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Sărbătorind cu entuziasm ziua de 1 Mai, oamenii muncii 
Aj din țara noastră și-au exprimat dragostea și atașamentul 
| față de partid și patria socialistă, hotărirea de a intimpina 
| cel de al IV-lea Congres al partidului cu noi victorii, de a munci 
| pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de Partidul Muncitoresc 
1 Român, pe drumul infloririi patriei, bunăstării și păcii, Organ al Uniunii de
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MAREA DEMONSTRARE DE 1 MAI A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
1 Mai 1965. In această zi de săr

bătoare, Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, aproape 250 000 
de bucureșteni și-au dat întilnire în 
Piața Aviatorilor — tradiționalul loc 
al demonstrațiilor bucureștene. Piața 
Aviatorilor este împodobită sărbăto
rește. Steagurile fîlfîie în vîritul de pri- 
măva<î, iar marele platou al pieței 
pare d» grădină de flori multicolore. 
Deasupra tribunei centrale se află un 
mare glob pămîntesc, înconjurat de o 
panglică purpurie pe care sînt înscrise 
cuvintele : „PROLETARI DIN TOATE 
ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !“, iar deasupra se 
desfășoară un mare steag roșu, pe fon
dul căruia este înscrisă data festivă 
„1 MAI". Dedesubt, urarea „TRĂ
IASCĂ 1 MAI, ZIUA SOLIDARITĂ
ȚII INTERNAȚIONALE A CELOR 
CE MUNCESC, ZIUA FRĂȚIEI 
MUNCITORILOR DE PRETUTIN
DENI !“. în fața tribunei centrale, de 
cealaltă parte a pieței, se înalță un 
medalion cu portretele genialilor das
căli ai proletariatului mondial — Marx, 
Engels, Lenin. Sub medalion se poate 
citi chemarea : „TRĂIASCĂ UNITA
TEA ȚĂRILOR SOCIALISTE, A MIȘ
CĂRII COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI INTERNAȚIONALE". Deasu
pra tribunelor se află două mari steme, 
a statului și partidului nostru, însoțite 
de urările: „TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLO
REASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PA
TRIE, REPUBLICA POPULARĂ RO
MÂNA !“, „SLAVĂ PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÂN, CONDU
CĂTORUL ÎNCERCAT AL POPORU
LUI, INSPIRATORUL ȘI ORGANI
ZATORUL TUTUROR VICTORIILOR 
NOASTRE !“. Străjuite de asemenea, 
de steaguri roșii și tricolore, se pot 
citi urările : „TRĂIASCĂ POPORUL

Fotbaliștii noștri au debutat cu succes în preliminariile campionatului mondial

România-Turcia 3-0 (1-0)
Echipa reprezentativă de fotbal a 

României a luat un start bun în 
preliminariile campionatului mon
dial, învingînd ieri echipa Turciei 
cu un scor net: 3—0 (X—0). A fost 
un meci cu suișuri și coborîșuri, 
dar cu un final care ne-a aparținut 
în întregime, în care o singură 
echipă a fost pe teren : a noastră. 
Insistăm asupra acestui final dina
mic, captivant chiar, în care fot
baliștii români au cucerit meritate 

Georgescu Iși manifestă bucuria. Cu o lovitură de cap precisă el a deschis 
scorul Foto: Aurel Neagu

ROMÂN CONSTRUCTOR AL SO
CIALISMULUI", „SĂ INTÎMPINAM 
CEL DE-AL IV-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC RO
MÂN CU NOI SUCCESE ÎN OPERA 
DE CONSTRUCȚIE A SOCIALIS
MULUI !“.

Ora 9. Miile de oameni ai muncii 
aflați în piață, precum și invitații, sa
lută cu aplauze îndelungi și urale a- 
pariția la tribuna oficială a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Paul Niculescu- 
Mizil, llie Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston-Marin, Gheorghe Ră- 
doi, Gogu Rădulescu — conducătorii 
partidului și statului nostru. în tribună 
iau loc, de asemenea, membri ai Co
mitetului Central al Partidului Munci
toresc Român, ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Sînt prezenți în celelalte tribune con
ducători ai organizațiilor de mase și 
ai instituțiilor centrale de stat, repre
zentanți ai întreprinderilor și instituții
lor bucureștene, numeroși fruntași în 
întrecerea socialistă, academicieni și 
alți oameni de știință și oultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

în tribuna corpului diplomatic se 
află șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Română și aiți membri 
ai corpului diplomatic.

Se află prezenți, de asemenea, nu
meroși oaspeți de peste hotare, invitați 
ai poporului nostru la sărbătorirea zilei 
internaționale a oamenilor muncii.

