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CONDUCĂTORI DE PARTID Șl DE STAI 
LA ÎNTREPRINDERI DIN RECIUNEA STALIN 

>10

In ziua de 4 septembrie, tovarășii Gh. Gheorghiu-DeJ și Chivu Stoica 
au vizitat uzinele lr6 Martie", regiunea Sdalin. . >

La 5 septembrie, tovarășii Gh. Gheorghiu-Dțej, Chivu Stoica, Leonte- 
Răutu, Mihai Florescu, ministrul industriei Petrolului și Chimiei, au vizitat 
Uzinele chimice Rîșoov și fabrica de hîrtie și celuloză „Nicolae Bălcescu** 
Zărnești din aceeași regiune, fiind înt'unpinați de tov. N. Marchianu, secre
tar al Comitetului regional P.M.R, Stalin, de conducătorii întreprinderilor; 
și de a Iți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.

Ei au vizitat siecțiile de fabricație ale întreprinderilor și s-au întreținut 
cu muncitori, ingineri și tehnicieni.

Pretutindeni, oamenii muncii au făcut conducătorior de partid și de> 
stat calde manifestații de simpatie.

5TAPÎNII înălțimilor I. Cozma (Dinamo) este noul purtător
început de toamnă. Intr-un capăt 

! aeroport avioane, multe lavioa- 
:. Sub o aripă, trei fete, cu fețe 
onzate. Intrăm în discuție. Deoda-

Am aflat că avioanele sînt pilota
te de maestrul sportului Simion Oțoiu, 
Constantin Onciu și Șțefan Calotă.

O voce de bas „la start!" și cele
. zgomotele motoarelor pornite alu
ri domină totul. Avioanele decolea- 
i. Dispar, apei se reîntorc deasupra

' .. i,C ■

trei fete se îndreaptă spre 
Georgeta Prejbeanu 
atit de familiar.

stă
ll>

în
aparate, 
carlingă

Parașutismul a devenit un sport al maselor In zilele noastre. lată 
un îndrăzneț stăpln al aerului coboruid din albastrul înălțirnUor...

noaștem că sînt o performanță dem 
nă de invidiat I

După zborul celor trei instruc
toare, pe albastrul cerului apare 
un avion cu o siluetă elegantă. La 
un moment dat, dintr-o figură a 
crobatică se desprinde din corpul 
avionului un punct Ce s-a întîm- 
plat ?! Sare pilotoil A nul! Un 
parașutist îndrăzneț fși arafă mă
iestria. Este loan Badiioc — cu
noscut în acest sport al cutezăto
rilor.

Cerul de septembrie e brăzdat 
actun de trei biplane. Trei puncte 
se desprind și se apre.'ie vertigi
nos de părnînt. In curmd culorile 
vii ale parașutelor strălucesc în bă
taia soarelui, iar parașutiștii se 
apropie plutind de sol.

Alt biplan mare și greoi mîrîie 
înfundat deasupra capetelor noas
tre. Se înalță din ce în ce mai 
mult, devine din ce în ce mai mic. 
Iată, acum, trei puncte minuscule 
îi părăsesc bordul.

Sînt trei oameni. Stau îmbrăți
șați, unul lîngă altul, la înălțimea 
aceea amețitoare și coboară vertigi
nos spre părnînt. Ce fac? De ce nu-și 
dau o dată drumul? Ba da! Iată-’, 
se desprind unul de altul în formă 
de rozetă, mai coboară cîteva clipe 
liber, apoi deasupra lor apare un 
petic mic alburiu care se transformă 
într-o „umbrelă" mare de un alb 
imaculat...

...Frumoasa demonstrație aviatică 
de la Clinceni a fost încheiată de 
maestrul sportului Constantin Ma- 
nolache, cunoscutul și apreciatul 
pilot, care a demonstrat o înaltă 
școală acrobatică. Măiestria sa a 
fost admirată și aplaudată ca și 
anul trecut, pe aerodromul de la 
Tușino sau la sfîrșitul lunii trecute 
la Budapesta, unde spectatorii mi
tingului aviatic au fost cuceriți de 
demonstrația pilotului romîn.

OTTO BENKO

al tricoului galben
9 Juszko — reprezentativa R.P.U. — „recordmanul^ 
panelor ® M. Voi nea a pierdut 15 minute Dinam» 

și-a consolidat poziția de lider în clasamentul 
general pe echipe

Gluj 6 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — De la Reghin la Cluj 
(itinerarul etapei a Vll-a) nu sînt 
decît 105 km. Dar ce n-a reușit să 
facă ploaia rece din etapa a II-a, de-a 
lungul a peste 200 km a realizat, în 
schimb, drumul dur dintre Reghin și 
Cluj: destrămarea plutonului și pro
ducerea unor mari perturbări în cla
samentul general individual. A fost o 
etapă dificila, care a solicitat concu- 
renți’or nu numai eforturi sporite, ci 
și menținerea calmului în situații grele. 
Maghiarul Juszko a trebuit să opreas
că de nouă ori pentru a schimba ba- 
ieurile găurite de pietrișul ascuțit de 
pe șosea, Cohanciuc, Ziegler ș.a. s-au 
oprit de 5—6 ori. iar I. Stoica, căruia 
i s-a defectat pinionul, a plonjat pe 
scurtătura dintre serpentine, oprin- 
du-se numai cu eforturi grele și cu 
o stapînire de sine demnă de laudă 
pentru un rutier tînăr. Purtătorul tri
coului galben — Marcel Voinea — 
a trebuit și el să schimbe trei baioiiri. 
La înlocuirea celui de al treilea a fost 
obligat să aștepte zece minute mașina 
atelier. O sumară adițiune a panelor 
suferite de toți alergătorii ne-a pus 
în fața următoarelor cifre : aproape 
100 de baiouri schimbate. Doar 6 aler
gători (Șelarii, Calcișcă, G. Moiceanu, 
Cozma, S. Ariton și I. Hora) au fost 
scutiți de neplăcerea de a repara de
fecțiuni în această etapă. „Eroul eta
pei" a fost chiar învingătorul ei. 
tînărul și talentatul ciclist I. Cozma 
(Dinamo). Dovedindu-se revelația 
actualului sezon, acest rutier, în care 
ne punem mari speranțe, a făcut o 
cursă entuziasmantă, demonstrînd că

pregătirea fizică, hnbirțată armonios 
cu pregătirea tehnică, cu dîrzenia și 
voința fermă de a învinge, conduc în
totdeauna la victorie. Detașîndu-se de 
plutonul celor mai buni alergători ar 
cursei, el a susținut într-tm ritm rapid 
o evadare de peste 40 km. luînd urmă
ritorilor săi un avans de 5 minute. La 
Cluj el va înjibrăca tricoul galben 
(este al patrulea alergător tînăr care 
preia semnul distinctiv al liderului)' 
și diferența de aproape 5 minute ca-, 
re-1 separă în clasamentul general do 
al doilea clasat îi dă speranțe mar» 
într o victorie finală.

PE TRASEUL CURSEI

La ora 10 pe o vreme foarte fruf 
moașă s-a dat din Reghin startul ît» 
etapa a VII-a. După cîțiva km. ini 
trăm pe drum de țară, cu pietriș șB 
mult praf. Plutonul se înșirate; încep 
panele de baiouri. Giifd arbitrul prin
cipal permite mașinii noastre să-i de
pășească pe alergători, îrttîlnim pe șo
sea Ia intervale de 50—100 m, cicliști 
răzleți. Mai îrrtîi pe clujeanul Lengyel, 
apoi pe C. Istrate, care a spart, pai 
Stan Ion, iugoslavul Kostici, Hora 
(suferind de stomac nu poate face față 
ritmului), Kubrik, pe Gh. Neagoe și 
Godolei, ambii în pană. La km 13 î* 
ajungem pe Angelescu, Devay, Mihăi- 
lă. urban și Klein. Ceva mai încolo,. 
Marcel Voinea suferă prima defecțiu
ne.

Drumul urcă și coboară serpentine»
H. NAUM j

(Continuare in pag. a 4-a) jft

Au luat sfîrșit J. M. I), de la Torino»

lolanda Balaș și Cornel Porumb, campioni mondiali universitari

aoastră. Pun o întrebare, nici un 
;ăspuns. Toți ochii sînt ațintiți spre 
Szurtil înălțimilor.

Cele trei avioane romînești zburau 
!n formație de cocori, unul lingă al
tul. Acum se lasă vertiginos în jos, 
se ridică iar. Un looping în formație. 
Urmează o „ranversare". Apoi, iarăși 
un looping îti fir indian, o „răstur
nare" pe o aripă...

— Parcă sfiit legate cu sfoară — 
se aude alături o voce.

— Ea și Sanda (adică Ruxandra 
Agache), mă informează Elena Barac, 
au 11 ani de zbor!

— Și dv. ?
— Eu, mai puțin. Numai 9!
Aflăm că Elena Barac este deți

nătoarea unui record de înălțime 
pe care nici bărbații n-au putut să-l 
doboare ! Gei 6420 metri obținuți 
eu un aparat care are un plafon de 
numai 5000 metri trebuie să recu

TORINO 6 (prin telefon). Duminică 
seara au luat sfîrșit Jocurile Mondiale 
Universitare — ediția 1959.

