
Ziua Internaționala a Copilului
Astăzi, 1 Iunie, este Ziua Interna

țională a Copilului. In această zi, 
sute de milioane de oameni cinstiți de 
pe întreg pămintul își afintnă cu și 
inai multă vigoare hotărîrea de a 
lupta pentru pace, pentru viitorul 
fericit al copiilor de pretutindeni.

Dar Ziua Internațională a Copilului 
nu este numai o zi scumpă a milioa
nelor de luptători pentru pace. Ea 
este în același timp și un prilej de 
a compara modul cum trăiesc copiii 
în diferite părți ale lumii.

In țările socialiste, copiii sînt încon
jurați de toată dragostea și ocrotirea 
societății, țirija pentru cei care vor 
purta mîine steagul luptei pentru 
triumful comunismului este caracte
ristică pentru toate aceste țări. Cu 
totul altfel stau lucrurile în țările 
capitalului. Acolo, zeci de milioane 
de copii au o viață chinuită, întune
cată. Exploatarea cruntă din fragedă 
vîrstă a copiilor, posibilitățile ex
trem de reduse de a urma cursurile 
școlare, bolile și lipsa de nutriție iată 
ce hărăzește covîrșitoarei majorități 
a tinerei generații sistemul capitalist.

In țara noastră, Ziua copilului este

o sărbătoare a întregului popor. Prin 
grija nețărmurită a partidului, copi
lăria micilor cetățeni al patriei este 
plină de soare și de bucurie. Au apus 
pentru totdeauna vremurile cînd Ro- 
mînia se număra printre țările cu 
cea mai ridioată mortalitate infantilă 
de pe glob. Astăzi, numărul paturilor 
în maternități este de peste șase ori 
mai tnare ca în 1938. La sate, unde 
în trecut nu exista nici o 
pentru ocrotirea copilului, 
nează peste 1.600 case de 
Numărul locurilor în creșe a 
de la 295, în 1938, la 12.737 
șitul anului 1958. Intr-un singur an 
— 1958 — și-au petrecut vacanța de 
vară, în taberele și coloniile de la 
munte sau de la mare 200.000 de pio
nieri și școlari. La școală, în tabere, 
sportul este prieten bun al copiilor 
noștri. Prin sport ei se călesc, cresc 
mai voinici, mai vioi.

Sărbătorim ziua de 1 iunie încre
zători în viitorul luminos al copiilor 
noștri și deplin solidari cu toți cei 
ce luptă pentru apărarea dreptului co
piilor de pretutindeni la o copilărie 
fericită, lipsită de grija zilei de 
mîine.

unitate 
funcțio- 
nașteri. 
crescut 
la sfir-

„Cupa țărilor Iatine“

0 frumoasă victorie a trăgătorilor romîni
Reprezentativa de tir a R. P. Romîne, care participă la întrece

rile din cadrul „Cupei țărilor latine" 
ținut 
3x40 
catu 
locul 
3294 . 
a fost ocupat de Monaco.

ce se desfășoară la Madrid, a ob- 
o frumoasă victorie. La proba de armă liberă calibru redus 
focuri, echipa noastră formată din Valentin Enea, Marin Fere- 
și Constantin Antonescu a realizat 3572 p. ocupînd locul I. Pe 
II s-a clasat echipa franceză cu 3351 p., iar pe locul III Italia cu 

p. Locul IV a revenit Portugaliei, locul V Spaniei, iar locul VI
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Elena Teodorescu a ocupat locul II, iar Sonia Iovan locul III la individual compus
Cracovia 31 (prin telefon). Sîmbătă 

a început în sala Visla din localitate 
întrecerea celor mai bune gimnaste de 
pe continent contînd pentru „Cupa 
Europei". Au fost prezente la această 
importantă competiție concurente din 
14 țări. In prima zi gimnastele s-au 
întrecut pentru stabilirea clasamentu
lui individual compus. Cea mai mare 
surpriză a acestei ediții a „Cupei Eu
ropei" o constituie victoria gimnastei 
poloneze Natalia Kot. Totalizînd 37,866 
puncte, reprezentanta R. P. Polone a 
cucerit titlul de campioană europeană.

Sportivele noastre • Elena Teodores
cu și Sonia Iovan au avut în această 
întrecere o comportare excelentă. Ele 
au reeditat performanța de acum doi 
ani și s-au clasat pe locurile II și 
respectiv III, Gimnastele romîne au lă
sat o bună impresie celor 2000 de spec-

tatori care aii urmărit întrecerea, prin 
siguranța și constanța cu care au lu
crat în toate aparatele. De altfel, Elena 
Teodorescu poate fi considerată și per
formera competiției, fiind singura 
concurentă care s-a clasat în primele 
șase locuri la toate aparatele.

Ieri în categoria A

0 etapă in care s-au marcat multe goluri
adus clarificări în campionatul categoriei A

ca și pentru evitarea retrogradării continuă,

Nici etapa de ieri n-a 
la fotbal.

Lupta pentru primul loc, 
ridicînd aceleași semne de întrebare. Petrolul, C.C.A. și Dinamo București
— toate trei învingătoare — își mențin atit ordinea în clasament, cît și dife
rențele de puncte. în schimb, Rapid — care a pierdut în fața lui Dinamo— 
a pierdut și contactul cu plutonul celor trei echipe angajate în întrecerea 
pentru titlu.

Știința Cluj a cîștigat un punct la Constanța, dar poziția sa nu s-a 
ameliorat. Echipa studenților timișore ni, învinsă la scor la Ploești, a rămas 
acum la două puncte de locul 10 pe care-1 ocupă Farul Constanța.

O remarcă interesantă: după etapa de ieri, nicio o echipă nu și-a 
schimbat locul în clasament.

Oaidă, care a greșit de puțin ținta.
Cinci minute după reluare, tătara 

centrează, Mindru intervine nedecis Și 
Raksi reia în plasă de la un metru. 
In min. 54, Mindru respinge un Șut

REZULTATELE DE :

Jiul — U.T.A.
Farul — Știința Cluj 
Progresul — C.C.A. 
Petrolul — Știința Tim. 
Rapid — Dinamo Buc. 
Dinamo Bacău — St. roșu

CLASAMENTUL

O victorie pe deplin meritată 
a echipei C. €. A.

Scorul de 3—1 în favoarea echipei mi. 
litare, scor cu care s-a încheiat „des
chiderea" de ieri de pe „23 August", 
este, poate, prea sever față de aspec
tul jocului din punct de vedere al do
minării teritoriale. El reflectă însă în 
mod real, raportul dintre comportarea 
celor două linii de atac, compartiment 
in care C.C.A. a fost evident superi
oară partenerului său de întrecere. 
Pentru că, în timp ce Progresul ținea 
la nesflrșit balonul, pe care-l plimba 
de pe o parte pe alia, căutîndu-i pe 
Oaidă șl pe Dinulescu (ieri, „șterși" 
amindoi), C.C.A. a știut mereu ce vrea. 
Ijivingăiorii și-au concentrat acțiunile 
pe poartă, au atacat rapid și de-utant 
și au combinat exact atit cit trebuia 
pentru a-și crea situații de gol. Acțiu
nile de atac mai închegate, superiori
tatea în viteza cu care s-au deplasat 
pe teren, plusul de energie în fazele 
finale, iată ce a determinat ieri vic
toria formației militare.

Ca spectacol, partida ă plăcut în 
general, în ciuda unei prime reprize 
modeste. In această parte a jocului. 
Progresul a dominat — pe alocuri 

. chiar cu autoritate. Fără claritate însă,

fără faze de gol. Mult mai periculoase 
au fost însă acțiunile echipei C.C.A. 
Alexandrescu și Raksi s-au deplasat 
eu iuțeală (fiind jucători ușori, tere
nul alunecos le-a convenit) șl contra
atacurile lor au creat derută în apă
rarea adversă, care — de data a- 
ceasta — mi. l-a mai simțit, în spate, 
pe Mindru atit de sigur. De ’aceea, 
într-o repriză în care Progresul a do
minat mai mult, C.C.A. a ratat 3 mari 
ocazii de gol: în min. 2, cînd Cons
tantinescu a pasat în urmă în loc să 
șuteze, în min. 14 cînd Dobrescu « 
respins în ultima instanță o minge 
care-l depășise pe Mindru șl în min. 
25. cînd Zavoda I a șutai afară de la 
cițioa metri. La poarta lui Voinescu 
am înregistrat doar un „cap" al lui

IERI

3—3 (1-1)
1—3 (0-9) 
T—1 (5-1)’ 
Z-3.(0—0)
1-1 (1-0)

1. Petrolul (1) 20 14 1 5 45:21 29
2. C.C.A. (21) 20 1’2 4 4 34:24 28
3. Dinamo Buc. (3) 20,11 4 5 40:24 26
4*. Bapiid (4) 20 10 3 7 37:26 23
5. Din. Btaoău (5) 20 9 5 6 31:27 23
6. U.TA. (6) 19 7 4 8 25:21 18
7. Progresul (7) 20 8 2 10 35:32 18
8. St. roșu (S) 19 G 5 8 24;27 17,
9. Jiul (9) 20 6 4 10 25:40 16

10. Farul (K>) 20 5 5 .10 28:45 15
11 Știința Tim. (U> 20 4 5 14.16:3» 1’3
12. Știința Cluj (12) 20 1 10 9 19:31 12

Restanță (3 iunie): Steagul roeu — 
U.T.A.

Etapa viitoare (7 iunie): C.C.A. — 
Jiul, Știința Cluj — Rapid, Progre
sul — Dinamo Bacău, Petrojul — 
U.T.A., Știința Timișoara — Dinamo 
București, Farul — Steagul roșu.

Cupa R.P.R. (3 Iunie): C.Ș.M. Baia 
Mare Progresul Bucureștii la Araid 
și Dinamo București4^’Rapid'Bucu
rești la București.

al lui Zavoda I, exact în piciorul lui... 
Constantinescu, care reia sigur, la colț: 
2—0. Progresul reacționează mai calm 
șl reușește să reducă scorul (Dinu-

RADU URZICEANU

I.

Astă seară pe Stadionul Republicii

li vom revedea 
pe fotbaliștii algerieni

Iubitorii fotbalului din Capitală vor 
avea prilejul să vadă din nou evoluînd 
pe valoroșii jucători ai selecționatei 
Algeriei. Ultimul meci al oaspeților 
se va desfășura astă seară, de la ora 
19,30, în nocturnă pe Stadionul Repu
blicii, unde v>or întîlni selecționat» 
sindicală Petrol-Chimie.

