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0 competiție reușită, încununată 
de două rezultate mari: Maria Diți 54,33 m - 

nou record — și Cornel Porumb 2,04 m

de stat a Rominiei
9 M A I

nostru sărbătorește la 9 
acesta, 15 ani de la marea

Poporul 
Mai, anul 
zictorie obținută asupra Germaniei hit- 
eriste, de către coaliția antifascistă, 
1 cărei forță principală a constituit-o 
Uniunea Sovietică și împlinirea a 83 
le ani de Ia proclamarea independenței 
ie stat a Romîniei. Aniversarea Zilei 
ie 9 Mai constituie pentru oamenii 
muncii din patria noastră un prilej 
ie a-și manifesta recunoștința și 
profundul atașament față de U.R.S.S. 
care a salvat întreaga omenire de 
irimejd'a înrobirii fasciste, respectul și 
recunoștința față de gloriosul popor so
vietic care, făcînd enorme sacrificii și 
iînd dovadă de un neasemuit eroism, 
și-a îndeplinit cu o înaltă cinste rolul 
>ău eliberator, nobila misiune inlerna- 

alistă. în același timp poporul ro- 
sărbători-nd Zua Victoriei asupra 

tascismului, cinstește proclamarea in
dependenței de stat a Rominiei, inde
pendență cucerită prin lupta maselor 
populare, a ostașilor romîni și ca 
urmare a sprijinului hotăritor al os
tașilor armatei rusești, cărora li s-au 
alăturat și voluntarii bulgari.

Din păcate, poporului — cel care 
a fost făuritorul independenței de la 
9 Mai 1877, — nu i-a fost dat să 
se bucure de rezultatele luptei sale, 
să fie cu adevărat liber și independent. 
Clasele exploatatoare și monarhia au 
trădat și vindut nu numai indepen
dența, ci au călcat în picioare cele 
mai elementare interese și drepturi 
ale poporului, au dus țara aproape 
la dezastru. Adevărata și deplina in
dependență națională a fost căpătată 
numai în urma doborârii dictaturii mi- 
litaro-fasc'ste, obținută prin insurecția 
armată de la 23 August 1944, orga
nizată și condusă de Partidul Comu
nist Romîn.

Răspunzînd chemării Partidului și 
v*' ’ței poporului, armata romînă — 

n singur om — s-a alăturat glo
rioasei Armate Sovietice împotriva 
dușmanului firesc — hitleriamul. Cot 
la cot cu vitejii ostași sovietici, ostașii 
romîni și-au vărsat sîngele în lupta 
pentru izgonirea ocupanților hitleriști 
si apoi, dincolo de frontierele țării, 
pentru victoria finală asupra fascis
mului.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei de 9 
Mai lumea întreagă își afirmă dra
gostea și recunoștința față de poporul 
sovietic care a dus tot greul răz
boiului antihitlerist, față de Uniunea 
Sovietică care, zdrobind Germania hit- 
leristă, a dovedit fără tăgadă omenirii

superioritatea sistemului socialist față 
de c«f capitalist, trăinicia de neclintit 
a orînduirii sovietice.

Atacul mișelesc al Germaniei fasciste, 
care țintea la restaurarea puterii mo
șierilor și capitaliștilor în U.R.S.S. 
și la transformarea oamenilor sovietici 
în sclâvi, a fost sortit de la început 
eșecului. La sfîrșitul anului 1941 Armata 
Sovietică a reușit să stăvilească îna
intarea hoardelor fasciste și a trecut 
la contraofensivă, dînd lovituri nimi
citoare ocupanților. Marile bătălii din 
fața Moscovei, victoria epocală de la 
Stalingrad, loviturile nimicitoare de fa 
Kursk-Orel, au pus trupele fasciste 
în fața catastrofei. Ofensiva '.... ... 
noasă a Armatei Sovietice se desfă
șura în toată aimploarea ei. 
invincibilității armatei hitferîste a fost 
spulberat și o dată cu aceasta înmor- 
mîntat și planul „războiului fulger". 
La începutul lunii mai 1945 cotropi
torii hitteriști au fost zdrobiți chiar 
în bîrlogul lor, capitulînd fără con
diții. La 9 mai 1945, agățați de 
traversele de fier ale cupolei Reichs
tagului, pentru a nu fi măturați de 
suflul exploziilor, sergentul Mihailov 
Egorov și caporalul Meliton Kantaria 
au înfipt steagul roșu al Victoriei 
deasupra Berlinului, al măreței victorii 
asupra fascismului.

La cîteva luni după capitularea Ger
maniei fasciste, U.R.S.S. a început 
marea ofensivă asupra Japoniei impe
rialiste. Prin lupte grele, zdrobind 
principala forță de izbire a Japoniei, 
armata din Kvantung — Uniunea So
vietică a determinat victoria coaliției 
antifasciste în cel de al doilea război 
mondial.

Strălucita victorie repurtată de statul 
sovietic în 
mondial a 
monolit a întregului popor sovietic în 
jurul steagului leninist al partidului 
comunist, superioritatea socialismului 
asupra capitalismului.

Victoria U.R.S.S. asupra Germaniei 
hitleriste și a Japoniei militariste, a 
stimulat lupta pentru libertate și in
dependență a popoarelor, a dat posi
bilitatea unui șir de țări din Europa 
și Asia, printre care și țara noastră, 
să se smulgă din ghiarele imperialis
mului, să-și cucerească adevărata in
dependență și libertate, să pășească pe 
drumul construirii unei vieți noi.

Sărbătorirea Zilei VJctoriei are loc 
la condițiile întăririi și dezvoltării

furtu-

Mitul

cel de al doilea război 
demonstrat unitatea de

Reprezentativa de natație 
a orașului București 

a întrecut selecționata 
Sofiei cu 121—64

Al. Popescu 2:28,1 (200 m fluture) 
nou record al fftrii

SOFIA 8 (prin telefon de la cores
pondentul nostru).

Sîmbătă și duminică bazinul din 
parcul sportiv Diana (50 m) a găz
duit întîlnirea de natație (înot, sări
turi, polo) dintre reprezentativele So
fiei și Bucureștiului. Timpul nefavora
bil a influențat în mare măsură per
formanțele sportivilor din cele două 
țări. Cu atît mai mare este însă me
ritul înotătorului romîn Alex. Popescu. 
care a stabilit în proba de 200 m 
fluture un nou record al R.P. Române, 
c.u timpul de 2:28,1 (v.r. Al. Popescu 
2:29.9). La înot, sportivii bucureșteni 
au dominat net, reușind să ocupe lo
cul I la toate probele, cu excepția pro- 
bei de 100 m liber băieți. Rezultat 
' • - •• - - 121—64.

Sîmbătă și duminici mu desfășu
rat pe stadionul Republicii finalele 
campionatelor universitare de atletism 
pe antit 1960, la care au luat parte 
peste 250 de concirrenți din toate cen
trele universitare. Cu acest prilej s-au 

uînregistrat o serie de performanțe va
loroase, în fruntea cărora se situează 
noul record republican la aruncarea 
suliței realizat de studenta Facultății 
de Științe Naturale a Universității 
C. I. Parhon, Maria Diți: 54,33 (ve
chiul record, datînd de la campionatele 
internaționale ale R.P.R. din 1968, îi 
aparținea cu 52,58 m). EXCEPȚIONA
LUL RECORD AL MĂRIEI DIȚI RE
PREZINTĂ A DOUA PERFORMANȚA 
MONDIALA A SEZONULUI. Un re
zultat foarte bun este și 2,04 ra Ja 
înălțime al studentului în Mecanică 
de la Cluj, Cornel Porumb. Compor
tări demne de remarcat au avut, de 
asemenea, Mircea Stein, Ștefan Per- 
neki. Lucian Borcescu, Dumitru Buiac, 
Eda Knal, Sanda Grosu, Nioolae Po- 
pevschi, Elod Kineses, ștafeta de 
a Universității Parhon.

Iată rezultatele tehnice:
FEMEI, 100 m: I. Sanda 

(Inst. Arhit. Buc.) 12,6; 2.

4x400

Grosu 
Ileana 

Zilli (Tim.) 12,7; 3. Ileana Blăgescu 
(Buc.) 12,9; 200 m; 1. Ileana Zilli (Inst 
Politii. Tim.) 27,1; 2. II. Blăgescu 27,6; 
3. Herta Giindisch (duj) 28,7; 800 
m: 1. Marilis Cuțui (Univ. Babeș- 
Bolyai Cluj) 2:33,7; 2. F. Izbiceanu 
(Buc.) 2:41,2; 3. St. Nicolae (Buc.) 
2:55,6; înălțime: Eda Knal (IXLF.) 
1,48 m; 2. Rozalia Ciungan (Buc.) 
l,“x.-/ m , . 
lungime :

Marieta Barbu 32,98 mj 3. Erika Bln>< 
der (Buc.) 31,71 m; ștafeta 4x100 «ut 
1. I.G.F. 53,0 sec; 2. Univ.' Babeș*' 
Bolyai Cluj 54,9 sec; 3. Univ. Parhoai

MARIA DIȚI

3x800 tn: la. 
Babeș-BolyaS 

Parhon Hik.

Buc. 59,7 sec; ștafeta 
I.G.F. 8:05,4; 2. Univ. 
Cluj 8:16,9; 3. Un». 
9:26,3.

