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Kawja Eosc«!ai rasa®
cei privire Ia amplasarea în Grecia a rampelor 

de lansare a rachetelor teleghidate
și problemele păcii și securității în Balcani

PETROLUL PLOEȘTI este campioana tării 
pe anul 1958-59

Cele două eeMpe Știința pe ultimele locuri
Etapa de ieri a adus ceea ce multă lume așteaptă de cîteva duminici și 

ceea ce spera mai puțin ieri: a desemnat și echipa campioană (Petrolul 
Ploești a cucerit pentru a doua oară consecutiv titlul republican și dreptul 
de a reprezenta țara la ediția 1959—60 a Cupei Campionilor Europeni) și 
echipele care vor retrograda — Știința Cluj și Știința Timișoara. Ori ce 
rezultate se vor înregistra în ultima etapă, care are loc marți și miercuri, 
nu mai pot modifica nimic în clasament în ceea ce privește primul și ulti
mele două locuri.

O singură surpriză a procurat penultima etapă: victoria Jiului asupra echi
pei C.C.A. la București. Dar a fost o surpriză cu efecte neașteptate. Cu 
această victorie Jiul a scăpat de retrogradare și a luat orice șansă echipei 
militare de a mai concura la titlu. In același timp, împreună cu rezultatele 
de la Timișoara și Cluj, Jiul a pecetluit situația celor două echipe Știința. 
Și totul se datorește unei pase greșite la portar a lui Cepolski...

In rest, rezultatele au fost cele așteptate. Subliniem totuși victoria dina- 
inoviștilor bucureșteni la Timișoara, ca si succesul Petrolului asupra texti- 
iiștilor arădeni.

PETROLUL A ÎNVINS U.T.A. CU 2-0 (0-0)
Guvernul romîn, profund interesat 

în menținerea păcii în Balcani și în 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
a statelor din această regiune, nu 
poate ignora faptul că în Grecia, cu 
care Republica Populară Romînă 
întreține relații de bună vecinătate, 
se desfășoară acțiuni militare ce pri- 
mejduiesc pacea și securitatea po
poarelor balcanice.

Potrivit declarațiilor făcute de oa
meni de stat și conducători militari 
greci și americani, în Grecia se con
struiesc noi aerodroame și alte insta
lații pentru uzul forțelor armate ame
ricane, se pregătește încheierea unui 
acord cu privire la amplasarea rampe
lor de lansare a rachete'or și proiecti
lelor balistice americane pe teritoriul 
grec.

Pentru a justifica aceste măsuri, 
cercuri conducătoare din Grecia fac 
declarații despre „readaptarea forțe
lor armate la necesitățile unui război 
atomic" care ar fi impuse de o pre
tinsă existență în țările socia’iste ve
cine a unor baze de armament a- 
tomic.

Este bine cunoscut că asemenea a- 
firmații, cu ajutorul cărora se în
cearcă inducerea in eroare a opiniei 
publice din Grecia, nu corespund rea
lității și au fosf dezmințite în repe
tate rînduri atit de guvernul romîn. 
cît și de guvernele celorlalte țări 
socialiste din Balcani.

In realitate, pericolul care amenin
ță poporul grec, cît și toate celelalte 
popoare ale regiunii balcanice, de
curge tocmai din faptul că cercurile 
militariste din Statele Unite transfor
mă teritoriul Greciei, ca și cel al 
Turciei și Italiei, în baze nucleare de 
care să dispună potrivit scopurilor lor 
agresive.

înfăptuirea acestor planuri care 
duc la sporirea încordării internațio
nale angajează Grecia, a cărei secu
ritate nu este amenințată de nimeni, 
pe o cale periculoasă care contravine 
intereselor păcii și securității tuturor 
statelor din Balcani.

Este deci firesc ca poporul grec 
să-si manifeste neliniștea față de pla
nurile de transformare a Greciei în- 
tr-o bază americană de armament 
nuclear, de rachete și proiectile tele
ghidate. Existența pe teritoriul pa
triei sale a unui asemenea aparat de 
distrugere, aparținînd unei puteri stră
ine, de care pot dispune după bunul 
lor plac generalii americani, este de
parte să confere poporului grec senti
mente de securitate și încredere în 
viitor.

Este de înțeles că instalarea pe te
ritoriul Greciei a unor rampe de lan
sare a proiectilelor nucleare teleghi
date nu poate să nu atragă în mod 
logic luarea de contramăsuri din par
tea țărilor amenințate

In acest moment, cînd se deschid 
noi perspective pentru cauza păcii și 
colaborării între popoare, ar fi de do
rit ca cercurile conducătoare din Gre
cia să se abțină de a întreprinde ac
țiuni în contradicție cu eforturile care 
se fac în vederea slăbirii încordării 
internaționale, a lichidării războiului 
rece și eliminării pericolului războiu
lui atomic.

Guvernul Republicii Populare Ro
mine consideră că propunerile preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. — N. S. Hrușciov — cu pri
vire la crearea unei zone denucleari- 
zate în Balcani si în bazinul Mării 
Mediterane constituie o nouă contri
buție la consolidarea păcii în lume si 
își exprimă speranța că ea va fi spri
jinită de toate «uverneJe tări'or inte
resate. răspunzătoare de soarta po
poarelor lor.

Guvernul romîn, care nu o dată 
si-a manifestat încrederea în posibi
litățile reale de înțelegere între țările 
din Balcani si a dat dovezi concrete 
de bimete sale intenții cu privire la 

dezvoltarea relațiilor de colaborare si 
prietenie între Republica Populară 
Romînă și Grecia ar saluta cu sa
tisfacție orice măsuri și acțiuni ale 
guvernului grec care ar fi îndreptate 
în direcția întăririi păcii și slăbirii 
încordării internaționale. Se înțelege 
că aceasta implică renunțarea la pu
nerea in aplicare a planurilor de in
stalare în Grecia a rampelor de lan
sare a rachetelor și proiectilelor te
leghidate deoarece înfăptuirea acestor 
planuri nu poate aduce decît noi pe
ricole pentru pacea popoarelor, sus
piciuni și încordare.

După părerea guvernului romîn, ca
lea pentru asigurarea păcii și securită
ții popoarelor din regiunea balcanică 
este calea înțelegerii, prieteniei și co
laborării multilaterale intre statele a- 
cestei regiuni.

In mesajul său din 10 septembrie 
1957, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romine 
a propus șefilor de guverne ai țărilor 
bslcanice o întîlnire in vederea înfăp
tuirii unei înțelegeri colective a state
lor din Balcani, a asigurării păcii în 
această regiune, pentru prosperitatea 
și progresul popoarelor balcanice, în
țelegere care să se bazeze pe deplină 
egalitate în drepturi între statele par
ticipante, pe respectul reciproc al su
veranității, pe neamestecul în trebu
rile inierne.

Pornind de la convingerea că „în 
situația actuală a relațiilor internațio
nale sarcina principală a guvernelor 
tuturor țărilor mari și mici este aceea 
de a contribui, fiecare în parte și prin 
eforturi comune, la crearea unei at
mosfere de înțelegere, încredere și co
operare între toate statele", mesajul 
guvernului romîn sublinia că „înfăp
tuirea în cadrul regiunii balcanice a 
unei colaborări rodnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, ar putea con
tribui într-o măsură însemnată la or
ganizarea unei colaborări similare pe 
plan general-european și la crearea 
unui sistem de securitate general-eu- 
ropeană".

După cum se știe, propunerile con
ținute în mesajul președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Rornîne au fost primite favora
bil și susținute de guvernele Albaniei, 
Bulgariei și Iugoslaviei.

Propunerile guvernului romîn pentru 
o înțelegere balcanică au fost întîm- 
pinate cu viu interes de opinia publi
că greacă. Numeroși oameni po'itici 
din Grecia, reprezentanți de seamă ai 
diferitelor cercuri afe opiniei publice 
au sprijinit și continuă să susțină a- 
ceste propuneri declarîndu-se în fa
voarea creării unui climat de înțele
gere menit să asigure conviețuirea 
pașnică aE popoarelor din Balcani.

Poporul romîn apreciază declarațiile 
acelor personalități din viața politică 
a Greciei care, pronunțîndu-se pentru 
menținerea și întărirea păcii, sublinia
ză că o politică națională justă a Gre
ciei trebuie să urmărească dezvoltarea 
unor relații prietenești cu celelalte 
țări balcanice.

Guvernul romîn consideră că evolu
ția situației internaționale, evenimen
tele din Balcani, dovedesc că propu
nerile formulate în I957 își păstrează 
pe deplin actualitatea, reprezentind 
cea mai bună cale pentru asigurarea 
păcii, securității și colaborării intre 
statele din această regiune. Nu înca
pe îndoială că înfăptuirea lor ar im
prima un curs favorabil evoluției si
tuației politico-militare din spațiul 
balcanic.

Existența deosebirilor de vederi, a 
unor probleme nerezolvate în relațiile 
bilaterale, constituie tocmai temeiuri 
puternice în favoarea unei astfel de 
fntîlniri și nu împotriva ei.

Guvernul romîn consideră că pri
mejdia unui război nuclear generalizat 
ar putea fi simțitor redusă, iar pacea 
și securitatea popoarelor din regiunea 

balcanică efectiv apărată prin efortu
rile comune ale tuturor statelor din 
Balcani, care să ducă la eliminarea 
din această regiune a forțelor militare 
străine dotate cu armament nuclear 
și cu rampe pentru lansarea de rache
te și proiectile teleghidate.

In cadrul unei intîlniri a șefilor de 
guverne ai statelor bacanice s-ar pu
tea examina și adopta hotărîri cores
punzătoare în problemele privitoare Ia 
colaborarea multilaterală și dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate între 
statele balcanice. Totodată s-ar putea 
examina și adopta un Tratat de înțele
gere și securitate co'ectivă a regiunii 
balcanice. Prin acest tratat statele 
din Balcani s-ar angaja să rezolve pe 
cale pașnică orice problemă litigioasă, 
să nu recurgă la agresiuni sau la a- 
menințări cu război în raporturile re
ciproce, să nu admită stocarea de ar
mament atomic și nuclear sau stațio- 
narea unităților militare dotate cu ar. 
mament atomic și nuclear, aparținînd 
unor state străine de regiunea balca
nică, sau instalarea de rampe pentru 
lansarea de rachete și proiectile tele
ghidate pe teritoriul lor.

Consimțind să încheie un astfel de 
tratat de înțelegere și securitate co- 
ieotivă, guvernele statelor balcanice 
ar putea conveni de asemenea să ceară 
marilor puteri care poartă principala 
răspundere pe plan mondial in ceea ce 
privește problemele păcii și securității, 
garanții în sensul respectării hotărîrii 
statelor din Balcani de a transforma 
această regiune într-o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți și angajamentul so
lemn că nici împreună, nici izolat, nu 
vor folosi forța, amenințarea cu forța 
sau alte mijloace pentru a impune sau 
a obține pe alte căi staționarea de uni
tăți militare dotate cu armament ato
mic și nuclear sau amplasarea de 
rampe pentru lansarea rachetelor și 
proiectilelor teleghidate pe teritoriul 
statelor balcanice.

Se înțelege de la sine că guvernul 
romîn este gata să ia în considerare 
orice propuneri ale guvernului grec 
sau ale celorlalte state participante, 
menite să facă din acest tratat un in
strument corespunzător intereselor de 
pace, progres și prietenie ale popoare
lor din Balcani.

Faptul că Republica Populară Ro
mînă și alte țări socialiste din Bal
cani fac parte din organizația Trata
tului de la Varșovia, iar Grecia și 
Turcia fac parte din N.A.T.O., nu tre
buie să constituie o piedică în calea 
încheierii unui astfel de Tratat de în
țelegere și securitate colectivă.