Fanfara militară aflată în piață in- 

aplauze, pentru că în această pe
rioadă — de netă superioritate — 
echipa noastră a răspuns și exigen
țelor unui joc de bună factură teh
nică, reușind — în același timp — 
să fructifice, să majoreze scorul. 
Trebuie spus însă că nici pînă 
atunci, victoria noastră, care se 
conturase din primul minut, o dată 
cu deschiderea scorului, n-a stat 
nici un moment sub semnul între-

Treclnd prin fața tribunei principale, oamenii muncii din Capitală aclamă cu căldură și recunoștință pe conducă* 
torit de partid și de stat

tonează Imnul de Stat al Republicii 
Populare Române.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.G. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Române.

(Continuare în pag. a 2-a)

bării, chiar dacă în unele perioade 
reprezentativa noastră nu controla
se îndeajuns jocul.

Acest „sfert de oră", care, de 
fapt, a fost de circa... 20 de minute, 
s-a desfășurat într-un ritm infer
nal, impus de echipa noastră, a 
arătat că fotbaliștii români au re
surse fizice și tehnice, a demon
strat că echipa României poate face 
față unui meci greu dacă jucătorii 
ei se mobilizează, dacă aruncă în 
luptă toată capacitatea lor. Aceasta, 
credem, este principala concluzie : 
cu care au plecat de la stadion atît 
specialiștii cit și zecile de mii de 
spectatori.

în nici un caz însă, cu jocul pe 
care l-au făcut, în anumite perioa
de, fotbaliștii noștri, .cu momentele 
dor de apatie, nu se poate realiza 
un rezuiltat bun în fața unui adver
sar mai valoros, cum va fi, la 30 
mai, reprezentativa cehoslovacă.

De altfel, și primul sfert de oră 
al meciului a semănat oarecum cu 
finalul ilui, s-a consumat în nota de 
dominare a eahipei noastre, ne-a 
oferit destule faze frumoase. Dar 
un joc de fotbal durează 90 de mi
nute. Dacă și î:n restul timpului fot
baliștii români ar fi acționat la ni
velul posibilităților lor, dacă ar fi im
primat jocului un tempo mai viu,

JACK BERARIU 
RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Feie și flori, în prima zi de primăvară...

După un joc spectaculos

ROMÂNIA (B)-TURCIA (B) 5-1 (3-0)
De la trimisul nostru special, C. MANTU

ISTANBUL, 2. Cu două ore înainte de 
începerea meciului ne-»a cuprins îngrijo
rarea: o ploaie de vară, cu stropi cit bo
bul de strugure, s-a abătut asupra ora
șului. îngrijorare pentru ■ faptul că tere
nul „Mithat Pașa“, negazonat, ar fi îngreu
iat mult jocul fotbaliștilor noștri. Ploaia 
s-a oprit însă după o oră și la 15,30 (or

ganizatorii au fixat această oră pentru 
ca publicul să asculte la radio meciul de 
la București) vremea a redevenit fru
moasă, terenului priindu-i chiar scutu- 
rătura norilor. Tribunele stadionului de 
pe malul Bosforului s-au populat rapid

(Continuare în pag. a 3-a)



Marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Cuvîntarea este subliniată de urale și 
ovații puternice.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă 
Șde puternică însuflețire.

In continuare are loc sub semnul 
unui mare entuziasm, tradiționala de
monstrație a oamenilor muncii.

SPORTIVII BBmtȘTIUlUI
IA MARIA SĂRBĂTOARL.

Cu bucurie și mîndrie în inimi, în
soțim pînă departe coloana care în
cheie demonstrația entuziastă a oame
nilor muncii din cel mai mare oraș al 
țării ■— Bucureștiul.

Privirile tuturor se-ndreaptă acum 
spre intrarea în Piața Aviatorilor. Un 
marș tineresc își revarsă melodios, dar 
puternic, năvalnic, acordurile. Și, a- 
tuncif scăldată în strălucirea milioane
lor de săgeți aurii, pădurea de flamuri 
capătă viață, freamătă în toată tinere
țea și frumusețea ei de primăvară.

Af început — primită, ca întotdea
una, cu vii aplauze — tradiționala de
filare de 1 Mai a sportivilor...

In fruntea coloanei un grup de fete, 
mîndre, frumoase, cu obraji ce întrec 
pastelul florilor de cais. Și apoi, băieți. 
Flăcăi riguroși, puternici, iradiind en
tuziasm, tinerețe, optimism. Purtată pe 
umeri vînjoși, lozinca „Trăiască 1 Mai“ 
consemnează bucuria tineretului spor
tiv de a-și înscrie, alături de toți cei
lalți oameni ai muncii din Capitală, 
prezența la marea sărbătoare.

Aplauze îndelungi pentru reprezen
tanții clubului Flacăra care deschid, în 
acest on, defilarea sportivilor. In rîn- 
dui tinerelor fete care ridică cu gratie 
deasupra capetelor sutele de buchete 
se află multe muncitoare vrednice, e- 
leve fruntașe la învățătură, tinere care, 
în timpul lor liber, se întilnesc pe fru
moasele stadioane și terenuri de sport 
ale Bucureștiului.

