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DJAKARTA 7 (Agerpres). — Trimisul special Ion Gălățeanu transmite: 
Duminică, la ora 8 dimineața, ora locală, în cea de-a 7-a zi a vizitei 

în Indonezia, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu, au plecat pe calea aerului de 
la Bandung Ia Djokdjakarta. Împreună cu oaspeții romîni călătorește pre
ședintele Sukarno, Ishsan, secretar de stat, Suharto, ministrul comerțului, 
Prijono, ministrul pentru problemele învățămîntului și culturii, Kadarus- 
man, procuror general al republicii, Erningradja, ministrul muncii, Sukris- 
no, ambasadorul Republicii Indonezia la București, precum și Pavel Siiard, 
ambasadorul R.P. Romine la Djakarta.

Oaspeții au fost conduși la aeroport de Mashudi, guvernator, Ibrahim 
Adji, comandant militar, și Tahja, șef al poliției Javei de vest, precum și 
de membri ai Consiliului municipal din Bandung.

De la Bandung pină la Djokdjakarta sânt 428 km, distanță pe care 
avionul o străbate intr-o oră și jumătate. Avionul trece peste crestele lan
țului muntos „O mie de munți", unde trimbele de nori se amestecă cu 
spiralele de aburi ai numeroșiior vulcani ai insulei Java, aflați în stare 
de activitate. Orașul Djokdjakarta este cunoscut prin tradițiile sale de luptă 
împotriva colonialismului. După proclamarea independenței, capitala Indo
neziei a fost un timp orașul Djokdjakarta, deoarece Djakarta era ocupată 
dc colonialiștii olandezi. Orașul este un centru renumit al artei meșteșu
gărești.

Pe aeroportul orașului Djokdjakarta în intimpinarea inalților oaspeți 
romîni și a președintelui Sukarno au venit sultanul Hamengku Buwono al 
IX-lea, conducătorul teritoriului special al Djokdjakartei (care își păstrează 
statutul de sultanat), Mochtar, guvernator al Javei centrale, Pateu Alam 
ai VHI-lea, vicepreședinte al teritoriului special Djokdjakarta, general de

(Continuare în pag. a 4-a)

Farul Constanta 5-4 (4-1)

bazei 
un 

dezvoltare a forte-

înaintările mai bune decît apărările

1 ătaru a centrat ți I omeș a reluat cu capiii, prin/r-un frumos plonjon, înscriind al doilea gol al echipei 
Foto : T. Cliioreanu

Ieri. In categoria A la fnthal

trasate de cel de-al XXII-lea 
Congres aii Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. poporul sovietic 
realizează in procesul îndeplinirii gi
ganticei sarcini de făurire a
tehnico-materiale a comunismului 
ritm impetuos de 
lor de producție.

Poporul nostru 
an aniversarea

acestei luni, intrată 
relațiilor de trari- 
dintre cele două LM- cinstește in fiecare 

Marelui Octombrie 
prin frumoase succese in muncă, 
print r-o largă serie de manifestări 
cultural-sportive. împreună cu între
gul popor, sportivii romîni trăiesc din 
plin bucuria sărbătoririi „Lunii prie
teniei romino-sovieticeL Ei știu că 
și în domeniul culturii fizice și spor- 
tutui. ajutorul frățesc al Uniunii So
vietice este de o mare importantă. 
Iată de ce tineretul sportiv al pa
triei închină acestei mărețe sărbă
tori, devenită tradiționdlă întreceri 
și competiții, la startul cărora se 
aliniază zeci și sute de mii de ti
neri. In fruntea întrecerilor sportive 
se situează, ca de obicei, crosul de 
mase, „Să întâmpinăm 7 Noiembrie". 
Cu mult interes este așteptată, de 
asemenea, o otită manifestare tradi
țională a sportivilor noștri, „Ștafeta 
priteniei romîno-sovietice". Ea va 
aduce din toate colțurile țării mesa
jele de recunoștință și dragoste ale 
sportivilor romîni adresate prieteni
lor lor dragi din Uniunea Sovietică. 
Nemmănbtele competiții sportivei 
conferințele și simpozioanele sint nu
mai clteva din multiplele acțiuni prin 
care tinerii sportivi din patria noastră 
își manifestă atașamentul față de mă
reața sărbătoare a prieteniei romino- 
sovietice.

se împlinesc 45 deCele nouă goluri marcate precum și 
ocaziile clare de gol — cel puțin tot 
atîtea la număr — ivite la poarta e- 
chipelor Steaua și 
„vedeta" cuplajului de ieri de pe .23 
August" să țină 
celor peste 30.000 
atît mai mult cu cît după ce scoru
rile de 4—1 la pauză și 5—2, la un 
moment dat, în a doua 
anunțau o facilă victorie 
reștenilor. Farul a atacat cu insis
tență și a diminuat o dife
rență prea^ severă față de aspectul 
jocului, pierzînd pînă Ia urmă numai 
cu 5—4. Militarii au obținut astfel o 
victorie Ia care le dădea dreptul jocul 
bun al înaintării lor în prima repriză, 
dar pe care le-a clătinat-o ușurința cu 
care jucătorii aceluiași compartiment 
au tratat fazele de joc in repriza a 
doua, precum și greșelile liniei de fund 
din aceeași parte a jocului. De altfel, 
slăbiciunile mari ale celor două com
partimente defensive explică într-o 
oarecare măsură numărul neobișnuit 
de mare de goluri înscrise și... ratate.

In primele minute Steaua domină și 
deschide scorul prin Cacoveanu (min.

ani 
din 

care « 
f.nrfreo<;a 
luminos 
progres

7) la o centrare a lui Tătaru. Constăn- 
țenii ripostează energic și după 9 mi
nute obțin egalarea, la un șut puternic, 
pe jos, al lui Mănescu. Spre mijlocul 
reprizei jocul este echilibrat. In min. 
37, oaspeții au o triplă ocazie de gol, 
dar după ce se opun o daiă Voinescu, 
apoi 
capul 
trage

1

A<

*
î

REZULTATELE ETAPEI :
3— 4 (4—1)
4— ’ (2—1)
1—1 (1—1)
3— 2 (2—1)

4— 3 (4—1)
5— 1 (2-0) 

• Viitorul

Steaua — Farul 
Dinamo Buc. — Minerul 
C.S.M.S. — Rapid 
știința Cluj — Progresul 
Crișana — U.T.A.
Petrolul — Știința Tira.

Meciul Dinamo Bacău 
a fost aminat.

CLASAMENTUL

1. Știința Cluj 7 5 1 1 13: 8
2. Farul 8422 18:12
3. Petrolul 7 4 1 2 20: 7
4. Rapid 8332 18:15
5. Știința Tim. 8413 12:14
6. Progresul 8 2 4 2 12: 9
7. Dinamo Buc. 6 2 3 1 8: 6
8. C.S.M.S. 7232 14:11
9. Viitorul 6222 19:11

10. Crișana 7 3 0 4 9:18
11. Steaua 5 2 1 2 10: 9
12. Steagul roșu 6213 10:15
13. U.T.A. 6 1 2 3 9:11
14. Dinamo Bac. 5113 4:10
15. Minerul 8 116 7:27

MECIURILE URMĂTOARE :

Miercuri 10 octombrie: Steaua — 
U.T.A.

Duminică 14 octombrie : Dinamo
Bac. — Dinamo Buc., Steagul roșu 
— Steaua.

Miercuri 17 octombrie : Dinamo
Buc. — Petrolul.

I

Farul au făcut ca

încordată atenția
de spectatori. Cu

repriză, 
a bucu-

0 VICTORIE CLARA LA HALTERE:

BUCUREȘTI - SOFIA 5 2

.dur unele rezultate nu ne satisfac
Sîmbătă seara, selecționata 

tere a orașului București a 
un frumos succes, dispunînd 
scor concludent (5—2) de

de hal- 
obținut 
la un 
cea a

ION PANAIT, ciștigătorul categoriei 
cocoș, zîmbește fericit după ce a obținut 

victoria.
Foto: T. Roibu

Sofiei. Victoria este^prețioasă, și pen
tru că oaspeții se bucură de o fru
moasă reputație internațională, și 
pentru că din echipa noastră au 
făcut parte doi tineri care au debu
tat cu acest prilej în selecționata 
Capitalei (Alexandru Toma și Cor
nel Chelemeti).

Victoriile bucureștenitor au fost rea
lizate de Ion Panait, Alexandru To-

ma, Lisias Ionescu, Lazăr Baroga 
și Silviu Cazan. Dintre aceștia, re
zultate bune au obținut Alexandru 
Toma (310 kg. la categoria pană — 
record personal). Ion Panait (300 
kg. la categoria cocoș) și Lisias Io
nescu (367,5 kg la categoria semi- 
mijlocie—record personal).Ceilalți doi 
victorioși (Lazăr Baroga și Silviu 
Cazan) au concurat mult sub posi
bilități. Dacă Lazăr Baroga își poate 
justifica rezultatul slab datorită fap
tului că a concurat bolnav în schimb 
Silviu Cazan nu are nici o scuză 
pentru rezultatul său, cu 15 kg. sub 
totalul obținut cu două săptămini 
în urmă la Budapesta.

Fiți Balaș a depășit cu 800 de 
grame greutatea categoriei pană 
(ce are de spus ? Dar antrenorul 
său ?) și a fost nevoit să 
la categoria ușoară, unde a 
înfruntat un halterofil de 
(Jankov, clasat pe locul IV 
pionatele europene) în fața 
pierdut la o diferență de
In orice caz, în viitor problema rea
lizării categoriei pană (60 kg) sau 
trecerea definitivă la „ușoară" va 
trebui să-l preocupe pe Fiți Balaș 
și pe antrenorul său.

Iată acum, pe scurt, cum s-au 
desfășurat întrecerile. La categoria 
cocoș, Ion Panait a dispus catego
ric 
300

Hălmăgeanu (care a respins cu 
de pe linia porții), Mănescu 
afară. Un minut mai tirziu, Tă-

RADU URZ1CLANU

(Continuare în pag a 3-a)

A IV-a

Oamenii muncii din patria noaistra 
'sărbătoresc cu nestăvilită însuflețire 
■Luna prieteniei romino-sovietăce. 
‘Sentimentele calde, frățești, care lea
gă poporul nostru de marele popor 
sovietic se vor manifesta încă odată 
cu prilejul 
in tradiția 
nică prietenie 
poare.