Este în afară de orice îndoială că 
încheierea -unui Tratat de înțelegere 
și securitate colectivă ar fi aprobată 
călduros de popoarele statelor din 
Balcani, de opinia publică mondială

Poporul romîn este legat de poporul 
grec prin tradiții de lupte comune 
pentru independența inațională, prin 
trainice legături culturale și economi
ce. El prețuiește înaltele calități și a- 
portul poporului grec la patrimoniul 
civilizației omenirii și are încredere 
în năzuințele de pace și prietenie car.- 
unesc cele două țări. Intre poporul 
grec și poporul romin nu au existat 
și nu există pricini de vrăjmășie

Cît privește probleme'e litigioase 
existente între unele state ale regiunii 
balcanice, nu numai natura lor. dar 
înseși interesele vitale a'e tuturor 
popoarelor balcanice, inclusiv cele a’e 
poporului grec, cer și fac posibilă re
zolvarea acestor probleme pe calea 
pașnică a tratativelor.

Guvernul romîn va saluta adaptarea 
de către guvernul grec a unei poziții 
constructive cu privire la transforma
rea regiunii balcanice într-o zonă a 
păcii, ceea ce ar corespunde în cel mai 
înalt grad intereselor vitale ale tutu
ror popoarelor din această re «iu ne si 
ar aduce o contribuție importantă la 
cauza păcii și securității internațio
nale. ,

PLOEȘTI 7 (Prin telefon). Peste 
20.000 spectatori din Ploești și regiu
ne au venit să-și vadă echipa favo
rită în partida cu U.T. Arad. Odată 
cu începerea partidei s-a pornit și o 
ploaie care a durat toată repriza în- 
tîia. Ineă din min. 5 Petrolul are o- (Continuare în pag. a 3-a)

) A/uns pe post de extrem dreapta, Dobr eseu a centrat precis și Dinulescu. 
a reluat nestingherit, înscriind cel de-al doilea gol al echipei Progresul, / 

(Foto Gh. Dumitru) (

După un meci viu disputat

Echipa de baschet a R.S.S. Gruzia a învins 
la un punct reprezentativa R, P. Romine
Am așteptat cu multă nerăbdare în

tîlnirea internațională de baschet din
tre reprezentativele feminine ale R P. 
Romine și R.S.S. Gruzia din două mo
tive: în primul rind pentru că doream 
să vedem evoluția noii noastre echipe 
naționale, structural modificată față 
de anii trecuți și în al doilea rind 
deoarece eram curioși să urmărim jo
cul unei echipe care a învins detașat 
trei din cele mai valoroase selecțio
nate ale țării (sportivele sovietice au 
învins și la Orașul Stalin cu scorul 
de 64—46). Și trebuie să mărturisiri 
că am fost satisfăcuți din ambele 
puncte de vedere. Noua noastră echipă 
reprezentativă practică un joc modern 
și — ceea ce este mai important — a 
dovedit mari perspective, iar baschet
balistele gruzine și-au dovedit înalta 
lor valoare, efectuind un joc din care 
avem multe de învățat.

Meciul a început în nota de domi
nare a reprezentativei noastre care,

Gimnastele noastre învingătoare 
la Belgrad

R. P. Romînd — R. P. F. Iugoslavia 225,05 — 220,25
BELGRAD 7 (prin telefon). Sîm- 

bătă seara pe stadionul Tașmajdan 
în prezența a 8000 de spectatori s-a 
desfășurat întîlnirea internațională de 
gimnastică între echipele feminine ale 
R.P.F. Iugos'avia și R.P. Romine. In 
ciuda condițiilor neobișnuite (con
cursul s-a desfășurat în nocturnă în 
aer liber) reprezentantele noastre au 
avut o comportare frumoasă, cîștigînd 
competiția cu ,225,05 — 220,25 puncte. 
Dintre ' gimnastele noastre cea mai 
bună comportare a avut-o Elena Teo
dorescu. Ea s-a clasat pe locul I 
Ia individual compus, precum și la 
toate aparatele.

Concurentele iugoslave s-au prezen
tat mai bine pregătite decît anul 
trecut la București, în special Tereza 
Kocsis care s-a remarcat prin exer
ciții valoroase și frumos executate, 
i tată acum și rezultatele: INDIVI
DUAL COMPUS: I. Elena Teodorescu 
i(R.P.R.) 38,70 p; 2. Tereza Kocsis 

cazia de a deschide scorul prin Con- 
stantinescu, care trage razant cu 
bara. Jocul își pierde apoi din inten-1 
sitate, se dispută mai mult în cîmp, 
fără faze interesante, ploaia puternică 

acționînd organizat în atac, cu pă
trunderi reușite și angajări de pivot 
fructuoase, a condus cu 6—2 (min. 3), 
12—7 (min. 8), 18—14 (mint 16). Sur
prinse de impetuozitatea atacurilor e- 
chipei romine, jucătoarele din Gruzia 
se apără cu dificultate, iar în atac în-, 
scriu doar sporadic, din acțiuni indi
viduale in care excelează Liana Kve- 
lidze. Prima repriză ia sfîrșit cu sco
rul de 18—17 pentru echipa noastră..

In repriza secundă, reprezentantele- 
țării noastre iau un start slab și per
mit echipei gruzine să egaleze și apoi 
să conducă. Dominarea oaspetelor ester 
tot mai insistentă și diferența la scor 
devine îngrijorător de mare: 28—23 
(min. 25), 35—26 (min. 29), 40—32 
(min. 33). In această perioadă oas
petele au excelat prin pătrunderi efica
ce realizate de neobosita Kvelidze Șl.

D. STANCULESCU
(Continuare in pag. a 2-a) (

(R.P.F.I.) 37,55 p; 3. Sonia lovan
(R.P.R.) 37,50 p; 4—5. Ileana Petro
șanii (R.P.R.) și Emilia Liță (R.P.R.) 
37,40 p; 6. Liliana Medie (R.P.F.I.) 
37,00 p.

PE APARATE: Birnâ: 1—2. Elena 
Teodorescu și Tereza Kocsis 9,45 p; 
3—4. Emilia Liță și Mukici (R.P.F.I.) 
9,25 p; 5—6. Uta Poreceanu (R.P.R.) 
și Anioa Kocsis (R.P.R.) 9,10 p; Să
rituri: 1. Elena Teodorescu 9,60 p;' 
2. Bilici (R.P.F.I.) 9.45 r>- 3. Ileana 
Petroșanii 9,40 p: 4. Sonia lovan 9,35 
p; 5. Emilia Liță 9,30 p; 6. Elena 
Dobrovolscbi (R.P.R.) 9,25 p; Para
lele: 1. Elena Teodorescu 9,75 p; 2. 
Sonia lovan 9,70 p: 3. Ileana Petro
șanii 9,65 p: 4. Tereza Kocsis 9,50 p; 
5—6. Liliana Medie și Bilici 9,45 p; 
Sol: 1. Elena Teodorescu 9,90 p. 2. 
Sonia lovan 9,70 p; 3. Ileana Petro
șanii 9,65 p: 4. Emilia l.lță 9,55 p; 
5. Tereza Kocsis 9,D> p: 6. Mukici 
9.45 p.



Rezultate valoroase în primele întreceri cicliste pe pistă Categoria B la fotbal
Cîteva sute de spectatori au luat ieri 

«dimineață loc în tribunele velodromului 
Dinamo pentru a asista la inaugurarea 
sezonului competițional de pistă. Între
cerile celei de a doua ediții a „Cupei 
F.R.C." au oferit dispute interesante— 
subliniate uneori de aplauze la „sce
nă deschisă" și au dat satisfacția rea
lizării unor rezultate care, acum la 
Început de activitate, pot fi conside
rate excepționale. De asemenea, prima 
confruntare a pistarzilor s-a soldat 
cu cîteva surprize: comportarea re
marcabilă a tinerilor Stan Dumitru 
(C.C.A.), Dan Budișteanu (Dinamo) 
și V. Voloșin (C.C.A.), precum și e- 
liminarea din concurs a unor pistarzi 
indicați de antecedente ca protago
niști: C. Florescu (CP.B.) și M. Voi- 
nescu (Dinamo).

Prima probă — singura eliminatorie 
— a meciului omnium: 400 m (contra
timp) cu start lansat. Maestrul spor
tului Ion Ioniță (Voința) a realizat o 
performanță remarcabilă: 26,9 sec. (re
cordul țării — care îi aparține — este 
de 26,5 sec.). Foarte bune au fost și 
rezultatele obținute de Dan Budiștea
nu (27,1 sec.), Stan Dumitru (27,3 
sec.), V. Oprea (27,3 sec.), St. Le- 
mîndroiu (27,5 sec.), Tache Petre 
(27,5 sec.) și M. Vidraru (27,9 sec.). 
lAceastă probă a triat (în baza per
formanțelor realizate) pe cei mai bum 
116 concurenți care au luat apoi star
tul în proba de viteză. In seriile pro
bei de viteză s-au calificat fără difi
cultate favoriții. Sferturile de finală 
au programat și o întrecere care 
putea conta ca finală: Ion Ioniță — 
iV. Oprea (victoria a revenit pe merit 
maestrului sportului V. Oprea). In 
semifinale Dan Budișteanu a realizat 
prima surpriză (l-a eliminat pe V. 
Oprea), pentru ca în finală să-și con
firme forma bună învingîndu-1 și pe 
rutinatul Petre Tache.

Semifondul (ultima probă a meciu
lui omnium) i-a „încălzit" serios pe 
cpectatori. V. Voloșin (C.C.A.) a fă
cut o cursă de zile mari reușind să 
ia două ture avans asupra plutonului. 
El a obținut primul loc cu 24 p. (2 
ture avans) fiind urmat de D. Rotarii 
23 p. (un tur avans), V. Iordache
19 p. (un tur avans), M. Vidraru
6 p. (un tur avans), I. Constantines- 
cu 5 p. (un tur avans), C. Baciu
10 p., I. Ioniță 5 p., V. Oprea 4 p.,
P. Tache 2 p., Stan Dumitru 1 p. — 
etc.

Rezultate finale ale „Cupei F.R.C.":
1. Ion Ioniță (Voința) 13 p. (cîștigă- 
tor al ediției a Il-a a „Cupei F.R.C.");
2. V. Oprea (C.C.A.) 14,5 p.; 3. Dan 
Budișteanu (Dinamo) 15,5 p.: 4. 
Tacite Petre (Dinamo) 16,5 p.; 5. Stan 
Dumitru (C.C.A.) 17,5 p.; 6. V. Ior
dache (Dinamo) 21,5 p.;
ION BRAHARU (C.C.A.) ÎNVINGĂ

TOR ÎN CURSA D'E FOND
Cursa de fond pe 150 km. organi

zată ieri dimineață pe șoseaua Bucu
rești — Pitești de clubul sportiv Vic
toria s-a încheiat cu succesul tînă-

rului Ion Braharu (C.C.A.). Iată cla
samentul final: 1. Ion Braharu 
(G.G.A.) 3h 52:00 (medie orară 38,793 
km.); 2. Gr. Nicolae (C.C.A.); 3. Ion 
Hora (Victoria); 4. P. Gane (Minerul 
Filipești); 5. N. Stepanian (Recolta) 
— același timp; 6. C. Melcioc (Victo-

ria) 3h 52:20; 7. Al Mi trai (0.G.A.Ț 
3h 53:44; 8. V. Dobrescu (Victoria)] 
3h. 54:26; 9. Gh. Rădtilescu (G.G.A.)t 
10. <3. Dumitrescu (G.'GA.); 11. lori 
Vasile (G.O.A.); 12. G, Dumitru (Vie? 
toria) — același timp.

