
Plecarea delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn 

la cel de-al XXII-lea Congres 
al P. C. U. S.

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, îndrepți nd u-se spre Moscova, 
delegația Partidului Muncitoresc. Romin care va participa la lucrările 
celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii Glieorglie Glieorghiu-Dej, prfrn- 
secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul delegației, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Cliivu Stoica, Ion Glieorglie Maurer, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., și Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic a| C.C. al P.M.R.

La plecare, în gara Băneasa, membrii delegației au fost conduși de 
tovarășii Glieorglie Apostol, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, 
membri ai 
activiști de

A fost 
București.

Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, de 
partid și de stat.
de față 1. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la

(Agerpres)

Vizitind Capitala, Gherman Tilov a admirat minunatele construcții din Piața
Palatului R.P.R. Pretutindeni populația i-a făcut o entuziastă primire
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Poporul nostru l-a intîmpinat cu entuziasm și dragoste
pe eroul cosmonaut Gherman Titov

...Timpul trece încet cînd aștepți un 
oaspete drag. Zeci de mii de cetățeni 
ai Capitalei s-au convins de aceasta 
simbătă dimineață cînd au venit în 
întîmpinarea lui Gherman Stepanovici 
Tîtov ce urma să sosească pe aero
portul Băneasa. Fiecare minut, fie-

care clipă păreau neobișnuit de lungi. 
Privirile se îndreptau mereu spre 
ceasuri iar apoi in înaltul cerului, 
doar, doar vor zări pasărea de oțel 
care trebuia să-l aducă pe eroul 
cosmonaut. Pină și soarele, zgîrcit 
Cu zâmbetele sale in ultimele zile, 
ținut să fie prezent la festivitate, să-i 
dea din strălucirea sa. Nu-i vorbă, 
că eroul cosmonaut este... cunoștința 
sa cea mai apropiată.

O mulțime imensă s-a strins pe 
aeroport și de aici pină aproape de 
Calea Victoriei. Un adevărat culoar 
viu prin care urma să treacă oaspetele 
drag, in intimpinarea lui Gherman 
Titov au venit tovarășii Glieorglie 
Apostol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului .................
Voitec, membru supleant 
Politic

brăcat in uniforma de maior, are un 
mers elastic, mișcări sigure. Oaspetele 
este îmbrățișat de tovarășii Gheorglw 
Apostol și Ștefan Voitec, salutat cu

de Miniștri, 
al 

al C.C. af P.M.R..

0 frumoasă victorie internațională
6-0 (1-0) cu Always Ready

IERI LA FOTBAL

CLUJ 15 (prin telefon). Cînd arbi- 
ui Iosif Ritter (Timișoara) a fhierat 
ieșitul meciului, cei 20.000 de specta- 
ri prezenți în tribunele stadionului au 
st martorii unui gest puțin obișnuit, 
olarul bolivian Zamorano care, deși a 
imit 6 goluri, a apărat foarte bine, 

:< îndreptat spre jucătorii clujeni și 
i felicitat pe fiecare în parte. Gestul 
u a fost urmat de ceilalți coechipieri, 

aplauzele furtunoase ale speatatori- 
r.
Intr-adevăr, fotbaliștii clujeni meritau 
n plin felicitările. Obținuseră o vie
rii- cu 6—0 (1—0), care, după nuine- 
asele ocazii avute de înaintașii echi- 
i gazde, putea lua proporții și mai 
ui. Oaspeții, cu toate că au pierdut 

scor, au acționat bine în cîmp, 
rioadele de dominare fiind egale, 
i jucat deschis, în viteză, din primul 

pînă în ultimul minut. Fazele de 
artă au alternat cu repeziciune de o 
rte și de alta. Am consemnat de ne-

numărate ori, 
lași minut, fie 
fie la cea a lui 
frîngcrii la scor a oaspeților, 
faptul că la 2—0, ei au ieșit la contra
atacuri supranumerice, 
ceea

șuturi expediate în ace
la poarta lui Zamorano, 
Moguț. O explicație a în- 

constă în

■, în 7—8 oameni, 
ce a dus la crearea la mijlocul te- 
VTCTOR MOREA—coresp. reg. 
(Continuare in pag. a 4-a)

ll 6—4 ! Un scor categoric și pe de
plin meritat. Spectatorii care au ur
mărit intilnirea dintre echipele de ti
neret ale R. P. Romîne și R. P. Un-

ie la poarta bucureșteană: dintr-un buchet dc jucători Cozma respinge cu 
pumnul. (Citiți cronica meciului Progresul — U.T.A. tu pag. a 3-a) 

Foto: T. Chioicanu

Ștefan
Biroului 
vicepre

ședinte a! Consiliului de Stat, membri 
ai C.C. al P..M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai organelor 
locale de partid și de stat, generali, 
oameni de știință, artă și cultură și 
alți reprezentanți ai vieții publice din 
țara noastră. Era prezent I. K. Je
galin, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București. Au fost de îață de ase
menea membrii delegației Asociației 
de prietenie sovietO-romîne, care ne 
vizitează țara cu prilejul sărbătoririi 
„Lunii prieteniei romino-sovietice".

La ora 13 un „IL-18" apare la ori
zont. Uriașa navă de metal strălu
cind în soare, face un ocol larg dea
supra aeroportului, apoi aterizează 
lin. Din mii de piepturi izbucnesc 
urale. Glierman 
coboară sprinten

Gherman 
zentanfii

Tilov la intilnirea cu repre- 
oamenilor muncii, în sala Pa
latului R.P. Romîne

și prezentat persoanelor ote-căldură
ciale care se află pe aeroport. Intr-« 
mică tribună îmbrăcată în catifea 
roșie iau loc tovarășii Glieorglie Apostol 
și Gherman Titov. Tovarășul Glieorglie 
Apostol rostește un cuvint de bun 
venit, salutîndu-1 pe cosmonaut în 
numele Comitetului Central al Parti-

Stepanovici Titov 
din avion. Este im-

Meci internațional la Tîrgo- 
viște :
Metalul—Ferikby Istanbul 2-0 
(0-0)
Citiți amănunte în pag. a IV-a

In campionatul categoriei A:
Petrolul—Știința Tim.
Minerul—C.C.Ă.
Progresul—U.T.A.
Din. Bacău—St. roșu
Dinamo Buc.—Jiul
Dinamo Pitești—Rapid 1-1 (0-1 

Citiți amănunte în pag. a HI-a

2-0
2-1
1-2
0-5
5-2

(101
(00)
(0 1)
(0-4)
(2-1)

Netă superioritate

gare, disputată sîmbătă seara in sala 
Floreasca au avut o nouă ocazie de 
a înregistra progresul tinerilor noștri 
boxeri. Continuind seria succeselor 
cu care ne-au obișnuit în ultima 
vreme, speranțele boxului nostru au 
reușit să încheie cu bine seria intil- 
nirilor internaționale din acest an. 
Marea majoritate a meciurilor au en
tuziasmat. Prima satisfacție ne-a a- 
dus-o reșițeanul CIUCA, a cărui evo
luție în compania lui MAUROVICS a 
fost însoțită de multe aplauze. Cele 
nouă minute de luptă au fost presă
rate cu lovituri puternice și precise. 
Boxerul nostru a atacat majoritatea 
timpului, cîștigînd partida.

După un început calm, repriza a 
doua a meciului dintre OLTEANU și 
JEZERNICZKI a „încălzit" pe spec
tatori datorită faptului că boxerul 
maghiar a abandonat lupta pasivă și 
a ieșit la atac. Jezerniczki acționează 
insă crispat și cade de două ori. în 
alunecare, la podea. A treia căzătură 
însă s-a datorat unui puternic croșeu 
de dreapta, astfel că arbitrul Do- 
bronoy a trebuit să numere și, în 
continuare, să-i atragă atenția lui 
Jezerniczki pentru obstrucțiile repe
tate pe care le comitea. învingător, 
Olteanu. PĂTRAȘCU a obținut de-

R. CĂLĂRAȘANU.

(Continuare in pag, a 4-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

La Ploiești» si Brasov
9

•

Cosmonautul 
man Titov, a 
de duminică „____
Ploiești și Brașov. Oaspetele a fost 
însoțit de generai locotenent de avia
ție Ion ioniță și de G. E. Cebolarev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

La sosirea la Rafinăria nr. I Plo
iești, maiorul Glierman Tilov a fost 
intîmpinat de tov. Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Ploiești a[ - 
președintele Comitetului Executiv 
Sfatului popular regional și de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de numeroși oameni 
ai muncii. Aci a avut loc un scurt 
miting.

După ce a vizitat Rafinăria nr. I 
Ploiești, primind ample explicații din 
partea conducerii acestei unități in
dustriale, Glierman Tilov a scris in 
cartea de aur: „Am vizitat cu multă 
bucurie rafinăria și am cunoscut cu 
interes fazele procesului de produc-

sovietic, maiorul Gher- 
făcut în cursul zilei 

o vizită în regiunile

P M.R., Glieorglie Stan, 
al

Urez întregului colectiv al r«-țic. „ ___ . __
finăriei noi și mari succese în mun
ca pentru binele patriei lui iubite. 
Vă mulțumesc foarte mult pentru pri
mirea cordială".

in amintirea vizitei făcute la ra
finărie, colectivul de muncă de aici 
a oferit 
instalații

Eroul 
plimbare 
iești. Mii de oameni 
venit in întîmpinarea lui, aclamîndu-1 
îndelung, 
chete de 
ziastă a 
trecerea 
Comarnic, 
satele 
liovei

La
Titov
un mare număr de cetățeni, 
timpinarea oaspetelui au venit tova
rășii Nicolae Marchian, prim-secrefar

c.osnionautului macheta unei 
de rafinărie.
cosmonaut a făcut apoi • 
cu mașina prin orașul Plo- 

ai muncii au

oferindu-i nenumărate bu- 
flori. Aceeași primire entu- 
fost făcută oaspetelui ia 

sa prin Cîmpina, Breaza. 
Sinaia. Predeal și prin 

și comunele de pe Valea Pră
și Valea Timișului.
sosirea la Brașov, cosmonautul 
a fost salutat cu însuflețire de 

In in

(Continuare in pag. a 4-a)

Aviatorii sportivi romini
0. li<i(anii și V. Viscum au stabilit 

un nou record mondial
Ei și-au închinat performanța cosmonautului Titov
SîmbStă, la orele 15.56, maestrul 

sportului Octavian Băcanu secon
dat de pilotul Valerian Viscum au 
decolat de pe aeroportul Bănoasa 
intr-o tentativă de record închinată 
eroului cosmonaut Gherman Stepa- 
novici Titov.