Elena Teodorescu a realizat o perfor
manță remarcabilă în „Cupa Europei", 
clasindu-se pe locul II la individual 
compus, Iat-o pe valoroasa noastră 

gimnastă, lucrînd la bîrnă.

Ca și la alte concursuri, bîrna a fost 
aparatul care a dat cel mai mult de 
lucru concurentelor. S-au înregistrat 
multe căderi de pe acest aparat, ceea 
ce firește a influențat în mod hotăritor 
clasamentul. Printre cele ce au ratat 
exercițiul la bîrnă au fost și concuren
tele sovietice Astahova și Manina,- 
care de altfel contau printre principa
lele pretendente la titlu.

Clasament la individual compus : 1. 
Natalia Kot (R.P. Polonă) 37,866 p., 
2. Elena Teodorescu (R.P. Romînă)1 
37,767 p„ 3. Sonia Iovan (R.P. Ro-’ 
mînă) 37,500 p., 4. Aniko Ducza (R.P. 
Ungară) 37,366 p. 5. Ingrid Fost (R- 
D. Germană) 37,166 p.

Duminică după-amiază s-au desfă
șurat întrecerile primelor șase clasata 
pe fiecare aparat pentru stabilirea cla- 
samnetultii pe aparate. Gimnastele» 
noastre s-au comportat din nou bine: 
Elena Teodorescu a ocupat locul II 
ia paralele, IV la sărituri și sol și 
locul VI la bîrnă. iar Sonia Iovan s-» 
clasat pe locul II la bîrnă și IV Ia 
paralele.

Iată clasamentele: sărituri: 1. Nata- 
lia Kot, 2. Vera Ceaslawska (R. Ce5 
hoslovacă), 3. Ingrid Fost, 4. Elentf 
Teodorescu, 5. Belici (R.P.F. Iugoslav 
via). 6. Sicot (Franța). Paralele: E 
Astahova, 2. Teodorescu, 3. Fost, 4. 
Iovan, 5. Manina, 6. Ducza, 7. SicoL 
Bîrnă: 1. Ceaslawska, 2. Iovan, 3. 
Kot, 4. Bosakova (R. Cehoslovacă), 
5. Dimova (R.P. Bulgaria), 6. Teodo
rescu. Sol: 1. Astahova, 2. Manina, 3. 
Bosakova, 4. Teodorescu, 5. Kot, 6. 
Stahow (R.P. Polonă).

Olimpia București campioană republicană 
!a handbal feminin

a 
de

campionatului Te- 
,handbal s-a con-

Ultima etapă 
publican feminin 
sumat ieri, cele șase partide disputate 
cu acest prilej încheindu-se cu rezul
tate normale. O singură excepție de 
la această caracteristică generală a fă- 
cut-o meciul de la Sibiu, unde s-aa 

tîntîlnit Steaua roșie din localitate cu 
Olimpia București, echipa care a cîș
tigat titlul de campioană. Avînd asi- 
'gurat primul loc în clasament, bucu- 
[reștencele nu au mai evoluat la va
loarea lor șl au fost întrecute de for- 

țmația sibiană.
, O dală terminale jocurile acestei e- 
(fape s-a încheiat și ediția 1958—1959 
a campionatului republican feminin. 
Titlul de echipă campioană 
echipei Olimpia București 
prof. Gabriel Zugrăvesctt).
vește retrogradarea, Măgura 
Gloria Sighișoara vor activa 
în campionatul regional, în

a revenit 
(antrenor 
Cit pri- 
Codlei și 
în viitor 
timp ce

(Continuare în pag, 3-a)

Primul gol al meciului C.C.A.—Progresul. Mindru n-a putut reține balonul pe care, Raksi îl va trimite în plasă. 
(Foto I, Mihăică)

Record Mediaș șl Constructorul Tind? 
șoara vor trebui să susțină meciuri de 
baraj cu formațiile clasate pe primele 
două locuri în' campionatul de califi
care.

Iată amănunte despre jocurile aces
tei ultime etape:

Cetatea Bucur — Știința Timișoara 
7—2 (3—2). locul a fost țrumos Șt 
echilibrat în prima repriză, cînd apă
rarea echipei timișorene a jucat mai 
bine, a fost mai mobilă. In partea a 
doua a meciului bucureștencele au do
minat clar. Punctele au fost înscrise 
de V. Dumitrescu (3), A. Vasile (2), 
Ii pa șl Popescu (Cetatea Bucur), V ai
da, Koncz (Știința). C.S.U. București 
— Record Medi'âș|5—3 (3—0). Meciul 
s-a disputat' pe'.ploaie,, fapt care a in* 
fluențat buna liiif desfășurare. Ambele 
formații aii ratat numeroase ocazii 
de gol. Echipa din Mediaș a preStat 
un joc bun. Au .marcat: Jianu (2), 
Coșug (2), Roth pentru C.S.U., Seid- 
ner (2), Juga pentru Record. Rapid 
București — C.S. Tg. Mureș 3—l1 
(1—1). A fost o partidă viu dispu
tată mai ales în , prima repriză. Mu- 
reșencele au condus un timp cu 1—0. 
Au înscris: Drăghici, Miclea, Brînzel 
pentru Rapid șl Covrig pentru C.S. 
Tg. Mureș. Constructorul Timișoara—• 
Tractorul Orașul Stalin 3—6 (0—3). 
Au marcat: Sandu (2), Neurath (Cons
tructorul), Starck (5). Reipp (Tracto
rul). Steaua roșie Sibiu — Olimpia 
București 6—4 (3—1). Steaua roșie 
a condus la un moment dat cu 5—I 

‘.(min. 33), apoi jucătoarele acestei e- 
țchipe aufâ scăzut ritmul. Au marcat 
jW^alzer (2),. Gros (2), Albii, Dobre 
^Steaua* rfșfâ),...SzSk6 (4) pentru O- 
jinipia. Gloria 'Sighișoara — Măgura 
’Codlei 2—4 (2—0).

Ieri, echipa reprezentativă masculi
nă a țării a susținut un meci de ve
rificare întîlnind formația Tehnometal 
Timișoara. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 18—18 (9—7).

Ea Făgăraș: Chimia Făgăraș — 
C.S.M.S. Iași 5—5 (3—2) (masculin* 
cat. A),_



Cicliștii de la Dinamo București învingători 
în campionatul republican de semi-fond

Ieri, ân campionatul 
categoriei B Ia fotbal

1 Te adcvărații iubitori ai sportului cu 
fpedale i-am întîlnit în număr neobiș- 
inuit de mare ieri dimineață pe strada 
țMaior Coravu din Capitală unele s-a 
«desfășurat campionatul ciclist de semi- 
■Jond pe anul 1959. Infruntînd plo-aia 
«are a început să cadă din abundență 
!pe la jumătatea probei rezervate se- 
miorilor, miile de spectatori au rămas 
(totuși pe loc pentru a răsplăti cti a- 
■plauzele lor pe campionii din acest an.

După cele 22 ture cu 11 sprinturi 
■pe care le-au alergat cicliștii de la ca
tegoria a IlI-a neclasificați în cadrul 
«concursului republican de semi-fond, 
•cîștigător a fost desemnat Dumitru 
'.Rotaru (C.P.B.) cu 40 p. urmat în 
«ordine de P. Greff (Tractorul Orașul 
Stalin) 25 p., Valeria Mirea (Voința 
Brăila) 11 p. și M. Vidaru (C.P.B.) 
ill p. Întrecerea juniorilor a fost cîș- 
"tigată după cel de-al 11-lea sprint de 
Tr. Cojociteanu (Școala sportivă 
țU.C.F.S. Or. Stalin) cu 19 p. urmat 
■de V. Coslouschi (Șc. sp. U.C.F.S. 
’Timișoara) cu 18 p., G. Vasilescu 
'(Victoria Buc.) 16 p., E. Dima (Di
namo Buc.) 15 p. și C. Popovici (Or. 
Stalin) 8 p.

Titlul de campioană la proba femi
nină de semi-fond a revenit și în a- 
■cest an (confirmînd valoarea ei auten
tică) lui Hermina luhasz-Popescu de 
'/la Dinamo București cu 35 p. Pe 
Tocurile următoare s-au clasat după 
■cele 14 iure cu 7 sprinturi Silvia Stă- 
neseu (Victoria Buc.) 16 p., Marica 
Csedo (Olimpia Or. Stalin) 16 p., 
'Maria Engelman (Voința Arad) 5 p. și 
Maria Constantinide (Dinamo Buc.) 
1 p.

Cei 51 cicliști fruntași prezenți la 
startul campionatului de semi-fond în 
proba rezervată seniorilor au oferit 
de-a lungul celor 40 ture cu 20 sprin
turi un spectacol ciclist de o rară fru
musețe. învingător a fost dinamovistul 
Gabriel Moiceanu. De altfel, campio
natul de semi-fond a fost dominat în 
majoritatea sprinturilor de dinamoviști

care au și ocupat primele trei tocuri. 
Este o frumoasă și meritată victorie 
a cicliștilor de la Dinamo București 
(antrenor Nicolae Voicu). Clasament: 
1. GABRIEL MOICEANU (Dinamo 
București), campion republican pe 
1959 cu 45 p.; 2. Gh. Calcișcă (Di
namo Buc.) 27 p.; 3. L. Zanoni (Di

namo Buc.) 20 p.; 4. 1. Constantinescu 
(C.P.B.) 17 p.; 5. A. Șelaru (Dinamo 
Buc.) 16 p.; 6. C. Bactu (C.C.A.) 16 
p.f 7. V. Dobrescu (Victoria 1) 13 p.; 
8. /. Baciu (C.C.A.) 12 p.f 9. Z. Va
sile (C.C.A.) 8 p.; 10. I. Gozma (Di
namo Buc.) 8 p.

OCTAVIAN GINGU

SERIA I

C. S. A. SIBIU — MINERUL LU
PENI 2—0 (2—0)

Au marcat: Ioniță (din 11 m. min.
28) și Tetea (min. 35).

VICTORIA SUCEAVA — UNIREA 
FOCȘANI 1—1 (0—1)

Au marcat : Bofolea din lovitură 
de la II m. pentru suceveni și So- 
lyom (min. 1) pentru focșeneni.