BARBAȚI. 100 m: L 
(Univi Parhon Buc.) 
(Buc.) 11,0; 3. C.

final: București — Sofia
Masculin: București — Sofia 61—37; 
feminin: București — S_.\_ 
Rezultate tehnice: FEMININ.
liber: 1. Wâchter (B) 1:10,2; 2. Rothe 
(B) 1:13,9; 3. lonkova (S) 1:16,0. 
100 m spate: 1. Both (B) 1:16,0; 2. 
Măria Dan (B) 1:26,6; 3. Antonova 
(S) 1:29,3. 100 tn fluture: 1. Rotarii 
(B) 1:22,9; 2. lurciuc (B) 1:24,1; 3. 
Paunova (S) 1:32,9. 200 m bras: 1. 
Iordan (B) 3:09,3, 2. Rambosec (B) 
3:14,3, 3. Petrova (S) 3:19,9. 400 m

T0MA HR ISTOV
(Continuare în pag. a 4-a)

Sofia 60—27.
100 m

1,45 m ; 3. O. Borangic (Buc.) 1,45 m; 
lungime: 1. Eda Knal 5,37 m; 2. 
Olga Borangic 5,11 m; 3. Sofia Moțiu 
(Buc.) 4,94 m; 80 mg: 1. Sanda 
Grosu 12,0 sec; 2. Eda Knal 12,4; X 
Xenia Miliutin (Buc.) 12,8; 400 m: 
1. Marilis Guțui 62,4 sec) 2. Oct 
MoWoveanu (Buc.) 65,7; 3. Erika

(Cluj) 68,4; greutate: 1. 
Diți (Univ. Parhon Bac.) 

m; 2. Niculina Barbu (Buc.) 
m 1 
m;
tn ;
F Hingher (Tim.) 33,16 m; su- 

1. Maria Diți 54,33 m (dep; 
48,77 m; 50,71 m; 47,03 m; 
m) nou record al R.P.R.; 2.

Eisele 
Maria 
10,73 
10,61
10,23
40,55
3. M.
liță: 
dep;
54,33

3. Marleta Barbu (Buc.) 
disc: 1. Nicutina Barbu

2. Maria Diți 34,61 m |

, . El<5d Klncsea
(Univ! Parhon Buc.) 10,9; 2. M, Stein 
(Buc.) 11,0; 3. C. Nedelea (Tim.)
11,4; E. Kineses 23,6; 2.
1. Leu (Buc.) 23,8; 3. I. Ehedi (Buc.)
23,9; 400 m: 1. M. Comănescu (I.M.Fj 
Buc.) 51,8; 2. M. Sțadecker (Buc.) 
52,3; 1 M. Gristea (Buc.) 52,8; 800 
m: 1. D. Buiac (I.C.F.) 2:01,6; Z> 
L. Borcescu (Buc.) 2:01,7; 3. M.'
Sțadecker 2:02,2; 1.500 m: 1. L,
Borcescu (Inst. Agronomic Buc.) 4:06,6;
2. I. Heko (Buc.) 4:15,9; 3. A. Dines-
cu (Buc.) 4:16,4; 5.000 m: 1. D. 
Buiac 15:55,8; 2. I. Tănase (Iași)
16:39,5; 3. M. Petrescu (Buc.) 16:42,6j 
110 m g: 1. M. Ursac(LC.F.) 15,3; 
2. E. Constantinescu (Buc.) 15,6; 3J

Todea (Buc.) 16,6; 400 m g: 1*  
Constantinescu (I.C.F.) 58,0; 2j 

Ehedi 59,1; 3. S. Todea 59,3; 300# 
ob.: 1. L. Borcescu ,9:52,4; 2. M.

S. 
a 
i.
m

(Continuare în pag. a 2-a)

„închin noul meu record
celui de al lll-Jea Congres al Partidului!"

Nu-mi pot stăpîni nici acum — 
• ■ după atîtea ore de la realizarea 
” noului record la aruncarea suliței 
-■ — sentimentul de emoție dar și 
” de bucurie! Este și firesc dacă
■ ► mă gîndesc că acest 54,33 m re-
■ ~ prezintă cea de a doua perfor- 
T, manță mondială a anului (prima
■ - fiind stabilită recent de sportiva
'' sovietică Elvira Ozolina cu 57,92 
<- m).
' Am citit aceeași bucurie Și pe 

; ț fețele spectatorilor aflați sîmbătă
■ - după-amiază pe stadionul Repu- 
” blicii și care, în pofida vremii reci

și mohorîte, au rămas totuși In 
tribune. Bănuiau oare că tn chiar 
prima zi a finalelor universitate 
de atletism va cădea un nou re
cord al țării ? Nu-mi dau seama. 
Știu doar că în momentul tn care 
am reușit această performanță, 
mi-am îndreptat fericită gtndurile 
către cel care mi-a creat minunate 

posibilități de pregătire, către parti
dul nostru drag. Eram bucuroasă 
că am putut răsplăti in acest fel 
grija și îndrumarea permanentă 
pe care le-am primit tn toată acti
vitatea mea.

închin noul meu record marelui

eveniment care se apropie, celui ț 
de al lll-lea Congres al Partida- I 
lui Muncitoresc Romîn, hotărită 
fiind ca și în viitor — printr-o 
muncă intensă și stăruitoare —să i 
urc tot mai sus recordul țării la j 
această probă, pentru gloria spor- Ț 
tlvă a patriei mele drag:. I

Mă angajez ca și la tnvățătură T 
să obțin succese la fel de impor- 2 
tonte. 4»

MARIA DIȚI J
maestri a sportului, studentă h 
Facultatea de biologie a Utiîver- 

sității .C. L Parhon"

(Continuare in pag. a 2-a)

Goi l Constantinescu a reluat de aprpape mingea respinsă de portarul Bucur, înscriind cel de al doilea punct al echipei C.Culj.



Ziua Victoriei asupra fascismului german 
$i a independenței de stat a Rominiei 

9 M A I ȘTIINȚA GALAȚI-C. C. A. 3-0!!
(Urmare din pag. 1)

neîntrerupte a lagărului socialist, în 
fruntea căruia se află Uniunea Sovie- 
fkă, ale creșterii mișcării comuniste 
ți muncitorești internaționale, în con
dițiile intensificării luptei de eliberare 
■națională a popoarelor din țările colo
niale, ale marșului impetuos al întregii 
omeniri progresiste pe drumul păcii 
și prosperității sociale.

Cu ocazia aniversării Zilei Victoriei, 
țropoarele lumii, cei care doresc pacea, 
privesc cu încredere viitorul, cerul 
Vieții internaționale care se luminează 
de la o zi îa alta tot mai mutt. O 
«nare însemnătate în această privință 
iau avut-o vizitele lui N. S. Hrușctov 
in S.U.A., Franța și alte țări, vizite 
care au netezit calea spre tratativele 
'fa nivel înalt, care au întărit optimis- 
«nul popoarelor în lupta lor pentru 
,pace și progres social.

Așa cum sublinia tovarășul N. S. 
Hrușctov la cea de a 5-a sesiune a

Vinaiele campionatelor universitare
(Urmare din pag. 1) 

fl’etresc'u 10:39,2; 3. S. Boldea (Ol.) 
110:56,0; înălțime: 1. Cornel Porumb 
Țlnst. Politii Cluj) 2,04 m; 2. A. 
'Arvay (Or. St.) 1,75 m; 3. N. Ropo- 
feanu (Buc.) 1,75 m; lungime: 1. 
Nîcolae Popovschi (Inst. Constr. Buc.) 

,7,01 m; 2. V. Jurcă (Buc.) 6,96 m; 
(j3, I. Sabău (Buc.) 6,83 m; triplu:
11. Mircea Stein (IM.F. Buc.) 14,90 
lin; 2. S. Ciochină (Buc.) 14,56 m; 
;3. N. Popovschi 14,33 m; prăjină : 1. 
iZ. Szabo (I.C.F.) 3,90 m; 2. V. Muțiu 
ț(Cl.) 3,80 m; 3. Tr. Nicolau (Buc.) 
fi,60 m; greutate: 1. St. Perneki

La Timișoara, Galați, Giurgiu și Baia Mare

Au fost desemnați cîștigătorii etapei de zonă 
a campionatelor republicane

SEMIFINALE

GIURGIU. întîlnirile din semifinale 
e-au încheiat cu următoarele rezultate : 
tAl. Barieiu (Buc) b.p. C. Ciucă (Reși
ța); O. Chenan (Constanța) b.p. St. 
Afihăilescu (Buc); S. Crăciun (Sibiu)
L. kx>.3 A. Ciucă (Buc); A. Oltetuni 
(Buc) b.p. D. Răgălie (Constanța); I. 
Iriza (Buc) b.p. D. Roman (Brăila); 
I. Cătălui (Constanța) b.p. C. Bohoi 
(Brăila) ; G. Simonoa (Cluj) b. dese. 
OP. Vizitiu (Buc); Fr. Pazmani (Timi
șoara) b.p. I. Marcu (C-Iung Muscel); 
1A. Nagy (Cluj) b.p. O. Florea (Buc); 
Al. Stoian (Buc) b.p. Gr. Drăguț (Cluj): 
S. Gheorghe (Buc) b. dese. P. Enachc 
(Ploești); N. Linca (Buc) b.p. C. Stă 
nescu (Buc).

BAIA MARE. Iată rezultatele tehnic* * 
■din cadrul semifinalelor : V. Vintili 
(Craiova) cîșligă prin neprezentarea ad- 
■versafuhn ; N. Mîndreanu (Bnc) b.p. 
.IA. Morăruș ( Buc) ; Gh. Predescu (Bue) 
Jb-p. P. Zăinescu (Cîmpina); A. Farikaș 
(Craiova) b.p. P. Tănase (Constanța); 
V. Czekeli (Buc) b.p. V. Mandriș (Re- 
țița); 1. Pătruț (Bue) l>.ab. 2 I. Dinu 
(Constanța); I. Marin (Buc) b.p. Gh. 
Tănase (Buc); St. Bogdan (Bue) b.p.

VII. Orșova II (Toderaș I.). Egols' 
Novac. Cota : 1,70 - 9,10 - îi.eo lei.

alergările de duminica

Alergările de ieri au oferit întrecei 
spectaculoase cu lupte susținute și so 
siri ctrînse. In premiul Bucegi, patr 
cai au term’nat în Jumătate lungime 
Keops, cîștigătorul probei a fost inden 
t ficat după consultarea fotografiei. F 
se găsește la a treia victorie consecu 
tivă.

REZULTATE TEHNICE :

I. Rouă (Cîmpeanu), Scufița, Brîndu 
șa. Cota : 12.0 — 12.20 lei.

II. Podoaba (Drăghici C), Piculine 
Faraon. Cota : 2,90 — 16,50 — 4.50 Ie 
Ordine triplă : 201.30 lei.

III. Arthur II (Muth N.), Matador 11 
Severin. Cota : 1 70 - 13.30 - 7,oo lei.

IV. Ceardac (Cîmpeanu). Ogar, Ne 
ron. Cota 2,20 - 16,30 - 7.10 le .

V. Keops (Socrate), Vultur, Lăcusta 
Cota: 2.70 - 13,70 - 7.00 lei.

VI. Fulger (Socrate). Făt Frumos, 
Gazela. Cota : 1.70 - 11,60 - 5,30 lei.

VII Justin (Crișan). Graur, Neluța 
Cota : 10,70 - 27,70 - 20,30 lei.