Impresionantă, defilarea sportivilor 
continuă. In marea Piață pătrund re
prezentanții Clubului sportiv școlar 
care numără printre membrii lui pe 
campioana olimpică Mihaela Penes și 
pe eampionul european Gheorghe Cos
turile, elevii sportivi ai Capitalei, sute 
șt sute de tineri.

Imaginile se succed cu 
repeziciune. E greu să re
ții pentru mai mult de o 
clipă impresia unui exer
cițiu. Urmează un altul, 
și apoi un altul... Atunci, 
lași carnetul de însem
nări de o parte și, îm
preună cu toți ceilalți, îi 
aplauzi cu căldură pe ti
nerii cicliști, pe fetele care 
din cercurile lor înflorate 
și panglicile multicolore 
fac să răsară, sub privi
rile îneînlate, o imensă 
grădină r/a, pe temerarii 
gimnaști ai cluburilor Me
talul și Dinamo care, pur- 
tați de motociclete, au 
înălțat, într-o admirabilă 
armonie, piramidele...

Perfect aliniate, în rîn- 
duri care se revarsă ne
contenit, coloanele de 
sportivi continuă să defi
leze. Trec prin fața tri
bunelor sportivii marilor 
cluburi hucureștene Con
structorul, Gloria, Rapid, 
Steaua, Olimpia, Dinamo, 
Progresul, Metalul, Voința, 
din toate raioanele Ca
pitalei, din sutele de a- 
sociații sportive. Pretutin
deni, tinerii sportivi au

Defilează sportivii...

întimpinat 1 Mai cu importante vic
torii în producție și în sport, cu suc
cese pe care le raportează acum cu 
mîndrie. Prin demonstrația lor, prin 
măiestria cu care au prezentat fru
moasele exerciții, sportivii și-au expri
mat în felul acesta profunda lor recu
noștință față de partid și guvern pen
tru viața luminoasă, fericită pe care o 
trăiesc astăzi. Cine ar putea spune cîtă 
fericire a încercat fata cu codițe de 
aur sau flăcăul chipeș, eu părul de 
tăciune, știind că în clipa aceea s-a 
numărat printre sutele de fete și băieți 
care scriau cu trupurile lor inițialele 
partidului, ale Republicii ? Astfel de 
cuvinte se scriu, intr-adevăr, într-o ca
ligrafie nouă. Cu trupurile, cu gîndul 
și inimile noastre...

...Un splendid car alegoric prezentat 
de clubul Dmamo, un nou iureș de 
tinerețe și voie bună adus în Piața

Aviatorilor de studenții și studentele 
Institutului de Cultură Fizică și defi
larea sportivilor se apropie de final.

A fost o demonstrație a tinereții și 
entuziasmului. O demonstrație în care 
miile de sportivi bucureșteni au săr
bătorit acest 1 Mai sub semnul întîm- 
pinării celui de al IV-lea Congres al 
partidului, închinîndu-i cu dragoste vic
toriile muncii și succesele sportive. In 
prima zi a primăverii, la marea sărbă
toare a lui 1 Mai, sportivii Bucureștiu
lui au mulțumit din inimă partidului 
pentru bucuriile vieții de azi și pentru 
cele de mîine și s-au angajat să mun
cească mai mult și mai bine pentru a 
contribui la îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de partid, la creșterea ne
contenită a prestigiului sportiv al pa
triei.

D. GÎRLEȘTEANU

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în țară
Ziua de 1 Mai a 

fost sărbătorită cu 
un fast deosebit.

După demonstrația zecilor de mii de 
oameni ai muncii din Ploiești, prin
tre harnicii petroliști, muncitori ai 
rafinăriilor, constructori ai blocurilor 
de locuințe, a urmat coloana tinereții 
— a sportivilor din Ploiești. în ritmul 
marșului voios al sportivilor a de
filat coloana multicoloră cuprinzând 
sportivi din 129 de asociații. Spor
tivii au purtat cu drag portretele 
membrilor Biroului Politic al Comi
tetului Central al P.M.R., iar un grup 
masiv a purtat steaguri roșii si tri
colore. După defilarea sportivilor de 
la școala sportivă și școlile medii, 
au urmat membrii secțiilor de perfor
mantă al"0 clubului Petrolul. Apoi, 
un grup de sportivi a executat o pi
ramidă. precum si alte exerciții de 
gimnastică. Printre cei care au de
filat au fost și sportivii celui mai 
tinăr ctub din oraș — clubul Prahova 
1 Mai. Jo continuare au defilat pla- 
norișlj și parașutiști sportivi, călă
reți de Ja clubul Petrolul, cicliști și 
motocicliști.