Aș<a arată un buletin ©u 12 rezultate 
exacte ha concursul Pronosport nr 22
(etapa din 31 mai 1959)

I. Rapid—Dinamo Buc. 2
II. Progresul—C.C.A. 2

III. Petrolul—Șt. Tim. 1
IV. Farul—Știința Cluj X
V. Jiul—U.T.A. T

VI. Dinamo Bacău—St. Roșu X
VII. C.F.R. Arad—C-S.M. Reșița X

VIU. C.S.A. Sibiu—Min. Lupeni 1
IX. Corv. Huned.—C.S. Tg. Mureș 1
X. Din. Gal —Unirea Iași 1

XI. Rulm Bîrlad—Flac. Moreni 1
XII. Poiana Cîmpina—Prah. Floești X
Numărul variantelor depuse : 550.775.

Gala de box de la
Ieri dimineață, cu tot timpul nefa

vorabil, numeroși spectatori au fost 
prezenți în tribunele velodromului Di
namo, unde a avut loc gala de box 
organizată de clubul Cetatea Bucur.

Una dintre cele mai disputate în- 
tîlniri a fost revanșa dintre Oscar 
Zilberman (I.C.F.) și Marin Ion (Ce
tatea Bucur). In primele două re
prize Zilberman a reușit să evite pu
ternicele directe de dreapta ale lui 
Marin Ion. El n-a putut face față 
însă ritmului rapid impus de adver
sarul său în ultima parte a întîlnirii, 
astfel că Marin Ion a cîștigat și a- 
ceastă întîlnire la puncte.

Boxerul cîmpinean M. Nicolau a fă
cut din nou o partidă frumoasă în 
Capitală. Net superior din punct de 
vedere tehnic, Nicolau a obținut vic
toria la puncte în fața metalurgistu
lui Gh. Simion care a fost numărat 
de două ori în ultima repriză. După 
o absență de cîteva luni, boxerul Va-

W II P
PARDUBICE ÎNVINGĂTOR

Caii de trei ani din prima categorie 
— Sincer, Pardubice, Germinai — și au 
.măsurat forțele cu caii adulțl pe dis- 
ttanța de 1SOO metri în cadrul reuniunii 
«de ieri de la Băneasa. Victoria a revenit 
-trei anului Pardubice, care a marcat 
un salt de valoare. In urma acestei per
formanțe, Pardubice a trecut în frun
tea clasamentului cailor de trei ani. O 
«surpriză de mutual a adus iapa Vran- 
>cea. La ordine triplă s-a plătit eota de 
'2671,80 lei pentru un leu.

’O frumoasă întrecere au prilejuit-o 
Sfruntași! cailor de doi ani. Cărăbuș a 
‘obținut victoria la mare luptă cu Ro- 
tzica, Galop și Siracuza

REZULTATELE TEHNICE 
SINT URMĂTOARELE;

I. Pătrat (Storan Gh), Nabucodonosor, 
iSevila. Cota : 2,10 — 1'8,00 lei.

II. Clasic (Huțuleag), Hala, Nușa. 
«Cota : 2,20 — 28,00 — 6.70 lei.

Ordine triplă : 290,80 lei.
III. Glovani (Baldovin). Viorica, prîs- 

Oea. Cota : 4,30 — 34,00 — 23.20 lei.
, «IV. Vrancea (Icnescu I.), Sorinei, Si-

La turnanta din fața stadionului „'23 August" plutonul seniorilor se men
ține compact la cea de a 37-a tură. (Foto G. Ștefănescu)

C.F.R. ARAD - C.S.M. REȘIȚA
2—2 (2—1)

Au înscris: îoanovici, Cazan pen
tru C.F.R., Mateon și Varga pentru 
C S.M. Reșița.

GAZ METAN MEDIAȘ — A.M.E.F.A. 
ARAD 1—0 (1—0)

«
Unictd gol al partidei a fost în

scris de Feniaț (min. 34).

CORVINUL HUNEDOARA — C. S. 
TG. MUREȘ 3—1 (1—1)

Autorii golurilor: Oprea (min. 12), 
Zapis (min. 52 și 71) pentru Corvi- 
nul și Meszaros (min. 23) pentru 
C. S. Tg. Mureș.

TRACTORUL ORAȘUL STALIN —
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (0—1)

Au marcat: Vlad (min. 63), Roșea 
(min. 84) pentru Tractorul și Man- 
ciu (min. 28) pentru C.F.R.

Dinamo București a 
pe C. S. Oradea, in

Nici o surpriză în etapa a treia a 
campionatului republican de polo pe 
apă. Meciuil derbi disputat ieri la 
Oradea între echipa locală C. S. Ora
dea și Dinamo București a corespuns, 
după cum ne-a transmis coresponden
tul nostru Z. Singer, din toate punc
tele de vedere. Jocul, de o bună va
loare tehnică, încheiat cu victoria 
oaspeților (5—4) a pasionat și prin 
evoluția scorului. Cu trei minute îna
inte de sfîrșit, echipa gazdă condu
cea cu scorul de 4—2, dar finișul pu
ternic al campionilor — bine con
duși de Zahan — a schimbat „soarta" 
partidei în favoarea lor. Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de Za
han (3) șj Bădiță (2) iar ale oră- 
denilor de Novac (3) și Oanță. Ar
bitrul Gavril Torok (Timișoara) a 
condus bine formațiile: C. S. Ora
dea : Biro — OANȚĂ, CSORDAS — 
Rujinski — Hegessi, NOVAC, Mut. 
DINAMO: SAMOILA, — BĂDIȚĂ, 
ZAHAN — AL. POPESCU — Culi-

velodromul Dinamo
sile Tiță (C.C.A.) a evoluat din nou 
în fața publicului bucureștean, avînd 
ca adversar pe Gh. Nicolae (Voința). 
Vasile Tiță a cîștigat cu ușurință o 
întîlnire în care boxerul de la Voința 
a evitat lupta.

ALTE REZULTATE: M. Cristea 
(Metalul) b. p. Al. Bariciu (Cetatea 
Bucur) ; E. Cișmaș (C.C.A.) b. ab. r. 
HI D. Dumitrescu (Metalul) • C. Si
mion (Cetatea Bucur) b. p. N. Ere- 
mia (C.C.A.) ; A. Olteanu (Metalul) 
b. p. N. Mîndreanu (C.C.A.) ; O. 
Eremia (Cetatea Bucur) b. p. T. Lu
cian (Semănătoarea); C. Toma (Di
namo) b. descalificare r. Ill I. Stoica 
(Cetatea Bucur) ; 1. Fierarii (Spar- 
tac) b. p. D. Done (Metalul) ; M. 
Stoian (Știința) b. p I. Demeter 
(Spartac) ; D. Rizea (Metalul) b. p. 
C. Stănescu (C.F.R.-I.C.I.) ; Ghețu 
Velicu (Dinamo) b. p. Gh. Rosier 
(Cetatea Bucur).

P. HENȚ

Campionatul republican la polo

întrecut... la limită
derbiul etapei a lll-a
neac, Kroner, CSISZER.

In meciul dintre C.C.A. și Știința 
București, disputat la ștrandul Tine
retului din Capitală, militarii au cîș
tigat mai greu decît arată scorul fi
nal: 4—1 (1—1). Ei și-au păstrat
intr-adevăr pe toată durata partidei, 
superioritatea teritorială, dar n-au 
reușit să înfrîngă rezistența studenți
lor ■ deiît spre sfîrșitul jocului, cînd 
Blajec a transformat o lovitură de 
la 4 m. După 2—1, eliberați parcă 
de emoții, jucătorii de la C.C.A. s-au 
menținut în ofensivă, au mai înscris 
un gel prin Firoiu... cu concursul lui 
Mircea Ștefănescu care pînă atunci apă
rase excelent. Imediat a căzut și ul
timul gol — al patrulea — înscris 
de Magvari. Au marcat: Bla jec (2), 
Firoiu și Magyari pentru C.C.A. și 
Ciiiivăsuță (4 m) pentru Știința. Ar
bitrul N. Nicolaescu a condus echi
pele: C.C.A.: A. Marinescu — Ma
gyari, Firoiu — Blajec — C. Mari
nescu, Grințescu, Neacșu ; ȘTIINȚA : 
M. Ștefănescu — Zâne, Chiriac — 
Chirvăsuță—V.Ștefănescu, Cloșcă, Var
lam.

Jucînd „acasă", C. S. Tg. Mureș 
a întrecut Industria Lînii Timișoara 
cu scorul de 7—3 (4—1).

DOUA RECORDMANE INTR-O 
SINGURA PROBA...

Sîmbătă după-amiază, în cadrul 
concursului de verificare, înotătoarele 
Ingrid Wăchter (Știința Buc.) și San
da Iordan (Dinamo), au evoluat în 
proba de 400 m. mixt individual. Ele 
au terminat cursa în același timp 
(6:20,1) corectînd astfel recordul re
publican la această probă. Vechiul re
cord aparținea înotătoarei Vasilica 
Itircic cu timpul de 6:34,9.

RULMENTUL BIRLAD — FLACĂRA 
MORENI 2—0 (0—0)

Punctele au fost realizate de Slus- 
chi (min. 55) și Istrate (min. 72).

POIANA CÎMPINA — PRAHOVA 
PLOEȘTI 2—2 (0—1)

Au marcat: Bontaș (min. 58) și 
Panaitescu (min. 71) de la gazde și 
Citirea (min. 37) și Răngeanti (min. 
73) de la oaspeți.

DINAMO GALATI — UNIREA IAȘI 
2-i (2-1)

Au înscris: Dudaș (min. 4) și Hu
lea (min. 22) de la învingători și 
Căruntu (min. 12) de la învinși.

C.S.M.S. IAȘI — GLORIA BISTRIȚA 
3—1 (3—1)

Au marcat: Dram (min. 3) și Va
silescu (min. 27 șj 38) pentru ie
șeni și Gh. Vasile (min. 33) pentru 
bistrițeni

CLASAMENTULC. S. ORADEA — C.S.M. BAIA MARE
0—1 (0—0)

1. TAROM 22 15 3 4 66:29 33
A marcat Feher în min 76. 2. Metalul Titanii 22 14 4 4 45:24 32

3. Unirea Iași 22 14 1 7 40:27 29
STHNTA CRAIOVA — INDUSTRIA 4. Flacăra Moreni 22 10 6 6 49:31 26

SIRMEI C. TURZH (AMINAT) 5. Poiana Cîmpina 22 10 6 6 37:27 26
6. C.S.M.S. Iași 22 9 5 8 30:33 23

CLASAMENTUL 7. A. S. Pompierul 22 9 4 9 40:30 22
8- Rulmentul Bîrlad

1. Minerul Lupeni 22 11 5 6 30:21 27 22 8 4 10 32:53 20
2. C.F.R. Arad 22 10 6 6 32:26 26 9. Foresta Fălticeni
3. Gaz Metan Medias 22 6 7 9 1 19

22 il 4 7 28:24 26 10. Dinamo Galați 22 8 3 11 27:34 19
4. C.S.M. Reșița 22 11 3 8 30:25 25 11. Victoria Suceava
5. C.S.A. Sibiu 22 10 4 8 37:29 24 22 6 4 12 26:43 16
6. C S. Tg. Mureș 12. Unirea Focșani 22 5 5 12 34:50 15

22 11 2 9 25:25 24 13. Prahova Ploești 22 3 8 11 29:47 14
7. Ind. Sirinej C. Turzii 14. Gloria Bistrița 22 • 2 14 26:43 H

21 10 3 8 34:22 23 ETAPA VIITOARE Metalul Tita-
8. C.F.R. Timișoara

26:24 23
nii — C.S.M.S. Iași, Ă. S. Pompierul

22 9 5 8 ' — Victpria Suceava. Unirea lași —
9.