IX. Juventus-Miian.
X. Sampdoria-Fiorentina.

XI. I nt e rn a z i o n aii e- Pa lermo.
XII. Napoli-Bologna.

★
NUMAI ASTAZI ȘI MIINE MA 

PUTEȚI DEPUNE BULETINELE Lî 
CONCURSUL PRONOEXPRES Dl 
MIERCURI 17 MAI. ULTIMUL CON 
CURS A ÎMPĂRȚIT NUMEROASI 
PREMII. FIȚI PREZENȚI CU CI' 
MAI MULTE VARIANTE FIINDC7 
ASTFEL VA MĂRIȚI CONSIDERA 
BIL ȘANSELE DE CIȘT1G.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro
Miosport

M. Dumitrescu (Buc); Gh. Buzatu (Cra
iova) b.p. A. Gănescu (Buc); V. Bogoi 
(Galați) b.p. D. Rizea (Buc).

FINALELE

TIMIȘOARA 8 (prin telefon). — 
Sîmbătă seara s-au desfășurat finalele. 
Dintre finaliști s-au evidențiat în mod 
deosebit Victor Schiopu (București), 

p In atenția motocicEștilor::
4 din Capitală ” 
; și regiunea București :
y Serviciul Inspecției Auto și Cir-;; 
- culație din Direcția Miliției Capi-Z 
^taleri invită pe toți motocicHștii din;;

► Capitală și regiunea București pen-^ ► 
;;tru a lua parte la o consfătuire^ 
^pe teme de circulație^ care va avea"; 
^;loc în ziua de 10 mai I960, la- 
^ora 16,30 în sala sporturilor Fio-;; 
-< reasca din București.

Sovietului Suprem al U.R.S.S.: „...a 
năzui spre pace nu înseamnă a cerși 
pacea. Pacea trebuie cucerită 1“ Astăizi 
lagărul păcii și socialismului dispune 
de tot ce trebuie pentru a da o 
ripostă nimicitoare oricărui agresor. 
Dar, înainte de aceasta, popoarele 
lumii sint hotărîte să asigure neîncetat, 
cu vigilență, unitate și fermitate, pacea 
și viitorul lumii, să lupte pentru 
preîatîmpinarea oricăror încercări de 
a se dezlănțui noi măceluri.

Sărbătorind Ziua Victoriei și a 
de stat a Romîniei, 

‘t în jurul 
conducător, 

Romîn, 
nu-și

independenței 
poporul nostru unit 
cercatului său c.-.J 
dul Muncitoresc I 
cu abnegație și i , ...
țește forțele pentru a face patria tot 
mai puternică și înfloritoare. El în- 
tîmpină cu importante succese cel de 
al Ill-lea Congres al P.M.R., Congres 
care va deschide calea unor noi și 
mari realizări pe drumul construirii 
depline a socialismului, a făuririi unui 
viitor fericit tuturor oamenilor muncii.

în-
Parti- 
luptă 

precupe-

(I.M.F. Tg. M.) 14,48 m; 2. I. Sabău 
(Buc.) 13,59 m; 3. L. Purdea (Buc.) 
13,12 m; disc: 1. Șt. Perneki 44,86 
m; 2. L. Purdea 40,29 m ; 3. I. Sabău 
37,55 m; suliță: 1. 1. Sabău (I.C.F,) 
53,92 m; 2. I. Georgescu (Buc.) 
51,04 m; 3. T. Ionescu (Buc.) 47,46 
m; ciocan: 1. C. Mușat (I.C.F.) 
50,45 m; 2. N. Stan (Buc.) 45,73 
in; 3. Gh. Nemeth (Buc.) 34,02 m; 
4x100 m : 1. I.C.F. 44,6; 2. InSt. Agron. 
Tim. 45,0; 3. Univ, Babeș-Bolyai Cluj 
46,3; 4x400 m: 1. Univ. Parhon Buc. 
3:30,8; 2. I.C.F. 3:30,8; 3. I.M.F. Buc. 
3:37,8.

Ameth Nuri (Constanța), Marin Mari
nescu (Craiova), C. Gheorghiu (Bucu
rești), St. Văearu (Constanța), N. Șerbu 
(București) și Asztalos (Reghin). Muscă. 
L. Ambruș (București) a trebuit să se 
întrebuințeze serios pentru a-I depăși 
pe combativul A. Nuri. Boxerul constăn- 
țean s-a comportat foarte bine și în ul
tima repriză mai ales a dominat insis
tent, dar juriul a atribuit victoria la 
puncte lui Ambruș, care s-a arătat in
suficient pregătit din punct de vedere fi
zic. Cocoș. Foarte mult aplaudată a 
fost evoluția lui Victor Schiopu care a 
practicat un box clar și eficace în me
ciul cu M. Marinescu. Schiopu a cîștigat 
la puncte. Vșoară. întîlnirea dintre V. 
Stoianovici (Reșița) și C. Gherasini 
(București) a plăcut datorită boxului 
tehnic prestat de cei doi finaliști. Dar 
ea s-a soldat cu o decizie eronată. în 
dauna lui Stoianovici, care a dominat 
net în repriza a doua și a treia. Eroarea 
de arbitraj se datorește judecătorilor D. 
Bădescu (Tr. Severin), I. Bogdan (Tg. 
Mureș) și C. Ștefan (Timișoara) care 
au acordat victoria la puncte lui Ghe- 
rasim ! Alte rezultate : pană : C. Gheor
ghiu b.p. St. Văearu ; senii ușoară : M. 
Albu (Plocști) b.p. FI. Ilie (București): 
semi mijloc ie : P. Dobre (Brăila) b.k.o.I 
C. Bîlă (Craiova); mijlocie mică: N. 
Șerbu (C.C.A.) b.p. I. Asztalos (Re
ghin); mijlocie: P. Deca (Craiova) 
b.p. I. Sibișan (Or. Stalin); P. Zaharia 
(semigrea) și D. Trandafir (grea) s-au 
calificat în lipsă de adversari pentru 
tumeul final de la București. (Al. Gros«- 
coresp.).

GALAȚI 8 (prin telefon). în ciuda 
ploii care a căzut în „reprize”, peste 
4500 spectatori au urmărit sîmbătă 
seară întîlnirile finale. Iată cîștigătorii 
în ordinea categoriilor : M. Cristea 
(Buc.), C. Toraa (Buc.), N. Popa (Ga
lați), I. Manea (Constanța), I. Rodicen- 
co (Brăila), V. Ncagu (Constanța), N. 
Stoenescu (Or. Stalin), V. Vlădescu 
(Buc.), M. Gheorghioni (Hunedoara). 
La categoria semigrea, Ghețu Velicu s-a 
calificat fără adversar.

GIURGIU. Iubitorii de box din loca
litate au avut prilejul să asiste la întâl
niri deosebit de dinamice și de un bun 
nivel tehnic, la care au contribuit și 
boxerii și arbitrajele prestate de Petre 
Epureanu, Ion Firu, Ion Mihăilescu. A. 
Rișat și M. Gheorghe ale căror decizii 
juste au fost subliniate deseori cu aplau
ze. Iată rezultatele : muscă : Al. Ba^'- 
ciu (București) b.p. 0< Ckcjiaji (Con

Meciul Constructorul București — Știința Cluj (2—3) a oferit multe laze 
interesante, printre care și cea „prinsă” de fotoreporterul nostru T. Roibu.

Masculin

Constructorul București — Știinta 
Cluj 2—3 (8—15, 16—14, 11 — 15,
15—12, 8—15). Conduși de două ori 
îa seturi, jucătorii de la Constructorul 
an egailat șititația de fiecare dată, 
dînd o replică curajoasă studcnțiilor.

Rapid București — Jiul Petroșani 
3—t (15—10, 15—8, 9—15, 15-10). 
Formația campioană (în special Ni- 
ca'.au și Ptocion) a părut obosită și 
de aceea jocul a fost destul de strips. 
Feroviarii au câștigat datorită unui 
plus de experiență care a ieșit la 
iveală aproape în fiecare set, spre 
final. (V. A.)

Politehnica Or. Stalin — Dinamo 
București 0—3 (9, 6, 11). Jocul a fost 

stanța); cocoș: A. Olteanu (București) 
b.p. C Samuil (Sibiu); părui: E. Ciș- 
maș (București) cîștigă prin neprezen
tarea adversarului I. Iriza (București), 
care a fost oprit de medie să boxeze ; 
seniiușoară : G. Simonca (Cluj) b.p. I. 
Cătălui (Constanța); ușoară: Fr. Paz- 
mani (Timișoara) b.p. A. Nagy (Cluj); 
semimijllocie : M. Stoian (București) 
b.p. I. Gheorghe (București); mijlocie 
mică : N. Linca IBucurești) b.p. Al. 
Moise (București). Linca a boxat excep
țional; mijlocie: N. Tudor (Hunedoa
ra) b.p. V. Vîlvari (Constanța); semi
grea: I. Ferentz (Craiova) b.p. M. Peiti 
(București); grea: I. Alexandru (Plo- 
ești) b.ab. III F. Dan (Reșița).

BAIA MARE 8 (prin telefon). — în
tîlnirile finale au prilejuit dispute dîrze 
și pasionante. De-a lungul întrecerilor 
am reținut forma remarcabilă a boxeri
lor Netea (București) și Nicolau (Cîm
pina). lată rezultatele tehnice : 
muscă : V. Vintilă (Craiova) b.p. 
C. Dumitrașcu (Craiova) ; docoș :
N. Mîndreanu (București) b.p. Gh. Popa 
(Or. Stalin) ; pană: Â. Farkas (Craio
va) b.p. Gh. Predescu (București); se- 
miușoară: V. Czekeli (București) b.p. 
I. Pătruț (București); ușoară: I. Marin 
(București) b.p. St. Bogdan (Bucu
rești) ; semimijlocie : I. Dragnea (Bucu
rești); b.p. C. Kiss (Ploești); mijlocie 
mică : Gh. Buzatu (Craiova) b.p. V. 
Bogoi (Galați); mijlocie : M. Nicolau 
(Cîmpina) b.p*  T. Crîngași (București); 
semigrea : O. Cioloea (Oradea) b.ab. 
III Gh. Simion (Reșița); grea : V. Nc- 
tea (București) b.p. Gh. Rosier (Bucu
rești) J (V. SARARANU-coresp. regio
nal)

Așa aira-tă o variantă cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 19 din 8 mai 1960 •
I C.C.A.—Dlnamo Bacău (cat. A) 1
II. Steagul roșu—Dlnamo Buc. (cat. A) 2 
ni. Jiul-Rapid (cat. A) X
IV. Progresul-Știința Cluj (cat. A) X
V. Farul Const.-Min. Lupenl (cat. A) X 
VL C.S.M. Reșița-Fl. Moreni (cat B) 1 
VII. Poiana Cimp.—Știința Tim. (cat. B) 1 
VIU. Metalul Tîrg.-Din. Pitești (cat. B) 1
IX. A.S.A. Sibiu—Corvinui Hun. (cat. B) 2
X. C.F.R Arad—Recolta Cărei (cat. B) 1
XI. C S. Tg. Mureș—Rapid Cluj (cat. B) 1

Rădăuți—C.S.M. Iași (cat. B) 2
Viuxauie depuse aproximativ 734.000. 

ceva mat echilibrat doar în setul al 
Ill-lea, cînd dinamoviștii au folosit o 
serie de rezerve. In rest, inițiativa a 
avut-o tot timpul! echipa bucureșteană. 
(0. Gruia, coresp. reg.)