C-TIN NEGULESCU.
CiH. ALEXANDRESCU-coresp.

Demonstrația oa
menilor muncii din
orașul nostru a 

fost deschisă de pionieri, care cu 
trupurile lor au înscris, în fața tri
bunei, inițialele P.M.R. si R.P.R. 
După muncitorii uzinei Electroputcrc, 
urmați de salariații noului Combinat

avui loc întreceri la atletism, baschet, 
fotbal, handbal, popice și volei. Pe 
estradele instalate în Piața V. I. benin 
și în frumoasa luncă a Jiului cele 
mai bune brigăzi artistice și-au adus 
contribuția la frumoasele zile de săr
bătoare și petrecere ale oamenilor 
muncii din orașul nostru.

ROMICA ȘULȚ-coresp. reg.
.. . Entuziasta de-

llUJ; monstrație a oa
menilor muncii clu

jeni a fost încheiată de coloana ce
lor peste 4 000 de tineri sportivi.

După ce au trecut prin fata tribune
lor reprezentanții Clubului sportiv 
muncitoresc, au urmat sportivii aso
ciațiilor din localitate și la sfîrșit cei 
peste 1 000 de studenți de la clubul 
Știința.

Tinerii sportivi au exprimat prin- 
tr-o mare varietate de mișcări dife
rite discipline ca atletismul, hand
balul, voleiul, boxul, fotbalul și ca
notajul academic. Ropote de aplauze 
au salutat trecerea frumoaselor care 
alegorice ale asociațiilor sportive 
Unirea și Clujeana, ca și îndrăzneață 
piramidă executată de studenții Ins
titutului pedagogic de 3 ani.

în timpul demonstrației sportivii au 
înscris cu trupurile lor inițiale și 
cuvinte scumpe tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră: P.M.R.,
R.P.R., Pace, 1 Mai.

PAUL RADVANI-coresp.

BRAȘOV:
încheiată’ de

Demonstrația oa
menilor muncii din 
orașul nostru a fost 

coloana sportivilor.
Intr-o tinulă perfectă, ei au trecut 
prin fata tribunelor, raportînd fru
moasele lor realizări. Rînd pe rînd, 
demonstrează reprezentanții celor 
peste 60 000 de membri ai UCFS din 
cele 173 de asociații și cluburi spor
tive brașovene.

Foarte multi dintre cei prezenti în 
coloana sportivilor au făcut parte 
din reprezentativa regiunii Brașov 
care a ocupat locul li în finala primei 
Spartachiade republicane, deținători 
a peste 90 de titluri de campioni 
republicani la diferite sporturi. Re
cunoaștem printre ei pe Ana Sălăjan, 
Ilona Micloș, Gheorghe Viimoș, de 
la clubul Dinamo, pe V. Bularca. 
N. Baciu, V. Sălăjan, de la clubul 
Steagul roșu, sportivii fruntași din 
echipele de volei și handbal ale clu
bului Tractorul. îh această coloană 
a tinereții se află și sportivi din 
asociațiile Rulmentul, Voința, Parti
zanul roșu, A.S.A., Cetatea ș.a. Ei 
trec prin fata tribunelor într-o ali
niere perfectă, cu fetele surîzătoare, 
manifestîndu-și recunoștința față de 
partid și în același timp dorința de 
a munci și mai bine, de a obține
noi succese în producție și în sport.

CAROL GRUIA-coresp. reg.

HUNEDOARA:
Defilarea sporti

vilor hunedoreni a 
fost deschisă de

chimic de la porțile Craiovei, con
tinuă să se scurgă coloane nestîrșite 
de demonstranți și iată irecind prin 
fața tribunei coloana celor 4 000 de

în coloana ma
sivă a tinerilor 
care au trecut prin

Piața Unirii în cursul dimineții de

România -Turcia
(Urmare din pag. 1)