Anul acesta
de la Marea Revoluție Socialistă 
Octombrie, moment istoric 
deschis proletariatului din 
lume orizonturi noi, un drum 
spre libertate, bună stare și
social. Au fost ani de lupte eroice, 
de victorii in toate domeniile, cari 
au transformat Uniunea Sovietică în 
tr~o uriașă forță' politică, economică, 
culturală, intr-o țară care pășește în 
avangarda progresului și civilizației. 
In momentul de față in Uniunea So
vietică prind viață mărețele dbiec-

Un inimos succes al sportului de mosc

a „Spartachiadei petrolistului41
Ca în fiecare an, prima duminică a 

lunii octombrie este consacrată sărbă
toririi celor care descoperă, extrag și 
prelucrează „aurul negru". Instituită 
în cinstea acestui detașament de nă
dejde al clasei muncitoare, „Ziua pe
trolistului” este un prilej de trecere 
în revistă a succeselor dobîndite de 
harnicii noștri petroliști. Bilanțul cu 
care se prezintă muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din acest important sec
tor ilustrează contribuția lor însem
nată adusă la dezvoltarea continuă a 
economiei noastre naționale.

In întîmpinarea zilei lor, tinerii pe
troliști au participat la însuflețitele 
întreceri sportive din cadrul tradițio
nalei competiții de mase „Spartachiada 
petrolistului”.

Astfel, la cea de a IV-a ediție a 
acestei frumoase întreceri, tinerii spor
tivi s-au prezentat în număr impre
sionant la startul etapei pe asociație. 
Pe terenurile de sport de pe valea 
Prahovei și din alte localități, s-au 
desfășurat frumoase concursuri de a- 
tletism, handbal în 7, fotbal, natație, 
lupte, popice, volei, șah, tenis de

masă etc. la care au participat aproape 
13.000 de tineri și tinere din schele pe
troliere, rafinării și uzine chimice.

întrecerile care au avut loc sîm
bătă și duminică Ia Ploiești, de pildă, 
au scos în evidență buna pregătire a 
formațiilor competitoare. „Spartachia
da petrolistului” a îneîntat sutele de 
spectatori prezenți la întreceri, ea 
constituie un frumos succes al spor
tului nostru de mase.

IERI, IN CAMPIONATUL DE RUGBI, JOCURI DE CALITATE

Progresul (3-3 cu Dinamo) își confirmă valoarea
Patru formații s-au străduit ieri pe 

stadionul Dinamo — și au reușit In 
bună măsură — să ofere publicului bucu- 
reștean o agreabilă după amiază, în car® 
rugbiul și-a etalat din plin frumusețea. 
Ce păcat însă că spectatorii amatori de 
rugbi — prea adesea decepționați de 
partidele de slabă Calitate — au răspuns 
în număr mic la cuplajul de ieri. Păcat, 
fiindcă s-a jucat iute, palpitant, timp de

participe 
avut de 
valoare 

la cam- 
căruia a 
7.5 kg.

de Peter Pșovski. El a total.zat 
kg. (cu 5 kg. mat mult decît

ION OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a >
Atacă Unirea prin Mica. ¥rrză din partida Unirea—Știința Hue. 11—0

Foto : Gh. Amuza

C jigMai

160 minute. Desigur, singura cale spre 
a recîștiga marele public este aceea pe 
oare au pornit echipele noastre în ulti
mul timp (și ou precădere ieri) : calea 
jocului deschis, desfășurat pe un clmp 
larg, în care balonul este purtat la mină, 
ou multă rapiditate.

Deschiderea au furnizat-o echipele cla
sate mai modest, Unirea și Știința. Dar, 
în ciuda situației din clasament, jocul 
Ier a fost bun ; mai ales acela al Unirii, 
în mare progres. Victoria de ieri (11—0) 
este o răsplată bine meritată pe care o 
primesc doi antrenori inimoși (Al. Teofi- 
lovici și 11. Ionescu) și conducerea sec
ției pentru curajul cu care au promovat 
tineretul. Jocul tinerilor „uniriști" a 
fost —- mai ales în repriza secundă 
(la pauză era 0—0) —— o adevărată 
îneîntare, într-atît de cursiv a mers ba
lonul de Ia un jucător la altul. Și firește, 
cu o linie de treisferturi animată de ex
perimentați! Sava. (care și-a justificat 
din plin selecția în echipa națională), 
Leați și Bărăscu, s-a găsit culoarul li
ber, Unirea tnarcînd trei încercări, un» 
mai frumoasă decînd cealaltă, prin Sava 
(acțiune personală), Bărăscu (la capătul 
unor fente derutante) și V. Nistor (di-’ 
rect din margine). A transformat o dată 
Leați care a stabilit scorul final la 
11—-0. I-am mai remarcat pe mijlocașii 
Niea și Cochia, pe înaintașii Iacoveenu, 
Ghica și mai ales Nistor, și pe fundașul 
Nedelcu (pe zi ce trece mai sigur).

D. CALLIMACHf

(fiontinuare in pag. « 2-a)
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® SURPRIZĂ

refBubiican p-e ecliipe de regiuni
ÎN CAPITALĂ : ECHIPA RAIONULUI 1 MAI A ÎNVINS NET

PE CEA A RAIONULUI 16 FEBRUARIE

IERI, ÎN CATEGORIA
SERIA 1

desfățiu-Sîmbătă și duminică s-au
Tat în einei orașe din țară întrecerile 
din cadrul primei etape a concursului 
republican de atletism pe echipe re
prezentative de regiuni. In numărul 
de astăzi prezentăm rezirita’eie con
cursurilor desfăș-arate pe siadionul Ti
neretului din Capitală.

Din capul locului trebuie să arătăm 
tea acest concurs riu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor. kreRistrindu-se 
numeroase absențe și des-tui de pu
ține rezultate mulțumitoare. Datorită 
acestor absențe, cele mai multe ne-ttt. - 
tivate, echipa raionului 16 Februarie 
■(cluburile Știința, Steaua), marea 
worite a întrecerilor, a cedai f 
drept de apel formației rakmuîui 
Mai (Dînamo).

lată acum rezultatele înregistrate 
cele două zile de concurs: BARBAȚI: 
100 m: A. Stamatescj (23 Augtst) 
10.9; AI. Tudorașeu (23 August) 10,9; 
V. Popescu (1 Mai) 11,0; El. Kineses 
(16 Februarie) 11,0; 200 m: 
•eseu 22.4; Tudorașeu 22,6: 
E2.8; 400 m: 1. Ferentz (16 Februa- 
tie) 49,9; M. Zahaichievici (1 Aăai) 
60.5; I. Volohovschi (30 Decembrie) 
52 8. 800 m: St. Beregszaszi (1 Mai) 
1:52,0; Gh Ene (30 Decembrie) 
1:57.6; N. Mira (V. I. Leirin) 1:58.3; 
1.500 m: A. Barabaș (1 .Mai) 3:51,8; 
(St. Mihaly (1 Mai) 4:00,8; Ov. Lupu 
(16 Februarie) 4:01,6; 5.000 m: Ț. 
Ktrzelbiseki (Gr. Roșie) 15:20.0; M. 
Niehita (1 Mai) 15:33,8: N. Siminoiu 
(Gr. Roșie) 15:34,4; 10.006 m: N. 
Kiminoiu 31:10.2; M Nichita 31:12,4; 
Al. Amăutu (23 August) 
10 km - _ .
48:29,0; 
48:29,0; 
49:57,8; 
kruamie)

16,5; 400 mg: I. Ferentz 56,1; I. 
Nae (1 Mai) 57,9; A. Crauțov (16 
Februarie) 59.2; lungime: N. Po-
povschi (16 Februarie) 7,29; S. Cio
chină (23 August) 7,21 ; triplu: S. 
Ciochină 15.42; E. Vasiiescu (1 A\ai) 
13.42 ; înălțime : E. Ducu (16 Februa
rie) 2,00; Gr. Marinescu (16 Februa-

șie) 67,85; W. Sokol (16 Februarie) 
64,18; Al. Crăciuneseu (N. Bălcescu) 
60,84; ciocan: C. Drăgulescu (Gr. 
Roșie) 60,85 (din a 7-a aruncare 
61,92) ; N. Rășcănescu (16 Februarie) 
58,58: C Mușat (16 Februarie) 55,06; 
FEMEI: 100 m: I. Petrescu (Gr. 
Roșie) 12,2; Cr. Maksai (23 August)

Siama
Kineses

Știința Galați — Metalul Tîrgoviște 
2—1 (1—0).

C.F.R. Pașcani — 
Neamț 2—0 (0—0).

Flacăra Moreni — FI. roșie Tecuci 
4-1 (1-1).

Foresta Fălticeni — I.M.U. Medgi
dia 3—0 (2—0).

Poiana Cîmpina —- Prahova Ploiești 
1-1 (1-1).

Carpați Sinaia — C.S.O. Galați 1—1 
(I—0).

Rapid Focșani — C.S.O. Brăila 0—2 
(0-2).

Ceahlăul P.

Clasament

3 3 O 12: 7
4
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
1
0

Atidrei Barabaș —
de

al doilea In fotografie — a controlai lot timpul cursa 
1500 m, pe care a ciștigat-G qu autoritate

32:57,8 ’ 
marș: D. Roateș (1 Mai)
I. Barbu (T. Viladimirescu) 

L. Caraiosifogilu (1 Mai) 
110 mg: N. Alacovei (16 Fe- 
15,8; T. Ianescu (1 Mai)

Clasament
1. Slinamo Pitești
X CSM Sibiu
3. Metalul București
4. CSM Reșița
5. CSM Mediaș
6. știința București
7. Chimia Făgăraș
8. CSO Craiova
9. Tractorul Brașov

10. Unirea Rm. Vîleea
11. Dinamo Obor
12. CFR Roșiori
IX Drubeta Tr. Severin 
14. Progresul Alexandria

Etapa viitoare: C.F.R.
Progresul Alexandria, Dinamo Pitești
— Unirea Rm. Vîleea, Metalul Bucu
rești — Știința București, Tractorul 
Brașov - C.S.M. Sibiu, C.S.O. Craio
va — C.S.M. Reșița, Chimia Făgăraș
— C. S. M. Mediaș, Drubeta 
venin — Dinamo Obor.

