu dintr-o lovitură 
liberă de la 16 metri.

Dinamo a câștigat pentru că a avuf 
mai multe resurse fizice, a avut un 
atac mai decis și și-a dozat mai bine 
“tortul, „trăgind" tocmai in acele 
momente ale meciului, c'rnd se impu
nea. Dintre jucători am rerarcat pe: 
Ene, Suru, Kiiszeg, V. Alexandru, 
Motroc, IJțu. Progresul a dai totul la

Jiul are de asemenea prilejul să mă
rească diferența, însă Stăncescu sal
vează de pe linia porții un șut al 
lui Florea. La reluare, ofensiva Fa
rului se intensifică, dar Crîsnic apără 
cu siguranță. In min. 68, în urma 
unei combinații Deleanu — Florea — 
Crăciun mingea este centrata la Ga
bor care înscrie cu capul: 3—0. 14 
minute mai tîrziu, la un corner exe
cutat de Nertea, Ronioșan și Florea 
se trezesc cu mingea în picioare si 
ultimul, hotărîndu-se în stîrșit să 
tragă, marchează: 4—0 Ultimul 
punct este înscris în min. 87 de Fin 
rea care trage pe ijngă portarul Du
mitrescu ieșit îrf întîmpinare. Arbitrul 
P. Rapaport — București a condus 
corect echipele:

JIUL: CRÎSNIC — Ronioșan, PA- 
NA1T, Vasiu — tosmoc Deleanu — 
CRĂCIUN, Florea, Ghibea, GABOR, 
Nertea.

FARUL: Dumitrescu — Lepădatu,
în Stăncescu, Citincan — Ș1SCA, Pană 

— ISPAS, COIDUM, Sever, Manole. 
Luban. I. ZAMORA corespondent

Superioritatea teritorială 
nu*i deapinS'.'

ORAȘUL STALIN 21 (prin tele-
ton). — Primul cuplaj fotbalistic al 
anului pe stadionul „Tractorul" a pri
lejuit un record de spectatori: peste 
18.000. Aceștia scontau o dublă vic
torie a echipelor locale. Dar numai 
primul meci le-a satisfăcut dorința. 
Tractorul a cîștjgat în fața Minerului 
Lupeni (cat. B). In schimb, specta
torii au plecat dezamăgiți din cauza 
întrîngerii suferite de Steagul roșu cu
2—0 (0—0), în meciul cu Petrolul 
Ploești, după ce a dominat timp de 
40 de minute în prima repriză cînd 
— putem afirma — a trecut pe lingă 
victorie.

Steagul roșu, deși a jucat cu 
mult suflet, a fost lipsit dc finalitate 
și a tras foarte puțin la poartă în 
cele 90 de minute. Or, superioritatea 
ieritorială nti-i suficientă pentru a 
obține victoria. Petrolul si; a terminat 
acțiunile ofensive cu șuturi și două 
din ele i-att adus victoria.

Jocul a lost rapid, în general. Pe- 

început; ca și in alte meciuri, a slă
bit după pauză, In atac s-a resimțit 
lipsa lui Oaidă, care imprimă agre
sivitate. Am remarcat pe: Birtașu, 
Știrbei, Neagu, Dinulescu.

DINAMO: Uțu — Popa, Motroc. 
Panait II — Al. Vasile, Nunweiler — 
Koszegi, Varga, Ene I, Dumitrescu, 
Suru.

PROGRESUL: Birtașu — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — Gojocaru, Știrbei 
— Banciu, Smărăndescu, Dinulescu 
Neagu, Blujdea.

In afara greșelilor de care am a- 
mint it mai sus, arbitrul C. Mii ran a 
comis și altele (aprecieri greșite la 
faulturi, ofside-uri), care contribuie la 
calificativul „slab" pe care i-l acor
dăm de astă-dată. Nu-' mai puțin 
adevărat că nici arbitrii de linie nu 
l-an ajutat îndeajuns.

RADU URZICEANU

IERI, IN CATEGORIA C
SERIA 1.

Constructorul lași — Textila Boto
șani 5—0 (2—0).

Textila Etihusi — Știința i.M.F. lași 
2—1 (2—1).

PetroW Momești — Minerul C. 
Lung. Mold. 0—1’(0—1).

C.S.A. Bacău — Sp. Muncitoresc 
Rădăuți 5—1 (2—1).

Gloria Dorohoi — C.F.R. Pașcani 
2—t (1-1).

Etapa viitoare (5 octombrie) : 
Sp. Muncitoresc Rădăuți — Gloria 
Dorohoi ; Textila Botoșani — Petrolul 
Moinești; C.F.R. Pașcani — Textila 
Buhuși ; Constructorul lași — Știința
I.M.F.  lași ; Minerul O. Lung — CSA 
Bacău.

SERIA A 11 a
Ancora Galați — Știința Galați 3—0 

(1—0/.
Cimentul Medgidia — Dinamo Brăi

la 0—2 (0—2).
Gloria C.F.R. Galați — S.N.C. Con

stanța 2—1 (1—0).
Industria Sîrmii Brăila — I.M.U.M. 