Deși timpul a fost nefavorabil 
(plafon jos între 200 și 500 m pînă 
la orele I noaptea) ei au reușit să 
zboare fără escală cu un avion bi

motor de construcție romînească 
timp de 20 de ore și 39 de minute, 
parcurgînd o distanță de peste £.300 
km pe circuit închis : Băneasa-Ur- 
ziceni-Strejnic.

Performanța realizată de cei doi 
aviatori sportivi romîni reprezintă 
un nou succes al sportului nostru 
aviatic și este superioară vechiului 
record mondial (clasa O subclasa 
C ld) cu peste 300 de kilometri.



Campionatele republicane de cîclî&m pe pistă

Dinamoviștii au 
disputate în

cîștigat toate titlurile 
ultimele două zile

Ieri dimineață au luat sfirșit pe 
velodromul Dinamo din Capitală cam
pionatele republicane de ciclism pe 
pistă. In ultimele două reuniuni (șîm- 
bătă după-amiază și duminică dimi
neață) titlurile de campioni ai țării 
au fost cucerite de Dinamo București 
urmărire pe echipe (4 000 m), Dan 
Popovici (Dinamo) — 500 m cu start 
de pe loc, Gh. Caicișcă (Dinamo) — 
semifond 100 ture și din nou Dan 
Popovici (Dinamo) — viteză juniori. 
După cum se vede, dinamoviștii au 
cîștigat toate titlurile disputate în 
ultimele două zile ale campionatelor 
republicane de ciclism pe pistă.

începute sîmbătă după-amiază la 
■ ora 15,30, întrecerile s-au încheiat la... 
lumina reflectoarelor. Cele 6 echipe 
de urmărire și-au disputat seriile pen
tru desemnarea semifinaliștilor. Dina
mo București a realizat în serii cel 
mai bun timp al sezonului: 4:55.4. în 
semifinale au cîștigat Dinamo Bucu
rești I, cu timpul de 5:06,4 (f iță 

. de 5:10,3 cît a realizat Dinamo Bucu
rești II) și Flacăra roșie cu 4:57,0 
(învinșii, C.C.A, au obținut 5:03.2). 
La startul finalei s-au prezentat for
mațiile: Dinamo București (G. Moi- 
ceanti. Gh. Caicișcă. M. Voinescu și 
E. Bărbulescu) și Flacăra roșie (C. 
Dumitrescu, Șt. Poreceanu, C. Baciu 
și C. Moiceanu). Dinamoviștii au cîș
tigat fără emoții datorită omogenității 
echipei. Timpul realizat de campioni 

, este de 4:55,0 și corectează astfel 
cea mai bună performanță a sezonu
lui. Clasament final: 1. DINAMO 
BUCUREȘTI — campioană republi
cană; 2. Flacăra roșie; 3. Casa Cen
trală a Armatei; 4. Dinamo Bucu
rești II.

în proba de 500 m cu start de pe 
loc rezervată juniorilor rezultatele fi
nale sînt următoarele: 1. DAN PO- 

( POVICI (DINAMO) 38,9 sec — cam
pion R P.R.; 2. S. Mihăițeanu (FI. 
roșie) 39,0; 3. M. Caragea (Voinla) 
39,1; 4 H. Chelaidite (FI. roșie) 39,7; 
5. M. Gochnan (C.S.Ș. Buc.) 40,0.

resantă tactică. M. Voinescu a avut 
sarcina de a-1 talona pe C. Dumi
trescu (unul dintre principalii favoriți 
ai probei), iar ceilalți să atace pe 
rînd pentru a-i hărțui pe restul de 
pretendenți la titlu. Și trebuie să 
spunem că această tactică a reușit 
din plin. M. Voinescu s-a „fixat" în 
spatele lui C. Dumitrescu și a exer
citat mai mult o presiune psihică a- 
supra acestuia. Dinamovistul a pro
cedat regulamentar și nu i se poate 
imputa nimic. Pe reprezentantul Fla- 
cărei roșii nu l-au ajutat însă nici 
ceilalți colegi de echipă pentru a 
scăpa de această „umbră".

Gh. Caicișcă — foarte activ — 
s-a lansat în mai multe acțiuni me
nite să-i aducă un substanțial bagaj 
de puncte, interesant este și faptul 
că într-'un clasament alcătuit pe baza 
sprinturilor cîștigate, Gh. Caicișcă

deține tot primul loc ca și în cla
samentul final. Iată de altfel care ar 
fi ordinea în acest clasament: 1. 
Gh. Caicișcă — 6 sprinturi cîștigate; 
2. C. Tudose și I. Stoica cîte 4; 3. 
A. I-Iîrju — 3 etc. Sprijinit și de 
colegii de club, Gh. Caicișcă a mai 
adiționat și alte puncte reușind in 
final să-și mențină, primul loc pe 
care l-a avut încă înainte de con
sumarea a 20 de sprinturi (în total 
au fost 34 de sprinturi cu punctaj). 
Clasamentul final: 1. GH. CALC1ȘCĂ 
(DINAMO) 38 p — campion R.P.R.; 
2. G. Moiceanu (Dinamo) 30 p; 3. 
C. Dumitrescu (FI. roșie) 28 p; 4. 
Simion Ariton (Voința) 28 p; 5. Șt 
Poreceanu (FI. roșie) 23 p; 6. C. 
Tudose (Dinamo) 21 p.

HRISTACHE NAUM
TR. IOANIȚESCU

Moment din desfășurarea spectaculoasei probe de semifond

Folo: P. Romoșan

Poiana Cîmpina, C.S.M. Reșița și C.S. M. Cloj 
pe primele Securi în categoria B

Seria I

Carpați Sinaia — C.S.M. Brăila
3— 1 (2—0).

Poiana Cîmpina •— Dinamo Ga
lați 2—0 (0-0).

Foresta Fălticeni — Prahova Plo
iești 0—1 (0—1).

Dinamo Suceava — Rapid Focșani
4— 0 (1—0).

Știinta Galati — C.S.M.S. Iași 
0—2 (0—2).

Flacăra Moreni — Ceahlăul P. 
Neamț 3—1 (1—1).

C.F.R. Pașcani — St. roșie Bacău 
1-1 (0-1).

4. CFR Roșiori 7 4 1 2 12: 6 9
5. Farul Constanța 7 4 12 14:11 9
6. Metalul Buc. 7 4 12 14:13 9
7. CSM Mediaș 7313 8: 8 7
8. CSM Sibiu 7 3 1 3 9:11 7
9. Tractorul Brașov 7 2 2 3 9:10 6

10. Știința Buc. 7214 13:15 5
11. SNM Constanta 7214 8:10 5
12. Chimia Făgăraș 7214 7:11 5
13. Chimia Govora 7 2 14 5: 9 5
14. Flacăra ioșie 7 1 0 6 7:19 2

Etapa următoare: Farul Constanța 
— C.S.AV Reșița; Flacăra roșie 
București — Chimia Govora; C.F.R. 
Roșiori — Știința București; Chimia 
Făgăraș — Tractorul Brașov; Me
talul București — C.S.O. Craiova; 
C.S.M. Mediaș — S.N.M. Constanța; 
C.S.M. Sibiu — Dinamo Obor.

CLASAMENTUL
Seria a lll-a

1. Poiana Cîmpina
2. ------------ “
3.
4.
5.
6.
7.

C.S.M.S. Iași 
Prahova Ploiești 
Foresta Fălticeni 
C.F.R. Pașcani 
Dinamo Galați 
Știința Galați

8. Dinamo Suceava
9. Ceahlăul P. Neamț

10. Rapid Focșani
11. C.S.M. BrăiLa
12. Carpați Sinaia
13. Flacăra Moreni
14. St. roșie Bacău

Etapa următoare: 
Rapid Focșani; Steaua 
— Știința Galați; 
Neamț — Carpați 
Galați — C.S.M. 
Moreni — Prahova 
Pașcani — Foresta 
mo Suceava

1 15: 5
2 26: 5
0 12: 8
2 9: 5
2 13:11

7 5
7 5
7 3
7 4
7 3
7 4
7 2
7 2
7 2
7223 8:11
7 2 2 3
7 2 14
7 12 4
7 0 3 4

1
0
4
1
2
0 3 12:11
2 3 14:15
2 3 10:11
2 3 9:12

C.S.M.S. 
roșie 

Ceahlăul 
Sinaia; 
Brăila; 
Ploiești; 
Fălticeni;

9:13 
13:23
5:16
7:16

11
10
10

9
8
8
6
6
6
6
6
5
4
3

Iași—
Bacău 
Piatra 

Dinamo 
Flacăra

C.F.R. 
; Ditia- 

Poiana Cîmpina.

Seria a li-a

A.S.A. Crișul Oradea — A.S.M.D
Satu Mare 1 — I (i-o).

I.R.A. Tg. Mureș — C.f' < Arad 
1—0 (1—0).

Recolta Cărei — C.S.M.D. Băii 
Mare 1—1 (1—1).

Vagonul Arad — C.S.M. Crișan: 
Oradea 1—2 (I—1).

Corvinul Hunedoara — C.S.M
Cluj 1—2 (0—1).

Ind. Sîrmei C. Turzii — Mureșul Tg 
Mureș 4—1 (1—1).

Arieșul Turda — C.F.R. Timișoar: 
0—0.

CLASAMENTUL,

Duminică dimineață Dan Popovici 
a realizat cea de a doua victorie din 
cadrul campionatelor republicane de 
juniori. El s-a dovedit a fi cel mai 
bun vitbzist. In semifinale și-au dis
putat întîietatea S. Mihăițeanu, D 
Popovici. H. Chelaidite și D Dumi
trescu. învingători: Dan Popovici și 
H Chelaidite. In ambele manșe ale 
finalei Dan Popovici s-a dovedit su
perior adversarului său. Clasament 
final: 1. DAN POPOVICI (DINAMO) 
— campion R.P.R.; 2. H. Chelaidite 
(FI. roșie); 3. S. Mihăițeanu (FI. 
roșie) ; 4. D. Dumitrescu (Dinamo).

