
'Organ al Uniunii de

tovarășului 6h. 6heorghiu-De|
W aw cu corespondentUl zarului „New York Times'*

Harrison Salisbury

Cultura Fizica și

’ N£W YORK 1 (Agerpres).
La 30 septembrie 1960, tovarășul 

(Gheorghe Gheorghiu-Dej a primit pe 
corespondentul ziarului „New York 
Times", Harrison E. Salisbury, la ce
rerea acestuia și a avut cu el o 

; convorbi re.
, în cursul convorbirii tovarășul 
‘Gheorghe Gheorghiu-Dej a răspuns la 
o serie de întrebări ale coresponden
tului privind propunerile guvernului 
romîn pentru înfăptuirea unei înțele
geri multilaterale interbalcanice, rela
țiile rornîno-americane, precum și 
unele dintre problemele principale ale 
sesiunii Adunării Generale.

In numărul din 1 octombrie ziarul 
„New York Times" publică o amplă 
relatare a acestei convorbiri. „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, scrie ziarul, a 
spus ieri că o înțelegere interbalca- 
nică ar putea fi înfăptuită fără ca 
statele participante să renunțe la le
găturile lor cu N.A.T.O. sau cu pactul 
de la Varșovia".

Reamintind conținutul propunerilor 
romine din 1957 și faptul că ele se 
bucură de sprijinul majorității state
lor balcanice, ziarul scrie în conti
nuare: „Gheorghe Gheorghiu-Dej con
sideră că posibilitățile de cîștigare a 
adeziunii Greciei și Turciei la pro
punerile sale au sporit datorită unei 
îmbunătățiri generale a relațiilor în 
regiunea balcanică.

El a spus că relațiile Rominiei cu 
’Grecia sînt în prezent bune. Recent, 

Scele două țări au semnat un acord 
care reglementează toate problemele 
financiare pendinte și Romînia ajută 
acum Grecia în explorarea zăcăminte
lor petroliere. Relațiile cu Turcia, de 
asemenea, au luat un curs spre mai 
bine.

Dl. Gheorghiu-Dej speră să discute 
planul său la Națiunile Unite cu re
prezentanții grec și turc".

După ce amintește remarca tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej că Uni
unea Sovietică s-a arătat gata să ga
ranteze respectarea angajamentelor 
luate de țările balcanice în cadrul 

Iunei eventuale înțelegeri dacă și ce
lelalte mari puteri sînt gata să pro
cedeze la fel, ziarul continuă:

' „Potrivit propunerilor d-lui Gheor
ghiu-Dej, statele balcanice s-ar obliga 

să nu admită în această zonă arme
: ra

chete sau baze străine, transformînd 
iras aiara. in rest, apararea a iosi, regiunea, după cum a spus, „într-o 
greoaie, iar atacul a jucat mult prea, ‘zonă balcanică a păcii". El a admis 

că există unele diferende în regiune

Sport din R. P. Romîna

părea iremediabil pierdut
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De la 0-3 la 5-3!

-w

Col 1 Seredai, care nu se vede în fc tografie, a sărit cu capul la un corner 
spectaculos cel de al doilea gol al Steagului roșu

Căutăm să ne închipuim at de 
mare a fost senzația pe care a stîrnit-o 

terenurile de fotbal din țară unde 
avut loc ieri meciuri din catego- 
A, știrea că, la București, după 45 
minute de joc din întîlnirea C.C.A. 
Steagul roșu, oaspeții conduceau 
3—0. Aceiași spectatori aveau să 

oră sau două mai tîrziu, o

pe 
au 
ria 
de

cu 
afle o 
veste poate fot atit de necrezut: par
tida luase sfîrșit cu scorul de 5—3 
pentru C.C.A 1

Pentru cei care au asistat la întîl- 
nirea de pe stadionul „23 August", 
cu iî.țle că această răsturnare de si
tuații*'se înscrie printre lucrurile pu
țin obișnuite, chiar în acest sport atit 
de capricios, surpriza nu are aceleași 
proporții. Publicul din București nu a 
fost atît de mirat nici cînd Steagul 
roșu conducea cu 3—0 — jocul variat, 
permanent în mișcare al fotbaliștilor 
din Orașul Stalin se găsea perfect 
oglindit pe tabela de afișaj — și nici 
cînd C.C.A. a remontat în repriza a 
doua acest mare handicap, îndreptîn- 
du-se apoi irezistibil spre victorie.

Cum s-a ajuns la aceste 
diametral opuse ?

Hotărît lucru, în prima 
Steagul roșu a desfășurat un 
clasă. Spectatorii au fost îneîntați de 
felul cum purtau oaspeții balonul,

de simplitatea cu care treceau din 
apărare în atac, de acțiunile deru
tante ale înaintașilor. Apărarea echi
pei 6.G.A. s-a văzut de la început 
în dificultate în fața liniei de atac a 
Steagului roșu, care se mișca pe teren 
ca argintul viu, infiltrîndu-se mereu 
în dispozitivul său. Mingile respinse 
cu greu de fundașii militari erau rea
duse în atac de liniile dinapoi alle 
Steagului roșu și mai ales de Seredai, 
prezent pe tot terenul, în apărare ca și 
în acțiunile ofensive. Hărțuită perma
nent, apărarea echipei C.C.A. joacă 
din ce în ce mai nesigur și în min. 
13, încereînd să deturneze tin șut cu 
capul al lui Zbîrcea, care ajunsese și 
el în apropierea careului militarilor, 
Apolzan a împins balonul în poarta 
lui Voinescu. Un gol accidental, în 
aparență, dar pe ca>re Steagul i 
merita încă din min. 8, cînd 
în plină cursă a fost faultat ■ 
în careu, fără ca arbitrul să 
11 m. Superioritatea Steagului i 
această parte a jocului avea

bătut de pe partea dreaptă ți a înscris 
Foto : V. Bagcac

6 cînd Cojocaru a întors în ultima 
fracțiune de secundă, de pe linia porții,
șutul lui Racks; și în min. 20, cînd , sâ ,nu in a?sT “nâ. aîn '► nucleare, platforme de lansare defataru, cu poarta goala m fața, a . . RtrâirM. transforT
tras afară. In rest, apărarea a fost

JACK BERARIU

(Continuare in pag. a 3-a)

în relațiile dintre unele țări, Insă cre
de că pactul ar ajuta la înlăturarea 
acestora".

repriză 
joc de

roșu îl 
Hașoti 

evident 
acorde 

roșu în 
r__  _ să fie

confirmată, de altfel, de golurile care 
au urmat: cel din min. 17, marcat 
splendid cu capul de Seredai și cel 
din min. 34, înscris de Proca, prin- 
tr-un șut de aproape.

(3.O.A. nu s-a „văzut" în prima re
priză decît în rare momente : în min.

In legătură cu activitatea sportivă 
a elevilor și studenților

In vederea unei mai bune cuprinderi a masei de elevi ți studenți 
în activitatea sportivă, precum și pentru a mobiliza toate cluburile 
și cadrele tehnice să se ocupe mai intens de creșterea tinerelor cadre 
necesare mișcării noastre sportive, Biroul Comitetului de Organizare 
a U.C.F.S. a stabilit următoarele :

1. Sportivii elevi și studenți vor rămîne și pe timpul continuării 
studiilor lor școlare sau universitare la clubul sau asociația sportivă 
în cadrul cărei s-au format (dacă au cel puțin un an vechime în 
clubul sau asociația respectivă).

In cazul schimbării localității de domiciliu în scopul continuării 
studiilor, sportivul respectiv poate activa în orice asociație sau 
club sportiv din localitatea respectivă.

2. Cluburile studențești vor putea să-și împrospăteze cadrele cu 
sportivi din cluburile sportive școlare care au terminat învățâmîntul 
mediu, sau cu alți sportivi care au obținut dezlegarea de la aso
ciația (clubul) unde s-au format.

3. Cluburile școlare își vor putea împrospăta cadrele numai cu 
sportivi din asociațiile sportive școlare și din școlile sportive de elevi 
care nu sînt patronate de alte cluburi.

4. Dispozițiile acestui comunicat anulează orice alte dispoziții 
anterioare contrare privind transferarea sportivilor elevi și studenți 
și intră în vigoare de la data publicării lui.

„DI. Gheorghiu-Dej — arată mai 
departe ziarul — și-a exprimat spe
ranța că restricțiile în comerțul dintre 
Romînia și S.U.A. vor fi ridicate, per- 
mițînd dezvoltarea schimburilor dintre 
cele două țări. Dl. Gheorghiu-Dej a 
menționat că în luna martie a acestui 
an Romînia și S.U.A. au semnat un 
acord prin care se reglementează 
chestiunile financiare pendinte, afir- 
mîndu-se totodată dorința reciprocă 
de a lărgi relațiile comerciale".

După aceea, autorul se referă la 
cele spuse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la dezvol
tarea în interes reciproc a 
comerciale rornîno-americane 
împiedicată de S.U.A. prin 
la articole de export și prin 
greoaie și birocratice.

Ziarul amintește datele pe

relațiilor 
care este 
restricții 

proceduri

Ziarul amintește datele pe care le-a 
dat tovarășul Gheorghiu-Dej si care 
arată că 60 la sută din comerțul ex
terior al Romîniei este acopent de 
schimburile cu țările socialiste. S-au 
dezvoltat totodată rapid în ultimii ani 
relațiile cu Franța. Anglia și Germa
nia de vest.

Intr-un comentariu publicat în a- 
celași număr al ziarului și consacrat 
problemelor sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., Harrison E. Salisbury re
latează declarațiile tovarășului Gheor
ghiu-Dej în legătură cu poziția față 
de dezarmare a primului ministru 
englez Macmillan așa cum a reieșit 
din cuvîntarea acestuia în fața Adu
nării Generale.

Salisbury scrie în această privință: 
„Gheorghiu-Dej a calificat cuvîntarea 
lui Macmillan ca un pas înapoi. El 
a spus că propunerile primului mi
nistru privind un studiu al expeditor 
asupra dezarmării reprezintă o mă
sură retrogradă și ar amina orice 
dezarmare reală pînă la paștele cailor.

Domnul Gheorghiu-Dej a reamintit 
că experții Ligii Națiunilor erau încă 
în curs de a 
ment cînd a 
mondial. Nu 
pierdem atîta 
noastre, cînd _ _ __ ,
într-o fază așa de avansată.

Esența poziției lui Macmillan, ă 
spus d-sa, este de a se eschiva de 
la dezarmare și de a amina orice 
măsură electivă după cum se spune, 
pînă la calendele grecești. In realitate 
ea ar îngropa întreaga problemă".

elabora listele de arma- 
izbucnit al doilea război 
ne putem permite să 

timp, mai ales în zilele 
tehnica militară a ajuns

★

Convorbirea care a apărut în „Nev# 
York Times" ă fost însoțită de o hartă 
a tegiunii balcanice.

intllniri interesante în întrecerea de tineret romino-sovietică

Numeroșii spectatori prezenți simbă- 
tă după-amiază fci sala Dinamo din Ca
pitală pentru a urmări întrecerile de 
tenis de masă din cadrul întîlnirilor 
dintre reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne și U.R.S.S. au încercat 
două sentimente. Unul de dezamăgi
re, pentru că sportivii noștri compor- 
tîndu-se slab — mai ales băieții — au 
pierdut ambele partide și un altul de 
admirație pentru felul cum au știut 
jucătoarele și jucătorii sovietici — 
în mare progres — să-și apere , șanse
le, să lupte pentru cucerirea victoriei.