Medgidia 1—1 (1—0).
Victoria Buzău — C. P. București 

2—0 (2—0). x
Etapa viitoare (5 octombrie) : 

Dinamo Brăila — Industria. Sîrmii 
Brăila; S.N.C. Constanța" — C. p. 
București ; I.M.U.M. Medgidia ț— Ci
mentul Medgidia; Ancora Galați — 
Victoria Buzău; Știinfă’1 Galați — 
Gloria C.F.R. Galați. ' . 

trolul și-a depășit adversarul în jo
cul cu capul și în atacurile directe 
la balon, cîștigînd majoritatea duelu
rilor.

Gazdele au avut inițiativa în pri
mele 40 de minute cînd au și ratat 
trei ocazii bune prin Proca (min. 
26), Fusulan (miu. 33) și David 
(min. 35). In ultimele cinci minute, 
Petrolul a întreprins acțiuni foarte 
periculoase, dar atacul s-a pripit in 
fața porții. Începutul reprizei a doua 
a oferit un joc de cîmp oarecum 
anost. In min. 60- David trage în 
bară. Apoi, Petrolul devine mai pe
riculos prin contraatacurile sale. Sco
rul este deschis pentru echipa oaspe 
de Babone, iar Bădulescu în min. 84 
înscrie al doilea și ultimul gol. A 
arbitrat bine Mihai Marta (Deva).

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Bîrsan, 
ZAHARIA, Percea — Aron, Szigeti 
— Hașoti, Fusulan, Proca, CAMPO, 
DAVID.

PF. 1 ROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — FRONEA, 
NEACȘU — Zaharîa, Tabarcea, 

DRIDEA, BĂDULESCU, BABONE.
AL. DINCA corespondent regional

Din eauza arbitrului C. Mitran, 
care n-a sancționat ținerile cu 
mina, meciul de fotbal Progresul- 
D'jnamo București a semănat u- 
neori eu o partidă de rugbi.

Cu alt priej n-o să mai fie 
controverse;

Din contră, ca să nu existe sfadă, 
Nu m-ar mira să fluiere Mitran 
Și să indice-autoritar:...“ grămadă"!

Gr. — M.

Meci nul echitabil la Cluj
CLUJ 21 (prin telefon). — Față de 

ocaziile avute și, măi ales, după cla
ritatea lor, Știința Cluj ar fi meritat 
victoria în întîlnirea cu Dinamo Ba
cău. Și totuși, rezultatul de 1-1 (0-0) 
cu care s-a încheiat această partidă, 
disputată în prezența a 12.000 specta
tori, poate fi considerat echitabil, 
deoarece, în ciuda numeroaselor oca
zii ratate de clujeni, dinamoviștii s-au 
arătat superiori în ceea ce privește’țeh- 
nica și în special omogenitatea.

Iată cîteva faze mai interesante 'din 
acest meci. Trei minute după începe
rea partidei studenții au prima mare 
ocazie de a înscrie : Suciu trimite ba
lonul lui H. Moldovan și acesta nTai 
departe lui Petru Emil care, singur Tn 
fața porții, trage în brațele lui Bucur. 
Peste două minute, Ia o acțiuni ' ă 
oaspeților, Nicoară se ciocnește cu Fi
lip, cade și Mureșe.’n salvează de pe 
linia porții un gol sigur. In min.'! 21 
Știința are o altă ocaz:e de a deschi
de scorul dar Munteanu, singur/'fra- 
ge în brațele lui Bucur.

Repriza â doua a început tot în rîht'i 
de dominare a Științei care a aSăTtăt 
o scurtă perioadă poarta oaspeților.

SERIA A lil a
Un.rea Pi.ești — Con ecția Bucu

rești 0—1 (0—1).
Dinamo Craiova — Metalul Tîrgo- 

viște 0—1 (0—1).
I.T.B. București — C.S.U. București 

0—1 (0—0). I
Rapid reg. Ploești — C.F.R. Ro- 

vine Craiova 1—0 (1—0).
Oltul Tr. Măgurele — Dunărea 

Corabia 1—0 (1—0).
Etapa viita-are (5 octombrie): 

Metalul Tîrgoviște — Rapid r..g. Pțo- 
ești ; Dunărea Corabia — C.S.U. BUr 
curești ; C.F.R. Rovine Craiova — Di
namo Craiova ; Unirea Pitești — Ol
tul Tr. Măgurele ; Confecția București 

■— I.T.B. București.
SERJ A A IV-a

Torpedo — Partizan Reghin 1—3 
(0-1)

Chimia Făgăraș — Mureșul To-? 
plita 2—1 (2—0).'

Carpati Sinaia — Alimentara îg. 
Mureș 2—3 (1—1).

Voința Tg. Mures — Metalul Autd 
1—0 (1—0).

Rafinăria Cîmpina — Textila Sf, 
Gheorghe 3—0 (echipa Textila este 
suspendată).

Etapa viitoare (5 octombrie) :
Țextila Sf. Gheorghe — Mureșul 

Toplița ; Partizan Reghin — Rafinăria 
Cîhtpitța ; Metalul Aiud — Chimia Fă
găraș; Torpedo — Carpați Sinaia, 
Alimentara Tg. M. —- Voința Tg. M.