H. NAUM

Arad din nou lider 
are un avans de 2 p.

SERIA I SERIA A li A

Fază din desfășurarea probei de viteză din cadrai „Cafiaj

G.F.R. ARAD

A.
I 

S. POMPIERUL—VICTORIA 
SUCEAVA 2-0 (1-0)

S. Pompierul, cu o formație re-

Echipa de baschet a R. 8. S. Gruzia a învins 
la un punct reprezentativa R. P. Romine

(Urmare din pag. 1)

dc Tina Sabadașvili, precum și prin 
precizia in aruncările de la distanță 
executate de Guaric Gregorian. In 
plus, pivotul echipei, Tiana Djanelidze, 
a recuperat multe mingi. Echipa noas
tră a făcut un joc confuz, in care 
trecerea din apărare in atac s-a făcut 
greoi, iar acțiunile ofensive nu au a- 
vut finalitate, oprindu-se în afara spa
țiului de aruncări libere. Scoaterea 
din formație a Hanelorei Kraus și 
Octaviei Cucuruz, care dădeau vădite 
semne de oboseală și introducerea in 
teren a tinerelor Ecaterina Kerciov și 
Elena Ivanovici a produs un puternic 
reviriment in echipă. Cîteva pase in
spirate ale Ecaterinei Kerciov fructi
ficate de Viorica Niculescu și de Ma
ria Voicu au dus la micșorarea han
dicapului pină la un punct (min. 35: 
41—40 pentru Gruzia). Finalul, de a 
dreptut dramatic, putea fi ciștigat de 
oricare din echipe. Dar. un fault „tac
tic" făcut de Tiana Djanelidze cind 
mai erau W secunde de joc (mingea 
ajlindu-se in posesia echipei noastre) 
ne aduce doar un punct și ne răpește 
posibilitatea de a înscrie două puncte 
Astfel că meciul se încheie cu scorul

de 42—41 (17—lă) în favoarea repre
zentativei R.S.S. Gruzia.

Cele 83 puncte ale meciului au fost 
înscrise dc: Guaric Gregorian 12, 
Liana Kvelidze 11, Tiana Sabadașvili 
7, Neli Djaparidze 6, Tiana Djanelidze 
6, pentru Gruzia și Viorica Niculescu 
10, Maria Voicu 7, IIanelore Kraus 7, 
Anca Pop 6, Ana Haralambie 5, Octa
via Cucuruz 3, Ecaterina Kerciov 2 și 
Elena Ivanovici 1 pentru N.P. Po
mină. Cele mai bune: Liana Kvelidze, 
Guaric Gregorian, Neli Djaporidze, 
Ecaterina Kerciov, Viorica Niculescu, 
Maria Voicu.

Intilnirea a fost condusă cu com
petență de arbitrii maghiari E Kassai 
și G. Vincze.

Concursul de verificare la tenis
Simbată după amiază și duminică 

dimineața au continuat partidele con
cursului de verificare a tenismanilor 
noștri fruntași care se pregătesc pen- 
Itru întîlnirea de la Paris cu repre
zentativa Franței, din sferturile de 
finală ale „Cupei Davis".

In meciurile de simplu, Gh. Viziru 
și I. Țiriac au demonstrat o formă 
bună trecînd ușor de adversarii lor, 
după cum arată și diferențele de scor: 
Gh. Viziru—Bardan 6—2, 6—3, 6—I; 
Țiriac — M. Viziru 6—3, 6—2, 6—3. 
Mai strînsă a fost evoluția partidei 
dintre T. Bădin și tînărul D. Viziru. 
Primul a cîștigat cu 6—3, 7—5, 9—7.

Ieri s-au disputat două întîlniri de 
dublu, avînd caracter de antrena
ment. In prima, fraților Viziru le-a 
fost opus cuplul Bardan—Schmidt. 
Frații Viziru au cîștigat cu 6—3, 4—6, 
7—5. In continuare Gheorghe și Marin 
Viziru au jucat împotriva lui Țiriac și

Bardan. Acest meci a fost întrerupt 
la scorul de 6—4, 4—6.

Astăzi, concursul continuă pe tere
nul Centrului de Antrenament Nr. 2 
începînd de la ora 16, cu următoa
rele întîlniri de simplu: Gh. Viziru— 
Țiriac, M. Viziru — Bădin și Bar- 
dan — D. Viziru.

Ștafeta de marș 
București - Giurgiu

Duminică dimineața s-a desfășurat 
cea de a Il-a ediție a ștafetei de marș 
București — Giurgiu. Cursa a prilejuit 
o întrecere foarte frumoasă la capătul 
căreia echipa dinamoviștilor bucureșteni 
(Răcescu — Popa —Serghei — Nea- 
gu — Nourescu) a obținut o meritată 
victorie, lată clasamentul întrecerii: 
1. Dinamo 4.35:10,0; 2. P.T.T. (Baboie 
— Teodosiu — Chiose — Daradici — 
Mitrea) 4.36:52,0; 3. Spartac I (An
gliei — Roateș — Liga — Păcuraru 
—D. Paraschivescu) 4.41:16,0; 4. com
binata C.C.A. — Voința — Spartac 
4.57:24,0; 5. Armătura I 5.04:32,0; 6. 
Surdo-mtiți I 5.04:43,0; 7. Spartac II 
5.05:58,0 etc. (Nicolae D. Nicolae — 
corespondent).

arata un buletin Pronosport cu 12 
Șozvltate exacte la concursul nr. 23 (etapa 
<in 7 iunie 1252) :

I. Petrolul Ploeșli-U.T.A. (cat. A) 1
Jl. Știința Timișoara—Dinamo București 

(cat. A) 2
411. Știința Cluj-Rapid Buc. (cat. A) X
3V. Farul Constanța-St. Roșu Or. Stalin 

(cat. A) 1
V. C.C.A.-Jiul Petroșani (cat. A) 2
(VI. Progresul București—Dinamo Bacău 

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

(cat. B) 1
Viii. Corvinul Hunedoara-lnd. Sîrmei 

C. Turzii (cat. B) 1
IX. C.S.M. Baia Mare—C.F.R. Arad

(cot. B) 2
X. Unirea Focșani — Dinamo Galați

(cat. B) X
XI. Gloria Bistrița — Flocâra Moreni

(cat. B) 1
0(11. Unirea lași—Foresta Fâlticeni (cat. B) 2 
țKiaante depus» aproximativi 42P.0Q3.

O H IF
REZULTATELE ALERGĂRILOR DE IERI

Reuniunea de galop de ieri dimineață a 
prezentat loturi deosebit de numeroase. In 
9 alergări au participat 17 de cai

Principala alergare a fost premiul Făgă
raș. In revenire de formă, armăsarul Lăs
tun a reușit să învingă la luptă pe Exi- 
calor.

In alergările doi anilor s-au remarcat 
Acra și Peruca.

Surprizele de mutual le-au adus Lavița, 
Micuța, Lăstun, Glod și Granit.

REZULTATELE TEHNICE SINT URMĂTOA
RELE

I. Segarcea (Cîmpeanu], Viorica, Himera. 
Cota : 1,30 - 15,30 lei.

II. Lavita (Cîmpeanu), Faraon, Făt Fru
mos. Cota: 10,30 - 61,10 - 18,40 le:. Or
dine triplă : 78,10 lei.

III. Rodna (Cîmpeanu), Junona, Gaza- 
Cota : 1,40 - 12,20 - 40,70 lei.

IV. Micuța (Spătaru), Pagoda, Letopiseț. 
Cota : 7,80 - 36,90 - 23,40 lei. Ordine 
triplă : 182,70 lei.

V. Peruca (Stoian Gh.). Cricov, Snagov. 
Cota : 3,30 - 23,70 - 52,60 lei.

VI. Lăstun (Lazăr Gh.), Exicator, Cronic. 
Cota : 10,50 - 89,40 - 47,00 lei. Ordine 
triplă : 497,90 lei.

VII. Acra (Stoian Gh.), Amara, Mărțișor. 
Cota : 1,30 - 3,10 - 58,40 lei.

VIII. Glod (lonescu II. Vie, Nea Vasile. 
Cota: 8,20 - 13,40 - 13,40 lei.

IX. Gonit (Crișan), Stejar II, Miracol. 
Cota : 7,90 - 31,70 - 46,80 lei.

REINTRA CAII DIN LOTUL NAȚIONAL
Atracția principală a reuniunii de trap 

de miercuri 10 iunie o constituie reintrarea 
lui Vampir, Vijelioasei, Singurel, Succes, E- 
ronin care au făcut parte din lotul depla
sat la Budapesta. Această linteresantă aler
gare - premiul Violeta — prezintă urmă-

H S M
Zăduf 1700 (Ocnă I), Olteț 1700 (Bonjoi 

Gh.), Eronin 1700 (Mihoilescu), Singurel 
1720 (Brotlowsky), Vijelioasa 1720 (Toderaș), 
Succes 1720 (Szabo), Vampir 1720 (Avrom 
G.), Pogorîșî 1740 (Savu N.).

In campionatul conducătorilor amatorii se 
întîlnesc echipele x

Arta II, G.A.S. Pantelimon I și G.A.S. 
Pantelimon II.

Celelalte olergări se remarcă prin ma
rele număr de concurenți : 69 participanți 
în 8 olergări.

Turneul final
al campionatului republican 

de juniori la fotbal
In primele jocuri ale turneului final 

al campionatului republican de juniori 
la fotbal s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

C.S.M.S. Iași—Victoria Suceava 
1-2 (1-1).

Unirea Focșani •— Textila Buhuș 
2—1 (1—0)

C.S.M. Baia Mare — U.T. Arad 
2—6 (2—0)

C.S. Tg. Mureș — Aurul Brad 
3—0 (1—0)

Raf. 4 Cîmpina — Dinamo Orașul 
Stalin 4—2 (1—1).

Intr-un joc de calificare disputat 
joia trecută, Dunărea Giurgiu a dis
pus de .Oltul Slatina cu 2—ft

CtSM. REȘIȚA—TRACTORUL ORA
ȘUL STALIN 4-0 (IM))

Aproximativ 6000 de spectatori au 
asistat la o partidă dinamică, presă
rată cu multe faze frumoase. Intîlni- 
rea, în general, a corespuns din punct 
de vedere tehnic. In prima repriză 
oaspeții au avut inițiativa. Ei au 
jucat mai bine în cîmp, dar nu s-au 
descurcat în fa,ța porții. După pauză 
echipa gazdă a jucat mai omogen, 
a forțat ritmul, iar atacanții ei au 
terminat cu șuturi acțiunile la poar
tă. Autorii golurilor: Serfozo (min. 
15), Apco (min. 48), Varga (min. 
58), Mateon (min. 77). (Gh. Dobres
cu, corespondent).
G.S.M. BAIA MARE — 

0—t (0—0)
Agădenii au abținut o victorie me- 

rițaia. “Jucătorii ceferiști au luptat cu 
'multă voință de la primul și pînă 
■la ultimul minut de joc, făcînd risipă 
‘de energie. Unicul gol al partidei a 
fost marcat în minutul 70 de Negru 
II cu capul, dintr-o centrare a lui 
Ioanovici. De remarcat că în timpul 
jocului Gergely III (Baia Mare) a 
suferit o entorsă, iar V. Moldovân 
(Baia Atare) accidentîndu-se în mi
nutul 80 a părăsit terenul. S-au re
marcat Vlad II și Rusu .de la local
nici și întreaga echipă arădeană. (V. 
Săsăranu, corespondent regional).
AM.F..F.A. ARAD—C.S. ORADEA 

4-2 (1-0)
Joc mediocru, în care localnicii au 

cîștigat pe merit. Autorii golurilor: 
Ristin (min. 30), Izdrailă (min. 47), 
Popescu (min. 48) și Motea (min. 
52) pentru A.M.E.F.A. și Țiriac (min. 
86 și 90 din 11 tn.) pentru C.S.O. 