Din echipa noastră, singură Maria
na Jandrescu a dat satisfacție, făcînd 
jocuri la înălțimea așteptărilor. Ea a 
inițiat acțiuni frumoase, a atacat și a 
apărat cu brio. O mențiune merită și 
Eleonora Mihalca, dar ea a fost în ge
neral pasivă, nu și-a pus în valoare 
posibilitățile pe care le are. Ceilalți, 
Victoria Jandrescu (extrem de emotivă 
și nervoasă), Adalbert Rethi, Marius 
Bodea și Marin Antonescu au evoluat

la tenis de masă
sub așteptări, inegali, cn scăderi sim
țitoare de ritm de la un set la altul.

Prima calitate a jocului practicat de 
tinerii sportivi sovietici a fost concep
ția modernă, tendința de a avea me
reu inițiativa, de a încheia fiecare ac
țiune prin lovituri puternice, curate, 
mai ales din forhand. Majoritatea. din
tre ei folosesc servicii cu efect, eficace. 
Toți sînt bine dezvoltați fizicește, au 
o bună mobilitate. Aceste atribute 
sînt dublate și de o putere de luptă 
deosebită, indiferent de evoluția sco
rului. O impresie deosebită nu lăsat 
Averin, Lukina. Kalnin ți Balaișite.

Iată acum rezultatele și cîteva amă
nunte asupra desfășurării meciurilor:

U.R.S.S. — P. P. ROMI NA 
(TINERET, FETE) 5—3

Laima Balaișite — Eleonora Mihalca 
0—2 (—15,—22). Ambele jucătoare s-au 
arătat mai sigure pe forhand dar au 
fost inconstante pe loviturile 
ckliand. Mihalca a cîștigat, 
mai judicios mingile.

Sofa Beloțerkovskaia — 
Jandrescu 0—2 (—12, —20). ~
toarea a imprimat jocului o alură mai 
rapidă, în timp ce Beloțerkovskaia a 
acționat adesea hazardat, ratînd nu
meroase mingi. Zintra Lukina — Vic-

din ba- 
dirijînd

Mariana
Invingă-

C. COMARNISCHI '

(Continuare în pag. a 4-a)

Nici o surpriza în etapa de ieri 
a campionatului republican de rugbi

Vază din meciul C.C.A. — Progresul. Intercalat pe linia de treisferturl, Pencils 
schimbă spectaculos cu Cojocaru, cu toată interfAifia lui Gpciua

» REZULTATE TEHNIGE: Progre- 
S sul — G.'GjA. 3—15 (3—6); Știința 
S Buc. — Dinamo 6—41 (0—3); Me- 
\ talul — G.F.R. Grivița Roșie 8—11 
I (0—11); Știința Cluj — Știința Ti- 
\ mișoara 3—0 (0—0); C.S.M.S. Iași 
Z — Constructorul 13—3 (5—0); 
ț Stiinta Petroșani — Petrolul I 
> Ploiești 6—0 (0—0).

♦ C.C.A. a dovedit și ieri, în me
ciul cu Progresul, că este una dintre 
echipele cele mai redutabile ale cam
pionatului republican. Omogenă, ma
tură, formația militară a stăpînit te
renul în majoritatea timpului de joc, 
a fost superioară sub toate aspectele 
echipei Progresul. Penciu a făcut din 
nou un joc foarte bun, dar meritul 
victoriei trebuie atribuit întregii echi-i 
pe în care au excelat în special Cior .

(Continuare iu pag. a 3-a)



[PENTRTLON[
A început campionatul 

republican de pentatlon 
modern

r Ieri, la G.A.S. Roșia — Tunari, pe 
tin traseu lung de 2700 m, cu 16 obsta
cole, s-a desfășurat proba de călărie, 
prima din cea de a Vl-a ediție a cam
pionatului republican individual și pe 
echipe de pentatlon modern. Au partici
pat 24 de concurenț i reprezentînd 7 e- 
chipe. Timp standard : 5 min. 24 sec.

Rezultatele tehnice :
Individual: 1. D. Țintea (C.C.A. I) 

1245 p.; 2. Tr. Croitoru (C.C.A. 11) 1200 
p.; 3. Gh. Tomiuc (Progresul) 1110 p.;
4. N. Marinescu (C.C.A. I) 1110 p.;
5. I. Vcsa (C.C.A. II) 1105 p. ; 6—7. 
Crista Lichiardopol (C.C.A. I) și Tîl- 
maciu (Dinamo Oradea) 1090 p.; 8. 
G. Robu (A.S.A. Cluj) 1070 p.-, 9. W. 
Roman (Progresul) 1030 p. ; 10. V. 
.Teodorescu (Progresul) 935 p.

Echipe : 1. C.C.A. I 3445 p. ; 2. Pro
gresul 3155 p.; 3. C.C.A. II 2305 p.; 
4. Știința București 1915 p.; 5. A.S.A. 
II Cluj 1645 p.; 6. Dinamo Oradea 
1555 p.; 7. A.S.A. I Cluj 1260 p.

Astln, îneepînd de la ora 9 dimineața, 
'are loc proba a doua, de scrimă. între
cerile stnt programate în Sala Tineretului.

„TURNEUL CELOR 41“
MECIURI DE SLABA FACTURA TEHNICA IN PRIMA ZI.

Categoria B

©fonosport

Mindreanu și Verde? ;iu 
avut cinstea de a inaugura, 
anul acesta, „Turneul celor 
4”. Cei doi pugiliști au avut 
o comportare bună, fumb 
zînd un spectacol aprecia
bil. Mmdreanu a acționat 
cu rapiditatea-i cunoscută, 
îndeosebi în lupta de aproa
pe, cucerind decizia la 
puncte. Spectatorii i-au a- 
plaudat și pe unul și pc 
celălalt, sperînd o gală 
bună. Reuniunea însă, în 
întregul ei nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor. Arbitrii 
au fost obligați să acorde 
numeroase avertismente 
pentru box neregulamentar 
(Puiu Nicolae, Peiti) și în 
ultimă instanță să proce
deze la descalificarea reci- 
diviștilor (Andrei Farkaș 
pentru lovituri periculoase 
cu capul în meciul cu Gus
tav Simonka).

Un alt aspect negativ al 
galei de sîmbătă seara, a 
fost prezența între corzile 
ringului a unor sportivi 
care au prea puține contin
gențe cu boxul. De pildă, 
T. Crîngașu (antrenor

I. Is trate inițiază un atac dar, duyfi cum se vede, 
prea deschis. Lui Stuparu nu-i va rămîne decît 

sâ-l con treze. O va face ?
Foto: Gh. Dumitru

Iată cum arată un buletin cu 12 rezul
tate la concursul nr. 40, etapa din 2 
tombrie 1960 :
L C.C.A. — Steagul roșu
IL U.tA - Știința Cluj 
hl “ "
IV. 
v.
vr.
VIL C. S. Oradea
Vni.Gloria Bistrița - C.S.M. Reșița
IX. Chimia Govora -
X. Chimia Făgăraș -

Militară

Știința Timișoara — Progresul
C.SJM-S. Iași — Petrolul
Minerul — Dinamo București
Dfnamo Bacău — Corvinul 

Jiul_ _

Metalul Buc. 
A. S. Acad.

oc-

1
1
1
1
2
1
1

X
1

___ ____ 2 
XL Rulmentul Bîrlad — Dinamo Suceava 
XIL Flacăra Moreni — Dinamo Galați 1 

Variante depuse: aproximativ 510.000.

Programul concursului Pronosport 
nr. 41

Etapa din 9 octombrie
L Comb. șt. Tlm.; UTA-Bahia 
II. Petrolul—CCA (cat. A) 
ITL Din. Buc.—Din. Bac. (cat.
IV. Progresul—Șt. Cluj (cat. A)
V. Corvinul—Rapid (cat. A) 
VT. Minerul-St. roșu (cat. A) 
VII. Farul—CSMS Iași (cat. A) 
VHL Jiul—C.F.R. Timișoara (cat. B)
IX. CSM Reșița—CSM Baia Mare (cat.
X. CSM Sibiu—Știința Craiova (cat.
XI. Rapid Focșani—Prahova Ploiești

(cat.
XTL Dinamo Pitești—Dinamo Obor (cat. B)

V-AȚI CUMPĂRAT BULETINE-A- 
BONAMENT LA PRONOEXPRES ?

Numai două zile — astăzi și mîine — 
v-au mai rămas la dispoziție pentru 
a vă procura buletinele-abonament la | 
Pronoexpres. Nu trebuie să pierdeți a- i 
ceste ultime zile fiindcă s-ar putea să 
ratați un premiu mare la concursurile 
Pronoexpres ale lunii octombrie.

Dar In afara buletinelor-abonament pu
teți fi prezenți Ia concursul Pronoexpres 
de miercuri 5 octombrie și cu buletine 
sistem redus (șl aici, nu uitați schema 
nr. 7, cea mal populară schemă și cea 
care a Înregistrat cele mai mari suc
cese) sau cu buletine cu numere în or
dine «te preferință.

1960 
(Brazilia)

A)

B) 
B)

B)

ț r

Echipa 
titlul

Cionoiu). Socotim, dc ase
menea, că antrenorul Gh. 
Fiat a înțeles acel ironic 
„bravo Filt** pe care nn 
spectator i l-a adresat a-
tunci cînd Peiti, elevul său, a primit al 
doilea avertisment pentru box neregula
mentar...

0 surpriză plăcută au constituit-o 
eleganța și tehnica bună pe care a ma
nifestat-o în ring Florca Pătrașcu în 
disputa cu Puiu Nicolae. „Un-doi“-urile 
craioveanului l-au incomodat vădit pe 
Puiu Nicolae, care a boxat urît și peri
culos. Florca Pătrașcu a cucerit o aplau
dată victorie la puncte.

Alte rezultate: Czegely Vasile a în
trecut la puncte pe Petre Vizitiu. Dă- 
nilă Enuț — Atanasie Gănescu, meci 
nul. Vasile Neagu cîștigă prin abandon 
în fața lui Enache Gri gore. Petre Deca 
întrece Ia puncte pe Teodor Crîngașu. 
Traian Stuparu este declarat învingător 
la puncte în fața lui Ion Istrate, Ilie 
Alexandru învinge la puncte pc Mihai 
Peiti. M. Ghcor-ghioni învinge la puncte 
pe D. Filip.