Ultimele două reuniuni ale concursu
lui de atletism ne-au adus satisfacția 
unor frumoase victorii repurtate de să
ritorii noștri în înălțime : lolanda Ba
laș și Cornel Porumb. 16 concurenți 
s-au prezentat sîmbătă la proba de 
săritură în înălțime. Campionul R.P.R. 
Cornel Porumb a intrat în concurs la 
1,80, înălțime pe care a trecut-o din 
prima încercare, ca și la 1,83—1,87—- 
1,90—1,93—1,96. In acest fel, studentul 
clujean a condus în permanență în-

întreceri eckiliLrate, 
iu disputate și... surprize 

mpionatele republicane de handbal
jocuri viu

in ca
Din relatările corespondenților noș

tri cil privire la partidele disputate 
sîmbătă și duminică în cadrul celor 
trei campionate republicane de hand- 

•bal desprindem îmbucurătoarea cons
tatare că actuala ediție a campionate
lor se desfășoară la un nivel corespun
zător. Iată cîteva aprecieri pe margi
nea partidelor din cea de a II-a etapă:

Cetatea Bucur a cîștigat derbiul 
feminin

Sîmbătă, pe stadionul Giulești, hand
balistele de la Cetatea Bucur au furni
zat tiu joc frumos, eficace și'de un bun 
nivel tehnic, cîștigînd derbiul feminin

al etapei, în compania formației bucu- 
reștene Rapid. Cetatea Bucur a avut 
inițiativa, a condus aproape tot timpul 
jocului și a obținut victoria cu 6—4, 
după ce lă pauză a condus cu 4—3. 
Bine au jucat și handbalistele de la 
Rapid, dar echipa nu ni s-a părut su
ficient sudată și, în plus, atacul a 
comis o serie de greșeli. Au marcat: 
Vasile Antoaneta — în mare formă — 
4, Maria Ghiță și Marina tipa pentru 
Cetatea Bucur și Maria Constantines- 
cu 2, Ana Stark și Elena Drăghici 
pentru Rapid. Arbitrul D. Lupesc.u a 
condus formațiile: CETATEA BUCUR:

'Continuare in pag. a 2-a) QORNEL POgUMB.

trecerea. La 2,01 m. In luptă cu alți
4 săritori de valoare, el este singurul 
care trece înălțimea (din a 2-a încer
care) cîștigînd astfel titlul de campion 
mondial universitar. In continuare, cla
samentul se prezintă astfel: 2. Ma- 
rianouici (Iugoslavia) 1,96 m; 3. Fa- 
brikowski (R. P. Polonă) 1.96 m; 4. 
Alexandrov (R. P. Bulgaria) 1R6 mi 
5. Enquist (Suedia) 156 rn; 6. Ma- 
tejka (R. Cehoslovacă) 1,93 m.

In ultima zi de concurs lolanda Ba
laș a obținut, în ciuda unei piste total 
necorespunzătoare, o performanță ex
celentă : 1,80 m. lolanda a început 
concursul la 1,65, trecînd apoi din 
prima încercare la 1,70 m și 1,73 m, 
din a doua la 1,76 și din prima la 
1,80 m. Incercînd la 1,84 m, record
mana lumii a avut o primă săritură 
foarte bună, de puțin dobocîtă. In 
acest fel, lolanda Balaș a cucerit pen
tru a doua oară consecutiv titlul de 
campioană mondială universitară.

Sulițașii noștri, de la care așteptam 
mai mult, nu ne-au putut aduce decît 
două medalii de bronz. Concurînd bol
nav, Alexandru Bizim a avut o sin
gură aruncare, prima, mai bună: 
72,81 m, cu care s-a clasat abia al 
treilea. Pe locul 1; Solomon (R.F.Q.) 
7555 m, iar pe locul 2: Kulcsar 
(R.P.U.) 75,S0 m. Ca un rezultat 
slab — 46,86 m — Maria Dițl nu și-a 
putut apăra titlul cucerit cu doi ani 
în urmă la Paris, fiind întrecută de 
Ozolina (U.R.S.S.) 49,95 m și de
Figwer (R. P. Polonă) 47,02 m.

După un excelent 47,5 sec. în semi
finale, Traian Sudrigean a ocupat locul
5 în finala probei de 400 m, cu 48.2 
sec. Clasamentul: 1. Snajder (Iugosla
via) 47.5 sec; 2 .Oberste (R.F.G.) 47.9 
sec; 3, Flapped (R.F.G.) 475 seci

IOLANDA BALAȘ
4. Trousil (Cehoslovacia) 485 sec~ 
Tot pe locul 5 s-a clasat și Mardiși 
Cuțui la 800 m. Iată rezultatele: 1«. 
Gouilleax (Franța) 2:11,1; 2. Schiller: 
(R.F.G.) 2:11.1; 3. Kadințeoa (U.R.S.S.)) 
2:12,3; 4. Isaieva (R. P. Bulgaria)) 
2:13,4; 5. Cuțui (R.P.R.) 2:16,2. Alte, 
rezultate precum și amănunte asuprai 
întrecerilor atletice de la Torino vomi 
publica în numărul nostru de mîine.

La baschet, clasamentul turneului! 
final este următorul: 1. U.R.S.S.: 22. 
Italia 3. R. Cehoslovacă ț 4. R. Pi 
Ungară.



Întreceri echilibrate, jocuri viu disputate și... 
surprize in campionatele republicane de handbal

Farul Constanta Iii
(Urmare d. n pag. /)

Cazacu-Roștl, Aron, Iordan, Popescu, 
Teodor-Dumitrescu, Mureșan, Jipa, 
Ghiță, Vasile; RAPID: Zăinescu (Po- 
•pa)-Stănescu, Grisler, Harosa, Alagda, 
’Coșug-Miclea, Constantinescu, Dră- 
jghici, Stark, Boian. A mai jucat Elena 
Nebunoiu.
Dinamoviștii bucurețteni au termi
nat la egalitate cu cei clin Orașul 

Stalin
După un meci specific de campionat 

tn care, așa cum era de așteptat, am
bele ‘formații au luptat pentru victorie 
cu toate forțele (ne pare rău însă 
că uneori această întrecere a fost mar
cată de durități), dinamoviștii bucu
reșteni au trebuit să se mulțumească 
doar cu un punct, pe care l-au cîștigat 
de-abia în ultimul minut de joc. Di
namo Orașul Stalin a intrat pe teren 
hotărîtă să facă un joc de valoare și 
a reușit. Surprinși, bucureștenii s-au 
trezit că după cîteva minute de joc 
scorul le era defavorabil cu 2—0. 
De-atunci, pînă la sfîrșitul partidei, 
Dinamo Orașul Stalin a condus de fie- 
care dată pînă în ultimele minute ale 
meciului. La 12-412 — în ultimul mi
nut de. joc Miscteș II înscrie și Dina
mo Orașul Stalin preia din nou condu
cerea. Se părea-că jocul va lua sfîrșit 
cu victoria oaspeților. La un contra
atac al bucureștenilor, arbitrul Wag
ner acordă însă lovitură de la 14 m. 
și L. Popescu transformă imparabil: 
13—13. Au marcat: Jekel 4, Misckeș 
II 3, Weber 3, Donca 2 și Pali pentru 
Dinamo Orașul Stalin și L. Popescu 
4, Costache Mircea II 3,-Zickeli 2, Ivă- 
neșcu 2, /Mat, 2 pentru Dinamo Bucu
rești. Au jucat formațiile : DINAMO 
BUCUREȘTI: Redl (Ilie)-Ristoitt, Po
pescu, Covaci, Bădulescu. Iliescu-Ivă- 
nescu, Costache Mircea II, Hnat, Zi- 
ckeli, Nimesch. A mai jucat Costache 
Mircea I.: DINAMO ORAȘUL STA
LIN : Krestels—Diring, Florea, Jurak, 
Donca, Mihăilescu-Jekel, Misckeș II, 
Palian, Weber, Pall.

DAN G.
FEMININ CATEGORIA A

Știința Buc.-Steaua roșie Sibiu 
9—4 (7—2)

Joc frumos, viu disputat. Scorul nu 
reflectă însă real raportul de forțe. E- 
chipele s-au prezentat la valori apro
piate. S-au remarcat: Rotii, Cirligea- 
ntt și Szdkb de la Știința și Waltzer și 
Lucia Dobre de la Steaua roșie Sibiu. 
Foarte slab a apărat lise Hofman (Si
biu).

A'. Tokace/s-corespondent
Record Mediaș-C. S. Tg. Mureș 

2—5 (0—5)
Oaspeții au atacat mai mult și mai 

eficace. Joc frumos, însă de factură 
tehnică slabă. Au marcat : Cătineanu 
2. Szasz, Incze, Stef și Beretzki pentru 
Tg. Mureș și Zintz și Sitschel pentru 
Mediaș.

Dan VinG/ă-corespoijdent
C.S.M. Reșița-Constructorul 

Timișoara 1—5 (0—2)
Deși au dominat, handbalistele din 

Reșița au pierdut din cauza ineficaci
tății înaintării. Foarte bine a apărat 
Anghel (Constructorul).

Știința Timișoara-Tractorul Orașul 
Stalin 2—1 (1—1)

_ Un joc frumos, cîștigat la limită de 
timișorence prin punctele înscrise de

ggHJJ” II § M »
REZULTATELE ALERGĂRILOR DE IERI

Principala alergare a reuniunii de ieri de 
la Băneasa a fost premiul Buzdugan, rezer
vat cailor de doi ani din prima categorie.

Galop, mareînd un ușor spor de valoare, 
3a reușit să obțină victoria, întrecîr.d dc 
justețe pe Mărțișor și Acra.

Caii de trei ani și adulți din prima cate
gorie au participat în premiul Nuntaș. Cu 
acest prilej, armăsarul Bec a realizat a doua 
victorie consecutivă, depășind pc Așa da și 
Graur.

REZULTATELE TEHNICE SINT 
URMĂTOARELE

I. Leandiu (Crișan), Milacol, Gianit. Cota:
3.50- t28,50 lei.

II. Simplon (Cîmpeanu), Vultur, Asia. 
Ccta: 1,80—27,00—16,30 lei

III. Ceardac (Cîmpeanu), Ripensia, Himera, 
Cota: 2,50—7,20—6,70 lei. Ordine triplă:
102.80 lei.

IV. Galop (Lazăr G.), Mărțișor, Acra. 
Cota: 6,00—24,30—24,20 lei.

V. Bec (Drăghici), Așa da, Graur. Cota: 
6,40—32,40—81,50 lei. Ordine triplă: 121,30 lei.

VI. Gutin (Drăghici), Amara, Cricov. Cota:
8.50— 58,80—31,50 lei.

VII. Neluța (Stoian P.), Justin, Jaguar. 
Cota: 3,5&—24,30—21,40 lei. Ordine triplă:
103.80 lei..

VIII. Jeni (Baldovin), Viorica, Bombonel. 
Cota: 2,00—5.50—9,10 Ici.

ALERGĂRILE DE MIERCURI:
Miercuri 9 septembrie la ora 15,30 se or- 

gai izează o reuniune pe Hipodromul Băneasa 
Ti ap.