7 și mai ales, dacă fiecare ar fi luptat 
k cu toată ardoarea aspectul 
f al partidei ar fi fost mai 
\ iar satisfacția noastră mai 
£ „Tare" a fost începutul
S meci ! Chiar în primul minut, după 
L ce turcii avuseseră lovitura de îa- 
/ cepere, jucătorii noștri, intrînd în 
l posesia balonului, inițiază un atac 
7 pe care apărătorii adverși îl opresc 
1 prin fault la circa 25 de metri de 
7 poarta lui Ylmaz Urul, pe un plan 
k lateral. Lovitura este executată cu 
f măiestrie de Mateiauu, iar GEOK- 
j GESCU, care a intervenit prompt, 
L a înscris printr-o lovitură cu ca- 
\ pul: 1—0! în continuare, acțiunile 
f aripei noastre drepte, Mateianu-
> Pîrcălab, dar cu deosebire incursiu- 
I nile acestuia din urmă, creează faze 
J palpitante la poarta oaspeților, ne
> aduc în față situații de a marca. 
3 Astfel, în min. 3, Ylmaz culege „in 
C extremis" o centrare a lui Pîreălab, 
/ iar în min. 5 el respinge în corner 
\ un șut din 6 metri al extremului 
r nostru dreapta, care ar fi fost poa- 
t te mai inspirat dacă ar fi pasat în 
Z centru. Tot Pîrcălab întreprinde un 
j atac periculos în min. 13, încheiat 
f cu un șut cu stîngul, care trece la 
1 cîțiva centimetri de colțul porții. 
C Greșeala pe care a făcut-o Pîrcălab 
S în min. 5 o va repeta Crăiniceanu 
ț în min. 21 cînd, în loc să dea min- 
\ gea lui Pîrcălab, scăpat de sub su- 
C pravegherea apărătorilor turci, a 
S preferat să tragă și... a tras peste 
f bară.
7 Dar, curios, pe teren propriu și 
\ avînd pînă atunci inițiativa echipa 
7 noastră începe să „bată pasul pe 
l loc", și mulțumită parcă de rezul- 
7 tat joacă încet, încîlcit, cu pase fără 
\ adresă oferind oaspeților posibili- 
| tatea nu numai să respire, să-și re- 
\ facă potențialul psihologic, dar 
C chiar să dea tonul în joc. Ei stăpi- 
\ neșc mijlocul terenului, dovedesc 
C un bun control al balonului, dar în 
/ ultimă instanță nu ne pun proble- 
( me. Este, fără îndoială, și meritul, 
7 apărării noastre, care intervine cu 
1 aplomb la hotarele careului, nu-i 
7 lasă pe atacanțîi oaspeți să combine 
\ mai departe, să intre în poziție de 
7 șut. O bună bucata-de vreme, echi- 
\ pa .țioastră, ceuind teren, acționea- 
f ză prin contraatacuri. O astfel de 
l acțiune, în min. 30, îl aduce pe lo- 
7 neseti - în situația de a ’ marea, dar
> șutul său îl întîlnește pe.., Ylmaz. 
I Spre sfîrșitul reprizei jocul se 
7 echilibrează, fazele se succed la o 
b poartă $i la alta, cu o notă în plus 
7 de periculozitate de partea noastră. 
f în aceste ultime minute ale primei 
l reprize, Georgescu greșește de pu- 
f țin ținta, cu un șut pe jos, iar cu 
S puțin înainte de fluierul arbitrului 
L un ■ șut-centrare al lui Yasar cade

general 
pozitiv, 
mare.
acestui

pe bara transversală, dîndu-ne i 
mele embții. tiijli

Prima parte a reprizei secui 
nu aduce îmbunătățiri în jo 
echipei noastre, chiar dacă sub 
pectul dominării teritoriale și 
ocaziilor balanța înclină de par 
formației române. Avem bune o 

. zii. în «lini- 60m (Crăiniceanu), 
(Ghergheli), 68 (Mateianu), f: 
însă ca turcii să ne fie inferiori 
joc în perioada respectivă. S-ar ] 
tea vorbi chiar de o șuperioritat 
fotbaliștilor oaspeți la mijlocul 
renului. De altfel, și ei au o siti 
ție favorabilă în min. 62 cînd, 
urina uneși lovituri de colț, Se? 
a. șutat ptțtemjț, dar peste bară.

Și iată-ne în mm.’ 70. Cele dc ' 
cernere pb’ care le obținem la cî 
va clipe unul de altul, sînt semi 
Iul unei ofensive viguroase a fotl 
liștilor români. Jocul parcă aci 
începe I Atacăm fără răgaz, iar o. 
peții care pînă atunci se apărasi 
organizat, își pierd complet busc 
nu mai reușesc să împingă joi 
dincolo de careul lor de 16 me1 
Golul plutește în aer. Și el vi 
chiar în min. 72 cînd Pîrcăl. 
scăpat în careu, este ținut cu m- 
de Siikrii, ca o ultimă șansă de 
împiedica golul. Evident, loviți 
de la 11 metri. MATEIANU exef 
tă nu îndeajuns de sigur, dar d 
portarul sesizează direcția minj 
aceasta se strecoară pe sub ei 
plasă : 2—0 !

Cu meciul definitiv cîștigat, ec’ • 
pa noastră acționează cu și n 
multă adresă, deseumpănindu 
total adversarul. Deruta oaspeți 
ne facilitează, de altfel, și golul 
treilea. In min. 75, CSAlNICEA? 
execută o lovitură liberă iatera 
de la aproximativ 30 de metri. P< 
tarul Ylmaz este surprins afară 
poartă și balonul îl depășeș 
opriadu-se în plasă : 3—0. De-acu 
nici 4—0 nu este departe. în m. 
77 Crăiniceanu trage în portar, t 
Ionul îi revine, dar de data aceas 
atacantul nostru trimite înce 
afară. In finalul meciului, cînd i. 
mic nu se mai putea întîmp 
turcit se mai eliberează de sub _ 
siune, își regăsesc calmul, dar î 
tîlnesc, ca, de altfel, în tot timp 
meciului, o apărare mereu la po.