30:28 2385
10.

11.
12.

13.
14.

Corvinul Hunedoara
22

C.S.M. Baia Mare
22

A.M.E.F.A. Arad 22

9

9
7 

Tractorul Or. Stalin
7
4
3

Știinta 
C. S.

22
Craiova 21 

Oradea 22

5
7

8
8

39:39
19:24

23
21

Foresta Fălticeni, Unirea Focșani — 
Dinamo Galați, Poiana Cîmpina — 
Rulmentul Bîrlad, Prahova Ploești — 
TAROM, Gloria Bistrița — Flacăra 
Moreni.

6
5
2

9
12
17

28:28
20:43
16:36

20
13
8

VIITOARE :
C.S.A. Sibiu,

C.F.R. Timi
A.M.E.F.A

ETAPA
șoara —
Arad — C. S. Oradea, Corvinul Hune 
doara — Ind. Sîrmei C. Turzii, C.S.M 
Reșița — Tractorul Orașul Stalin 
C.S.M.
C. S. Tg. 
peni, Gaz 
Craiova.

Baia Mare — C.F.R. Arad, 
Mureș — Minerul Lu- 

Metan Mediaș — Știința

SERIA a ll-a

TAROM BUCUREȘTI — FORESTA 
FĂLTICENI 2—0 (0—0)

Au înscris: Pop (min. 52 autogol) 
și Mafteuță (min. 80).

METALUL TITANII BUC. 
POMPIERUL 0—0

A. S.

AL REVISTEI ILUSTRATE

SPORT
PREȚUL 2.50 LEI

întreceri spectaculoase în cadrul campionatului 
republican motociclist de viteză pe circuit

II § M
bi-anca. Cota : 77,80 — 123,90 — 1’18,20 
lei.

Ordine triplă : 2681,76 lei.
V. Cărăbuș (Ionescu I.), Rozica. Galop, 

Cota : 11,40 — 67.30 — 75,70 lei.
VI — Pardubice (Cîmpeanu), Argint, 

Sincer. Cota : 2,10 — 11,70 — 64.00 lei.
Ordinea triplă : 51,00 lei.
VII. Ogar (Crișan), Habanera, Sprinten. 

Cota : 5,50 — 16,70 — T2,50 lei.
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Reuniunea de miercuri de la Băneasa 
trap prezintă puternice puncte de atrac
ție. in premiul Tutana concurează 10 
cai adulți din prima categorie, printre 
care Zăduf, Olteț, Nărăvaș, Omar, Ca
liban II și Novac.

In cele două alergări rezervate cailor 
de doi ani debutează 17 m’nji.

Campionatul conducătorilor amatori 
continuă cu etapa a șaptea. Participă 
echipa Uniunii Ziariștilor, echipa întîia 
<a teatrului Național și echipa întîia a 
G.A.S. Pantelimon.

Tn premiul Turturica aleargă cai de 
trei ani 1'28—l‘32r î frunte cu Vîrtej 
VI» Olimp II și Straja.

Cîteva mii de iubitori ai sportului cu 
motor au sfidat ieri dimineață norii 
amenințători și s-au instalat — cu 
mult înainte de ora primului start — 
pe traseul campionatului republican de 
viteză pe circuit întrecerile primei 
faze, desfășurate la Cîmpina, au re
compensat însă din plin pe spectatori, 
oferindu-le dispute de un bun nivel 
tehnic. Au pasionat îndeosebi desele 
schimbări de situații în conducerea 
curselor.

Deși, așa cun» subliniam mai îna
inte, vremea n-a fost favorabilă — la 
un moment dat a început chiar să 
burnițeze — concurenții au realizat în 
general comportări foarte bune dove
dind un progres real în ceea ce pri
vește tehnica trecerii virajelor. De alt
fel numărul mic de derapaje (mai re
dus chiar decît anul trecut, cînd vre
mea a fost foarte bună) este edificator 
în acest sens. Cele mai spectaculoase 
curse au fost cele de la 350 cmc curs:. 
125 cmc sport, 350 cmc sport și 250 
cmc sport.

întrecerea clasei 125 cmc sport a 
r--:l-î’«it o luptă interesantă între di- 
naipoviștii C. Nedekm și Tudor Popa.

Acești doi alergători s-au succedat la 
conducerea cursei, pentru ca în final 
C. Nedelcu — superior adversarilor 
săi — să-și adjudece pe merit victoria. 
O mențiune pentru Gh. Dragotă 
(C.C.A). care se află în real progres.

La 350 cmc curse lupta s-a dat 
la început între Gh. Ion (C.C.A.) și 
Gr. Bereny (Metalul). Gh. Ion se do
vedește încă de pe prima parte mai 
decis (firește și mai bine pregătit) și 
impresionează îndeosebi prin curajul 
cu care atacă virajele. Gr. Bereny su
feră o defecțiune mecanică și pe pla
nul doi trece V. Szabo. Reprezentantul 
C.C.A. a obținut însă o victorie deta
șată pentru care merită laude.

O desfășurare foarte agitată a avut 
clasa 350 cmc sport. Pe rînd au con
dus C. Radovici (Metalul), Gh. Ioniță 
(C.C.A.) și V. Szabo (Dinamo). Primii 
doi au suferit însă defecțiuni și n-au 
mai putut să-și apere șansele. V. Szabo 
(cu toate că nu a avut pînă în final 
mașina în perfectă stare) a obținut 
victoria detașat. Demnă de remarcat 
a fost comportarea alergătorului Al. 
Lăzărescu, precum și revenirea, de pe 
ultima parte, a dinamovistului Mircea 
Cernescu,

Fl. Costache (C.C.A.) — revelația 
întrecerilor — și-a întrecut redutabilii 
săi adversari de o manieră sigură, 
lată rezultatele tehnice:

125 cmc sport: 1. C. Nedelcu (Di
namo); 2. T. Popa (Dinamo); 3. Gh. 
Dragotă (C.C.A.);175 cmc sport; I. Tr. 
Macarie (Dinamo); 2. FI. Costache 
(C.C.A.); 3. C. PoTonkay (C.S.O.); 
175 cmc (fete): 1. Venera Vasilescu 
(Metalul); 2. Maria Iliescu (Metalul); 
3. Margareta Unghi (C.S.O.); 250 cmc 
sport: 1. Fl. Costache (C.C.A.); 2. L. 
Szabo (Dinamo); 3. I. Fopa (Dinamo); 
350 cmc sport: 1. V. Szabo (Dinamo); 
2. Al. Lăzărescu (Rapid); 3. C. Ra
dovici (Metalul); 350 cmc curse: 1. 
Gh. Ion (C.C.A.); 2. V. Szabo (Di
namo); 3. Gr. Bereny (Metalul); 500 
cmc sport: 1. G. Mormocea (C.C.A.); 
2. N. Btiescu (Rapid); 3. S. Miiiiitin 
(Loc. P!.); 500 cmc curse: 1. Gh. Voi- 
culescu (C.C.A.); 2. G. Mormocea
(C.C.A.); 3. I. Buchner (C.C.A.); 750 
cmc ataș: 1. M. Dănescu-|-C. Udrescu 
(C.C.A.); 2. I. Ionescu4-S. Ștefan (Di
namo); 3. E. Keresteș 4- I. Gavrila 
(C.C.A.).

H. NAUM



3 etapă în care s-au marcat multe goluri
irnaoio București a ciști^at la diferență 

de un punct, dar.«. sigur
Jiul—U.T.A. 1-0 (1-0) după un meci 

de factură modestă
linamo a cîștigat fără prea multe 
iții meciul de ieri cu Rapid, deși 

încheiat partida decît cu un sin- 
gol diferență. Dar scorul de 3—2 
0) nu reflectă desfășurarea aces- 

întîlniri, pe de o parte pentru că ta- 
atul și curajosul poruir al Rapidu- 
Todor, a oprit de-a lungul raeciu- 
goluri ca și făcute, iar pe de altă 
te pentru că Dinamo, sigur de vic- 
e (cu 20 de minute înainte de 
șit conducea cu 2—0 și stăpînea 
nul) a început la un moment dat 
combine prea mult la marginea ca- 
ui, fără „să pună la inimă" oca- 
: de marcare care se iroseau una 
ă alta...
i meciul eu Rapid din tur, Dinamo 
•eușit performanța de a se bate 
jur, după o partidă în care, de ase- 
lea, a condus „din cap în cap".

Rapidul cu o echipă în care 
avu și Stancu, loviți, s-att refugiat 
1 pe aripa stîngă, iar celălalt pe 
>a dreaptă (ceea ce, evident, a des- 
mlectat atît înaintarea cît și apă- 
:a), n-a mai avut posibilități să 
oarne rezultatul, reușind totuși cu 
limite înainte de fluierul final să 
rie al doilea gol și să pună astfel 
mișcare" tribunele.

itilnirea trebuie apreciată prin 
na jocului din prima repriză și a 
le'.or 15 minute din cea de a doua, 

1 cele două echipe angajate în 
ă au fost în măsură să-și apere 
sele în mod egal. Fără îndoială că 
tuîlci, echipa care a jucat mai bine, 

• a avut inițiativa, a fost Dinamo, 
intarea, cu deosebire, a acționat 
■taculos în cîmp, a creat faze ra- 
' care au descumpănit de fiecare
i apărarea Rapidului. în mare ver
de joc, Ene I și Vasile Anghel au 
ut mereu prin driblinguri și sprin-

de adversarii direcți (Stancu și 
icctiv Greavu), servind partenerilor 
echipă numeroase pase precise, 
altfe’, nu mult după începerea re- 
ei a doua, Dinamo și-a fructificat 
■rioritatea teritorială și tehnică, 
cată încă din prima repriză, în- 
ind două goluri imparabile prin 
kacs (min. 49), dintr-o centrare
ii Angliei și Ene I (min. 58) din-
Fumoasă acțiune personală.