Semifondnl — cea mai atractivă 
probă a campionatelor — a fost aș
teptat cu nerăbdare de numeroși spec
tatori prezenți in tribunele velodro- 

. mului Dinamo. La start s-au prezentat 
34 de concurenți printre care 11 di- 
namoviști. Aceștia — conduși de an
trenorul secției — au aplicat o inte-

Dinamo București, din nou 
campioană republicană

Campionatul republican de polo pe 
apă pe anul 1961 s-a încheiat. Titlul 
de campioană a R.P.R. a revenit for
mației Dinamo București (antrenor 
Carol Korcek) care nu a pierdut nici 
un joc și a acumulat 96,8 la sută 
din punctele posibile i

Iată desfășurarea partidelor ultimei 
-etape :

Dinamo București — Știinta Cluj 
,5-5 (2-1, 1-1, 1—2, 1—1).’ Puțin 
! a lipsit ca studenții clujeni să pro- 
I ducă o surpriză I Partida a fost fru- 
I moașă, ambele echipe contribuind în 
; egală măsură Ia realizarea unui spec
tacol de bună calitate. Au înscris Șt. 

’ Kroner (2), G. Bla jek (2), Al. Po- 
| pescu, pentru Dinamo și Danciu (2), 
i Urcări, Magvari și Daroczi pentru 
i studenți. (A.A.).

Rapid București — Progresul Bucu
rești 3—4 (1—0, 1—1, 0—1, 1—2). 
Jocul a fost viu disputat. Chiar prea 
mult... Am înregistrat cinci eliminări 
la Rapid și 7 la Progresul...

Mureșul Tg. Mures — Știinta Bucu
rești 10—1 (3—0, i—0, 3—1, 3—0). 
Mureșenii au avut jocul la discreție. 
De notat că jucătorii celor două echipe 
an șutat de zece ori în... bară! (ION 
PAUȘ -coresp.).

Știința

CLASAMENT
Dinamo București 16 15 1 0 102: 28 31
Știința Cluj 16 11 2 3 75: 45 24
C.isana Oradea 16 11 1 4 91: 42 23
l'.C.A. 16 11 0 5 73: 47 22
Mureșul tr. Mureș 16: f{ 1L 7 €0: 66 17
Ștințo Buc. 16 5 1 10 37: 83 11
Progresul Buc. 16 3 0 13 54: 87 6
LC. Arad 16 3 0 13 41:100 6
Rapid Buc. 16 2 0 14 38: 73 4
(Jocul Crișana Oradea — Știința 

[București a fost omologa); 12—0 
hentru-prima secfiipăl^'' ''

Un cuplaj reușit
Prezentînd formații în care au in

trodus numeroase elemente talentate, 
C.F.R. Grivița Roșie și Progresul au 
reușit să desfășoare un joc echilibrat, 
spectaculos. După cum era de aștep
tat, ceferiștii au cîștigat această par
tidă, dovedind uni plus de pregătire 
tehnică. Scor: 8—3 (5—0).

Cuplajul de ieri dimineață a con
tinuat cu o altă partidă care a plă
cut mult spectatorilor prezenți la te
renul din Parcul Copilului. Este vor
ba de întîlnirea dintre Dinamo și 
Rapid, echipe care, de asemenea, au 
prezentat garnituri întinerite. Rapidiș- 
tii au intrat pe teren hotăriți să facă 
o... surpriză. La pauză ei conduceau 
de altfel cu 6—0 și desfășuraseră 
un joc frumos, deschis, la care și-au 
adus contribuția toți jucătorii și, în 
special Aîarinescu. La reluare însă 
Dinamo a preluat complet inițiativa 
și tehnica superioară a acestei for
mații și-a spus cuvîntul, dinamoviștii 
reușind să cîștige partida cu 19-9. Ra
pid n-a mai putut să mențină alura 
jocului, aceasta și din cauza unor de
ficiențe în pregătirea fizică a jucăto
rilor. Subliniind jocul bun al echipei 
Dinamo în repriza a 11-a, trebuie să 
evidențiem în mod deosebit pe Ras- 
topol și Giugiuc.

Apreciind inițiativa organizării uix>r 
asemenea cuplaje care oferă specta
torilor posibilitatea de a urmări evo
luția a patru echipe și nu-i mai 
obligă să alerge de la un stadion 
la altul, vom arăta că începutul care 
a fost făcut a cunoscut un frumos

succes. Un motiv în plus de a con
tinua organizarea acestor cuplajel

C.C.A. — ȘTIINTA BUCUREȘTI 
18—3 (9—0)

Sîmbătă după-amiază stadionul Ti
neretului a găzduit primul meci din 
cadrul „Cupei 7 Noiembrie" dintre 
Știința București și C.C.A. Jucind cu 
mai multă ambiție și fiind superiori 
atît pe linia de treisferturi cît și pe 
înaintare rugbiștii de ia CC.A. au 
cîștigat întîlnirea cu un rezultat care 
reflectă just raportul de forțe existent 
pe teren. Față de ultimul meci din 
campionat studenții au fost de nere
cunoscut. Militarii au creat cu ușu
rință breșe în dispozitivul de apărare 
al studenților înscriind 18 puncte prin 
Ghiță Dan (6), Ștefan Constantin 
(3). Cojocaru (3), Vlădescu (3) și 
Merghișescu (3). Pentru studenți a 
înscris Ciuliani din lovitură de pe
deapsă.

METALUL 23 AUGUST
25—0 (6—0)

— I.T.B.

Scorul put» a fi și mai mare în a- 
ceastă partidă dacă metalurgiștii ar 
fi insistat mai mult în prima parte 
a întîlnirii. Jucătorii de la I.T.B. au 
prezentat o formație tînără care însă 
n-a putut face față experienței meta- 
lurgiștilor. Au înscris: Chirvase, Ma- 
nole. Soare, Blum, Prodan și Ne
gul eseu.

LIVIU BORȘ, corespondent

Dinamo conduce detașat in campionatul pe
Sîmbătă și duminică, stadionul Ti

neretului a găzduit cea de a treia e- 
tapă a campionatului de atletism pe 
echipe al Capitalei.

La proba de 10.000 m. din nou s-au 
făcut greșeli la numărătoarea ture
lor. Ar fi de dorit ca cei în drept să 
delege arbitri competenți.

Cel mai bine s-au comportat atle- 
ții dinamoviști, care au realizat un 
punctaj superior. S-au mai evidential 
și atleții din Ploiești, care, de-a lun
gul celor trei etape au ținut să par
ticipe alături de cei din Capitală. Iată 
clasamentul după trei etape : 1. Di
namo 1766 p; 2. C.S.Ș. București 1047 
p; 3. Progresul 955 p; 4. Voința 584 
p; 5. Rapid 538 p; 6. Metalul 497 p.

Jată li M4& guițat

CULIN: 100 m: A. Stamatescu (Meta
lul) 10,9; Elod Kineses (Știința) 10,9; 
200 m: Valeriu Jurcă (Știința) 21,8; 
400 m: Nițu Stan (Dinamo) 50,5; 800 
m: Șt. Beregsaszi (Dinamo) 1:54,1; 
1500 m: Andrei Barabaș (Dinamo) 
3:52,3; 5000 m: Ovidiu Lupu (C.C.A.) 
14:58,2; 10.000 m: Ovidiu Lupu
(C.C.A.) 31:41,4; 3000 m. obstacole:
Constantin Aioanei (C.C.A.) 9:21,6;
110 m garduri: Tiberiu Ardeleanu 
(Știința) 15,1; 400 m garduri: C. Kran- 
țov (C.C.A.) 58,5; lungime: Mihai Cal- 
nicov (Dinamo) 7,04 m; înălțime: 
Viorel Păltineanu (C.C.A.) 1,85. m ;
triplu salt: Șerban Ciochină (Știința) 
15,38 m; prăjină: Dumitru Gîrleanu 
(Progresul) 4,31 m (cel mai bun re- 

4Jia imul acesta)! greutalv’j

S.N.M. Constanța — C.F.R. Ro
șiori 1—2 (1—0).

Știința București — Dinamo Obor 
2—3 (0—1)

C.S.M. Reșița — C.S.M. Mediaș 
2—0 (2—0).

Tractorul Brasov — Farul Cons
tanța 1 — 1 (0—1).

Flacăra roșie Buc. — Metalul 
Buc. 1—4 (0—2).

Chimia Govora — C.S.M. Sibiu 
1—0 (0—0).

C.S.O. Craiova — Chimia Făgă
raș 1—0 (0—0).

CLASAMENTUL

1. CSM Reșița 7 5 9 2 18: 8 10
2. Dinamo Obor 7 S 0 2 14:13 10
3. CSO Craiova 7 4 1 2 11: 5 9

Marc — Ind. Sîrmei C. Turz.il 
A.S.M.D. Satu Mare—Arieșul Turd;

1. C.S.M. Cluj 7 4 3 0 9: 3 1
2. C.S.M. Crișana Oradea 7 5 11 11: 5 1
3. Mureșul Tg. Mureș 7 5 11 15:11 1
4. ind. Sirmei C. Turzii 7 4 12 14:10
5. C.F.R. Timișoara 7 3 3 1 8
6. I.R.A. Tg. Mureș 7 3 2 2 i': 5
7. C.S.M.D. B. Mare 7 2 2 2 î': 8
8. Arieșul Turda 7 2 4 1 1 9
9. Recolta Cărei 7 2 2 3

10. Vagonul Arad 7 2 2 3 2; 9
11. A.S.A. Crișul Oradea 7 115
12. C.F.R. Arad 7 115 f: ?
13. Corvinul Hunedoara 7 115 7CS
14. A.S.M.D. Satu Mare 7 0 2 5 3:13

Etapa următoare: C.S.M.D. Bai

C.F.R. Arad — A.S.A. Crișul Oradea 
C.S.M. Cluj — I.R.A. Tg Mure 
C.S.M. Crișana — RecoF Caret 
C.F.R. Timișoara — Co<«...ui; Ht 
nedoara: Mureșul Tg. Mureș — "Vi
gonul Arad.