Programul prezintă variate puncte de atrac
ție. In premiul Plevna concurează Vampir, 
Succes, Zăduf, Zvon II, Japoneza, și alți 3 
cai din^ prima categorie. In premiul Lotrioara 
participă 8 mînji din prima categorie' Didana 
1540 (Bonțoi Gh.), Vișcu 1560 (Marcu Tr.), 
Frăsinet 1560 (Szabo I). Atlet 1580 (Avram 
G.), Băsmăluța 1580 (Mihăilescu), Silvan 1600 
(Vasile Gh.), Tarantella 1620 (Brailowsky), 
Nun mare 1620 (Tunase Gh.)

Cri mai numeros pluton 11 concurent! îl 
prezintă premiul Porumbar' In celelalte aler
gări loturile sînt de asemenea bine alcătuite.

Un aiac reușit al handbaliștilor de la C.CfA.
I (Foto: V. Bageac)

marcat: Jakob 5, Reitz 3, Michel 2,Oster și Konț. De Ia Tractorul a mar
cat Edelhardt.

MASCULIN CATEGORIA A

Voința Sibiu-C S.M. Reșița 
9—11 (2—6)

In prima repriză gazdele au jucat 
slab. Victoria reșițenilor este pe deplin 
meritată. Ei au practicat un joc în 
viteză, au tras mult la poartă. Sibienii 
au ratat 3 lovituri de la 14 m.

C. Pi/aru-corespondent
CC.A.-Chimia Făgăraș 10—11 (5—4)

Un rezultat surpriză. Deși conduși 
cu 3—0, oaspeții att egalat și în repri
za a 11-a au luat conducerea cu 7—6, 
nemaicedînd inițiativa pînă la sfîrșitul 
jocului. Chimia a jucat bine tactic, folo
sind blocajele care le-au permis să 
aibă întotdeauna un jucător liber în 
poziție de șut. Au înscris : Tischler 3, 
Schneider 3, Graef, Richter, Martini și 
Banda 2 pentru Chimia și Bulgarii 4, 
Nodea 2, Barabaș 2, Câliman și Jo- 
chman pentru C.C.A.

ADRIAN VASIL1U
Tehncmetal Timișoara-Victoria 

Jimbolia 12—10 (5—5)
O partidă foarte echilibrată în care 

timișorenii s-au dovedit mai buni. Au

In campionatul categoriei B, după două etape, conduc C.S.M.S. lași
Seria I

PRAHOVA PLOEȘTI — DINAMO 
GALAȚI 1—1 (1—0)

PLOEȘTI 6 (prin telefon). Intîlni- 
rea a plăcut numeroșilor spectatori, 
care au asisitat la un joc viu disputat, 
presărat cu multe faze spectaculoase. 
Gazdele, cu mai multă precizie în 
loviturile de poartă, puteau cuceri cele 
două puncte. Au marcat: Cristache 
(min. 27) pentru Prahova și Weber 
(min. 50) pentru Dinamo. (L. Holan — 
coresp.)
RULMENTUL' B1RLAD — UNIREA 

IAȘI 2—0 (1—0)
BIRLAD 6 (prin telefon). Cei peste 

3000 de spectatori au aplaudat în 
delung victoria obținută de echipa lor, 
Ia capătul unui meci de o bună fac
tură tehnică. Cele două puncte au 
fost _ înscrise de Chirilă în minutele 
15 și 75. S-au remarcat: Chirilă, Mo 
toc, de la învingători, Ciurugă și 
Florea de la oaspeți. (Eliade Solo
mon — coresp.)
VICTORIA' SUCEAVA — VICTORIA 

BUZĂU 2—1 (1—01
SUCEAVA 6 (prin telefon). După 

aspectul jocului, oaspeții (care au 
practicat un joc mai clar) ar fi me
ritat un punct. De remarcat că din 
min. 15 ei au fost nevoiți să joace în 
10 oameni din cauza accidentării lui 
Mungiu. Golurile au fost marcate de 
Potolea (min. 37) și Burlacii (min. 
87) pentru localnici si Florut (min. 
75) pentru oaspeți. (D. Nicoriuc — 
coresp. 1

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. RĂ
DĂUȚI 5—0 (3—0)

BISTRIȚA 6 (prfn telefon). Meciul 
a fost la discreția localnicilor, care 
au făcut un joc bun, îndeosebi în 
atac. Oaspeții, lipsiți de experiență, 
au luptat totuși cu mult elan, dar n-an 
putut face față numeroaselor acțiun’ 
ofensive organizate de gazde. Au mar 
cat: Rădulescu (min. 4), Copil I 
(min. 36, 50). Hadv (min. 49). Po 
pescu (min. 70). (O. Berbecariti 
coresp.)
UNIREA FOCSANI — S.N.M. CON

STANȚA 1—1 (1—01
FOCȘANI 6 (nrin te’efonL Jocul « 

M't de o factură tehnică s’aM. pre
sărat cu numeroase durități. Au în

Ghimpel și Sipoș pentru Tehnometal 
și Jost 4, Valenu 3, Vranjar 2 și Kusty 
1 pentru Victoria Jimbolia.

A. Gross-coresp. regional
C.S.M.S. lași-Rapid București 

8—8 (4—5)

Ambele echipe au luptat pentru victo
rie într-un joc frumos, cu faze specta
culoase și viu disputat. Au marcat: 
Țipu 7, Hurubeanu pentru CSMS Iași 
și Ionescu 3, Constantinescu 4 și Cer- 
nat pentru Rapid.

P. Codrea-coresp. regional
MASCULIN CATEGORIA B

Știința București-C.S.A. Marina 
Constanța 14—15 (f>—8).

I. C. Arad-Știința Petroșani 23—IC 
(12-7).

Dinamo Tg. Mureș-Textila Cisnădie 
11—13 (6—6).

Stăruința Odorhei-Voința Sighișoara
11— 17 (4—8).

Dinamo Bacău-C. S. Piatra Neamț 
9—7 (6—6).

Recolta Hălchiu-Stiința Galați 11—5 
(9-3).

Petrolul Ploești-Petrolul Teleajen
12— 8 (3—1).

scris: Cociș (min. 42) dintr-o pasă 
primită de la Pasan și Peftiță (min. 
80). (Aurelian Axente — coresp.)

C.S.M.S. IAȘI — C.F.R. PAȘCANI 
5—0 (2—0)

IAȘI 6 (prin telefon) Cei peste 10 
mii spectatori au asistat la o partidă 
foarte frumoasă. încă din primele mi
nute, gazdele încep să domine și în 
min. 3 reușesc să deschidă scorul, 
prin Cruțiu. In continuare, localnicii 
stăpînesc terenul, construind acțiuni 
spectaculoase. Ei marchează pînă la 
sfîrșitul partidei încă de patru ori 
prin: Unguroiu (min. 32), Demien 
(min. 47, 60) și Dram (min. 86). 
(P. Codrea — coresp. regional).
FORESTA FĂLTICENI — ȘTIINTA 

BUCUREȘTI (amînat) 
CLASAMENTUL

Galați; Victoria Buelu—Șt'ința București, 
Unii ea Ec cșani—Unirea Iași; C.S.M. Rădăuți— 
Fcresta Fălticeni; C.F.R Pașcani—Rulmentul 
Bîilad; Victoria Suceava—Prahova Plocști; 
S.N.M. Constanța- -Gloria Bistrița

1 C.S.M.S. lași 2, 2 0 0 7 1 4
2. Dinamo Galați 2 1 1 0 3:1 3
3. Prabcva Ploești 2 1 i 0 5:3 3
4. Gloria Bistrița o 1 0 1 5:2 2
5. Rulmentul Bîrlad 2 1 0 l 2:1 2
6 Uniiea Iași 2 1 0 1 2:2 2
7. Victcîia Șuceava 2 1012-3 2
8 C.F.R. Pașcani 2 1 0 1 2:6 2
9 C.S.M.S. Rădăuți 2 1 0 l 1:5 2

10. S.N.M. Constanța 1 0 i 0 1-1 1
11. Unirea Focșani 2 1 0 1 2 3 1
12. Forcrta Fălticeni 0 0 0 0 0-0 0
13 Știința București 1 C G 1 2:4 0
14. Victoria Buzău 2 0 0 2 2.4 0

ETAPA VIITOARE: C.S.M.S lași—Dinamo

Seria a H-a
A. S. POMPIERUL BUCUREȘTI — 

METALUL OȚELUL ROȘU
2—0 (1—0)

Meciul a început cu atacuri puter
nice ale echipei oaspe. După primele 
10' minute de joc, bucureștenii își re
vin, inițiază cîteva acțiuni spectacu
loase, una din ele fiind concretizată de 
George Marin în minutul 15: 1—0. 
In repriza a dcua bucureștenii mai 
înscriu un gol prin Marin Apostol 
(min. 75), terminînd învingători cu 
scorul de 2—0 (1—0). Arbitrul C. 
Ianopol (Constanța) a condus meciul 
cu multe greșeli, care au influențat 
desfășurarea partidei, (t.r.).

ȘTIINTA CRAIOVA — ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 2—2 (1—0)

Craiova 6 (prin telefon). Rezultatul 
de egalitate nedreptățește pe studenții

După un joc slab

Rapid a învins Progresul cu 2-0 (1-1
Numai 10 sau cel mult 15 minute 

din meciul Rapid — Progresul au 
fost interesante, au produs animație 
în tribune. Fața de cele 90 minute pe 
care le-a hărăzit regulamentul pentru 
desfășurarea unui meci de fotbal, să 
recunoaștem că e foarte puțin...

Partida a început, de fapt, abia în 
min. 39 — deci, cu 6 minute înainte 
ca arbitrul M. Popa să fluiere sfîrși
tul primei reprize — atunci cînd fun
dașul dreapta al Rapidului, Neacșu, 
profitînd de poziția retrasă a mijlo
cașilor adverși, a ajuns pînă în mar
ginea careului de 16 metri, de unde 
a centrat. Ge'orgescu a țîșnit dintr-un 
buchet de jucători și, mareînd frumos 
cu capul, a făcut ca întîlnirea să 
iasă din anonimatul de pînă atunci.