Știința Galați — C.G.A. 3—0 (13. 
13, 10). Studenții au realizat ceil mai 
bun joc de pînă acum. S-a.u remarcat: 
Moșescu, Vîlaan (St.), Wolf, Corbea- 
nu (C.C.A.). (V. Paladescu, coresp.)

Chimia Făgăraș are șanse mari 
de a deveni campioană republicană

RAPID BUCUREȘTI—DINAMO OR. 
STALIN 13—9 (7—5). După un joc de 
slabă factură tehnică, în care ambele 
formații au ratat numeroase acțiuni fa
vorabile de atac, echipa bucureșteană a 
obținut o victorie meritată. Jucătorii de 
la Rapid au condus în majoritatea tim
pului, datorită unui joc mai simplu și 
mai eficace în atac. Dinamoviștii s-au 
comportat slab în apărare, iar în atac 
nu au contat decît prin Pahan.

C.S.M. REȘIȚA-CHIMIA FAGARAȘ 
8—12 (5—8). într-un joc decisiv, echi
pa oaspe a obținut o victorie foarte im
portantă, care îi mărește considerabil 
șansele de a câștiga titlul de campioană 
republicană. Jucătorii din Făgăraș au a- 
vu.t acțiuni mai clare în atac și din min. 
18, cînd scorul era 4—4, s-au distanțat, 
cîștigînd în cele din urmă.

llandbaliștii reșițeni au făcut o par
tidă slabă. în apărare ei nu au marcat 
cu strictețe pe principalii realizatori ai 
Chimiei (Bînda, Tischler și Schneider),

HIP
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Programul alergărilor de miercuri 
prezintă puternice puncte de atracție, 
atît prin omogenitatea loturilor, cît și 
prin marele număr de coneurenți. Caii 
tineri îșt vor disputa șansele pe distan
ță de 2100 metri, elementele de frunte 
fiind prezente în premiul Ncgoiu. Sînt 
înscriși : 2100 Taranttela (Brailowsky),
Vraf (Bonțoi V.), Silvan (Vâsle Gh.), 
2120 Frăsinet (Szabo I.), Zorinel (To- 
deraș). Florinei (Ștefănescu), Himera 
(Crainic Tr.), 2140 Atlet (Kocsis C.)_

REZULTATE TEHNICE

I. Mezina (Ichim C.), Handa, Olac. 
Cota : 2,50 - 12,10 lei.

II. Hoțoaica (Ghinea Gh.), Rușețu, 
Ancorat. Cota : 2,20 — 10,40 - G,70 lei. 
Ordinea triplă : 36,70 Iei.

III. Rigoletto (Szabo A.), Gingia Han, 
Zori de zi. Cota : 3,00 — 50.40 — 15,80 lei.

IV. Breton (Oană I), Postăvaru, Neva.
Cota : 2,70 - 5,60 - 13 lei. Ordinea
triplă 236.40 lei.

V. Zăduf (Oană I.), Pogorîși, Succes. 
Cota : 4,00 - 47.60 - 8.30 lei.

VI. Paf (Tigăeru), Harcov, Ch’ostec. 
Cota : 6,70 - 32,40 - 29,30 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 20 

— Etapa din 15 mai 1960 — 
I. C.S. Oradea-A.S A. Sibiu.

II. Știin(a Craiova-C.F.R. Tim.

III. Știința Tim.-C.S.M. Reșița.
IV. Craz Met. Mediaș-Recolta Cărei.

V. Rulm. Bîrlad-Dinamo Galați.
VI. Poiana Cîmp.-Met. Tîngoviște.

VII. Unirea Focsam-Victoria Buzău.
VIII. C.F.R. Cluj-C.S, Tg. Mureș.

Victoria București — Știiinita Tim 
șoara 3—2 (11—15, 15—12,’ 3—II
15—13, 15-8).

Progresul București — Tractor: 
Or. Stalin 3—2 (15—3, 10—15, 15—1 
12—15, 15—4).

Feminin
Metalul București — C.S.M, Cit 

1—3 (12—15, 10—15, 15—12, 14—16 
Bucureștencele au făcut un joc cur; 
jos și au pus pe rutinatele tor adve 
sare la grea încercare. In fiecare ș< 
Metalul a condus și uneori chiar" 1 
diferențe apreciabile. Setul I: 11 — 
11 — 14, 12-15; II: 2-6, 8—6, 10-' 
10—15; III: 11 — 1, 11 — 10, 15—12 
IV: 10—3, 12—9, 13—10, 13—î
14—16. După cum se vede, chijenpel 
mai experimentate, au reușit să treat 
în majoritatea cazurilor peste momci 
fele dificile. Joc interesant ca evoluți 
a scorului.

Progresul lirgoviște — Progres: 
București 1—3 (15—9, 6—15, 8—1 
12—15). Ambele echipe s-au prezent.: 
stub posit) ill ități și jocul a fost confu 
Progresul Tîrgoviște a început bir 
dar apoi a slăbii (A. Kreiss, coresp.

Dinamo București — Petrecut Cot 
stanța 3—0 (13, 4, 10).

Rapid București — Voința Or. St. 
lin 3—0 (10, 7. 9).

C. P. București — Știtota Cluj 3— 
(16—14. 12—15, 15—6, 15—12).

Voința Sibiu — Știința Timișoar 
3—0 (4, 5, 8). Cea mai scurta |>a: 
tidă de pîriă acum din campionat: 
durat doar 28 minute I Echipa tim 
șoreană a fost ea și inexistentă. (A 
Lupuțiu, coresp.) 

iar în atac au înghesuit prea mult joci 
la mijlocul semicercului, ușurînd sare 
na apărării adverse. Au înscris : Bind 
3, Tischler 2, Schneider 2, Martini ! 
Tites 2 și Chiujdea 1 pentru Chimia 
Ferenschutz 5, Sahiitz 2 și Kalef 1 per 
tru C.S.M. Reșița. Slab arbitrajul h 
Victor Roizner (Sibiu). (Gh. Dobrcsci 
coresp.)

VOINȚA SIBIU—TEHNOMETA 
TIMIȘOARA 11—8 (5—3). Joeul a foi 
vin disputat și a revenit pc merit echipi 
sibiene al cărei atac a făcut «lovad 
unei mai bune precizii în aruncările 1 
poartă. (Valeria Vlădoianu-roresp)

C.S.M.S. IAȘI—C.C.A. 5—9 (2-4 
Partida nu a corespuns datorită lereni 
lui desfundat și mai ales arbitrajnli 
sub orice critică al lui N. And ", 
(Ploești).Jootonan 3, Nodea 3, Bulgar 
2 și Barabaș 1 au înscris pentru învir 
gători, iar de la învinși au marcat Tip 
4 și Mirza 1. (Gh. Vasiliu-co-resp.)

I S M



t b n r
O. C. A. virtuală campioană republicană

Un echitabil rezultat de egalitate

Farul—Minerul 1-1 (1-0)
CONSTANȚA 8 (prin telefon). A 

lost un joc de un bun nivel tehnic, 
viu disputat, cu numeroase faze pe 
poartă, pentru care jucătorii ambe
lor formații merită felicitări.

Localnicii pot avea satisfacția de 
a fi realizat o primă repriză în care 
formația s-a prezentat ca nn lot omo
gen iar compartimentele au acționat 
foarte bine. In această parte a me
ciului Farul a desfășurat un joc legat, 
cu pase în adîncime și cu repetate 
schimburi de locuri în atac. In aceste 
condiții, scorul 
(pentru Farul) 
avantaj pentru

Oaspeții au 
bună. Ei au

de 1—0 
a fost mai
Minerul, 
lăsat aici 

dat dovadă

la repriză 
curînd un

o impresie 
de multă 

putere de luptă și au arătat în re
priza a doua multe lucruri frumoase, 
îndeosebi trebuie subliniat jocul lor 
combinativ, cu pase rapide și precise.

Meciul a început în nota de domi
nare a gazdelor care 
bine terenul și șntează 
Datei», Bibere, Sever și 
(minutele 1, 4, 7, 12)
bară. In această perioadă Minerul face 
mai mult un joc de apărare cu rare 
contraatacuri. Golul Farului vine în 
minutul 26, cînd Olaru reia în poartă, 
după o lovitură de corner executată 
de 
lui 
și, 
la

acoperă mai 
des la poartă, 
din nou Da teu 
trag pe lingă

moment Începe 
pentru victorie, 
dar șuturile lui 
Moroianu (min.

Sever. La reluare, aspectul jocu- 
se schimbă. Farul slăbește ritmul 

preluînd inițiativa, Minerul pornește 
atac, insistînd mai ales pe partea

stîngă. După ce în minutele 48, 51, 
59 Creiniceanu, Milea și iarăși Crei- 
niceami scapă ocazii bune, în minutul 
70 halful Mihali înscrie la o învăl
mășeală. Din acest 
o luptă mai aprigă 
Farul forțează ritmul 
Olaru (min. 85) și
86) nu aduc schimbarea scorului, care 
rămîne același pînă la sfârșitul partidei.

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a condus 
bine următoarele formații:

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Ciuncan, Florescu — Stancu, Bibere 
— Moroianu, Olaru, Datcu, Niculescu, 
Sever.

MINERUL: Kiss — Plev, Coman, 
Chercsteș — Szoke, Mihali — Pal,

■ Nisipsanu, Leahevici, Milea, Greini- 
■eanu.

P. ENACHE-coresp. regional

Ocazii multe, dar nici un gol 
în meciul Progresul-Știința Cluj
Un joc disputat cu însuflețire de 

la un capăt la altul, o întrecere echi
librată, cu ocazii multe la ambele 
porți (mai clare însă cele ale oaspe
ților) și un pasionant duel Mateianu- 
Mîndru (de departe cei mai buni oa
meni al cuplajului de pe stadionul 
„23 August") — iată ce ne-a oferit, în 
cîteva cuvinte, deschiderea de ieri, din
tre Progresul și Știința Cluj.