(St. Weinberger, corespondent)
GAZ METAN MEDIAȘ—ȘTIINȚA 

CRAIOVA 1-2 (1-0)
Studenții craioveni au meritat vic

toria. Dacă insistau mai mult puteau 
cîștiga la scor. Au marcat: Sima 
(min. 47) și Preda (min. 52) pentru 
Știința, Fandi (min. 5) pentru Gaz 
Metan. (D. VintHă, corespondent).
CORVINUL HUNEDOARA—INDUS

TRIA SIRMEI GIMPIA TURZII
3- 0 (0-0)

Peste 6000 de spectatori au asis
tat la un meci de bună factură teh
nică. Oaspeții au intrat pe teren de
ciși să se apere, jueînd cu doi sto
peri. Ei au rezistat numai o repriză, 
în cea de a doua fiind depășiți de 
înaintarea hunedorenilor, în mare 
vervă de joc. Golurile au fost mar- 
oate de Calotă (min. 48), Zapis (min. 
52) și Oprea (min. 88). (G. Moraru, 
corespondent).

C.F.R. TIMIȘOARA—C.S.A. SIBIU
4- 0 (1-0)

Sîmbătă după-masă ceferiștii au 
obținut cea de a cincea victorie con
secutivă pe teren propriu. Echipa ti
mișoreană a jucat foarte bine, meri- 
tînd victoria, chiar și la acest scor. 
C.S.A. s-a descurcat bine în cîmp, 
dar înaintarea ei nu a avut finali
tate. La sibieni s-a remarcat portarul 
Bremia, fundașii în schimb au jucat 
slab. In ultimele 20 de minute Brîn- 
zei a jucat inter, iar Androvici sto
per. Au marcat: Androvici (min.37), 
Surdan (min. 76), Fodor (min. 85) 
și Brînzei (min. 90). (Al. Gross, co
respondent regional).

C.

A. 
maniată, dornică de afirmare și Vio) 
tori.a Suceava în luptă pentru evita
rea retrogradării, ne-au oferit în pri
ma repriză un joc frumos, presărat 
cu numeroase faze pasionante. Gaz
dele, avînd o concepție de joc mai 
matură, au dominat teritorial, însă 
oaspeții s-au remarcat prin numeroa
se contraatacuri periculoase. Și unii 
și alții însă, au ratat multe ocazii 
clare prin Selimaș, Stănilă (Pompie
rul), Asimionoaiei, Potolea și Lalu 
(Victoria). La golul înscris de Ma
rin Apostol (min. 35) a avut o mare 
contribuție portarul Sidac. In repriza 
secundă nivelul jocului scade, gazde
le par obosite, dar Victoria nu reu
șește să egaleze deși are inițiativa. 
In min. 82, Pompierul înscrie al doi
lea gol prin Comșa. A arbitrat co
rect C. lanopol (Constanta).

TR. IOANIȚESCU 
METALUL TITANII — C.S.M.S. IAȘI 

1-1 (0-0)
Joc interesant, dîrz și în cele din 

urmă pasionant — iată caracteristi
cile acestei partide terminată cu un 
just rezultat de egalitate. Echipa care 
a avut cel mai mult timp inițiativa, 
care a jucat mai clar, a fost C.S.M.S. 
ALarcoci, Buzatu, Andreescu și Dan 
au ratat numeroase situații. Cele două 
goluri ale meciului au fost înscrise 
de Cruțiu (C.S.M.S.) în min. 57 
(Ghiță a prins mingea șutată de a- 
tacantul ieșean, a scăpat-o și tot 
Gruțiu a trimiste în plasă) și Ion 
C. Ion (Metalul) în min. 84, pnntr-un 
șut imparabii de la 20 m. Arbitrul 
Neamțu Rustig (Buzău) a condus, 
în general, corect, dar a greșit în 
min. 19 
faultat în

u:

S. TG. MUREȘ—MINERUL 
LUPENI 2-1 (2-1)

Peste 10.000 de spectatori au a- 
plaudat victoria meritată a localni
cilor. Jocul a fost viu disputat Lo
calnicii în primele 30 de minute au 
imprimat jocului un ritm infernal. 
Mai tîrziu au cedat inițiativa oaspe
ților, care, în special în repriza a 
doua, au ratat mai multe ocazii fa
vorabile de a marca golul egalizator. 
Autorii golurilor: Turos (min. 8) și 
Meszaros I (min. 20) pentru Tg. Mut 
reș), Pali (min. 35) pentru Lupeni. 
S-au remarcat: Gierling, Vakarcs, 
Turos, Meszaros I, Meszaros II, res
pectiv Kiss, Plev, Mihai, Crăinicea- 
nu și Pall. (V. Radar, oorespondent 
regional).

CLASAMENTUL
23 
23 
23 
23 
23

1. C.F.R. Arad
2. C.S.M. Reșița
3. Minerul Lupeni
4. Gaz Metan Mediaș
5. C.S. Tg. Mureș
6. C.F.R. •* ’
7.
8.
9.

10.
11.
12. Tractorul Or. Stalin
13. Știința
14. C.S. <

ETAPA

8.

Timișoara
Corvinul Hunedoara 
C.S.A. Sibiu 
Ind. Sîrmoi C. Turzii 
C.S.M. Baia Mare 
A.M.E.F.A. Arad 

o..
! Cra'ova 
Oradea

VIITOARE : 
Arad ;

. ; C.F.R.
Stbiu-C.S.M.

Hunedoara ; C.S.

6 33:26 28
8 34:25 27
7 31:23 27
8 29:26 26
9 27:26 26
8 30:24 25
8 33:28 25
9 37:33 24

10 35:29 23
9 39:40 23
8 23:26 23

23
23
23
23
23

23
23
23

Minerul
C.F.R. Timișoara-C. 

Arad—Știința ** 
Reșița ; Tractorul

11 6
12 3
11 5
11 4
12 2

23 10 5
10 5
10 4 
10 3 
9 5 
8 7
7 6 10 28:321 20 
6 5 12 26:45 17 
3 2 18 18:40 8

Lupeni - 
A.M.E.F.A. Arad ; C.F.R. Timișoara-C. S. 
Tg. Mureș ; C.F.R. Arad—Știința Craiova; 
C.S.A. Sibiu-C.S.M. Reșița ; Tractorul Or. 
Stalin-Corvir.ul Hunedoara ; C.S. Orad&a- 
Gaz Metan Mediaș ; Ind. Sîrmei G Turzii- 
GSJĂ. baia Mare.

cînd Szabi (Metalul) l-a 
careu pe Cruțiu.

M. TUDORAN 
IAȘI — FORESTA FĂLTI
CENI 1-2 (1-2)

Surpriza etapei 1 Ieșenii au prezen
tat o formație alcătuită fantezist, 
lipsită de coeziune și care a făcut 
nenumărate greșeli. In special apă
rarea a jucat sub orice critică. Au 
marcat Caramanachis (min. 23) și 
Stanciu (min. 35) pentru Foresta, 
respectiv Mureșan (min. 45). Avem 
de remarcat comportarea nesportivă 
a oaspeților care au jucat dur și l-au 
bruscat pe arbitrul P. Kroner-Bucu- 
rești. (A. Scăunaș, coresp.).

PRAHOVA PLOEȘTI—TAROM 
BUCUREȘTI 1-7 (0-5)

Echipa bucureșteană a jucat ex
celent, atît în cîmp cit și in fața 
porții, înaintarea dovedind o foarte 
bună precizie în șut. Au marcat Lea- 
hevici (min. 8), Mafteuță (min. 30 și 
89), lonescu (min. 35), Lazăr (min. 
40), Milea (min. 77). Tais (Prahova, 
autogol în min. 33) respectiv Rîn- 
ceanu (min. 74). (Șt. lonescu și A. 
VJăsceanu — corespondenți).
POIANA CÎMPINA — RULMENTUL 

BIRLAD 4-1 (2-1)
După un Joc de slabă factură teh

nică, Poiana a reușit să-și adjudece 
victoria prin golurile înscrise de Bon- 
taș (min. 36 și 73), Bălăceanu (min. 
14) și Dima (min. 90). Pentru oas
peți a marcat Chiriiă (min. 10). Sco
rul putea fi mai mare dacă localnicii 
nu ratau multe ocazii. (Gh. Briotă — 
coresp.). ,

GLORIA BISTRIȚA — FLACĂRA 
MORENI 1—0 (0—0)

Echipa locală a obținut o victorie 
pentru care a muncit foarte mult. Glo
ria a domiant mai mult dar atacanții 
au fost ineficaci. Jimboreartu și Firică 
au tras în bară. Singurul gol l-a mar
cat Rădulescu (min. 56). (O. Berbe- 
caru — coresp.).

UNIREA FOCȘANI — 
DINAMO GALAȚI 2—2 (I—1)

Ambele echipe au luptat cu ardoare 
pentru un rezultat cît mai bun. Jocul 
s-a disputat pe un teren desfundat, 
care a influențat calitatea partidei. 
Cele 4 goluri au fost înscrise de So- 
lyom (min. 40) și Cioboată (min. 68) 
pentru Unirea, Constantin (min. 15 
și 70) pentru Dinamo. (II. 
FI. Conac — corespondenți).

CLASAMENTUL

UNIREA

Cohn și

Fălticeni—A.S. 
Ploești ; 
Metalul 

București— 
Galați-Rulmentul 

lași. m

1. To-rom București 23 16 3 4 73:30 35
2. Metalul Titanii 23 14 5 4 46:25 33
3. Unirea lași 23 14 1 8 41:29 29
4. Poiana Cîmpina 23 11 6 6 41:28 28
5. Flacăra Moreni 23 10 6 7 49:32 26
6. A. S. Pompierul 23 10 4 9 42:30 24
7. C.S.M.S. lași 23 9 6 8 31:34 24
8. Foresta Fălticeni 23 7 7 9 18:27 21
9. D:namo Galați 23 8 4 11 29:36 20

10. Rulmentul Bîrlad 23 8 4 11 33:57 20
11. Unirea Focșani 23 5 6 12 36:52 16
12. Gloria Bistrița 23 7 2 14 27:43 16
13; Victoria Suceava 23 6 4 13 26:45 16
14. Prahova Ploești 23 3 8 12 30:54 14

Foresta 
lași-Prahova

Focșani ; 
Ta rom

ETAPA VIITOARE :
Pompierul; Unirea 
Flacăra Moren i-Un: rea 
Titanii-Poiana .Cîmpina ; 
Gloria Bistrița ; Dinamo
Bîrlad ; Victoria 5uceaYa-C.5.M.S.

