
A TOVARĂȘILOR GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
I ION GHEORGHE MAURER IN B1RMAMA

nGOON 21. Trimisul special A- 
s. Ion Gălățeanu transmite: 
ninică dimineața, tovarășii 
glie Gheorghiu-Dej, Ion Gheor- 
naurer șî Corneliu Mănescu, în
de Saw Myint, ministrul înfor- 

br și culturii și ministru ad-inte- 
I afacerilor externe al Uniunii 
ne, Uztin, adjunct al ministru- 
pcerîlor externe, și Ko Ko, se

al Consiliului Revoluționar și 
hemului, au vizitat renumitul 
pent Swe Dagon (păgoda de 
una din cele mai frumoase po
ale capitalei Birmaniei.

partea de onoare a pagodei, to- 
I Gheorglie Gheorghiu-Dej a 

următoarele cuvinte : „Cu admi- 
[i stimă față de acest monument 
l mărturie a străvechii culturi a 
[lui birman".
p vizitarea pagodei, conducăto- 
stat romîni s-au îndreptat spre 

leul martirilor, unde este inmor- 
eroul național al poporului bir- 

generalul Aung San, ucis, im- 
| cu zece dintre tovarășii săi de 
I la 11 iunie 1947, de marionete 
lonialismului britanic. Aung San 

o armată de 50.000 de oa- 
ItT lupta pentru eliberarea Bir- 
| de sub jugul colonialist brita- 
boi de sub jugul japonez și din 
hpotriva dominației britanice. In

1947 el a obținut ca guvernul englez 
să-și asume obligația de a acorda în 
termen de un an independență Birma
niei. Ea a fost acordată la 4 ianuarie 
1948, dar Aung San n-a mai apucai 
această zi.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a depus la mormintui viteazului gene
ral o coroană pe a cărei panglică erau 
înscrise următoarele cuvinte: „Gene
ralului Aung San, erou al Uniunii 
Birmane, din partea președintelui Con
siliului de Stat al R.P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej".

Au răsunat acordurile unui imn în
chinat eroilor.

Cortegiul de mașini s-a îndreptat a- 
poi spre casa de oaspeți unde, la ora 
10 dimineața, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a primit vizita gene
ralului Ne Win, președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii Birma
ne. A avut loc o convorbire care s a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială. 
La convorbire au participat tovarășii î 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mă- j 
nescu. |

In cursul după-amiezii, tovarășul [ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. însoțit de | 
generalul Aung Gyi, locțiitor al pre- j 
ședintelui Consiliului Revoluționar, a ’ 
vizitat orașul, oprindu-se în gara fiu- ț

Organ al Uniunii de
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Concursul internațional de gimnastică

Formațiile Dinamo
Sezonul competițional de toamnă la 

gimnastică a fost inaugurat simbătă 
și duminică, cu ocazia desfășurării 
concursului internațional organizat de 
clubul Dinamo București. Numeroșii 
iubitori ai gimnasticii, au putut ur
mări în aceste zile evoluția unor for
mații alcătuite din sportivi valoroși. 
In concursul pe echipe cea mai bună 
comportare au avut formațiile clubu-

(U.R.SS.) au ciștigat întrecerea pe echipe
lui Dinamo U.R.S.S., învingătoare atît 
la băieți cît și la fete. Bine s-au 
prezentat de asemenea, echipa femi
nină a clubului Dynamo R.D.G., pre
cum și formațiile noastre care s-au

Dozsa R.P. Ungară 269,45 p. Indivi
dual compus: 1. Frederic Orendi (Di
namo R.P.R.) 56,60 p, 2. luri Țapenko 
(Dinamo U.R.S.S.) 56,45 p, 3. Mi

hail Bogus (Dinamo U.R.S.S.) 56,30 p.

In curînd de la egal la egal...
•

Moscova—București 5-3, la lapte libere
lucruri au plăcut sîmbătâ 

în sala Dinamo, cu prilejul în- 
internaționale de lupte libere 

reprezentativele orașelor Bucu- 
i Moscova. Primul l-a consti- 
rzenia reprezentativei noastre, 

ea — subtilitatea tehnică a oas- 
și, în sfîrșit, dinamismul parti- 

Ne așteptam ca luptătorii noș- 
evolueze cu foarte multă ambi- 
fața redutabilei formații sovie- 
lar nu am crezut că ei pot fi 

aproape de un rezultat de e- 
p. Intr-adevăr, dacă Ion Vasile 
Erdea intilnirea in care con- 
I detașat, am fi obținut un 
tTîe egalitate în fața luptăto- 
|n Moscova. In istoricul întilni- 
e lupte nu am fost niciodată 
apcoape de o performanță bună 

lundJ echipe care se află pe 
BarF mondial.
Eforii sovietici au ținut să se 
E pe ei înșiși. Nenumărate pro- 
tehnice dintre care a impre- 

in special „saltul cu cirlig” 
și fost învins Ion Vasile), 

[aruncări peste șold, duceri la 
[etc. Și, ca într-un veritabil..., 
| în care Celei mai valoroase 
|i se rezervă ultima parte, la 
[ia grea "(unde de cele mai 
lori se cîștigă cu un singur 
tehnic), campionul mondial A- 
| Ivanițki a dovedit, în ciuda 
[05 kg ale sale, că știe să fie

agil, iute și, mai ales, combativ. Am 
numărat procedeele aplicate de el în 
fața lui Ion Herman. Scorul a fost 
de 13—2 în favoarea luptătorului 
sovietic.

Iată pe scurt despre rezultatele teh
nice: prima categorie ne aduce o 
aplaudată victorie: Gh. Tăpăloagă a 
știut să evite atacurile înșelătoare 
ale lui Anatol Abdurahămnov și prtn- 
tr-o fixare la parter a reușit să-l

învingă. La cat. 57 kg. Lev Danilin 
înv. tuș pe I. Vasile, Alex. Radu 
(cat. 63 kg) nu s-a orientat tactic în 
fața lui Valeri Titov. Luptătorul so
vietic a anihilat cu măiestrie atacu
rile Ia gambe și a contraatacat peri
culos. Victoria la puncte a luptătoru-

OTTO BENKO

(Continuare în pag. a 4-a)

Dinamo București, campioană republicană la polo
Cu 90 de secunde înainte de termi

narea partidei dintre Dkiamo București 
și Steaua, dinamovistul Bădiță a șutat 
spectaculos, din întoarcere, aducînd vic
toria echipei sale și cu aceasta titlul de 
campioană republicană, cucerit de Dina
mo București pentru a șasea oară con
secutiv. Derbiul campionatului, desfășu
rat duminică dimineață la Ștrandul Ti
neretului, a oferit o dispută pasionantă 
și foarte echilibrată, urmărită cu deose
bit interes de un numeros public. Dina
mo a condus cu 1—0 (Zahan), a fost 
egalată (1—1 Ghidali), iar în final pre
gătirea tehnică și experiența jucătorilor 
și-au spus cuvîntul. Poliștii de la Steaua 
au luptat cu mult elan pentru cucerirea 
titlului (le era necesar doar un meci 
egal), s-au menținut în permanență la

Emilia Liță tn timpul exercifiului la btrnă

valoarea dinamoviștilor, dar ultimele eli
minări (Firoiu, Szabo, Ghidali, de la 
Steaua. Zahan, Grinfescu și Miliăilescu, 
de la Dinamo) le-au fost defavorabile, 
deoarece jucătorii rămași în bazin erau 
inferiori ca valoare dinamoviștilor. Scor 
final: 2—1 (0—0, 1—0. 0—1, 1—0) 
pentru Dinamo București. Arbitrul A. 
Kiss (Tg. Mureș) a condus cu greșeli 
care, însă, nu au influențat rezultatul 
partidei (D. St.).

Iată celelalte rezultate ale etapei : 
Industria Linii Timișoara—Mureșul Tg. 
Mureș 5—4 (2—1, 0—3, 2—0, 1—0); 
Știința București—Progresul București 
16—0 (4—0, 4—0, 4—0, 4—0), I. 0. 
Arad—Știința Cluj 3—3 (0—0, 1—1, 
1—0. 1—2).

clasat pe locul 
pe al treilea la

In întrecerile ____________
frumosul succes obținut de gimnastul 
romîn, Frederic Orendi. El a cucerit 
victoria învingînd numeroși concu- 
renți de valoare. La fete, cea mai bună 
comportare a avut sportiva germană 
Ingrid Fost și colega ei de echipă 
Brigitte Radochla. Dintre gimnastele 
noastre cel mai bine s-a prezentat 
Emilia Liță.