La Arad: două goiuri 
intr-un minut

ARAD, 21 (prin teleiou,'. intîlnirea 
dintre echipa textiliștilor arădeni și 
cea a studenților timișoreni, termina
tă la egalitate: 1-1 (0-0), n-a fost 
de un nivel tehnic ridicat, dar a plă
cut foarte multe datorită combativită
ții ambelor echipe. Cei peste 12.000 de 
spectatori prezenți pe stadionul „30 
Decembrie" au asistat Ia un meci ca
racterizat prin luptă intensă, dusă în 
limitele sportivității.

In general, perioadele de dominare 
au fost egale. Localnicii au beneficiat 
în minutele 13 și 20 de cîte o lovi
tură de colț. In ambele cazuri, min
gea a ajuns la Petschovschi care' a 
ratat. In minutul 32 Coman a interve
nit la timp, salvînd printr-un plonjon 
în picioarele lui Lereter.

începutul reprizei secunde este ca
racterizat. prin acțiuni de cîmp. In mi
nutul 58 însă, Zaharia străpunge apă
rarea arădenilor și marchează: 1-0 
pentru Știința Timișoara. In mai nti- 
țin de tm minut survine egalrrea: 
.'urcă fuge pe tușe, centrează pe linia 
porții și Igna reia în poartă, de la 2 
metri. O bună ocazie este ratată în 
min. 79 de Ciosescu, care șutea ză 
peste poartă, iar în ultimele minute 
U.T.A. are prilejul să înscrie prin 
Mețcas și Jurcă. Amîndoi ratează.

U.T. ARAD: Coman—Szucs, Capaș, 
Sereș — Petschovschi, Koczka — Jtir- 
că Metcaș, Țîrlea, Igna, Szekelv.

ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA: Enăchescu 
— Filip, Codreanu, Floresou — Coje- 
reanu, Tănasc — Gîrleantt, Zaharia, 
Ciosescu, Lereter, Boroș.

S-au evidențiat: Petschovschi și 
Tănase care au fost cei mai buni de’ 
pe teren, Coman, Koczka, Enăchescu, 
Codreanu și Lereter. Raport de cerne
re: 7-5 (4-1) pentru U.T.A. A arbi
trat bine: N. Vizireanu (Cluj).

ST. WEINBERGER coresp.

In min. 47 și 52, la două mingi lungi, 
care a:; depășit apărarea dinamoviști
lor, Suciu și Munteanu trag pe lingă 
Bucur care ieșise din poartă.

Minutele 80 și 81 aduc ceie două 
goluri. Mai întîî al dinamoviștilor: la 
o acțiune Mihai-Filip, balonul ajunge 
la Publik care centrează la Eftimie: 
un șut din voie de la 3 metri și... 
1-01 După ce balonul este repus la 
centru, mingea ajunge la Munte'nu 
care trage puternic și Bucur respinge 
în corner ; execută Marcu pînă la H. 
Moldovan. Acesta trimite mingea cu 
capul în fața porții de unde Nedelcu, 
tot cu capul, reia și egalează: 1 — L

Arbitrul Dumitru Costa (Oradea) a 
condus bine echipele:

ȘTIINȚA : Nicoară — Roman, Ml I- 
REȘAN, Costin — Georgescu, NE
DELCU — Marcu, MUNTEANU, De- 
tru Emil, Suciu, H. Moldoveanu.

DINAMO: BUCUR — Giosmm, 
G1RNARU, FI. Anghel — ȚIRCOV- 
NICU, Vătafu — Filip, Mih3i, Gr n. 
EFTIMIE, Publik.

CALIN ANTONES'"! 1 
RADU FISCH

LA FOTBAL
SERIA A V-a

Rapid Oradea — Voința Oradea 
2-2 (1-1).

Rapid Cluj — Someșul Satu Mare
3-1  (2-1).

Ariestil Turda — Recolta Cărei 2-0 
(1-0).

Stăruința Satu Mare — C.F.R Cluj 
0—0.

Tisa Sighet — Dinamo Baia M ire 
l_0 (1—0).

Etapa viitoare (5 octombrie) : 
Someșul Satu Mare — Stăruința Satu 
Mare ; Recolta Oarei — Dinamo Baia 
Mare; C.F.R. Cluj — Rapid Cluj ; 
Rapid Oradea — Tisa Sighet; Voința 
Oradea — Arieșu Turda.

SERIA A Vl-a
Indagrara Arad — U. M. Cttgir 

2-5 (2-2).
Flacăra Tg. Jiu — C.F.R. Simeria 

1—0 (1—0).
Olimpia Reșița — Metalul Bocșa 

Romînă 2—1 (2—0).
Unirea Rm. Vilcea — Drubeta Tr. 

Severin 0—2 (0—1).
Metalul Otelul Roșu — Aurul Brad 

2—1 (0—1).’
Etapa viitoare (5 octombrie):
Drubeta Tr. Severin — Flacăra Tg, 

Jiu; U. M. Gugir — Metalul Oțelul 
Roșu; C.F.R. Simeria — Indagrara 
Arad ; Aurul Brad — Olimpia Reșița | 
Metalul Bocșa Romînă —. Unirea Rm; 
Vîlcea.



motocicliste de viteză pe circuit campioane canice atletism pe anul 1958
Mii de iubitori ai sportului cu mo

tor au asistat ieri dimineață la între
cerile de motociclism pe circuit, dota
te cu „Cupa Armand Munteanu și D. 
Dumitrache". Timpul frumos și orga
nizarea excepțională au contribuit la 
crearea unei ambianțe de mare con
curs. Nivelul tehnic al disputelor nu 
s-a situat însă în general la această 
treaptă și cauza principală o consti
tuie slaba calitate a mașinilor.