Rezultatul întîlnirii (0—0) ni 
pare echitabil pentru că cele

se 
două 

echipe au arătat în p-artida de ieri, un 
potențial de luptă și posibilități teh- 
nico-tactace egale. O victorie a uneia 
ar fi nedreptățit-o pe cealaltă, meciul

București (cînd a apărat •— timp de 
peste 80 de minute—-fragilul avans de 
un gol luat de Progresul în min. 4), 
așa că poaria buoureștenilor a rămas 
pînă la urmă „neperforafă". Si ocazii 
au fost: în min. 22 cînd Mîndru a 
respins un șut al lui Mateianu. scăpat 
singur in careu; în min. 35 cîpd Ma
teianu a șutat, Mîndru a respins în 
ultima instanță și Popescu a reluat 
de la 16 metri puțin peste poarta pă
răsită de apărătorul ei; în mân. 51 
cînd portarul bucureștean a respins cu 
un salt pe spate, o minge care intra 
sub bară și, în fine, în min. 60 cînd 
șutul lui Marou a înt-îlnit ,.rădăcina"

Portarul clujean Moguf va boxa balonul înainte ca Protopopescu să-l trimită 
spre poartă. ” - " "• •

nul le mulțumește pe amîndouă. Pe 
studenți pentru că un punct în meci 
cu Progresul la București nu-i la în- 
demîna oricărei echipe ; pe bucureșteni 
pentru că față de ziua proastă a ata
cului lor și față de unele slăbiciuni 
ale apărării meciul putea să se ter
mine cu un rezultat mai rău pentru 
ei...

Clujenii au avut—e drept —ocazii de 
gol mai clare; dar n-au ajuns la ele 
ca urinare a unui joc mai bun al com
partimentului lor ofensiv, ci aproape 
exclusiv mulțumită eforturilor lui Ma
teianu, care a făcut un excepțional 
joc de inter, acționînd cu maximum 
de randament pe o mare suprafață de 
teren și fiind — în ceea ce privește 
crearea ca și finalizarea acțiunilor — 
cel mai periculos atacant al Științei. 
E| a întîlnit însă în Mind.ru pe... 
același Mîndru din meciul cu Dinamo

Rezultat egal și la Petroșani
Petroșani, - 8 (prin telefon). — ]n- 

tîlnirea dintre Jiul și Rapid s-a ter
minat la egalitate (2—2). Rezultatul 
nedreptățește echipa gazdă care prin 
prisma ocaziilor avute la poarta lui 
O.joc merita să cîștige. Intr-adevăr 
Jiul a acționat mai legat, a fost echi
pa mai hotărâtă. Oaspeții au reușit 
să desfășoare un joc de calitate în 
perioadele în care de altfel au și în
scris cele două goluri.

In primele 10 minute jocul se des
fășoară mai mult la centru. In min. 
li. Greavti prelungește la Ene II 
(aflat pe. extremă) care centrează lui 
Ozon și acesta din apropierea porții 
înscrie : 1—0 pentru Rapid. Egalarea 
survine 9 minute mai tîrziu : Manea 
execută o aruncare de ia tușă pînă la 
Gabor care fentează pe Greavu și 
Dodeanu și apoi pasează lui Crăciun. 
Ultimul înscrie printr-un șut fulgeră
tor. După egalare, gazdele domină, 

creîndu-și ocazii favorabile în min. 25 
și 26 soldate cu două lovituri de colț. 
In min. 32, oaspeții preiau conduce-

rea : mingea plecată de la Koszka a- 
junge la Ene II care prelungește pînă 
la Copil, complet liber în fața porții 
(dar în poziție de ofsaid) : 2—1 pen
tru Rapid. La reluare, Jiul este hotă- 
rît să egaleze.^ In min. 68, Citirdă- 
rescu centrează lui Crăciun care in
tră în careu și la 3 m de poartă este 
atacat neregulamentar de Gireavu și 
Dodeanu și împiedicat să șuteze. Jiul 
insistă tot mai mult și ratează o nouă 
ocazie prin Gabor (min. 71). In min- 
80 Jiul egalează prin Toth, în nrma 
unei acțiuni inițiată de Cosmoc și 
Ciurdărescu. In ciuda faptului câ gaz
dele atacă dezlănțuit scorul nu mai 
poate fi modificat.

JIUL: CRISNIC-Romoșan, VASIU. 
Tîivescu-Crișan. COSMOC-Toth, Ga
bor, CRĂCIUN, Ciurdărescu, Manea 

RAPID: Ojoc-Greavu, DODEANU, 
Macri-Bodo, Koszka-COPIL, Ozon, 
Ene II, R. Lazăr, Al. Lazăr.

Arbitrajul slab al lui E. Bucșa-Sibiu 
a influențat jocul.

Foto : B. Ciobanu
barei. Alături de portarul său. Pro
gresul a mai avut ieri jucători de bază 
în Nedelcu, Știrbei și Marin.

Nesaț isfăcătar s-a comportat înain
tarea bucureșteană, în care s-a sim
țit lipsa lui Dinulescu, iar Oaidă (ac
cidentat) a jucat mult sub posibilități, 
ca și Protopopescu, pe un post în care 
s-a simțit străin. Cu un atac fără 
coeziune, Progresul — deși a domi
nat uneori autoritar — n-a avut oca
zii clare de gol, în afara celei din 
min. 75 cînd Protopopescu a fost de
posedat de minge de Kromely în ul
tima clipă, la cîțiva metri de poartă.

Din atacul Științei, în afara lui 
Mateianu a dat oarecum satisfacție 
doar Marcu. Din restul echipei clujene 
mențiuni pentru: Moguț, Kromely și 
Popescu. Accidentat la claviculă. H. 
Moldovan a fost aproape figurant.

Arbitrul I. Gheorghiță (București) 
a condus satisfăcător echipele :

PROGRESUL : Mîndru-Nedelcu, Ca- 
rioaș, Soare-Ianiță, Știrbei-Oaidă, 
Smărăndescu I, Protopopescu, Marin, 
Baboie.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț-Kromely, 
Georgescu, Costin-Emil Petru, Po- 
pescu-Ivansuc, Suciu, Marcu, Mateia- 
nu, H. Moldovan.

RADU URZICEANU

Rezultatele de ieri

Progresul—Știința
C.C.A.—Dinamo Bacău 
St. roșu—Dinamo Buc. 
l-arul — Minerul
Jiul—Rapid
Petrolul—U.T.A. amînat

0-0
3-0
1-2
1-1
2-2

(3-0)
(1-0) 
d-0) 
d-2)

Etapa viitoare (5 iunie)

București: Dinamo—Rapid
Progresul—C.C.A. (1-4); Ploești:
Petrolul—Steagul roșu (1-1) ; Ba-

(0-1),

I. ZAMORA și I. PAL1ȚA — coresp.

căn : Dinamo Minerul 
Cluj: Știința — U.T.A. 
Petroșani: Jiul — Farul

Clasamentul

1.
2.
3.
4.
5.

(3)

C.C.A. (1) 
Steagul roșu (2) 
Farul (4) 
Din. Bacău 
U.T.A. (5)

6. Știința (6)
7. Petrolul (7)
8. Rapid (8)
9. Dinamo Buc. (9)

10. Progresul (10)
11. Minerul (11)
12. Jiul (12)

19
19
19
19
18
19
17
19
18
19
19
19

44:20 
41:29 
30:28 
23:24 
20:20 
24:28 
25:18 
28:27 
22:22 
28:31 
21:32 
15:42

30
24
21
20
19
19
17
17
17
16
14
10

3-0—dar C.C.A. putea câștiga
la un scor și mai mare

Mulți, foarte mulți, spectatori 
plecat ieri de la stadion încă de 
jumătatea reprizei a doua a meciu
lui C.C.A.-Dinamo Bacău. Ei n-au mai 
așteptat fluierul final fiindcă partida 
nu mai prezenta nici un interes : jo
cul era cu totul la discreția echipei 
C.C.A., oaspeții fiind depășiți sub toa
te aspectele. In această parte a jo
cului C.C.A. ar fi trebuit — și ar fi 
putut — să înscrie mult mai multe 
goluri decît în prima repriză, cînd, 
nici pe departe n-a avut aceeași su- 
periarrtate teritorială (a existat chiar 
o perioadă, între minutele 20—35, 
cînd a atacat puternic Dinamo Ba
cău). Dar în vreme ce înainte de 
pauză. înaintașii echipei C. C. A. nu 
prea au lăsat să le scape ocaziile 
avute (de altfel, au și marcat de 3 
ori) în repriza a doua ei, au fost mai 
puțin hotărîți în fazele finale .pier
zând astfel' nenumărate situații, prin
tre care și un „ 12 ,-■& - ____
de Constantin, ca un divertisment se că a uitat că activează în 
pare, sub forma unei... pase la Raksi.
Și combinația a eșuat !...

Cu totul altfel a fost prima repriză.
C. C. A. a început furtunos, cu o 
„nară" a lui GaCoveanu ' îh primul 
minut de joc, iar după alte cinci mi
nute a înscris Constantin. Militarii, în 
vervă de joc, sînt pe punctul de a 
marca și în min. 15 și 17, dar Raksi 
nu reușește să intercepteze cu capul 
centrarea Iui Cacoveanu, iar Tătaru 
trage pe lingă poartă de la cîțiva me
tri. Jocul începe apoi să se echili-

breze. Asistăm chiar la momente în 
căire presează Dinamo, apărarea bucu
reșteană fiind obligată să trimită de 
cîteva ori mingea în corner. Ba o dată 
Staicu a scos o minge de pe linia 
porții! In timp ce înaintașii băcăoani 
nu știu însă să se descurce în fața 
porții adverse — nici nu e de mirare, 
cu un Gram, care frinează jocu' — 
C.C.A., prin două acțiuni rapide tran
șează meciul, înscriind în două mi
nute 2 goluri: Constantinescu în 
min. 39, reluând o minge resi»i..să 
de portar și Tătaru în min. 40, pre- 
luînd balonul ricoșat din bară.

Ne-a plăcut modul cum a jucat 
C. C. A. în prima repriză. S-a n»:șcat 
birte, a avut acțiuni rapide care au 
surprins apărarea lui Dinamo. In 
partea a doua a meciului a dominat 
net, dar jocul de ansamblu n-a mai 
fost totuși de aceeași calitate. Mult 
sub așteptări, bețjlîca echipei Dinamo 

11 metri", executat Bacău, care în unele momente părea 
.............. *1  cateao-

au 
la

ria A.
Arbitrul P. Kroner a condus 

tent următoarele formații:
C. C. A.: Tonia-Zavo'da II. 

ZAN, Stâicu’-Jenei, 
Cacoveanu, Constantin, Raksi, CONS- 
TANTINESCU, TATARU.