Notele pe care le acordăm juc 
■tori lor după acest meci le veți gă( 
ca de obicei,- o dată cu consemn. 
rea formațiilor care au jucat. 1 
vom completa însă cu unele apr 
cieri mai largi. Haidu a fost puț 
solicitat; dar’ a „cules" sigur ce 
cîteva. mingi care au trecut pr 
raza porții sale. Din linia de fun 
cel mai bun a fost Greavu. Cu m 
bilitatea și detenta lui caracterist 
ce, el a respins tot, excelînd în iț 
tervențiile acrobatice cu capul. S 
gur a jucat și Hălmăgeanu, i; 
Popa și-a confirmat ț&nele evoluj

Campionatul
SERIA I

C.F.R. Roșiori— Flacăra M. 1-1 (0-0) 
Șt. Galați—Met. Tîrg. 2-1 (1-0)
Met. Buc.—Unirea Rm. V. 2—1 (1-0) 
Poiana Cîmp.—Constr. B. 2-1 (1-0) 
Din. Bacău—Chimia Făg. 4-1 (1-0) 
C.F.R. Pașcani—Șt. Buc. 2-0 (2-0) 
Tractorul Br.-Siderurgist. G.

CLASAMENT
1-0 (1-0).

categoriei E
ETAPA VIITOARE: Dinamo B: 

cău—Poiana Cîmpina, Știința Buci 
rești—Siderurgistul Galați, Științ 

Moreni, Tractori 
București, C.F.F 

Rm. Vîlcea, Chimi 
Roșiori, Constructc

Galați—Flacăra
Brașov—Metalul 
Pașcani—Unirea
Făgăraș—C.F.R.
rul Brăila—Metalul Tîrgoviște.

SERIA A II-a

sportivi. Exercițiile de gimnastică 
realizate de fiecare pachet de spor
tivi (piramidele pe motociclete sau 
frumusețea celor două care alego
rice) au fost răsplătite cu îndelungi 
aplauze. în rîndul demonstranților au 
atras atenția sportivii tînărului club 
craiovean Electroputere, voleibalis
tele Constanța Burlacu, Mărgărita 
Buciu și Sidonia Fedac, boxerul Ște
fan Panțuru etc.

In aceeași zi, ca și în ziua de 2 mai, 
p® bazele sportive ale orașului au

1 Mai, am distins și pe sportivii de 
performantă ai lașului: echipele de 
rugbi, fotbal, handbal, precum și pe 
componentii secțiilor de box, scrimă, 
gimnastică, atletism etc. care se pre
gătesc să urce treptele măiestriei. 
Ansambluri compacte alcătuite din 
tineri și tinere sportive înscriu cu
trupurile lor inițiale dragi: P.M.R.
și R.P.R. . Demonstrația sportivilor 
ieșeni este încheiată de aviația spor
tivă, reprezentată prin valoroșii avia
tori Gh. Gîlcă, I. Alexa, V. Coțofană, 
V. Țurcanu ș.a.

D. DIACONESCU-coresp. reg.

un grup masiv de tinere gimnaste 
de la asociația sportivă Știința. Au 
urmat voleibaliști, fotbaliști și alpi- 
niști, reprezentanți ai asociației spor
tive Minerul Teliuc. Au defilat apoi 
sportivi de la asociația Siderurgia. 
Un grup de tineri de la asociația 
sportivă Avîntul a executat pira
mide. Ei au fost răsplătiți cu vii 
aplauze. Au trecut în continuare 
handbaliști, fotbaliști, voleibaliști, 
tenismeni, boxeri, alpiniști și luptă
tori de la asociațiile sportive Metalul
și Constructorul. Coloana a fost în
cheiată de motocicliștii de la Metalul.