Trebuie totuși să remarcăm entu
ziasmul cu care alergătorii de viteză 
au răspuns la apelul făcut de organi
zatori (Casa Centrală a Armatei) și 
ambiția lor de a se comporta cît mai 
bine.

La cat. 125 cmc cea mai mare parte 
din cursă a fcat dominată de dina- 

i movistul Traian Macarie. Spre sfîrșit 
însă, colegul său de- club Iosif Popa 
l-a depășit, terminînd — cu un avans 
apreciabil — pe locul I. Locul III a 

; revenit alergătorului Marin Voicu 
(Voința).

i O desfășurare aproape identică a 
'avut și întrecerea de la cat. 350 cmc. 
După un start bun, care îi oferă po
sibilitatea să se instaleze la conduce
rea cursei, Al. Iluhn trebuie să ce
deze în fața impetuozității campionu
lui categoriei, C. Radovici. Clasament 
final' 1. C. Radovici (Metalul M.I.G.),
2. Al. Iluhn (C.C.A.), 3. Costache
Florin (C.C.A.). Clasamentul cat. 350 
cmc I. J.: 1. I. Buchner (C.C.A.), 2. 
Gli. lo-iiță (C.C.A.), 3. M. Dănesctj 
(C.C.A.). Al. Huhn a cunoscut în 
schimb satisfacția cuceririi primului 
loc la cat. 250 cmc, unde a fost urmat 
de FI. Costache și Gh. Bănică (Ra
pid).

Deși complet nepregătit pentru a- 
cest concurs, N. Buescu a contribuit 
la frumusețea disputei cat. 500 cmc. 
sport. LI a ocupat locul II, după G. 
M. < ’ oeea, care s-a dovedit și de a- 
ceastă dată un bun și apreciat pilot.

Maria Dan, Ingrid Wachter, C. Mocanu și E. Voicu, 
învingători in „Traversarea lacurilor”

Speram că vremea splendidă de di
mineață va fi un stimulent pentru 
înotătorii doritori de a se întrece în 
tradiționala „Traversare a lacurilor", 
organizată de ziarul Scânteia tinere
tului, în colaborare cu comisia de na- 
ta ție a orașului București pe lacurile 
Herăstrău și Floreasca. Din păcate 
însă, soarele puternic și vremea fru
moasă din acest sfîrșit de septembrie 
au lăsat „reci" pe mulți înotători, 
care au preferat să stea acasă sau sa 
fie doar spectatori la o cursă care 
putea fi foarte spectaculoasă. Astfel, 
starturile au fost slab populate (la 
.unioare, de pildă, au participat doar 
6 înotătoare), întrecerile avînd sub 
acest aspect o desfășurare necores- 
punzătoare.

Cîștigătorii au fost, în general, cei 
scontați. La seniori, C. Mocanu a

Campionatele republicane 
c: ialiting au luat sfîrșit

— M. CALCAN — N. NAVASART 
(C.C.A. - MARINA) ÎNVINGĂTORI

LA STAR —
CONSTANȚA 21 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
pe mare, ultimele două regate ale 
campionatelor republicane de iahting, 
clasa stai’. Cîștigînd regata a 4-a 
J(a 5-a a revenit cuplului V. Gclles— 
T. Popooici) echipajul Nicolae Calcan 
r— Nicolae Navasart, de la G.C.A.- 
-Marina, care plecase ca favorit fn a- 
ceastă întrecere și-a adjudecat titlul 
de campion pe anul în curs, la apre
ciabile diferențe de puncte față de 
ceilalți concurenți. Succesul celor doi 
sportivi constituie o binemeritată răs
plată. Desfășurarea întrecerilor a a- 
rătat că proaspeții campioni sînt cei 
mai buni specialiști de star la ora 
actuală. In ceea ce privește pe cei
lalți concurenți, merită evidențiată 
comportarea frumoasă din ultimele 
două regate a echipajului G/i. Petres
cu — Petre Svoboda (C.S.U. Buc.) 
care s-a clasat de fiecare dată pe 
locul 3, mareînd o puternică revenire, 

lată rezultatul definitiv al cam
pionatului de star: 1. Nicolae Calcan
— Nicolae Navasart (C.C.A.-Ma
rina) 5536 p.; 2. Mircea Dimitriu — 
Ion Oprea (Metalul M.I.G.) 4031 p.;
3. Victor Gelles — Tudorel Popovici 
(Metalul M.I.G.) 3608 p.; 4. Ion
Naum — Petru Romoșan (Construc
torul) 2806 p. Au luat parte 13 am- 
barcații.

PETRE ENACHE-eoresp. regional 

Locul III a revenit lui Gh. Voicules- 
cu. La 500 cmc curse spectatorii au 
asistat Ia un pasionant duel între Gh. 
Voiculescu și G. Mormocea. Gh. Voi- 
culescu și-a adjudecat de justețe pri
mul loc. Clasamentul probei rezervată 
mașinilor de curse cir capacitate 350 
cmc a fost următorul: 1. Gh. Ion 
(C.C.A.), 2. St. lancovici (Metalul 
M.I.G.), 3. V. Szabo (Dinamo). Cu
noscutul cuplu M. Dănescu -j- Al. 
Iluhn (C.C.A.) învingător în toate 
cursele din ultimii am rezervate cat. 
750 cmc. ataș nu și-a dezmințit nici 
de această dată măiestria obținînd 
detașat primul loc la această catego
rie.