SERIA A 11 I-A
CSO Baia-Mare — Recolta 

5—4 (2—2).
Ind. Sîrmii Cîmp. Turzii — 

Turda 0—0
Jiul Petrila

(1-1).
CSO Timisoara — Crișul

2—1 (1—0).'
CFR IRTA Arad — Vagonul Arad 

2—1 (0—0).
AS Cugir — Unirea Dej 1—2 (I—J)

” -- --- sațu_

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

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

Roșiori

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

; 6 
: 7
: 4 
: 3 
:11
:12

2
8
9
8
8
5
6
5
5
5
5
5
3
3

Tr. Se-C.S.O. Galați 
Foresta Fălticeni 
Știința GaJați 
Metalul Tirgoviște 
C.S.O. Brăila 
C.F.R. Pașcani 
I.M.U. Metlgiriia 
Prahova Ploiești 
Flacăra Moreni 
Carpați Sinaia 
Ceahlăul P. Neamț 
Poiana Cîmpina 
Rapid Focșani 
FI. roșie Tecuci

Etapa viitoare: (
C.F.R. Pașcani, I.M.U. Medgidia — 
Știința Galați. FI. roșie Tecuci — Ra
pid Focșani, Carpați Sinaia — Pra
hova Ploiești, C.S.O. Brăila — Fla
căra Moreni, Metalul Tirgoviște — Fo
resta Fălticeni. Ceahlăul P. Neamț — 
Poiana Cîmpina.

C.S.O.

1 1
4 1

2
2
2
3
2
2

1
1
1
0
2
3
3 2
1 3
1 3
1 4
2 4

8
8
8
8

CSM Cluj

Carei

Arieș ul

Oradea

Galați

Mureșul
Mare 3—1

Tg. Mureș —
(1-0)

Clasament
Turda

ASMD

2
3
3
2
3
2
2
3
3
1
2
2
2
1

Arieșul______
Ind. Sîrmii c. Turzii 
Crișul Oradea
Jiul Petrii a
CSO Baia-Mare

6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6: 3 8
11: 6 8
8: 5 8

7
6
5
6
6
6
5
5
5
4
4

1.
2.
X
4.
X 
t—7. Recolta- Caret 
6—7. Mureșul Tg. Mureș
8. ASMD Satu-Mare 

CSO Timișoara 
CSM Cluj ' 
Vagonul Arad 
Unirea*  Dej 
AS C'uab 
CFB IUTA Arad

Etapa viitoare; Jnd.
Turzii— CSM Cluj, Vagonul Arad — 
AS Cugir, CSO Timișoara — Arieșul 
Tu-rda, CSO Baia-Mare — Mureșul Tg. 
Mureș, Recolta Cărei — Crișul Oradea, 
ASMD Satu-Mare — CFR 1RTA Arad, 
Unirea Dej — Jiu] Petrila.

4 e
2 i
2 1
3 I
0 3
2 2
2 
0
0
3
1
1
O 4
2 3

Foto : T. Roibu

12,4; G. Luță (Gr. Roșie) 12,6; 200 m: 
Petrescu 25,2; Cr. Maksay 26,2,

FI. Stanc.u (16 Februarie) 
Grecescu (I Mai) 58,8: 

G. Dumitrescu (23 August) 
M. Nicoară (Gr. Rosie) 
D. Bînsan (1 Mai) 2:26,7; 
L. Jurjg (16 Februarie) 12.2; 
12,5; lungime: A. Sirbu (23 
5,18; M. Bolea (1 Mai) 

înălțime: S. Dăscăleseu (30
Decembrie) 1,56; I. Petrescu (Gr. 
Roșie) 1,45; greutate: A. Gurău 
(V, I. Lemin) 14,10; I. Szabo (16 
Februarie) 11,64; A. Sirbu 11,57; 
disc: L. Mamoliu (23 August) 49,97; 
4. Szabo 40,81 ; suliță: S. Stoica (16 
Februarie) 40,76; G. Niculescu (30 
Decembrie) 37,71 ; M. Bransdorfer 
(30 Decembrie) 37,42.

în urma acestor rezultate clasamen
tele generale pe raioane se prezintă 
astfel: 1. raionul 1 Mai 676 p; 2. 
raionul 16 Februarie 515,5 p; 3. ra
ionul 23 August 397,5 p; 4. raionul 
Grivița Roșie 389,5 p; 5. raionul V. 1. 
Uenin 347,5 p; 6. raionul Tttdor Vla- 
dimirescu 268 p; 7. raionul Nicolae 
Bălcescu 228 p; 8. raionul 30 Decem
brie 223,5 p. Glasamentul este întoc
mit fără proba de 3.000 m obstacole 
care se va desfăsuna astăzi.

(30 Decembrie)1,95; Al. Ciocan .
C. Semen (30 Decembrie) 1,85; 

A. Savin (16 Februarie) 
4,15; D. Gîrleanu (16 Februarie), 4,01; 
greutate: C. Crețu (23 Anglist) 16,40; 
N. Ivanov (1 Mai) 16,09; disc: L. 
Kollar (1 Mai) 48,10; V. Manolescu 
(1 Mai) 47.73; suliță: Al. Bizim (16 
Februarie) 71,34; I. Cristea (Gr. Ro-

rie)
1,85; 
prăjină :

I.
400 m:
58.2; FI.
800 m:
2:22,2 ; 
2:24,6;
80 mg: 
G. Luță 
August) 
491 ; '

SERIA A III-A

C.S.M. Sibiu — Unire-a Rm. Vilce-a 
2-0. (1—0).

C.S.O. Craiova — Știința București 
2—2 (1—2).

C.S.M. Mediaș 
șou 3—0 (1—0).

Progresul Alexandria — Dinamo Pi
tești 1-6 (0—2).

Metdbut Buc. —
3— 1 (2—1).

C. S. M. Reșița — Dmcmw Obor
4- 2 (3—1).

Chimia Făgăraș — Drubeta Tr. Se
verin 5—0 (4—0).

Tractorul Bru-

C. F. R. Roșiori

Progresol (3-3 cu Dînamo) își confirmă valoareaProgresul (3-3 cu Dinamo) își confirmă valoarea
(Urmare din pag. 1)

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

2 
3
3
2
3
3

12:12
9: 9
6: 8 
8:13 
8: 5
6: 7 

10: 3
7:13 
3: 7

Sirmei Cimp.

TOtblJbUEHiaspeetud partidei Metalud ar fi meritat 
un rezultat de egaEtate. (V. HOSSU— 
corespy.

• Studenții clujeni au întrecut la
scor: 16—0 (5—0) pe Olimpia deși
au jucat pe terenul acesteia. învingătorii 
au marcat două încercări prin Paulescu, 
ambele transformate și două lovituri de 
pedeapsă prin Crișan. A condus bine D. 
Icnescu. (N. TOKACEK—ooresp.).

• Alte rezultate : Grivița Roșie—Ști
ința Petroșeni 6—3 (3—0), Știința Ti
mișoara—Steaua 0—16 (0—3).

Pentru Știința, mai puține cuvinte de 
laudă. Fără Leonle (accidentat în pri
mele minute) și Climovschi. studenții nu 
puteau fa<-e mai mult, ei fiind întrecu ți 
în țoale compartimentele. Singură 
In evidență combativitatea lui 
La huna desfășurare a partidei 
trib uit și arbitrajul larg al 
Zamfir.

In 
apoi 
jucat 
ma re 
titlu). Jocul I-a Început însă Progresul, 
care ea nicioflată a atacat deschis, al
ternativ eu înaintarea și treisfertuTile. 
După meciul egal reușit cu puțin timp 
în urmă în fața XV4ui de la Steaua, 
Progresul a obținut și de data aceasta 
egalitatea : 3—3, dar nu datorită unui 
joc de așteptare, ci ca urmare a unor 
acțiuni agresive, bine concepute. Așa se 
face că chiar în . primele minute jucă
torii <le l.a Progresul pătrund In terenul 
de țintă advers și culcă balonul la colț : 
încercare clară, dar, surpriză ; arbitrul 
C. Mnnteanii acordă... reluarea jocului 
de la 22 m ! Dinamoviștiî — surprinși— 
reacționează cu încetinitorul și Progresul 
dom’nă 
( Chir iac 
lovituri de pedeapsă). Repriza se ter
mină eu -----
di na mo vi.știi joacă 
cvasi-totalitatea ______ _ ______
gine (Țiifuiami, V. Rusu, Graur) șî gră
madă (lordăchescu), dar ce folos, pen
tru că ei Ie irosesc în van și pe fiecare 
fază de atac sînt întorși la... locul de 
plecare. Așa se face că cu greu trec 
centrul terenului, deși dominarea lor e 
uneori netă. (Dar despre această pro
blemă a ineficacității vom reveni în nu
mărul de mîine). Progresul a deschis 
•eonii : 3—0 prin Chiriac (lovitură dc 
pedeapsă la un ofsaid al liniei de trei- 
sferturi dinamoviste) iar Dinamo a ega
lat prin Rarhu, care a înscris o frumoa
să încercare la capătul unei acțiuni per
sonale : 3—3. Transformarea din fața 
butului a fost ratată copilărește. In con
tinuare, ambele formații au ocazii mul
tiple, dar ele nu fructifică și astfel pînă 
în ultimele secunde stăm cu sufletul Ia 
gură : cine va învinge ? Nimeni, deoarece 
partida Se termină la egalitate. Arbitrul 
C. Munteanu a condus cu multe scăpări 
(P rea multe pentru experiența sa boga- 
tS !) care au dezavanta jat ambele for
mații si an influențat rezultatul.