Ce s-a înțîmplat pînă la deschide
rea scorului ? Mai nimic. Rapid a 
fost echipa care a dominat, dar înain
tarea n-a șțiut să-și finalizeze acțiu
nile, n-a ajtins nici măcar în situația 
de a-1 pune la încercare pe Birtașu. 
Am notat, Jn tot acest interval, un 
singur șut „p^ poartă" tras de Ene II 
de la 30 metri și, bineînțeles, prins cu 
ușurință dc portarul Progresului. In 
rest, Rapidul s-a mulțumit să „con
troleze" jocul, să inițieze mai multe 
atacuri, dar. nici unul din ele bine 
orientate, mai ales în apropierea ca
reului de 16 metri. Progresul, lăsînd 
impresia că e dispus mai de grabă 
să se apere în acest meci, a avut to
tuși în Mafteuță un creator remar
cabil, astfel că ceilalți înaintași s-au 
întîlnit cu cîteva situații favorabile. 
Progresul a fost chiar pe punctul de 
a marca în min. 32, dar Dungii, ieșind 
ooortnn din poartă, i-a micșorat un
ghiul lui Vasilesctt și acesta n-a putut 
sălta balonul decît... peste poartă.

Repriza a doua nici n-a început 
bine și micul reviriment pe care îl 
înregistrase partida prin golul Rapi
dului a luat sfîrșit. In primul minut, 
Văcarii a alergat pe extremă, a cen
trat la fel ca Neacșu în prima parte 
a jocului și... Caricaș, nejenat de ni
meni, a reluat cu capul în poartă, nu 
mai puțin precis decît o făcuse Geor
gescu la primul gol... Și cu aceasta, 
lucrurile s-au lămurit. (Nu ne referim 
și ia alte două situații, cînd Caricaș a 

oraioveni, care au jucat foarte bine 
conducînd pînă în min. 80 cu 2—0. 
Cele două goluri înscrise de Scorțan 
(min. 8) și Pană (min. 60) reflectă 
numai în parte superioritatea lor evi
dentă.

Craiovenii au avut însă o cădere 
inexplicabilă în ultimele 10 minute 
permițînd tripletei timișorene (Gîr- 
leanu—Manolache—Lereter) să acțio
neze în voie și să salveze echipa lor 
de la înfrîngere (Lereter a înscris în 
min. 84 și 89). (A. I. Chiuza — co
resp).
FLACARA MORENI — METALUL 

TIRGOV1ȘTE 1—0 (0—0)
Moreni 6 (prin telefon). Localnicii, 

superiori atît din punct de vedere 
tactic cît și tehnic, au obținut o vic
torie meritată, cu scorul de 1—0, prin 
punctul înscris de Badea (min. 59). 
(Andrei Paul — coresp.)

POIANA CÎMPINA — JIUL 
CRAIOVA 2—2 (0—0)

Cîmpina 6 (prin telefon). După un 
joc viu disputat craiovenii au reușit 
un nesperat rezultat de egalitate. Ei 
au condus cu 1—0 și 2—1 și nu a lip
sit mult ca să părăsească învingători 

Sziklay, portarul Metalului din Oțelul Roșu, iese la timp in int 
pinarea unei mingi înalte, pe care o culege deasupra unui adversar.

(Foto; T. Roibu

provocat panică la propria sa 
tăi) Rapidul a mai atacat pi 
cîteva minute, a încercat prin 
gescu să majoreze scorul ( 
„bombe" au trecut de puțin pe 
poartă) și apoi... s-a declarat 
tuinit de rezultat. Faptul că dup 
țin timp Progresul a trebuit să 
în 10 oameni, prin eliminare 
Smărăndescu, i-a dat. în plus; 
dului, certitudinea că nu se mai 
produce nici o surpriză. Singur; 
priză, ca să spunem așa, a lost 
că Progresul, cu un om în mir 
dominat și că mijlocașii, care 
cînd efectivul era complet, nu 
seră aproape niciodată linia de 
tru, âtt susținut atacul pînă în. 
reul advers. Dar rezultatul n-; 
putut fi schimbat. De altfel, 
seama de desfășurarea generală 
cului, victoria Rapidului este 
tată.

Arbitrul M. Popa a condus bi 
ceasta partidă. Despre două 
deciziile sale, care nu ni s-au 
că se încadrează în litera regui; 
tulul, vom discuta în mimări 
mîine.

RAPID: DUNGU — Neacșu, 
DEANU. MACRI — BODO. Lan 
Copil, Ene II, Ozon, Georgescu 
carii.

PROGRESUL: Birtasu — T 
seu. Caricaș, NEDELCU — PE 
SCU. ȘTIRBEI — Birn. Smărăm 
Vasilescu, MAFTEUȚA, Marin.

JACK BERAI

DE I
1- *

13

C
1- G
3—2
2- 2

SFPTEN

REZULTATELE ETAPEI
Petrolul—Dinamo Bacău 
Dinamo Buc.—C.C.A 
Progresul—Rapid 
Jiul—Minerul 
Farul—Știința 
Steagul roșu—U.T.A.
ETAPA VIITOARE

LUPENI: M.nciul—Rarid.
BAC AU: Dinamo—Jiul. 
BUCUREȘTI: C.C.A—Farul. 
BUCUREȘTI: Progresul—Steagul 
ARAD: U.T.A.—Dinamo Buc.
Meciul Știința—Petrolul a fost a 
Miercuri 9 septembrie se dispui 

stadionul Giulești, restanța Rapid—-1

terenul de joc. Punctele au fo 
scrise de Ciurez (min. 46 și 75) 
tru Jiul și Ene III (min. 55) < 
din corner și Dima (min. 85) p 
Poiana Cîmpina. (B. Păltinean 
coresp.).
DRUBETA T. SEVERIN — ' ’

PITEȘTI 0—1 (0—0,
T. Severin 6 (prin telefon). C 

mînd buna lor pregătire, piteșter 
terminat învingători și în aceas 
tapă, trecînd în fruntea clasamen 
Singurul gol al partidei a fost îr 
de Pantea în minutul 81. (Gh. M; 
— coresp.).
C.F.R. TIMISOARA — CARP 

S.INA1Â 2—2 (2—1)
Timișoara 6 (prin telefon). Oa 

au depășit printr-un joc rapid ș 
guros echipa greoaie a tiniișore 
care a jucat în mod practic din t 
tul 2 în 10 oameni (Androvici 
accidentat, fiind în continuare si 
figurant). Cele patru goluri au 
înscrise de: Boroș (min. 20 și 
pentru C.F.R. și Dulamă (min. 3 
Petrescu (min. 74) pentru Ci 
Sinaia. (Al. Gross — coresp.).



iar campionii pe locul 10, in categoria A la fotbal!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U---------------------.

rolul Ploești 
pe teren

învins din nou Dinamo București a întrecut pe C C. A 2-1 (O

, 6 (prin telefon). Sîmbătă 
niază, fotbaliștii ploeșteni au 
:ea de-a doua înlrîngere pe 
opriu, cedînd cu 3—1 (1—1) 
formației Dinamo Bacău. Plo- 
u avut mai mult inițiativa în 
nd mai des la poarta apărată 
. Ei au părăsit arena învinși 
celor trei greșeli ale apărării 

osebi acelora comise de stope- 
inescu, depășit în permanență 
tașii băcăoani. Gazdele au mai 
și prin faptul că în atac și-au 
jocul pe tripletă, canalizînd 

lea acțiunilor la Dridea, care 
line supraveghiat de Cîrnariu. 
io Bacău a constituit o fru- 
urpriză pentru cei 12.000 spec- 
are au apreciat jocul dinamic, 
n diagonală și contraatacurile 
In plus, dinamoviștii au jucat 

s-au organizat în apărare. 
:um s-au marcat golurile: în 
37 Bădulescu pasează greșit, 
ajunge la Vătafu și acesta îl 
lung, în diagonală, pe Publik, 

rchează peste Sfetcu ieșit din 
Egalarea se produce peste 5 
:înd, la un atac inițiat de Pa- 
3abone îl deschide pe Dridea 
jcrie din voie, de la 6 m. In 
77, Publik îl depășește pe Ma 
intră în careu, pasează lui 

acesta înscrie sub bară. Cu 5 
înainte de terminarea meciului, 
dominare a ploeștenilor Publik 

i nou de Marinescu și mărește 
tl echipei sale la 3—1.
u C. Mitran (Buc.) a condus

propriu
cu competență și autoritate următoa
rele formații : Petrolul : Sfetcu—Pa- 
honțu, Marinescu, NEACȘU 1 — FRO- 
NEA, TABARCEA — Conștantinescu, 
D. Munteanu, Dridea, Babone, BA- 
DULESCU.

Dinamo: FAUR—GIOSANU, CIR- 
NARU, Cincu—Vătafu, UJVARY—Ră- 
dulescu, ȚIRCOVNICU, FILIP, (Pu
blik min. 60) Ciripoi, Publik (Filip 
min. 60).

M. BEDROSIAN — coresp. regional

“ Dina-:
C.C.A. a fost, de astădată, 

exact, de ultimele 
— prin dramatis-:

Reniimele „eternului derby' 
mo 
salvat de final. Mai 
cinci minute, care 
mul lor, prin cele două goluri din 
minutele 86 și 87 — au făcut pe 
spectatori să uite, pentru un timp, că 
pînă atunci jocul fusese nu numai des
tul de slab calitativ, dar, pe alocuri, 
chiar penibil prin numeroasele sale 
nereigularități, prin accidentările pro
duse în ambele părți, prin actele de 
nesportivitate care au dus la elimina
rea unor jucători. Jucînd nervos, ară-

și frumosJoc dinamic
Farul Constanta —Știința Cluj 3-2 (1-1)

CLASAMENTUL

3 2
3 2

1 0 5:8 5
0 1 5:3 4

io Bacău 8 1 2 0 5:3 4
2 1 1 0 2:0 3

i 3 1 1 1 5.5 S
no Buc. 8 1 l 1 33 3
ul roșu 3 0 3 0 5:5 3

3 1 I 1 2:3 3
L 2 0 2 0 3:3 2
Iul 3 l 0 2 5.7 2
ul 3 0 21 1:2 2
esul 3 0 0 3 2:6 0

CONSTANȚA 6 (prin telefon). Jo- 
cui dintre Farul și echipa studen
ților din Cluj, urmărit de 30.000 de 
spectatori, a fost foarte dinamic, cu 
faze de poartă palpitante.