ETAPĂ FAVORABILĂ OASPEȚILOR ÎN CAMPIONATUL DE TFERE
Dinamo București — Jiul Petroșani 

0—1 (0—1). Joc frumos, mai ales
în repriza a doua. Unicul punct a 
fost înscris de Manea (min. 41). DI
NAMO: Niculescu — Petrescu, L 
Ștefan, Șerban — Constantin, Nun- 
weîller VI ■— Manta, Stoenescu, Du
mitrescu, Nuțu, Vasilescu. JIUL: Zam
fir — Franck, Rakosi, Sîrbulescu — 
Ghiță, Cosmoc — Ionică, Melinte, 
Sardi. Ghibea, Manea.

Progresul București — U.T.A. 5—2 
(1 — I). Joc bun, viu disputat, corect. 
Progresul a jucat foarte bine și a 
cîștigat pe merit prin punctele mar
cate de Baboie (2), Sandu și Șt. 
Georgescu (2), Oaspeții au rezistat 
numai o repriză. A marcat pentru ei 
Vați (2). PROGRESUL: Bădescu — 
Mihai, Gheorghe — Drăgan, Crăciun. 
Știrbei — Baboie, Dinu, Șt Geor
gescu, Sandu, Tr. Georgescu. U.T.A.: 
Weichelt — Lenart, Stan — Tudose. 
Pop, Elek — Veres, Dvorzsak, Vați, 
Gali, Popa. (N. Tokacek, coresp )

Minerul — C.C.A. 0—2 (0—0).
Punctele au fost marcate de Douciu 
(în min. 58 și 70).

Dinamo Pitești — Rapid 1— 
(I — 1). Rezultat echitabil. Echij 
bucureșteană a fost mai bună în j 
cui de cîmp. înaintarea sa s-a lot 
însă de o apărare fermă in care 
excelat portarul Matache. Au marc; 
Leahevici (min. 18) și Ghinea (mi 
42) Rapid a ratat un II metri în mi 
60, prin Văcaru. (D. Ștefănescu. c 
resp.)

Dinamo Bacău — St. roșu 0- 
(0—3). Oaspeții, jucînd mai el ie a 
și prof ițind de bîlbîielile apărării a 
verse, au cîștigat pe merit. Ati tn; 
cat: Drăghici (2) și Berekmerî. 1 
NAMO: Bile — Gîosanu, Cirriai 
Naumcef — Samson, Botez — Pof 
Comănescu, Bradea, Corobană, Zdi 
biș. ST. ROȘU: Haidu — Bîrs; 
Grecea, Oancea — Filimon, Mo'.r 
van — Berekmerî, Cristea, Necu 
Drăghici. Lupeanu (C. Dalban, < 
resp.)

Petrolul — Știința Timișoara 2 
(1—4). Joc plăcut. Oaspeții au !< 
mai buni. Petrolul a aliniat o echi 
descompletată. Au marcat: lordăch 
cu (2), Vîlcov (2), Roman (11 i

echipe al Capitalei
Constantin Crețu (Metalul) 16,76 m; 
disc: Virgil Manolescu (Dinamo) 
50,98 m; suliță: Hampel Aladar (Di
namo) 55,30 m. FEMININ: 100 m: 
Ioana Petrescu (Rapid) 12,5; 200 m: 
Geta Palade (Știința) 26,3; 400 m: Flo- 
rica Greeescu (Dinamo) 58,7; 800 m : 
Geta Dumitrescu (Metalul) 2:17,6; 
80 m. garduri: Gabriela Luță (Rapid) 
12,6; înălțime: Manuela Cosmovici 
(Dinamo) 1,45 m; lungime: Aurelia 
Sîrbu (Metalul) 5,33 m; disc: Niculina 
Barbu (Rapid) 42,53 m; greutate: Anca 
Gurău (Progresul) 14,01 m; suliță : 
Ana Nyloș (Dinamo) 39,88 m.

NICOLAE D. NICOLAE 
_ feoresppndeiiț

și Feodot, respectiv Marosi H (
PETROLUL: Marosi I — Dr8g;
Alecu, Ionescu — Giurea, Stan
Dănăilă, Marosi II, Păiș, Moldav^
nu, Nicolae. In min. 76 Giurea a t
eliminat pentru proteste la deciz
arbitrului. ȘTIINȚA: Enăchescu
Pantiș, Codreanu, Naca — Rom
Timișan — Ceachir , Feodot, lor<
chescu, Vîlcov, Dragoș. (Gh. Alex;
drescu și A. Vlăsceanu, coresp.)

CLASAMENTUL

1. Rapid 8 5 2 1 21: 5
2. Progresul 8 5 2 1 25: 9
3. St. roșu 8 4 3 1 21:12
4. C.C.A. 5 5 0 0 23: 3
5. Petrolul 8 4 13 24:21
6. Dinamo Bacău 8 3 3 2 9:10
7. Din. Pitești 7 3 2 2 11: 5
8. Jî'.il 7 4 0 3 7:17

9. U.T.A. 8 3 14 17:15
10. Știința Tim. 8 14 3 19:19

11. Minerul 8 2 15 5:13
12. Știința Cluj 7 12 4 9:25
13. Dinamo Buc. 7 115 7:14

.1.4. Metalul 7 0 0 7 3:33

Turz.il


Petrolul Ploiești a preluat eondueerea în clasament
DINAMO BUCUREȘTI—JIUL PETROȘANI 5-2 (2-1)

Stadionul „23 August". Timp frumos. 
DINAMO : Datcu—Popa. Nunweiller III» 

[van—V. ALEXANDRU. Nunweiller IV- 
PÎRCALAB (FrătiJă din min. 70). VAR
KA. Ene. ȚÎRCOVNICU. David.

JIUL : Crîsnic (Gram din min. 56)— 
Romoșan, Tîlvescu, Cazan-Crăciun (Zam
fir din min. 48). Ciisan-Martinovici, 
ZAMFIR, (Horja din min. 48). PAVLO
VICI. GABOR. Ciornoavă.

Au marcat : Pîrcălab (în min. 16 din 
11 m si în min. 66), Țîrcovnicu (min. 
£9), Varga (min. 51) si V. Alexandru (min. 
52) respectiv 
liberă de la
11 m).

A arbitrat 
Iești.

Apoi, Crăciun 
jucătorii de bază 
se accidentează la 
Ene și este nevoit

ai 
o 

să

unul
Jiu- 

cioc- 
pără-

Gabor (min. 28 din lovitură
16 m si în minutul 77 din

corect M. Vasiliu din PIo-

însă nu mai ajută înaintarea 
făcuse Crăciun. Atacul dinamo- 
funcționează din ce în ce mai 
și în min. 51 Varga ridică sco-

octombrie) : Di- 
Jiul—Petrolul, 

St. roșu— 
București. 

Bacău, Știinta Cluj—

Etapa viitoare (29 
namo Pitești—U.T.A., 
C.C.A.—Știinta Timișoara. 
Minerul, Metalul-Dinamo 
Rapid—Dinamo 
Progresul.

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

1. Petrolul 8 6 1 1 22: 9 13
2. Progresul 8 5 1 2 19: 6 11
3. St. roșu 7 5 1 1 19: 9 11
4. Dinamo Buf. 7 5 1 1 16:10 11
5. Rapid 8 3 2 3 12:10 8
6. Minerul 8 4 0 4 7:16 8
7. Știinta Tim. 8 3 1 4 6: 9 7
8. U.T.A. 8 3 0 5 9:11 6
9. Metalul 7 2 2 3 10:14 6

10. Dinamo Bacău 8 2 2 4 5:11 6
ÎL Știința Cluj 7 1 3 3 12:14 5
12. Jiul 7 2 1 4 8:15 5
13. C.C.A. 6 1 2 3 11:13 4
14. Dinamo Pitești 7 1 1 5 6:15 3

După două victorii la Arad

U.T.A. învingătoare și la București: Z-l 
cu Progresul

★
In această partidă, cîștigată pe me

rit de Dinamo București, am remar
cat un joc bun și eficace al înaintă
rii, dar totodată și o comportare sub 
posibilități a apărării. Linia de atac 
a funcj.i-'nat perfect (combinații fru- 
moasef atacuri bine concepute finali
zate și fructificate). In schimb linia 
de fund — cu un Nunweiller III, care 
a comis multe greșeli — a fost pene- 
trabilă. Și dacă totuși, Dinamo nu a 
primit mai multe goluri, aceasta se 
datorește ineficacității înaintașilor 
oaspeți și in special a lui Pavlovici, 
care a ratat ocazii excelente. Jiul, 
deși învins la sco.r, a lăsat o impre
sie bună. înaintașii echipei din Petro
șani au 
un joc

Jocul 
tentă a
grea încercare apărarea 
Pîrcălab și Țîrcovnicu. In special pri
mul face citeva curse de toată fru
musețea, dind serios de lucru lui 
Crisnic. In min. 16 stoperul Tîlvescu 
nu-1 mai poate opri pe Pîrcălab de- 
cit printr-o piedică, în careu. După 
transformarea în gol a loviturii de 
la 11 m, dictată pe bună dreptatc.de 
arbitru, Jiul inițiază citeva atacuri, 
care însă nu sînt 
28 Ivan faultează 
tara liniei de 16 
este executată cu 
către Gabor și balonul trece peste 

dinamovist oprindu-se 
trece decît un minut de 
și Țircovnicu înscrie

capul pest^ portarul Crîsnic care îi 
ieșise in cale. Pină la pauză Dinamo 
mai are citeva ocazii de a marca, dar 
Nunweiller IV, Varga și Țîrcovnicu, 
ratează, 
dintre 
lui - 
nire cu
sească terenul. II înlocuiește Zamfir, 
care 
cum 
vist 
bine
rul la 3—1. In min. 59 Pavlovici, care 
a trecut cu ușurință de Nunweiller 
III a tras afară de la numai cîțiva 
pași de poartă. După două-trei ac
țiuni ofensive nereușite ale Jiului, 
bucureștenii presează din nou și în 
4 minute V. Alexandru și Pîrcălab 

în urma unor
In min. 77, Popa 
mina în careu și 
în gol lovitura de

Miercuri 18 
cupă (sferturi 
St. roșu la Ploiești 
C.C.A. la București.

octombrie, jocuri de 
de finală) : Rapid — 

și Progresul—

ridică 
acțiuni 
atinge 
Gabor
la 11 m.

scorul la 5—1, 
splendide.

mingea cu 
transformă

Duminică 22 octombrie, meciuri in
ternaționale : R.P. Romînă — R.P. 
Polonă (tineret) la 
nă—R.P. Romînă 
goszcz, precum si

Romînă
Cluj și R.P. Polo- 
(juniori) la Byd- 
semifinalele Cupei

combinat frumos, au practicat 
bun in cîmp.
începe cu dominarea insis- 
dinamoviștilor care pun la 

Jiului prin

finalizate. In min. 
pe Crăciun în a- 

m. Lovitura liberă 
multă precizie de

„zidul“ 
plasă. Nu 
la egalare

în

cu

T. RÂBȘAN

C. C. A. învinsă la Lupeni:l-2 
cu Minerul!

O luptă aeriană pentru balon în 
careul Jiului, l'ază din meciul Di
namo București — Jiul Petroșani. 