•wL \
• • ih



ogresul a cîștigat în repriza a doua
ă să se ridice la nivelul tehnic 
at (au fost momente cînd s-a 
chiar foarte modest, cu greșeli 

se), întîlnirea Progresul — Di- 
Bacău a oferit totuși mai multe 

interesante decît meciul vedetă, 
t mai echilibrată. Meciul — în- 

pînă la urmă cu victoria bucu- 
ilor la scorul de 2—0 (0—0) — 
it două aspecte diferite.
na repriză a aparținut băcăoa- 
care au avut mai multă legătu- 

1 atacat mai clar pe aripi, pa
ir au fost mai precise iar acțiuni-
i periculoase, spre deosebire de a-
ii Progresului, care au reușit 
i să străpungă apărarea adversă, 
n. 8, se produce un atac specta- 
al dinamoviștilor: Rădulescu — 

e — Filip — Rădulescu, ultimul 
ază, iar Filip reia cu capul în 
Dobrescu respinge slab ia Dră- 
cesta recentrează dar Vătafu reia

Progresul răspunde cu acțiuni 
ip, e drept bine desfășurate, dar 
ice, deși Dinulescu se mișcă mai 
ca de obicei, se demarcă atră- 
1 după el pe I. Lazăr, dar cei- 
tacanți nu profită de „spărtura" 
părarea oaspeților. Acțiunile di- 
iștilor au mai multă consistență 
ă impresia că vor cîștiga ușor 
meci. Dar pe rînd, situațiile fa
le sînt ratate de înaintași (Ră- 
1 min. 11, Filip min. 15, Ciripoi 
tl) sau apărarea Progresului in- 
: cu succes (Birtașu în min. 13, 

min. 16). Două cornere rămîn 
ezultat.
fresul, care a tras primul șut în 
i (Dinulescu), iar al doilea în 
18 (Dinulescu) și al treilea în 
24 (David — un junior),

să deschidă scorul dar Smă- 
cu frage pe lîngă poartă (min. 
r Neagu ratează în min. 35 cea 
are ocazie a meciului.
ă pauză se credea că Dinamo 
itinua să păstreze inițiativa și 
lige. Lucrurile însă s-au schiin- 
-<x ml a intrat hotărît să cîști- 
a nat mai organizat, a pas

ai mult mingea prin pase pe jos 
și chiar în min. 46 a deschis 
Cojocaru a pasat lui Neagu 
trecut balonul lui Oaidă, ajuns 

t de inter stînga. Un șut de la 
0—35 m., destul de puternic dar 
larabil, Faur a prins mingea și... 
iat-o pe sub el în plasă; 1—0. 
sul continuă să atace, să do- 
Dinamo pare dezorientat, atacul 
l-și mai găsește legătura și ca- 
din prima repriză. Și Progre- 
archează din nou în min. 57. 
ju trece la contraatac pe aripa 
t, îl atrage spre el pe I. La- 

apoi centrează. Dinulescu reia

din viteză și Faur, deși atinge min
gea, nu poate evita golul: 2—0. Dina
mo mai încearcă să refacă terenul 
pierdut, atacă spre sfîrșit mai legat, 
dar ratează prin Filip (min. 70), Ef- 
timie (min. 85 și 89) și Filip (min. 
88), după ce și Progresul, la rîndul 
său, a pierdut cîteva ocazii favorabile 
prin Dinulescu și David.

Progresul a cîștigat
jocul său 
repriză a

Arbitrul
mătoarele

PROGRESUL: BIRTAȘU — Dobres- 
cu, CARICAȘ, NEDELCU — Știrbei, 
COJOCARU — Oaidă, Smărăndescu, 
DINULESCU, Neagu, David.

DINAMO: Faur — Giosanu, I. LA
ZAR, Florea - Vătafu, UJVARI — 
RADULESCU, FILIP, Eftimie, Ciri- 
poi, Drăgoi.

mai bun și 
doua.
Al. Toth a 
echipe:

acest mecî prin 
mai eficace din

condus bine ur-

are

nța Cluj a mai
ut un meci nul!
J (Prin telefon de la trimisul 
• T ă ce în min. 14, Hora- 
Idovan ratase un „11 metri" 
cordat, după părerea noastră,

27, după o serie întreagă de 
Munteanu a deschis scorul, o- 
echipei sale posibilitatea de a 
ai relaxat în următoarele 63 
de joc. Dar golul n-a adus cal- 
ît de necesar în tabăra stu- 
. Ei au pus în continuare prea 
rent pe elan, au acționat ner- 
au greșit din această cauză 

să de claritate. In aceste con- 
apărarea bucureștenilor, de 

tă bine pusă la punct, a putut 
iescurce mai ușor. In plus, la 
itra-atac al Rapidului, (min. 
e II a adus egalarea.

reluare, timp de 10 minute 
au superioritatea teritorială.

55 Petru Emil se accidentează 
iocnire cu Georgescu. El va 
în min. 65 în postul de aripă 
In plină dominare a studen- 
roviarii înscriu. Un contra-atac 
pe Ene II în poziție bună de 

-1, pentru Rapid. Urmează o 
perioadă de superioritate a 

v. Atacul combină frumos în 
pe partea lui Copil. Știința 
n atac și   <*>
eze prin
capul un

Mateianu. Gazdele prind din 
ipi, forțează victoria și sînt 
pas de ea în min. 76, cînd 
salvează de pe linia porții, 
idul oaspeților să preia iniția
ta min. 84 Mureșan salvează 
tai'a porții. Pînă la sfîrșit sco- 
îne neschimbat. Rezultatul de. 
î este echitabil. Arbitrul A.
(Sibiu) a condus corect ur

le formații: ȘTIINȚA: Nicoară- 
LY, MUREȘAN, Georgescu- 

(min. 65 Mateianu). Nedelcu- 
ANU, MARCU, Mateianu 
5 H. Moldovan), Ivansuc, H. 
m (min. 65 P. Emil), RAPID: 
l-GREAVU .DODEANU, MA- 
ga, Neamțu-Copil, Ozon, 
, Georgescu, Văcarii.

GH. N1COLAESCU

reușește în min. 69 
H. Moldovan, care 
corner bine execu-

REZULTATELE DE IERI
C.C.A. — Jiul Petroșani 0—1 (0—1). 
Progresul — Din. Bac. 2—0 (0—0).
Petrolul — U.T_A. 2—0 (0—0). 
Farul — Steagul roșu 3—1 (1—0).
Știința Tim. — Din. Buc. 3—5 (2—2). 
Știința Gluj — Rapid 2—2 (1—1).

CLASAMENTUL.

1
4
«
4
>
a 10 37:32 24 
f « 29:31) 19 
4 14 24:27 13
4 14 24:40 18
5 M 31:44 17

81 19
21 12
21 22
21 19
21
21
81
ZL
21
21
21 
n

VIITOARE

* «7:21 31
5 45:27 28
5 34:25 28
7 39:28 24
7 31:29 239

9
7
7
7
9
1 11 8 21:36 13
4 6 12 19:43 13

1. Petrolul (1)
2. Dinamo Buc. (X
3. C.CA. (2)
4. Rapid (4)
5. Din. Bacău (•)
6. Progresul (7)
7. St. roșu <0>
3. U.T.A. (8) 
». Jiul (9)

10. Faru] (10)
IU. Șt. Cluj (IC)
12. Șt. Tim. (11)

ETAPA
9 IUNIE: Rapid —Farul (stadionul 

Giulești, ora 15.30).
10 IUNIE: Steagul roșu — Progre

sul; Știința Timișoara — Dinamo Ba
cău; Dinamo București — Petrolul; 
U.T.A. — G.G.A.; Știința Cluj — Jiul.

P. GATU

Alexandrescu în duel cu Romoșan. Farkaș II este gata să intervină

Un gol e foarte mare

Dinamo București a obținut 
o victorie meritată la Tinușoara

TIMIȘOARA 7. (Prin telefon). — 
Cei 9.000 de spectatori prezenți pe 
stadionul „23 August" din localitate 
au urmărit cu viu interes o întrecere 
extrem de disputată și pasionantă mai 
ales prin evoluția scorului. Intîlnirea 
dintre Știința Timișoara — Dinamo 
București a dat cîștig de cauză oas
peților, care și-au asigurat victoria cu 
5—3 (2—2), abia în ultimele 10 mi
nute de joc. Rezultatul favorabil dina- 
moviștilor se datorește faptului că ei 
au acționat calm și au reușit să fruc
tifice în bună parte situațiile avute, 
înaintașii dovedind precizie în șut.

Studenții au jucat crispat, ner
vos, atacanții s-au pripit și au ratat 
în mod nepermis.

In min. 5 Ia un atac al gazdelor 
pe stingă, Nunweiler oprește balontd 
cu mina în careu. Cojereanu execută 

■ penaltiul și înscrie primul punct: 1—0. 
Urmează o perioadă de joc echili
brat în care ambele echipe încearcă 
șuturi de la distanță. Ultimul sfert de 
oră este foarte disputat și în min. 
35 Koszegi profită de o ezitare a 
apărătorilor timișoreni și egalează cu 
concursul portarului Enăchescu, care a 
plonjat defectuos. Peste două minute, 
Alexandru Vasile aduce avantajul e- 
chipei sale printr-un șut de la 16 m.: 
1—2. In min. 39 un contra-atac al 
Științei se soldează cu o bară a lui 
Gădariu; mingea revine la Iordăchescu 
și acesta îfiscrie plasat, egalînd: 2—2.

începutul reprizei secunde arată o 
revenire puternică a timișorenilor, care 
forțează victoria. Totuși, cei care în
scriu sînt oaspeții. In min. 67 Varga, 
bine servit de Ene I, trage spre poartă 
dar Tîlvescu respinge mingea cu 
mîna. Lovitura de 11 metri este exe
cutată de Szakacs I și scorul devine 
3—2 în favoarea lui Dinamo. Stu
denții nu se descurajează și peste trei 
minute egalează: Cădariti deschide pe 
Gîrleanu și acesta, deși flancat de

Panait și C'ălinoiu marciiează nnpa- 
rabil: 3—3. Ultimele 10 minute apar
țin dinamoviștilor, datorită unei pre
gătiri fizice mai bune. Ei înscriu in 
min. 81 prin Szakacs I și în min. 83 
prin Semenescu (trecut pe partea 
stingă), printr-un șut de la distanță 
la „păianjen": 5—3.

Arbitrul Octavian Corașa (Craiova) 
a condus următoarele formații:

ȘTIINȚA: Enăchescu — Codreanu, 
TÎLVESCU, FLORESCU — Neacșu, 
Tănase — Constantin, Cădariu, COJE
REANU, Iordăchescu, GÎRLEANU.

DINAMO: Cosma — POPA, CALI- 
NOIU, Panait — ALEXANDRU VA
SILE, NUNWEILER — Semenescu, 
Varga, ENE I, SZAKACS I, Koszegi.

PAVEL VELȚAN 
corespondent

cîteodatâ
In minutul 9, la un banal aut de 

poartă, Voinescu a trimis mingea încet 
la Cepolski, care se afla, bineînțeles, 
în afara careului, pentru a primi îna
poi batonul de la acesta și a degaja 
apoi „din rnînă" mai precis și mai 
puternic. O fază care se repetă de 
nenumărate ori în decursul unui meci 
de fotbal și căreia, deobicei, nu-i dau 
importanță nici spectatorii, nici... ad
versarii. De data aceasta, centrul îna
intaș al Jiului, Ciurdărescu, a urmă
rit faza și cum Cepolski a tras prea 
tare în minge, iar aceasta a trecut pe 
lîngă... Voinescu, el a împins-o în 
poarta goală!