* Mai erau 15 minute de j'oc In par
tida Metalnl-C.S.M.S. Iași cînd Craio- 
venn.il a ratat neașteptat o lovitură de 
pedeapsă, risipind astfel ultimele spe
ranțe ale îm'talnrgiștilor Intr-un rezul
tat de egalitate. Acesta a fost momentul 
psibo opre al mecinhd. încheiat cu vic
toria la limită a oaspeților : 6—3. După ' movist care, trebuite spus, s-a compar-

a ieșit 
Roibu. 
a con- 
lui D

partida de greutate s-au înfruntat 
Dinamo și Progresul. Firește, s-a 
mai nervos, pentru că și miza era 
(Dinamo este încă în cursă pentru

în continuare, dar ineficace 
și P. Niculescu ratează cîteva

nn scor alb : 0—6. La
mai bine, cîștigă 

baloanelor la

reluare

mar-

Scoruri mari in etapa de

Campionatul republican pe echipe

Dinamo — C. S. O. Brâila 29:11
REZULTATE TEHNICE: Davidescn 

(D) b.p. Deicu (CSO), Crăciun (D) 
b.p. Ștefănescu (CSO), Gheorghiu (D) 
b.p. Bohor (CSO). Bîrsu (D) b.p. 
Rusu (CSO), Pintilie (D) b.p. Baltă 
(CSO). Ciurea (D) b.p. Enache (CSO), 
Stănescu (D) egal cu Covaci (CSO), 
Monea (D) b. ab. 1 Șunică (CSO), 
Felea (D) b. ab. 2 Marin (CSO), Ma- 
riuțan (D) b. ab. 1 Zecea (CSO).

Apariția echipei brăilene în Capita
lă, în compania dînamoviștilor a fost 
așteptată cu interes. Victoria realizată 
de bucureșteni la Brăila, în turul cam
pionatului, deși nu lăsa nici un dubiu 
în privința învingătorului de la Bucu
rești, 
brațe, 
ne-au 
ceput
ring pentru a îndeplini doar o simplă 
formalitate.
10 meciuri, 
rabil fiind 
tuturor, de
minat la egalitate cu Stănescu. In rest, 
după cum se vede și din rezultatele 
tehnice, abandonuri și înfrîngeri la 
puncte.

Au fost, totuși, cîteva meciuri în care 
oaspeții, lăsîndu-și emoțiile la cabină, 
au acționat cu curaj. Tînărul Deicu, 
de pildă, în partida pe care a susți
nut-o cu Davidescu, i-a pus dinamovis- 
tului multe „probleme". Contrele sale 
de dreapta, executate în viteză și cu 
precizie, l-au... jenat deseori pe dina-

promitea, totuși, meciuri echili- 
Brăîlenii însă, cu unele excepții, 
lăsat impresia chiar de la în
că sînt resemnați, și că vin în

Ei au pierdut 9 din cele 
singurul lor rezultat ono- 

realizat, spre surprinderea 
tînărul Covaci, care a ter-

tat slab. A lovit imprecis, s-a agățat 
deseori de adversar. Decizia de învin
gător, dată în favoarea lui Davidescu, 
considerăm că este singura care s-ar 
putea pune în discuție. După părerea 
noastră, o decizie de „nul" ar fi re
flectat mai bine situația din ring. De 
menționat apoi echilibrul din partida 
Crăciun-Ștefănescu, curajul și clarita
tea unora dintre acțiunile întreprinse 
de Bohor în fața lui Gheorghiu, „spec
tacolul" amuzant oferit de „duelul" 
Pintilie-Baltă (în care dinamovistul a 
eschivat minunat, astfel că adversarul 
său nu l-a... găsit aproape niciodată), 
și, în sfîrșit, lupta dură, pasionantă, 
dintre Ciurea și Enache. Rezultat ge
neral: 29—11 pentru dinamoviști. Bri
gada arbitrilor formată din N. Popescu 
(Craiova), I. Boamfă (Brașov), N. Gri- 
gore (Cîmpulung Muscel) s-a compor
tat îa linii mari, la înălțime.

Moser aruncă din sili i tură și 
meciul

înscrie un nou punct pentru Dinamo (faza din
Dinamo-Șlilnța București)

MASCULIN 
SERIA I

STEAUA BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 22—11 (9—4). 
scris Iaccb (5), Schmidt (4),
(3) , Oțelea (3), Totan (3), 
(2), Nodea și Jianu pentru 
respectiv Lungescu (3), Barbu (2), 
Mureșan (2), Stoian, Simion Pompi- 
liu, Tursugian și Gheorghe Constantin.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 25—13 (9—8). Punctele 
au fost realizate de Costache II (6), 
Bădulescu (4), Hnat (4), Costache I
(4) , Moser (2), Ristoiu (2), lonescu, 
Popescu și Covaci pentru Dinamo, res
pectiv Samungi (6), Jumate (3), Mi- 
rea (2), Chica și Duca.

RAPID 
Au în- 

Bulgaru
Telman 
Steaua,

C.S.M.S. IAȘI — DINAMO BAC.AU 
18—18 (9—7).

TRACTORUL BRAȘOV — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 9—20 (3—8).

SERIA A li-A

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA SIBIU 
27—14 (10—12).

C.S.O. CRAIOVA — ȘTIINȚA Ta 
MUREȘ 16—15 (6—8).

ȘTIINȚA PETROȘENI — DINAMO 
BRAȘOV 21—16 (161—8).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — TEHNO- 
METAL TIMIȘOARA 21—16 (7—7).

FEMININ
SERIA I

PROGRESUL BUCUREȘTI —
R. CALARAȘANU

In etapa desfășurată ieri în cadrul 
campionatului republican de polo, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : Știința Cluj — Dinamo Bucu
rești 1—2 (0—0. 1—0, 0—1. 0—1), 
l.C. Arad — Industria Lînii Timișoa
ra 7—3 (1—0, 2—1, 2—0, 2—2),

Mureșul Tg. Mureș — Știința Bucu
rești 0—2, (0—1, 0—1, 0—0, 0—0), 
Progresul București — Crișana O- 
radea 2—2 (0—1, 1—0, 1—1, 0—0), 
Steaua București — Rapid București 
8—2 (2—1, 1—0, 1—0, 4—1).

—j TRACTORUL BRAȘOV 4—4 (3—2) 
UNIREA BUCUREȘTI — FAIANȚA 

SIGHIȘO.ARA 5—18 (1—4).
S.S.E. CONSTANTA — RAPID 

BUCUREȘTI 2—23 (0—13).
S.S.E. PLOIEȘTI — 

BUCUREȘTI 8—5 (4—3) I
SERIA A II-A

VESTITORUL BUCUREȘTI — 
S.S.E. PETROȘENI 7—11 (4—6)

C.S.M. SIBIU — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 15—9 (6—2)

FAVORIT ORADEA — CS.S. BA- 
kNATUL 5—5 (4—3)

ȘTIINȚA

venn.il


C. S. M. S. — R A P I D I - £ 1 l llt'lI I Il dlP' l Nil f BUNA!
I 1AȘ1 7 (prin telefon de la trimisul 
nostru).

Rezultatul de 1—1 (1—1) este e-
chitabiJ, el oglindește egalitatea de 
forțe dintre cele două echipe, la 
sfîrșitul unei partide specifice de 
campionat. Latura tehnică a lăsat de 
dorit pentru că s-a jucat contractat, 
Is-a pus accentul mai mult pe luptă. 
Prima oarte a jocului s-a desfășurat 
în nota de superioritate a formației 
oaspe, feroviarii s au mișcat cu mai 
multă ușurință, au fost primii la ba- 
km. Apărarea, cu Langa retras, me
reu la post, a destrămat cu destulă 
ușurință incursiunile rare și deslîna- 
te ale atac.Jui ieșean. Gherghina, 
Georgescu și Dinu au muncit neobo
sit, controlînd mijlocul terenului, o 
adevărată rampă de lansare a baloa- 
nelor spre cvintetul ofensiv. Năstu- 
rescu l-a depășit cu regularitate pe 
Dragomirescu. El este și autorul pri
mului gol, realizat în minutul 14. 
Opt minute mai tîrziu Ion Ionescu 
putea să scutească echipa de emoții 
dacă fructifica o mare ocazie de a 
ridica scorul. Curînd, formația gaz
dă echilibrează jocul și încearcă să 
străpungă apărarea feroviarilor. 0 
Iffrcercare a centrului Cornel Popescu,

care a acționat mult retras, în a- 
ceastă primă parte a partidei, este 
oprită neregulamentar de Gherghina 
in suprafața de pedeapsă. 'Arbitrul 
acordă lovitură de la 11 m, pe care 
Moțoc o transformă: 1—1 (min. 40). 
Pînă la sfîrșitul reprizei gazdele 
— încurajate de gol — domină, pră
sind poarta apărată de Niculescu.

După pauză aspectul jocului se 
schimbă. Ieșenii pornesc mai deciși 
la atac și mulțumită lui Pop, care 
acționează pe partea dreaptă cu mul
tă iscusință, reușesc să creeze de
seori panică în careul advers. In min. 
60 se petrece o schimbare foarte in
spirată în formația gazdelor, Cornel 
Popescu, care a jucat foarte slab, 
este înlocuit cu Smărăndescu. Numai 
că în postul de centru înaintaș este 
trecut mijlocașul Danileț, urmînd ca 
Smărăndescu să ia locul acestuia, pe 
postul de mijlocaș stînga. Acum, ata
cul ieșenilor acționează cu mai mult 
aplomb, este mai agresiv, ceea ce 
dă mai mult de furcă apărării fero
viare. In această parte a jocului 
semnalăm ratările din min. 67 ale 
lui Aii, Năsturescu (min. 70) cînd 
a trimis în bară, Ionescu în același

minut a șutat de la 5 metri în portar; 
Danileț în min. 78, Constantinescu 
în min. 85.

Arbitrul A. Galambos (Baia 
Mare) a condus cu multe greșeli, ne
mulțumind ambele echipe, următoa
rele formații:

C.S.M.S. IAȘI: Faur — Scarlat, 
Moțoc, Dragomirescu — V. Popescu, 
Danileț (din min. 60 Smărăndescu 
II) — Pop Constantinescu, C, Po
pescu (din min. 60 Danileț), Voica, 
Aii.

RAPIL : Niculescu — Lupescu, Mo- 
troc, Neacșu — Gherghina, Langa 
— Năsturescu, Georgescu, Ionescu, 
Dinu, Kraus.