3 victorie pe deplin meritată 
a echipei C. C. A.

(Urmare din pag. I)

i, min. 58). Acest gol dă între- 
dinamismul care-i lipsise în prima 

°. Progresul forțează egalarea și— 
ijează defensiva. Astfel că în min. 
Raksi scapă singur spre poartă, 
Nfîndru respinge în corner. După 
linute, Zavoda I șutează pe fos, 
olț și urcă scorul. Revirimentul ce 
iroduce la Progresul are ca rezul- 
cîteva momente grele pentru apă- 
i echipei militare. Intr-un aseme- 

moment, Oaidă este faultat în 
u. Lovitura de la 11 metri, exe- 
tă de Smărăndescu, este însă ra-

Voinescu respingînd în corner 
i. 87). Cele 3 lovituri de colț pe 

Progresul le obține în ultimele 
ute nu mai aduc nici o modificare 
‘abela de marcaj.
? la învingători ne-au plăcut ieri 
iod deosebii Raksi și Alexandrescu. 
'eună cu Zavoda I, ei au alcătuit 
ipletă derutantă, mobilă, cu pu-

acațtune de bilete
Ielele de intrare pentru meciul de 
1 dintre selecționata sindicală Pe- 
Chiinie și selecționata Algeriei ce 

lesfășoară pe stadionul Republicii 
iua de 1 iunie a. c. cu începere 
i orele 19,30 (nocturnă) s-att pus 
irizare la casele obișnuite de bi- 

enționăm că la acest meci se aplică 
mul locurilor numerotate și se vor 
da premii prin tragere la sorți pen- 
pectatorii care își vor respecta locu-

★
Ielele de intrare pentru meciul de 
il dintre echipele Dinamo Bucu- 

> și Rapid (semifinala Cupei 
R.) ce se desfășoară pe stadionul 
rblicii în ziua de 3 iunie a. c. 

pus în vînzare la casele obiș-

va aplica de asemenea, sistemul 
rilor numerotate.

Rapid, care a făcut, în general, un 
joc mult mai slab decît era de așteptat 
după ultimele lui evoluții, pierzînd 
și ocazia de a deschide scorul (Ene II 
a ratat un „11 metri" în min. 20), a 
cedat treptat, mai ales că trebuia să 
joace într-o formație improvizată pen
tru a. face față situației ivite pe te
ren prin accidentarea lui Greavu și 
Stancu. Dinamo însă nu forțează alura 
și în min. 71 Raab reduce handicapul 
printr-un șut plasat. Rapid forțează 
cîteva minute egalarea, dar efortul e 
prea mare în aceste condiții de joc. 
Dinamo trece din nou în atac și își 
pune victoria la adăpost printr-un nou 
gol înscris de Koszegy în min. 75.

Dacă n-ar fi fost Todor! Dar Todor, curajosul portar al Rapidului, a fost 
ca de obicei „la cost" și, după cum se vede in fotografie, a cules o dată in 
plus balonul din picioarele lui Ene / (Foto V. Bageac)

PLOEȘTI 31 (prin telefon). — Cei 
20.000 spectatori care au venit pe 
stadionul din localitate, au aplaudat 
o nouă victorie a echipei ploeștene, 
care prestînd un joc clar, cu pase 
precise și neîncetate schimburi de 
locuri, a surclasat Știinta Timișoara : 
7-1 (5-1).

tere de pătrundere. Zavoda U l-a 
nulat" pe Oaidă, iar Voinescu a apă
rat atent. Progresul a făcut un joc 
mediocru. Mai buni ni s-au părut Co
jocarii și Nedelcu, promițător pe aripa 
stîngă.

Arbitrul Șt. lonescu a condus bine 
echipele:

C.C.A.: Voinescu — Cepolschi, A- 
polzan, Zavoda 11 — Mihăilescu, Bone 

- '"'’’stantinescu, Raksi, Alexandres- 
la 1, Tătaru.

jRESUL: Mîndru — Dobrescu, 
Car.caș, Soare — Petrescu, Cojocaru 
— Oaidă, Smărăndescu, Dinulescu, Pe- 
reț, Nedelcu.

REZULTATELE MECIURILOR DE FOTBAL DIN CATEGORIA C
SERIA 1

Minerul Cîmpulung — C.F.R. Paș
cani 0—3 (0—2).

Textila Buhuși — Sp. Muncitoresc 
Rădăuu 1—2 (0—1).

C.S.M.S. II lași — Petrolul Moi- 
nești 1—2 (0—2).

C. S. Piatra Neamț — Textila Bo
toșani 1—1 (0—1).

Gloria Dorohoi — Unirea II lași 
3--0 (2—0).

ETAPA VIITOARE : Gloria Doro- 
hoi — C. S. P. Neamț, C.F.R. Paș
cani — C.S.M.S. II lași, Unirea il 
lași — Textila Botoșani, Petrolul 
Moinești — Textila Buhuși, Sp. Mun
citoresc Rădăuți — Minerul C. Lung.

SERIA A II-A
Știinta Galati — S.N.M. Constanta 

1—0 (i—0).
Victoria Buzău — I.M.U.M. Medgi

dia 4—1 (2—0).
Cimentul Medgidia — C.S.M. Galati 

1-1 (1-0).
Comb. Poligrafic Buc. — Dinamo 

Miliția Buc. 1—3 (1—0).
Ind. Sîrmii Brăila — Ancora Galati 

5—1 (3—0).
ETAPA VIITOARE: C.S.M. Galați

— Victoria Buzău, S.N.M. Constanța
— A' cor i Ga'ați, Comb. Poiig. Buc.— 
Știința Galați, Cimentul Medgidia — 

Urmează o perioadă de joc de centru, 
pentru ca în min. 85, la o acțiune 
neașteptată a Rapidului, Copil să 
marcheze cu capul.

Arbitrul, V. Măicănescu (București), 
a condus competent și autoritar un 
meci iute, jucat în forță, care spre 
sfîrsit începuse să degenereze.

DINAMO: Uțu — Popa, CALINOIU, 
Panait — AL. VASILE, NUNWEILER
— V. ANGHEL. SZOKE, ENE I. 
Szakacs, KOSZEGY.

RAPID: TODOR — DODEANU, 
Stancu, Greavu — BODO, NEAMȚU
— Copil Raab, ENE II, Georgescu, 
Văcaru.

JACK BERARIU

La Ploești, scorul etapei: 7-1 !
La fluierul arbitrului L. Mihăilescu 

(Buc.) s-au aliniat următoarele for
mații: PETROLUL: Sfetcu — Pa- 
honțu, MARINESCU, Topșa — FRO- 
NEÂ, NEACȘU 1 — Constantineseri, 
TABARCEA, DRIDEA, Babone. Bă- 
dulescu.

ȘTIINȚA: Enăchescu — Codreanu, 
Tîlvescu, Florescu — Neacșu, Tănase 
— Constantin, IORDĂCHESCU, CO- 
JEREANU, Lereter, Girleanu.

La numai trei minute de la începu
tul jocului cade primul gol: Constan- 
tinescu execută o lovitură de colț, min
gea ajunge la Bădulescu și acesta o 
expediază în poartă: 1—6. In min. 
14, Dridea primește o pasă de la 
Babone șj fuge spre poarta timișo
renilor, urmărit îndeaproape de Tîl
vescu. Ajuns în careu, Tîlvescu îl 
faultează; arbitrul indică lovitură de 
Ia 11 m., pe care o transformă Dri- 
dea : 2—0. Un minut mai tîrziu, la o 
combinație Neacșu — Fronea — Dri- 
dea, ultimul ridică scorul la 3—0. In 
min. 28 Pahonțu pasează lui Tabar- 
cea, care după o combinație cu Dri- 
dea, face ca tabela de marcaj să in
dice 4—0. Petroliștii sînt în vervă de 
joc și simțindu-se stăpîni pe situație 
fac tot felul de dantelării care pînă 
la urmă însă îi costă un go!: în 
min. 30 Marinescu e depășit de lor- 
dăchescu, care înscrie golul timișore-

Ind. Sîrmii Braila, Dinamo Miliția 
Buc. — I.M.U.M. Medgidia.

SERIA A III-A
Victoria Buc. — Dinamo Craiova 

0—C.
Jiul Craiova — Dunărea Corabia 

5—2 (3—2).
Rapid reg. Ploești — Cetatea Bucur 

3—2 (2—2).
Metalul Tîrgoviște — Metalul Pitești. 

3-0 (1—0).
Oltul Tr. Măgurele — C.S.U. Buc. 

I — 1 (1-1).
ETAPA VIITOARE: Cetatea Bucur 

—Metalul Pitești, Metalul Tîrgoviște— 
Victoria Buc., Dunărea Corabia — 
Rapid reg. Ploești, C.S.U. Buc. — Jiul 
Craiova, Dinamo Craiova — Oltul Țr. 
Măgurele.

SERIA A 1V-A
Rafinăria Cîmpina — Alimentara 

Tg. Mureș 2—1 (2—0).
Voința Tg. Mureș — Torpedo 3—0 

(2-0).’
Chimia Făgăraș — Carpati Sinaia 

2—0 (0—0).
ETAPA VIITOARE: Carpați Sinaia 

— Voința Tg. Mureș, Chimia Făgă
raș — Rafinăria Cîmpina, Alimentara 
Tg. Mures — Textila Sf. Gheorghe, 
Mureșul Toplița — A’.întul Reghin, 
Metalul Aiud — Torpedo.

PETROȘANI 31 (prin telefon). In fața 
a 4500 de spectatori, Jiul, comportîn- 
du-se mai bine decît în meciul de săp- 
tămîna trecută cu Știința Timișoara, 
a obținut o victorie meritată în fața 
echipei arădene U.T.A. Superioritatea 
gazdelor s-a manifestat cu precădere 
în prima repriză, cînd au imprimat jo
cului un ritm viu, au atacat mult și 
periculos la poartă.