Foto: P. Romoșan

Fie-ne permis ca, de astă dală, cronica 
meciului Progresul—U.T.A. s-o începem 
cu... sfîrșitul. Cu acele dramatice ulti
me 15 minute (încununate de un cul
minant minut 90) în care spectatorii 
de pe „23 August” (suporteri ai U.T.A.- 
ei, ai Progresului sau pur și simplu 
fără vreo preferință) au urmărit desfă
șurarea fazelor „cu sufletul la gură". 
Ei au trăit parcă în același timp și 
acțiunile furibunde ale bucureștenilor. 
care atacau disperat pentru a egala, și 
admirabilul efort al arădenilor, care se 
apărau cu o dîrzenic și luciditate dem
ne de toată lauda. Arădenii au intrat 
în ultimul sfert de oră cu un bineme
ritat 2—1, dar în final avantajul lor 
s-a clătinat și a fost gala să se pră
bușească în minutul 90, un ultim mi
nut de mare tensiune, pe care cei mai 
multi spectatori l-au urmărit în picioa
re. In acest minut. Faur a respins „in 
extremis “ o bombă de la 10 metri a 
lui Dinulescu. pentru ca după citeva 
secunde Ioniță să trimită pe lingă ba
ră, cînd poilaiul era căzut ! In acel 
moment, jumătate din jucătorii care 
se aflau pe teren s-au prăbușit la pă- 
mînt: bucureștenii s-au trintit de necaz 
și epuizare, arădenii pentru a-și oferi 
citeva clipe de destindere nervoasă, 
pentru a răsufla ușurați...

Meciul U.T.A. — Progresul a fost 
însă bun nu numai prin finalul său. 
Cn excepția obișnuitelor minute de 
tatonare, cele două echipe au luptat 
cu încordare tot timpul și an oferit 
celor 35.000 de spectatori mul
te faze bune de poartă, momente de 
fotbal de calitate. Și. ajungind aici, 
trebuie să punem un mare „punct pe i": 
U.T.A. a jucat ieri un fotbal mai bun 
decît Progresul. Oaspeții au avut o 
apărare calmă, care n-a aruncat balo
nul Ia înlîinplarc, doi halfi cu bună 
orientare pe teren și o linie de atac — 
bine condusă de Floriiț — care a reu
șit acțiuni in care arădenii ne-au arătat 
că la ei jocul tehnic este in mare sti
mă. Toate acestea au concurat la ob
ținerea unei meritate victorii, deosebit 
de prețioasă pentru poziția in clasa
ment a oaspeților.

Progresul a jucat sub așteptări, prin
cipal. carență a echipei cotwiluind-o 
jocul fără orizont al înaintașilor. Oai- 
dă a fost de nerecunoscut. Marin și 
Voinea nu mai sînt la nivelul primelor 
etape, Mafleuță a fost șters ia Di
nulescu și-a făcut o reintrare anonimă 
în campionat. In min. 1. Marin 
saltă mingea peste bară de la 8 me
tri, apoi jocul se mută la poarta gaz
delor. Țîrlea zguduie bara cu o bom
bă de la 16 metri (min. 10). iar dună 
un minut se deschide scorul: Sereș șu- 
tcază de la 25 metri, Cozma nu reț.ne 
și Mețcas — care urmărise faza — re
ia în plasă. Progresul domină, dar- (Io
nian, care a făcut ieri o partidă ex
celentă. e mereu la post In min. 23, 
mare ocazie pentru gazde: Dinulescu 
trage în bară și, din învălmășeală, lo- 
niță (mai periculos în atac decît îna
intașii) roia de puțin afară ! După 9 
minute, un alt șut în bară, al celuililt 
mijlocaș bucureștcan. Adam. In restul 
reprizei, multe corne re la ambele porți. 
La reluare, Țîrlea scapă singur spre 
poartă. (Iar trage peste bară .’ Ratează 
apoi Progresul, prin Marin (min. 57) 
și Mafteuță (min. 62). Apoi. la un 
corner în favoarea arădenilor, apărarea 
..albaștrilor" respinge balonul pină la 
Capaș; acesta oprește mingea Ia 20 dc 
metri, face un dribling scurt, liage 
puternic la semi-înălțime, mingea lo
vește bara și intră în plasă în colțul 
opus: 2—0. De la centru, balonul a- 
junge la Oaidă care face o cursă lun
gă, centrează pe jos în careu și Voi- 
nea, venit în viteză, reia in poartă, de 
la 7—8 metri: 2—1. Jocul este acum 
mai animat, ocazii’e de gol se ivesc 
la ambele porți. Din minutul 75. în
cepe însă dominarea accentuată a Pro
gresului. de care nc-am ocupat la în
ceput. dar U.T.A. știe să-și apere bine 
poarta...

De la învingători, cei mai buni au 
fost Coman (care a părăsit terenul din 
cauza unei accidentări), Băcuț II. Ca
paș. Sereș și coordonatorul jocului în 
atac — Floruț. Mețcas a muncit mult 
iar Czako a fost insuficient jucat. 
Progresul a contat mai mult pe Ioniță, 
Adam și Caricaș.

LUPENI, 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). Echilibrat și de o bună 
valoare, jocul celor două echipe a ținut 
în tensiune pină în min. 90 pe cei a- 
proape 8000 de spectatori. Victoria lo
calnicilor sc datorește ambiției cu care 
aceștia s au „bătut” pentru fiecare balon 
și îndeosebi formei cxcepționa’e a por
tarului Mihalachc, care a „scos" cel pu
țin 3 goluri gata făcute.

lntîlnirea a ilustrat încă o dală im
pasul în care se află, campionii, care 
numai reușesc, ca în trecut, să treacă 
peste momentele dificile din cursul jo- 
cu’ui. Așa s-a întîrnplat și astăzi cînd 
apărarea C.C.A. n-a putut preîntîmpina 
înscrierea celui de al doilea gol al gaz
delor. Tătaru a comis în minutul 89 un 
fault li cea. 35 m de poartă. A executat 
Creiniceanu: Voinescu a scăpat mingea 
care s-a plimbat pe linia porții, fiind 
degajată, apoi peste cap de Jenei. Ar-

Pronosport
Așa arată un bulentin cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 43 din 15 octombrie 1961 :

bitrul Gli. Osiac (Timișoara) a consi
derai că mingea a depășit linia porții și 
a acordat gol.

începutul jocului a aparținut gazde
lor. Apoi, C.C.A. trece în atac și stăpâ
nește mijlocul terenului. Halfii colabo
rează fructuos, împingînd jocul înainte. 
Dar, din atacul C.C.A.-ului nu Se „vSd“ 
decît Alexandrescu și Constantin. Mine
rul răspunde cu contraatacuri furtu
noase. Prima repriză se încheie cu un 
scor alb. După pauză, în minutul 49, 
la un corner executat pe partea dreaptă, 
Milialy interceptează mingea și trage la 
colț: gol 1 Egalarea survine în minutul 
72 cînd Constantin „aruncă* în plasă o 
minge trimisă de Raksi. Minerul contra
atacă și în minutul 89 se petrece faza 
care a adus victoria echipei din Lupeni. 
Arbitrajul prestat de Gh. Osiac (Timi
șoara) a fost slab și a dezavantajat 
ambele echipe.

MINERUL: Mihalache-Stanciu, CO
MAN, Dan II—MIHĂILA, MIHALY— 
Cucu, Nisipeanu (din min. 75 Sotir), 
GR1GORE, Szbk6. CREINICEANU.

C.C.A.: Voinescu-Staicu, APOLZAN, 
IVĂNESCU-Jenei, Bone-Cacoveanu (din 
min. 12 Crișan), CONSTANTIN, ALE
XANDRESCU, liaksi, Tătaru.

VALENTIN PAUNESCU

Stesgul roșu a obținut
o categorică victorie la Bacău: 5-0 cu Dinamo

BACĂU 15 (prin telefon). Spectato
rii, veniți, ca de obicei, în număr 
mare, așteptau cu nerăbdare des
chiderea scorului de către jucătorii 
localnici, care dominau cu autoritate. 
Dar au marcat oaspeții in min. 28, 
iar numai după 8 minute, aceiași 
spectatori priveau nedumeriți tabela 
de marcaj care în minutul 36 arăta 
scorul de 4—0 pentru Steagut roșu 11 
Ce s-a întîrnplat? La un contraatac 
al oaspeților, Vătafu comite fault în 
apropierea colțului terenului (corner). 
Lovitura este executată de Hașoti și 
Năftănăilă reia cu capul: 1—0 pen
tru oaspeți. Acest gol produce derută 
in rîndul apărătorilor dinamoviști care 
joacă ca niște începători. Ei luftează 
minge după minge sau degajează la 
întîmplare și se lasă depășiți cu ușu
rință de atacanții brașoveni, care ac
ționează în viteză Jucătorii Steagului 
roșu profită de această situație și în
scriu în 6 minute alte trei goluri prin 
Meszâros (min. 30), Fusulan (min. 
35) și David (min. 36). După pauză, 
dinamoviștii au din nou perioade de 
dominare, dar nu reușesc să concre
tizeze. Din contră, contraatacurile e- 
chipei oaspe produc de fiecare datăI. Petrolul — Știința Timiș.