REZULTATE Bărbați, pe echipe: 
1. Dinamo U.R.S.S. 278,95 p, 2. Di
namo R.P. Romînă 277,20 p, 3. 
Gwardia R.P. Polonă 272,45 p, 4—5, 
Spartak R.P. Bulgaria și Ruda Hvez
da R.S. Cehoslovacă 271,55 p, 6.

al doilea la băieți și 
fete.
individuale remarcăm

Foto : I. Mihăică

4. Alexandre Rocosa (Gwardia R.P.P.) 
56,20 p, 5. Premysl Krbec (Ruda 
Hvezda R.S.C.) 56,05 p, 6. Nadar 
Makalatia (Dinamo U.R.S.S.) 56,00 p.
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In vederea partidei cu Franța

RIJGBIȘI1I fRUNTAȘI
AU SUSȚINUT IW MICI 

DI VERIHCARE
ciuri spectaculoase și... 31 de goluri în etapa de ieri 

a categoriei A la fotbalREZULTATELE ETAPEI
bl — Șfiinfa Cluj 4—2 (2—1] 
Lua — Viitorul 4—2 (2—2) 
idL — Progresul 3—2 (0—1) 
[gul roșu — Petrolul 2—0 (1—0] 
Tim.—Din. Bacău 3—0 (2—0) 
A.—C.S.M.S. lași 2—3 (1—1) 
erul — Crișana 4—0 (1—0))

• Farul Constanța—din nou lider • Numai C.S.M.S. lași a obținut victoria In deplasare
• Minerul a ciștigat derbiul „codașelor” • Preocuparea pentru calitate trebuie să rămină la ordinea zilei

CLASAMENTUL

rul 9 5 2 2 22:14 12
iinfa Cluj 8 5 12 15:12 11
ipid 9 4 3 2 21:17 11

Timișoara 9 5 13 15:14 11
n. București 8 3 4 1 10: 7 10
bolul 9 4 1 4 21:11 9
șaua 8 4 1 3 20:15 9
S.M.S. lași 8 3 3 2 17:13 9

roșu 8 4 13 15:17 9
iforul 8 3 2 3 23:16 8
ogresul 9 2 4 3 14:12 8
ișana 8 3 0 5 9:22 6
inerul 9 2 1 6 11:27 5
T.A. 8 12 5 12:18 4
rsamo Bacău 8 1 2 5 5:15 4

VAPA VIITOARE (28.X.962):

ana — Dinamo București. 
M.S. lași — Dinamo Bacău, 
pkyl — Steaua 
prul — Știinfa Timișoara 
greșul — U.T.A. 
fgul roșu — Farul 
id — Știința Cluj 
olul stă.

IțCififi în paginile 2—3 cronicile 
jocurilor de fotbal de ierB.

Ne despart acum mai puțin de trei 
săptămâni de partida cu Franța. De 
aceea, firesc, și pregătirile rugbiștilor 
care intră în vederile selecțio
nerilor se intensifică. Lotul repre
zentativ a susținut ieri dimineață pe 
stadionul Republicii un meci de veri
ficare, în care i-au fost opuși doi par
teneri : Metalul și Unirea. Cu fiecare 
s-a jucat cite o repriză a 40 de mi
nute. In prima jumătate a înbiînirîi 
lotul a întrecut pe Metalul cu 9—0. 
iar în cea secundă pe Unirea cu 
11—3.

Cei doi adversari au opus o dîrză 
rezistență, solicitîndu-i serios pe com- 
ponenții lotului, care s-au întrebuin
țat la maximum spre a se putea — 
în cele din urmă — impune. Sub 
acest aspect verificarea și-a atins, 
deci, scopul. Am remarcat o bună 
dispoziție de joc la majoritatea rug- 
biștilor fruntași, o frumoasă concep
ție în ceea ce privește circulația ra
pidă a balonului pînă la aripi și — 
dacă drumul spre țintă era barat — 
ideia retransmisiei sale către înain
tare prin lovituri de picior. Se cuvine 
totuși să remarcăm că reprezentativa 
probabilă a pierdut prea multe ba
loane în margine și în grămezile 
ordonate (mai ales în repriza secun
dă) și că adeseori pasele s-au efec
tuat fără adresă, irosindu-se astfel 
acțiuni inițial bine concepute.

Lotul a intrat pe teren în urmă
toarea alcătuire: Dăiciulescu — CIO
BĂNEL, WUSEK, CORDOȘ (Rahto- 
pol), Sava — Chiriac, STANESCU— 
Enacți^ DEMIAN(|1M. RljSU — CE- 
LEA. V. Rusu — Drobotă, IORDA- 
CHESCU, IONESCU. In repriza se
cundă au mai intrat în joc: Mateescu



11 GOLURI IN CUPLAJUL BUCUREȘTEAN I a.

In derbiul

4-2 (2-2) PENTRU STEAUA 
IECI ÎN CARE A DOMINAT

Despre arbitraj se scrie, de obicei, Ia 
urmă, după ce cronicarii au comentat 
jocul echipelor. De data aceasta insă, 
sîntem puși în situația de a vorbi întîi 
despre arbitrajul meciului Steaua—Viito
rul. Facem acest lucru pentru că Gh. 
Dulea, conducătorul partidei, a „dat 
peste cap" acest meci care o bună bu
cată de vreme Inc in case tribunele și se 
anunța, în continuare, la fel de atractiv.

Ce s-a intim pl at ? Așa cum era de aș
teptat, intilnirea dintre ~ 
rul a început printr-o 
spectaculoase ale celor 
tac, superioare in mod 
timentelor defensive. Și „___
lăsat prea mult așteptate : in min. 14 
publicul aplauda de-acum z* 
treilea gol al partidei. Pe primul îl mar
case în min, 5 Tătara, care primise o 
excelentă pasă de la Constantin, pe cel 
de al doilea îl înscrisese — după numai 
5 minute — Sorin Avram, in urma unei 
acțiuni tot atit de frumoase, iar golul 
al treilea, mai puțin convingător, a ve
nit în min. 14 la un șut al lui Haidu, 
deviat de Hălmâgeanu in poarta lui Voi
nescu. Și iată, in continuare, după o 
lungă perioadă de dominare a Viitoru
lui, min. M, in care, la un contraatac 
al echipei Steaua, Cacoveanu a fost faul
tat în careu. Arbitrul a acordat — just 
— lovitură de ia 11 metri, transformată 
apoi de Constantin. La această fază, o 
parte dintre spectatori, „stimulau" și 
de atitudinile nesportive ale jucătorilor 
de la Viitorul, care au mers pînă acolo 
incit au aruncat mingea in tribună (Du- 
mitriu II). au protestat. Nu fusese fault> 
Ba da ! Unii au considerat insă că și 
in careul advers se produsese cu un 
minut înainte o fază asemănătoare, La 
o ciocnire între Matei și Cojocarii. De 
fapt insă, cel care faultase fusese... Ma
tei (a și cerut scuze). De aid, un joc 
nervos cu multe faulturi, o atmosferă 
de încordare, care l-a făcut pe arbitrul 
Gb. Dulea să-si piardă intr-atit capul, 
incit in min. 46, la un fault de joc al 
lui Raksi. să-l elimine de pe teren pe... 
Tomes, care fusese simplu spectator la 
fa’a respectivă !

Urmarea ? Dintr-un meci care ne o- 
ferise pînă in acel moment poate cele 
mai mari satisfacții din acest sezon — 
iar meritul era în special al tinerilor 
fotbaliști de la Viitorul — am ajuns să 
asistăm la un joc dezechilibrat in care 
Steaua, in inferioritate numerică, s-a 
situat pe poziții stricte de apărare. Fi
rește că, în asemenea condițiuni, parti
da a pierdut mult din spectaculozita
te. pasionind doar prin lupta drama ti - 
că pe care a purtat-o Steaua, pentru a 
stăvili asalturile repetate ale înaintași
lor de la Viitorul și a menține astfel 
scorul de 2-2, eu care s-a și încheiat 
prima repriză. Pînă la urmă. Steaua a 
reușit mai mult dedt atit, părăsind te
renul cu o victorie nesperată, fiindcă 
ieri echipa mai bună a fost Viitorul.

Cu deosebire, in prunele 2* de minate 
ale partidei, Viitorul a controlat jocul,

Steaua șl Vtito- 
serie de acțiuni 
două linii de a- 
evident compar- 
goiurile nu s-au

cei de-al

in dispozitivul defensiv al 
remareindu-se Pavlovici, 

Matei si ștefănescu. Spec- 
și eficacitatea atacurilor 
perioadă au crescut datorită

a initiat atacuri rapide, cu neașteptate 
schimbări de direcție, care au pus me
reu în derută apărarea echipei Steaua. 
Renunțind la tendințele de joc indivi
dual manifestate in alte meciuri, fot
baliștii de la Viitorul au pus accentul 
pe jocul colectiv, ceea ce le-a permis 
să stăpînească tot terenul, să se infil
treze deseori * “ " * " ‘
adversarilor. 
Sorin Avram, 
tacuio zi ta tea 
din această ___________________________
vitezei cu care acționau înaintașii Vii
torului in faza de finalizare. Din acest 
punct de vedere, atacul echipei Steaua 
a fost deficitar. A pornit rapid, dar a- 
juns in fața careului a apăsat parcă pe 
o frină, încetinind ritmul și dind ast
fel prilej apărării Viitorului să blocheze 
drumul spre poartă.

In repriza a doua jocul s-a menținut 
cea mai mare parte in jumătatea de te
ren a echipei Steaua. Raportul de cer
nere din această repriză — 7-1 — este 
elocvent. Dar iată că Viitorul, in un
sprezece oameni, deși a atacat fără ră
gaz, nu numai că n-a obținut ciștig de 
cauză, dar a mai primit două goluri. 
Una dintre nedreptățile acestui sport 
atit de capricios ? Intr-o măsură, 
Dar... vina nu trebuie aruncată in 
tregime asupra balonului, spunind 
e— rotund și așa mai departe. S-au 
timplat două lucruri. Pe de o parte, 
Viitorul a greșit, lansind atac după a- 
tac. in fața unei apărări super-aglome- 
rate, fără a căuta un 
scoată din dispozitiv 
tice, iar pe de altă 
avut o „zi de aur, 
și făcute, la șuturile ____ .
cu (min. 75), Matei (min. 77). Dumitriu 
II (min. 79) etc. etc. In fața lui Voines
cu, un bun apărător a fost Cojoearu, 
iar Constantin, la rindul lui, a muncit 
mult in apătare. In felul acesta. Steaua 
a rezistat presiunii exercitate de Viito
rul șt din cele cîteva contraatacuri, a 
realizat două goluri. In min. 51 a în
scris Raksi. primind o pasă de la Con
stantin (dar profiund și de ezitarea a- 
părărti adverse), iar in mln. «2, la un 
corner, Crișan a inserts de la marginea 
careului.

Arbitrul Gh. Dulea a greșit In conti
nuare. dezavantajind rînd pe rind am
bele echipe, dar mai ales pe Steaua.