DINAMO BACĂU : Bucur-Giosanu, 
I. Lazăr, CINCU-FJ. Anghel, Cîrnaru- 
Drăgoi. Radulescu, Gram, ȚIRCOV- 
NICU. PUBLIK.

cornne-

A POL-
MI HAI LFCCU-

JACK BERARIU

ORAȘUL STALIN 8 (prin telefon). 
Două aspecte mai importante au ca
racterizat întîlnirea dintre echipele Stea
gul roșu și Dinamo București : fiecare 
echipă a dominat cite o repriză, în 
care a avut avantajul vîntului. In al 
doilea rînd, apărarea fermă a dina- 
moviștilor, care a reușit să țină piept 
numeroaselor acțiuni de atac ale gaz
delor. In plus, Dinamo a știut să 
profite foarte bine de avantajul vîn
tului. Victoria cu 2—I (0—1) a di- 
namoviștilor este pe deplin meritată.

In prima parte a jocului, Steagul 
roșu beneficiind de avantajul vîntului, 
a presat inconitinuu. Uțu a fost nevoit 
în mai multe rînduri să intervină. In 
min. 15 el a reținut cu dificultate un 
șut puternic al lui Meszaroș, iar în 
min. 24 mingea expediată cu putere 
de Seredai i-a revenit în brațe, după 
ce atinsese colțul barei. In această 
repriză dinamoviștii s-au apărat or
ganizat și n-au cedat decît o singură 
dată, 
servit 
Uțu. 
n-au 
însă

au cedat decît o singura 
în min. 34, cînd Seredai nine 
de Meszaroș, a înscris pe lîngă 
In tot acest timp dinamoviștii 
avut decît două ocazii pe care 
Bukossi le-a ratat. La reluare, 

în primele minute, cei care au iniția
tiva sînt tot jucătorii din Orașul Sta
lin. Chiar în min. 46 Uțu salvează 
în extremis un șut puternic al lui 11a-

șoti, iar în min. 49 intervine, de ase
menea cu succes, la o lovitură a lui 
Meszaroș. Treptat însă, atacul dina- 
movist, împins de cei doi halfi, for
țează egalarea. Si, aceasta survine în 
min. 55 cînd Varga, profitînd de o 
ezitare a apărării localnice, înscrie din 
apropierea porții. Minutele următoare 
găsesc tot pe dinamoviști în atac și 
profitînd de deruta apărării adverse, 
ei reușesc să preia conducerea în min. 
60: Varga a reluat o 
de Biikossi în bară, fără ca 
să mai poată interveni. Din acest mo
ment localnicii au dominat categoric. 
Atacul lor însă a înghesuit jocul în 
careu, fapt care a ușurat sarcina apă
rării dinamoviste. In același timp di
namoviștii au mai avut cîteva contra
atacuri periculoase ratate însă de Var
ga, Semenescu și Eftimie.

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

STEAGUL ROȘU: Cerneanu — 
Zbîrcea, COJOCARU, Bîrsan — Hidi- 
șan, Szigeti, 1IAȘOT1, Meszaroș. Gane, 
SEREDAI, Campo.

DINAMO: UȚU — POPA, MO- 
TROC, Panait — V. ALEXANDRU, 
Nunweiller III — V. Anghel, VARGA, 
BUKOSSI, Eftimie, Semenescu.

minge trasă
Cerneanu

G. GRUIA, eoresp. regional

Rezultatele etapei de ieri a categoriei B
Seria I

REZULTATELE
Dihamo Galați—Dinamo Su

ceava
Unirea Iași—Gloria Bist. 
Știința Buc.—Unirea Focșani 
C.F.R. Pașcani—Prahova

Ploești
Fore sta 
C.S.M.

Iași
S.N.M.

Bîrlad

Făit.-Vfct. Buzău 
Rădăuți—C.S.M.S.

Seria a ll-a

REZULTATELE
4-2
2-2
1-1

3-2
2-1

0-3
Constanța—Rulmentul

2-0

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S.
2. Dinamo
3. Știința Buc. (3)
4. Dinamo Suceava (4)
5. Prahova Ploești (5)
6. Unirea Iași (7)
7. S.N.M. Const. (8)
8. Rulm. Bîrlad (6)
9. Foresta Fălt. (9)

10. Gloria Bistrița
11. C.F.R. Pașcani
12. Unirea Focșani
13. Victoria Buzău
14. C.S.M. Rădăuți

Iași (1) 
Galați (2)

(10)
(13)
(11) 
(12)
(14)

19
19
19
J9
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19

2
2
4
6
7
4
6
2
5
3
5
9
5
2

(2-0)
(1-1)
d-0)

(1-1)
(1-0)

(0-1)

(1-0)

27:27 
32:29 
23:24 
24:27 
17:32 
23:31 
22:24 
19:29 
22:37 
23:33
19:46

20
19
18
18
18
17
15
15
15
13
12

Etapa viiioare : C.S.M.S. Iași—Fo
rests Fălticeni, S.N.M. Constanța— 
C.F.R. Pașcani, C.S.M. Rădăuți—Di
namo Suceava, Unirea Focșani—Vic
toria Buzău, Gloria Bistrița—Prahova 
Ploești, Rulmentul Bîrlad — Dinamo 
Galați, Știința București—Unirea Iași.

(0-0)
(1-0)
(3-0)

Din. Obor—Drubeta Tr. Sev. 2-1 
Poiana Cîmpina—Șt. Tim- 2-1 
C.S.M Reșița—F). Moreni 5-0 
Carpați Sinaia—C.S. Craiova 2-0 (2-0) 
Metalul Tîrg—Din. Pitești 
Șt. Craiova—Met. O- Roșu 
C.F.R. Tim.—Metalul Buc.

CLASAMENTUL

1. Știința Tim. (1)
2. Dinamo Obor (2)
3. C.F.R. Timișoara (6)
4. Poiana Cîmpina (3)
5. Flacăra Moreni 
6 Dinamo Pitești (4) 
71 știința Craiova
8. Metalul Tirgov.
9. C.S.M. Reșița (II)

10. Drubeta T. Sev (9)
11. Metalul Buc. (8)
12. C.S. Craiova (10)
13. Metalul O. Roșu (13) 
14 Carpați Sinaia (14)

(5) 
') 

(7) 
(12)

îs
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2-0
1-1
1-0

(2-0)
(M)
(0-0)

Seria a lil a
REZULTATELE

înd. Sîrmei 0. Turzii —
A.M.E.F-A. Arad

CS. Oradea—Chimia
C.F.R. Arad—Recolta
C.S.M. B. Mare—Gaz

Mediaș
CF.R. Cluj—Tractorul

Stalin
A.S.A. Sibiu—Corvinul
C.S. Tg. Mureș—Rapid Cluj

CLASAMENTUL

Fag. 
Cărei 
Aîe tai»

Or.

Hun.

2-1
3-1
2-0

3-0

2-1
0-2
3-0

(2-0)

(1-0)
(0-1)
(2-0)

3
2
5
5
1
4
3
2
3
5
1
5
4
3

23:21 
27:30 
27:32 
24:23 
34:33 
36:31 
25:27 
25:28 
22:33 
25:30 
23:34

27
24
21
21
21
20
19
18
17
17
17
17
14
13

Craiova—Etapa viitoare: Știința
G. F. R- Timișoara, Metalul Oțelul 
Roșu—Carpați Sinaia, Metalul Bucu
rești—Dinamo Obor, Știința Timișoa
ra—C.S.M. Reșița, Flacăra Moreni— 
Drubeta Tr. Severin, Dinamo Pitești— 
CS. Craiova, Poiana Cîmpina—Meta
lul Țîrgoviște.

9.

1. Corvinul Huned. (1) 19 11 6 2 40:15 28
2. C.S.M. B. Mare (2) 19 10 6 3 41:18 26
3. C.S. Oradea (4) 19 9 4 6 30:25 22
4. A.S.A. Sibiu (3) 19 5 11 3 31:20 21
5. Ind. Sîrmei

C. Turzii (7) 19 6 8 5 31:26 20
6. A.M.E.F.A. Ara* ’ (5) 19 8 4 7 19:21 20
7. C.F.R. Cluj (8) 19 9 1 9 28:24 19
8. Recolta Cărei (6) 19 7 5 7 29:33 19

7 1719 5 7

19 
19
19
19
19

8
8 

10 
11 
11

16
16
16
14
12

Gaz Metan 
Mediaș (9) 
Tractorul Orașul 
Stalin (10) 
Rapid Cluj (11)
C.S. Tg. Mures (13) 
Chimia Făg. (12) 

14.C.F.R. Arad (14)
Etapa viitoare:

6 
«
2
2
4_______
Cluj—C.S.

io.
11.
12.
13.

5
5
7
6

____  . C.F.R.
Tg. Mureș, C.S M. Baia Mare—C.F.R.
Arad, Corvinul Hunedoara—Tractorul 
Orașul Stalin, A.M.E.F.A- Arad—Ra
pid Glttj, G.S. Oradea—A.S.A. Sibiu, 
Industria Sîrmei 0. Turzii—Chimia 
Făgăraș, Gaz Metan Mediaș—Recolta 
Cărei.

Mind.ru


Continuă să conducă E. Hagen (Il.D.G.)
Katowice, 7 (prin telefon). A XIII-a 

ediție a „Cursei Păcii" a continuat 
sîmbătă cu desfășurarea etapei a V-a: 
Cracovia — Katowice (84km). Ki
lometrajul redus al acestei etape (cea 
mai scurtă dintre cele 13 ale acestei 
ediții) n-a permis concurenților rea
lizarea unor acțiuni deosebite. Pe sta
dionul Chorzow din Katowice unde ă- 
lergătorii erau așteptați de peste 
60.000 de spectatori, plutonul - a sosit 
compact. Sprintul final a prilejuit o 
luptă deosebit de frumoasă pe care a- 

c.îștigat-o ciclistul polonez Stanislaw 
Gazda. El a fost urmat de alergătorul 
Weissleder (R.D. Germană) și rutie
rul romîn Gh. Rădulescu. Toți trei au 
fost cronometrați cu timpul de 2h 
09:45. La intervale de secunde au tre
cut linia de sosire toți ceilalți co«i-

curenți. Pe echipe etapa a fost cîș- 
tigată de formația R.D. Germane ur
mată de echipele R.P. Polone și R.P. 
Romine.

In clasamentul general individual 
după cinci etape conduce ciclistul ger- 

. man Erick Hagen, urmat de alergăto
rul .belgian Vanderbergen și Weissle
der (R.D. Germană).