V. PAUNESCU

tatorî. Trebuie spus însă că înlocuirea 
unor boxeri cu alții (uneori din mo
tive obiective) a redus simțitor inte
resul publicului pentru reuniunea de 
ieri. Sperăm că pe viitor nu se vor 
mai repeta asemenea schimbări,

Una dintre partidele apreciate dc 
spectatori a fost aceea dintre Cișmaș 
și Predescu. Boxerul militar caută să 
se impună de la început și domină 
ringul, dar . Predescu, deplasîndu-se 
excelent, trimite cu mare precizie 
multe serii de lovituri, cu care acu
mulează puncte ce-i aduc avantaj în 
prima repriză. In următoarea, Cișmaș 
echilibrează situația și-l găsește pc. 
boxerul de la I.C.F. cu croșee scurte 
la față. în ultimul rund, deși boxează 
cu arcada spartă, Cișmaș lovește mai 
mult, profitînd și de faptul că adver
sarul său dă semne de oboseală. Ju
riul a atribuit victoria lui Predescu, 
dar socotim că un rezultat de ega
litate era mai potrivit.

Spectatorii au așteptat cu interes 
apariția lui Mihalic în limitele cate- 
goriei ușoare, mai cu seamă că el 
avea un adversar (M. Dumitrescu) 
apreciat pentru boxul său curat. Par
tida a îndreptățit așteptările. Am asis
tat la schimburi deosebit de clare și 
frumoase, la eschive derutante (folo
site îndeosebi de tînărul de la Timpuri 
Noi) și la un final așteptat: vic
toria lui Mihalic. Dar aceasta cu pre
țul unor mari eforturi. Intr-adevăr, în 
primele două reprize Dumitrescu l-a 
ținut în șah pe Mihalic, care deși a 
dominat, a avut atacuri sterile. Abia 
în rundul trei Mihalic s-a distanțat 
tn învingător datorită experienței și 
a... oboselii lui Dumitrescu.

Rapidistul C. Stănescu a obținut o 
victorie muncită, dar pe deplin me
ritată, în fața lui I. Pădurarii. în
treaga partidă a fost presărată cu 
schimburi extrem de dure. Boxerul 
din Oîmpina a căutat ca dcobicei lo
vitura decisivă (care, pînă la urmă 
nu i-a reușit), iar Stănescu a folosit 
directa de stingă în mod ireproșabil. 
Boxînd calm, dozîndu-și judicios efor
turile, el s-a impus ca un mijlociu 
valoros.

R. CALĂRAȘANU

SERIA I

Flacăra Moreni — Dinamo Galați 
2-0 (1-0)

Prahova Ploiești — C.S.M Brăila 
0-1 (0—1)

C.F.R. Pașcani — Rapid Focșani
4—1 (2—0)

S.N.M. Constanța — Unirea Iași 
2-2 (1-1)

Rulmentul Bîrlad — Dinamo Su
ceava 2—0 (1—0)

Foresta Fălticeni — Poiana Cîmpinâ 
0—0

Metalul Tîrgoviște — Steaua roșie 
Bacău 9—0 (3—0) I

CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște (1) 5 4 1 0 20: 4 9
2. Flacăra Moreni (5) 5 3 1 1 1F: 7 7
3. C.F.R, Pașcani (7) 5 2 2 1 11: 7 6
4. C.S.M. Brăila (8) 5 2 2 1 5: 4 6
5. Poiana Cîmpina (6) 5 2 2 1 c: 5 6
6. Dinamo Galați (2) 5 2 2 1 6: € 6
7. Prahova Ploiești (3) 5 2 12 7: 4 5
8. Rapid Focșani (4) 5 2 12 7: 7 5
9. Rulmentul Bîrlad (13) 5 12 2 f: 9 4

10. Steaua roșie Bacău (9) 5 12 2 4:16 4
11. Foresta Fălticeni (11) 5 113 7f 3 3
12. S.N.M. Constanta (12) 5 0 3 2 6: 8 3
13. Unirea Iași (14) 5 0 3 2 5:10 3
14. Dinamo Suceava (10) 5 113 3: 9 3

MIHALIC A DEBUTAT IERI IN 
ÎNVINS LA MARE LUPTA

REZULTATE TEHNICE, muscă: 
M. Gristea bip. A. Baniciu; 0. 
Ciucă m.n. cti A. Nuri; pană: Gh. 
Predescu b.p. E. Cișmaș; A. N-agy 
b-p. Gh. Anghel; ușoară: I. Mihalic 
bjp. M. Dumitrescu; O. Baciu b.p. 
I. Pătruț; mijlocie mică: N. Stoe- 
nescu b.p. V. Sășeanu; G. Stănescu 
b.p. I. Păduraru; semigrea: N. Mo
toc b.p. Gh. Simion; M. Nicolau 
b.p. E. lanovici.

Puțini spectatori au luat ieri dimi
neață drumul spre sala Floreasca. 
Factura tehnică modestă a reuniunii 
de sîmbătă seară i-a făcut pe mulți

CATEGORIA UȘOARĂ SI L-A 
PE MIHAI DUMITRESCU

să renunțe la vizionarea celei de a 
doua gale. De data aceasta însă, au 
greșit socotelile. Gu excepția a 2—3 
meciuri, celelalte întîlniri disputate ieri 
dimineață s-au ridicat la o bună va
loare, unele partide (îndeosebi Ciucă 
— Nuri, Cișmaș — Predescu, Miha
lic — Dumitrescu și Stănescu — Pă- 
duraru) fiind mult apreciate de spcc-

%
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C.C.A. a ciștigat din nou 
de campioană republicană

(de Ia trimisul' CONSTANȚA, 2
••astru). — Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat In localitate campionatele 
republicane de haltere pe echipe, com
petiție care a reunit 42 de halterofili 
din 6 echipe: C.C.A., Dinamo Obor, 
Rapid București, Olimpia Orașul 
Stalin, C.S.M. Galați și Victoria 
București.

întrecerile s-au terminat cu victo
rie așteptată a echipei C.C.A., care a 
cucerit din nou titlul de campioană 
republicană, totalizînd 10 puncte. 
Pentru locul al doilea s-a dat o luptă 
strînsă între Rapid București, Olim
pia Orașul Stalin, Victoria București 
și Dinamo Obor. Pînă la urmă, locul 
secund a fost cucerit de Olimpia 
Orașul Stalin cu 24 puncte, la egali
tate cu Victoria București.

1. Casa Centrală a Armatei (Ion
ȚA_____ «X z-vzs — .
1 u.vuib JXg, * • KX1TU IV-'llV' V IVI ZAMJ bgț

Gh. lenciu 292,5 kg; Tiberiu Roman ■
867.5 kg; Werner Franz 340 kg; A. < ’ 
Vasarhelyi 355 kg; Silviu Cazan' 
410 kg).

2. Olimpia Orașul Stalin (Ion So-1 i 
rescu 220 kg; Aron Balaș 227,5 kg;' 
S. Schulery 312,5 kg; Gh. Constantin^ I
802.5 kg; D. Enea 247,5 kg; Gh. Pi- , 
ticaru 312,5 kg; C. Zentai 335 kg). | J

3. Victoria București (Dragoș Ni-
- ' O T W IV OlIJl VCliaUllKZ IZI'IVIVJC Vil bV

eseu 230 kg; I. Lugojan .175 JLQ4 §1 1Q5» 7 pctonijbrie:

Partida
domină programul galei de azi

Mîndreanu-Puiu

Astă-seară are loc o nouă reuniune 
în cadrul „Turneului celor 4”. Programul 
galei cuprinde Î0 meciuri, după cum 
urmează : F. Pătrașcu — A. Vcrdeș ; 
N. Mîndreanu — N. Puiu ; V. Czcgeli
— A. Farcaș : P. Vizitiu — G. Simonca; 
D. Enuț — Gr. Enache; V. Neagu — 
A. Găncscu; P. Deca — I. Istrate; Tr. 
Stuparu — T. Crîngașu ; I. Alexandru
— D. Filip ; M. Gheorghioni — M. Peiti. 
Reuniunea se va desfășura în sala Flo
reasca, de la ora 19,30.

ETAPA VirTOARE: Dinamo Sucea
va — Foresta Fălticeni, Steaua roșie 
Bacău — Flacăra Moreni, Unire' lași
— Metalul Tîrgoviște, Rapid Focșani
— Praliova Ploiești, C.S.M. Brăila —! 
S.N.M. Constanța, Dinamo Galați —J 
C.F.R. Pașcani, Poiana Cîmpina — Rup 
mentitl Bîrlad.

SERIA A il-A
Chimia Govora — Metalul Bucu-: 

rești 2—0 (1—0).
Știința Craiova —J C.F.R. Roșiori 

0-0.
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu 1—1 

(0-0).
Gaz Metan Mediaș — Drubeta Tr. 

Severin 3—1 (2—1).
Știința București — Dinamo Piteștt 

1-0 (0-0).
Chimia Făgăraș — A. S. Academia 

Militară 0-1 (0—1).
Tractorul Or. Stalin — C.F.R. E-: 

lectro Craiova 3—0 (1—0).
CLASAMENT

1. Știința Craiova (1) 5 3 11 4: 2 7
2. A. S. Acad. Militară (6) 5 3 0 2 13: 5 S
3. C.F.R. Roșiori (2) 5 2 2 1 6: 3 6
4. Tractorul Or. Stalin (9) 5 2 2 1 9: 5 6
5. Știința București (8) 5 3 0 2 8: 5 6
6. C.S.M. Sibiu (3) 5 2 2 1 7: 5 6
7. Chimia Govora (10) 5 3 0 2 4: 5 6
8. Dinamo Pitești (4) 5 2 12 9: 8 5
9. Drubeta Tr. Severin (5) 5212 7:11 fi

10. Chimia Făgăraș (7) 5 2 0 3 6: 5 4
11. Metalul Buc. (11) 5 2 0 3 5: 9 4
12. Dinamo Obor (13) 5 0 3 * 4: 7 3
13. C.F.R. Electro Craiova (12)

511 S- 5:10 3
14. Gaz Metan Medias (14) 5 113 6:17 3

Mici o surpriza în etapa de ieri 
a campionatului republican
(urmare din pag. I)

lonescu și Btăgescu

ETAPA VIITOARE: Gaz Metan 
Mediaș — Știința București, Meta
lul București — Drubeta Tr. Severin,- 
C.F.R. Elactro Craiova — Chimia Fă
găraș, A. S. Academia Militară —■’ 
Tractorul Or. Stalin, C.F.R. Roșiori— 
Chimia Govora, Dinam-o Pitești — 
Dinamo Obor, C.S.M. Sibiu — Știin
ța Craiova

♦ Intîlnirea dintre Știința București
și Dinamo a oferit un joc de bună 
calitate, cu faze spectaculoase. înce
putul aparține dinamoviștilor, care ini
țiază cîteva acțiuni foarte frumoase. 
Apoi, studenȚi echilibrează jocul, de
vin tot mai insistenți, presează. In 
plină dominare a Științei, Dinamo 
reușește să deschidă scorul prin lor- 
dăchescu (încercare). La reluare, Di
namo își mărește avantajul prin alte 
două încercări realizate de Giugiuc 
și Bărbălău (ultima transformată dc 
D. lonescu). Către sfîrșitul întîlnirii 
domină Știința, care reușește să 
ducă 
vitură 
vitură 
bălău, 
namo, , _
la Știința. Corect arbitrajul lui Vasile 
Georgescu. (N. B.)