O greșeală gravă, un gol gratuit, 
un motiv ca un meci care părea că nu 
poate da probleme echipei C.C.A. să 
devină mai interesant, dar... atît! Par
tida era abia la început și cum C.C.A. 
se afla în lupta pentru titlu — teoretic 
chiar cu șanse mai mari ca Petrolul 
— era de așteptat ca golul înscris 
într-un mod atît de neașteptat de Jiul 
nu va „rezista" prea mult. De-altfel, 
n-au trecut decît 3 minute și C.C.A. a 
fost la un pas de a egala: Raksi a pă
truns în careu și a tras puternic, dar 
balonul care se ducea bolid în plasă a 
fost deviat cu pumnii de Crîsnic, ieșit 
din poartă pentru a micșora unghiul. 
C.C.A. domină în continuare, dar jo
cul pe care îl practică poartă ampren
ta nervozității, e nelegat, nu amintește 
nici pe departe acțiunile variate, în 
adîncime, create altă dată de înain
tarea militarilor. Totuși, ocaziile de

Jiul —C.C.A. 1-0 (1-0) 
marcare nu lipsesc, dar atît în min. 
27 cît și în min. 32, Alexandrescu în- 
tîrzie să tragă din interiorul careului 
și apărarea Jiului reușește în ultima 
clipă să împiedice golul. Oaspeții 
prind apoi curaj și schițează spre 
sfîrșitul primei reprize cîteva 
de atac soldate, de-altfel, cu 
nere.

Repriza a doua a meciului a 
tuat lupta dintre înaintarea

acțiuni
3 cor-

accen- 
echipei 

C.C.A. și apărarea Jiului, întărită prin 
venirea lui Crăciun și mai ales a lui 
Cosmoc, care au părăsit aproape com
plet propria lor linie de atac. In ciuda 
presiunii pe care o exercită echipa 
bucureșteană, minutele trec unul după 
altul, fără ca poarta Jiului să fie 
efectiv în pericol. De-altfel, Panait, De
leanu și Crăciun „acoperă" bine cen
trul terenului, blocînd toate atacurile 
militarilor, iar străpungerile pe care 
le încearcă aceștia pe extreme nu au 
viteza necesară. Finalul meciului este 
pasionant. Jiul, masat în jumătatea lui 
de teren, luptă cu un elan remarcabil, 
nu consideră nici o minge „pierdută", 
cheltuiește ultimele resurse de energie 
și reușește astfel să păstreze pînă la 
fluierul final acest mic avantaj de un 
gol, care părea tot timpul de neținut, 

A fost o victorie a voinței. Jiul, 
angajat ca și O.G.A. într-o luptă de
cisivă — era doar în joc retrogradarea 
pentru echipa din Valea Jiului — a 
dovedit mai multă dîrzenie, mai multă 
ambiție, a depășit echipa 0.C.A. în 
această partidă sub prisma calităților 
morale și de voință. Clțiva dintre jti-

cătorii ei s-au impus în mod deosebit 
în acest meci de mare efort fizic și 
nervos. E vorba, în primul rînd, de tî- 
nărul Crăciun, care a jucat calm, 
gîndit, de Crîsnic, Panait, Romoșan, 
Deleanu, Cosmoc și Ciurdărescu. De 
la G.C.A. un singur jucător a acțio
nat tot timpul fără greșeală; Bone. 
Ceilalți — și mai ales Alexandrescu, 
Tătaru, Zavoda I au fost greu de... 
recunoscut.

Arbitrul, D. Rusu (Arad), a condus 
bine următoarele formații:

C.C.A.: Voinescu — Cepolski, Apol- 
zan, Zavoda II — Jenei, Bone — 
Constantinescu, Raksi, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru.

JIUL: Crîsnic — Romoșan, Panait, 
Vasiu — Deleanu, Farcaș — Toth, 
Cosmoc, Ciurdărescu, Crăciun, Nertea.

JACK BERARII'

(Urmare din pag. 1) 
îngreunînd controlul balonului.

La reluare, ploeștenii intră liotărîți 
să cîștige și numai după 2 minute 
Zaharia înscrie primul gol, primind 
o .pasă de la Neacșu. La această fază 
Bădulescu s-a accidentat și a părăsit 
definitiv terenul de joc. După numai 
un minut tabela de marcaj indică 
2—0 în favoarea Petrolului, datorită 
golului marcat de Dridea, exce’ent 
servit de Constantinescu. Petroliștii 
atacă insistent. Babone, Fronea, Dri- 
dea (ultimul de la cîțiva metri de 
poartă) pierd ocazii favorabile de a 
mări scorul în minute'e 51, 55 și 57. 
In minutul 58, la un corner executat de 
Constantinescu, Dridea rămas sin

gur în fața porții trimite mingea cu 
capul în bară; balonul îi revine, dar 
trage pe lîngă poartă. Din min. 60 
atacă U.T.A., însă, Țîrlea nu fructi
fică ocaziile, avute (min. 61), Două 
minute mai tîrziu, Igna centrează la 
Btidai, care reia cu capul pe lîngă 
bară, iar în minutul 65 Sfetcu reține 
un șut puternic al lui Igna. Arădanii 
slăbesc însă alura pe măsură ce me
ciul se apropie de sfîrșit. Ploeștenii 
revin în atac și ratează din nou oca
zii favorabile, în special prin Constan
tinescu și Dridea.

Petroliștii 
special 
cînd,

au

au
în 

făcînd 
derutat

jucat mai bine 
repriza secun- 

schimburi de 
apărarea echi- 

mijlocași Tabar- 
motorul echipei.

în 
dă 
locuri, 
pei U.T.A. Linia de 
cea—Fronea a fost _ .... __ r„.

Arbitrul Mihai Popa (București) a 
condus bine echipele: PETROLUL: 
SFETOU — Pahonțu, MARINESCU, 
Neacșu — FRONEA, TABARCEA — 
Zaharia, Constantinescu, DR1DEA, Ba
bone, Bădulescu

U.T.A.: COiMAN 
Molnar — Capaș, 
ȚÎRLEA, Szoher’ 
Budai.

— Sziics, BACUȚ, 
Merle — Igna, 
PETSCHOWSKI,

A. VLASCEANU si
ST. IONESCU

•^resnond-enți

JOC FRUMOS LA CONSTANȚA
GONSTANȚA 7 (prin telefon). Mare 

explozie de bucurie a fost pe stadio
nul arhiplin din localitate în momen
tul în care fluierul arbitrului meciu
lui Farul — Steagul Roșu consfințea 
rezultatul final de 3—1 (1—0) în 
favoarea gazdelor 1 Adjudecîndu-și pe 
merit cele două puncte ale jocului, 
echipa locală — spre satisfacția zeci
lor de mii de suporteri •— și-a asi
gurat pe mai departe participarea la 
întrecerea echipelor de categoria A.

Astăzi, Farul s-a prezentat din nou 
ca o formație cu o bună sudură între

compartimente, care a luptat cu ar
doare pentru victorie. Și a obținut-o, 
la capătul unui joc frumos, cu multe 
faze palpitante și de bună factură 
tehnică. Succesul Farului se datorește 
practicării unui fotbal colectiv în 
care toți jucătorii — extțem de ho- 
tărîți și combativi — au merite egale. 
Remarcăm totuși forma excepțională 
a lui Ciuncan și aceea a lui Rennis 
Lazăr. El a și marcat două goluri 
(min. 50 din 11 ni și min. 59), cel 

Ciosescu

aceea a Ini Rennis

fiind înscris de

Rezultatele meciurilor de fotbal din categoria C
SERIA I

Gloria Dorohol — C.S Piatra Ne m, 
5—I (4—1).

C.F.R. Pașcani — C.S.M.S. II lași 5—0 
(3-0).

Unirea II Iași — Textila sotoșant 
2—0 (1—0).

Sp. Muncitoresc Rădăuți — Minerul 
Cimpulung 3—0 (2—0).

•if
ETAPA VIITOARE: C.S.M.S. II Iași — 

Textila Buhușl; Minerul Cimpulung — 
Gloria Dorohol; C.F.R. Pașcani — C.S. 
Piatra Neamț; Textila Botoșani — Sp. 
Muncitoresc Rădăuți; Petrolul Moineștl 
— Unirea n Iași.

SERIA A II-a

Galați — Victoria Buzău 0—1

Constanța — Ancora Galați

PoMg. Buc. — Știința Galați

SERIA A ni-a

Bucur — Metalul Pitești •—». 
Tlrgovlște — Victoria Bue«-

C.S.M. 
(•-O).

S.N.M.
3—0 (2—0).

Comb. "
2—2 (1—0).

Dina mo Miliția București — I.M.UM. 
Medgidia 1—4 (0—3).

ETAPA VIITOARE: Știința Galați —' 
Cimentai Medgidia; I.M.U.M. Medgidia — 
Comb. PoHg. București; Industria Sîr- 
mel Brăila — C.S.M. Galați; Ancora 
Galați — Dinamo Miliția București; 
Victoria Buzău — SJ4J4. constanța.

Cetatea
Metalul 

rești 0—0.
Dunărea Corabia — Rapid r&g. Plocști

1— 3 (0—1).
C.S.U. București — Jiul Craiova 3—9 

<1—0).
Dinamo Craiova — Oltul T. Măgurele 

0—0.
ETAPA VIITOARE: Oltul T. Măgu

rele — 'Rapid reg. Ploești; Dunărea 
Corabia — Cetatea Bucur; C.S.U. Bucu
rești — Metalul Tîrgovlște: Metalul
Pitești — Dinamo Craiova; Jiul Craiova 
— Victoria București.

SERIA A IV-a

Carpați Sinaia — Voința Tg.
2— 1 (2—0).

Chcmia Făgăraș — Rafinăria Cîmpina 
2—2 (0—1).

Alimentara Tg. Mureș — Textila Sf. 
Gheorghe 1—2 (0—2).

Mureșul Topi ița — Avîntul 
1—6 (6—3)

Metalul Ai ud — Torpedo 4—1

ETAPA VIITOARE: Rafinăria 
na — Mureșul Toplița; Carpați Sinaia — 
Metalul Aiiud; Voința Tg. Mureș — Chi
mia Făgăraș; Torpe<îo — Textila Sf. 
Gheorghe; Avîntul Reghin — Alimen
tara Tg Mureș.

Oradea 1—0 

C.F.R. Cluj

Satu Mae

Oradea 3—0

Mureș

Reghin

(2-0).

Cîmpl-

SERIA A V-a

Arieșul Turda — Stăruința Sighef 
4—0 (1—0).

Recolta Cărei — Raipi<l
(1-0).

Someșul Satu Mare — 
0—1 (0—1).

Rapid Cluj — Stăruința 
4—2 (2—0).

Dinamo Săsar — Voința 
(2—0).

ETAPA VIITOARE: Voința Oradea — 
Rapid Cluj; C.F.R. Cluj — Dinamo Să- 
sar; Stăruința Satu Mare — Areieșhl 
Turda; Rapid Oradea — Someșul satu 
Miare; Stăruința Sighet — Recolta 
rei.

SERIA A Vl-a

Indagrama Arad — Metalul oțelul 
șu 0—3 (Indagrara fiind exclusă).

Drubeta Tr. Severin 
rla 1—0 (1—0).

U.Mi. Ciigir — Metalul Bocșa ROmînă 
1—2 (1—2)

Auruj Brad — Șantierul Govora 
(2—0).

Olimpa Reșița — Flacăra Tg. Jiu 
(1-0).

ETAPA VIITOARE: Aurul Brad 
Metalul Bocșa Romînă; Metalul Oțelul 
Roșu — Șantierul Govora; C.F.R. Si- 
meria — Olimpia Reșița; Flacăra Tg. 
Jiu — Ind.gr ara Arad; Drubeta Tr. Se 
veri® — U.M. Cugir.

Ca-

Ro-

C.F.R. Slme-

6—0

2—0

de al treilea 
(min. 43).