(cat. A) 1
II. Minerul — C.C.A. (cat. A) 1

III. Progresul — U.T.A. (cat A) 2
IV. Știința Cluj — C.A.R. Bolivia 1
V. Dinamo Bacău — Steagul

roșu (cat. A) 2
VI. Dinamo Buc. — Jiul (cat. A) 1 

Vil. Dinamo Pitești — Rapid 
(cat. A) x

VIII. Știința Galați — C.S.M.S.
Iași (cat. B) 2

IX. Arieșul — C.F.R. Timișoara
(cat. B) x

X. Recolta Cărei — C.S.M. Baia
Mare (cat. B) x

XI. Tractorul — Farul (cat. B) x 
XII. Ind. Sirmei C.T. — Mureșul 

Tg. Mureș (cat. B) 1
yarâflte depuse ; 409.000. ______ ,

Petrolul-Știința

panică și unul dintre ele se soldează 
cu un nou gol marcat de Meszâros 
în min. 80 și astfel Steagul roșu 
ciștigă la Bacău la un scor categoric. 
Fotbaliștii din Brașov au avut o in
contestabilă superioritate la capito
lele tehnică individuală, viteză și efi
cacitate. Dinamoviștii, jucînd fără 
orizont in atac (doar Mihalache s-a 
mai mișcat), nu au mai beneficiat 
în acest meci de. apărarea care în 
mod obișnuit era compartimentul forte 
al echipei, căci Gross, Ghiță și Lazăr 
au fost de nerecunoscut iar halfii i-au 
secundat în... greșeli. Spectatorii bă- 
căoani și-au manifestat nemulțumirea 
față de jocul slab al localnicilor, a- 
plaudînd la scenă deschisă pe jucătorii 
oaspeți A arbitrat bine M. Cruțescu 
(Buc j.

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbircea 
(Ivăncescu), Zaharia, Nagy — Campo 
Seredai — Hașoti, Năftănăilă, Fusu
lan, Meszâros, David.

DINAMO BACĂU: Ghiță (Bucur) 
— Gross, Lazăr, Cîncu — Vătafu, 
Stoica — Mihalache, Radulescu, Gram, 
Ciripoi, Drăgoi (Nemeș).

GH. DALBAN și I. 1ANCU 
coresp.

2-0 (l-O)

Arbitrul C. Nițescu a condus bine:

U.T.A.: Coman (Faur, din min. 85)- , 
Sziîcs, Băcuț II, Neamțu-Capaș, Se- 
rcș-Pop (Sclimcsi, din repr. 11), 
Mețcas, Țîrlea, Floruț. Czako.

PROGRESUL: Cozma-Ne del cu, Cari
caș, Soarc-Adam. loniță-Oaitlă, Dinu- 
lcscu. Voinea. Mafleuță (Sloîcescu, din 
min. 67), Marin.

RADU URZICEANU

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). Par
tida a stîrnit un viu interes în rîndul 
spectatorilor ploieșteni, care au venit 
să-și încurajeze echipa care era han
dicapată nrL* absența a patru titulari: 
Neacșu, Marin Marcel, Badea (suspen
dați după jocul cu Metalul Tîrgoviște) 
și Pali (accidentat).

Antrenorul Ilie Oană a reușit însă 
să prezinte o formație destul de omoge
nă care a învins cu 2—0 (1—0). Me
ciul a început în nota de dominare a 
petroliștilor care au și ratat cîteva oca
zii de a deschide scorul. Cea mai mare 
au avut-o în minutul 11 cînd A. Mun- 
leanu i a pasat lui Dridea, acesta cu 
capul lui Tabarcea, punîndu-l în poziție 
de șut. Tabarcea însă, de la numai 3 m 
a tras în Curcan, mingea ricoșînd în 
porter. In coiitiLUțare, jocul sc echilibrea

ză și asistăm la acțiuni alternative la o 
poartă și la alta. In minutul 39 este 
rîndul Științei să rateze. Mițaru cen
trează, dar Gîrleajiu, Mcuiolache și 
Igna trag pe lingă mingea care se plim
bă în fața porții.

Primul gol este înscris în minutul 41 
cînd A. Munteanu trage puternic de la 
25 m, prin surprindere. Curcan nu poate, 
reține și Dridea introduce balonul în 
poartă: 1—0 pentru Petrolul. Acciden- 
tîndu-se, Curcan este înlocuit cu Pain. 
După pauză, jocul continuă într o notă 
de dominare și mai accentuată a pe
troliștilor, ajutați de altfel și de tactica 
de apărare supranumerică a timișoreni
lor. Fotbaliștii ploieșteni au ocazia de 
a majora scorul, dar A. Munteanu min. 
50, Zaharia min. 61 și Bontaș min. 64 
ratează. Totuși, în min, 75, în urma

unei combinații Tabarcea—Dridea—Za
haria, ultimul însene plasat, dinlr-un 
unghi dificil. Golul dă aripi petroliștilor, 
care în ultimul sfert de oră asaltează 
poarta studenților, apărată însă cu suc
ces de Pain.

Arbitrul M. Popa (București) a con
dus bine.

PETROLUL: Sfetcu-PAHONTU, Ce- 
polschi, Florea-Fronea, D. MUNTEANU- 
Zaharia, TABARCEA, DR1DEA, A. 
MUNTEANU, Bontaș.

ȘTIINȚA: Curcan (min. 42 PAIN)- 
GEORGESCU, Turcau, Hălmăgeanu-PE- 
TESCU, Tănase-Igna, Gîrleanu (min. 53 
R. Ixizăr), Manolaiche, Lercter, Ml- 
ȚARU.

GH. ALEXANDRESCU și A. 
_ YLÂSCEANU—corespondenți

Dinamo Pitești-Rapid 1-1 (0-1)
PITEȘTI. 15 (prin telefon). A- 

proape 10.000 de spectatori au părăsit 
tribunele stadionului din localitate ne
mulțumiți de calitatea și rezultatul 
partidei. Și dacă rezultatul nu a fost 
favorabil gazdelor aceasta se dato
rește în mare măsură liniei de atac 
a dinamovistilor, care s-a dovedit 
exasperant de ineficace, ratînd nume
roase ocazii. Atacanții dinamoviști au 
acționat mai mult pe tripletă, jocul 
fiind frînat de interi care sau au pa
sat greșit sau au ținut prea mult 
balonul, ușurind astfel sarcina apă
rării adverse. Oaspeții, cu excepția 
ultimelor 18 minute din prima re
priză. cind de altfel au deschis sco
rul. nu au reușit să se ridice la va
loarea așteptărilor. Preocupați de cele 
două puncte, feroviarii au practicat, 
după ce au luat conducerea, un joc 
defensiv, cu o apărare supranumerică, 
recurgînd prin Dungu ia sistemul tra
gerii de timp.

lntîlnirea a fost presărată cu nu
meroase neregularități generate și de 
arbitrajul lui Stavru Nicolau (Con
stanța) care a lăsat jocul prea liber 
și a dat o serie de decizii inverse.

Cele două puncte au fost înscrise 
de Georgescu (min. 27) pentru Rapid 
și Florescu (min. 84) pentru dina
moviști.

Au jucat următoarele formații:
DINAMO: Niculescu — Vulpeanu, 

BARBU, Haimovici — FLORESCU, 
Radu — CORNEANU, Consfantines- 
cu, Lovin (Dima din min. 46), Ha- 
lagian, BUTNARU.

RAPID: DUNGU — Teciu, MO- 
TROC, Macri — Neacșu, Koszka — 
Kraus, Balinf, Ozon (I. Ionescu din 
min. 57), Georgescu, C. Ionescu.

A. MOMETE și I. CHILIBAR, 
coresp.

dreptatc.de


Poporul nostru l-a inlîmpinat cu entuziasm 
și dragoste pe eroul cosmonaut Gherman Titov

(Urmare din pag. 1)

Muncitoresc Romiti, al Consi- 
de Stat și al guvernului Repu- 
Populare Romine, m numele 

nostru popor. In cuvinlul

dului 
țiului 
blicii 
întregului 
de răspuns Gherman Titov mulțumește 
pentru posibilitatea ce i s-a oferit de 
a vizita Republica Populară Romînă, 
transmițind un călduros salut oame
nilor muncii din patria noastră. Cu- 
vîntările au fost subliniate de puternice 
și repetate aplauze. Un grup de pio
nieri vin să-l salute pe Gherman 
Titov și-i prind la git o cravată roșie. 
Foarte vesel, 
pionierește. apoi 
Oaspetele străbate cu 
țimea compactă. Zeci 
tind spre el O fetiță, rătăcită printre 
picioarele celor mari, ajunge in fața 
cosmonautului. Titov o ia în ’ 
sărută și o saltă rizînd in sus. 
necesare multe minute pentru 
bate incinta aeroportului.

Alături de tovarășul 
Apostol. Gherman Titov ia 
limuzină deschisă, escortată

cosmonautul, salută 
ia copiii in brațe 

greu prin ntul- 
de miini se iti-

brale, o 
Au fost 
a slră-

Glieorghe 
loc intr-o 
de moto-

La Ploiești
(Urmare din pag.

at Comitetului regional 
P.M.R., loan Mărcuș,

al

Metalul Tîrgoviște—Ferikdy Istanbul 2-0 (0-0) ’ A/O LE I

cicliști. In picioare, purtind la gîtcra
vata roșie dăruită de pionierii roniini, 
Titov trece încet printre zecile de mii 
de cetăleni ai Capitalei, venit! in 

și
de cetățeni ai Capitalei, veniți 
intimpinarea lui, care îl aclamă 
presară in față un adevărat covor de 
flori. Bucureșțiul a făcut o primire 
entuziastă eroului cosmonaut

★
Simbălă la amiază tovarășul 

Glieorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Con 
siliului de Sfat, a primit la Palatul 
R.P. Romîne pe pilotul cosmonaut 
sovietic, maiorul Gherman Titov.

După ce a Tost primit de tovarășul 
Glieorghe Gheorghiu-Dej, pilotului 
cosmonaut Gherman Stepanovici Titov 
i s-a inmînat, in cadrul unei so
lemnități, Ordinul „Steaua Republicii 
Populate Romine" clasa l-a.

După-amiază. timp de două ore, 
Gherman Titov a făcut o vizită prin 
București in aceeași zi cosmonautul 
s-a intilnit cu reprezentanții oameni
lor muncii din Capitală in cadrul unui 
însuflețit miting desfășurat în sala 
Palatului R.P. Romîne.