♦ Trei faze identice ca desfășurare, 
respectiv tot atîtea greșeli ale aceluiași 
jucător (Peociu, care nu și-a placat 
adversarul direct) au făcut ca în min. 
16, scorul — în partida dintre O.F.R. 
Grivița Roșie și Metalul — să fie 
favorabil feroviarilor (cu un avantaj 
'de 11 puncte) care nu mai insistă. 
In schimb, atacă Metalul. Printr-un 
joc deschis, metalurgiștii reușesc să 
dezvolte frumoase acțiuni și să în
scrie 8 puncte. Au marcat: Bostan

bănd, Nica, Aî.
(un coordonator foarte inspirat).

Progresul a avut doar cîteva scli
piri (Ta sfîrșitul primei reprize și că
tre mijlocul reprizei secunde), insu
ficiente însă pentru a-i acorda un ca
lificativ corespunzător. Echipa s-a an
gajat prea mult într-un joc steril, con
fuz, neinteresant. Cît timp va mai 
trebui să treacă pentru a vedea această 
echipă, care cuprinde atîtea clemente 
valoroase, practicînd un joc în con
cordanță cu actualele cerințe ale rug- 
biului? O notă proastă pentru Progre
sul a constituit-o și tendința către 
joc dur, ca și atitudinea nedisciplinată 
a unor jucători (Dobre, Vicol, Decle- 
zis). Arbitrul V. Cișmaș a procedat 
just elimininîndii-1 pe Dobre, dar a 
greșit fiind prea îngăduitor cu ceilalți. 
Realizatori: Penciu (două lovituri de 
pedeapsă), Enache (încercare), Nica 
și Merghișescu (cîte o lovitură de 
picior căzută) pentru G.C.A., respectiv 
Declezis (lovitură de pedeapsă).

(T. St.)

SERIA A IU-A

ieșit din concurs); E. Romoșan 272,5
kg; Lisias lonescu 307,5 kg; C. Bucur 
30b kg; Sterian Isac 310 kg; I. Crețu 
320 ’ '

4. .
kg; D. Pețelcan 250 kg; N. Amzuică
320 kg; V. lonescu 287,5 kg; A. Nes- 
torov 280 kg; Gh. Mocanu 292,5 kg; 
L. Hnidei 305 kg).

5. Dmamo Obor (Al. Cosma 227,5 
kg; Gh. Marcu 150 (a ieșit din con
curs); Gh. Moidoveanu 297,5 kg; 
C. Mailat 290 kg; I. Vlădăreanu 310 
kg; Gh. Mincu 290 kg; N. Matei 
2& kg).

6. C.S.M. Galați (AI. Toma 265 kg;
AL Tănăsache 262,5 kg; I. Boșneagă
235 kg; Al. Ignat 275 kg; Gh. Gos
podinov 277,5 kg; Gh. Mânu 255 kg).

ION OCHSENFELD
Panait 285 kg; V. Andronovici 280 kg;

ÎNTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE ; 
COMUNICĂ :

aviic o puifciv. mu fiuai va t. wvaiau 
biletele seria 166, pentru 8 octombrie: , (două încercări), Wusek (încercare) și 
biletele seria 167, 9 octombrie: seria ™ • • • r • '
168, 10 octombrie: seria 169, 11 oc- respectiv E.

kg).
Rapid București (I. Bostan 205

re- 
din handicap prin Leonte (lo
de picior căzută) și Roibu (lo
de pedeapsă). Remarcați: Băr- 
Graur și Ghiondea de la Di- 
Leonte, Roibu și Grigoriu de

C.S.M. Baia Mare — C.F.R. Timi-: 
șoara 1—0 (1—0).

Recolta Cărei — A.M.E.F. Arad 
1 — 1 (0—0).

C.S.M. Cluj — Dinamo Săsar I—3 
(1-1).

Industria Sîrmei O. Turzii — Ario' 
șui Turda 3—3 (0—1).

Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița 
2—2 (0—2).

C. S. Oradea — Jiul Petroșani 
4—1 (2—0).

Aurul Brad — C. S. Mureșul Tg. 
Mureș 1-2 (1—2).

Din cauza întîrzierii sosirii vagoa- 
,nelor cu decoruri și costume, primul 
spectacol al ansamblului maghiar pe 
gheață cu revista „AȘA S-A NĂSCUT 
DRAGOSTEA" va avea loc joi 6 oc
tombrie 1960, orele 19,30 la patinoa
rul artificial din parcul „23 August".

Pentru spectacolul din ziua de 6 
octombrie sînt valabile biletele cu se-

CLASAMENT'! A

1. C.S. Oradea (5)
2. Dinamo Săsar (7)
3. Jiul Petroșani (1)

5311 12:7 7
4 3 0 1 10:3 6
5 2 11 9:6 6

4. Ind. Sîrmei C. Turzii (4)
5 2 2 1 10:7 6

5. Arieșul Turda (3) 5 2 2 1 7:5 6
6. C.S. Mureșul (8) 5 2 2 1 9fl 6

7. A.M.E.F. Arad (6) 5 2 2 1 6:8 6
8. C.S.M. Cluj (2) 5 3 0 2 5:9 6
9. Recolta Cărei (9) 5 13 1 5.-€ 5

10. C.S.M. Reșița (12) 5 12 2 5:9 4
11. Aurul Brad (10) 5 113 5:7 3
12. C.F.R. Timișoara (11) 5 113 4:6 3
13. C.S.M. Baia Mare (14) 4 10 3 3:6 2
14. Gloria Bistrița (13) 5 0 2 3 3:7 2

Tîbuleac (transformare) pentru C.F.R., 
Teodorescu (încercare),

Dăiculescu (transformare) și Chirvase 
(Iov. de pedeapsă). Bun jocul prestat 
de M. Rusu, Wusek, Vizitiu și Tîbulac 
de la C.F.R., Teodorescu, Anastase 

seria 231f 18 octombrie : ț Toma și Dumitrescu de la Metalul. A 
-■ L afbifraț G. Diațyandh j^Ajl. coresp.)

tombrie: seria 170, 12 octombrie: se
ria 184, 13 octombrie: 
octombrie:
seria 229, 16 octombrie: seria 230, 17 
octombrie:
seria 232.

seria 185, 14
seria 183, 15 octombrie:

ETAPA VIITOARE: Industria Str- 
mei Cîmpia Turzii — Gloria Bistrița, 
Dinamo Săsar — Aurul Brad, Arieșul 
Turda — C. S. Oradea, Jiul Petro
șani — C.F.R. Timișoara, C. S. Mu
reșul Tg. Mureș — Recolta Cărei,- 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Baia Mare, 

A.M.E.F. Arad .



IERI, ÎNAINTĂRILE AU FOST IN VERVĂ: 32 DE GOLURI'
La Lupeni, Rapid nu a avut probleme...

Dinâmo București a câștigat maa ușor 
decât arată scorul: 2-1 (1-1)

LUPENI, 2 (prin telefon de la tri
misul nostru). Nici cei mai înflăcă
rați suporteri ai echipei locale nu-și 
închipuiau că echipa lor va prelua 
de la început conducerea în fața unei 
formații care în ultima vreme și-a 
impus superioritatea din prima parte 
a jocului. Dar, după lovitura de în
cepere, văzînd elanul cu care Mineral 
s-a avîntat în joc și asistînd la in
cursiunile periculoase ale celor două 
extreme, Creiniceanu și Cucu, spec
tatorii au început să spere și să în
curajeze frenetic echipa lor favorită. 
Astfel că, după patru cornere rămase 
nefructificate, în minutul 10 localnicii 
și-au creat o situație favorabilă: 
Cucu a centrat periculos spre aripa 
opusă. Țurcan a fost împiedicat cu 
mîna de Vasile Alexandru, să sară la 
minge. Arbitrul a acordat 11 m, trans
format de Creiniceanu : 1 —0 pentru
jazde.

După acest gol, Dinamo preia ini
țiativa. Oontrolînd mai bine balonul 
fi acțîonînd cu pase la întîlnire, bucu- 
. stenii pun stăpînire pe joc și în 
i.. .iotul 24 egalează. După o acțiune 
line II — Eitimie — Țîrcovnfou, ul
timul șutează la poartă, dar destul 
de slab, Kiss— neatent — a rămas 
pe linia porții și mingea s-a oprit 
tn plasă: 1 — 1. Localnicii pornesc mai 
vioi la atac și în min. 30 Nisipeanu 
ratează. Dinamo nu pierde însă ini
țiativa și are încă două ocazii de gol, 
ratate de Angliei și V. Alexandru.

Repriza a doua este fără istoric, 
Minerul Lupeni — insuficient pregă- 

Știința Timișoara a
TIMIȘOARA 2 (prin telefon). Stu

denții au obținut prima victorie în 
actualul campionat în dauna echipei 
Progresul București, după un meci 
disputat — 3—2 (3—1). învingătorii 
s-au prezentat mai bine decît în evo- 
luți i’le anterioare și după aspectul ge
nera1! aii jocului victoria obținută 
este meritată. De data aceasta, linia 
de atac a acționat mai simplu dar 
mai eficace, cele două extreme consti- 
luind un permanent pericol pentru 
poarta adversă. Apărarea imediată s-a 
lovedit însă nesigură. Portarul Udrea 
■ greșit la ambele goluri.

Progresul a atacat mai mult în re
priza secundă, mai ales după ce a 
redus scorul și cînd timișorenii au 
pus accentul pe apărare. Scorul a fost 
deschis în min. 2: acțiunea Igna— 
Mi -u—Gîrleanu se termină cu gol, 
trffcmtri înscriind din apropiere. Apoi, 
ambele echipe acționează susținut, însă 
Mițaru și, de partea cealaltă. Proto- 
popescu ratează. Min. 21 aduce al doi
lea gol: Igna este faultat pe linia de 
16 metri și Tănase execută direct în 
plasă: 2—0. Abia pusă la centru, 
mingea va poposi, în cîteva secunde, 
tn plasa porții apărată de Udrea. A- 
eesta nu poate reține balonul șutat de 
Dinuiescu, și Mafteuță, care urmări
se, înscrie: 2—1. Pînă la sfîrșitul re- 

ÎN 10 OAMENI

C.S.ffl.S. lași ii învins in repriza a flow-2-KO-l)
IAȘI 2 (prin telefon). Din nou tri

bunele stadionului din Dealul Copoului 
au fost pline pînă la refuz. Peste 18.000 
spectatori, înfruntînd ploaia torențială 
din repriza secundă, au aplaudat la sfîr
șitul celor 90 minute dc joc victoria ob
ținută cu multă trudă de cci ...10 fot
baliști ieșeni. Dc ce 10 și nu 11? In 
minutul 31, cînd tabela dc marcaj in
dica 1—0 pentru Petrolul, Voica a fost 
eliminat dc pe teren. Pînă atunci domi
naseră destul de categoric petroliștii, 
rarele contraatacuri ieșene fiind rezolvate 
cu ușurință de apărarea ploieșteană. In 
schimb, atacurile Petrolului creează faze 
periculoase la poartă. Și după ce Dridea 
(min. 10) ratează o bună ocazie, după 
8 minute tot el scapă singur în careu 
și deschide scorul. Apoi, pînă la elimi
narea lui Voica (pentru insultă adusă 
arbitrului) ieșenii și-au revenit oare
cum. ratînd cîtcva ocazii ca acelea ale 
lui Unguroiu (min. 25) și Voica (min. 
29).