La tineret, C.S.M.S. — Rapid 1—0 
(1-0). v

GH. NICOLAESCU

Dinamo București a învins pe Minerul mai greu
dccif era de așteptat : 4-2 (2 1)

Cei care nu s-au grăbit ieri să fie pre
zent i pe stadion exact la ora cînd urma 
să sc dea lovitura de începere a me
ciului Di na mo București-Minerul, soco-
tind că în cel mai rău caz vor „pierde 
uci gol din multele pe care le vor marca 
bucufeștcnii, au avut o surpriză intrînd 
pe stadion : Minerul conducea cu 1—0 ! 
In min. 6, Szoke trimisese o minge înal
tă, pe care Uțu o „boxase” defectuos, 
direct în piciorul lui Ion G. Ion. Un șut 
cu boltă, peste portarul ieșit din poartă 
și... gol ! Dar ega-larea și apoi punctul 
care să-i asigure lui Dinamo condu
cerea au venit repede. In min. 10, ca și 
cum ar fi fost vorba de un meci de 
handbal, Stanciu a sărit după minge și 
a oprit-o cu... mîna, în careu (lovitura

Joc bun doar o repriză
Știința Cluj—Progresul 3-2 (2-1)

Gol ! Cine l-a marcat ? Jucătorul pe care îl vedeți căzut la pămint, Frățilă.
Acesta, primind o pasă excelentă de la Varga, a șutat cu stlngul, înscriind al 

4-lea gol pentru Dinamo București în meciul cu Minerul
. Il'1’

CLUJ. 7 (prin telefon de la trimi
sul nostiai). •“formația studențească a 
cîștigat partida cu Progresul cu 3—2 
(2—1) după mari emoții și cu un gol 
marcat în condiții neregulamentare, 
în ultimele minute. Știința putea însă 
să obțină victoria chiar și la scor, 
dacă transforma în goluri neta sa su
perioritate din prima repriză. De re
marcat că în prima repriză Știința a 
șutat de 19 ori spre poartă, mingea 
nimerind de 10 ori ținta. Progresul a 
terminat doar patru acțiuni cu șuturi 
spre poartă...

După pauză, „un-doi"-urile înain
tașilor clujeni au fost deseori inter
ceptate de adversari, atacul n-a mai 
reușit să „țină mingea” (Adam a ra-

? 6 tonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la concursul nr. 40:

I. Petrolul — Știința Tim. 5-1 1
II. C.S.M.S. — Rapid 1-1 x

III. Știința Cluj — Progresul 3-2 1
IV. Steaua — Farul 5-4 1
V. Din. Bacău — Viitorul anulat

VI. Crișana — U.T.A. 4-3 1
VIL Dinamo Buc. — Minerul 4-2 1

VIII. Șt. Galați — Met. T-viște 2-1 1
IX. Carpați S. — C.S.O. Galați 1-1 x 

X. Prog. Alex. — Din. Pitești 1-6 2
XI. Ind. Sîr. — Arieșul T. 0-0 x

XII. C.F.R. Arad - Vag. Arad 2-1 1
Meciul V (Dinamo Bacău — Viito

rul) fiind amînat, a fost anulat Toate 
variantele primesc pronostic exact la 
«cest meci.

Variante depuse: 248.000.

tat două ocazii clare), iar apărarea 
a fost nesigură.

Și acum, despre echipa oaspe. Bnctl- 
reștenii au început „tare”, dar după 
cîteva minute au cedat inițiativa, pu- 
nînd accentul pe apărare. Ei însă 
s-au orientat greșit, deoarece au re
tras pe ambii mijlocași pe linia fun
dașilor. Știrbei și Pașcanu au jucat 
parcă „lipiți" unul de celălalt, în- 
curcîndu-se reciproc. După pauză. 
Progresul „a ieșit" în atac, a jucat 
mai clar, mai ordonat, ceea ce s-a 
reflectat printr-o superioritate terito
rială. In primul sfert de oră al repri
zei a șutat de 9 ori spre poartă, ra- 
tînd și o mare ocazie prin Oaidă. De 
subliniat ritmul viu imprimat de bucu- 
reștenr în ultimul sfert de oră.

Evoluția scorului : min. 3 — Adam,
1— 0; min. 5 — Baboie (din lovitură 
liberă de la 25 m) : 1—1 ; min. 33 — 
Adam 2—1 ; min. 50 — Smărăndescu ;
2— 2 : min. 85— Georgescu : 3—2. In 
faza premergătoare înscrierii acestui 
gol, Georgescu se afla în poziție clară 
de ofsaid (el a stat în fața porta
rului) reluînd în plasă balonul scă
pat din mîinile lui Cosma, la un șut 
al lui Matei. Arbitrul I. Ritter (Timi
șoara) a greșit grav la acordarea ul
timului gol al Științei. El trebuia să 
intervină atunci cînd, la șutul lui Ma
tei, Georgescu era afară din joc. Dar 
asta nu justifică ieșirile nesportive ale 
unor jucători de la Progresul față de 
arbitru.

Știința: Ringheanu (din min. 82 Mo
gul) — Kromely, Costin (Mureșan), 
Mureșan (Gherman) — Georgescu, 
Popescu — Suciu, Marcu, Gane, Adam, 
Matei.

Progresul: Cosma — Panait • (Ma
ior), Ioniță, Soare — Pașcanu, Știr
bei — Copil, Smărăndescu, Oaidă, 
Mafteuță, Baboie.

AL. INOVAN

La tineret: Știința Cluj Progre
sul București 0—3 (0—2).

~^= așa,. ■ =_
BOMUIIJS JUilCĂ (STEAUA) CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

il CAMPIONAIUL
Ieri dimineață, pe stadionul Unirea 

din Capitală, s-a desfășurat faza a doua 
a campionatului orășenesc de dirt-track. 
Cursele au fost deosebit de disputate la 
toate categoriile, cîștigătorii fiind cnnos- 
cuti doar pe linia de sosire. Au plăcut, 
•■n.deosebi cursa a V-a (lupta dintre Al. 

nea (Voința) și Gh. Voiculescu 
( Steaua),’a Vil-a (duelul R. Jurcă-Al. 
Sinea) și a XIII-a (duelul R. Jurcă-Gh. 
Voiculescu). Cîștigînd fiecare câte două 
manșe, alergătorii R. Jurcă, Al. Pop 
(Unirea) și Gh. Voieule&cu au acumulat 
«te patru puncte și astfel, a foet ne
voie de încă o manșă pentru departa ja- 
r&a lor în care victoria i-a revenit lui 
ÎL Juxci, urmat de Al. Pop și Gh. Voi-

DE DIDI-IRACK
culcscu. Tot la categoria I, mai mențio
năm pe 6. Radovici (Metalul), care a 
câștigat o manșă și pe Al. Șincă pentru 
cursele sale curajoase. La categoria a 
Il-a, alergătorul N. Dițescu (Metalul) 
a cîștigat toate cele trei manșe dove- 
dindu-se cel mai bine pregătit. La ca
tegoria a IlI-a, cel mai bine s-au pre
zentat P. Sică și I. Ștorba, ambii de la 
Unirea. Clasamente : cat. I, 1. R. Jurcă 
4 p. ; 2. Al. Pop 4 p. ; 3. Gh. Voicules
cu 4 p. ; caL a Il-a, 1. N. Dițescu 6 p.; 
2. (3. Moldovan f Dinamo) 3 p.; 3. N. 
Burcă (Metalul) Op.; cat. a II I-a, 1. 
P. Sică 4 p. ; 2. I. Șterba 3 p. ; 3. Al.
Ionescu (Metalud) 2 p. (I.D.).

Petrolul a învins la scor: 5-1 cu Stiinta Timișoara
PLOIEȘTI (prin telefon). — Jocul 

desfășurat de cele două formații a 
fost specific de campionat, punîndu-se 
accent mai mult pe luptă. Cu toate 
că n-au jucat la adevărata lor va
loare, înaintașii ploieșteni au fost cei 
care a.u ținut mai mult balonul, dînd 
mult de furcă portarului Urziceanu. 
Apărarea oaspeților a fost penetrabilă 
■iar înaintarea ineficace. Mită aspec
tele mai importante ale acestei par
tide. In primele 20 de minute jocul 
a fost de un slab nivel tehnic, ne- 
trăgîndu-se nici un șut la vreuna din 
porți- Ceva mai tîrziu însă Petrolul 
acționează dar și în minutul 27 A. 
Munteanu, in plină cursă, este faul
tat in careu. Dridea I transformă lo
vitura de 11 m. In continuare Ta- 
barcea (min. 30) ratează o mare oca
zie, iar in min. 42 Bîtlan oprește 
mingea cu mina în careu și din nou 
Dridea I înscrie din 11 m: 2—0.

La rriuare, jocul devine mas viu și 
ploieștenii asaltează mereu poarta 
studenților. Io min. 54 și 55, timișo
renii pun și ei Ia grea încercare pe 
Ionescu, care salvează în corner. Io 
min. 77 Badea continuă seria golu
rilor, înscriind pe lîngă portarul timi
șorean. In min. 82 Dridea II cen
trează in fața porții și Dridea I ri
dică scorul la 4—0. Toi el înscrie io 
min. 86 reluând o minge revenită dio 
bară : 5—0. Singurul 
ților 
min.

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Fronea, Florea (Gristache) — Ivan, 
Marin Marcel — Badea, Tabarcea, 
Dridea I, A. Munteanu, Dridea II.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Urziceanu 
— Hîrșova, Turcan, Botesch — Bît- 
tan, Tănase — Ganga, Sețu, Maoo- 
lache, Popa, Ign.a.

A arbitrat corect Gh. Dulea (Bucu
rești).

La tineret t Petrolul — Știința Tî- 
HBșoara 4—2 (2—21.

A. VLAȘCEANU
GH. ALEXANDRESGB

corespondenți

este înscris de
88.

înaintările

gal al aaspe- 
Manolache în

mai
Steaua—F arul
(Urmare din pag. 1)

centrează de lîngă linia de

de la 11 metri a fost transformată 4® 
Varga), iar două minute mai tîrziu, dm- 
tr-o acțiune frumoasă, Țîrcovnicu a spul
berat toate speranțele oaspeților : 2—1.

Aceste două goluri, înscrise într-«i 
timp atît de scurt ,în Ioc să-i cheme pa 
dinainoviști la o accelerare a rrtincM 
de joc, la nn mai mare efort colectiv 
pentru obținerea unei victorii la scor, a® 
constituit mai de grabă un rău pentru 
bucureșteni. Ei n-au mai insistat îndea
juns, au trecut nepăsători pe linsă cîte
va ocazii clare (Unguroiu min. 20. Țîr
covnicu min. 31 etc. etc.) și, în general, ' 
ati prestat un joc fără perspective, 
care, cel puțin în oîmp, n-a fost cu ni
mic mai bun decît cel al oaspeților.