T1RGOVIȘTE 15 (prin telefon). - 
Stadionul Metalul din localitate a 
găzduit o frumoasă întilntre interna
țională de fotbal: Metalul Tîrgo
viște — Ferikoy Istanbul. Cele două 
formații au oferit numeroșilor spec
tatori un spectacol fotbalistic de ca
litate, cu faze palpitante. Echipa 
oaspe a practicat un fotbal în viteză 
cu faze precise, păcătuind însă 
aceea că finalizarea se făcea 
greu.

Scorul alb din prima parte a
ciului reflectă în mod just raportul 
de torțe de pe teren. In partea a 
doua a jocului însă echipa gazdă a 
jucat mai bine, creindu-și 
situații pe care nu le-a

prin 
mai

me

numeroase 
concretizat

in special formei excepțio- 
portarului turc Necdet. A- 
salvat o serie de goluri gata

două puncte ale întilnirii au 
de Petrescu (în mln.

datorită 
nale a 
cesta a 
făcute.

Cele
fost înscrise
65) și Chiriță (min. 86).

Au jucat următoarele formații :
Metalul: Andrei — Tomescu, Po

pescu, Georgescu — Nițescu, Petres
cu — Al. Lazăr, Mureșan, Cruțiu, Ni- 
culescu, Chiriță.

Ferikdy: Necdet — Nihat, Ahmet, 
Sabri — Hikmet, Ertinik — Rigdvan 
I, Mehmet Ali (Ertiirul), Adil, Hii- 
sein, Rigdvan ii.

M. AVANU-coresp.

0 frumoasă victorie internațională a Științei Cluj
(Urmare din pag. 1)

C. S. O. Craiova—
Sparta Varșovia 3-2

Brașov 
președintele 

Comitetului Executiv ai Sfatului popu
lar regional Vasile Mihuț prim-se
cretar al Comitetului orășenesc Bra
șov al P.M.R. Gheorghe Dumitrescu, 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular orășenesc, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat

In numele Comitetului regional de 
partid și al oamenilor muncii din 
regiune, tovarășul Nicolae Marchian 
a rostit un 

în vizita 
muncitorești 
roșu" și pe 
șui ui, cosmonautul a fost 
de zeci de mii de locuitori.

La Poiana Brașov, situată la poa- 

I BRAȘOV 15 (prin telefon), tn 
Poiana Brașov, eroul cosmonaut 
Gherman Stepanovici Titov a fost 
intimpinat de sute de sportivi ai 
orașului Brașov. Schiorii fruntași 
din cluburile Dinamo și Olimpia, 
boxeri de la asociația sportivă 

T Steagul roșu, tenismani, atleți, mo- 
X tocicliști și mulți alți sportivi pur- 
T tind numeroase pancarte cu chi- 
X purile cosmonauțitor Gagarin și

al
tovarășul 

cuvint de bun venit, 
sa prin noile 
„Tractorul" și 

arterele centrale

cartiere 
„Steagul 
ale ora- 

ovațiouat

și Brașov...
lele masivului Postăvarul, 
festivă a hotelului sportiv, 
regional de partid a oferit 
in cinstea oaspetelui

La ora 16, 
părăsit orașul 
spre Capitală

Consiliul de
Populare Romine 
seara 
tului 
tov.

In 
ghe 
Consiliului de Miniștri 
mine, cosmonautul G 
Zambrowicz, ambasadorul 
lone, in numele corpului 
au rostit toasturi

Recepția a decurs intr-o 
prietenească.

in sala 
Comitetul 
un dejun

ora coloana 
Brașov,

.Miniștri
a

mașini ade
indreptîndu-se

al Republicii 
oferit duminică 

o recepție in cinstea cosmonau- 
maior Gherman Stepanovici Ti-

cursul recepției tovarășul Gheor- 
Aposlot. prim-vicepresedinte al 

al R.P. Ro- 
S Titov și J.

R.P. Po- 
diplomatic

atmosferă

cosmo- 
turiștii 
această 
pe pe-

Titov l-au primit pe înaltul oaspe 4 
cu ovații.

tn intimpinarea eroului 
naut Titov au venit și 
străini aflați la odihnă in 
minunată stațiune, primind
liculă entuziasta primire făcută de 
sportivii romini cosmonautului so
vietic. Gherman Titov a răspuns cu 
multă căldură aclamațiilor spor
tivilor. (C. GRUIA — coresp. reg.)

Campionatul 
handbal

masculin, 
în 7

SERIA I

, Știința București — Dinamo Bacău 
(23—12 (t0—3). Studenții bucureșteni, 
î în revenire de formă, au dominat ca- 
' tegoric și au obținut o victorie pe 
.deplin meritată. Echipa din Bacău a 
jucat slab, în ciuda faptului că 
avut î 
jucători noi.

Rapid — Tractorul Brasov 21 —16 
(11-8).

Știința Galați — Dinamo București 
16—25 (7—10). A fost cel mai frumos 
joc văzut în ultimii ani în localitate. 
Evoluția echipei bucureștene a consti
tuit o buna propagandă pentru hand
bal. Foarte bun arbitrajul lui C. 

.Căpățînă (Buzău). (A. Schenkman- 
coresp.).

Petrolul Teleajen — C.C.A. 20—17 
'(9—7). Deși surprinzătoare victoria 
echipei gazdă este meritată. Tinerii 

de la Teleajen și-au orga- 
bine jocul. (Ion C. lon-

V. Reissner (Sibiu). (C. Popa-coresp.)
Voința Sibiu — Dinamo Tg. Mureș 

22—20 (13—12). Meci echilibrat în 
care victoria a fost decisă de pregă
tirea fizică superioară a gazdelor. 
Excelent arbitrajul lui P. Cîrligeanu 
(Buc.).

Dinamo Brașov
12—11 (9—7).'

C.S.O. Craiova

a
în componența ei o seric de

Campionatul feminin

handbaliști 
nizat mai 
coresp.).

SERIA A II-A

Știința Timișoara 19—24
Bucureștenii, în formația

I.T.B 
(12—12). 
cărora au fost introduși cîțiva jucă
tori tineri 
jucat bine o repriză, punînd în difi
cultate formația timișoreană. După 
pauză însă ei nu și-au mai organizat 
la fel de bine apărarea și acțiunile 
ofensive.

Tehnometal — Știința Petroșani 
22—12 (10—5). Scorul putea fi mal 
mare, dacă timișorenii nu ar fi ratat 
multe ocazii. Echipa din Petroșani a 
jucat timid. Jucătorul Barabaș (Știința) 
a fost eliminat definitiv pentru com
portare nesportivă. Slab arbitrajul lui

(Petrache, Florescu) au

Știința București — C.S.M. Sibiu 
10—7 (6—2). Jocul a fost în general 
frumos, iar echipa bucureșteană a ob
ținut o victorie muncită. Demn de 
semnalat este faptul că formația din 
Sibiu a confirmat cu această ocazie 
forma bună în care se alia. Dacă 
portarul Hermine Bloos (C.S.M.) ar 
fi fost mai atent, rezultatul era, fără 
îndoială, mult mai strîns.

Rapid — Tractorul Brașov 7—6 
(4—4). întîlnirea a prilejuit una din 
cele mai palpitante partide văzute în 
acest campionat. Pînă în ultimele 
secunde de joc, învingătorul nu putea 
fi prevăzut. Rezultatul nedreptățește 
intr-o mare măsură 
Brașov, care a făcut 
dovada frumoaselor 
Ie are.

Meciul a început 
nare a Rapidului și după citeva mi
nute scorul era de 2—0 pentru gazde. 
La jumătatea primei reprize Tractorul 
a egalat (2—2) și din acest moment 
meciul a fost foarte echilibrat. în 
finalul reprizei Tractorul a condus 
cu 4—3, iar Rapidul a obținut ega- 
larea în ultimul minut de joc. După 
pauză cele care au condus au fost 
lot jucătoarele de la Brașov (5—4 și 
6—5), dar feroviarele au reușit să 
egaleze și, la capătul unui contraatac, 
în ultimul minut de joc, să înscrie 
golul victoriei, dintr-o greșeală de 
apărare.

Despre această partidă se poate

tînăra echipă din 
cu această ocazie 
calități pe care

renului a unui spațiu liber, fructificat 
din plin dc clujeni îu finalul întilnirii.

Și acum, pc scurt, fazele celor 6 go
luri. In min, 40, Marco, deschis de 
Kromely, pătrunde în careu și trage sec, 
pe sub portarul care îi plonjase la pi
cioare. In min. 47, după o lovitură de 
colț, executată de IvanSuc, II. Moldovan, 
reia inîparabil în plasă, de la 1 m. Apoi, 
Ivaiisuc (min. 68) driblează doi apără
tori și printr-un șut puternic de la 20 
m., înscrie. Al patrulea punct este mar
cat în min. 85, cînd Gane deschide pe 
Maree. Acesta pătrunde în careu, dri-

blează portarul 
poarta goală. I 
la un corner, Gane reia 
m, iar în min. 89, 
pe cont propriu, 
scorul final: 6—0 pentru Știința.

Arbitrul 1. Hitter a condus corect ur
mătoarele formații: Știința: MOGUȚ- 
KROMELY. Nacu, COST1N-P. EMII., 
Georgescu-IVANSIJC. MARCU. GANE, 
Mateianu, II. Moldovan; Always Heady: 
ZA MOR AN 0(4 a ii re (din min. 42 Fres
co), ESPINOZA. Miranda-VARGAS. DI 
MEGLIO-Del Llano (din min. 50 Domin
guez), Valda (din min. 52, I.opcz). Al- 
cocer.i ESCOBAR, Dominguez (din min. 
50. Cortez).

I și introduce mingea in 
Peste două minute (37), 

plasat de la 10 
în urma unei acțiuni 

Ivaiisuc pecetluiește

CRAIOVA 15 (prin telefon). Sim- 
bătă seara, în fața unei săli arhipline, 
s-a desfășurat întîlnirea internațională 
de volei masculin între echipa locală 
C.S.O., recent promovată în cate
goria A, și Sparta Varșovia. După o 
partidă de bună valoare tehnică, la 
reușita căreia au contribuit ambele 
echipe, craiovenii, avînd lin bloca j mai 
bun și ihi atac mai eficace, au cîști
gat pc merit: 3—2 (15—13, 3—15, 
15—13, 13—15, 15—6).

S-au remarcat: Săndulescu, Crivăț, 
Marinescu (C.S.O.), Zielinski, Do- 
bronski (Sparta).