Ambele cupe („Armând Munteanu" 
și „D. Dumitrache") au revenit moto- 
cicliștilor de la C.C.A.

H. NAUM

Dinamo Miliția — Lotmk 
Varșovia 14-11 la rugbi

In ultimul meci din turneul în Ro- 
mînia, rugbiștii polonezi de la Lotnik 
Varșovia au întîlnit formația de cate
gorie secundă Dinamo Miliția. De data 
aceasta, sportivii polonezi — care au 
pierdut și jocurile anterioare — au 
fost la un pas de victorie. Ei au con
dus la pauza cu 11-8, iar în min. 76 
scorul era egal: 11-11. Cu trei minute 
înainte de sfîrșitul meciului, rugbiștii 
romîni beneficiază însă de o lovitură 
de pedeapsă pe care Badea o trans
formă. Echipa noastră a cîștigat ast
fel întîlnirea, la limită cu 14-11. Cei 
mai buni: lăncii, Ione seu, Him, Hi- 
dan și Badea (Dinamo), Marcinkovski, 
Karwosiiiski, Zukowski, Ostaszewski 
și Kalisiak (de ia Lotnik).

AL. PAULESCU 
corespondent

condus de Ia început și a terminat 
cursa cu un avans mare față de D. 
Ionescu și C. Chirvăsv.ță, clasați pc 
locurile următoare. Tot detașat a în
vins, în cursa juniorilor, Etnii Voicu, 
a cărui victorie n-a fost nici un mo
ment periclitată. La fete, în schimb, 
disputa pentru primele locuri a fost 
foarte strinsă. La senioare. Dan Maria 
și Ana Grigoraș au înotat alături 
cea mai mare parte a cursei, victoria 
fiind hotărîtă pc ultima parte a tra
seului, Ia o diferență mică. La juni
oare, lupta pentru întîietate s-a dat 
între Ingrid Wăchter, Vasilica lur- 
ciuc și Ingrid Rothe, iar victoria a fost 
decisă în favoarea lui Ingrid Wăchter, 
de-abia în apropierea sosirii.

Iată acum clasamentele individuale 
și pe echipe: JUNIOARE (800 m.): 1. 
Ingrid Wâchter (C.S.U.) 23:14,0; 2. 
Vasilica Iurciuc (Dinamo) 23:20,0; 3. 
Ingrid Rothe (C.S.U.) 23:54,0; PE 
ECHIPE: 1. C.S.U. II pt.; 2. Recol
ta 35 pt.; 3. Iureș 39 pt.: SENIOARE 
(1:500 m.): 1. Dan Maria (Rapid) 
31:13.5; 2. Ana Grigoraș (Rapid) 
31:14.8; 3. Elisabeta Bratu (Rapid) 
32:45.0; PE ECHIPE: 1. Raoid 6 pt.;
2. C.S.U. 15 pt.; JUNIORI (1.500m):
1. Emil Voicu (Cetatea Bucur) 
25:17.0; 2. M. Vasîliu (C.S.U.)
26:14,0; 3. G. Mărculescu (Cetatea 
Bucur) 26:33.0; PE ECHIPE: 1. C.S.U. 
11 pt., 2. Iureș 28 pt., 3. Rapid 38 pt.; 
SENIORI (2.800 m.): 1. C. Mocanii 
(Rapid) *':04.0; 2. D. Ionescu (Vo
ința) 4x03.0; 3. C. Chirvăsută
(C.S.U.) 43:06.0; PE ECHIPE: 1. Vo
ința 13 pt., 2. C.S.U. 15 pt., 3. Rapid 
1'7 pt.

La Augsburg
ATLETISM întîlnit echi

pele masculine ale 
reprezentativelor U.R.S.S. și R. F. 
Germane. Iată rezultatele înregistrate; 
100 m : Harrv (R.F.G.) 10,3; 400 m.g.: 
Lituev (U.R.S.S.) 51,3; 400 m.: Ka
ufman (R.F.G.) 47,1 ; 1.500 m.: Bren
ner (R.F.G.) 3:45,4; 5000 m : Miiller 
(R.F.G.) 14:06,8; suliță: Kuznețov
(U.R.S.S.) 79,49; greutate: Lingnau 
(R.F.G.) 17,30; înălțime: Kașkarov
(U.R.S.S.) 2.03; lungime: Ter Ovane- 
sian (U.R.S.S.) 7,53 m; 4x100 m: 
(R.F.G.)-10,2; 110 m.g.: Lauer (R.F.G.) 
13,8; 200 in: Germar (R.F.G.) 20,8; 
disc: Trusenev (U.R.S.S.) 54,42; 3000 
tu. obstacole: Rijscin (U.R.S.S.) 
8:~7,4; 800 in: Schmidt (R.F.G.)
1:49,8; triplusalt: Rjahovski (U.R.S.S.) 
15.68 m; 10 000 m: Miiller (R,F,G.)