STEAUA : Voinescu — Hălmăgeanu, 
Cojoearu. Ivănescu — Jenei. Crișan — 
Cacoveanu, Constantin, Baksi, Tomes, 
Tătaru.

VUTORUt : Adamaehe — Pal. Peces- 
eu. Râeelescu — ștelănescu, Nesu — 
Matei, Dimitri u n, Pavlovici, Sorin A- 
vram (NunweUer VI). Haidu (Sorin A- 
vram).

singur moment s-o 
prin manevre tac- 
parte. Voinescu a 
apărînd goluri ca 
trase de Ștefănes-

JACK BERARIU 
AL. INOVAN

ale

Cu un atac mai bun, Rapid
a întrecut pe Progresul: 3-2 (0-1)

creeze o 
a scoate

„spe- 
mereu

Dinu sare acrobatic, dar nu poate controla balonul pe care-l va degaja Soare 
Foto: V. Bageac

CONSTANȚA, 21 (prin I 
la trimisul nostru). — 
spectatori prezenți azi în 
stadionului din localitate i 
la un meci dramatic, demn 
tașele clasamentului, Farul 
ța Cluj, care s-au întîln 
meci de rezultatul căruia 

'primul loc în clasament. ' 
revenit pe merit localnicilo 
rul de 4—2 (1—2). Stud 
jeni au venit deciși să fa< 
defensiv și să obțină ast 
un punct, cu care să se n 
locul întîi. Nici n-a inc 
jocul șl cei doi mijlocași, 
și Mureșan, au și făcut c 
înapoi, ocupînd locuri în 
apropiere a stoperului, c< 
dezvăluit — de la bun < 
intențiile tactice ale echipe 
locul terenului, ca puncte 
tură, au jucat Popescu, 
Marcu (aripă dreaptă ret 
mînd ca 
furi de 
înaintaș) 
Invitați,
versarului,

în atac să acțione 
atac numai Adar 
și Matei (extrer 

prin această așez 
să atace, c

n-au ezitat nici o clipă. 
Pleșa au ocupat poziții a 
conlucrînd foarte bine 
(coordonatorul echipei în 
și cu Moroianu, au încerc; 
în valoare cele două vîrfu 
Ciosescu și Dinulescu, ca 
pozifii în zona de finali

Rapid începe să-și 
cialitate": aceea de 
rezultate bune in fața echipelor din 
Capitală. După ce in campionatul tre
cut a ocupat primul loc in clasamen
tul infer-b'jcureștean, după ce, in ac
tualul campionat, a întrecut pe Di
namo și a făcut meci nul cu Steaua, 
feroviarii au repurtat 
„vedeta" cuplajului de 
„23 August" o victorie 
deplin meritată, în fața 
greșul: 3—2 (0-1). 
ieri ai rapidiștilor are 
fante și asupra clasamentului general, 
aducind formația din Giulești pe o 
poziție excelentă, în luptă directă 
pen ir u primul loc.

Rapid a jucat ieri mai clar decît 
Progresul, a atacat mai mult și a 
avut în special in repriza secundă, 
o superioritate evidentă.

Explicația principală a succesului 
obținut ieri de Rapid trebuie căutat, 
în primul rînd, in comportarea linii
lor de atiac. In timp ce feroviarii 
au prezentat un cvintet ofensiv mai 
activ, mai mobil, care a căutat in- 
frr-una poarta adversă și care a găsit 
în repriza secundă o bună formulă 
de joc (Ionescu 
Caricaș, căutînd 
perul advers 
du-și un rol 
și realizator 
canții de la 
gură destul 
rînd, pentru 
tor cu „servici" defectuos 
corespuns ca centru atacant 
rol pe care-l joacă de obicei în aceas
tă echipă Smărăndescu I. Și în al 
doilea rînd pentru că, după acciden
tarea lui Mafteuță, înlocuitorul aces
tuia. Protopopescu, n-a putut să lege 
jocul sau să păstreze balonul nici pe 
de parte așa cum o făcea Mafteuță. 
Adăugind că Olaru. după un început 
promițător, a intrat în anonimat (pare 
nepus la punct cu pregătirea fizică) 
iar cele două aripi, Copil și Baboie, 
s-au văzut prea puțin în joc, avem 
imaginea completă a slabei forțe de 
joc pe care a prezentat-o ieri atacul 
Progresului. De altfel, Progresul a 
contat mai mult la începutul meciului 
(15—20 de minute) și în final, cînd 
a reușit să reducă scorul. Prea puțin, 
desigur, pentru a obține victoria sau, 
măcar, aprecierile spectatorilor. De 
altfel nartida a fost în general lentă.

a fost începutul în-

duminică în 
pe stadionul 

la limită, dar 
formației Pro- 
Succesul de 

urmări impor-

n-a mai jucat lingă 
să-l scoată pe sto- 
dispozitiiv și asumîn- 
distribuitor de mingi 
faza decisivă), ata-

din
de 
în

Progresul au făcut o fi
de ștearsă. In 
că Pașcanu — un jucă- 

,serv ici"

primul

- n-a 
retras,

Mai pasionant 
trecerii. Și aceasta, mulțumită celor 
de la Progresul. Acționînd cu Olaru 
virf de atac, alb-albaștrii și-au creat 
două 
cant 
tîlnit bara (min. 2) iar apoi a trecut 
peste poartă (min. 7). Rapid reac
ționează... rapid, dar în atac Ionescu 
și Dinu se încurcă reciproc și pierd 
bune ocazii de gol. Primul punct este 
obținut de Progresul, în min. 23, în 
urma unui șut de la peste 20 metri

bune ocazii prin noul lor ata- 
Dar, o dată șutul acestuia a în-

al lui Mafteuță. care l-a surprins pe 
portarul feroviar. După acest gol do
mină Rapid, dar Georgescu și Kraus 
ratează.

Imediat după reluare (min. 48), 
Dinu trimite o minge ușoară spre cen
trul careului, apărătorii Progresului 
ezită și Ionescu împinge balonul în 
poartă. Tot Ionescu înscrie și aJ doi
lea gol al echipei sale, reluînd cu ca; 
pul, in min. 60, o centrare a tui 
Kraus. Victoria Repidului se contu
rează și mai dar în min. 77 cînd 
apărătorii de la Progresul rămîn spec
tatori la o cursă a lui Kraus și 
acesta introduce balonul în plasă cu 
un șut puternic. După 3 minute, 
Olaru înscrie spectaculos, din cădere, 
reducînd scorul. In ultimele minute. 
Progresul luptă pentru egalare dar 
nu cu destulă convingere. Pozițiile 
mai avansate acum ale apărătorilor 
de la Progresul permit rapidiștilor 
să-și creeze încă două ocazii clare 
de gol, ratate însă de Ionescu (șut 
pe lîngă poartă, după ce trecuse prin 
dribling de 3 adversari) și Năsto- 
rescu.

Arbitrul V. Drug a condus corect 
RAPID: Niculescu — Lupescu, Mo- 

troc, Dan Coe — Neacșu, Langa — 
Năsturescu, Georgescu. Ionescu, Dinu. 
Kraus (min. 85 Codreanu).

PROGRESUL: Cosma (min. 51
Opanschi) — Pana it. Caricaș, Soare 
— Ioniță. Știrbei — Copil, Olaru, 
Pașcanu, Mafteuță (min. 31 Protopo
pescu), Baboie.

RADU URZICEANU
La tineret, Rapid — Progresul 

3—2 (2—2).

Victorie la scor a fotbal.
Minerul - Crișan

- Iubi- 
fotbal din Lupeni, care au 
de la meciul Minerul — Cri- 
avut ce regreta. Formația 
prestat un joc foarte bun

LUPENI 21 (prin telefon), 
terii de 
absentat 
șana au 
gazdă a
și a obținut o victorie meritată, la 
scor. Echipa orădeană a încercai in 
prima repriză să suplinească pregă
tirea tehnică printr-un joc foarte 
dur. Urmarea 7 Doi jucători de la Mi
nerul au părăsit terenul accidentați 
(portarul Sziklai in min. 13 și Mi- 
haly în min. 30). La intervenția ar
bitrului C. Nițescu (Sibiu), care a 
dat nenumărate avertismente, fotba
liștii din Oradea renunță in repriza 
a doua la durități, fapt care permite 
gazdelor să preia inițiativa. De alt
fel, in această repriză arădenii 
trecut de centrul 
de... trei ori.

Jocul începe cu 
locale dar primul 
abia in min. 35, de 
din voie o centrare a lui Cotroază. 
Ritmul jocului crește, Minerul este 
acela care atacă dezlănțuit și pune la

terenului
i au 
doar

echipei 
înscris

dominarea
gol este
Drăgoi, care preia

Un meci al ratărilor: STEAGUL ROȘU—PETROLUL 2-0 (1-0)
de la
părea 

cucerit 
goluri 
în pe-

doilea gol, trei

judecind după 
jocului, Steagul

situații

aspectul 
roșu a

BRAȘOV 21 (prin telefon 
trimisul nostru). Oricît ar 
de curios, Steagul roșu a 
azi o victorie, marcînd două 
nu din ocaziile avute și nici
rioadele cînd a avut superioritate 
teritorială. Mai mult chiar, victoria 
„stegarilor" cu 2—0 (1—0) asupra 
Petrolului a stal pînă în min. 76 
sub semnul incertitudinii, pentru că 
ploieștenii au avut pînă la primirea 
celui de al 
favorabile.

Și totuși, 
general al
cîștigat pe merit. Golul lui Selymesi 
II din min. 76 a redus la minimum 
șansele Petrolului de a mai egala 
și a pus de fapt capăt în mod prac
tic unui meci disputat într-o alură 
specifică de campionat, dîrz, în care 
perioadele de fotbal (de un nivel 
acceptabil, dar nu la nivelul posi
bilităților celor două echipe) au 
alternat cu cele de luptă intensă.