Lode, 8 (prin telefon): — Etapa a 
Vl-a «-« desfășurat pe ruta Katowice- 
Lodz (211 km). Concurenții au avut 
de înfruntat nu numai cei peste 200 
km ci și o vreme nefavorabilă : ploaie 
și vtnt puternic. La startul acestei 
etape echipa tării noastre s-a prezen
tat numai cu patru concurenți. Aceas
ta deoarece Ludovic Zanoni, unul din
tre alergătorii de bază ai formației, 
este suferind și medicul i-a interzis

r

Rezultatele celui de al doilea concurs al etapei finale
f

să mai concureze. Totuși tinerii noș
tri cicliști au luptat cu dîrzenie și au 
reușit să-și îmbunătățească situația 
în clasamentul general individual (Ion 
Stoica este acum pe locul 23) și în 
cel p« echipe (ne aflăm pe locul 10). 

Etapa a fost cîștigată de Adler 
(R. D. Germană) cu timpul de 5h 
15:06. In același timp cu e1 au mai 

sosit: Eckstein (R.D.G.), Saidhujin 
(U.R.S.S.), Glaes (Belgia), Gazda 
(R.P.P.); Laidlaw și Bradley (An
glia), Schober (R.D.G.). Kroger (Da
nemarca), Megyecdi (R.P.U.), Oliza- 
renko (U.R.S.S.), Bangsborg (Dane
marca) și Revai (R. Ceh.). Concuren
ții noștri au sosit pe următoarele 
locuri : 23 I. Brahâru 5h 15:42; 27 W- 
Ziegler 5h 15:42; 37 Ion Stoica 511 
17:25; 72 Gh. Rădulescu 5h 30:28.

Clasamente generale. Individual: 
1. Hagen (R.D.G ) 27h 42:07 ; 2. Ad
ler (R. D. G.) la 5 sec; 3. Gazda 
(R P P.) la 5 sec;. . 23. Ion Stoica

., Ia 18:31 ;... 56. W. Ziegler Ia 49:46:... 
■■62. I. Br;»haru la lh 01:23;... 72 Gh. 
X Rădulescu la lh 12:21. In cursă au 

Echipe:' 
83h 05:39 ; 2. Bel- 
R. P. Polonă 83h 
Romînă 84h 14:43. 
Olandei, Iugosla-

Mihail Tal a devenit 
campion mondial de șah

Partida a 21-a dintre Tal și Botvinik 
fost ultima din cadrul meciului pen-a

tru titlul mondial. După cum se știe Tal 
conducea cu 12—8, avînd nevoie de o 
jumătate de punct pentru a-și adjudeca 
titlul. La mutarea a 17-a cei doi par
teneri. au convenit asupra remizei, după 
oare Botvinik a fost primul care l-a fe-

licitat pe Tal 
torie. Arbitrul 
tînărul mare 
noul campion

Din cele 21
a cîștigat 6. Botvinik 2, restul de 13 
au fost remize. Scorul final a fost de 
121/2-—&l/2 în favoarea lui Mihail Tal.

pentru slrălucila sa vio 
meciului l-a proclamat pe 
maestru din Riga drept 
al lumii.
de partide disputate Tal

Galafi, 8 (prin telefon). — Intîl-

întrecerile celui de al doilea con
curs al etapei finale a campionatului 
republican individual și a Cupei 
F.R.T.M. au luat sfîrșit duminică la 
prînz în sala Floreasca cu următoarele 
rezultate ;

SIMPLU BARBAȚI : optimi de fi
nală .'Gantner — Majtehni 3—0, Bott
ner — Motancea 3—0, Covaci — Lă- 
zărescu 3—1, Negulescu — Iscovici 
3—0, Popescu — Naumescu -3—1, 
Rethi — Suba 3—1, H. Trupei — 
Bodea 3—2, Cobîrzan — Nazarbeghian 
3—0; sferturi de finală: Gantner — 
Bottner 3—1, Negulescu — Covaci 
3—0, Rethi — Popescu 3—2. Tînărul 
jucător clujean a ieșit învingător la 
■capătul unei partide disputate cu deo
sebita dîrzenie. Cobîrzan — H. Trupei 
3—0; semifinale: Negulescu — Gant- 
ncr 3—0 (10, 13, 14). După înfrînge- 
rea de la Craiova, Negulescu și-a luat 
revanșa într-o întîlnire în care a do
minat categoric. Gantner a fost vădit 
stînjenit de atacurile decisive și min
gile trimise pe mijlocul mesei de ad
versarul său. Rethi — Cobîrzan 3—0 
(19, 18, 19). Finala: Negulescu
(C. S. M. Cluj) — Rethi (C. S. M. 
Cluj) 3—1 (16, —19, 14, 16). Tntîl- 
nirea a prilejuit numeroase schimburi 
dinamice de mingi, Î11 cursul cărora 
Negulescu s-a dovedi1 mai sigur.

SIMPLU FEMEI : sferturi de finală: 
Constantinescu — Tompa 3—0, Ale
xandru — Pitică 3—2, Barasch — 
Folea 3—0, Rozeanu — Slăvescu 3—0. 
Cu un tur mai înainte Slăvescu a eli
minat-o pe Biro cu 3—2; semifinale: 
Constantinescu — Alexandru 3—0 (17,

.. mai rămas 99 concurenți. 
I " 1. R. D. Germană
î gi-a 83h 10:20; 3.
" 15:52;... 10. R. P.
“ Urmează echipele
-- viei. Luxemburgului, Bulgariei, Nor- 
"veigiet. Suediei, Austriei, Monaco, El-6, 13), Barasch — Rozeanu 3-2- vTet' .5,ded,l'e*’ 

(-15, 19, -15, 14, 19). Rozeanu a ratat;’ vet’ei 5*  Finlandei.
condus-.victoria în setul doi eînd a și 

cu 18—16. Barasch a atacat variat și" 
decisiv. Finala: Constantinescu (Vo-j> 
ința București) — Barasch (Progresul" 
București ) 3—1 (—12, 8, 18, 19).;: 
Mai puțin decisă tn loviturile ofensive, 
Barasch a trecut pe lîngă victorie în" 
setul doi și trei cînd a avut avantaj-- 
la 12—7 și respectiv 18—13. Tnvin- 
gătoarea a dirijat cu multă siguranță 
mingile și a 'apărat razant.

DUBLU FEMEI: semifinale: ^on- 
stantinescu, Tompa — Pitică, ~ 
3—2 (15, —21, 13, —15, 15), Rozea
nu, Alexandru — Biro, Cobîrzan 3—04-, .. A r. • ai . ► și g^a, opuruvw wvicuui m-au
(18, 16, 11); ftruda. Rozeanu, Alexan-Țcanljnual succeselor, cîștigînd ti-
dru (Progresul București) - Constan-|t]urile ,ie cam iomi 
tinescu Tompa (Voința Buc., C.S.M."a(.P9le categorii. Țara nM9tră „ fMt re. 
Cluj) 3 0 (14, 12, 19). victoria cam-.. orezeatatâ în aceste dispute de do-i hal- 
pioanelor europene n-a fost pusa nici-’’ 
un moment la îndoială. Z------------------------------------------------ -----

DUBLU BARBAȚI: semifinale: Ne-- 
gulescu, Rethi — Sîndeanu, Nazarbe
ghian 3—0 (12, 15, 16), "
Bottner — Cobîrzan, Covaci 3—2 (18, 
_ 9 15 - ' 
Rethi (C.S.M. Cluj) — Popescu, Bott
ner (Dinamo Buc., Voința Buc.) 3—0 
(7, 18, 12).

___ , , _ pa este învins la puncte de S. Ah- 
nirea de lupte libere dintre reprezen- medov. Categoria 73 kg: C. Hathazi 
tativele R. P. Romîne și R.S.S. Azer- face meci nul cu triplul campion al 
baidjan, a revenit oaspeților cu sco- Festivalurilor Tineretului de la Buda- 
riil de 6—2________________________ - ‘

Iată rezultatele: categoria 52 kg: 
A. Ruzsi este învins prin tuș în mi
nutul 8 de K. Danilov ; categoria 57 
kg:. D. Crăciun cedează la puncte 
în fața lui A. Ibrahimov; categoria 
62 kg: A. Geantă învinge prin tuș, mele minute și a terminat în avan- 
în minutul 4 pe R. Ismailov. Sporti- taj prima repriză. Luptătorul sovietic 
vul sovietic l-a dus pe Geantă la par- a atacat apoi în repriza de parter, 
ter prinzîndu-1 de picior și, apoi, l-a- unde a reușit să egaleze situația. Ca- 
trecut prin pod. Luptătorul nostru a' tegoria grea: Gh. Crișan 
contraatacat deosebit de frumos, din-, 
tr-o poziție dificilă și a reușit să-l 
treacă, și el, prin pod pe Ismailov. 
Acțiunea s-a încheiat în minutul 4 
prin tuș. Categoria 67 kg: Al. Tam-

pesta, Varșovia și Moscova, M. Da- 
dașev. Categoria 79 kg: C. Uibariu 
cedează la puncte în fața lui A. Ga
sanov. Categoria 87 kg: Fr. BaUo 
termină la egalitate cu H. Mehmedov. 
Ballo a luat conducerea încă din pri-

prin tuș în minutul 3 de 
Mîine are loc cea de a 

nire, în orașul Brăila.

este învins 
A. Pavlidi. 
doua întîl-

OTTO BENKO

Halterofilii sovietici au cucerit șase
din cele șapte titluri de campioni europeni

și bulgarul Nikolov pe locurile II-III la categoria semigrea —

. ► Campionatele europene de haltere au 
P . "continuat vineri, sîmbătă și duminică, 
• oiea--ja Milano, cu desfășurarea întrecerilor 

"la categoriile semirnijlocie, mijlocie, se- 
vmigrea și grea. Sportivii sovietici și-au

europeni la toate

Breviar olimpicPopescu,- - 
--------- -  --- 5 2 (Î3,"
—7, 16); finala: Negulescu,.. a Expoziția olimpică a fotografiei 

"sportive va fi inaugurată la Roma în 
3luna iulie și va fi deschisă pînă la 30 

, , . , ■ - septembrie. Pînă acum și-au dat ade-
DUBLU 'MXT: semifinale: Alexan-"ziuriea la această expoziție 38 de țări, 

dru, Cobîrzan — Constantinescu, Po-\ printre care și Romînia.
pescu 3—1 (—13, 8, 12, 18), Pitică," <» Proba contra cronometru Ia ci- 
Gantner — Rozeanu, Bottner 3—0 (14,^c[ism 3e va disputa pe traseul Cris- 
17, 6); finala: Pitică, Gantner (Con-"tofor Columb, cu plecarea și sosirea 

Alexandru, Cobîr-"^ Velodromul olimpic. Proba indivi-

terofili : Tiberiu Roman (cat. semimij- 
looie) și Lazăr Baroga (cat. semigrea). 
Un frumos succes l-a repurtat Lazăr Ba- 
roga. care a reușit să se claseze pe locul 
Il-III la egalitate cu sportivul 
bulgar Nikolov. Ambii halterofili au 
ridicat cîte 417,5 kg. Tiberiu Român 
s-a clasat pe locul VII.