Printre cei care au defilat se aflau
și sportivii fruntași Tudor Nicolae 
(boxer), Vasile Tătaru (fotbalist), A. 
Rițișan (alpinist) și Andrei Balint 
(handbalist).

i 1. Siderurgistu! Galați
2. Dinamo Bacău
3. Poiana Cîmpina
4. Constr. Brăila
5. C.F.R. Roșiori
6. Flacăra Morenj
7. Știința Galați
3. Metalul Tlrgoviște
9. C.F.R. pașcani

10. Unirea R. Vîlcea
11. Știința București
12. Tractorul Brașov
13. Metalul Buc.
14. Chimia Făgăraș

20 9 6 5 28:16 24
20 11 2 7 42:25 24
20 11 1 8 35:29 23
20 10 2 8 30:30 22
20 8 6 6 25:26 22
20 8 5 7 23:19 21
20 8 5 7 31:30 21
20 9 2 9 21:27 20
20 9 1 10 25:30 19
20 8 2 10 27:27 18
20 7 4 9 25:29 18
20 7 4 9 24:29
20 7 1 12 24130 15
20 6 3 11 27:40 15

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE 
Concursul nr. 18 din 2 mai 1965

I. R.P. Română (A)—Turcia (A)
II. Turcia <B1—R.P. Română <B)

III. C.F.R, Roșiori—Flacăra Moreni
IV. Știința Galați—Metalul Tîrgoviște
V. Poiana Cîmpina—Constr. Brăila

VI. C.F.R. Pașcani—Știința București 
VII. Tractorul Brașov—Sider. Gl.

VIII. Industria sîrmei—A.S.A. Tg. M. 
IX. Sătmăreana—C.F.R. Tim.
X. Știința Tim.—Jiul petrila

XI. Recolta Cărei—Clujeana
XII. A.S. cugir—C.S.M. Reșița
Fond de premii 291.479 lei.’

1
2

X
i
1
1
1
1
1
1

X
1

înd. S. C. Turzii—A.S.A. Tg. Mure
3-1 (0-1) 

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

Sătmăreana—C.F.R. Tim. 4-0 
St. Timișoara—Jiul Petrila 2-0 
Min. Lupeni—Gaz metan M. 3-0 
Recolta Cărei—Clujeana 0-0 
A.S. Cugir—C.S.M. Reșița 3-0 
Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu 4-0

(1-0(2-0 -
CLASAMENT

1. știința Tim. 28 11 4 5 32:19 2
2. Ind. firmei C. Turzii 20 11 4 5 30:20 2<
3. Vagonul Arad 20 10 4 0 27:21 2
4. Recolta Cărei 20 9 4 7 27:27 2-
5. Minerul Lupeni 20 8 5 7 25:22 2

Jiul Petrila 20 8 4 8 29:21 21
7. Clujeana 20 8 4 8 23:18 2*
8. C.S.M. Sibiu 20 9 2 9 30:28 2(
9. A.S, Cugir 20 9 2 9 27:27 21

10. A.S A, Tg. Mureș 20 10 0 10 30:31 2î
11. Gaz metan Mediaș 20 7 4 9 18:23 lî
12. C.S.M. Reșița 20 7 3 10 24:34 T~ '..
13. Sătmăreana 20 7 2 11 21:2$
14. C.F.R. Timișoara 20 4 2 14 13:40 Ii

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Timi
șoara—Minerul Lupeni, A.S.A. Tg. 
Mureș—A.S. Cugir, Clujeana—Vago
nul Arad. Jiul Petrila—Sătmăreana, 
C.S.M. Reșița—Ind. sîrmei C. Turzii, 
C.S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș, 
Recolta Cărei—Știința Timișoara.



(Urmare din pag. 1)

1 reprezentativă. în partea
2 meciului ' ne-a plăcut și
5. Dan. '•‘' ''cli'și Georgescu s-au lâcut

prin - puterea lor de
■ au avut oscilații. Din a- 

. un bun randament Pîrcă- 
ales la începutul și la 

meciului. Mateianu și-a 
_>ifnă reintrare' îh ' echipa 
după o lungă absență. El 
t bine terenul, a fost un 
lucid, servindu-și subtil 
I db atac. Ion Ioneșcu. s-a 
>rea puțin, iar Crăiniceanu 
s aportul așteptat.
știi turti âu lăsat o bună 
în general. Ei aii arătat o 

emarcabilă, s-au găsit unul 
t>rin pase precise, dar în 

nai ales' în' apropierea1 ta
i' eșuat aproape cu regu-

rl austriac Paul Schiller 
a tușe de compatrioții săi 
3abuczek și Alfred Haber- 
a condus corect 
aații:
NIA: ftaidu (8)
'.ă«eanu (8), C.
(9) — Gherghelî 
î — Pîr-călab (9), 
oaiescu (5), Crăinlceanu (5).
(A : Ylmaz Urul (5) — Su- 
Numan (6) — Mustafa (8),
Seref (7) — Ylmaz Gordel 

ah (7), Metin (6), Nevzat 
r (6).

următoa-

— Popa 
Dan (7), 
(6), Geor- 

Mateia-

cu aproape 15 000 de spectatori, dornici 
să .asiste la un meci, frumos. Și credem-, 
așa după cum ne-âu declarat și gazdele, 
că n-âu avut ci regreta, pentru tă în
deosebi echipa noastră s-a întrecut pe 
sine.