(Urmare din pag, 1)

record balcanic? 2. Peev (B) 9:02,2;
3. Hiotis (G) 9:07,4; 4. Soloviov (B) 
9:09,4; 5. Bădici (R) 9:11,0; 6. Span 
(I) 9:11,4; 7. Strzelbiscki (R) 9:24,6.

4x100 m: 1. Bulgaria (Petrov, Bi
civarov, Capatrinski, Kolev) 41,5 — 
nou record balcanic și bulgar ; 2. Ro- 
mînia (Pop, Enache, Stoenescu, Stein) 
42,2; 3. Grecia (Georgopoulos, Kor- 
malis, Cornitudis, Marseîos) 42,3; 4. 
Turcia (Ontir, Yordanidis, Istanbulu, 
Ozdiidcr) 43,4. Echipa Iugoslaviei a 
abandonat după primul schimb unde 
a pierdut bățul de ștafetă.

200 M FEMEI : 1. Veselina Kola- 
rova (B) 24,9 — nou record balcanic:
2. Sikovcc (I) 25,0; 3. Luță (R)
25,3; 4. Maksay (R) 25,5; 5. Peovska 
(B) 26,3; 6.. Simici (I) 26,3.

GREUTATE FEMEI: 1. Ana Co- 
man (R) 14,61 — nou record balca
nic; 2. Usenik (I) 14,20; 3. Sararno- 
viei (B) 14,14; 4. Asenova (B) 14,10;
5. Radosavljevici (1) 13,54; 6. Sila- 
ghi (R) 13,48.

LUNGIME FEMEI : 1. Paulina Țo- 
likofer (B) 5,77 — nou record balca
nic ; 2. Grosu (R) 5,42; 3. Beliftega 
(R) 5,29; 4. Tontova (B) 5,17; 5. 
Scrianec. (I) 5,08; 6. Simici (I) 5,05.

DECATLON: 1. Stoian Slavkov 
(B) 6.746 p. — ncu record bulgar și 
balcanic (10,9 sec; 7,41 m; 12,32 m; 
1,93 m; 52,0 sec.; 15,3 sec.; 37,17 m; 
3,80 m; 50,82 m; 5:22,2); 2. Jurukov 
(B) .6.081 p; 3. I. Mesaroș (R) 5.912 
p (11,3 sec.; 6,52 m; 10,75 m; 1,83 m; 
51,5 sec. 15,6 sec; 30,29 m; 3,00 ni; 
52,92 m; 4:33,0); 4. Stritis (G) 5.393 
p; 5. Cincă (R) 5.348 p (11,2 sec; 
6.40 m; 9,45 m; 1,86 m; descalificat; 
15,3 sec; 32, 38 ni; 3,40 m; 49,42 m; 
4'33,1); 6. Panitas (G) 4.416. p.

PENTATLON FEMEI: 1. Draga 
Stamejcici (I) 4.300 p-nou record bal
canic (greut. 11,86 m; înalț. 1,44 m; 
200 m 25,6 sec; 80 m. g: 11,6 sec.; 
lung. 5,45 m); 2. Kerkova (B)
4.043 p. 3. Dragomirescu (R) 3.948 p 
(10,41 m; 1,47 m; 27,3 sec. 11,9 sec; 
5,03 m); 4. SKrjanek (I) 3.937 p; 5. 
Vasilieva (B) 3.841 p; 6. Grosu (R) 
3,691 p. (8.90 m; 1,44 m; 27,9 sec; 
12.7 sec; 5.21 ni).

PROBELE DIN ZIUA A lll-A:

400 m: 1. Viktor Snajder (!) 47,0
— nou record Iugoslav și balcanic;
2. Sa vel (R) 47,5 — record egalat;
3. Gruiici (1) 47,7; 4. Sudrigean (R) 
47,8; 5.' Sillis (G) 48,1.

110 m g.: Stanko Lorger (1) 14,0
— nou record balcanic; 2. Marseîos 
(G) 14,3 — nou record grec: 3. Ka- 
burov (B) 14,4 — nou record bulgar;
4. Ardeleanu (R) 14,5 — nou record
rornîn; 5. Campadelis (G) 14,8; 6.
Vintilă (R) 15,2.

200 m.: 1. Mihail Bicivarov (B)
21,2 — nou record bulgar și balcanic; 
2. Savel (R) 21,4; 3. Georgopoulos 
(G) 21,4; 4. Savici (I) 21,8; 5. Capa
trinski (B) 21,9; 6. Cormalis (G)22,2

4x400 m.: 1. Romînia (Sudrigean, 
Mihaly, Savel, Enache) 3:12,3 — nou 
record rornîn și balcanic; 2. Iugosla
via (Sarici, Savici, Grujici, Snajder 
3:12,4 — nou record iugoslav; 3. Gre
cia (Cormakis, Sillis, Maraghelos, 
Geprgopouloș). 3:15,8; 4. Bulgaria
3:10.5: 5. Turcia 3:21,0.

TRIPLU SALT: 1. Luben Gurguși- 
ncv (B) 15,87 ni — nou record bul
gar și balcanic; 2. Patarinski (B) 
15,14; 3. Sfikas (G) 14,95; 4. Pieris 
(G) 14,73; 5. Jocici (I) 14,73; 6. Stein 
(R) 14,47;... 8 S. Ioan (R) 14,24.