Primele minute de joc îi găsesc pe 
înaintașii din Petroșani masați în ca
reul advers. Ei au cîteva c.azii bune 
de a înscrie: Crăciun trimite mingea 
cu capul de la 5 metri puțin peste 
bară iar Nertea, după o combinație cu 
Toth, se află singur în fața porții dar 
ratează de la aproximativ 10 metri. 
Riposta arădenilor se soldează cu două 
lovituri de colț și cu o ocazie rr.are ra
tată de Țîrlea, care de la 3 metri tra
ge în brațele lui Crîsnic. Reveniți în 
atac jucătorii de la Jiul înscriu golul 
victoriei în minutul 23 : Crăciun trimi
te cu capul lui Toth care nrelungește 
la Ciurdărescu și acesta din colțul ca
reului de 16 metri înscrie imparabil. 
In această repriză, gazdele mai an 
cîteva ocazii de a înscrie, dar Coman 
apără în ultima instanță. La începutul 
reprizei secunde, Jiul obține trei cor- 
nere consecutive rămase fără rezultat. 
Din minutul 55, pentru o perioadă de 
mai bine de 20 de minute, U.T.A. preia 
inițiativa. Petschovski, neobosit, ini
țiază atac după atac, dar Mețcas, Țîr
lea și Jurcă (acesta aflat la un mo
ment dat singur în fața lui Crîsnic,) 
ratează toate ocaziile. Meciul se ter
mină cu scorul de 1—0 în fayoarea Jiu
lui. Arbitrul Ștefan Geac a condus for
mațiile. Jiul: CRÎSNIC — Pomoșan, 
PANAIT, Vasiu — Farkaș, Deleanu — 

nilor : 4—1. Petroliștii preiau apoi 
inițiativa și prin combinații aplaudate 
la scenă deschisă reușesc să majoreze 
avantajul la 5—1 (min. 32) prin Dri- 
dea. In repriza secundă, mulțumiți de 
avantajul luat, petroliștii fac un joc 
de demonstrație, de care profită stu
denții. Ei forțează ritmul și în min. 
47 Iordăchescu are o nouă ocazie de 
a reduce handicapul, dar Sfetcu blo
chează balonul. Petroliștii revin în 
atac și mai înscriu încă două goluri 
prin Babone (min. 60) și Dridea 
(min. 70) care a driblat întreaga 
apărare timișoreană.

LEONARD HOLAN
ȘTEFAN DUMITRESCU, 

crv-esnondenți

Știința Cluj la al 10-lea meci nul
CONSTANȚA 31 (prin telefon). Din 

nou un stadion arhiplin la Constanța 
— peste 25.000 de spectatori — și 
din nou o partidă interesantă. Jocul, 
foarte important pentru ambele echipe, 
a fost plin de dinamism și de un bun 
nivel tehnic (deși terenul a fost alu
necos). Partida a avut în plus, o pa
sionantă evoluție de scor, victoria surî- 
zlnd pe rînd ambelor echipe. Rezultat 
final: 3—3 (1—1).

SERIA A V-A
Voința Oradea — Recolta Cărei 

2-1 (2—0).
Stăruința Sighet — C.F.R. Cluj 4—2 

(2-1).
Rapid Cluj — Arieșul Turda 4—0 

(3-0).
Dinamo Săsar — Someșul Satu 

Mare 2—0 (0—0).
Stăruința Satu Mare — Rapid Ora

dea 1—1 (1—1).
ETAPA VIITOARE: Arieșul Turda— 

Stăruința Sighet, Recolta Cărei — Ra
pid Oradea, Someșul Satu Mare — 
C.F.R. Cluj, Rapid Cluj — Stăruința 
Satu Mare, Dinamo Săsar — Voința 
Oradea.

SERIA A Vl-A
Flacăra Tg. Jiu — Aurul Brad 

2—2 (1—0).
Metalul Otelul Roșu — Olimpia Re- 

șitd 3—0 (1—0).
Metalul Bocșa Romînă — Drubeta 

Tr. Severin 1—2 (0—0).
C.F.R. Simeria — U. M. Cugir 4—I 

(1-0).
ETAPA VIITOARE: Indagrara Arad 

— Metalul Oțelul Roșu, Drubeta Tr. 
Severin — C.F.R. Simeria, U. M. Cu
gir — Metalul Bocșa Romînă, Aurul 
Brad — Șantierul Govora, Olimpia 
Reșița — Flacăra Tg. Jiu.

TO I II, COSMOC, Ciurdărescu, Cră
ciun, Nertea.

U.T.A.: Coman — Sziics, Capaș, 
Molnar — PETSCHOVSKI, Koe-a — 
JURCA, Igna, ȚÎRLEA, MEȚCAȘ, 
Pîrcălab.

IOAN ZAMORA și 
STA!CU BALO1U 

corespondenți

Joc de slab nivel tehnic 
ia Bacău

BACAU 31 (prin teleleii). Stadio
nul ,23 August" din localitate nu a 
mai cunoscut în această zi obișnuita 
animație. Doar 8000 de spectatori au 
asistat la întilnirea dintre formațiile 
Dinamo Bacău și Steagul roșu Orașul 
Stalin, întîlnire care a dezamăgit pe 
cei prezenți, prin jocul modest prestat 
de ambele formații. Scorul de egali
tate, 1:1 (1:0), cu care s-a încheiat 
această întîlnire este just; el reflectă 
raportul de forțe de pe teren.

Dinanioviștii au avut inițiativa la 
început, au dominat clar reușind. de 
multe ori să depășească apărarea 
oaspeților. Ei au ratat în primele mi
nute numeroase ocazii de gol. După 
ce au deschis scorul (Ciripoi — min. 
39) gazdele au slăbit alura șl au 
permis fotbaliștilor din Orașul Stahn 
să revină în atac. Aceștia au dominat 
în continuare dar după ce an obținut 
egalarea (Campo — min. 70), mulțu
miți cu acest rezultat, s-au retras în 
apărare, luptînd pentru menținerea 
scorului. In ultimele 10 minute dina- 
moviștii au avut o revenire, însă cu 
toată dominarea lor, scorul nu a mai 
putut fi modificai.

Dinamo Bacău s-a prezentat la a- 
cest ultim joc pe care l-a susținut în 
fața spectatorilor din localitate ea o 
echipă obosită, fără putere de luptă. 
In special linia de înaintare, după 
„sclipirea" din primele minute a jucat 
apoi slab. Mediocră comportarea lut 
Eftimie, Gram și Asan.

Arbitrul Gh. Dumitrescu (București) 
a condus cu scăpări următoarele for
mații:

DINAMO BACAU: Faur — Giosanu, 
Lazăr, Florea — FI. Anghel, Ujvarî 
— Rădulescu, Asan (din min. 35 Ci
ripoi), Gram, Eftimie, Ciripoi (din min. 
35 Asan).

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Sbîrcea, 
Zaharia, Tîrnoveanu — Hidișan, Szj- 
geti — Campo, Fusulan, Bîrsan, Pro- 
ca. Pușca riu.

ILIE IANCU, corespondent

Evoluția studenților clujeni a lost o 
plăcută surpriză, ei practicînd un joc 
deosebit de viguros, avîntat, atractiv 
atît prin execuțiile tehnice corecte, cît 
și prin acțiuni bine orientate tactic. 
Dominînd mijlocul terenului, studenții 
au construit numeroase atacuri — mai 
ales în prima repriză, cînd au avut 
superioritate — și au meritul că au 
jucat la maximum extremele, speculînd 
nesiguranța fundașilor constănțeni. E- 
locvent e faptul că două d'n goluri 
(Mateianu min. 30 și fi. Moldovan 
min. 79) au fost înscrise de pe aripi, 
cel de-al treilea fiind opera lui Marca 
(min. 49).

Farul a dominat în partea a 11-a a 
jocului și s-a remarcat din nou prin 
ardoarea cu care a luptat. In genera) 
însă Farul a evoluat sub nivelul ulti
melor partide. Bună, înaintarea, care, 
jucînd pe contraatac, a constituit un 
pericol permanent pentru clujeni, mai 
ales prin Ciosescu și Niculescu, auto
rii golurilor (Ciosescu min. 38 și 60. 
Niculescu min. 47). I se poate totuși 
reproșa și echipei Farul faptul că a 
combinat prea mult și a șutat prea pu 
țin la poartă. In schimb, apărarea (cu 
excepția lui Ciuncan) s-a prezentat 
slab, lăsîndu-se depășită și făcînd 
greșeli care au costat goluri. Mijlo
cașii au muncit destul și cu folos, dar 
mai mult pentru apărare, diminuînd 
astfel forța de atac.

De menționat nota de sportivitate în 
care s-a desfășurat jocul. Arbitrul Mo
nica Segal (Buc.) a arbitrat bine.

Formațiile:
FARUL: Ghibănescu — Straton, 

CIUNCAN, Lepădatu - PANA, Cor- 
neanu — Moroianu Sever, CIOSES
CU. NICULESCU, R. Lazăr.

ȘTIINTA CLUJ: Nicoară — ho
mely, MU RES AN. Georgescu — PE
TRU EMIL. Nedelcu - MUNTEANU, 
Marcu, MATEIANU, Ivansuc, H. Mol
dovan.

LI VIU BRUCKNER, corespondent



AU LUAT SFIRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
Lucerna 30 (prin telefon). — în se

mifinale Gheorghe Negrea a obținut 
sîmbătă după-amiază victoria asupra 
italianului Saraudi. Chiar în primul 
rund, boxerul romîn a atacat cu puter
nice stingi la figură și serii prelungite 
'la corp. Italianul a încercat cîteva 
contre dar Negrea, atent, le-a evitat. 
Celelalte două reprize au avut același 
aspect. Reprezentantul nostru a atacat 
dezlănțuit, în final, boxerul italian re- 
curgînd la țineri și lovituri cu capul. 
In unanimitate, juriul a acordat deci
zia la puncte lui Negrea.

O gravă greșeală <le arbitraj s-a co
mis în partida dintre Iosif Mihalic și 
Velinov (Bulgaria). După o primă re
priză de tatonare, cu rare schimburi, 
Mihalic a luat inițiativa în rundul II 
și și-a sufocat literalmente adversarul 
cu puternice un-doiuri și serii la fi
gură. Velinov a făcut cu greu față 
atacurilor dezlănțuite ale boxerului 
nostru. Același aspect îl are și ultima 
repriză, Mihalic dovedind o mare cla 
să. El termină partida în forță și pri
mește la scenă deschisă aplauzele pu
blicului. Juriul însă a fost de altă pă 
rere și a atribuit victoria la puncte, 
complet gratuit, lui Velinov. Procedînd 
ca și zilele trecute, cînd au frustat pe Do- 
brescu, Mițev (Bulgaria), Iuhasz (Un
garia) și Zawadzki (Polonia) de vic
torii clare, juriul a nedreptățit din nou 
un boxer care și-a afirmat superiorita
tea, dînd o decizie inversă, în flagran
tă contradicție cu adevărul. Este inte- 
resant’de relatat declarația făcută dună 
meci de dl. Henderson secretarul fede
rației scoțiene de box. El a spus ur-

mătoarele: „Ceea ce a făcut juriul 
este un lucru incorect și supărător. 
Mihalic a învins dar, ca și Dobrescu, 
a fost privat în mod flagrant 
’torie".