Repriza a doua a fost chiar echilibra
tă. Minerul a avut inițiativa în primele 
15 minute și înaintașii oaspeți au ..pi’m- 
bat44 bine mingea, fără însă să reușească 
să-și creeze drum liber spre poartă. Di
ferența de valoare dintre linia de atac 
a Minerului și apărarea imediată, evi
dentă și în prima repriză, s-a făcut apoi 
din nou simțită, uș urînci probleme’? pen
tru înaintașii dinainoviști. Cînd au ieșit 
din inerție, aceștia au construit și faze 
frumoase, mai ales prin Varga, plin 
fantezie și sigur pe dribling. Rezultat u! 
încă două goluri : Țîrcovnicu min to 
și Frățilă min. 75 . Dar, cu cele eî-teva 
acțiuni reușite de-a lungul unui meci 
care durează 90 de minute se poate con
sidera mulțumită o echipă cu pretențiile 
Lui Dinamo București ? Noi credem 
eă nu !

In finalul partidei, oaspeții, a căror 
evoluție — ținând seama de valoarea 
jucătorilor — a fost satisfăcătoare, au 
redus handicapul în min. 83, priru^ 
Ivan, care a șutat cu adevărat... imp**
■abil la poarta lai Uțu.

Arbitrul Mircea Rotaru-Iași a condu» 
eoreet (dar de ce fluieră cu atîta 
■iere ?) următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI : Utu, - 
Popa, Constantinescu, Ivan — Vasile 
Alexandru, Ștefan — Frățilă, Varga, 
Unguroiu, Țiroovnicu, David.

MINERUE.! Sziklai - Mihăilă, 
Dan II, Stanciu — Sima II, Mihaly — 
Ion C. Ion, (Cotroază), Comșa, Szoke, 
Staudt, Drăgoi (Ion C. Ion).

JACK BERARI0

La tinerel: Dinamo Buei»rești-Min«»W
4—0 (2—0).

Victorie meritată la Oradea:

CRIȘANA —U.T.A. 4-3 (0-1)
ORADEA, 7 (prin telefon). — <2on- 

fimându-și revenirea, Crișana a reușit 
să dispună de echipa arădană ca un 
scor care nu reflectă îndeajuns supe
rioritatea sa de pe teren. Meciul a 
fost de un nivel tehnic mediocru. Oră- 
denii au dominat mai mult au creat 
faze periculoase de atac. In acest com
partiment a excelat Harșanyi între
buințat atît pe extremă cit și pe

bune decît apărările

Constanta 5-4 (4-1)

fundtara
și Tomeș înscrie cu un salt spectacu
los. Constănțenii au cîteva minute de 
derută și primesc încă două goluri, 
înscrise de Raksi (min. 42) și Constan
tin (min. 43). (Ea golul marcat de 
Raksi, arbitrul Mataizer a greșit ne- 
sancționînd, după părerea noastră, 
poziția de ofsaid a lui Cacoveanu, 
care i-a pasat lui Raksi).

După pauză, Dinulescu reduce sco
rul în min. 48. Urmează apoi o serie 
de ocazii ratate copilărești de Cio- 
sescu (min. 49), Constantin (min. 50), 
Raksi (min. 51), — singuri cu porta
rul! — Moroianu (min. 52). Aceste ra
tări i-au nemulțumit pe drept euvînt 
pe spectatori, care s-au întrebat cum 
de e posibil ca jucători de categoria 
A, cu experiență îndelungată, să ra
teze de o asemenea manieră. In min. 
62, Raksi urcă scorul la 5—2. Echipa 
Steaua începe să slăbească în ceea ce 
privește forța atacului. Oasncții luptă 
pentru reducerea scorului, domină în 
final, și după ce Stancu ștrtează în 
bară (min. 81), marchează prin Mo
roianu ^și Dinulescu.

cen-

decîtSteaua a jucat ieri mai bine 
în ultimele sale partide. Ne-a plăcut, 
in special, felul cum atacul a plimbat 
apărarea adversă de pe o parte pe 
alta. Acțiunile pe aripi ale militarilor 
au creat derută în rindurile apărăto
rilor constănțeni. De altfel, majoritatea 
golurilor au fosi înscrise din acțiuni 
pe extreme. Farul Constanța a lăsat 
din nou o impresie bună în Capitală, 
impunîndu-se mai ales prin puterea 
de luptă a jucătorilor săi. Și în for
mația oaspe — ca și la Steaua — 
atacul a jucat mai bine decît apă
rarea.

Arbitrul St Mataizer a
multe greșeli, în special în repriza a 
doua. El a greșit deseori în aprecierea 
faulturilor, dezavantajînd ambele 
formații.

STEAUA: Voinescu — Hălmăgea- 
nu, Cojocaru, Staicu — Jenei, Crișan 
— Cacoveanu, Constantin, Raksi, To- 
meș. Tătara.

FARUL: Ghibănescu — Firică (Bu- 
zea), Bri-nzei (Firică), Florescu — 
Stancu, Pleșa — Moroianu, Bukossy, 
C'iosescu, Dinulescu, Mănescu.

La tineret: Steaua — Farul 3—1 
(2-1).

condus cu

tra. Arădenii au jucat mai legat, «t 
pase precise pe centru dar fără fina
litate în acțiuni.

La început localnicii ratează două 
ocazii clare de gol, prin Arnoczki 
(min. 5) și Harșanyi (min. 9). In 
plină dominare a gazdelor, în min. lf. 
oaspeții deschid scorul la o lovitură 
de colț executată de Petschowski III 
și fructificată de Toma. Cu toate atacu
rile insistente ale localnicilor scorul nu 
se modifică în această repriză, din 
cauza unor greșeli ale înaintării oră- 
dene și a jocului organizat al apărării 
arad a ne.

După pauza aspectul jocultd se 
schimbă. Orădenii joacă cu mai imită 
vigoare și cu un elan sporit, reușind 
în min. 47 să egaleze prin Harșanyi 
și să ia conducerea în min. 53 prin- 
tr-un șut plasat al lui Vlad I. In min. 
59 :<-r.arul arădan Coman se acciden
tează și este înlocuit cu Florea. Urmă
toarele două goluri ale localnicilor sînt 
înscrise in min. 65 și 69, ele fiind opera 
lui Harșanyi, care în acest joc s a 
remarcat prin putere de pătrundere șl 
viteză.

Orădenii, mulțumiți parcă de rezul-i 
tat, slăbesc alura. Apărarea comite 
două greșeli în min. 73 și 76, de care 
profită Toma, care înscrie de două orif 
a—3.

Arbitrul Al. Ionescu (București)' H 
condus competent următoarele formații*  
CRIȘANA : Szilagy — Koszegy, Sala- 
mon, Szakacs II —• Bodo, Vlad I — 
Toth I, Sziics, Arnoczki, Szakacs I, 
Harșanyi.

U.T.Â. : Coman (Florea) — Szflcs, 
Kapaș, Neamțu — Vaczi, Mețkas — 
Petchowski III, Sasu. Țîrlea, Floruț, 
Toma.

Ea tineret: Crișana — U.T.A. 6—0 
(4-0).

1L1E OHIȘA
și PAUL LORINCZ-coircsp'',



VIZITA SOLILOR POPORULUI DOMIN 
ÎN INDONEZIA PRIETENĂ

(Urmare din pag. 1)

brigadă Sarbini, șef al regiunii militare, Sukahar, șef al regiunii de poliție, 
diverși aiți reprezentanți ai autorităților locale. Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și președintele Sukarno primesc raportul comandantului gărzii 
de onoare. Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări. Apoi tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno trec în revistă garda de 
onoare, după care este intonat imnul indonezian pentru eroi.

Oaspeții romini împreună cu personalitățile indoneziene care îi înso
țesc au luat apoi loc în mașini, îndreptîndu-se de la aeroport direct spre 
Borobudur, în apropiere de Djokdjakarta, unde se află celebrul templu bu
dist, valoros monument al vechii culturi indoneziene. Așezările străbătute 
de coloane de mașini erau înțesate de locuitori care se adunaseră pe am
bele părți ale drumului, fluturînd stegulețe romînești și indoneziene, scan- 
dînd lozinca atît de cunoscută „Merdeka". Din loc în loc, pe pancarte 
transversale, așezate intre doi palmieri sau alți copaci tropicali, se vedeau 
scrise în limba indoneziana și romină lozincile „Bun venit excelenței sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R.P. Romine“, 
„Bine ați venit I". Alături de podoabele obișnuite ale satelor indoneziene, 
colivii cu păsărele cîntătoare, erau ridicate portaluri din frunze de coco- 
tieri. In fiecare așezare se auzeau clinchetele instrumentelor muzicale ja- 
vaneze, locuitori interpretind cintece de bun venit.

Templul din Borobudur — construit in mijlocul junglei — este unul 
dintre minunatele exemple ale geniului creator al poporului Indoneziei. 
Ridicat cu peste o mie de ani în urmă, acest monument este o construcție 
care întruchipează o floare de lotus plutind pe un lac. Templul se află 
pe platforma de sus a unui munte in nouă terase dăltuite de generații 
întregi de meșteri anonimi. Basoreliefurile executate cu migăloasă măiestrie, 
statuictele nenumărate care se întind de-a lungul celor 6 km — cit mă
soară perimetrul teraselor și lungimea galeriilor — înfățișează o adevărată 
cronică lapidară a vieții, obiceiurilor și credinței unui popor de civilizație 
mi.enară.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer și-au ex
primat admirația pentru această măreață operă arhitectonică.

De la Borobudur, cortegiul oficial se îndreaptă spre centrul orașului 
Djokdjakarta. Locuitorii orașului întîmpină pe oaspeții din îndepărtata 
Rominie cu același entuziasm și căldură cu care i-au întîmpinat pretutin
deni in tot timpul vizitei lor. Oaspeții romini sint găzduiți la Palatul Ge- 
dun? Agung.

La orele 18,30, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună cu tovară
șii ion Gheorghe Maurer și Corneliu Măriescu au vizitat, împreună cu pre
ședintele Sukarno, o expoziție de artizanat javanez. Printre exponate se 
află ebiecte din argint, sculpturi în lemn și fildeș, frumoase țesături în 
multiple culori și nuanțe din care se fac costumele naționale.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a apreciat valoarea artistică a țesă
turilor de batik, socotindu-le adevărate picturi.