Ceea ce a decis, în ultimă instanță, 
această întîlnire a fost ritmul de 
joc, impetuozitatea în atac, puterea 
de luptă, jocul mai direct pe poartă 
și eficacitatea, 
am găsit mai 
Steagul roșu, 
cu meciul cu

la poartă (17 
ales în perioa- 
avut inițiativa, 

iar în final

total), mai
echipa a
interesant,
prin frecvența fazelor de

avut două aspecte distinc-

Și aceste atribute le- 
mult în jocul echipei 
care — comparativ 

Steaua — s-a mișcat

In întîlnirea de azi, apărarea a pă
rut penetrabilă ; în schimb atacul — 
cît timp a funcționat cu cinci oameni 
(Meszaros l-a înlocuit în min. 67 
pe Szigeti, care accidentat a trecut 
pe extremă) — a fost deosebit de 
activ, insistent și eficace (în total 
33 de șuturi, dintre care 26 pe poartă 
sau de puțin pe lîngă poartă).

Petrolul s-a comportat mai bine 
decît în meciul cu Dinamo, dar li
nia de atac a acționat prea lent și 
n-a insistat suficient 
șuturi în 
dele cînd

Meciul, 
pasionant 
poartă a
te. Tn prima repriză, inițiativa a 
aparținut majoritatea timpului local
nicilor, care au atacat de la în
ceput într-un ritm rapid, tumultuos, 
cu acțiuni colective, periculoase, des
fășurate mai ales pe partea stîngă. 
Dar ei nu reușesc să deschidă scorul 
decît în min. 29, după ce au ratat 
cîteva ocazii bune (printre care o 
bară a lui Selymesi II în min. 8) 
și cînd nu se aștepta nimeni. Necula 
a interceptat o pasă trimisă „acasă" 
de Florea și a înscris: 1—0. In a- 
ceastă perioadă, Petrolul a avut unele 
situații favorabile prin contraatac, 
dar suturile Ini Dridea I și A. Mun-

grea încercare apărarea oa 
repriza secundă. atacul 
funcționează foarte bine, 
acțiunilor ofensive se tem 
turi. In minutul 57, Mim 
al doilea gol prin Drăgoi, 
formă un 11 metri (fum 
a comis he nț in careu), 
poartă de toată frumos 
cel de-al treilea gol. Mih 
zi iui Staudt, care cu cc 
mingea in bară. Mtn^a 
teren și Cotroază atent 
capul (min. 61). In conri 
peții trec prin emoții n 
gazdă ratează alte <x»rii_ < 
(Staudt și Comșa trag ii 
fundașii KOszegi și Iacob

Badea a pierdut o ocazie bună pa- 
sînd în urmă, fără rost. După pauză. 
Steagul roșu scade ritmul de joc, 
iar inițiativa trece de partea oaspe
ților, care stăpînesc mai bine mij
locul terenului însă continuă să ac
ționeze lent și fără hotărîre la 
poartă. Pe rînd ratează A. Munteanu 
(min. 57). Moldoveana (min. 59) și 
mai 
avut 
lui: 
gea 
dar și alături de poarta goală, ratînd 
egalarea. In plină dominare a plo- 
îeștenilor, în min. 76, Meszaros fen- 
tează doi adversari și apoi îi pa
sează lui Selymesi II. Acesta pătrunde 
în viteză în careu și trimite un șut 
năpraznic sub bară : 2—0 I

Arbitrul V. Dumitrescu Buc. a con
dus atent și autoritar.

STEAGUL ROȘU : Haidu-Jenei,
Postolache, Filimon (min. 60 Băr- 
bulescu) -Campo, Szigeti (min. 67 
M'eszaros)-Hașoti (Szigeti), Năftănăi- 
lă, Necula, Meszaros (Hașoti), Sely
mesi II.

PETROLUL: Ionescu-Pahonțu,
Fronea. Florea-Ivan, M. Marcel-Ba- 
dea (min. 75 Cristache), Tabarcea 
(Badea), Dridea I, A. Munteanu. 
Moldoveanu.

ales Dridea 1 (min. 72) cînd a 
cea mai mare ocazie a meciu- 
scăpat singur a arunca! min- 
peste Haidu ieșit din poartă,

PETRE OAȚLI

La tineret: Steagul roșu-Petrolul

Știința
pe tere

ci
21 (prinTIMIȘOARA, 

la trimisul nostru). O 
modă, fără emoții, duț 
destul de anost, cu puțin 
să 
se 
(al

victorie a ech 
le-a oferit și i

și-a asigurat 
goluri încă dir

pasioneze publicul — 
poate rezuma succe: 
cincilea — în acest 

pe teren propriu) în
moviștilor băcăoani. De 
peste 12.000 de spectato 
sit stadionul „23 Augu 
ușor regret că jocul temi 
frumoasă 
vorite nu 
bun.

Știința 
de două
priză cînd, deși n-a fos 
adversarei sale, are mer 
jucat mai deschis căut 
în apărarea adversă. Di 
chipa din Bacău a arăt: 
ceput că este venită pent 
un punct. Oaspeții au 
jocul, n-au cedat ming 
rință, încercînd să rezolv 
tripletă acțiunile de at;

Primele minute ni-1 ar; 
cel mai periculos atac: 
vist. El șutează puterni 
(min. 6) dar Urziceant 
ține. In faza imediat 
Manolache — lansat 
vers — este ușor jem 
Arbitrul acordă cu pre; 
rință 11 m, iar Lereter 
1—0 (min. 6). Urmează 
de joc la centru în c; 
ratează o mare ocazie 7>



Farul-Știința Cluj 4-2 (1-2)
ciuda unei dominări accentua- 

aproape întreaga primă repriză, 
tănțenii n-au reușit să înscrie 

în ultimul minut de joc al 
izei, prin fundașul Buzea — care 
se și el mult înainte. Acest gol 
căzut" la scorul de 2—0 pentru 
ni, care reușiseră să fructifice 
urele ocazii avute pină atunci, pe 
raatac. Primul gol al 
se înscris în mintul 5, 
ei care lansat pe aripă, 
pînă în apropierea liniei 
unde a șutat în plasă, 
hi foarte dificil. Golul al doilea 
oaspeților (min. 44) a pornit tot 
la Matei care a centrat prin fața 
ții și Adam a reluat cu capul, 
aproape. (La acest gol, o parte 

vină revine portarului Ghibă- .... _ r ______  ______
cu care a privit, fără să inter- se găsea în poziție de ofsaid, apre

ciată ca pasivă de către arbitru. 
El a primit balonul șutat de Ciosescu, 
după ce mingea se lovise de un 
adversar, și a marcat. Oaspeții au 
protestat dar arbitrul a rămas ferm 
pe decizia sa.

în general, jocul a plăcut, în spe
cial datorită fazelor frumoase de a- 
tac realizate de localnici. Ei au 
jucat mult mai bine decît adver
sarul lor și puteau să-și asigure vic
toria încă din prima repriză cînd. 
paradoxal, și-au întrecut adversarii 
mai net decît în cea de-a doua re
priză, adică cea în care au marcat 
3 goluri. în general, ceea ce ne-a 
plăcut la echipa constănțeană a fost 
ritmul ei de joc bine susținut, pu
terea de luptă a jucătorilor. Se cere 
însă, din partea jucătorilor de la 
Farul, mai multă atenție în apărare. 
Știința Cluj a aplicat o tactică emi
namente defensivă care, dacă pînă 
la un moment dat părea să dea re
zultate. s-a dovedit finalmente fa
limentară.

întilnirea a fost condusă satis
făcător de arbitrul Gh. Popovici, de
butant la centru intr-un meci de 
categoria A. La fluierul său, s-au 
aliniat următoarele formații:

Farul Constanța: Ghibănescu-Bu- 
zea, Brînzei. Florescu-Stancu, Pleșa- 
Moroianu. Bukossi, Ciosescu. Dinu
lescu, Mănescu (din minutul 67, Va- 
silescu).

Știința Cluj: Ringheanu-Cromeli, 
Costin Cîmpeanu-Georgescu. Mure- 
șan-Marcu, Adam, Gane, Popescu, 
Matei.

Știinfei 
de către 
a dema- 
de fund 
dintr-un

Repriza a doua a fost mai echi
librată. Constănțenii acționează a- 
cum mai calm și mai bine orientat 
tactic. Biikossi se demarcă cu regu
laritate, se deplasează lateral și 

creează culoar liber lui Pleșa. Golul 
egalizator vine în minutul 52, cînd 
Ciosescu șutează puternic din apro
piere. După acest gol, studenții mar
chează o revenire, ies la atac și ob
țin două „bare" prin Adam și Gane. 
Curînd însă, Farul preia din nou ini
țiativa și asaltează poarta lui Rin- 
gbeanu. Moroianu se remarcă prin 
centrări lungi, peste apărătorii ad- 
verși, centrări care — de altfel — 
vor aduce următoarele două goluri, 
înscrise de Dinulescu, în minutele 
86 și 89. Golul al treilea s-a înscris 
dintr-o poziție dubioasă. Dinulescu

București — C.S.M. Reșița

Obor — Dinamo Pitești 0-0 
T. Severin — C.S.M. Sibiu.

10.
11.
12.
13.
14.

Progresul Alexandria — C.S.O. Cra
iova 2-2 (0-0)

Neamț 4-1 (3-0)

O fază din meciul dintre Dinamo Obor fi Dinamo Pitești

1-0 (0-0)

I. GHIȘA și M. ROXIN, coresp.

C. S. 0. Brăila, Metalul București și Crișul Oradea
conduc in clasamentele categoriei B

• Lupta continuă să fie strînsă în fruntea tuturor celor trei serii • O etapă favorabilă echipe
lor gazde : nici o victorie în deplasare ! • Crișul Oradea a realizat scorul etapei.