DOR I NA DRANI CEANU-coresp.

Liderul învins
in București!

DINAMO BUCUREȘTI — STEAGUL’ 
ROȘU BRAȘOV 16—10

Echipa de tineret a R. P. Romîne a cîștigat 
cu 16-4 întîlnirea cu tinerii boxeri maghiari

(Urmare din pag. 1)

cizia în meciul cu SIMON dar con
siderăm că ea nu oglindește reali
tatea. Talentatul nostru boxer a fă
cut intr-adevăr o repriză — a doua — 
care pur și simplu a entuziasmat. Re
priza I și a treia au aparținut, după 
părerea noastră, boxerului oaspe, 
care deși nu a punctat prea mult, a 
trimis totuși lovituri clare, dominin- 
du-1 pe Pătrașcu. Și DINU a fost ne
dreptățit de arbitri. Disputa lui cu 
HOLLO a fost foarte „strînsă". S-au 
schimbat lovituri dure, din care am 
reținut îndeosebi croșeele upercutate 
ale boxerului nostru. Hollo a căutat 
să contreze dar i-a lipsit precizia. 
Probabil că judecătorii s-au orientat

lipsit de orizont și 
partidă anostă, în 
obstrucțiile, făcînd 
intervenții ale ar- 

C. Paraschivescu. Decizia a
lui Papp. Minute în șir spec- 
1-au aplaudat pe V. MlRZA 

maniera în care a condus

spune că a fost „jocul loviturilor de 
la 7 m ratate”. Spunem acest lucru, 
deoarece nu credem să fi fost, meci 
în acest campionat în care să se ra
teze atîtea lovituri do la 7 m : Rapid 
din 6 lovituri a transformat una 
singură (și aceea după ce mingea 
lovise mai întîi bara), - — ■ ■
din 4 lovituri a
(c.a.).

Mureșul Tg. 
mișoara 4—4 
disputat, scorul 
teresantă. Rezultatul este 
(I. Păuș-coresp.).

C.S.Ș. Banatul — Progresul Bucu
rești 7—5 (I—2). Practicîrid iu re
priza secundă un handbal modern, 
rapid, cu șuturi puternice la poartă, 
Banatul a obținut o victorie meritată. 
Echipa bucureșteană a comis greșeala 
de a orienta finalizarea acțiunilor ofen
sive numai spre Antoaneta Vasile, 
ceea ce a ușurat mult sarcina apărării 
timișorencelor, în care a excelat 
Rodica Bain. (Ion loana-coresp.)

S.S.E. Petroșani — I.T. București 
6—3 (3—1).

a transformat 
ce 

iar Tractorul 
transformat... tot una !

Mureș — Știința Ti- 
(4—3). Meci foarte 
avînd o evoluție in

echitabil.

doar după ultima repriză care a a- 
parținut de puțin lui Hollo.

M. DUMITRESCU și PAPP au im
presionat... neplăcut pe spectatori da
torită boxului lor 
confuz. A fost o 
care au abundat 
necesare repetate 
bitrului 
revenit 
tutorii 
pentru
lupta și, firește, pentru finalul par
tidei. Adversarul său KOSZTOLNI, 
a fost abandonat de secund în re
priza a doua, după ce recepționase 
o puternică directă de stingă care-1 
trimisese la podea. Și STOENESCU a 
tranșat repede în favoarea sa rivalita
tea cu PAVLIS. Chiar în minutul doi, 
boxerul nostru a plasat precis o 
stingă la plex, făcîndu-și adversarul 
K.O. MONEA a reușit să treacă de 
DUNAJECZ într-un meci 
în care mijlociul nostru a 
des, mai organizat. După 
a fost numărat în prima 
arbitrul Epureanu, se părea că IVAN 
va avea o misiune ușoară. Tenace, 
boxerul maghiar a luptat în conti
nuare cu mult curaj, făcînd incertă 
victoria scontată a lui Ivan. Ultimele 
lovituri au aparținut însă semigreului 
nostru care a cîștigat astfel partida. In 
ultimul meci, GHEORGHIONI și-a 
silit adversarul — BONHAGYI — să 
abandoneze în repriza a doua, după 
ce acesta fusese groggy în primul 
rund. A plăcut foarte mult obiectivi
tatea deciziilor date de arbitrul ne
utru E. OGURENKOV (U.R.S.S.).

de uzură, 
atacat mai 
ce VOROȘ 
repriză de

ETAPA dc duminică, desfășurată în 
sala l’loreasca II, a adus o marc sur
priză: liderul, Steagul roșu Brașov a fost 
învins dc Dinamo București cu 16—10 ! 
Întîlnirea, așteptată cu o justificată ne
răbdare, a plăcut spectatorilor prin dîr- 
zenia și frumusețea meciurilor. De ce 
au fost învinși brașovenii ? In primul 
rînd dinamovișlii s-au prezentat cu o 
formație întărită |a lupte libere. Dc alt
fel, rezultatul de 5—5 este semnifica
tiv. „Secretul “ victoriei dinamoviște a 
constat, în al doilea rînd, în alcătuirea 
unei formații care a reușit să facă „șah 
mat’4 formația dc clasice a me tal urgiș ii
lor. însuși faptul că Dumitru Pîrvulescu, 
campion olimpic, a trebuit să părăsească 
salteaua învins de Miliai Sullz spune 
multe.

lată rezultatele; la lupte libere Ruzsi 
(D.) — lancău (St. r.) meci nul, V. 
Popescu (D.) învinge ia pct. pe Gli. 
Voicu (St. r.) 1. (aistoiu (D.) înv. la 
tu.ș pe Gb. Voicu 11 (St. r.), I. Enache 
(D.) este învins de Șt. Tampa ' . r.)
și Alex. Cliircă (D.) este învi ' tuș 
de I. Herman (St. r.). La lupte cias^.c: 
52 Ag. (Ji. Szabad (D.) înv. la pct. p<; 
C. Ofițercscu (St. r.): 57 Ag.r M. Sullz 
(D.) înv. la pct. pe D. Pîrvulescu (St. 
r.); 6.7 Ag..* 1. Cernea (D.) înv. la tuș 
pc I. Vaidcș (St. r.); 70 kg.: Alex. 
lampa (St. r.) înv. prin neprezent arca 
adversarului Gli. Dumitru (D.); 70 kg.: 
V. Bularca (St. r.) înving, la tuș pc I. 
Ciorcilă (D.); 87 kg.: I. Țăranii (D.) 
înv. la pct, pe 1. Radu (St. r.); 97 kg.: 
N. Baciu (St. r.) obține un prețios re
zultat de egalitate în fața lui Gb. Po- 
povici (D.): grea: N. Marlinescu (D.) 
înv. fulgerător la tuș pe Marinacbc 
(St. r.). Scor final 16—10 pentru Di
namo București. Arbitrajele, spre deose
bire de alte etape ău fost mulțumitoare. 
Remarcăm competența arbitrului princi
pal Ion Staicu (Sinaia).

OTTO BENKO

Manfred Preussger (R. D. Germană) 
nou record european la săritura 

cu prăjina—4,70 m
Cu prilejul unul concurs desfășurat la 

Magdeburg atletul Manfred Preussger 
(R.D. Germană) a stabilit un nou 
cord european la săritură cu prăjina 
o performanță <lc 4,70 m. Vechiul 
cord era dc 4,67 m și aparținea tot 
Preussger.

• După 6 runde în turneul inter
național de șah de la Belgrad în 
fruntea clasamentului se află marele 
maestru sovietic Vasiukov cu 5*/2 
puncte. El este urmat de Gligorîci si punînd prin abandon m rundul 
Djurasevici (Iugoslavia) fiecare cu 
cite 4’/2 puncte
• Echipa de sabie a R.P. Polone a 

cîștigat meciul triunghiular de la 
Bologna, învingînd echipele Italiei și 
Franței. Pe locul doi s-a clasat echipa 
Italiei. La individual turneul a fost 
dominat 
lovski a 
torii.
• La 

maghiar 
nouă victorie înainte de limită,

de trăgătorii polonezi; Paw- 
ocupat primul Ioc cu 6 vic-

Stadhalle din Viena, boxerul
Laszlo Papp, a obținut o 

dis-

PE SCURT
4

re- 
cu 
rc- 
lui

Echipa de fotbal Petrolul 
în turneu în U.R.S.S.
După cum am anun|at, echipa de 

fotbal Petrolul va întreprinde un 
turneu de trei jocuri în U.R.S.S.: la 19 
octombrie Ia Moscova cu Ț.S.K.A., la 
23 octombrie la Baku cu Neflianik și 
ta 26 octombrie la Erevan cu Sparlak. 
Fotbaliștii ploieștcni pleacă în cursul 
dimineții dc azi. Lotul cuprinde prin
tre alții, pc Sfetcu. Pahonțu, Fronca, 
Neacșu, Florca, Tabarcea, D. și A. 
Munteanu, Dridea I și II, Zatiariă, 
Bontaș, M. Marcel.

de
Peter Muller (R.F, Germană).
• In ziua a patra a turneului in

ternațional de polo pe apă de la 
Torino au fost programate primele în- 
tîlniri ale 
Ungare și-a 
Iugoslaviei,
1—0 (0—0; 0—0; 0—0; 1—0). Echipa 
Italiei a învins cu 5—1 echipa se
cundă a Italiei. In clasament conduce, 
neînvinsă, formația R.P. Ungare.
• Echipa selecționată masculină de 

volei a R.P. Ungare și-a început

returului. Echipa R.P. 
reînnoit victoria asupra 

cîștigînd cu scorul de

turneul in R.P. Chineză, jucind la 
Tiensin cu reprezentativa țării. Volei
baliștii maghiari au cîștigat cu scorul 
de 3—1 (18—16: 15—12; 11 — 15:
15—9).
• Ziarul „Przeglad Sportowy": din 

Varșovia a stabilit un clasament al 
celor mai buni cicliști polonezi, în 
baza rezultatelor obținute în cursele 
interne și internaționale disputate 
anul acesta. Locul întîi este ocupat 
de Josef Becker cu 91 puncte, urmat 
de Gazda — 84 puncte, Pokorny — 
76 puncte, Gawliczek — 66 puncte, 
Podobas — 63 puncte și Piehacek — 
61 puncte.
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