Victoria Farului, < 
schimbat în bine în ultimul 
a fost întrutotul meritată, , 
că localnicii au atacat cu mai mul
tă insistență, au șutat mai mult la 
poartă. Ea s-a realizat totuși' destul 
de greu. Aceasta fiindcă, în primul 
rînd, echipa a fost handicapată de 
forma 
care, a primit două goluri parabile 
și în al doilea rînd fiindcă a pre
zentat un stoper improvizat (Datcu). 
Olaru — de departe cel mai bun de pe 
teren — are meritul că a acoperit cu 
succes mijlocul terenului, a coordo
nat bine acțiunile de atac și, în 
plus, alături de Niculescu și Moro- 
ianu a fost periculos și la poartă. 
El a și înscris de altfel cele trei 
goluri ale locajnicilor. Știința a 
desfășurat un joc bun în 'parare, 
sobru și ermetic, iar halfii șui. neo
bosite pistoane, au făcut dovada 
unei mari elasticități, fiind mereu 
înainte-înapoi. Atacanții ău com
binat frumos, dar au păcătuit prin 
faptul că au tras rar la poartă (în 
tot jocul numai de nouă ori). Iată 
cum s-au marcat golurile. In min. 
21: Horațiu Moldovan trage de de
parte la poartă, Maroși prinde apoi 
scapă mingea și Nedelcu II mar 
chează: 1—0. Min. 26: la un corner,

care a apărut 
meci, 

pentru

foarte slabă a lui Maroși

Niculescu trimite cu capul la Olaru 
și acesta marchează: 1—1. Min 60: 
Ivansuc trage de la 30 m. prin sur) 
prindere: 2—1. Min. 67: Ciosescu 
trimite cu capul, Moguț respinge și 
Olaru înscrie: 2—2. Min. 72: Nicu
lescu centrează și Olaru înscrie cu 
capul: 3—2. Arbitrul P. Kroner a 
condus corect și atent următoarele 
formații:

FARUL: Maroși — TOMA, Datcu, 
FLORESOU — CORNEANU, Pană 
— MOROIANU, OLARU, Ciosescu, 
NICULESCU, Botescu.

ȘTIINȚA: f .
Georgescu, COST1 
NEDELCU I — Ivansuc, Munteanu, 
MARCU, Nedelcu II, Horațiu Mol
dovan.

tîndu-se (mai ales în repriza a doua) 
prea mult preocupați de punctele puse 
în joc, jucătorii color două echipe 
fruntașe bucureștene nu numai că 
n-au putut oferi celor peste 80.000 de 
spectatori spectacolul bun pe care a- 
ceștia îl așteptau de la ele — ca o 
compensație după calitatea submedio
cră a „deschiderii" — dar și-au atras 
chiar dezaprobarea acestora. Și. pe 
bună dreptate I Pentru că ieri, Dina
mo — C.C.A., n-a mai fost meciul 
obișnuit, de calitate, care să îneînte 
pe spectatori, ci o partidă oarecare, 
nesemnificativă, în care unele faze 
„mai acătării", pe care — 
Etățile lor reale — le-au 
două linii de atac, au fost 
de numărul nepermis de 
faulturi și ieșiri nesportive.

Un accident suferit de Zavoda I în 
primele minute pune înaintarea echi
pei C.C.A. în situația de a nu mai 
funcționa normal, interul militar tre- 
cînd pe aripa stingă, unde de-abia în 
repriza a doua avea să dea un ran
dament mai bun. In această primă 
parte a jocului, Dinamo domină mai.. . ... _ . maj

care 
___ ,___ , , prin- 

tr-un rellex extraordinar (salt dc Ja
păniînt. unde era căzut) o minge „în
toarsă" spectaculos de Varga. In min.

cu posibi- 
creat cele 
estompate 
mare de

mult și are ocazii de gol. Cea 
mare (min. 10) este aceea în 
Voinescu se remarcă, apărînd

cui este acum mai bun. Spiritele s-aa 
calmat, se joacă mai curat, mai clar. 
Se pare că Dinamo va cîștiga... Iată 
însă că la o învălmășeală în careut 
dinamovist (min. 86), Raksi intro
duce mingea în plasa lui Uțu: 1—1 » 
Va fi, deci, tot meci nul— De Ia cen
tru, mingea ajunge la Anghel, care 
obține corner. Se pregătește să exe
cute Varga. Ca de obicei, Nunweilletj 
se plasează în marginea careului; 
pentru a încerca să reia cu capul t 
dar, tot ca de obicei, el este păzit cu 
strășnicie. Varga execută, mingea a- 
junge la... Nunweiller, acesta reia ea 
piciorul —• deși e flancat de doi ad-< 
versari — și mingea se îndreaptă ful-* 
gerător „la firul ierbii", în colțul de 
jos, în stînga lui Voinescu. Meciul * 
fost jucat.

De la Dinamo cei mai buni au fost: 
Nunweiller, Varga, Popa, Călino»:. De 
la C.C.A. ș-au remarcat: Voinescu, de 
departe cel mai bun, Constantin ș< 
Bone.

DINAMO: Uțu — Popa, Călinofu. 
Panait — V. Alexandru, NunweiHer — 
Anghel, Varga, Biikossy, Szakacs 1, 
Koszegy.

C.C.A.: Vcinesctl — Zavoda H
Apolzan, Dragomirescu >k- Jenei, Bone 
— Racksi, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru.

Moguț — CROMELI, 
ST1N — PETRU EMIL,

no Pitești și C.S.M. Baia Mare
CLASAMENTUL

io Pitești 2 2 0 0 2:0 4
a Moiem 2 2 0 0 6.3 4
i Cîmpina 21 1 U 5:3 3

Timișoara 2 110 4 3 3
Reșița 1 1006-12

Pompierul Buc. 2 10 13-62
t Timișoara ; 0 1 0 2:2 1
? 'a 2 0 1 1 3:4 1

a aia 2 0 1 1 5:7 1
..raiova 2 C » 1 2-5 1

talul Tîrgoviște 2 0 1 1 1:2 1
ibeta T. Severin 201 1 1:21
j1 Titanii Buc. 0 0 0 C: 0:0 0
al Oțelul Roșu 2 0 0 2 1:5 0

VIITOARE, (13 sept.): Jiul Cra-
S. Pompierul B uc., Știinta Timi-

acăra Moreni; Dinamo Miliție Pi-

P. ENACHE 
core t ■ regional

Joc de bun nivel tehnic 
la Petroșani

PETROȘANI 6 (prin telefon). 
Peste 10.000 de spectatori au urmărit 
jocul dintre cele două echipe ale mi
nerilor din Valea Jiului. Jocul a sa
tisfăcut așteptările. S-a practicat un 
fotbal clar, de un bun nivel tehnic.

Punctul „forte" al echipei din Pe
troșani a fost linia de mijlocași, care 
a participat cu multă eficacitate atît 
la acțiunile de atac, cît și la jocul de 
apărare: Minerul Lupeni, punînd ac
centul pe apărare, s-a bazat în atac 
mai ales pe acțiunile individuale ale 
lui Păraschiva, Lea.hevici. Crăiniceanu.

In min. 18 Minerul inițiază un atac 
depășind apărarea gazdelor, dar Lea- 
hevici șutează peste bară. După 4 mi
nute, după un reușit. schimb de pase 
Crișan—Ghibea—Cosmoc. ultimul reia 
puternic la colț, dar Mihalache sal
vează „în extremis". In min. 25, o 
mare ocazie a Jiului este ratată de 
Ghibea. Spre sfîrșitul primei reprize, 
gazdele domină insistent, Crișan exe
cută o lovitură liberă de la 40 m, 
balonul ajunge la Cosmoc și acesta 
prelungește cu capul în... bară.

începutul reprizei a doua aparțiifr: 
oaspeților. Fotbaliștii din Petroșani 
revin în atac și în min. 64 se mar
chează golul victoriei, dintr-o combi
nație la care participă Vasiu, Crișan, 
Manea și Cosmoc, ultimul trimițînd 
batonul în plasă, în colțul drept al 
porții.

Arbitru: V. Schulder (București) 
bun.

JIUL PETROȘANI : Crisnic — Ro- 
moșan, Panait, Vasiti — Farkaș, 
Crișan — Toții, Ghibea, Cosmoc Ga
bor. Manea.

MINERUL LUPENI: Mihalache — 
Kerestes, Coman. Plev 
Sz'oke 
hevici.

Voinescu prinde spectaculos, protejat de Jenei.
(Foto: Gk Dumitru)

Raport de cornere: 8—2 (4—1|
pentru Dinamo.

Arbitrul Șt. Ionescu a avut de con
dus un meci foarte greu și a avut 
scăpări.

17, Uțu respinge cu pumnii, la o lo
vitură exectuată de Tătaru. de pe li
nia careului. După 4 minute, Voinescu 
salvează „în extremis". Ia un șut- 
bombă tras de Biikossy sus, la colț. 
Cea mai mare ocazie de gol e însă cea 
a lui Anghel (min. 43) : extremul di
namovist pătrunde singur în careu 
și, deși nejenat, șutează cu stîngul, 
pe lîngă bară.

După reluare, la un corner, Biikossy 
îl atacă dur pe Voinescu. Jocul se 
întrerupe'. Arbitrul îl elimină pe Bu- 
kossy. Voinescu iese și timp de cîteva 
minute, poarta C.C.A. este apărată de 
Dragomirescu, dar —: parcă pentru a-I 
menaja — dinamoviștii nu trag nici 
un șut spre poartă în acest interval. 
Reintră Voinescu și jocul devine acum 
mai îndîrjit Avînd un om mai puțin, 
dinamoviștii sînt acum dominați. In 
minutul 65, este eliminat de pe teren 
și Jenei, care-1 lovește intenționat pe 
Panait. Urmează faze confuze, joc 
nervos. In min. 77, Popa iese, lovit de 
Apolzan. Tocmai cînd Popa se afla pe 
tușă, deci Dinamo se găsea în 8 jucă
tori de cîm.p, Koszegy centrează de 
pe dreapta și Nunweiller, venit în 
atac, reia puternic „la păianjen", des- 
chizînd scorul: 1—0 în min. 79. Jo-

Sugar, portarul echipei orădene. Au
torii golurilor: Safar (C. Turzii) în 
min. 37 din 11 m., respectiv Har-
sanyi (C.S.O.) min. 53. (P. Țonea, 
corespondent).

C.S.A. SIBIU — GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—1 (1—1).

SIBIU 6, (prin telefon). Cele două 
echipe au practicat un joc de slabă 
factură tehnică, care a nemulțumit 
pe cei peste 8000 spectatori. Sibienii 
au ratat victoria în penultimul mi
nut al partidei 
la 3 m, a tras 
stabilit în prima 
rile marcate de 
tan și loniță — 
(C. Pitaru și V. Vlădoianu, 
pondenți).
TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 

C.S. TG. MUREȘ 3—0 (1—0).
ORAȘUL STALIN, 6 (prin telefon). 