Deși învinsă. Steagul Roșu a lăsat 
o bună impresie, mai ales prin jocul 
clar al apărării. Aceasta a reușit ta 
prima repriză să facă față nume
roaselor atacuri, dar după pauză n-a 
mai putut rezista presiunii atacanților 
echipei constănțene. Unicul lor gol 
a fost marcat de fundașul Tîrnoveanu, 
la un corner în min, 70.

In prima repriză jocul s-a caracte
rizat printr-o accentuată dominare a 
Farului, care însă a ratat numeroase 
ocazii, dintre care cea mai mare a 
fost în min. 35 cînd Ciosescu, singur 
cu poarta goală, a tras de la 3 m. 
în... bara transversală! Jn repriza a 
doua, după ce scorul a devenit 3—0, 
localnicii par mulțumiți de rezultat și 
permit oaspeților ca timp de 15—20 
minute să preia inițiativa. Finalul 
aparține din nou Farului.

Arbitrajul lui C. Mitran (Buc.) a 
fost corect, atent.

FARUL: Ghibănescu-Straton, C1UN- 
OAN, Lepădatu-Corneanu, Pană-Mo 
roianu, Sever, Ciosescu, Niculescu, 
REMUS LAZAR.

STEAGUL ROȘU: Ghită-ZBIRCEA, 
ZAHARIA, TIRNOVEANU-HID1ȘAN, 
Bîrsan-Piiscariti, Szigetti Proca, Cam
po, DAVID

P. ENACHE, coresp. regional



Doua surprize
REZULTATE TEHNICE: Rapid — 

Știința Petroșani 6—8 (3—3); C.F.R. 
Grivița Roșie—Sirena 49—0 (17—0); 
Petrolul Ploești — Metalul M.I.G. I 
0—3 (0—0); S.N.M. Constanța —
Constructorul București 6—9 (3—3): 
Zimbrul Tecuci — Constructorul Bîrla l 
3_11 (0—8); C.S.A. Sibiu 
Cluj 6—3 (3—3); Stiinta 
C.C.A. 0—12 (0—3);'Știința 
— Dinamo București 3—16

e Pe stadionul Giulești, 
Știința Petroșani au furnizat 
dintre cele mai interesante meciuri de 
rugbi desfășurate în ultimul timp îi 
Capitală! Abundența fazelor clare, a 
șarjelor, tendința către joc deschis, 
nota de sportivitate în care s-au în
trecut cele două formații — iată cîte- 
va caracteristici ale acestei partide.

începutul îl au rugbiștii de la 
Rapid, al căror joc avîntat culege re
petate aplauze. Echipa — bine diri
jată de Pîrcălăbeseu — „merge", dînd 
impresia că va cîștiga cu destulă ușu
rință. In minutul 10, ca urmare a 
unei puternice presiuni exercitate asu
pra buturilor echipei oaspe, rapidiștii 
deschid scorul printr-o frumoasă încer
care realizată de M. Manole. Oaspeții 
ripostează prompt și după numai trei 
minute reușesc să egaleze prin Anti- 
moianu (Iov. de pedeapsă). Pînă la 
pauză, gazdele încearcă în cîteva rîn- 
duri, să preia conducerea, fără a 
reuși. La reluare, jocul se menține 
egal pînă în min. 52, cînd la o gre
șeală a lui Naca, Ureche interceptea
ză balonul și sprintează nestingherit 
către buturile Rapidului. El realizează 
o încercare, pe care ulterior Artimo- 
ianu o transformă: 8—3 pentru Știin
ța. Din acest moment, jucătorii Ra
pidului — hotărîți să remonteze — 
atacă dezlănțuiți, inițiind șarje după 
șarje. Ei nu reușesc însă decît o în
cercare prin Baciu, reducînd din han
dicap (6—8).

— Știința 
Galați - 
Timișoar 
(0-5).
Rapid și 

unui

Fază din meciul de rugbi Rapid București — Știința Petroșani: gazdele 
inițiază un nou atac

(Foto Gh. Dumitru)

Concursul international de la Rit 
a /ost dominat ăe motocrosiștii soviett

RIGA 7 (prin telefon). — Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat în locali
tate un mare concurs internațional 
de motocros, la care au participat 
sportivi din R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, - - - •
Franța, R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică. întrecerile au fost domi
nate de sportivii sovietici — de de
parte cei mai buni în această com
petiție — care, au ieșit învingători 
în toate probele.

Motocrosiștii romîni au dovedit 
multă dîrzenie, voință și putere do 
luptă, reușind să termine întrecerile 
Acesta este un succes deoarece tra
seul a fost foarte dificil. Mulți din
tre concurenții străini (în special fin
landezii și francezii) care aveau în 
palmares performanțe deosebite, au 
trebuit să abandoneze, neputînd face 
față dificultăților parcursului. Dintre 
concurenții romîni cea mai bună 
comportare a avut-o Iosif Popa, care 
pe mai bine de jumătate din parcurs 
a fost în primul pluton. Un accident 
(a fost angrenat într-o busculadă)

R. P. Polonă, Finlanda,

l-a obligat să renunțe la lupta de 
primul plan și 
doar cu locul 9 
Șt. Iancovici a 
clasa 175 cmc.,
10 la 250 cmc,
11 la 350 cmc.

să se mulțume, 
(la clasa 125 cr 
ocupat locul 9 
Vasile Szabo 1 

iar Gr. Bereny 1

de
Echipa italiană 
fotbal Aiassandr 

juca in țara itioasl 
sfîrșitul acestei luni, echip;

va
La 

lessandria din prima ligă italian, 
întreprinde uri turneu în țara r 
tră, urmînd să susțină două întî 
una la 25 iunie la București, alt 
28 iunie la Orașul Stalin, Ploești 
Constanța, cu echipe care vor' fi 
semnate. E posibil ca echipa ita 
să susțină și un al treilea meci, 
la București.

Cluj, la capătul unui meci deosebit er 
pasionant. Victoria gazdelor este me
ritată, întrucît au avut inițiativa în 
majoritatea timpului de joc. Au mar
cat Necula și Frăsineanu pentru gaz
de, respectiv Ionică. (M. VLĂDOIANU, 
coresp.).

TIBERIU STAMA
• Meci fără istoric, ieri în Parcul 

Copilului. Formația Sirena, deși ho- 
tărîtă să dea o replică dîrză echipei 
campioane cedează treptat, fiind de
pășită în toate compartimentele. Fe
roviarii, orientați tot timpul către un 
joc deschis au reușit să-și impună su
perioritatea realizînd scorul categoric 
de 49—01 Pentru jocul frumos presta: 
de învingători, se cuvine să evidențiem 
întreaga garnitură. C.F.R. Grivița 
Roșie a aliniat formația: Buda — 
Rotaru, Irimescu, Wusek, Țîbuleac — 
Gherasim, Stanciu — Moraru, Picu, 
Ciobanii — Rusu, Mladin — Șerban, 
Soculescu, Iatan.

POMP1LIU CELAN
• Surpriză la Sibiu: echipa gazdă, 

C.S.A. a întrecut formația Știința

• La Timișoara, echipa studenților 
n-a reușit să contracareze jocul avîn- 
tat al formației Dinamo, ieri într-o for
mă deosebită, pierzînd cu scorul de 
16—3. Au înscris Popa (încercare) 
pentru Știința, Rusu, Ilie Ion, Diaco- 
nescu, Barbu (cîte o încercare) și D. 
lonescu (2 transformări). (AL. GROS, 
coresp. regional).

• Studenții gălățeni, deși au domi
nat insistent în repriza secundă n-au 
reușit să facă față jocului în forță al 
echipei C.C.A., care și-a asigurat vic
toria prin Penciu și AL lonescu (cîte 
două încercări). (R. BOGDAN, cores
pondent).

BUDAPESTA 7 (prin telefon.) 
Turneul internațional de volei a con
tinuat sîmbătă și duminică. Echipa 
noastră de tineret, a fost întrecută 
sîmbătă de echipa secundă a R.P.U., 
cu 3—1 (15-5, 5—15, 15—10, 15— 
6). Jucătorii noștri au fost inegali, 
au servit de multe ori greșit și, în 
general, echipa a arătat lipsă de o- 
mogenitate. Echipa noastră a avut 
următoarea alcătuire: Chiriță, Timir- 
gazin, lordache, Pavel, Popescu, Zeit- 
hammel — Wolf, Szocs, Mincev. In 
celălalt meci, disputat sîmbătă, pri
ma echină a R.P.U. a întrecut selec
ționata R.D.G. cu 3—1 (15—6, 15—2, 
14—16, 15—2).

Duminică echipa noastră de tineret

a fost întrecută cu 3—0 de 
echipa primă a R.P.U. Jocul a fost 
echilibrat, ceea ce se poate vedea și 
din diferențele din fiecare set: 16—14, 
15—10, 17—15. Iată formația noastră: 
Ohiriță, Timirgazin, Wolf, Pavel, Po
pescu, Zcithammel — Mincev, Iorda- 
che. In celălalt meci R.P.U. (B) a 
întrecut R.D.G. cu 3—2 (12—15, 
15—7, 15-12, 10—15, 15—10).

N. MATEESCU

Turneul reprezentativi 
de lupte a S.U.A. 

in Uniunea Sovietic;
In cea 

iunie va 
prezentativă de lupte libere a S 
Luptătorii americani întorc astfe 
zita pe care le-au făcut-o anul 
cut luptătorii sovietici.

In U.R.S.S. sportivii america: 
susține 4 întîlniri amicale cu 
pele R.S.F.S. Ruse (la Lening 
R.S.S. Ucrainiene (la , Kiev), I 
Gruzine (la Tbilisi) și U.R.S.! 
Moscova în ziua de 20 iunie.

(A Nr

de-a doua jumătate a 
sosi în U.R.S.S. echip,

Cupa Știința la tenis

Cupa de vară” la scrimă
IAȘI 7 (prin telefon). — 

„Voința" din localitate au 
sîmbătă întrecerile de scrimă 
drul competiției dotată cu „Cupa de 
vară". Prima probă a fost cea de 
spadă, în care C. Stelian, comportîn-

In sala 
început 
din ca-

Concursul republican
de călărie din Capitală

Ploaia a fost 
Sibiu, de altfel 
rit la concursul 
fășurat vineri, 
pe baza hipică 
Din această cauză, cu toate eforturile 
lăudabile depuse de organizatori (Clu
bul sportiv Știința) terenul a deve
nit impracticabil și probele au avut 

1 c pe pistă, ceea ce a scăzut mijit 
din spectaculozitatea întrecerilor.

In pofida acestor greutăți, partic'- 
panții la concurs s-au străduit să ob
țină performanțe din cele mai bune, 
unii dintre ei reușind chiar să se 
remarce în mod deosebit. Este cazul 
călăreților de la Echipa hipică Gră- 
niceri-Ploești care au cucerit pentru 
a treia oară consecutiv „Cupa Fede
rației" oferită cîștigătorilor probelor 
de obstacole — categoria semi-ușoară 
și ușoară: - — -
2. Recol ta 
Cluj 234'/, 
merituoasă 
la C.C.A. 
doua oară 
dată 
din Velicu, Molnar și Ghițuran 
caii Jolka, Fulger și Buian cu timpul 
de 2:31,4 urmată în ordine 
pete C.S.A. Cluj, timp 3:02,5 
Gr. Ploești, timp 3:12,6.