în seria I C.S.O. Braila
Ceahlăul Piatra

1. C.S.O. Brăila
2. C.S.O. Galați
3. Prahova Ploiești
4. Știința Galați
5. Foresta Fălticeni
6. Metalul Tirgoviște
7. I.M.U. Medgidia 
8—9. Flacăra Moreni 
8—9. Carpați Sinaia

Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani 
Poiana Cîmpina 
Rapid Focșani 
FI. roșie Tecuci

BRAILA (prm telefon). — A patra 
victorie consecutivă a permis brăile- 
nilor să treacă în fruntea clasamentu
lui seriei I a campionatului categoriei 
B. Numeroșii spectatori au fost mul
țumiți de jocul echipei lor favorite. In
tr-adevăr, C.S.O. s-a prezentat într-o 
bună condiție fizică, a inițiat acțiuni 
spectaculoase, soldate cu șuturi la 
poartă, patru goluri și... destul de mul
te ocazii ratate. înaintarea a fost punc
tul torte al gazdelor. Scorul l-a des
chis Tudor Vasile încă la începutul 
meciului, în minutul 10. Zece minute 
mai tîrziu, o lovitură liberă de la cir
ca 20 de metri este impecabil efectua
tă de Coteț și tabela de marcaj arată 
2-0. Brăilenii atacă dezlănțuiți și în 
minutul 28 Potolea urcă scorul la 3-0. 
începutul reprizei a doua se desfășoa
ră în continuare în nota de dominare 
a gazdelor. Ceahlăul s-a prezentat, în 

1 general, ca o echipă modestă, cu o 
apărare ușor penetrabilă. In minutul 
50 rezultatul aevine 4-0, prin punctul 
înscris de Asiminoaie. Avînd victoria 
asigurată, brăilenii scad ritmul de 
dînd posibilitate adversarilor nu 
mai să... răsufle dar să și reducă 
handicap prin Mungiu. Cel mai 

i de la C.S.O. a fost Coteț, activ și
pirat în acțiuni, iar de la oaspeți — 
Mungiu.

ETAPA VIITOARE: C.S.O. Galați— 
Flacăra Moreni, C.F.R. Pașcani— 
Știința Galați, Prahova Ploiești — 
C.S.O. Brăila, Metalul Tirgoviște — 
Ceahlăul P. Neamț, Rapid Focșani — 
Poiana Cîmpina, Carpați Sinaia — 
I.M.U. Medgidia, Foresta Fălticeni — 
FI. roșie Tecuci.

trecea prin fata 
înscris de Buzea 
intervalul de un 
care arbitrul l-a

ă. balonul care 
ții sale). Golul 
fost înscris 

nut și ceva pe 
ăugat pentru compensarea timpu- 

scurs la o accidentare a lui Rin- 
eanu. De remarcat că în această 
imă repriză Farul a șutat de 27 

ori la poartă, dar n-a putut fruc- 
ica din cauza formei excepționale 

i Ringheanu. Acesta a apărat 
r'ă greșeală, spre deosebire de Ghi- 
nescu, vinovat la ambele goluri 

rimite. Localnicii au greșit însă 
ționînd prea mult în tripletă și 
eglijînd în special aripa stingă.

în

din Lupeni:
joc. 
nu- 
din 
bun 
ins-

IN SERIA A ll-A C.S.M. MEDIAȘ-METALUL BUCUREȘTI 0-8

ă scoată mingea de două ori de pe 
inia porții). Ultimul gol este înscris

Comșa in min. 85. De semnalat 
n atac al oaspeților (min. 84) termi- 
t cu un șut in bară tras de Na
th.

MINERUL: Sziklai (Mihalache) - 
ihăilă, Dan II, Sima II (Izghireanu) 
Szdke, Mihaly (Sima II) — Cotroa- 

ză, Comșa, Staudt, Ion C. Ion, Drăgoi.
CRIȘANA: Szalagyi — K&szegi, So

lomon, Iacob — Bodo, Vlad — Szucs,
Ipferică, Harșani, Szakacs, Pop 

(Nemeth).

I. C1ORTEA și
S. BÂLOIU — coresp.

La tineret: Minerul Lupeni — Cri- 
șana Oradea 1—1 (0-0).

I

I. BALTAG — corespondent

a a cmcea victorie
riu: 3-0 (2-0) 
o Bacău

în două
40) dar 
neatenți.

sînt
handicap

pe

dar 
în 
R.

cu

Urzi- 
picioa- 
Lazăr, 
Bîtlan, 
tl va

m. Apoi, Remus Lazăr ia o acțiune 
pe cont propriu, trece de trei ad
versari și de îa 18 m trage prin 
surprindere, sus la colț: 2—0 în min. 
35. Apoi, dinamoviștii trec hotărîți 
în atac. Turcan dă mari emoții su
porterilor Științei luftînd 
situații critice (min. 37 și 
Meder și respectiv Nemeș, 
nu reușesc să fructifice.

-ț La reluare, dinamoviștii 
punctul de a reduce din
chiar din primul minut: Hîrșova dă 
o minge la portar, pe care Gram o 
interceptează în careu 
ceanu blochează curajos 
rele dinamovistului. Apoi, 
accidentat, va ii înlocuit
fapt pe care atacul Științei 
resimți mult. Scorul partidei este 
pecetluit în min. 54 de către Mano- 
lache: după o cursă frumoasă, ri
dică mingea peste Ghiță : 3—0.

în continuare, studenții parcă nu 
mai insistă pentru rezultat, mai ales 
că din min. 63 ei rămîn în 10 oa
meni, M. Popa fiind accidentat.

Arbitrul Ion Dumitrescu (Bucu
rești) a condus corect și autoritar — 
cu excepția greșelii amintită mai 
sus.

ȘTIINȚA : Urziceanu-Hîrșova. Tur
can, Botescu-Lereter, Tănase-Igna. 

R. Lazăr (Bîtlan), Manolache, M. 
Popa, Mițaru.

DINAMO BACĂU: Ghiță-Giosanu, 
‘ Gros, Cincu-Rădulescu, Ciripoi-Popa, 
1 Iancu, Gram, Meder, Nemeș.

A VASII III

GH. NICOLAESCU
La tineret Farul-Știînța Cluj 2—0 

(1-0).

Flacăra Moreni — I.M.U. Medgidia 
3-1 (0-0) ’

Prahova Ploiești — C.F.R. Pașcani 
3-0 (0-0)

Știința Galați — Foresta Fălticeni 
1-0 (0-0)

FI. roșie Tecuci — Metalul 
viște 0-0

Poiana Cîmpina — C.S.O.
2-2 (1-1)

Rapid Focșani — Carpați
0-2 (0-0)

Cu toate că a dominat tot timpul 
jocului — fapt concretizat și de rapor
tul de cornere care îi este favorabil: 
9—1 — C.S.M. nu a realizat decît un 
scor alb. Explicația ? Neprecizia in șut 
a atacanților echipei locale, dar și jo
cul foarte sigur al apărării forma
ției bucureștene. Oaspeții au jucat bine 
in cîmp, dar n-au insistat la poartă. 
Dintre ratările cele mai evidente no
tăm : Tirtău (Metalul) trage în bară 
în min. 13; Matei (C.S.M.) aflat doar 
la 6 metri de poartă trage afară (min. 
24); Ziegler (C.S.M.), in apropierea 
porții (min. 84) lovește prea încet 
.mingea, astfel că portarul Niculescu 
reține cu ușurință

Arbitrul Gh. Hulpe (Cluj) a condus 
bine formațiile:

C.S.M.; Blesch — Szabo, Oancea, 
Olteanu — luhasz, Kezdi — Deak 
(min. 15 Moșoiu), Sakacz, Ziegler, 
Noian, Matei.

METALUL: Niculescu — Ștefănes- 
cu, Szabi, Stere — Malschi, Popescu 
(min. 73 Tischler) — Buza tu, Nicolae, 
Coteț, Tîrțău, Dumitru.

DAN ViNTILA, corespondent

Unirea R. Vîlcea — Tractorul Bra
șov 3-0 (0-0)

C.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș
2-0 (2-0)

Știința
3-3 (2-0)

Dinamo
Drubeta

amînat (se joacă miercuri).
CLASAMENTUL

1. Metalul București 8 5 2 1 13: 4 12
2. Dinamo• Pitești 8 4 3 1 15: 6 11
3. C.S.M. Sibiu 7 5 1 1 18: 8 U
4. Unirea R. Vîlcea 8 3 2 3 10: 8 8
5. Chimia Făgăraș 8 s 0 4 14:15 8
6. C.F.R. Roșiori 8 3 2 3 11:15 8
7. C.S.M. Reșița 7 2 3 2 17:12 7
8. C.S.M. Mediaș 8 2 3 3 13:15 7
9. Dinamci Obor 8 2 3 3 11:14 7

10. Știința București 8 2 3 3 14:19 7
11. C.S.O. Craiova 7 1 4 2 11:11 6
12. Tractorul Brașov 8 2 1 5 11:16 5
13. Progresul Alexandria 8 1 3 4 9:19 5
14. Drubeta T. Severin 7 1 2 4 9:14 4

Tîrgo-

Galați

Sinaia

U.T.A. nu se regăsește: 23 cu C.S.M.S., la Arad!
ARAD, 21 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Un zimbet trist a 
alunecat pe fața ultimilor spectatori 
rămași in tribunele stadionului, cînd 
Țirlea a înscris cel de al doilea gol 
al echipei sale (min. 89). Un zimbet 
pentru reușita acțiunii atacantului de 
la U.T.A. întovărășit de tristețea pri
cinuită de noua infringere pe teren 
propriu a arădenilor: 2—3 (1—1) cu 
C.S.M.S. Iași.

In meciul de azi U.T.A. a fost 
neputincioasă și această neputință 
a fost pregnantă îndeosebi in cea 
de a doua parte a jocului, cind oas
peții au luat conducerea.