Rămînînd în 10 oameni, gazdele stă
vilesc cu greu atacurile din ce în re 
mai numeroase ale oaspeților, pentru 
aceasta mijlocașii Don și Dănulescu ju- 
eîntl mult în urmă.

In partea a doua ă început o ploaie 
torențială. Gazdele se acomodează mai 
bine cu terenul alunecos, pasează în a- 
âîncime, ștrăpungînd fidesea apărarea

tită din punct de vedere fizic — 
bazîndu-se numai pe apărare. In min. 
65, la un fault comis de Coman a- 
supra lui Țîrcovnicu, arbitrul acordă 
lovitură liberă de la 16 metri. Execută 
Ene II, pe lîngă zid, și dinamoviștii 
iau conducerea: 2—1. Mulțumiți de 
rezultat, oaspeții slăbesc ritmul dar 
își păstrează dominarea pînă la sfîr- 
șit. Ei încearcă poarta numai cu șu
turi de la distanță, șuturi care nu 
nimeresc însă ținta. Spre sfîrșit, gaz
dele au o ușoară revenire, dar nu 
reușesc să pericliteze victoria bucu- 
reștenilor.

Net superior din punct de vedere 
tehnic, Dinamo a cîștigat pe merit, 
într-un meci în care n-a aruncat în 
luptă toate resursele sale. Minerul a 
terminat epuizat. Unul din cei mai 
buni jucători ai săi, Țurcan, după ce 
,.a dat totul” în primele 20 de minute, 
a fost apoi simplu figurant.

Arbitrul O. Nițescu a condus foarte 
bine un joc disputat într-o atmosferă 
de perfectă sportivitate, în care n-am 
înregistrat nici o intrare periculoasă, 
nici o duritate, lucru care constituie 
o notă bună pentru ambele echipe.

MINERUL: Kiss - Dan, COMAN, 
Cheresteș — MiIHAILA, Mihaly — 
CUCU, Szoke, Nisipeanu, Țurcan, 
CREINICEANU.

DINAMO: UȚU — POPA, Nun- 
weiller III, Panait — ALEXANDRU, 
Nunweiller IV — Anghel, ȚIRCOV- 
NICU, ENE II, Eftimie, Selimesi.

AL. INOVAN 

obținut prima victorie 
prizei inițiativa este de partea timișo
renilor, care majorează scorul în min. 
41. Gîrleanu trimite o minge în adîn- 
cime la Mițaru care înscrie impara- 
bil: 3-1.

Tn repriza secundă, în min. 52, 
Mîndru se remarcă printr-un plonjon 
la picioarele lui Manolache. Peste trei 
minute un contra-atac al Progresului 
va avea ca rezutat reducerea scorului. 
Mafteuță profită de o greșeală a lui 
Udrea (care scăpase mingea șutată 
de Oaidă) și înscrie din apropiere: 
3—2. Inițiativa trece de partea oaspe
ților și în min. 70 șutul tras de Di
nuiescu întîlnește bara. După trei mi
nute, studenții au ocazie clară prin 
Georgescu, dar acesta șutează peste 
poarta goală. Sfîrșitul partidei îi gă
sește pe bucureșteni în plină domi
nare, dar scorul rătnîne neschimbat. 
Stelian Mataizer (Craiova) a condus 
corect și autoritar.

ȘTIINȚA: Udrea — Cod rea nu,
ȚURCAN, Barcu — COJEREANU, 
TANASE — Gîrleanu, Georgescu, 
Manolache IGNA. MIȚARU.

PROGRESUL: Mîndru - SMA- 
RANDESCU II, IONIȚA, Nedelcu - 
Petrescu, ȘTIRBEI — Oaidă, Dinu
iescu, Protopopescu, MAFTEUȚA, Cru- 
țiu.

PAVEL VELȚAN — coresp.

adversă. In min. 56 Unguroiu, venit în 
viteză, reia cu capul în plasă o lovitură 
liberă executată de Don de la 30 m, 
după ce același Unguroiu trimisese ba
lonul în bară cu 8 minute mai înainte :
1— 1. Nu trec decît 7 minute și scorul 
este din nou modificat. Unguroiu tri
mite lui Dram, care de la 10 m înscrie;
2— 1.

Meciul este jucat. C.S.M.S. face fată 
atacurilor ploieștene, fără însă să se 
retragă în apărare. Gazdele contraatacă 
puternic, în special prin Dram și Uu- 
guroiu (min. 70, 75, 83).

In general meciul a plăcut prin ardoa
rea cu care ambele echipe și-au disputat 
șansele.

Arbitrajul lui M. Popa (București) a 
avut destule lacune. El a lăsat jocul 
prea liber în prima repriză și, dimpo
trivă, a arbitrat prea rigid în cea de a 
doua. Nu a aplicat legea avantajului și 
n-a colaborat cu arbitrii de tușă.

Au jucat formațiile : G.S.M.S. Iași : 
Florea — Scarlat, Moțoc, Dragomirescu 
— Dănulescu, Don — Dram, Avasili- 
chioaie, Voica, Unguroiu, Demicn. Petro
lul : Ioneseu — Tend Ier, Cepolski, Neac- 
șu — D. Munteanu, Marin Marcel — 
Zaharia, Tabarcea, Dridca, A. Munteanu, 
Chiriță

PETRE CODREA
AUREL SCĂUNAȘ 

eorespofidenii

Așa cum s-a prezentat ieri, echipa 
Farului (de nerecunoscut în compa
rație cu formația care a avut com
portări atît de frumoase în campio-, 
natul trecut), nu putea ridica prea 
multe greutăți Rapidului îri drumul 
său spre victorie. Intr-adevăr, fero
viarii — fără să strălucească, așa 
cum ar lăsa să se înțeleagă scorul

Ozon se pregătefta si tragă la poartă. In fața lui, Ciuncan încearcă să pareze 
țutul. Fază din partida Rapid — Farul 5—1.

Foto : V. Bageac

U. T. A. — Știința Cluj 3-1
ARAD t (prin telefon). — U.T.A. 

a - realizat duminică o victorie pe de
plin meritată și cel mai frumos ioc al 
său din acest sezon. Peste 12.000 dc 
iubitori ai sportului cu balonul rotuni 
au fost martori la un spectacol fotba
listic de cea mai bună calitate.

Partida a dat câștig de cauză echi
pei arădane care. în special în repri
za a doua, a practicat un fotbal de 
înalt nivel tehnic. Ea a fost mai com
bativă decît Știința, a prestat un joc 
legat și eficace, construind numeroase 
acțiuni periculoase. 0ele două extre
me, Pîrcălab și Gzako. împreună cu 
centrul înaintaș Pop, au fost un per
manent pericol pentru apărarea oaspe
ților. Acțiunile lor derutante și purta-

Dinamo Bacău 
din nou învingător 

pe teren propriu
BACĂU, 2 (prin telefon). — Dife

rența de două goluri arătată de ta
bela de marcaj la sfîrșitul celor 90 
de minute de joc reflectă just rapor
tul de forțe de pe teren. Dinamo Ba
cău a avut inițiativa în majoritatea 
timpului, a finalizat mai multe din nu
meroasele ocării de gol și, în gene
ral, a imprimat jocului un ritm viu, 
căruia hunedorenii i-au răspuns 
prompt, contribuind din plin la reali
zarea unui meci ce a plăcut celor 
9.000 de spectatori. La Dinamo Ba
cău am putut vedea faze frumos 
concepute; totuși, echipa continuă să 
prefere jocul pe spații strînse. cu pase 
multe, în locul unui joc desfășurat 
pe un front larg, cu șuturi din orice 
poziție. S-a văzut că atacarțții așteap
tă poziția cea mai favorabilă de șut, 
ceea ce a făcut ca Niculescu să se 
remarce prin .culegerea” de nume
roase mingi adresate atacanților bă- 
căoani. Din cele zece ocazii de gol 
avute — plus șapte cornere față de 
cele două ale Corvinului — dinamo
viștii nu au transformat decît trei: 
Ciripoi (în min. 26) printr-un șut 
plasat de la 16 m, Drăgoi (în min. 
53) din colțul careului de 6 m și 
Gram (min. 66) care a preluat o 
minge servită excelent de Rădulescu.

Corvinul Hunedoara nu a făcut jo
cul de apărare presupus, ci a ieșit 
curajos în atac, reușind In mare mă
sură, datorită jocului halfilor (îndeo
sebi Molnar), să păstreze echilibrul 
echipei. Corvinul a înscris prin Molnar 
în min. 59, după ce în prima repriză 
avusese o bară.

Arbitrul I. Chirițescu (București) a 
condus bine în prima repriză și cu 
scăpări în cea de a doua.

DINAMO BACAU : BUCUR - 
Gross, Lazăr, Cincu — Vătafu, Cîr- 
naru — DRAGOI, RADULESCU, 
Gram, Ciripoi, PUBLIC.

CORVINUL HUNEDOARA: Nicu
lescu — Popescu, Naeu, TATARU — 
Balint, MOLNAR - Poo, CONSTAN- 
T1NESCU, Zapis, Vatani, Zancu.

IL1E 1ANCU și GH. DALBAN 
corespondenți

final al partidei — au câștigat totuși 
cu ușurință cu scorul dc 5—1 (3—0) 
după un joc aproape fără istoric și 
de nivel mediocru, datorită Farului 
care ntt a depășit nota de comportare 
a unei echipe de raion. Fără discuție 
că Rapid a meritat victoria pe care 
o putea obține chiar la un scor mai 
mare. Comportarea sa însă nu a fost 

te în viteză s-au încheiat de cele mai 
multe ori cu șuturi la poartă, dînd 
serios de lucru lui Moguț. Alături de 
înaintași, o contribuție eficientă în ob
ținerea victoriei au adus-o și apără
torii. MarcânJu-și sever adversarii, ei 
n-au permis acestora să-și desfacă jo
cul și au anihilat majoritatea acțiu
nilor.

Studenții au lăsat o bună impresie. 
Deși au fost învinși, ei și-au făcut pe 
deplin datoria, adueîndu-și din plin 
contribuția la realizarea acestui fru
mos meci de fotbal.