ALTE REZULTATE: Cat.
Homberg (R.F.G.) b.p. Mc.
(Irlanda), Torok (Ungaria) b.p. Stol- 
nikov (U.R.S.S.), cat. cocoș: Grigo
riev (U.R.S.S.), b.p. Mitrovici (Iugo
slavia). cat. pană: Adamski (Pdonia) 
b.p. Junker (Franța). Gosehka (R.F.G.) 
b.p. Tuș (Turcia), Brandi (Italia) b 
dese. II Iuhasz (Ungaria) — decizie 
eronată: cat. semiușoară: Makki (Fin
landa) b.p. Kellner (Ungaria), Bossi 
(Italia) b. neprezentare Perry (Irlan
da); cat. ușoară: Enghibarian 
(U.R.S.S.) b.k.o. I Koenig (Austria) ; 
cat. semimijlocie: Drogoisz (Polonia) 
b.p. Guse (R.D.G.) ; cat. mijlocie ușoa
ră: Dampc (Polonia) b.p. Karoli 
(R.D.G.), Benvenutti (Italia) b.p. Ja- 
kovljevici (Iugoslavia); cat. mijlocie: 
Satkov (U.R.S.S.) b.p. Mc. Coy (Irlan
da), Walasek (Polonia) b.p. Scott 
(Anglia) ; cat. semigrea : Pietrzikowski 
(Polonia) b.p. Senkin (U.R.S.S.) ; cat. 
grea: Thomas (Anglia) b.p. Nemec 
(Cehoslovacia), Abramov (U.R.S.S.) 
b.p. Jedzejewski (Polonia).

Ieri după-amiază s-au desfășurat fi 
nalele campionatelor europene de box. 
Toate cele 10 partide disputate au avut 
o desfășurare deosebit de pasionantă, 
lucru firesc, deoarece în competiție ră
măseseră cei mai buni boxeri amatori 
ai Europei. Trebuie spus însă că unii 
dintre pugiliști, printre care și Veli

de vie-

muscă:
Clean

Monaco—prima adversară a echipei 
R. P. Romine în „Cupa Gaiea“

nov, au ajuns în finală cu sprijinul larg 
al arbitrilor în timp ce adevărații fi- 
naliști stăteau în tribune. Cînd s-a 
înmînat finlandezului Makki medalia 
de campion european, din sală se au
zeau voci care spuneau că medalia a- 
parține lui Mihalic.

Singurul boxer romîn care a ajuns 
în finale a fost Gheorghe Negrea. Așa 
cum era de așteptat, el a avut un nișei 
deosebit de greu cu polonezul Pietrzi
kowski. In prima repriză, ambii boxeri 
s-au studiat îndelung cunoscîndu-și 
valoarea. Spre sfîrșitul reprizei Ne
grea a trimis cîteva lovituri puternice 
In rundul următor însă, boxerul polo
nez a expediat fulgerător un croșeu de 
stînga la bărbie urmat de o directă de 
dreapta la stomac, în urma cărora 
Negrea a fost trimis la podea. El s-a 
ridicat, dar în lofc să ia poziția regle
mentară de gardă s-a îndreptat spre 
colțul său. In acest timp arbitrul a 
continuat să-l numere pînă a dictat 
out și totodată l-a declarat învingă 
tor prin k.o. pe boxerul polonez.

Iată acum celelalte rezultate în or
dinea categoriilor: Homberg (R.F.G.) 
b.p. Țorok (R.P.U.), Rascher (R.F.G.) 
b.p. Grigoriev (U.R.S.S ). Adamski 
(R.P.P.) b.p. Gosehka (R.F.G.). Makki 
(Finlanda) b.p. Velinov (R.P.B.), 
Enghibarian (U.R.S.S.) b.p. Brandi 
(It), Drogosz (R.P.P.) b.p. Bossi (Ita
lia), Benvenutti b.p. Dampc (R.P.P.), 
Satkov (U.R.S.S.) b.p. Walasek 
(R.P.P.),Abramov (U.R.S.S.) b.p. Tho
mas (Anglia).

In cadrul lucrărilor Comitetului exe
cutiv a! Asociației internaționale de 
Box Amator (O.l.B.A.) de la Lucerna 
s-a stabilit printre altele, ca viitoarea 
ediție a campionatelor europene de 
box să se desfășoare la Zagreb sau 
Belgrad în anul 1961. Pentru organiza
rea campionatelor europene din 1963 
și-a depus candidatura federația de 
specialitate din R. D. Germană.

Pentru eliberarea lui Manolis Glezo
Cu prilejul împlinirii a 18 ani de 

cînd Manolis Glezos a smuls de pe 
Acropole drapelul cu zvastica deve
nind erou al poporului grec, Uniunea 
Ziariștilor din R. P. Romînă a tri
mis Sindicatului ziariștilor greci o 
telegramă prin care, în numele zia
riștilor din R P. Romînă, cere cu 
hotărîre eliberarea lui Manolis Gle- 
zos, laureat al Premiului Internațio
nal al Ziariștilor, mîndrie a ziariștilor 
democrați din toată lumea, pildă de 
luptător neînfricat pentru adevăr, li
bertate și pace.

Comitetul foștilor deținuți și dep 
tați antifasciști din R. P. Romînă 
adresat primului ministru al Grei 
o telegramă prin care susține acf 
nea Comitetului internațional pen 
apărarea lui Manolis Glezos și c 
eliberarea sa, ca mare cetățean g 
și erou al rezistenței antifasci 
grecești și europene.

O telegramă cu un conținut asei 
nător a fost adresată de către Corn 
ambasadorului Greciei la București.

(Agerprcs

Actuala ediție a competiției inter
naționale de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea" reunește echipe din 16 țări. 
Jocurile din preliminarii se vor des
fășura pînă la 19 iul;°

♦ In cadru! unei reuniuni atletice 
desfășurate la Budapesta, Zsivotski a 
aruncat ciocanul la 65,72 m. (record 
maghiar), iar la aruncarea greutății 
doi atleți au depășit vechiul record 
ungar: Varju 17,37 m. și Nagv 17,28 
m. Kulcsar a aruncat sulița la 77,09 m.

♦ La Leverkusen (R.F.G.) pe 100 
yarzi Harry (R.F.G.) a obținut 9,4 iar 
francezul Delecour 9,5.

♦ Echipele de baschet ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare au ju
cat la Tbilisi cu reprezentativele ora
șului. Victoria a revenit gazdelor cu 
73—59 (masculin) și 43—42 (femi
nin).

♦ Sîmbătă a avut loc la Sofia 
dubla întîlnire dintre reprezentativele 
de volei masculine și feminine ale R.P. 
Bulgaria și R.P. Polonă. In ambele 
întîlniri victoria a revenit în mod sur
prinzător echipelor poloneze cu scorul 
de 3—2.

♦ Echipa masculină de handbal 
dus a R.D. Germane a învins 
23—14 (6—8) echipa selecționată 
Suediei, campioană mondială.

Echipa R. P. Romîne este în grupă 
cu echipele Franței, Elveției și Mo
naco. întrecerile vor avea loc în ora
șul Monte Carlo de pe Coasta de 
Azur.

In urma tragerii la sorți s-a stabi
lit ca în primul meci echipa R. P. 
Romîne să întîlnească formația Mo
naco, iar Franța să joace cu Elveția. 
Echipele cîștigătoare din aceste 
tide se vor întîlni într-un meci i 
siv pentru a desemna formația 
ficată pentru turneul final ce va 
loc la Vichy între 23 și 27 iulie.

Lotul echipei franceze pentru a- 
ceastă competiție este alcătuit din 
Bresson, Boutboul, Renavand și Vau- 
brun.

MIRCEA COSTEA

ISTANBUL, 31. (Prin telefon). — 
întrecerile campionatului european 

de. baschet s-au încheiat aseară cu 
victoria categorică a reprezentativei 
Uniunii Sovietice, care cucerește pentru 
a cincea oară titlul de campioană eu
ropeană. Echipa U.R.S.S. a dovedit 
de-a lungul întregului campionat o ca
tegorică superioritate, terminînd învin
gătoare toate jocurile disputate. în ul
timele partide, susținute sîmbătă și du
minică, U.R.S.S. a dispus de echipele 
Cehoslovaciei și Franței la diferențe 
categorice. Reprezentativa Uniunii So
vietice, ’antrenată de S. Spandarian și 
T. Gomelșki, a folosit următorii jucă
tori: Valdrnanis, căpitanul echipei, 
Kruminș, Torban, Bocikarev, Zubkov, 
Semionov, Korneev, Petrov, Studenețki, 
Muijniks, Volnov, Minașvili.

Echipa Romînieî a pierdut ultimele 
meciuri susținute în compania repre
zentativelor Bulgăriși și Poloniei la 
diferențe de un punct. In ambele în
tîlniri, baschetbaliștii romîni au condus 
majoritatea timpului, dar descompleta- 
rea formației de iucătorii de bază 
(Novacek și Nedef, eliminați pentru co-

miterea a cinci greșeli personale 
scăzut considerabil randamentul e 
pei și a dat posibilitate adversariloi 
egaleze și să cîștige.

Iată rezultatele înregistrate în 
mele două zile: U.R.S.S. — Q 
slovacia 83—72 ( 40—38), U.R.S.S 
Franța 88—72 ( 37—30), Romînia 
Bulgaria 52—53 ( 28—24), Romînia 
Polonia 66—67 ( 34—35), Ungaria 
Franța 62—60 ( 26—24), Ungaria 
Cehoslovacia 61—71 (21—32), Au:
— Iran 60—49 ( 34—27). R. D. < 
mană — Finlanda 49—60 (23— 
Iugoslavia — Israel 72—54 ( 28— 
Polonia — Belgia 74 —68 ( 57— 
Spania — Iran 71—42 (28—16), II
— Israel 75—56 (34—33), Bulgar
Belgia 72 —49 ( 34—31), Turcia
Finlanda 62—57 ( 27—20).

Clasamentul final al campionat 
european: 1. U.R.S.S.
A EUROPEI

- CAMPIOz 
, 2. Cehoslovacia 

Franța, 4. Ungaria, 5. Bulgaria, 6. 
lonia, 7. Belgia, 8. Romînia, 9. li 
slavia, 10. Italia, 11. Israel, 12. Tui 
13. Finlanda, 14. R. D. Germană, 
Spania, 16. Austria, 17. Iran.