In primele 45 de minute gazdele 
au atacat poarta adversarilor cu mai 
multă încredere în forțele lor și 
„bara' lui Neamțu (min. 7), și golul 
lui Tîrlea (min. 17) au avut darul 
să le sporească speranțele. Au fost 
insă „fulgere' izolate, pe un cer întu
necat. Pe măsura desfășurării parti
dei. fotbaliștii din Arad au pierdut 
puțin cite puțin pasul. Cineva ar 
putea spune : dar dacă ar fi realizat 
încă două din ocaziile avute ? Este 
adevărat, au avut ocazii, dar ele n-au 
fost fructele firești ale jocului echi
pei, ci ale intimplării. ale unor si
tuații de moment. U.T.A. a pierdut 
întilnirea. nu pentru că n-a știut să 
contracareze tactica cu doi centri și 
— paradoxal — nici datorită greșeli
lor, de „ultimi instanță', ale apără
torilor (care au favorizat înscrierea 
celor trei goluri ale oaspeților: Voi
ce min. 24 și 65, Constantinescu min. 
79), ci pentru că, in esență jocul său, 
in ansamblu, a fost sub valoarea 
celui practicat de oaspeți.

Ieșenii au fost superiori sub toate 
raporturile. O valoare tehnică mai ri
dicată a întregii echipe, robustețe și 
hotărire in duelurile pentru cîștigarea 
baloanelor, o idee tactică precisă în 
desfășurarea acțiunilor, o dorință evi
dentă de a obține un rezultat favo
rabil — iată argumentele care au de
terminat cele scrise pe tabela de 
marcaj. Jocul formației din Iași s-a 
distins prin spiritul său constructiv, 
prin folosirea judicioasă a fiecărui 
balon, in scopul obținerii golului, țe
lul oricărei acțiuni in fotbal.

Portarul O joc (inlocuitorul lui Faur, 
accidentat in min. 12) care a făcut o 
partidă remarcabilă (ridicind moralul 
coechipierilor ce activau in fața sa) 
și Votca, prezent la toate fazele de 
gol și pe tot terenul, au garantat 
frumoasa victorie obținută de ei pe 
stadionul din Arad. Mențiuni se cu
vin și pentru Dragomirescu, V. Po
pescu, Vomicu și Constantinescu. In 
min. 81, jucătorul 
a fost eliminat de 
„tragere de timp".

Arbitrul Gavrilă 
condus bine.

U.T.A.: Coman
Penzeș — Neamțu,
Sasu, Tîrlea, Floruț, Toma.

C.S.M.S. lași : Faur (Ojoc) - Scar- 
lat, Motoc, Dragomirescu 
(Smărăndescu II 
— Pop, Votca, 
nicu, Milea.

Vomicu (C.S.M.S.) 
pe teren pentru

Pop (Brașov) a

- Sziics, Capaș, 
Mețcas — Leac.

Danileț 
min. 45), V. Popescu 
Constantinescu, Vor-

V. PAUNESCU
In meciul de

C.S.M.S. Iași 1-5 (1-4).
tineret: U. T. A.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 

tate exacte :
12 rezul-

I. Farul—Știința Cluj 1
II. Progresul—Rapid 2
III. Viitorul—Steaua 2
IV. Minerul—Crisana 1
V U.T.A.—C.S.M.S. 2
VI. Știința Timișoara — Dinamo

Bacău__________________________ 1

VII. Steagul roșu—Petrolul
VIII. Poiana Cîmpina — C.S.O.

Galați
IX. A.S.M.D. Satu Mare—Recol

ta Cărei
X. Milan — Internazionale
XI. Atalanta — Bologna
XII. Napoli — Fiorentina

Variante depuse aproximativ 231.000.

1

x

1
x
2
1

ETAPA VIITOARE (28 octombrie) : 
C.S.O. Craiova—C.S.M. Mediaș; Chi
mia Făgăraș — Progresul Alexandria, 
Dinamo Pitești — Știința Buc., C.S.M. 
Reșița—C.F.R. Roșiori, C.S.M. Sibiu— 
Dinamo Obor, Metalul București — 
Tractorul Brașov, Unirea R. Vîlcea— 
Drubeta T Severin

In seria a IlI-a Crișul Oradea — 
Industria Sirmei C. Turzii 5-0 (4-0)
ORADEA, 21 (prin telefon). — Der

biul etapei a satisfăcut pe deplin pu
blicul spectator. A fost un joc dina
mic, cu faze spectaculoase. Apărătorii 
orădeni au respins cu succes atacurile 
oaspeților, iar mijlocașii au avut un 
rol deosebit în lansarea contraatacu
rilor, purtate în mare viteză, în spe
cial pe extreme. Pop, lakab și Bakos 
au trecut cu regularitate de adversa
rii lor direcți. Scorul a fost deschis de 
Pop in minutul 8. In minutul 16 oas
peții ratează egalarea: Chețan trage 
defectuos o lovitură de la 11 metri a- 
cordată la un henț în careu comis de 
Boroș. Suita golurilor a continuat în 
min. 33 cînd a marcat Bakos. Au ur
mat în ordine golurile lui Pop (min. 
37), Bakos (min. 43) și Jakab (min. 
88, cel mai frumos gol al întîlnirii).

A arbitrat corect Constantin Ion 
(Brașov).

CRIȘUL: WE1CHELT — Boroș, 
OȘAN, Zaharia — Șchiopu, Șandru— 
ȘOVĂIALA (Georgescu), Avramescu, 
BAKOS, POP. JAKAB

INDUSTRIA STRM1I : Poptiță (Du
ca) — Goarnă, Chiorean, Bindean — 
RAAB, Gh Lazăr — NEMES, 1. Con
stantin. CHEȚAN'. Drăghici, SANDOR.

C.F.R. I.R.T.A. Arad — Mureșul 
Tg. Mureș 1-0 (0-0)

Arieșul Turda — C.S.O. Baia-Mare 
3-1 (2-0)

Jiul Petrila — Vagonul Arad 0-0
C.S.M. Cluj — Unirea Dej 3-0 (2-0)
A.S. Cugir — C.S.O. Timișoara 5-1 

(0-0)
A.S.M.D. Satu-Mare — Recolta Că

rei
CLASAMENTUL

1. Crișul Oradea 8 5 2 1 15: 6 12
2. Arieșul Turda 8 3 4 1 10: 6 10
3. A.S.M.D. Satu-Mare 8503 8: 8 10
4. C.S.M. Cluj 8 3 3 2 13: 6 9
5. Jiul Petrila 8 2 5 1 13: 6 9
6. Vagonul Arad 8 3 2 3 9: 7 8
7. C.S.O. Baia-Mare 8404 14:13 8
8. Ind. Sîrmii C. Turzii 8323 12:13 8
9. C.S.O. Timișoara 8404 11:19 8

10. Recolta Cărei 8 2 2 4 13:15 6
11. A.S. Cugir 8305 12:17 6
12. Mureșul Tg. Mureș 8 2 2 4 9:13 6
13. Unirea Dej 8224 10:16 6
14. C.F.R. I.R.T.A. Arad 8 2 2 4 4: 8 6

ETAPA VIITOARE: Unirea Dej—
A.S.M.D. Satu-Mare, Vagonul Arad— 
Crișul Oradea, Mureșul Tg. Mureș— 
Arieșul Turda, C.S.M. Cluj — C.F.R. 
I.R.T.A Arad, C.S.O. Timișoara — Re
colta Cărei, Jiul Petrila — C.S.O. 
Baia-Mare. Ind. Sîrmei Cîmp. Turzii— 
A.S. Cugir.



La Moscova continuă:

Șl ION GHEORGHE MAURER IN BIRMANIA
(Urmare din pag. 1)

vcală, în parcul de odihnă și la noul 
hotel „lnya“, construit cu ajutorul 
Uniunii Sovietice. Au fost vizitate de 
asemenea grădina zoologică, unde se 
află un elefant alb despre care se spu
ne că ar fi singurul din lume. In parc, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost rugat de numeroase mame să se 
fotografieze împreună cu copiii lor. Au 
mai fost vizitate și alte puncte ale 
Rangooruilui, printre care mai multe 
obiective sociale și culturale.

Opinia publică birmană manifestă 
un puternic interes pentru vizita oas
peților romini. Presa din Rangoon a 
publicat duminică numeroase fotogra
fi și relatări in legătură cu vizita. 
Ziarele au înserat în ultimele zile un

mare număr de articole consacrate ță
rii noastre tratînd teme ca economia 
rominească in anii puterii populare, 
dezvoltarea industriei petroliere, in
dustria siderurgică, producția și ex
portul de locomotive, producția bunu
rilor de larg consum, dezvoltarea invă- 
țâmintului superior, noul sistem de 
conducere a agriculturii, producția de 
mașini agricole, creșterea nivelului de 
trai, stațiunile de odihnă, lichidarea 
analfabetismului, construcția de locuin
țe. Toate articolele consacrate Repu
blicii Populare Romine atestă dorința 
de a cunoaște experiența țării noastre 
și de a dezvolta relații reciproc avan
tajoase, puse in slujba intereselor ce
lor două țări, colaborării internaționale 
și a păcii.

Turneele finale ale campionatelor mondiale de volei
MOSCOVA (prin 

telefon de la tri
misul nostru spe
cial).

Sint înfringeri și 
înfringeri. Sint 
mai iutii cele fi
rești, justificate de 
raporturi reale de 
valoare și forță, 

unele pot trage cite

I

dintre acestea
dată in balanță ca o victorie. Este

Și 
o 
categoria așa-numiteior înfringeri o- 
norabile. Mai sint apoi altele, care 
fac pur și simplu să roșești și pentru 
care orice scuze sau explicații tre
buie respinse fără rezerve.