Tn prima repriză, joc egal; ambele 
echipe dovedesc — Iu început — 
multă precauțiune și an trac. rtipă 
nume: oase ocazii ratate de ambele 
părți. U.T.A. reușește să deschidă sco
rul prin Pop (min. 33) : 1—0. După 
reluare, atît studenții cît și textiliștii 
se avîntă intr-o luptă dîrză — dar 
în limitele regulamentului — pentru 
victorie. Acțiunile, c. - de care mai 
spectaculoase, se succed cu repeziciu
ne. Tn min. 47 Pop mărește avantajul 
echipei sale: 2—0. Jocul devine mai 
pasionant. După ce Popescu trage în 
bară, în min. 60 mijlocașul Cîmpeanu 
reduce scorul la 2—1, jar în min. 71 
Czako pecetluiește rezultatul final:
3—1. Cu cinci minute înainte de sfîr
șitul meciului, Pîrcălab se accidentează 
și părăsește terenul.

Arbitral Gfi. Duiea a condus foar
te bine echipele :

U.T.A.: COMAN - Sziics. BACUȚ 
II, Neamțu — CAPAȘ, PETSCHOVSKI 
— PIRGALAB, Mețcas, POP, Floruț, 
GZAKO, ȘTIINȚA: Moguț - KRO- 
MELY, Mureșan, Costin — C1MPEA- 
NU, POPESCU — I. Constantin, 
MARCU, MATEIANU, P. Emil. H. 
Moldovan.

ȘTEFAN lACOB — coresp.

De la O-3 la 5-31
(urmare din pag. I)

lent și mai ales fără acele deschideri 
largi de pe o aripă pe alta, care să 
creeze breșe în apărarea adversă.

Situația se schimbă însă complet 
după pauză. La aceasta contribuie, în 
primul rîrid, desigur, cele două goluri 
„fulger” înscrise de Constantin și Ale- 
xandrescu (min. 51 și 54), care au 
repus în discuție un rezultat ce pă
rea pecetluit, dar și tactica profund 
greșită a celor de la Steagul roșu, 
care în loc să-și facă jocul — și nil 
se poate spune că ieri nu le-a reușit 
aproape totul o bună bucată de vre
me — au început să fie preocupați 
strict de apărare, făcîtid din acțiunile 
de atac doar prilejuri de a ține min
gea și de a cîștiga astfel timp. Gre
șeala aceasta a apărut și mai flagran
tă în lunga perioada în care Voinescu, 
accidentat, a trebuit să fie înlocuit în 
poartă dc Staicu. Tn loc să atace cu 
maximum de forță în aceste momente, 
chiar în condițiile eliminării de pe 
teren a lui David, Steagul roșu a ră
mas în continuare în jumătatea sa de 
teren, sperînd să păstreze astfel re
zultatul și bineînțeles, n-a reușit. In 
min. 77 saPl gr a de-acum ggal.

pe măsura scorului realizat. Perioa
dele bune au alternat cu altele de 
scădere- ca ritm de joc și ca interes. 
Acest lucru s-a observat mai mult la 
înaintare, unde rapidiștii au fost in
constanți pe parcursul celor 90 de 
minute. Chiar și Ozon, care a făcut 
o primă repriză foarte bună, a căzut 
în greșeala de a nu mai privi cu 
același interes jocul colectiv, prefe
rind uneori după pauză diferite gium
bușlucuri complet inutile echipei. Unii 
jucători nu ni se par bine' puși la 
punct cu pregătirea fizică (Balint, 
Koszka — acesta din urmă a comis 
multe neregularități în repriza a 
doua).

Și așa însă, Rapidului nu i-a fost 
prea greu pe de o parte să anihileze 
anemicele acțiuni ile Farului, iar pe 
de altă parte. să străpungă apărarea 
oaspeților, mai ales pe centri', unde 
Ciuncan n-a reușit nici un moment 
să facă uitată lipsa lui Brînzei (care 
este accidentat). Pe centru s-au pro
dus cele mai periculoase atacuri ra- 
pid'iste și pe aici s-au marcat patru 
din cele cinci goluri. Echipa Farului 
se prezintă sub orice critică. Ea p.-re 
ca la un sfîrșit de campionat, nu ca 
la început. Mulți jucători par obosiți, 
sînt lipsiți de pregătire fizică (Cit'n- 
can, Sțancu, Oiosescu, Vasilescu, 
Nunii), iar atacul — mai ales în pri
ma repriză — n-a avut coeziunea 
necesară. Avem impresia că prea de
sele modificări de formație influen
țează în răii comportarea echipei. Ir. 
orice caz, cu nivelul de pregătire în 
care se prezintă Farul va mai avea 
multe bătăi de cap în acest tur.

Au marcat: Georgescu (min. 12), 
Ozon (min. 32), Balint (min. 43, 48 
și 82) și Moroianu (min. 85). Ar
bitrul N. Bartha — Tg. Mureș a con
dus satisfăcător.

RAPID: Dungii — GREAVU, Mo- 
troc, Macri — NEACȘU, Koszka — 
Ion, BALINT, OZON, GEORGESCU, 
Văcarii.

FARUL: Ghibănescu — Straton, 
Ciuncan, FLORF.SCU — Bl BERE, 
Stancu — Moroianu, Datcu, Ciosescu. 
Nunu, Vasilescu.

P. GAȚU

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc. (t) 5 4 1 0 10: 4 9
2. C.C.A. (2) 5 4 0 t 18:10 8
3. U.T.A. (3) 5 3 1 1 H: 5 7
4. Rapid (9) 5 2 o 1 11: 8 6
5. Din. Bacău (8) 5 2 2 1 13:10 fi
6. Petrolul (4) 5 t 3 i 8: 7 5
7. C.S.M.S. Iași (10) 5 2 1 2 8: 8 5
8. Progresul (5) 5 2 l 2 10:11 5
9. Corvinul (6) 5 2 1 2 7:11 5

10. Știința Cluj (7) 5 2 0 3 8; 9 4
It. Știința Tim. (14) 5 1 1 3 8:11 3
12. St. Roșu (11) 5 1 1 3 /:tl 3
13. Farul (12) 5 0 2 3 7:13 2
14. Minerul (13) 5 1 0 4 6:14 2

ETAPA VIITOARE: (9 octombrie): 
Petrolul — C.C.A., Minerul — St. 
roșu, Corvinul — Rapid, Dinamo 
București — Dinamo Bacău, Farul — 
C.S.M.S., Progresul — Știința Cluj. 
Meciul Știința Timișoara — U.T.A. a 
fost amînat, deoarece duminică o 
combinată Știința Timișoara—U.T.A. 
joacă la Timișoar? cu echipa brazi
liană E.C. Vitoria Bahia, care joi va 
evolua la Bacău în compania unei 
selecționate de "neret.

prin golul lui Constantin,, iar cete 13 
minute de joc care mai rămăseseră 
păreau acum nesfîrșite pentru oaspeți, 
mai ales că C.C.A. ataca fără răgaz, 
într-un ritm de nestăvilit. A urmat 
golul lui Constantin din min. 79 (în
scris. după părerea noastră, din ofsaid) 
și cel din min. 84 a! aceluiași jucă
tor, :re a stabilit scorul final.

Fără îndoială, în ansamblu parti
da a fost interesantă, iar prin ev'-lu 
ția scorului de-a dreptul captivantă. 
Păcat că arbitrajul a fost necorespun
zător. Al. Toth (Oradea) s-a dovedit 
ca și în alte dăți, lipsit de curaj. El 
a condus șovăielnic și dacă elimina
rea lui David, de pildă, era o sancțiu
ne justă, ținînd seama de faptul că 
acesta îl lovise intenționat pe Voines
cu, ea a fost dictată compensatoriu, 
nu în clipa comiterii infracțiunii, ci 
mult mai tîrzin, arbitrul vrînd să „e- 
chilibreze” astfel lipsa din poartă a 
lui Voinescu.

C.G.A.: Voinescu — Zavoda IL
Apolzan Staicu — Ivănescu, MIITAI- 
LESCU — Cacoveanu, CONSTANTIN, 
Alexandrescu, RAKSI, TATARU.

STEAGUL ROȘU: Cerneantt —
Sbîrcea, Zaharia, Oojocaru — SERE- 
DAI, Szigeti — HAȘOTI, Fusulan, 
PgOGA, MESAgQȘ» David,



Concursul internațional de înot și polo

întrecerile au fost dominate de înotătorii sovietici
La polo, în meciul decisiv, o mare surpriză: Combinata Dozsa

Cele trei zile ale concursului inter
național de -înot și polo au atras la 
bazinul de la șosea un public nu
meros. Și, fără îndoială, că cei care 
au urmărit cu multă pasiune întrece
rile, la startul cărora s-au prezentat 
o serie de înotători cu renume în na- 
tația europeană, au fost în mare mă
sură satisfăcuți. Cele mai multe pro
be au oferit dispute strînse pentru 
primele locuri, fiind adesea subliniate 
și de performanțe valoroase.

Înotătorii sovietici, prezenți în în
treceri cu o garnitură omogenă în 
frunte cu Prokopenko, Belovezkaia, 
Androsov, au dominat concursul de 
înot, cîștigînd 9 probe din 15 și, în 
acest fel, s-au clasat pe primul loc 
în clasamentul general, la o dife
rența -apreciabilă de reprezentativele 
maghiare, romîne și germane. Aces
tea din urmă, deși au prezentat cîteva 
individualități remarcabile (Kîipper, 
Dobay, Boroș, Al. Popescu), nu pu
teau emite pretenții prea mari.

Prima cursă finală din programul 
de sîmbătă a fost cea de 100 m flu
ture (f). Prezența la start a fina
listei olimpice, Zinaida Belovezkaia 
(U.R.S.S.) a înlăturat de la început 
orice dubiu asupra cîștigătoarei. lno- 
tatoarea sovietică a întors la 50 m 
după 36,3, urmată îndeaproape de re
prezentantele noastre N. Ștefănescu 
(36.5) și V. Iurciuc (36,6). Neobișnui
te însă, cu o astfel 
vistele bucureștene 
ma parte a cursei, 
vezkaia s-a îndreptat 
spre sosire, terminînd 
urmat-o: 2. Ștefănescu , . 
3. iurciuc (R.P.R.) 1:20,6; 4. Tippel 
(U.R.S.S.) 1:21,1; 5. Weihart (R.P.U.) 
1:24,1; 6. Gillai n ‘ 
serii, M. Rotaru 
record republican de junioare categ. 
a Il-a — 1:20,4.