C.S. Tg. Mureș s-a instalat din pri
mul minut în careul propriu, apă- 
rîndu-se disperat. Jocul a fost 
spectaculos din min. 65, cînd mure
șenii au ieșit din apărare.

k ★

C. RADU

ina Cîmpina;. Metalul Tîrgoviște— 
imișoara; Drubeta T. Sei crin—Meta- 
<oșu; Metalul Titanii Buc—Carpați 
J.S.M. Reșița—Știința Craiova.

Seria, a Hl-a
, ARAD — RAPID CLUJ 

1-1 (1-0)
), 6 (prin telefon). 
1. un joc interesant, 
ntă pentru victorie, 
■idențiat, în special, 
a fost deschis în min. 20 dc 
3.F.R.) din penalti, dictat în 
nui hends în careu comis de 
Egalarea a survenit în min. 
1 Bartha a tras fulgerător de 
n.
t. Weinberger, corespondent) 
IVINUL HUNEDOARA — 
OLTA CĂREI 2—0 (1—0) 
EDOARA, 6 (prin telefon), 
e factură tehnică slabă. Am- 
liipe au jucat dczlînat, abun- 
asele fără adresă. Hunedorenii 
o mai 
litaie 
. Au 
17) și ..... ............. ..
raru și V. Ailbu, corespondenți)' 
BAIA'MARE — A.M.E.F.A.

l_0 (0—OU
. MARE, 6 (prin telefon). Meci 
în care ( localnicii au dominat 

jlt; înaintarea însă a ..
ocazii. Unicul gol al partidei ’^Xz’îo. Gaz Metan Mediaș 
marcat de Gergely I, în* min. 7-To. C.F.R. Aiad 
a sile Barbu, coresoondent).
TRIA SIRMII CIMPIA TUR- 
- C.S. ORADEA 1—1 (1—0) 
NA TURZII, 6 (prin telefon), 
mos, cu multe acțiuni la poar- 
prima repriză au dominat mai 
icatnicii. iar în cea dc .- doua 
i. S-a remarcat în mod |>ecial

Intîlnirea 
o luptă 

în care 
apărările.

bună orientare tactică 
în acțiuni, au meritat 
marcat: Radu Tudor 

Tătaru (min. 65).

cînd Dragoman, dc 
afară. Scorul a fost 
repriză i rin golu- 

Șarlea — Gaz Me- 
C.S.A. (din penalti).

cores-

mai

(C. Gruia,șenii au ieșit din 
corespondent).
C.F.R. CLUJ —

3—1
CLUJ 6 (prin 

spectatori au urmărit un joc dinamic, 
spectaculos, ou faze palpitante la 
ambele porți. In min. 5 Dobay ratea
ză un 11 m. In același minut Bălu- 
țiu (C.F.R.) înscrie la un corner. 
In min. 26 Popa (Chimia) egalează, 
iar lîn min. 58, tot la un corner. 
Calbajosu ridică scorul. In min. 89, 

. Balint înscrie ultimul gol al partidei.
(V, Cacoveanu, corespondent). 

clasamentul 
I. C.S.M.# Baia - Marc 

-2.iTractorul «îOr^?< Stalin 
- 3/C.F.R.^ Cluj 
'4-5 Chimia?- Făgăraș 

?j4-5jA.M.E.KA.
Corvinul - Hunedoara

i 7-10. Rapid Cluj
ratat c.S.A. Sibiu

CHIMIA 
(1-1).

telefon).

FAGARAȘ

Peste 5000

1
2
2
2
2
2
2
2
2

o 
o 
o 
o 
o 
o
2
2
2

1
1
1
1
1

— Mihaly ■
— Parasohiva. Nisipeanu, Lea- 
Peretz, Crăiniceanu.

I. ZAMORA și I. PĂLITĂ 
corespondenți

La Orașul Stalin, un rezultat egal, echitabil

7-10. C.F.R.
11. Recolta Cărei
12. C.S. Tg. Mure?

13. C.S. Oradea
14. Ind. Sîrmii C. Turzii
ETAPA VIITOARE: Recolta 

rul Orașul Stalin, 
Mare, Corvinul Hunedoara 
A M.E.F.A.—C.F.R.

Sîrmii ’

i
1 
î
1 
î 
o 
o 
o

2 O 2 0 1:1 2
2 1 0 l 2:3 2
2 1 0 1 2:4 2 
1 0 1 0 1:1 1 
2 0 1 1 2:3 1 

. Cărei—Tracto-
Rapid Cluj—C.S.M Baia

C.S. Oradea,
Cluj, Gaz Metan Me- 

di?.«—lnd Sîrmii C. Turzii, C.S.A. Sib»u— 
C.S. Tg. Mureș, Chimia Făgăraș—C.F.R
Arad.

ORAȘUL STALIN, 6 (prin tele- 
fon). Intîlnirea dintre echipele Stea
gul roșu Orașul Stalin și U.T.A. 
Arad a avut un început confuz, 
înaintările ambelor formații înghe- 
suind acțiuni pe centru. Apoi, par
tida a început să devină din ce în 
în ce mai interesantă. Steagul roșu 
a preluat inițiativa încercînd șuturi 
de la distanță, iar U.T.A. și-a orga
nizat acțiunile forțînd apărarea gaz
delor, în special pe aripi. Primul gol 
este înscris în minutul 29: Proca 
execută o lovitură liberă de la 16 
metri, mingea trece prin zidul defec
tuos executat și Coman — mascat 
— nu mai poate interveni: 1—0 pen
tru Steagul roșu. Egalarea survine 

același minut: Pîrcălab executăîn
un corner, Ghiță iese iîioportun la 
linia de 16 metri și nu poate reține 
balonul, care ajunge la Mețcas. Aces
ta șutează, mingea se lovește, de Za- 
haria și intră în plasă : 1 — 1,

După pauză, cei care au prilej să

înscrie sînt gazdele. Mai apoi U.T.A. 
joacă din ce în ce mai bine, folosind- 
în special aripa dreaptă, unde tînăruț 
Pîrcălab excelează. Cei care înscriu 
sînt totuși gazdele. In minutul 68, . 
Proca, aflat în careu, stopează o 
minge care ia o traectorie curioasă, 
către poartă. Coman vrea să inter
vină, alunecă și mingea se rostogo
lește în plasă : 2—1 pentru Steagul
roșu. După 7 minute, U.T.A. obține 
o lovitură liberă din colțul careului 
de 16 metri. Lovitura este executată 
de Pîrcălab, iar mingea este reluată 
din zbor de Petescu : 2—2.

Formațiile: STEAGUL
Ghiță—Zbîrcea, Zaharia. 
Campo, Szigeti-Wașofi, 
Gane, Proca, David. U.T.A.: 
Sziics, Băcuț 
Neamțu-Pîrcă/ab, 
tescu, Mețcas, Țîrlea.

, C. Diaconescu
C. Bîrleanu — corespondenți

ROȘU : 
Tîrnoveanu- 

Fusulan, 
Coman- 

II, Sereș-Capaș, 
Petschovschi, Pe-

Mai mult respect 
pentru publicul spectator, 
pentru tovarășii de sport

La cuplajul fotbalistic desfășurat ieri »«« 
Capitală am asistat nu numai la jocuri ne- 
corespunzătoarc din punct de vedere calita
tiv, dar mai ‘dies la 'O de atitudini
nesportive (îngrijorător, de multe în numai 
două ' meciuri) fi care dovedesc, din partea 
celor icare lc~au săvîrșit, ^ condamnabilă lipsă 
de respect pentru publicul * spectator, pentru 
tovarășii de sport.

Astfel, l-am văzut pe Ozon lovindu-l din 
senin pe Caricaș, ciud mingea era dispu
tată la mare distanță de ei, pentru ta apo» 
Caricaș să-i răspundă la provocare tot priMr-o 
lovitura. Apoi Smărăndescu a fost eliminat 
de pe teren pentru lovire intenționată ii, 
din cile am observai ^-atitudine ireverențirasii 
față ds arbitru.

In cel de al doilea meci,4 Bnkdssy l-a lo
vit grosolan pe Voinescu^ motiv pentru cura 
pe bună dreptate a fost ieliminat. In sfirtits 
a mai fost eliminat Jenei.

Iată deci că mai tint &ameni care înlo
cuiesc lupta sportivă cu brutalitățile, cam 
uită că ,,adversarii ‘ fini tovarăși de între
cere sportivă, mai sînt fotbaliști care vor 
să compenseze lipea de pregătire cu coto- 

1 nogeala.
i Bine au procedat cei doi arbk "i, scoțîndu-i 
i de pe teren și această măsură trebuie inta- 
> litâ, după părerea noastră, cu măsuri co- 
| respunzătoarc din partea cluburilor respective 
1 ca și din partea federației, de specialitate, 
* pentru ca asemenea fapte urîte să na se ma» 

petreacă.
Este timpul ca respectivii să înțeleagă ci 

în sportul nosltu nou nu-fi mai pot găsi loc 
asemenea atitudini, că ceea c? caracter,teaza 
sportul nostru nou este întrecere., cinstita, 
tovărășească, bă înțeleagă tafi fotbalifln că 
datorează respect publicului spectator venit 
aplaude Și sa i— 
tatc, desfășurat în 
tați.

Nu ne 
antrenorii 
care s au 
teri, astfel ca pe viilor 
întîmple.

Deși multe la număr, 
două meciuri, atitudinile 
le considerăm 
care caracterizează pe fotbaliștii noștri.

MIRCEA COSTEA

încurajeze un fotbal de caii- 
limitele deplinei sporth’i- 

tndoim că tovarășii de echipă f* 
vor critica cum sv cuvine pe cei 
tăcut vinovați de a temenea aba- 

ele să nu ma*

în cadrul e nurr.aa 
nesportive de 

izolate și in afara sportivități»



Astăzi și mîine la ștrandul Tineretului

Rapid București —
C. S. Sleza Wroclaw la înot și polo

I. Cozma (Dinamo) este neu! purtător al tricoului galben

După cum am anunțat, bazinul din 
incinta ștrandului Tineretului găzdu
iește astăzi și mîine (cu începere de 
la ora 17) întîinirea internațională de 
natație (înot și polo) dintre cluburile 
'Rapid București și C. S. Sleza Wro
claw. Sportivii feroviari ca și cei din 
R. P. Polonă au efectuat ieri ultimele 
antrenamente. Reamintim programul 
concursului. ASTAZI : 100 m liber fe
minin, 400- m liber masculin, 100 m 
bras feminin, 100 m bras masculin.