Invingînd Constructorul cu L

I

ZENIT LENINGRAD ÎNVINSA 
LA SCOR '.

re
cii 

a

In cursul săptămînii s-au disputat o 
serie de întîlniri în cadrul campiona
tului de fotbal al U.R.S.S. Jucînd pe 
teren propriu, Zenit Leningrad a pier
dut cu 1—4 în fața echipei Lokomotiv 
Moscova. Campioana de anul trecut 
Spartak Moscova a învins cu 4—0 e- 
chipa Moldova Chișinău. Ieri la Kui- 
bîșev, echipa locală Aripile Sovietelor 
a dispus cu 3—1 de Torpedo Moscova.

In clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 
grad cu 
8 p.
CSEPEL

13 p. urmată de Zenit Lenin-
9 p. și Lokolmotiv Moscova

A TRECUT IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI MAGHIAR

Datorită înfrîngerilor suferite de 
M.T.K. în fața echipei Ferencvaros 
(0—1) și de formația Vasas la Uj- 
nesli Dozsa (0—2), — cu trei etape 
înainte de sfîrșitul campionatului ma
ghiar — în fruntea clasamentului a 
trecut echipa Csepel. Ea a dispus 
ieri de Dorog cu 2—0, totalizînd 31 
p., în timp ce M.T.K. are 30 p., Va
sas 29 p., Honved, Tatabanya și
Ferencvaros cîte 27 p.

lată celelalte rezultate ale etapei: 
Diosgyor — Tatabanya' 0—0, Hon
ved — Gyor 3—1, Salgotarjan —

par- 
deci- 
cali- 
avea

(Agerprcs)

Reprezentativa feminină 
de baschet a R. S. S. Gruzia 
sosește azi în Capitală

As’tăzi sosește in Capitală reprezen
tativa feminină de baschet a R.S.S. 
Gruzia, care va susține în țara noas
tră un turneu după următorul pro
gram : marți la Oradea cu reprezenta
tiva locală, joi la Tg. Mureș și vineri 
la Orașul Stalin, de asemenea cu se
lecționatele locale. Ultima întîlnire se 
vs disputa duminică iunie pe ve'o 
dromitl Dtnairro, unde echipa R.S.S. 
Gruzia va întîlni reprezentativa femi
nină a R.P.R.

’ ■•î*' \ A .K «5- A A A -A- - -$•

marcat: Knez (min. 12) și Popovic ii 
'min. 85). j
ULTIMELE MECIURI DIN C.AMPiO-t 

♦

Echipa C.C.A. a realizat performanța etap^
în campionatul de rugbi

• Considerat drept derbiul etapei, 
meciul C.C.A. — Constructorul nu a 
corespuns așteptărilor. Și aceasta din 
vina Constructorului, care a făcut ieri 
o partidă extrem de slabă. Apreciata 
— pe baza rezultatelor obținute pînă 
în prezent — drept cea mai în formă 
echipă a turului, Constructorul a dezi
luzionat sub toate aspectele, jucînd 
dezlînat și fără orientare tactică, ceea 
ce a permis formației militare (o ade- 

.irată revelație) să domine și sa „con
troleze" tot timpul acest meci. Scorul 
de 14—9 (6—0) în favoarea milita
rilor a fost obținut ca urinare a jocu
lui lor mult mai avîntat, mai viguros 
și mai deschis. Prin victoria de ieri 
echipa C.C.A. și-a pus din nou, în 
mod foarte serios, candidatura pentru 
titlu.

Militarii au dominat — surprinzător 
față de experiența adversarilor — în 
toate compartimentele. înaintarea a 
cules majoritatea babanelor în margi
ne și mai ales în grămezi, datorită 
unor acțiuni colective bine organizate. 
De nerecunoscut au fo-t și treisfertu- 
rile Constructorului (alît de apreciate

altădată). Greșit condusă de mijlocașii 
la deschidere (Nistor și mai apoi P. 
Niculescti), valoroasa linie de atac a 
Constructorului nu a fost deloc soli
citată, fiindcă mijlocașii s-au întrecut 
în a șuta balonul cu piciorul, deși în 
fața lor se afla un fundaș ~(Penciu)

• Știința Cluj a cedat în fața 1 
greșului București la capătul unui 
anost și confuz, în care s-a In 
totuși pînă le epuizare. 3—14 (0- 
Au 
picior 
picior

marcat: Chiriac 3 (lovitura 
căzută), Tănase 5 (lovitură 
căzută și o transformare 1.

FOTBAL PESTE HOTARE
Vasutas 1—O, și Szonibathely — Mis
kolc 3—1.

DUBLA ÎNTÎLNIRE R. I». BULGA
RIA — R. P. F. IUGOSLAVIA

La Belgrad a avut loc întîlnirea 
internațională amicală dintre echipele 
R. P. Bulgaria și R. P. F. Iugosla
via. După ce la pauză scorul a fost 
de 1—0, victoria a revenit echipei 
gazde cu rezultatul de 2—0. Golurile 
au fost marcate de Garici (min. 2) 
și Tașici (min. 87). Arbitrii romîni 
M. Popa (la centru), P. Kroner și V. 
Dumitrescu au condus următoarele 
formații : R. P. F. IUGOSLAVIA: 
Beara — Belin, Trnk.ovici, Krstici — 
Sijakovici, Tașici — Sekularac, Peta- 
kovici, Zebeț, Garici, Mihailovici, R. P. 
BULGARIA : Naidenov — Kîrcev, Ra- 
karov, 1. Dimitrov — Lazarov, Titov 
— Abagiev, Kolev, Panaiotov, Mit- 
kov, Vasilev.

La Sofia s-au întîlnit echipele se
cunde. Fotbaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (2—1),
prin punctele înscrise de ’ Sotirov' 
(min. 5), Kotkov (min. 20) și lorda- 
nov (min. 70). Pentru oaspeți au

NATUL FRANCEZ
Ieri s-a disputat ultima 

campionatului de fotbal al 
Noua campioană, Nice, n-a

etapă a

O „margine" ciștigată de C.C.A. prin Barbu, care va 
toată opoziția lui Rădulescu. (C.C.A.

adieri, imbatabil. Au marcat: Penciu 8 
Franței." (două lovituri de pedeapsă și o trans- 
strălucit — formare), Nica 3 (o lovitură de picior

nici de data aceasta, terminînd la e-"căzuță) și lonescu 3 (încercare), 
galitate cu Lens: 0—0. Alte trei me- " A..............
ciuri s-au încheiat cu scoruri egale: Li---meci
moges — Angers 2—2, Strasbourg —"lentă a lui Penciu — ---- ,----  __
St. Etienne 3—3, Rennes — Mar---pe teren — Al. lonescu, Barbu, Nica, 
seille 2—2. Iată celelalte rezultate ale"Danciu, Nanu (C.C.A.), Mateescu și 
jocurilor de duminică: Toulouse —..Teofilovici (Constructorul).

Arbitrul N. Fulea a condus bine un 
care a evidențiat forma exce- 

cel mai.bun de

jocurilor de duminică:
Nancy 3—2, Monaco — Lille 3—0," 
Sedan — Ales 2—0. In cursul săptă--- 
mînii s-au mai jucat două meciuri,"echipa 
încheiate cu rezultate de egalitate neașteptată din partea studenților ti- 
Nimes — Reims și Valenciennes —"mișoreni, care cu o înaintare masivă 
Sochaux (1—1). A au reușit să obțină o bună parte din

Clasamentul final este următorul "'baloane. Acest lucru a fost ușurat și 
Nice 56, Nimes 53, Racing 49, Reims

D, CALLIMACHI
« intrată pe teren srgură de victorie, 

Dinamo a primit o ripostă

mișoreni, care cu o înaintare masivă

culege mingea 
— Constructorul 14—0).

(Foto Gh. Dumitri 
bre 3 (încercare) și G’.iiuzelea 3 
cercare). Pentru clujeni 
Cîrligelu —• lovitură de 
Cacoveanu — coresp.).

• Echipa campioană 
Roșie s-a întrebuințat 
pentru a întrece echipa 
C.S.M.S. In prima repriză au don 
ceferiștii care înscriu o încercare 
Rotaru (a transformat Țîbuleac). 
reluare ieșenii au inițiativa și r 
scorul prin Rosenberg (lovitură 
pedeapsă). Scor final 3—5 (0- 
(Gh. Vasiliu — corespondent).

a în 
pedeapsă.

C.F.R. Gr 
la maxii 

ieș

Nice 56, Nimes 53, Racing 49, Reims"dc faptul că dinamoviștii au jucat cu 
48, Sochaux 43, St. Etienne 40, Mo-•■trei oameni accidentați (Zlătoianu, Do- 
naco. Angers și Lyon 39, Strasbourg" ruțiu și Graur). în cele din urmă au 
și Sedan 38, Rennes și Valenciennes--câștigat bucureștenii cu 8—0 (0—0) 
36, Toulouse 35, Limoges 34, Lens"fiindcă linia lor de treisferturi a evo-UUj 1 UU'lvUOV l-t 111 k 1 1 I I ÎUIVCI 1 l I ■ 1 Cl IV71 VIV v* v- •
32, Lille și Nancy 29, Ales 24, Mar---luat, în final, aproape de valoarea ei 
seille 23. Ireală. T —_   '.—

Ultimele patru clasate retrogradează
în divizia secundă. Locul lor va fi o-"lonescu) 
cupat de Le Havre, Stade Francais/ll ' ' „ , .
Toulon și Bordeaux (clasate în ordine" nescu, Cernat. Mazilii, Barbu și Ilie. 
pe primele locuri în divizia secundă). ' V. HOSSt

Punctele au fost realizate de 
Cernat (o încercare transformată de 

și lonescu (încercare). De 
la învingători am reținut pe D. lo-

V. HOSSU

4» Constructorul Bîrlad • Me
MJ ,G. București 5—■3 (0 3).

CLASAMENT
1. C.F.R. Gr. Roșie 8 7 1 0 52:2
2. C.C.A. 8 6 I 1 114:2
3. Dinamo 8 6 1 1 96:2
4. Construct. Buc. 8 5 2 1 58:4
5. Progresul 8 S 0 3 74:4
6. Construct. Bîr. 8 2 1 5 31:6
7. C.S.M.S. iași 8 1 2 5 26:6
8. Știința Tim. 8.0 3 5 15:4
9. Stiinta Cluj 8 1 1 6 32:f

10. Metaiul M.l.G. 8 1 0 7 17:S
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