Kluge și Bludau au condus 100 
metri în finala probei de 400 m liber, 
dar la sfirșitul celei de-a patra lun
gimi, primul care a atins peretele a 
fost Androsov. Ca și în cursa de 
1.500 m, înotătorul sovietic nu a mai 
cedat conducerea, terminînd primul 
cu timpul de 4:42,8. Pe locurile ur-

de 
au 
în

trenă, dinamo- 
cedat pe ulti- 
timp ce Belo- 

nestingherită 
în 1:15,5. Au 

(R.P.R.) 1:19,4;

(R.P.U.) 1:30,5. In 
a stabilit un nou

mătoarea s-au clasat: 2. Kliige
(R.D.G.) 4:47,5; 3. Bludau (R.D.G.) 
4:48,4; 4. Hornyanszky (R.P.U.)
4:48,5; 5. Wieliuskt (R.P.P.) 4:52,3; 
6. Mianna (U.R.S.S.) 4:53,6; 7. Moca- 
nu (R.P.R.) 4:54,4.

Ultima probă individuală a con
cursului, cea de 200 m bras (f), a 
fost controlată în întregime de Ursu
la Kupper. Reprezentanta clubului 
Dynamo Berlin a întors la 100 m 
după 1:24,2, avînd un avantaj mare 
față de Firsova — U.R.S.S. (1:27,0), 
Lrtimaa — R.D.G. (1:29,2) și S. Ior
dan — R.P.R. (1:29,5). Ea și-a mărit 
avantajul pe ultimele două lungimi 
de bazin cîștigînd în 2:50,0. Pentru 
locurile următoare, lupta a fost foarte 
strinsă, fiind decisă de-abia pe ultimii 
metri. Arbitrii de sosire au înregis
trat în ordine pe: 2. Lehman 
(R.D.G.) 3:02,8; 3. Iordan (R.P.R.) 
3:03,5; 4. Firsova (U.R.S.S.) 3:03,9. 
S-au mai clasat: 5. Rambosek
(R.P.R.) 3:07,9; 6. Kirilova (U.R.S.S.) 
3:10,7; 7. Karman (R.P.U.) 3:12,7.

Finala la 4 x 100 m mixt (m) a dat 
loc unei lupte pasionante între forma
țiile sovietice și romîne. După primele 
două schimburi, Kamenski (spate) și 
Prokopenko (bras) i-au dat lui Bo- 
gacev (fluture) un avantaj de aproa
pe două secunde. Dar, reprezentantul 
nostru AL Popescu a făcut o cursă 
de toată frumusețea (1:03,5), remon- 
tînd tot handicapul. In ultimul 
schimb, Konoplev și Blajec au ple
cat aproape în același timp. Blajec a 
avut conducerea după primii 50 me
tri, dar în final înotătorul sovietic 
l-a depășit cu numai 0,2 sec. Rezultate 
tehnice: 1. U.R.S.S. (KAMENSKI, 
PROKOPENKO, BOGACEV, KONO
PLEV) 4:25,8; 2. R.P.R. (Caminschi, 
Schmaltzer, Popescu, Blajec) 4:26j0 
— NOU RECORD REPUBLICAN ; 3. 
R.P.U. 4:31,4; 4. R.D.G. 4:32,4; 5. 
R.P.P. 4:41,5.

In ultima întrecere de înot a zilei, 
ștafeta de 4x100 m liber (f), echipa 
sovietică deținea, după 200 m, un mic 
avantaj față de cea a R.P.U. Schim
bul trei al ștafetei maghiare, Kato 
Boroș, a pornit hotărîtă să remonteze 
handicapul și, etnd tocmai era pe

— Dinamo București 6-4 (2-2) 
punctul de a-și ajunge adversara... a 
înghițit apă, s-a oprit cîteva secunde, 
timp suficient pentru echipa sovietică 
(Ljahovskaia, Arkadieva, Voog, Sa- 
mal) de a lua din nou avantaj și a 
cîștiga fără emoții cu timpul de 

• 4:35,4. Ea a fost urmată în ordine de: 
2. R.P.U. 4:44,6; 3. R.P.R. 4:50,2; 4. 
R.D.G. 4:51,0; 5. R.P.P. 4:57,8.

Clasament general al probelor de 
înot: 1. U.R.S.S. 146 p; 2. R.P.U. 
89 p; 3. R.P.R. 78 p; 4. R.D.G. 61 p; 
5. R.P.P. 32 p.

★
Așteptată cu un viu și justificat in

teres, întîlnirea de polo dintre Dina
mo București și Combinata Dozsa 
din R.P.U., care urma să decidă pe 
cîștigătoarea turneului, a deziluzio
nat profund pe inimoșii suporteri ai 
bucureștenilor. Meciul s-a soldat cu 
neașteptata înfrîngere a echipei lor 
favorite și a prilejuit un joc plin de 
neregularități, presărat cu unele ati- 

chiar, la care au 
dinamoviștii bucu-

ri:yi. 1:1:1*
In campionatul feminin

Știința Timișoara învinsă și... Progresul București 
a trecut din nou în fruntea clasamentului

(Urmase din pag. 1)

toria Jandrescu 2—0 (17, 9). Jucă- 
toarea sovietică a atacat cu dezinvol
tură, schimbînd mereu colțurile mesei, 
în fața unei adversare emoționate la 
maximum. Sofa - ■ ■
Eleonora Mihalca 
țerkovskaia și-a 
atacurile, reușind 
vitura din stînga. 
seori mingi ușoare, 
mult un
Balaișite
(—18, 15, 14). Din servicii cu efect, 
Balaișite și-a creat mereu situații fa
vorabile de atac. După un început 
bun, V. Jandrescu s-a retras apoi în 
apărare. Zintra Lukina — Mariana 
Jandrescu 0—2 (—9, —18). Invingătoa- 
rea a obținut victoria datorită loviturilor 
variate ca direcție și tărie. Sofa Be- 
loțerkovskaia — Victoria Jandrescu 
2—0 (9, 20). Fără a se intimida, nici 
cînd a fost condusă (în setul II, V. 
Jandrescu a avut 20—15), sportiva 
sovietică a insistat continuu în atac, 
Zintra Lukina — Eleonora Mihalca 
2—0 (16, 23). In ultimul set — foarte 
palpitant — Mihalca a condus cu 
19—13, a fost egalată și apoi avanta
jul a alternat și Lukina, mai calmă 
a cîștigat în cele din urmă

Scor final: 5—3 pentru U.R.S.S.

Beloterkovskaia — 
2—0 (13, 19). Belo- 
pregătit cu atenție 

multe puncte cu lo- 
Mihalca a greșit de- 

desfășurînd mai 
joc de așteptare. Laima 
- Victoria Jandrescu 2—1

U.R.S.S. — R. P. ROMINA 
(TINERET, BĂIEȚI) 5-3

13,

a jucat rapid cu mingi din 
atacuri din ambele părți, 
acționat fără convingere. 
Bodea 0—2 (-12,-11). 
putut opune rezistență unui 

Rethi 1—2

Kalnin — Antonescu 2—1 (—15,
10). După primul set, Antonescu a 
fost depășit de un adversar sigur și 
hotărît. Averin — Rethi 2—0 (16, 14). 
Averin
semizbor și 
iar Rethi a 
Lisinas — 
Lisinas n-a
adversar superior. Kalnin
(—7, 17, —18). Un meci foarte disputat, 
terminat cu victoria la limită a jucă
torului nostru, mai bun în finaluri. 
Lisinas — Antonescu 2—0 (14, 17). 
Meci fără istoric. Averin — Bodea 
2—1 (19,—15,13). Joc de. contre, cu 
Averin foarte hotărît la mingile deci-

sive. Lisiaas—Rethi 0—2 (—7, —17). 
Acționînd mai degajat, Rethi a avut 
inițiativa, domirar»du-și copios adver
sarul. Kalnin — Bodea 2—0 (20, 18). 
Schimburi de mingi spectaculoase. în 
care a învins dîrzenia jucătorului so- 
victtc.

Scar final: 5—3 pentru U.R.S.S.

Sportivii romîni învingători 
în trei probe individuale

Duminică, dimineață și după-amiază, 
au avut loc turneele probelor indivi
duale. De data aceasta, jucătorii 
noștri s-au comportat tine, Rethi și 
Bodea ocupfnd locurile I și II la 
simplu masculin. O adevărată reve
lație a constituit-o evoluția lui Dorin 
Giurgiucă, un dement cu frumoase 
perspective; In schimb, la fete, cel 
mai bun loc obținut la simplu a fost 
IV prin Mariana Jandrescu. Un fru
mos succes au înregistrat reprezen; 
fanții noștri la probele de dublu băieți 
și mixt unde perechile Rethi—Ange
lescu și Eleonora Mihalca—Bodea s-au 
clasai In frunte. Sportivii sovietici au 
lăsat aceeași bună impresie ca și în 
prima zi La simplu fete, jucătoarele 
sovietice au ocupat primele trei locuri.

Iată câteva rezultate mal importan
te: simplu masculin: Rethi cu Averin 
2—0, Kalnin 2—0, Lisinas 2—1, Bo
dea 2—1, Bodea cu Averin 2—1, Li
sina* 2-0, Angelescu—Kalnin 2—1. 
Clasament-, 1. Rethi, 2. Bodea, 3. 
Averin. Simpla feminin: Mihalca—Be
loterkovskaia 2—0, M. Jandrescu — 
Kondrataife 2—1, Ltddna cu Mihalca 
2—0, AL Jandrescu 2—1, Balaișite cu 
Mihalca 2—0, M. Jandrescu 2—0, Be- 
loțerkovskaia — AL Jandrescu 2—1. 
Clasament: 1. Lukina, 2. Balaișite, 3. 
Beloțerkovskaia. Dublu băieți: clasa
ment: 1. Rethi—Angelescu, 2. Averin— 
Novikov, 3. Lisinas—Kalnin. Dublu 
fete: clasament: I. Balaișite—Kondra- 
taite, 2- Lukina—Beloterkovskaia, 3. 
V. Jandrescu—Kreszek. Dublu mixt: 
clasament: 1. Mihalca—Bodea, 2. Ba
laișite—Averin, 3. AL Jandrescu— 
Rethi.

tudini nesportive 
dat tonul înșiși 
reșteni.

Echipa noastră 
un meci care în 
decînd după valoarea formațiilor ce 
se întîlneau — trebuia să-i revină 
chiar la aceeași diferență de goluri. 
Să nu uităm că — în același bazin 
în care ea a pierdut jocul de sîmbătă 
seară — cu patru luni înainte, aproa
pe aceeași formație reușea o dublă 
victorie, în fața reprezentativei R. P. 
Ungare, de două ori campioană olim
pică. Cum a fost posibilă o aseme
nea răsturnare de valori ?

Pentru cei care n-au asistat la a- 
ceastă partidă trebuie spus de la în
ceput că jucătorii noștri sînt... acei 
care tiu făcut posibilă victoria oaspe
ților. Ei au facilitat-o prin numeroa
se iregularități, ceea ce a dus la eli
minarea unora (Zahan și Culineac de
3 ori. Bădiță de două ori) pe deplin 
îndreptățită. Așa se explică faptul că 
echipa maghiară a avut în majorita
tea timpului superioritatea numerică, 
mareînd 4 din cele 6 goluri din ase
menea situații, iar un alt punct din 
lovitură de la 4 m.