Iată și celelalte rezultate: 
începători: 1. Richard Bart ( 
biu) pe Mîndra 442'/, p.;
categ. „ușoară": I. Gh. Teodorescu 
(Din. Buc.) pe Cincinal 588 p.; 2.
I. Molnar (C.C.A.) pe Pelinaș 583 p.;
3. O. Recer (Din. Buc.) pe Făget
571 p.; dresaj categ. „mijlocie": 1.
I. Oprea (Din. Buc.) pe Salina 706 
p.; 2. N. Mihalcea (C.C.A.) pe Bolero 
697 p.; dresaj categ. „intermediară": 

1 și 2. N. Mihalcea pe caii Corvin și 
Bolero cu 812 și respectiv S10 p.; 3. 
I. Optea pe Sulina cu 733 p.; dresaj 
categ. „olimpică": 1. Gh. Teodorescu

și la Cluj și 
musafir nedo-

— ca
— un
hipic republican des- 

sîmbătă și duminică 
din Calea Plevnei.

1. E. H. Gr. Ploești 339 p.; 
Buc. 287‘/2 p.; 3. C.S A. 

p. O performanță la fel de 
au obținut și călăreții de 

care au cîștigat pentru a 
proba de ștafetă (prima 

la Sibiu) cu echipa alcătuită 
Velicu, Molnar și Ghițuran pe

de echi- 
și E. II.

dresaj 
(Ind. Si- 
; dresaj

pe 
Pe

1257 p.; 2. N. Mihalcea
1181 p.: obstacole semi-

Palaitin eu 
Corvin cu 

ușoară tineret: 1. D. Roșea (Ind. Si
biu) pe Hoinar 0 p 40,3 sec.; 2. M. 
Dorejan (C.S.A. Gluj) pe Gluma cu 
0 p. 43,4 sec.; obstacole semi-ușoară 
juniori: 1. Fr. Feldeoreanu (Ind. 
biu) pe Haiduc 0 p. 
fete: 1. Angela Ștefan 
Bivuac 0 p. 38,5 sec.; 
(Ind. S.) pe Hoinar cu 
obstacole durată: 1 
Fulger 46 p. (timp
Hering (C.C.A.) Retezat 46 p.; obsta
cole „pitici": 1. Brigite Antoni (I.S.) 
Mîndra 0 p. 1:03,02.

O. GINGU

Si- 
38,1; obstacole 
(Știința) pe 
2.' Eva Artz 
0 p. 43,4 sec.; 
1. Molnar pe 
2:03,0); 2. D.

du„e toarte bine a reușit să șe cla
seze pe primul loc. Pe locurile ur
mătoare : O. Talmeiner cu 7 v; H. 
Balmann cu 6 v; Gh. Lăudoiu, 
Eels, R. Dobrescu, și C. Lichiardopol 
cu cîte 4 v; M. Baia cu 3 v. In con
tinuare s-a desfășurat proba de flo
retă băieți, dominată de concurentul 
Hie Tudor (7 v). S-au clasat în ordine 
B. Olănescu și I. Zilahi (circîte 5 v); 
I. Drîmbă (4 v); Al. Pascu (3 v); 
G. Isopescu și S. Poenaru (cu cîte 
2 v) și C. Paisie (cu o v).

In proba de floretă fete, Ecaterina 
Orb-Lazăr, cu mai mult calm ca de 
obicei, și cu o bună pregătire fiziqă, 
a reușit să se situeze pe locul 1 (6 
v.). O foarte bună . impresie au lă
sat-o și concurentele Lidia Grib (la
cul 2—5 v.), Paula Roman, Geta 
Sachelarie și lulia Valascai (cîte 4 v.).

In ultima probă a competiției, cea 
de sabie, întrecerea a fost deosebit 
de pasionantă, dînd c.îștig de cauză, 
în cele din urmă, sabrerului C. Pel- 
muș (6 v.). El a fost secondat de 
M. Szantai (5 v.)., Tiberiu Szauo 
(4 v.), D. Mustață, Gh. Becheșan și 
M. Vinfilă (cîte 3 v.).

P. CODREA și A. SCĂUNAȘ 
coresp.

H. 
D.

și duminică 
tenis de pe 
au găzduit 
cadrul „Cu-

Sîmbătă după amiază 
dimineața, terenurile de 
malul lacului Herăstrău 
în continuare jocurile din 
pei Știința".

întrecerea jucătoarelor s-a terminat 
cu victoria 
mian, care 
dovadă de 
stanță în joc. Sîmbătă, în semifinală, 
ea a dus o luptă dîrză cu Eva Stăn- 
cescu (4-6, 9-7, 6-2) cîștigînd în trei 
seturi, dar duminică dimineața, întîl- 
nind în finală pe Irina Ponova, ea a 
învins sigur (6-2, 6-3). Ultima, cali
ficată direct în finală, prin neprezen- 
tarea Ecaterinei Horșa, a jucat foarte 
slab în această partidă.

Intîlnîrile semifinale din întrecerea 
băieților au fost dominate de repre
zentanții clubului Dinamo. In primul 
meci Bosch a întrecut pe Dancea 
destul de ușor (6-4, 6-3, 6-3). In cea
laltă semifinală s-au întîlnit Rakosi

meritată a Julietei Na- 
în acest concurs a dat 
multă siguranță și con-

și Năstase. Militarul a început 
partida cîștigînd primul set. In 
tinuare, Rakossi a avut o ret 
puternică, a atacat adesea la fii 
a obținut o victorie clară (3-6, 
6-1, 6-4). Finala dintre Bosch ș 
kossi se va desfășura astăzi, c 
cepere de la ora 14, pe tere 
Centrului de Antrenament nr. 2

Nou record de juniori 
la aruncarea ciocanului

In cadrul etapei regionale a cam
pionatelor republicane de juniori des
fășurată la Hunedoara, tînărul Adrian 
Catană (Corvinul) a doborît pentru a 
doua oară, în decurs de o săptămînă, 
recordul de juniori al țării în proba 
de aruncarea ciocanului de 6 kg. El 
a obținut rezultatul de 49,67 m., în- 
trecînd astfel cu 7 cm. vechiul record.

• Turneul internațional de șah de
la Zurich a continuat la 5 iunie cu 
disputarea partidelor întrerupte din 
rundele a 12-a și a 13-a. Iată rezul
tatele înregistrate: Fischcr-Keres 1—0; 
Larsen—Blau 1—0;
0—1; Bhendt—Barcza 
Nievergelt 1—0.

înaintea ultimelor 
în clasament conduc 
și Fischer (S.U.A.) cu cite 10 puncte 
fiecare. Urmează Gligorici (Iugoslavia) 
9'/2 puncte, Keres (U.R.S.S.) 9 punc
te, Larsen (Danemarca) 8'/2 puncte.

• In cel de-al doilea meci al tur
neului pe care-1 întreprinde în Iugo
slavia, echipa 
namo Moscova 
mo Zagreb cu

• In cadrul 
tism disputat la Compton (California) 
atletul Al. Cantello a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea suliței 
cu o performanță de 86,04 m. Vechiul 
record mondial era de 85,71 m și a- 
parținea norvegianului Egil Daniel- 
sen.

• Charly Gaul (Luxemburg) a

DE PESTE HOTARE
Tal—Gligorict

1—0; Walter—

două runde,
Tal (U.R.S.S.)

sovietică de fotbal Di 
a învins echipa Dina 

scorul de 4—2 (2—0) 
unui concurs de atle

cîștigat cea de a 42-a ediție a Turu
lui ciclist al Italiei. In penultima eta
pă, disputată pe traseul muntos Aosta- 
Courmayeur, Gaul a terminat învin
gător întrecînd cu aproape 10 minute 
pe fostul lider, francezul Anquetil. 
Sosirea în ultima etapă Courmayeur- 
Milano (220 km) desfășurată ieri, s-a 
făcut în pluton, sprintul fiind cîști
gat de elvețianul Rolf Graf (medie 
orară 35,140 km.). In clasamentul 
final, Charly Gaul este urmat de 
J. Anquetil (Fr.) .la 6 min. 2 sec., 
Ronchini (It.) 6 min. 16 sec., Van 
Lc-oy (Belg.) 7 min. 17 sec., Massig- 
nan (It.) 7 min. 31 sec., Poblet
(Sp.) 10 min. 21 sec., Battistini (It.) 
10 min. 47 sec.
• Ieri s-a desfășurat ultima etapă 

a campionatului italian. Ca și acum 
doi ani, titlul a revenit echipei Mi
lan, care în ultima etapă a terminat 
la egalitate 1—1 cu Bologna. Iată 
celelalte rezultate: Internazionale —

Lazio 4—0, Juventus—Genova 4—3, 
Napoli — Fiorentina 2—3, Padova—- 
Triestina 2—2, Roma—Torino 4—1, 
Sampdoria—Alessandria 3—1, Spa!— 
Bari 0—1, Udinese—Lanerossi 1—0.

• Ieri la Niirnberg echipa locală a 
' terminat le egalitate (3—3) cu for- 
' mafia sud americană F.C. Santos.

•
. cova
, chet dintre echipa Dinamo București 
. și o selecționată a cluburilor din ca- 
, pitala U.R.S.S. Victoria a revenit bas- 

chetbaliștilor sovietici cu scorul de 
: 74—57 (32—34). Baschetbaliștii ro

mîni au prestat un joc bun în prima 
repriză, dar în partea a doua nu au 

. mai putut rezista ritmului rapid im
primat de echipa gazdă. Pentru echi
pa sovietică cele mai multe puncte au 
fost realizate de Balabanov (15) iar 
pentru echipa dinamovistă de Mittel- 
man (15).

• Selecționata de rugbi a Marii 
Britanii („British Lions") întreprinde 
un turneu în Australia. Jucînd sîmbătă 
la Brisbane, rugbiștii britanici au în
trecut selecționata Australiei cu 17-6.

La 5 iunie s-a disputat la Mos- 
întîlnirea prietenească de bas-

Campionatul republi 
de polo pe apa

Ieri au avut loc Ia București 
și Timișoara jocurile etapei a 1 
campionatului categoriei A Ac 
Capitală, echipa C.C.A. a îm.mit 
Tg. Mureș. Militarii au făcut o f 
neașteptat de bună cîștigînd la 
14—2 (4—0). Punctele lor au 
realizate de: Blajek (6), Firoii 
Marinescu (2), Iosim, Grințe 
Magyary. De la mureșeni au 
Simon și Nașca (din 4 m.).

Cel mai important joc al etape 
fășurat la Cluj, a opus echipei 
pioane —• Dinamo Buc. — fo 
locală Știința. Studenții au juc; 
în această partidă, obligînd pe 
reșteni să se întrebuințeze scrin 
tru a obține o victorie Ia limită ( 
După un început puternic al d 
viștilor (2—0), studenții revin p 
și egalează (2—2). Un moment 
taxare în jocul lor permite înș' 
peților să ia din nou conducere; 
diat după pauză, clujenii obț 
nou egalarea. In continuare, d 
viștii atacă insistent și după t 
înscris de Bădiță, studenții c) 
din nou prin Szabo. Ult/mele 
aparțin însă oaspeților care pr 
Iul marcat de Kroner își asigu 
toria ctt scorul de 5—4 (3—2 
nouă puncte au fost înscrise d 
ner (3), Popescu și Bădiță pen 
namo și Saroși (din 4 m.), 
(din 4 m.), Szabo (2, unul din 
pentru Știința. A condus — cu 
— Adalbert Retscher — Timișo

La Timișoara, C. S. Oradea a 
categoric formația locală Ir 
Lînei cu scorul de 10—1 (5—1). 
tele învingătorilor au fost însc 
Oanță (3), Muth (3), Csord 
Hegyessy (2). Pentru localnici 
cat Popa. Iată cum arată clas; 
după ultimele partide desfășur;

1. Dinamo Buc.
2. C.C.A.
3. C.S. Oradea
4. Știința Cluj
5. C.S, Tg. Mureș
6. Ind. Lînii Tim,
7. Știința Buc.
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