100 in spate masculin, 100 m spate fe
minin, 4x100 m mixt masculin, 4x100 
m mixt feminin; polo: Rapid Buc. 
(juniori) — C. S. Sleza Wroclaw (ju
niori). Arbitrează E. Beniamin. 
MÎINE: 100 m liber masculin, 200 m 
bras feminin, 100 m fluture masculin, 
200 m liber feminin, 100 m fluture fe
minin, 200 m bras masculin, 4x100 m 
liber feminin; polo: Rapid Buc. (se
niori) — C. S. Sleza Wroclaw (se
niori ).

O scurtă ședință teoretică cu jucătorii de polo ai clubului Rapid 
București. (Foto: H. Nandy)

(Urmare din pag. 1)

scurte, foarte dificile. In plutonul frun
taș se află 13 alergători, printre care 
Gh. Radulescu, I. CoznTa, Bajc, G. 
Moiceanu, Braliaru, Munteanu șt alții. 
Mulți dintre aceștia sparg o dată 
sau de mai multe ori. Unii dintre ei 
reușesc să reintre în pluton astfel că 
configurația grupului fruntaș se schim
bă mereu.

EVADARE DECISIVA
înainte de Mociu, „fuge" Cozma, 

urmat de Constantinescu. Acesta din 
urmă va rămîne și Cozma își va con
tinua singur acțiunea. La cățărarea 
de la Mociu el are un minut avans. 
Continuînd să ruleze viguros I. Cozma 
își mărește avansul, în ciuda efortu
rilor evidente pe care le face grupul 
urmăritorilor în care se mai află doar 
Bajc, G. Moiceanu, Braham și Radu
lescu. Clujenii îl salută călduros pc 
învingător și apoi timp de mai bine 
de o jumătate de oră îi aplaudă pe 
alergătorii care sosesc la mari inter 
vale de timp.

CLASAMENTE
Etapa a VI l-a: Reghin-Cluj (106

km) 1. I. Cozma (Dinamo) 3h 10:29:
2. G. Moiceanu (Dinamo) 3 h 15:34;
3. A. Bajc (Partizan) 3h 15:34; 4. I. 
Braham (C.C.A.) 311 15:34; 5. Gh. 
Rădulescu (C.C.A.) 3h 15:34; 6. I. 
Constantinescu (Voința) 3h 16:54; 7. 
Șt. Poreceantt (Victoria), 8. A. Șe- 
laru (Dinamo), 9. C. Dumitru (Victo
ria), 10. D. Munteanu (Victoria) toți 
același timp.

Clasament general individual: 1. I. 
Cozma 2711 00:03 ; 2. G. Moiceanu 27h 
04:58 ; 3. Gh. Rădulescu 27h 05:18; 4 
D. Munteanu 27h 08:52 ; 5. I. Braharu

In sate și'orașe. de-a lungul traseului celei de a VIII-a ediții a 
„Turului ciclist 'al R.P.R.“, un public numeros vine să-i întimpirie pe ci
cliști, să-i încurajeze, să le insufle noi puteri pentru greaua luptă spor
tivă pe care o vor susține în viitoarele etape.

27h 09:23 : 6. A. Șelaru 27h 11:28; 7. 
Șt. Poreceanu 27H 12:14 ; 8. M. Voinea 
27h 13:20; 9. I. Constantinescu 27h 
14:55; 10. N. Niculescu 27h 19:11.

Clasament general pe echipe: 
1. Dinamo 8lh 18:15; 2. Victoria 81h 
37:44; 3. C.C.A. 81h 44:36 ; 4. Voința 
Sili 49:04 ; 5. R.P.U. 81 h 59:19.

Clasamentul sprinterilor: 1. I.
Cozma 15 p; 2.D. Munteanu 13 p ; 
3-4. V. Cohanciuc 12 p ; 5. Șt. Pore
ceanu lip.

Clasamentul cățărătorilor : 1. D. 
Munteanu 13 p ; 2-3. I. Cozma și Gh. 
Rădulescu 8 p.

Spartachiada națională 
a sporturilor din R. P. Chineză 
va reuni 10.000 de participant
PEKIN (Agerpres). — La 13 sep

tembrie, în cadrul manifestărilor or
ganizate cu ocazia celei de-a 10-a 
aniversări a Republicii Populare Chi
neze, va începe și Spartachiada națio
nală a sporturilor. Peste 10.000 de 
sportivi din 21 de provincii vor parti
cipa la această mare competiție de 
masă care va dura 20 de zile. In pro-

FETROLDL
pleacă astăzi la Viena

In cursul dimineții de astăzi, echipa 
Petrolul Ploești părăsește țara, ple- 
cînd în Austria. Miercuri seacă fotba
liștii noștri întîlnesc echipa Wiener 
S.K. în cadrul primului tur al Cupei 
Campionilor Europeni.

Campionatele europene de tir au luat sfîrșit
La proba de 3X30 echipa noastră de senioare pe locul II 

iar cea de juniori pe locul 111

Lia Manoliu a stabilit 
un nou record republican 

la disc: 47,83 m.
POIANA STALIN 6 (prin telefon). 

Pe stadionul din localitate s-a des
fășurat duminică dimineața un concurs 
la care au luat parte și o serie din
tre atleții noștri fruntași care se pre
gătesc în vederea întrecerilor din ca
drul celei de a XVlII-a ediții a Jocu
rilor Balcanice <’' la București.

Cel mai valoros rezultat al con
cursului a fost obținut de tac Manolia 
în proba de aruncare i discului : 47,83 
m. Această performanță reprezintă un 
nou record de senioare al R. P. Ro- 
mîne. Vechiul record îi aparținea din 
anul 1958 cu 47,28 m.

Și celelalte rezultate înregistrate sînt 
destul de bune și ne fac să așteptăm 
cu toată încrederea evoluția atleților 
noștri în cadrul Jocurilor Balcanice. 
Iată celelalte rezultate : BARBAȚI :

MILANO o (prin telefon de Ia tri
misul nostru special). —

Sîmbătă dupâ-masâ, pe poligonul 
din Milano, Intr-un cadru festiv, s au 
încheiat întrecerile celei de a doua 
ediții a campionatelor europene de tir. 
Bilanțul rezultatelor sportivilor noștri 
la campionatele europene este urmă
torul: un loc II individual (M. Fere- 
câta la poziția genunchi 3x40 focuri) 
Trei locuri II pe 
ziția genunchi ta 
seniori, 60 focuri

(po- 
focuri 
femei, 

3x30 focuri femei) și două locuri 111 
pe echipe (pistol viteză și 3x30 focuri 
juniori).

echipe
3x40 

culcat

In ultima zi a concursului s-a des
fășurat proba de armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare și juniori. 
La fete, victoria a revenit trăgătoarei 
sovietice Zaharcenko cu excelenta 
performanță de 866 p. Rezultatul con
stituie un nou record mondial. Ea a 
obținut la poziția culcat 289 p., la 
poziția în genunchi 294 p., iar la po
ziția în picioare 283 p. Formația noas
tră s-a dovedit omogenă obținînd un 
rezultat bun. Marieta Liber s-a clasat
pe locul IV cu 842 p. (288, 285, 269), 
Aurelia Cozma pe locul IX cu 823 p.

(291, 277 , 255) și Cleopatra Alexan
dru pe locul XI cu 822 p. (284, 276, 
262). Iată clasamentul individual : t. 
Zaharcenko (U.R.S.S.) 862 p. ; 2. Je- 
lenkova (U.R.S.S.) 8616 p. ; 3. Dons- 
kaia (U.R.S.S.) 852 p. Clasament pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 2580 p. ; 2. R. P. 
Rotnînă 2487 p. ; 3. R. Cehoslovacă 
2469 p.

La aceeași probă, rezervată junio
rilor, lupta a fost deosebit de strînsă. 
Cîștigătorul acestei probe a fost cu
noscut abia după ultimele focuri. Ju
niorii noștri au avut o comportare 
bună, ocupînd locul III pe echipe cu 
un rezultat de 2499 p. nou record al 
R.P.R. (vechiul record 2491 p.). La 
poziția în genunchi, trăgătorul romîn 
M. F'erecatu a ocupat locul I cu 294 
p. depășindu-1 pe Simko. Organiza
torii însă nu au acordat titlul pe pozi
ții la proba de 3x30. Clasament in
dividual: 1. Zahringher (R.F.G.) 854 
p., 2. larosh (U.R.S.S.) 853 p.; 3. 
Demidov (U.R.S.S.) 851 p... 6. M.Fe
recata 841 p... 11. G. Toth 830 p... 
14. Gh. Paltenie 828 p. Pe echipe: 
1. U.R.S.S. 2542 p. ; 2. R.F.G. 2533 
p. ; 3. R. P. Romînă 2499 p. nou 
record al R.P.R. Proba de cerb aler
gător a fost cîștigată de suedezul

Flodman cu 331 p., urmat de sovieticii 
Limikov cu 330 p. și Romanenko 330 
p. La pistol calibru mare s-a impus 
Kudrna (R. Cehoslovacă), care cu 
excelentul rezultat de S91 p. (292 
și 299 p.) a obținut un nou record 
mondial. La ora cînd telefonez, la 
Torino încă nu a fost întocmit clasa
mentul de la skeet.

TOMA RABȘAN

gramul Spartachiadei sînt prevăzute 
întreceri de fotbal, atletism, ciclism, 
baschet, volei, tenis de masă, tenis, 
handbal, lupte, gimnastică, tir cu ar
cul etc. De asemenea, vor avea 1 
meciuri de lupte chinezești, demni. 
„ wushu".

In vederea acestui eveniment sportiv, 
un nou stadion cu o capacitate de 
80.000 locuri a fost construit la Pekin. 
Acest stadion, amenajat după ultimele 
cerințe ale tehnicii moderne, cuprinde 
un teren de fotbal, terenuri de voie* 
și baschet, 4 piscine de înot, dintre 
care tina acoperită, tm turn, de sări
turi cu parașuta și altele. In apro
pierea stadionului a fost construit un 
velodrom cit o pistă în hmgtaie de 
333 metri și un hiftodrom.