Oaspeții romini s-au fotografiat împreună cu un grup de meșteșugari. 
Tînăra Roestijanti a solicitat tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej un auto
graf. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a scris în carnet: „In semn de 
admirație și prietenie". Carnetul tinerei indoneziene s-a îmbogățit de ase
menea cu un autograf din partea tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

Oaspeții romini s-au înapoiat apoi la reședința lor. Pe străzile Djok- 
djak artei puteau fi văzute pretutindeni pancarte cu chemări îndemnîndu-i 
pe locuitorii orașului să participe la marele miting de masă care are loc 
in dimineața zilei de 8 octombrie cu prilejul vizitei solilor poporului romîn.

Tatiana Șcelkanova: nou record mondial 
la săritura în lungime: 6,62 m

IOLAHDA BALAȘ, ÎNVINGĂTOARE 
LA BRUXELLES

BRUXELLES 6 (Agerpres). — In 
prima zi a concursului internațional 
de atletism organizat cu prilejul 
celei de a 20-a aniversărri a clu
bului sportiv universitar belgian, 
renumita sportivă sovietică Tatiana 
Șcelkanova a stabilit un nou record 
al i‘umii în proba de săritură în 
lungime cu o performanță de 6,62 

itn. Vechiul record era de 6,53 m și 
aparținea de asemenea Șcelkanovei 

iși fusese stabilit anul trecut la Leip
zig.

Proba de săritură în înălțime fe
mei a fost cîștigată de recordmana 

I•mondială lolanda Balaș (R.P. Ro- 
Imînă), care a realizat 1,84 m.

• în afara excelentelor rezultate 
i obținute de Șcelkanova 6,62 m la lun
gime și lolanda Balaș 1,84 m la 

I înălțime, în concursul atletic de la 
| Bruxelles au fost înregistrate și alte 
| performanțe de valoare. Proba de 
înălțime bărbați a revenit lui Valeri j 

'Brumei cu 2,15 m, Ter Ovaoesian a

Finala campionatului republican de lupte libere seniori

UN PAS ÎNAINTE
GALAȚI 7 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Cea de a Vll-a ediție a 
campionatului republican individual de 
lupte libere seniori a însemnat un pas 

I înainte în acest sport. Este prima finală 
i unde procedeele specifice de „libere" au 
: fost preponderente față de cele nespe
cifice ale acestei discipline.

„Tonul" a fost dat de elementele 
tinere, care au arătat că posedă pro
cedee proprii luptelor libere și acest 

: fapt a fost un „argument" hotărît-jr — 
j în fața vîrstnicilor — pentru obținerea 
unor victorii clare. Pe lîngă lupta care 

■ s-a dat în cadrul categoriilor de greu
tăți pentru obținerea unor locuri frun- 

. tașe, a avut loc și o întrecere între re- 
I giuni. Principalele pretendente au fost 
I regiunile București, Brașov, Banat și 
I Mureș-Autonomă Maghiară. In cele din 
’ urmă au învins luptătorii bucureșteni, 
care i-au depășit — nu fără emoții însă 

’ — pe cei din regiunile Brașov, Banat, 
Mureș-Autonomă Maghiară ș.a.

■Brașovenii au reușit să cîștige ia cat. 
I ușoară un titlu de campion prin Ale- 

cîștigat două probe: 100 m plat în 
16,7 și lungime 7,79 m. Piatkowiski 
(R. P. Polonă) a aruncat discul la 
56,28 m, iar Lipsnis (U.R.S.S.) s-a 
clasat pe primul loc la aruncarea 
greutății cu 17,89 m.

Tinerii boxeri romîni au evoluat la Budapesta
BUDAPESTA 7 (prin telefon). Sîm

bătă seara a avut loc în sala Sport- 
csarnok din Budapesta întîlnirea in
ternațională de box dintre reprezen
tativele de tineret ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. Boxerii maghiari au 
cîștigat întîlnirea cu largul concurs 
al arbitrului... Victor Dumitrescu, 
care a comis greșeli atît în ring, cît 
și la masa de arbitraj.

Pe scurt, meciurile au avut urmă
toarea înfățișare. La categoria muscă 
s-au întîlnit Ciucă și Cserge. Ciucă 
a acționat in nota sa obișnuită, a 
plasat multe croșee la corp, nece-

xandru Tampa, care a obținut un re
zultat de egalitate în fața lui Paul 
Cîrciumaru (București). Sportivul bra
șovean avînd mai puține puncte pena
lizare a cucerit titlul. Iată primii cla
sați : cat. 52 kg. : 1. Gheorghe Tăpă- 
loagă (Buc.), 2. Petre Buboi (Hune
doara), 3. Ion Finigiu (Sinaia) ; cat. 
57 kg. : 1. D. Crăciun (Buc.), 2. A. 
Marmora (Buc.), 3. Gavrilă Dohi 
(București) ; cat. 63 kg. : 1. P. Poale- 
lungi (Buc.), 2. Ion Tobă (Buc.), 3. 
Marin Bădiță (Oltenia) ; cat. 70 kg.:
1. Alex. Tampa (Brașov), 2. P. Cîr
ciumaru (Buc.), 3. Iuiiu Pintea (Mu
reș-Autonomă Maghiară) ; cat. 78 kg. :
1. Ștefan Tampa (Brașov), 2. I. Refer 
(Arad), 3. Carol Hathazi (M.-A.M.) ; 
cat. 87 kg. : 1. Francisc Balo (M.-A.M.),
2. V. Hrehoretz (Galați), 3. I. Cum- 
pănașu (Buc.) ; cat. 97 kg. : 1. Andrei 
Maind (Brașov), 2. Ion Popescu (Ga
lați), 3. Ion Bucureșteanu (Petrila) ; 
cat. peste 97 kg. : I. Pavel Nicolae 
(Buc.), 2. Ion Herman (Brașov), 3. 
A. Circă (Buc.).

OTTO BENKO

Reprezentativele de tenis de masă ale R. P. Romine -
învingătoare la Vilnius

MOSCOVA 7 (Agerpres). —
Selecționatele de tenis de masă ale 

R. P. Romîne și-au început turneul 
în U.R.S.S., printr-o întîlnire priete
nească susținută la. Vilnius cu repre
zentativele R.S.S. Lituaniene. Sportivii 
romîni au cîștigat ambele meciuri : la 
fete cu 3—0 și la băieți cu 5—1. Din 
echipa masculină s-au evidențiat Do
rin Giurgiucă și Radu Negulescu, care**  
au obținut victorii în fața celor mai 
buni jucători lituanieni Saunoris și 
Pașkiavicius. Singura victorie a gaz

Mîine seara, în sala Floreasca vor 
avea loc primele partide din cadrul 
puternicului turneu internațional de 
handbal în 7. Echipele participante au 
sosit în Capitală în cursul zilelor de 
sîmbătă și duminică.

Iată cîteva date despre unele echipe 
care iau parte la acest turneu :

• Dukla Praga a adus prima sa 
garnitură, în frunte cu internaționalii 
Vicha, Trojan, Mareș, Duda, Havlik și 
Rada. Antrenor este Konig, fost jucă
tor al lui Dukla, de nenumărate ori 
internațional. Prezentîndu-se cu o ase
menea formație, Dukla este conside
rată ca una dintre favoritele turneului.
In campionatul cehoslovac Dukla se 
află pe primul loc, avînd cîștigate cele 
cinci întîlniri susținute pînă în prezent.

0 VICTORIE CLARA LA HALTERE:

BUCUREȘTI —
(Urmare din pag. 1)

la „mondialele" de la Budapesta) 
în timp ce adversarul său a realizat 
doar 275 kg. La „pană" am aplaudat 
cu satisfacție dîrzenia cu care a 
luptat Alexandru Toma, învingător 
cu 310 kg. Dimiter Koev (care a 
ratat „aruncatul") a trebuit să se 
mulțumească cu 190 kg. La „ușoară" 
s-au întrecut Fiți Balaș și C. Jan- 
kov. Jankov a totalizat 357,5 kg., 
față de 360 kg realizate de Balaș. 
O victorie claia a obținut Lisias 
Ionescu (367,5 kg) la categoria 
semimijlocie. Adversarul său Ve- 
licu Konarov a obținut cu 10 kg. 
mai puțin.

La categoria imediat superioară 
(mijlocie) victoria a revenit lui 
Anghel Uzunov cu 365 kg., în timp 
ce bucureșteanul Cornel Chelemen 
a totalizat 350 kg. La „semigrea" 
lupta n-a avut nici un istoric. La- 
zăr Baroga a totalizat 390 kg. iar 
adversarul său Kiril Malcinikolov 
doar 347,5 kg. Nici la „grea", Ca
zan nu a avut probleme dificile cu 
Hristo Asenov. Cazan, cu 412,5 kg. 
a cîștigat detașat, la o diferență 
de 37,5.

In fine, nu putem să ne declarăm 
mulțumiți de monotonia, ritmul încet 
în care s-a desfășurat reuniunea. 
Ea a durat exagerat de mult (aproa
pe 5 ore) ceea ce a plictisit la un 
moment dat spectatorii. Chemările la 
bară s-au făcut la intervale prea 
mari, iar unii concurenți au pre
lungit inexplicabil de mult timpul 
de concentrare în fața barei. Pe cît 

dînd inițiativa nici tin moment. In 
repriza secundă, boxerul maghiar re
cepționează serii puternice la plex și 
termină repriza în situația de groggi. 
Firește, în aceste condiții, învingă
torul nu putea fi altui decît Ciucă. 
'Arbitrul neutru, dr. Bernard (R.S. 
Cehoslovacă) l-a și indicat învingă
tor pe boxerul nostru la două puncte 
diferență. In schimb, V. Dumitrescu 
„l-a văzut" pe... Cserge I Meciul ur
mător, dintre Crudu și Akerman a 
fost la discreția reprezentantului nos
tru, care ciștigase mai detașat decît 
Ciucă. Crudu a folosit excepționale 
croșee de stingă profitînd de faptul 
că boxerul maghiar venea mereu des
coperit în atac. In repriza a doua 
Akerman a primit o puternică lovi
tură la piex, care Fa făcut groggi. 
De data aceasta însă, pentru a se... 
reabilita în fața gazdelor, „neu
trul" l-a preferat pe Akerman. La ca
tegoria pană. Anghel l-a întrecut la 
puncte pe Simon, după care Pătraș- 
cu (care a fost folosit în locul lui 
Dinu deoarece acesta depășise cate
goria) a fost învins prin rănire în 
repriza a doua de Hajnal. Intr-o cioc
nire corp la corp. Hajnal i-a spart 
arcada dreaptă lui Pătrașcu. făcînd 
imposibilă continuarea luptei.