5.000 m: 1. Christos Hiotis (G) 
14:35,8; 2. Grecescu (R) 14:37,6; 3. 
Papavasilitt (G) 14:38,0; 4. Mihalici 
(I) 14:39,0; 5. Peev (B) 14:46,4; 6. 
Barcev (B) 14:54,4;... 9. Veliciu (R) 
15:12,8.

HALTERE

29:52,6; ciocan : Șamoțvetov (U.R.S.S.) 
66,30; prăjină: Petrenko (U.R.S.S.) 
4,20 ni. Punctaj general : R.F.G. — 
U.R.S.S. 115—105

• Clubul sportiv universitar din 
Budapesta (B.E.A.C.) a organizat un 
concurs cu prilejul a 60 de ani de la 
înființare. Iată cîteva rezultatp: 400 
iu: Wrighton (Anglia) 46,7: 5000 m: 
Szabo (R.P.U.) 14:07,8; greutate: Var- 
ju (R.P.U.) 16,00; ciocan: Zsivotski 
(R.P.U.) 64,10 (record maghiar); disc: 
Klics (R.P.U.) 51,90 tu; 800 in: Szent- 
gali (R.R.U.) 1:50,1.

MARATON: 1. Skrinjar (i)
2.41:05,6; 2. Stojanovici (I) 2.41:05,8;
3. Koev (B) 2.41:34,0; 4. Babaraica 
(R) 2. 52:18,6; 5. Dinu (R.) 2.57:33,0;
6. Glezos (G) 3.10:04,8.

PRĂJINĂ: 1. Giorgios Rouhanis 
(G) 4,46 — nou record balcanic; 2. 
Hlebarov (B) 4,40 — nou record bul
gar; 3. Lukman (I) 4,30; 4. Hristov 
(B) 4,30; 5. Lesek (1) 4,30; 6.
Efstatiadis (G) 4,10: 7. Girleanu (R) 
4.00:... 10. Cincă (R) 3,60.

.-LV/t COWLV
DISC: 1. Todor Artarski (B) 53,11 

— nou record balcanic; 2. Radosevici 
(I) 51,35; 3. Kounadis (G) 50,33; 4. 
Krivokapici (I) 49,39; 5. Ghiurov (B) 
48,99; 6. Tiuran (T) 46,60: 7. Vîfsan 
(R) 45,44;... 9. Coveianu (R) 44,09.

80 m. GARDURI: 1. Kerkova (B) 
11,2 — nou record bulgar și balcanic: 
2. Stamejcici (I) 11,2; 3. Babovici (I) 
11,2; 4. Dragomirescu (R) 11,5; 5. Ki
rilova (B) 12,0; 6. Grosu (R) 12,5.

SULIȚA FEMEI: 1. Maria Diți (R) 
50,12; 2. Arsova (B) 49,10 — nou re

Casa Centrală a Armatei a cucerit 
din nou titlul de campioană la tenis
In ultimele două zile, atenția pma- 

torilor de tenis s-a îndreptat spre te
renurile din parcul sportiv Dinamo. 
Era și firesc. Aci, echipa dinamovistâ 
— neînvinsă pînă în prezent — 'avea 
să primească replica redutabilei for
mații C.C.A. care nici ea nu cunoscu
se pînă acum înfrîngerea. întrecerea 
a dat cîștig de cauză tenismanilor de 
la C.C.A. și a prilejuit, mai ales la 
începutul ei, o aprigă dispută. Pentru 
obținerea scorului favorabil de 10—3 
(partidele Takacs — D. Vizțru, între
ruptă pentru a doua oară, ca și Iri
na Ponova — Eleonora Roșianu, șe 
vor desfășura azi de la ora 16,30 pe 
aceleași terenuri) un cuvînt hotărîtor 
l-au avut cele cîtcva st: _ze ale C.C.A. 
asupra cărora plana incertitudinea sau 
care erau cu totul de nescontat. Ast
fel. Marin Vizirii a reușit două pre
țioase victorii : prima la Bosch, după 
un meci de aproape trei ore, desfășu
rat chiar la începutul întilnirii, și a 
doua, mult mai ușoară, în fața lui 
Bardan. De asemenea, foarte impor
tant a fost și aportul lui Năstase care 
a luptat cu foarte multă voință pen
tru a-și întrece adversarii : Rakoși și 
D. Viziru (ultima partidă a constituit 
un adevărat... maraton). Surpriza a 
furnizat-o însă Eleonora Roșianu care

La Bratislava e-
FOTBAL chipa R. Cehoslo

vace a întrecut în 
cadrul ,Cupei Dr. Jozsef Gero selec
ționata Elveției cu 2—1 (1—1) prin 
punctele marcate de Scherer și Mo- 
raveik — respectiv Meyer.

• La Gera, reprezentativa secundă 
a Cehoslovaciei a întrecut cu 1—0 pe 
cea a R. D. Germane.

® In campionatul maghiar s-au în
registrat următoarele rezultate : M.T.K. 
— Tatabanya 4—0, Dyosgybr — Dorog
3—0, Vasas—Miskolc 3—0, Csepel — 
Gyor 2—0, Ujpesti Dozsa — Salgo- 
tarjan 6—1, Ferencvaros — Szombat- 
hely 2—2. >

cord bulgar; 3. Miktos (R)' 46,29; 4. 
Koska (I) 42,09; 5. Perovici (I)
41,24; 6. Baltakova (B) 40,50.