La atletism:

U. R. S. S.—Marea Britanie 205-136
Vast Hi Rudenkov este noul recordman european 

la aruncarea ciocanului

100 m : Ilar ie Măgdaș 10,7 — cel mai 
bun rezultat din acest an; Grigore 
Lnache 10.8 — record personal; St. 
Dobay 10,9 —■ record personal; 800 
m. SÎ. Mihaly 1:51,2; înălțime: Xe- 
nofonie Boboc 1,98 (la 2,02 m șta
cheta, atinsă foarte ușor a căzut după 
ce Boboc ieșise din groapa cu nisip); 
prăjina : Zoltan Szabo 4,35 ; greutate : 
Constantin Creții 16,39; FEMEI: 
înălțime; Eva Mayer 1,60 m; greu
tate : Ana Coman 14,85; diac: 2. 
Olimpia Cataramă 44,39 m.

Tenismana sovietică Valeria Kuzmenko 
a ob{inut două titluri la turneul 

international de la Kattowice

Așa arată un buletin cu 12 rezultate exacte 
la concursul Pionosport ar. 36 din t> »cpteai- 
bric.

L U.R.S.S.—R. Cehoslovacă 1
îl. Dinamo—G.C A. 1

In ultima zi a turneului internațional 
de tenis de ta Kattowice, un frumos 
succes a fost obținut de tînăra jucă
toare sovietică Valeria Kuzmenko, care 
a îiitrecJt în finală pe poloneza Jad- 
wiga Jedreszowska cu 5—7, 6—2, 6—2. 
Finala la simplu masculin s-a disputat 
între Andreev (U.R.S.S.) și Pilet 
(Franța). Ultimul se calificase în fața 
lui Piatek (Pol.), pe care l-a întrecut, 
după întrerupere, cu scorul general de 
3—6, 5—7, 6—3, 6—3, 6—2. In finală,

Pilet a cîștigat din nou. de data a- 
ceasta în trei seturi :6—3, 6—1, 6—3.

Iată rezultatele celorlalte finale: du
blu bărbați : Mozer, Sivohin (U.R.S.S.) 
—Molinari, Pilet (Franța) 6—4, 6—4,
5— 7, 6—3 ; dublu femei: Kuzmenko 
(U.R.S.S.), Ward (Anglia) — Johan
nes, Schultz (R.D.G.) 6—3, 6—4 ; du
blu mixt: Ward, Oackley (Anglia) — 
Kuzmenko, Mozer (U.R.S.S.) 6—0,
6- 0.

Sîmbătă și duminică, la Moscova, 
echipa de aUetism a U.R.S.S. a re
purtat o categorică victorie în iața 
reprezentativei Marii Britanii și a Ir
landei de Nord. Din ceie 32 de probe 
incluse în program, 24 au fost cîști- 
gate de sportivii sovietici. Ei au reali
zat un punctaj general de 205—136 
(Bărbați 129—95; Femei 76—41). Ru
denkov a îmbunătățit recordul 
european la aruncarea ciocanului 
(67,92 m) adăugind 60 de cm vechiu
lui record al lui Krivonosov. Un nou 
record uniona1 a fost obținut de Var- 
uamskas Ia aruncarea greutății — 
17,99 m.

Iată rezultatele: BARBAȚI. 100 m—• 
Radford (M. B.) 10,4 sec.; 39F m — 
Konovalov 21.4 sec; 400 m — Wrigh
ton (M. B.) 47,0 sec.; 800 m — Hew
son (M. B.) 1:49,6; 1500 m — Hew
son 3:47,2; 5000 m — Eldon (M. B.) 
13:52,0; 10.000 m — Bolotnikov 29:18,2; 
110 m.g. — Mihailov 14 1 sec.; 
-/W m.g.—Sedov 51,4 sec.; 3M0 zw.ob. 
— Rjîșcin 8:46,8; 20 km. marț — Ve- 
deakov 1 h 25:57,2; înălțime — Kaș- 
Icarov 2,07 m; lungime’— Ter-Ova- 
nesian 7.71 m; iriplusalt — Coreașev 
16.15 m; prăjină — Bulatov 4.40 m;

III. Fătul Constanța—Știința Cluj ii
IV. Progresul București—Rapid Bwc. 2

V. Steagul roșu O. Stalin—U.T.A. X
VI. Jiul Petroșani—Minerul Lupeni 1

VIL C.S A. Sibiu—Gaz Metan Media? X 
VIU. Știința Craiova—Știința Timișoara X

IX lnd. Firmei C. Turzii—C.S. Oradea X 
X. Rulmentul Bîrlad—Unire;. Iași I

XI Victoria Suceava—Victoria Buzău 1 
XU. C.S.M. Baia Mare—A M ILF.A. I

La acest concurs au fost depuse aproxima
tiv 308.000 variante.

’ntrucît meciul IV din Proparaul concursu
lui Pronosport nr. 37 din 18 septembrie 
(Progresul—Steagul roju) va avea loc sîm- 
Eătă 12 septembrie el va fi înlocuit în pro
gramul de concurs cu meciul Știința Timi
șoara— Flacăra Moreni (categoria B).

PRONOEXPRES
La. tragerea din urnă a concursului Prouo- 

cr.pres nr. 35 din ti septembrie au fost ex
trase următoarele numere

Numere de bază: 38 39 9 34 7, 48
Numere dc rezervă: 10 23
Fund,_ de premii; 418.669 lei.

• LA MOSCOVA s-a desfășurat 
duminică întîinirea internațională de 
fotbal dinltre primele reprezentative 
ale Uniunii Sovietice și R. Cel>osk>- 
vace. Prestînd un joc. de înaltă cali
tate, fotbaliștii sovietici au cîștigat 
cu scorul de 3—1 (2—0). Cu o zi 
înainte, la Kosice, în mecitrf echipelor 
secunde, selecționata cehoslovacă a 
dispus de echipa oaspe cu 3—2.

• ASTAZI ÎNCEPE marele turneu 
al candida ți lor la titlul mondial de 
șah. După cum se știe, la întrecete 
iau parte marii maeștri V. Smîslov, 
P. Keres, T. Petrosian. M. Tal, S. G1F 
gorici, R. Fisher, J. Olafsson, P. 
Benkb. Cele patru tururi ale turneu-

PE SCURT
lui se vor desfășura la filed. Zagreb 
și Belgrad pînă la 31 octombrie.
• TURNEUL DE FOTBAL din ca

drul Jocurilor Panamericane a luat 
sfîrșit cu victoria echipei Argentinei. 
Iu ultimul meci, argentinienii au ter
minat la egalitate cu Brazilia: l — I.

• LA OACKLAND (Noua Zeelandă) 
în ultimul meci de rugbi dintre re
prezentativele Noii Zeelande și Marii 
Britanii, rugbiștij englezi au obținut 
prima victorie, cîștigînd înltoirea cu 
12—6, '• 1 <

• INOTATOAREA americană Nancy 
Raniey a stabilit un record mondial 
Ia 100 ni fluture cu timpul 1:09,1.

• TURUL CICLIST al Slovaciei s-a 
încheiat cu victoria reprezentantului 
R. D. Genii ane. Hohnne, care a trecut 
pe primul loc în clasament, în ulti
mele două etape. învingătorul a rea
lizat timpul de 38 h 13:10,0, urmat de 
Malten (R. Cehoslovacă) la 7:31,0, 
Viesner (R. Cehoslovacă) la 10:03,0.

• COMITETELE OLIMPICE ale R. 
D. Gertnaiie și R. F. Germane, întru
nite recent în orașul Wartburg, au 
hotărît ca la Jocurile Olimpice din 
anul 1960, cefe două Germanii să fie 
reprezentate de o echipă unică.

greutate — Varnauskas 17,99 ni; 
tiță — Tîbulenko 77,56 m; disc — 
galka 53,78 m; ciocan — Rudenkov 
67,92 m; ștafetă 4x100 m — U.R.S.S. 
40,1 sec.; ștafeta 4x400 m — Anglia 
3:10.1. FEMEI. 100 m — Popova 11,8 
sec.: 200 m — Itkina 24,2 sec. 400 m 
— Parliuk 55,1 sec; 800 m — Levițkai 
2:07,2; 80 m.g. — Bignal (MB.) 
11.0 sec.; înălțime — Cencik 1,75 m; 
lungime — Bignal 6,15 m; greutate — 
Press 16,63 ni: suliță — Zueva 52.70 
m; disc — Ponomareva 53,31 tu: 
șiafeta 4x100 m — U.R.S.S. 45,2 sec.

R. P. POLONA —
R. D. GERMANA 112—99 

SkMo, Jahn și Bubl au realizat cele 
mai bune performanțe mondiale ale 

anului.

Pe stadionul „Walter Ulbricht" din 
Berlin s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică întîinirea internațională 
de atletism dintre echipele masculine 
ale R. D. Germane și R. P. Polone.

Cu acest prilej au fost stabilite o 
serie de performanțe excelente, care 
se înscriu ca cele mai bune din acest 
sezon. Astfel, sulițașul poionez Sidlo 
a obținut o performanță de 85,56 m., 
Jahn (R.D.G.) a alergat 5000 m în 
13:42.4. iar coiegul său de echipă 
Buh! a fost cronometrat cu 8:42,6 pe 
3000 ni. obstacole. Două noi recorduri 
ale R. P. Polone au lost obținute de 
Rut la aruncarea ciocanului cu 65,61 •« 
și de Zimtiy, clasat pe locul doi ia 
5000 m, cu 13:44,4.

Iată alte rezultate ale întîlnlrW: 
100 m. Foik (Pol.) 10,6; 200 ni. Kos- 
ttilski (R.DG.) 22,6; 400 m. Kovalski 
(Pol ) 47.5; 800 m. Valentin (R.D.G.» 
1:51.1; 10.000 m. Janke (R.D.G.)’ 
31:01,4; 110 m.g. Bugala (Pol.) 15,3; 
lungime. Kropidtavski (Pol.) 7.63: 
înălțime. Pfeil (R.D.G.) 2,01; prăjină. 
Jeitner (R.D.G.) 4 47: greutate Kwia
tkowski (Pal.) 17,24.

( Ager pres) V
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