Iată rezultatele pe categorii :
SEMIMIJLOCIE : 1. ALEKSANDR 

KURINOV (U.R.S.S.) 420 kg. (130: 
132,5; 157,5), 2. G. Veres (Ungaria) 
397,5 kg., 3. C. Bohenek (Polonia) 385 
kg.

MIJLOCIE : RUDOLF PUKFELDER 
(U.R.S.S.) 442,5 kg. (135; 137,5; 170),

2. I. Palinski (Polonia) 425 kg., 3. Man- 
cel Paterni (Franța) 415 kg.

SEMIGREA : 1. VITALI DVIGUN 
(U.R.S.S.) 442,5 kg., 2—3 LAZAR BA- 
ROG A (R.P. Romînă) și Nikolov (Bul
garia) ambii cu cîte 417,5 kg.

GREA : IURII VLASOV (UJI.S.S.) 
500 kg., 2. Ivan Veselinov (Bulgaria) 
460 kg-, 3. Pigaiani (Italia) 445 kg.

Campionatele europene de haltere au 
luat sfîrșit cu o netă victorie a reprezen
tanților Uniunii Sovietice. Cu toate că 
U.R.S.S. a prezentat o echipă tînără a 
reușit să cucerească 6 din cele 7 titluri 
puse în joc, totalizînd ud număr de 47 
puncte.

structorul Buc.)
zan (Progresul Buc., C.S.M.
3—1 (14, 19, —16, 20).

.■-duals se va disputa pe circuitul Grotta-. 
<jlul' j j rossa. Probele de pistă se vor disputa

•-după-amiaza și în nocturnă, pe Velo- 
____ "dromul olimpic, construcție nouă, cu

‘.'.o capacitate de 20.000 de locuri (nu
j’ de 40.000 cum a apărut într-un articol 

— jldin ziarul nostru de sîmbătă).
■ ’ • Regatele de iahting de la Napoli
j “ vor putea fi urmărite de posesorii de

in "bilete, de pe nave speciale, care se 
IU ,. VOf depiasa pe apă țn apropierea tra-

■ - seelor ambarcațiunilor aflate în con
tours.

Duminică dimineața pe stadionul în linia a IH-a Maaole (Rapid) și- 
Tineretului lotul de rugbi care.va re- Enache (C.C.A.). La Metalul au ju-j 
prezenta țara noastră la „Cupa Vic- cat din Lot: Căliman și Gherasim- 
toriei", a f.ăcut un meci de verificare (Ști Cluj), Danciu și Doru Pavel' 
în compania formației Metalul, întă- (C. C. A.). (N. B.).
ri.tă cu elemente din lot. Meciul a fost ’ ■ • Joi fa ora 17 pe stadionul 23 
deosebit de util, întrucît s-a puiuț ye-. August latul reprezentativ B va juca: 
rifica stadiul de pregătire a acestui în compania lotului reprezentativ A- 
lot. Această întîlnire a scos în «evi

dență unele lipsuri în jocul liniei a
IlI-a și al înaintării care au acționat 
slab. Credem că aceste defecțiuni 
vor fi eliminate în cel mai scurt timp, 
astfel că echipa noastră să se pre
zinte bine în „Cupa 
tida s-a încheiat cu
(14-0). .

Iată lotul care a
(C.C.A.) — Rotaru
șie). Irimescu (C. F. R. Gr. Roșie), 
Kramer (C. C. A.), Teodorescu (Șt. 
Buc.) — Mateescu (Șt. Petroșani) — 
Merghișescu (C. C. A.) — Zlătoianu 
(Dinamo), Țuțuianu (Dinamo), lones
cu (C.C.Â.) — Rusu V. (Dinamo), 
Graur (Dinamo) — Pîrcălăbescu 

, (Rapid), lordăchescu (Dinamo), Sebe 
(Dinamo). In repriza secundă, în lo
cul lui Zlătoianu și lonescu au intrat

FOTBAL PE GLOB
PETROLUL PLOEȘTI JOACA AZI 

LA PRAGA

Victoriei". Par- 
scorul de 30—6

jucat: Penciu
(C.F.R. Gr. Ro-

. ► Sîmbătă a părăsit țara, cu destinația 
" Praga, echipa de fotbal Petrolul Ploești, 
., care joacă azi la Praga cu o selecționată. 
- - Ploeștenii vor susține un al doilea meci 
j j miercuri.
.► ♦ La Cairo, reprezentativa de fot-
"bal a Braziliei a susținut o nouă În- 
j’tîlnire cu echipa Republicii Arabe 
["Unite pe care a învins-o cu 3—0 
4(3—0).
I ♦ întîlnirea internațională dintre

Ștfinta București a întrecut
C.S.M.S. lași cu 9-3 (3-3)
Partida dintre Știința București — 

C.SJWS. Iași (restanță la etapa a VIII-a 
a campionatului) s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic. Ambele echipe au jucatk. - .....
deschis, realizînd numeroase faze spec-''reprezentativele Portugaliei și R.P.F. 
taculosse. Apărările au fost însă la post" Iugoslavia, desfășurată la Lisabona și 
astfel că scorul n-a.putut fi realizat de-j.C l’~"' j -c—1 -:4- ‘
cît din lovituri de pedeapsă (3 — pen---„Cupei Europei" interțări, a furnizat 
tru Știința București transformate- de“o mare surpriză. Fotbaliștii portughezi 
Leonte, și una pentru C.S.M.S. fructifi- - au terminat învingători cu scorul fi- 
cată de Stoian). Arbitrul N. Gheondea 
a condus bine o partidă care s-a desfă
șurat în limitele Unei depline sportivi
tăți. (Al. C. — corespondent).

contînd pentru sferturile de finală ale

o mare surpriză. Fotbaliștii portughezi

nai de 2—1, după ce la pauză con
duceau pe oaspeți cu 1—0. Returul 
întîlnirii este programat pentru 22 mai 
la Belgrad.

A început meciul de
R. P. Remine și

șahTbilisi a început meciul de 
reprezentativele Romîniei și Gru-

L. 
între 
«iei.

Primul tur n-a dat cîștig de cauză 
nici uneia dintre formații. Campioana 
țării noastre, Margareta Teodorescu a 
cîștigat la campioana Gruziei, Nona Ga- 
prindașvili. Ghițescu a pierdut la Siș- 
kov. Celelalte partide au fost remize : 
Drimer — Buslaev, Soos — Blaghidze, 
Gheorghiu — Izvoșcikov, Pogorevici —

Kokobadze, Polihroniade — Togonidze. 
întîlnirea de la prima masă dintre Ra
dovici și Gurghenidze a-a întrerupt do 
două ori.

în turul II Polihroniade a eîștigat la 
Togonidze iar Soon la Blaghidze. Teo
dorescu a pierdut la Gaprindașvili. Par. 
tida Radovici-Gurghenidze a fost remi-1 
ză. Celelalte întîlniri s-au întrerupt. 
După două ture echipa noastră oonduco 
cu 6—5, cinci partide fiind îutrerupte.

Reprezentativa de natație a orașului București 
a întrecut selecționata Sofiei cu 121—64 

(Urmare din pag. 1)

liber: 1. Wâchter (B) 5:37,2; 2. lur- 
ciuc (B) 5:42,2; 3. lonkova (S) 6:13,9. 
100 m bras: 1. Rambosec (B) 1:30,6;
2. Boicehovski (B) 1:32,2; 3. Filipova 
(S) 1:35,1; 4X100 m liber: 1. Bucu
rești 4;59,3; 2. Sofia 5:26,5. 4X100 m 
mixt: 1. București 5:26,1; 
5:58,1. MASCULIN. 400 m liber: 
lonescu (B) 5:01,2; 2. Mocanu (B) 
5:05,2; 3. Popov (S) 5:13,0. 200 m 
fluture: 1. Al. Popescu (B) 2:28,1 
(nou record R.P.R.); 2. Ikonopisov 
(S) 2:38,5; 3. Medianu (B) 2:47,4; 
2(W_ m bras: 1. Mitrofan (B) 2:44,3;
2. Schmaltzer 2:56.0; 3. Lalov (S); 
2:56,7; 100 m liber: 1. Popov (S) 
1:00,6; 2. Blajec (B) 1:00,8; 3. Iko
nopisov (S) 1:013; 100 m bras: 1. 
Schmaltzer -----................. ..
1:17,3; 3. 
fluture: 1.
Ikonopisov 
1:10,8; 100 
13.7,8; 2. 
mitrov (S) 1:12,9; 1.500 m liber: 1.

2. Sofia
1.

(B) 1:16,5; 2. Mitrofan (B) 
Lalov (S) 1:20,3; 100 m 
Al. Popescu (B) 1:07,2; 2.
(S) 1:09,8; 3. Vasilev (S) 
m spate: 1. Caminski (B) 
Popov (S) 1:10,8; 3. i Di-

lonescu (B) 19:59,6; 2. Mocanii (B)' 
20:28,2; 3. Alexandrov (S) 22:01,4;
4X200 m liber: 1. București 9:38,9; 2. 
Sofia 9:50,9; 4X100 m mixt- 1. Bucu
rești 4:42,4; 2. Sofia 4:52,0. SĂRITURI 
(trambulină 3 m): 1. Gh. Banti (B) 
131,25 p; 2. Todorov (S) 128,43; 3. 
Rotman (B) 127,27.

Prima partidă de polo care a opus 
reprezentativele de seniori ale celor 
două capitale a dat cîștig de cauză 
echipei gazdă cu scorul de 2—1 
(1—1). Dar victoria obținută de se-: 
lecționata Soliei a fost posibilă nu
mai datorită arbitrajului părtinitor, 
prestat de Pargauelov (R.P. Bu.lga-: 
ria). Oricum, reprezentativa Bucureș-' 
țiului a evoluat sub posibilitățile ei. La 
tineret: București — Sofia 6—1 (1—0). 
A condus I. Drăgan (R.P. Romînă). 
în ziua a doua — la seniori — vic
toria a revenit reprezentativei orașului 
București, care a cîștigat cu scorul 
de 4—2 (1—0). Foarte bun arbitrajul 
lui C. Vasiliu (R.P.R.). La tineret:. 
București — Sofia 1—0 (1—0).
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