Ziua de simbătă a adus echipelor 
noastre naționale angrenate in tur
neele finale ale campionatelor mon
diale de volei două insuccese, amîn-

Dinamo București a cîștigat la scor 
derbiul campionatului musculin de handbal

Dacă cineva ar fi făcut un sondaj 
printre miile de spectatori veniți să 
asiste la meciul Dinamo București — 
Steaua, derbi al campionatului mas
culin de handbal, credem că nimeni 
nu ar fi pronosticat o victorie atît 
de categorică a dinamoviștilor. Că 
în acest meci Dinamo avea prima 
șansă, nu era un lucru de nepre
văzut, deși Steaua întrecuse cu cîte- 
va zile înainte redutabila echipă 
Dukla Praga. Dar, ca la sfîrșit tabela 
de marcaj să arate scorul de 19—5 
in favoarea echipei Dinamo — după 
ce la pauză fusese 9—1 1 — iată ceea 
ce era foarte greu de bănuit.

Și totuși... cum a fost posibil ? 
Jucînd excepțional, mai ales in a- 
părare. unde erau pur și simplu de 
nedepășit, dinamoviștii au „zburdat" 
pe teren din primul și pînă în ulti
mul minut. Cu puțin înainte de fluie
rul final ei jucau de parcă atunci în
cepuseră meciul I Voința de a învinge, 
pregătirea fizică ireproșabilă și o ga
mă variată de combinații tehnice și 
tactice s-au Împletit în evoluția di
namoviștilor, dîndu-ne imaginea va
lorii lor de necontestat. Ce s-ar mai 
putea adăuga la toate acestea ? Doar 
că am dori să-i vedem cit mai des 
comportindu-se astfel...

Despre handbaliștii echipei Steaua 
nu se pot spune prea multe lucruri. 
Parcă n-ar ti lost pe.... teren. Ei au 
făcut in acest joc doar act de pre
zență I Altfel nu poate fi calificată 
evoluția lor intr-un meci în care după 
50 de minute, realizaseră doar 3 
goluri prin Jacob, dintre care unul 
din 7 m.

Jocul din deschidere, Știința Bucu
rești — Rapid București, foarte echi
librat și dinamic. Victoria a revenit 
studenților cu 14—13 (4—5). prin-
tr-un gol înscris în ultimele minute.

(c. »)

In curind

de la egal la egal.
(Urmare din pag. 1)

a fost foarte clară, 
mondial Alimbeg 

Bestaiev a fost combativ și a luptat 
deschis în fața lui Alexandru Tampa. 
Ultimul a evitat angajarea și de aceea 
a și primit avertismente pentru pasi
vitate. Bestaiev cîștigă la puncte, 
după nenumărate procedee tehnice. 
Ștefan Tampa (cat. 78 kg) a obținut 
un excelent rezultat de egalitate în 
fața lui Vladimir Gorbatenko. La 
„mijlocie" Fr. Bolla l-a invins la 
puncte pe campionul Uniunii Sovie
tice Aram Agabekian. N. Pavel reu
șește un meci egal cu Gunnar Sitko, 
iar Ion Herman (grea) este invins 
la puncte de Alexandr lvanițki.

lui din Moscova 
Fostul campion

Iată celelalte rezultate: 
masculin, seria I: Tractorul

Craiova — Voința Sibiu H—22 
(6—10); Știința Tg. Mureș — Teh- 
nometal Timișoara 18—18 (12—9).

feminin, seria I: Rapid București— 
Tractorul Brașov 12—5 (8—2); Pro
gresul București — S.S.E. Constanța 
9—2 (4-1); S.S.E. Ploiești — Uni
rea București 13—5 (5—1); Faianța 
Sighișoara — Știința București 9—5 
(5-2) 1Bra-

Handbaliștii de la Dinamo joacă, iar cei de la Steaua se... uită ! Lucian Popescu 
S-a infiltrat printre apărătorii de la Steaua șl aruncă nestingherit la poartă

două făcînd parte din cele două ca
tegorii amintite mai sus. In prima 
categorie se încadrează înlrîngerea 
suferită de reprezentativa noastră fe
minină în fața echipei R.S.C., în cea 
de a doua infrîngerea echipei mascu
line de către naționala Bulgariei.

Deci, din capul locului, s-o spunem: 
fetele, învinse intr-un meci în care 
au întîlnit un adversar cu pregătire, 
valoare, și. în plus, nevoite să în
frunte grave erori de arbitraj, au 
luptat cu strășnicie pentru fiecare 
minge, pentru fiecare punct sau ser
viri. Voleibaliștii noștri, in schimb, au 
întîlnit un adversar in mod clar infe
rior lor din punct de vedere al poten
țialului valoric la capitolul tehnico- 
tactic, însă superiori in ceea ce pri
vește pregătirea morală și de voință 
și, ca atare, combativitate.

Inițial, echipa noastră, începînd in 
formația Nicolau, Drăgan, Corbeanu, 
Coste, Fieraru, Derzei, a arătat o 
netă superioritate, desfășurind un 
joc iute și variat și promițînd o ra
pidă victorie cu 3—0. Aceasta n-a 
durat însă decit primul set, terminat 
cu 15—11 pentru noi, și jumătate 
din cel de al doilea, cam pînă pe la 
13—8. De aici în colo însă, înfumu
rarea voleibaliștilor noștri a dat 
peste cap toate așteptările. Fără alte 
amănunte, spre a nu mai enumera 
greșelile din atac, în care a fost re- 
întronat jocul șablon, și din apărare, 
unde blocajul a fost inexistent iar 
dublajele extrem de neatent efectua
te, vă voi da evoluția scorului, mai 
mult decît elo.cventă și concludentă. 
Deci R.P. Bulgaria — R.P. Romînă: 
setul II: 13—3, 13—8, 14—8, 14—14, 
15—14, 15—15, 15—16, 16—16, 17— 
16, 17—17, 19—17. Setul III: 4—0, 
5—1, 7—3, 7—5, 9—5, 9—9, 10—9, 
10—10, 10—12, 12—12, 13—12. 13— 
13, 13—15. In acest set au mai fost 
folosiți Miculescu, Bărbuță și Chere- 
bețiu, fără strălucire, Chezan, foarte 
slab, și Plocon, acesta din urmă sin
gurul aducînd o oarecare redresare în 
atac a echipei. Setul IV. E 2—1 la 
seturi pentru noi și se pare că 
echipa și-a revenit. Și scorul devine 
repede 1—8, 1—10, apoi 2—10, 2—11. 
Echipa bulgară accelerează însă rit
mul și întărește ofensiva, iar în linia 
a doua și la blocaj luptă energic, re- 
mareîndu-se in special Srîndev, Ko- 
cev, Konstantinov și Zahariev, și este

in curind 8—11, 8—12, 12—12 și 
— “ - - - 4_ț, 4—2, 5—2,

7—7, 9—7. 9—8.
15—12. Setul V: 
5—4, 6—4, 7—4, 
12—8, 12—9, 14—9. Echipa bulgară 
are cîteva momente de derută, ce
dează atacul și reușim să egalăm la 
14. Bulgarii își revin, se concentrează 
și cîștigă cu 16—14. Victoria revine 
astlel echipei R.P. Bulgaria.

Echipa feminină, deși a pierdut, a 
luptat cu multă ambiție, cu voință, 
cedînd numai după ce a folosit toate 
posibilitățile de care este capabilă: 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Romînă 
3—1 (13—15, 16—14, 15—10, 15—12).

In turneul feminin 
zile de jocuri pînă la 
chipei campioane, dar 
virtual cunoscută de 
echipa reprezentativă 
vingătoarea de sîmbătă a campioanei 
mondiale, 
scorul de 
T5—3).

Trezită 
gerea de 
de greșeli și jucînd la un nivel 
foarte apropiat de adevărata sa 
valoare, reprezentativa noastră mas
culină a întrecut duminică 
fără efort echipa Braziliei, 
trei seturi (15—6, 15—11, 
cît a durat partida, echipa 
nu s-a comportat mai slab 
meciurile anterioare, 
cum se știe — a 
seturi echipelor R. 
și R. P. Chineze și 
ale R. P. Ungare 
Cred că orice alt comentariu este 
de prisos. Au jucat: Nicolau, Che- 
rebețiu, Plocon, Miculescu, Fieraru,- 
Derzei. în setul III a mai fost folo-' 
sit Grigorovici.

Alte rezultate: SÎMBATA: femi- 
min: R. D. Germană-Brazilia 3—0; 
R. P. Polonă-R. P. Bulgaria 3—0; 
masculin: R. P. Ungară-R. P. Po
lonă 3—1 ; U.R.S.S.-Iugoslavia 3—1 ; 
R. S. Cehoslovacă-Japonia 3—0; R.- 
P. Chineză-Brazilia 3—2; DUMU 
NICA s Japonia-R. P. Ungară 3—2. 
R. P. Polonă-R. P. Chineză 3—0; 
R. S. Cehoslovacă-Iugoslavia 3—1 : 
U.R.S.S.-Bulgaria 3—0. Duminică e- 
chipele feminine au avut zi de o- 
dihnă.

mai sînt trei 
desemnarea e- 
ea este totuși 

pe acum: este 
a Japoniei, in-

echipa Uniunii Sovietice cu
3—1 (14—16, 15—7, 15—11.

la realitate după înfrîn- 
simbătă, comițînd minimum

seara 
In cele 
15—11) 

Braziliei 
decît în 
— dupăîn care 

luat cîte două
S. Cehoslovace 
cîte unul celor 
și Iugoslaviei.

CONSTANTIN FAUR

ȘTIRI EXTERNE
„Concursul Prieteniei" de la Siena 

ATLEȚII ROMINI,
PATRU

INVINGATORI IN 
PROBE

histul romîn Victor Ciocîltea, care In 
rundele 4 și 5 a remizat cu lohan- 
sen și Ivkov. ocupă locul 4 cu 3 
puncte.