ÎNĂLȚIME FEMEI: 1. lolanda Ba
laș (R) 1,75 m — nou record balca
nic: 2. Gere (I) 1,64; 3. Ruseva (B) 
1,58: 4. Dragomirescu (R) 1,50; 5. 
Vasilieva (B) 1,45; 6. Kovacs (I) 1,40.

4x100 m. 1. România (Bendiu, Mak- 
sai, Luță, Kineses) 47,2 — nou re
cord rornîn și balcanic; 2. Bulgaria 
(Tomova, Kerkova, Peovska, Kolaro- 
va) 47,6 — nou record bulgar; 3. Iu
goslavia (Babovici, Simici, Rakici, 
Kelenk) 48,2 — nou record iugoslav.

★
in încheierea întrecerilor, o serie df 

cluburi din Sofia au oferit cupe celoi 
mai valoroși dintre atleți : pentru ce 
mai bun atlet „cupa C.C.F.S." ki 
Slavkov ; pentru cel mai bun sprintei 
„cupa Minior" lui Bicivarov ; pentri 
cel mai bun aruncător „cupa Ț.D.N.A.' 
lui Artarski ; pentru cel mai bun să 
ritor „cupa Slavia" lui Gurgușinov 
pentru învingătorul maratonului „cu 
pa Septemvrii" Im Skrinjar: pentri 
cea mai bună sprinteră „cuoa Aka 
demik" Veselinei Kolarova; pentr 
cea mai bună săritoare „cupa Sep 
temvrii" lolandei Balaș ; pentru ce 
mai bună aruncătoare „cupa Lokomc 
tiv" Anei Coman; pentru cîștigăto. 
rea pentatlonului „cupa Lewski" atic 
tei Draga Stamejcici.

■ir
In cadrul. festivității de închidere 

întrecerilor . din cadrul celei de / 
XVII-a ediții a Jocurilor Balcanice c 
atletism arbitrul principal al cot 
cursului a dat citire clasamentelor m 
nerale pe națiuni :

BĂRBAȚI : 1. Bulgaria 133,5 p , 
Iugoslavia 114 p.; 3. Romînia 109 p
4. Grecia 107,5 p.; 5. Turcia 30 p.

FEMEI : 1. Romînia 89 p.; 2. Bulg 
ria 81 p.; 3. Iugoslavia 64 p.; 4. Tm 
cia 6 p.

Intrecînd pe Dinam

jucînd calm și sigur, a depășit-o 
Julieta Namian, ofensivă dur inega 
Prin acest succes în fața echipei 1 
nuT >. formația Casei Centrale a - 
matei cîștigă pentru a 11-a oară 
tlul de campioană republicană.

Rezultate tehnice: Gh. Viziru- 
dan 6—3, 6—4, 6—1 ; Ec. Roșia 
Julieta Namian 3—6, 2—6 ; M. 
ziru—’Bpsch 7—5, 6—2, 4—6, 3-
6— 3 ; Năstase—Rakosi .6—3, 2-
7— 5, 6—4; Takacs—D. Viziru 6-
4— 6. 7—5, 2—5 (intr.); M. Viziri
Bardan 6—3, 6—1, 6—0; El. Roș 
nu—Julieta Namian 7—5, 9—7; < 
Viziru—Bosch 6—3, 6—2, &—4 ; 
Roșianu—Irina Ponova 6—4, 2-
2—6; Takacs—Rakosi 2—6, 6—1, 3 
6—3, 4—6 ; Năstase—D. Viziru 6-
5— 7, 6—4, 8—6; Roșianu, Roșian 
Ponova, Namian 8—6, 6—4; Viz 
Viziru—Bardan, Rakosi 6—4, 7-
6— 3 ; Ec. Roșianu, Gh. Viziru— 
nova, Rakosi 6—3, 6—2.

In al doilea meci din Capitală, l 
greșul București a întrecut net 
C.S.U. București cu 14—1.

Alte rezultate, înregistrate în ța 
U.T. Arad—Rapid Cluj 9—6, S 
gul roșu Orașul Stalin—Știința • 
10—5, Jiul Petroșani—T.C.H. Bi 
rești 8—6 (dublul mixt s-a întreru 

La Stockholm 
luat sfîrșit cam 
natele mondiale

haltere. Iată ultimele rezultate: 
semimijlocie: T. Kono (S.U.A.) 
kg. (135, 130, 165) record mond 
Bogdanovski (U.R.S.S.) 422,5 kg.; 
terni (Franța) 395 kg.; cat. mijit 
Lomakin (U.R.S.S.) 440 kg. (140, 
170); George Peter (S.U.A.) 435 
Palinski (R. P. Polonă) 432,5 
cat. semigrea: Vorobiev (U.R.S 
465 kg. (150, 142,5 172,5); Slieț 
(S.U.A.) 450 kg., Vesclinov (R.
Bulgaria) 422,5 kg.; cat. grea: A 
vediev (U.R.S.S.) 485 kg. (160, 
180), Ashman (S.U.A.) 457,5 kg..
han (Iran) 455 kg. Ashman — în 
ră’^H'c, concurs — a obținut un noi 
cord mondial în proba smuls (1 

kg-)-
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