O altă cauză a înfrîngerii suferite 
de echipa hucureșteană trebuie cău
tată în tactica greșit adoptată în a- 
cest joc. De astă-dată dinamoviștii 
au recurs în mod cu totul surprinză
tor Ia un joc închis, confuz, cu unul 
sau doi centri în fața porții adverse, 
un jcc cu totul neindicat în compania 
unei echipe cu jucători mai „grei" 
și mai experimentați. Ne referim fi
rește la situațiile cînd în bazin a 
existat egalitate numerică.

Scorul final, 6—4 (2—2) pentru
combinata Dozsa a fosit realizat de: 
Blajec (1,03), Domotor (2,21) din
4 m, Mayer (4,54), Bădiță (6,43),
Varga (10,28) cînd aveam doi jucă
tori eliminați și (10,59) cînd eram în 
superioritate numerică (I), Kanizsa 
(12,34), Zahan (14,18), ” '
(15,13) și Bădiță (18,01). Arbitrul 
A. Costa (Italia) a condus foarte se
ver, dar corect următoarele formații: 
DINAMO : Ștefănescu — Bădiță, Za
han — Blajec — Culineac, Kroner, 
Grințescu. COMBINATA DOZSA: 
Szegedi — Mayer, Kiss — Varga — 
Splis, Domotor, Kanizsa.

In deschidere. Dynamo Berlin 
trecut Gwardia Varșovia cu 
(4—2). Bun arbitrajul lui N. 
laescu (R.P.R.).

a pierdut cu 6—4 
mod normal — ju-

CLASAMENT FINAL

Kanizsa

a în-
8—2 

Nlco-

c

1. Comb. Dozsa 
Dinamo Buc. 
Dynamo Berlin 
Gwardia Varșovia

2.
3.
4.

3 3 0 0
3 2 0 1
3 10 2
3 0 0 3

19: 6 6
29:10 4 
14:14 2
2:34 0

GH. NICOLAESCU 
A. VASILIU

• La sfîrșitul lunii octombrie o 
selecționată a gimnaștilor sovietici 
va pleca în S.U.A. pîentru a susține 
mai multe întîlniri prietenești cu 
gimnaștii americani. Selecționata so
vietică va fi alcătuită din 6 gimnaști 
și 6 gimnaste, în frunte cu campionii 
olimpici Boris Sahlin și Larisa La- 
tînina.

Gimnastica este cea de a 7-a ramu
ră sportivă în care s-au stabilit re
lații între sportivii americani și so
vietici. Pînă acum între reprezentanții 
celor două țări au avut Ioc întîlniri 
la baschet, atletism, tenis 
lupte libere, haltere și 
gheață.

de masă, 
hochei pe

în decurso Pentru a doua oară 
de 10 zile campionul olimpic austra
lian Herb Elliot a încercat să do
boare recordul mondial la 1.000 m. In 
cadrul unei tentative care a avut loc 
pe stadionul White City din Londra,

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 6—4 (3—2). Victoria bucu- 
reștencclor s-a conturat încă din primele 
minute. Campioanele au pornit în „trom
bă” și după 8 minute conduceau cu 3—1 
(înscriseseră pe rînd II. Roth de două 
ori, Oster și A. Niculescu). In conti
nuare, partida s-a mai echilibrat, dar 
atacurile timișorene, concentrate prea 
mult la Gerlinde Reipp (ieri foarte bine 
marcată de C. Cîrligeanu) s-au oprit cu 
regularitate în fata apărării mobile și 
Line organizate a gazdelor. O singură 
dată mingea a mai poposit, în această 
repriză, în poarta Irinei Nagy, — în 
minutul 20, cînd Reipp a interceptat o 
minge și a înscris spectaculos. In re
priza secundă, jocul a fost foarte dis
putat. Bucureștencele au mai înscris de 
3 ori (Constantinescu, Sziike și A. Ni
culescu), iar studentele din Timișoara 
de două ori prin Ștef și Luchian. Am
bele formafii au ratat cîte o lovitură 
de la 7 metri. Știin|a București a meritat

victoria în special, datorită modulai cum 
și-a organizat apărarea, (a. v.).

C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 5—7 (2—5). JoenI 
a fost foarte string, localnicele opuntnd 
rezistentă experimentatei echipe hncu- 
rcștene. (M. Luca — coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI — RE- 
CORD MEDIAȘ 8—4 (3—1). Formali, 
hucureșteană, deși a jucat descompletată, 
(au lipsit A. Vasile și M. Jipa) a în
registrat o victorie clară, care o aduce 
din nou în fruntea clasamentului. An 
înscris : Ghi|ă 5, Dumitrescu, Dumitra 
și Popescu pentru Progresul, I.itscheL 
Seidner, Eckardt șt Ziegler pentru Re
cord.

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
C. S. MUREȘUL TG. MUREȘ 7—4 
(1—3). Deși a fost condusă Ia pauză, 
echipa Tractorul a oh|inut o victoria 
meritată. (C. Diaconcscu — coresp).

C. S. ORADEA — C.S.M. SIBIU 4—lt 
(3-5).

Rezultate scontate în întrecerea masculină, A, 
partide echilibrate, dinamoviștii au 
înregistrat a doua victorie consecu
tivă în acest campionat. (A. Aromîne- 
sei-coresp)

Seria a Il-a
TEHNOMETĂL TIMIȘOARA — RA

PID ORADEA 46—18 (19-6). Meci 
fără istoric. Timișorenii au înregistrat 
cel mai mare scor din aeest campio
nat. (M. Luca-coresp.)

VOINȚA SIBIU — DINAMO ORA
ȘUL STALIN 13-14 (6-7). Frunta
șa clasamentului a trebuit să depună 
eforturi deosebite pentru a cîștiga le 
limită această partidă (I. lonescu-co-: 
resp.).

Alte rezultate: Dinamo Tg. Mureș 
— Știința Craiova 20—16 (10—8)
Știința Petroșani — Știința Timișoara 
20-14 (9-7).

Seria I

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 25—10 (15—2). Campio
nii au prestat un joc foarte bun, reu
șind să-și creeze un avantaj aprecia
bil încă din pruna repriză.

RAPID BUCUREȘTI — O. C. A. 
23—18 (13—9). Giuleștenii au cîștigat 
mai greu decît era de așteptat, în fața 
unei echipe care este mai bună de la 
o etapă la alta.

PETROLUL TELEA.JEN — C.S.M.S. 
IAȘI 15—12 (9—6). Petroliștii au ob
ținut o victorie muncită și pe deplin 
meritată. Diferența de scor putea fi 
însă mai mare, dacă portarul gazde
lor, Gh. Vasile, nu prunca unele go
luri parabile. (Amalia Kreiss-coresp.)

DINAMO BACAU — ȘTIINȚA GA
LAȚI 17—15 (10—8). La capătul unei

In campionatul de wllM
Gazdele învinse pe toata linia!

G.S.M. REȘIȚA — C.C.A. 9—13 
(5—6). A fost an joc viu disputat, 
ca faze rapide de Ia o poartă la alta. 
Oaspeții aa jucat mai tehnic, au avut un 
atac mai eficace și au cîștigat pe merit. 
Gazdele au greșit înghesuind majoritatea 
atacurilor în fata semicercului, unde a- 
părarea militarilor a fost foarte greu de 
trecut. Au înscris: Bulgaru 6, Thelman
3, Barabaș 3 și Nodea pentru C.C.A., 
Schtttx 4, Fcrenschutz 3, Falschcfel și 
Cosoi pentru C.S.M. Reșița. (I. Plăvifu 
— coresp.).

DINAMO ORAȘUL STALIN — VOIN
ȚA SIBIU 12—16 (7—10). Tînăra e- 
chipă locală nu a putut trece nici de 
Voința Sibiu. Oaspeții au avut o forma
ție mai omogenS și, In plus, Ilaberpursch 
a apSrat excepțional. Au marcat: Sauer
4, Niemesch 3, Kiss 3, Zikeli 2, Bretz 
2, Geimar 2 pentru Voința și Brendorfer
5, Pahan 2, Schuller 2, Florea, Alieș 
și Ștentzel pentru Dinamo. (P. Dumi
trescu — coresp).

VOINȚA SIGHIȘOARA — TEXTILA

CISNĂDIE 10—12 (4—6). Cele douM 
formații au avut pe rînd conducerea la 
scor. Jocul a avut o desfășurare drama
tică, In special în ultimele minute, cînd 
textiliștii mai calmi și-au asigurat vio- 
toria. (I. Turjan — coresp). -h.

VICTORIA JIMBOLIA — ChIWA 
FĂGĂRAȘ 6—14 (2—6). Oaspeții aa 
fost superiori în ambele compartimente. 
Tischler 5, Martini 3, Gref 2, Chiujdea 
2, Schneider și Ti(ei au marcat pentra 
Chimia. De la Victoria au înscris Yost 
5 și Kuschil. (E. Medoia — coresp).

I

Eugen DUCU: 2,02 m la înălțime 
NOU RECORD REPUBLICAN 

LA JUNIORI
In cadrul concursului atletic dotat 

cu „Cupa Progresul", la care au par
ticipat peste 280 de concurenfi, Eu
gen Ducu a reușit ieri la săritura în 
înălțime 2,02 m, ceea ce constituie 
un nou record al R.P.R. la Juniori 
cat. I.

De peste hotare
Elliot a realizat timpul de 2’23”1/1 
ratînd ocazia de a-și înscrie numele 
pe tabloul recordmanilor mondiali ai 
acestei p-robe. Recordul lumii 2T6"7/10 
este deținut de Siegfried Valentin 
(R. D. Germană).

• tn cadrul unui concurs de para
șutism sportiv, desfășurat în apropie
re de Sofia, 3 parașutiști bulgari 
(Gulabov, Vodenicianov și Doinski) 
au stabilit un nou record mondial la 
proba de săritură în grup cu ateriza
rea la punct fix. Ei au obținut o me
die de 4,20 m de centrul cercului. 
Vechiul record era de 9,12 m și apar
ținea unei echipe sovietice.

• In orașul Ivanovo s-a desfășurat 
recent primul campionat unional stu-

dențesc de rugbi la care au luat par
te selecționate ale cluburilor studen
țești din diferite orașe ale țării. Com
petiția a fost cîștigată de echipa In
stitutului de Aviație din Moscova. 
Jocul de rugbi se răspîndește tot maf 
mult printre sportivii sovietici și în
deosebi în rîndurile studenților. Au 
fost înființate cluburi de rugbi la 
Moscova, Kaunas, Rostov pe Don,- 
Voronej, Zaporoje, Kiev, Leningrad 
și alte orașe. Intr-o declarație făcută 
corespondentului TASS, vicepreședin-’ 
tele Federației unionale de rugbi, A- 
natolie Sorokin, a arătat că în anul 
1961 rugbiștii sovietici vor susține 
primele întîlniri internaționale, pri-> 
mind vizita unor echipe din R. P. Ro’ 
mînă, R. S. Cehoslovacă și R. D- 
Germană. j
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