șov — Dinamo Bacău 15—14 (8—3), 
C.S.M.S. Iași — Rafinăria Teleajen 
19—18 (11—8).

masculin seria a Il-a: Știința Pe
troșeni — C.S.M. Reșița 24—20 
(11—11); Știința Timișoara — Dina
mo Brașov 19—18 (11—9); C.S.O.

feminin, seria a Il-a: Banatul Ti
mișoara — S.S.E. Petroșeni 9—5 
(3—1J; C.S.M. Sibiu — Vestitorul 
București 6—0; Favorit Oradea — 
Știința Timișoara 9—19 (6—10); C.S. 
Mureșul Tg. Mureș — Constructorul 
Timișoara 9—5 (4—2).

FOTBAL PE GLOB
IN TURNEUL final al campionatu

lui unional de fotbal, după 15 etape, 
conduce Dinamo Moscova cu 21 punc
te, urmată de Dinamo Kiev și Dina
mo Tbilisi 19 puncte, Spartak Mosco
va și Ț.S.K.A. cu cite 18 puncte. 
Sîmbătă la Moscova campioana ță
rii Dinamo Kiev, a terminat la ega
litate: 2—2 cu Torpedo. Tot cu un

rezultate egal 0—0 s-a terminat me
ciul dintre Șahtior Donețk și Dinamo 
Moscova,

L’A WINDSOR Park din Belfast 
s-a disputat meciul international de 
fotbal dintre echipele selecționate ale 
Irlandei de nord și Angliei. Echipa 
Angliei a terminat învingătoare cu 
scorul de 3—1 (1—0).

telefon). întrecerile 
„Concursului Priete-

SIENA, 21 (prin 
atletice din cadrul 
niei“, desfășurate sîmbata și duminica 
pe stadionul din Siena cn participarea 
atleților din R. P. Polona. R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, R.P.F. Iugo
slavia, R. P. Romînă, Elveția și Italia 
au prilejuit o nouă afirmare a sportivi
lor noștri, care au cucerit de altfel 4 
probe. La greutate-femei Ana Sălăgean 
s-a clasat pe primul loc cu 15,52 m,
1 olanda Balaș a cîștigat săritura în înăl
țime cu 1,80 m, iar Valeriu Jurcâ a 
terminat învingător în probele de 110 
m g. și lungime, cu 14,8 sec. și respec
tiv 7,07 m. In proba de 5.000 m, cîști- 
gată de polonezul Boguszewicz cu 
14:07,6, Zoltan Vamoș s-a clasat pe lo
cul 3 cu 14:36,8 iar C. Grecescu a ocu
pat locul 4 cu 14:45,4. La 1500 m a 
învins Szokowski (R.S.C.) cu 3:54.9, 
urmat de Boguszewicz 3:55,0 și Zoltan 
Vamoș 3:55,2. Concurînd și în proba 
de 200 m plat, V. Jurcă a ocupat locul
2

AHEY (GHANA): 8,17 m la lungime

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat în orașul Kampala (Uganda) 
sportivul Ahey din Ghana, cunoscut 
pină acum doar ca un bun sprinter, 
a sărit la lungime 8,17 m. El a rea
lizat astfel, după Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) — 8,31 m și Boston 
(S.U.A.) — 8,28 m, a treia perfor
manță mondială a tuturor timpurilor 
în această probă.

Au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de tir

cu 22.0 după italianul Sardi 21.9

FEMININA DE BASCHET-

Concursul internațional de gimnastică
(Urmare din pag. 1)

PE APARATE. Paralele: 1. Frede
ric Orendi 9,55 p, 2—4. Nikola Pro- 
danov (Spartak R.P.B.), Alexandre 
Rocosa, Jiri Kubicka (Ruda Hvezda 
R.S.C.) 9,50 p; sol: 1, Nadar Makala- 
tia 9,65 p, 2—3. Mihail Bogus și 
Iuri Țapenko 9,50 p; inele: 1. Fre
deric Orendi 9,55 p, 2—3. Mihail 
Bogus și Premysl Krbec 9,45 p; cal:
1. Iuri Țapenko 9,55 p, 2—3. Lothar 
Foster (Dynamo R.D.G.)' și Cezar 
Cernușca (Dinamo R.P.R.) 9,50 p; 
sărituri: L Nadar Makalatia 9,55 p,
2. Premysl Krbec 9,45 p, 3—4. Mihail 
Bogus și Iuri Țapenko 9,40 p; bară: 
1. Frederic Orendi 9,65 p, 2. Mihail 
Bogus 9,55 p, 3—5. Lothar Foster, 
Alexandre Rocosa și Tzanko Tzenkov 
(Spartak R.P.B.) 9,45 p.

Femei, pe echipe: 1. Dinamo 
U.R.S.S. 186,926 p, 2. Dynamo R.D.G.

186,293 p, 3. Dinamo R.P.R. 181,226 p, 
4. Gwardia R.P.P, 178,193, p, 5. 
Spartak R.P.B. 174,960 p, 6 Ruda 
Hvezda R.S.C. 174,760 p. Individual 
compus: 1. Ingrid Fost (Dynamo 
R.D.G.) 38,598 p, 2. Brigitte Radochla 
(Dynamo R.D.G.) 38,032 p, 3. Lidia 
Labuneț (Dinamo U.R.S.S.) 37,832 p, 
4. Emilia Liță (Dinamo R.P.R.) 37,731 
p, 5. Elena Teajelovna (Dinamo 
U.R.S.S.) 37,665 p, 6. Sofia Murato
va (Dinamo U.R.S.S.) 37,598 p.
PE APARATE. Sărituri: 1. Lidia La- 
bunej 9,633 p, 2. Ingrid Fost 9,566 p, 
3. Emilia Liță 9,433 p; parelele: 1. 
Ingrid Fost 9,633 p, 2. Atanasia Zîm- 
breșteanu (Dinamo R.P.R.); 9,466 p, 
3. Brigitte Radochla 9,466 p; birnă:
1. Elena Teajelovna 9,700 p. 2. Ingrid 
Fost 9,666 p, 3. Sofia Muratova 
9,633 p; sol: 1. Ingrid Fost 9,733 p,
2. Brigitte Radochla 9,700 p, 3. Ele
na Teajelovna 9,633 p.

DESFĂȘURAT la Cardiff meciul de 
fotbal Scoția — Țara Galilor a 
venit primei formații cu scorul 
3-2 (1-1).

ECHIPA
TINERET A R. P. ROMINE 

ÎNVINGĂTOARE LA HARKOV
re
de

de 
in
ii

PRIMA întîlnire internațională 
fotbal în Algeria, după obținerea 
dependenței țării, se va disputa la 
noiembrie la Alger între echipele Al
geriei și Repubicii Arabe Unite. Noua 
federație algeriană de fotbal a fost 
constituită la 21 octombrie și are ca 
președinte pe dr. Maouche. Zilele a- 
cestea federația algeriană va cere afi
lierea la F.I.F.A.

CONTINUINDU-ȘI turneul in Eu
ropa, echipa braziliană de fotbal F.C. 
Santos a jucat la Hamburg cu S.V. 
Hamburg, fosta campioană â R.F. 
Germane. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 3—3 (2—1J.

HARKOV (Agerpres). în ultimul meci 
susținut la ÎLarkov, reprezentativa femi
nină de tineret a R. P. Romîne a reali
zat o frumoasă victorie cu 53—38, în 
fața selecționatei orașului.

Echipele de tineret ale B. P. Romîne 
vor juca, în continuarea turneului pe 
care-1 întreprind în U.R.S.S., în orașul 
Tbilisi, în compania reprezentativelor 
R.S.S. Gruzină.

V. Ciocîltea, pe locul 4 in turneul 
de șah de la Belgrad

In turneul internațional de șah de 
la Belgrad s-au consumat pînă acum 
5 runde și liderul clasamentului con
tinuă să fie iugoslavul Janosevici cu 
4 puncte. El este urmat de marii 
maeștrii iugoslavi Gligorici — 3,5 
puncte (1)) și Ivkov 3,5 puncte. Șa-

Cu meciul de baraj dintre sovieti
cul Zimenko și indianul Karrii Singh 
pentru desemnarea cîștigătorului pro
bei de talere s-a încheiat la Cairo 
cea de-a 38 a ediție a campionatelor 
mondiale de tir. Realizînd 98 de 
puncte din 100 posibile, față de 96 
ale adversarului său, Zimenko s-a 
clasat pe primul loc, aducînd cea de-a 
22-a medalie de aur echipei U.R.S.S., 
care a dominat categoric această edi
ție a campionatelor.

Trăgătorii sovietici au mai cîști- 
gat II medalii de argint și 4 de 
bronz. Pe locul doi în clasamentul 
pe țări, la o distanță destul de apre
ciabilă, s-a clasat echipa S.U.A. — 7 
medalii de aur, 13 de argint și 16 
de bronz, în timp ce Elveția a ocupat 
locul 3 cu 2 medalii de aur, 5 de 
argint și 6 de bronz. Proba de pistol 
viteză a revenit Iui Alexandr " 
cu 589 puncte. Țintașul romin 
gyar a ocupat locul 9 cu 583 
Pe echipe locul întîi a fost 
de U.R.S.S. cu 2333 puncte în timp 
ce echipa R.P. Romîne s-a clasat pe 
locul 6 — 2302 puncte. Finlandezul 
Jonhonen — 537 puncte, la individual 
și echipa U.R.S.S. 2125 puncte au 
lost învingătorii probei de armă mi
litară.

La talere aruncate din șanț pe e- 
chipe a cîștigat U.R.S.S. — 777 punc
te urmată de R.D. Germană — 767 
puncte și R.A.U. — 767 puncte.

Zabelin 
G. Ma- 
puncte. 
ocupat