Dumitrescu Mihai a pierdut me
ciul cu Galii iar Anton, după 
două reprize — în care nu s-a com
portat la valoarea sa — în ultima 
a avut o revenire extraordinară, du- 
cîndu-1 pe Hollo la un pas de K.O. 
Anton a cîștigat la puncte. Intr-un 
meci dramatic, Low l-a întrecut de
tașat pe Szabo la puncte — în ulti
ma repriză acesta fiind numărat de 
două ori. Mentzel a fost învins pe 
drept de Bitter iar Ioanovici de 
Benigni. In ultima partidă, Gheor- 
ghioni l-a depășit net pe Kossa. Sco
rul final: 12—8 pentru echipa de ti
neret a R.P. Ungare.

MARIN NICULAE
secretar general al F.R. Box 

delor a fost realizată de Pașkiavicius, 
învingător cu 2—1 în fața lui Cobîrzan.

Rezultate tehnice : feminin : Maria 
Alexandru-Ramanauskaite 2—0 (14,13) ; 
Ella Constantinescu-Balaișite, 2—0 
(19,15) : Alexandru, Pitică-Balaișite, 
Kondrotaite 2—0 (13,17) ; masculin :
Giurgiucă-Saunoris 2—1 (-12, .16, 18) ; 
Negulescu-Saunoris 2—0 (14, 18) ; Ne- 
gulescu-Pașkiavicius 2—0 (9, 10) : Co- 
bîrzan-Lisinas 2—0 (16, 18): Giurgiu- 
că-Lisinas 2—0 (11, 49) : Pașkiavicius- 
Cobîrzan 2—1 (-19, 18, 15),

SOFIA 5-2
posibil, reuniunile vor trebui orga
nizate în modul cel mai atractiv, 
în așa fel ca atenția spectatorilor 
să fie mereu îndreptată spre lupta 
dintre concurenți.

A XV a Olimpiadă de ș

Echipa U. R. S. S. este virtuală campioană olimpică
VARNA 7 (prin telefon). — Cu o 

rundă înainte de încheierea Olimpia
dei de șah, lupta continuă să se des
fășoare sub semnul unui sensibil e- 
chilibru de forțe intre echipele care 
își dispută primele locuri în tur
neul final. Excepție face, desigur, re
prezentativa Uniunii Sovietice care a 
acumulat un substanțial avans de 
puncte și are cele mai bune șanse 
de a-și păstra titlul de campioană 
olimpică. Șahiștii sovietici au acumu
lat două victorii la scor. întrecînd 
cu 3‘/2—* */ 2 atît echipa Olandei, cît 
și pe cea a R.F. Germane.

Sîmbătă dimineața, la reluarea 
partidelor întrerupte din runda a 
8 a, rezultatul final al întîlnirii R.P. 
Romînă — Iugoslavia a fost fixat 
la egalitate: 2—2. Soos n-a putut 
găsi căi de apărare în poziția de 
întrerupere, în care marele maestru 
iugoslav Ivkov avea avantaj. In ce
lelalte întîlniri ale rundei s-au în
registrat rezultatele : R.D. Germană
— Austria 3—1, S.U.A — R.P. Bul 
garia 2*/ 2—l’/2, Argentina — R.S. 
Cehoslovacă 2—2, R.P. Ungară — 
R.F. Germană 3*/ 2—*/ 2.

In runda a 9-a, adversara repre
zentativei R.P. Romîne a fost echipa 
R.D. . Germane, care marchează o 
puternică ascensiune. Ea a înregistrat 
patru victorii consecutive, cîștigînd 
și întîlnirile cu 'Argentina și R. S. 
Cehoslovacă la scorul identic de 
2’/2—1‘/2. Și în meciul cu echipa 
noastră, șahiștii din R.D. Germană 
au desfășurat un joc superior. La 
prima masă, marele maestru W. Uhl- 
man l-a învins pe Ciocîltea, după 
întrerupere. In celelalte trei întîlniri 
au fost consemnate rezultate egale: 
Pietsch — Ghițescu, Gheorghiu — 
Malich și Liebert — Radovici, remi
ze. Echipa R.D. Germane cîștlgă în- 
tîlnirea cu rezultatul final de 2*/ 3— 
l*/ 2-

Două din întîlnirile rundei a 9-a 
s-au încheiat egal: R.S. Cehoslovacă
— R.P. Bulgaria 2—2, S.U.A. — 
R.P. Ungară 2—2, Iugoslavia a 
cîștigat la limită în fața Olandei 
(2*/ 2—P/2). Argentina a dispus de 
Austria cu 4—0, ceea ce i-a permis 
să urce în clasament.

Echipele R.P. Romîne și Argentinei 
au dat o luptă acerbă in cea de a 
10-a rundă, penultima, desfășurată 
aseară. Toate cele patru partide s-au 
întrerupt. Najdorf are ușor avantaj 
la Ciocîltea, iar Ghițescu la Bolbo- 
chan. Partidele Panno —- Gheorghiu 
și Soos —■ Rossetto prezintă poziții 
complicate.

Turneul internațional de handbal in 7

Echipa 5. P. Romîne pe tocul 
ia egalitate de puncte 
cu R. S. Ceîioshmacă, 

cîștigătoarea turneului de Lase 
de la Praga

PRAGA, 7 (prin telefon). — 
viogînd în ultima zi a turneului 
terniațional de baschet masculin e 
pa de tineret a R. S. Ceftosio» 
ou 56—45 (24—21). reprezenta 
R. P. Romîne a totalizat același 
măr de puncte cu prima selecțiot 
a R. S. Cehoslovace, care s-a ck 
pe primul loc. Baschetbaliștii rot 
au ocupat locul secund, din cauza 
toniei directe obținută de R. 
Cehoslovacă în prima zi a turner 
Celelalte rezultate de sîmbătă și du 
nică: R. S. Cehoslovacă I — R. 
Ungară 54—53 (23—27), R. S. Ge 
slovacă (tinerei) — R. S. S. Li) 
niană 48—68 (21—30). R. S. Ce 
slovacă I — R.S S. Lituaniană 56- 
(33—22). Clasament final : 1. R. 
Cehoslovacă I 6 p, 2. R. P. Rom 
6 p, 3. R. S. Cehoslovacă (tine 
4 p, 4. R. P. Ungară 4 p, 5. RJ 
Lituaniană 2 p.

In centrul atenției a stat intitnff] 
U.R.S.S. — S.U.A. Șahiștii sov.etl 
au obținut primul punct prin cal 
pionul unional B. Spasski, care I 
învins pe fostul campion al S.U I 
L. Evans intr o partidă foarte spa 
taculoasă. Petrosian a făcut remi 
cu Benko. La întrerupere, Fischer ai 
un pion in plus la Botvinnik col 
pensat însă de avantajul pozițtora 
al ultimului, iar în țarti^a Tai — I 
Byrne, primul stă ceva' mai bine.

Iată celelalte rezultate ale pend 
timei runde: R.P. Ungară — R| 
Bulgaria 1—0 (3), Iugoslavia — R 
Germană 2—1 (1), Olanda — R 
Germană 2—1 (1), R.S. Cehoslovaț 
— Austria 2—1 (1).

In clasament: U.R.S.S. 27*/ ? (2 
Iugoslavia 24‘/2 (1), S.U.A. 23 (2
'Argentina 20 (4), R.P. Ungară 201 
(3), R.D. Germană 19 (1). R.F. Gej 
mană 18 (1), R.P. Romină 17 (4 
R.P. Bulgaria 17 (3), R.S. Cehi 
slovacă și Olanda 16 (1), Austr 
9 (O-

în grupa B, care stabilește clas! 
menții! pentru locurile 13—24. coi 
duce Anglia cu 25 p., urmată 
nia 23*4,  Izrael 21 (1). Cuba 26*1

Ultima rundă se jB^^șoarj mari 
Echipa R.P. Ron In ște
cea a R.S. Cehoslovace.

alexandra ni colau
maestră internațională

Echipa masculină de volei I 
a R. P. Romîne pleacă astăzi] 

în Uniunea Sovietică I
După cum am anunțat, echipa uul 

culină de volei a R. P. Romîne. partl 
cipantă la campionatele mondiale caul 
se vor desfășura luna aceasta în Uniil 
nea Sovietică, concurează în seria de cJ 
lificare de la Leningrad. In vederea mJ 
citirilor preliminare, care în aceast 
grupă încep vineri 12 octombrie, lott 
reprezentativei noastre masculine pleac 
astăzi, în cursul dimineții, cu aviont» 
la Leningrad.

Fac deplasarea jucătorii : H. Nicdat 
căpitanul echipei (maestru emerit a 
sportului), A. Drăgan, Gh. Fieraru, Gi 
Corbeanu, C. Micidescu. D. Ploconf / 
Derzsi, G. Cherebețiu, M. Grigorovii 
(maeștri ai sportului ), Af.
Coste și N. Bărbuță. însoțesc echipa ii 
trenorii ing. Gh. Petrescu și prof. S 
Roman, maestru emerit al sportului

• Ț.S.K.A. Moscova a sosit sîmbăt 
dimineață în Capitală. Au făcut depla 
sarea, printre alții, maeștrii sportulu 
Oleg Mazur, Vladimir Fokin, Iurii Pre 
deha, Alexandr Mihailovski, Anatoli 
Sevcenco, Leonid Sepelev, Vladimir Ba 
gaticov și Boris Kozlov. Sîmbătă după 
amiază, lotul a asistat la cuplajul a 
handbal, iar duminică dimineața a fă 
cut un antrenament de acomodare ir 
sala Floreasca. Antrenorul echipei est. 
prof. Nicolae Klusov.
• Și Honved Budapesta a deplasa 

la București o formație puternică 
Săptămîna aceasta vom putea să vedea 
la lucru pe maeștrii sportului Jan>M 
Adorian, Mihai Faludi, Laszlo Kovac- 
și Bela Racz. Antrenor : Rezso Deksnl 
In campionatul R.P.U., după 20 de e-.J 
pe, Honved se află pe locul 2, Ia 
puncte de prima clasată.
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