La o victorie categorică cu 5—1 în de
plasare, de obicei toate felicitările sînt 
îndreptate jucătorilor. Noi însă (care am 

. urmărit și acasă pregătirile echipei) vom 
adresa de această dată primele felicitări; 
antrenorilor B. Marian și A. Niculescu, 
care au reușit să alcătuiască' o formație 
omogenă ce ne-a adus o frumoasă vic
torie. Fotbaliștii, la rîndul lor, merită 
laude pentru dăruirea și etanul cu care 
au luptat din primul pînă în ultimul mi
nut, pentru â cîștiga această întrecere. 
Scoru] ne scutește oarecum de comen
tarii: trebuie spus totuși că el nu a fost 
obținut cu uștirință, din cine știe ce gre
șeli ale adversarului sau din ’situații în
tâmplătoare. Fiecare punct ol echipei 
noastre a fost rodul unor acțiuni pe cit 
de spectaculoase pe atât de gîndite de 

‘către toți jucătorii și, în final, realizate 
eu. o eficiență care a stârnit aplauzele 
publicului turc (am dori cîf mai des ea 
și publicul nostru să fie martorul unor 
asemenea faze spectaculoase create de 
jucătorii români).

Echipa turcă, în ciuda scorului, a pre
zentat o formație de elan, cu fotbaliști 
care s-au comportat în stilul lor carac
teristic (joc în viteză, bărbătesc, cu ac
țiuni terminate cu șuturi la poartă). La 
capitolul tehnico-tactic, ei au fost 
mult depășiți de jucătorii noștri.

Turcii au început furtunos, însă 
noastră de mijlocași Năftănăiiă—D. 
pescu (cei mai buni de pe teren) a 
trolat jocul- Atacurile înaintașilor turci 
au fost respinse cu siguranță de apărăto
rii noștri. Totuși ei ne dau emoții în 
min. IC prin Ergiin, care a tras puternic 
în bară, ca apoi Fevzi să încerce vigi
lența lui Andrei. Fotbaliștii noștri și-au 
pregătit acțiunile pe mijlocul terenului,

și-au surprins adversarul prin excelente 
schimburi de pase. La un asemenea 
schimb între Sasu—Frâțilă, ultimul în
scrie (în min. 13). După 4 minute, Frâ* 
țilă e accidentat si 'intră Atiam. Pentru 
un moment echipa noastră pare descum
pănită, pentru, că Fră-țilă, ca vîrf de 
atac, reușise să se impună în față ad
versarului său direct, Sezen, un jucător 
extrem de robust. Asistăm la o revenire 
a echipei turce, care forțează egalarea. 
Fevzi, Fethi, Ergiin nu pot însă trece 
peste linia noastră de fundași. Din min. 
'20 echipa noastră-‘ piine complet stăpînire 
pe joc. Aplauzele adresate din tribune

ROMÂNIA B: Andrei — Lupescu. D. 
Nicolae, Grăjdeanu, Deleanu — Năftă- 
năilă, D. Popescu — Badea, Frățilă 
(Adam min. 17), Sasu, Nunweiller VI 
(Jamaisehi min. 46).

TURCIA B: Baskin (min. 46 Mihat)
— Tunmer, Caglayan, Sezen, Muzaffer
— Onursal (min. 26 cevdet). Abdulah
— Fethi, Sanl, Ferzi, Ergiin.

Arbitrul Al. Gaidarov (Bulgaria) ex
celent

Au marcat: Frățilă (min. 13), Badea 
(min. 37, 42, &8), Sasu (min; 74) — res
pectiv Abdulah (min. 86).

Spectatori 15 000; teren „Mi th at 
Pașa”: bun.

însă

linia
Po- 

con-

răsplătesc execuțiile tehnice ale jucători
lor români. înaintașii noștri Badea, Sasu, 
Nunweiller VI acționează cu multă efi
cacitate. în min. 37 și 42, Badea înscrie 
încă două goluri în urnv unor aețiuni 
reușite cu Sasu.

în cabine, o nouă surpriză: Nunweiller 
VI nu mai poate relua jocul din cauza 
unei întinderi musculare și e Înlocuit 
cu Jamaisehi.

La reluare atacăm în continuare. Șu
turile spre poartă ale lui Popescu, Adam, 
Sasu greșesc de puțin tinta sau sînt a- 
părate de Mihat. în min. 58, Badea ri
dică scorul la 4—0, iar după alte 16 mi
nute de dominare Sasu înscrie cel mai 
frumos gol: 5—0. Mulțumiți de rezultat, 
jucătorii noștri acționează cu oarecare 
lejeritate, fapt care duce la comiterea 
unor greșeli. La o ezitare a apărării ime
diate, Abdulah urmărește o minge în 
careul nostru și o introduce cu capul, 
în plasă: 5—1 (min. 86).

A fost o partidă spectaculoasă, înde
lung aplaudată. Felicitări echipei noas
tre, care a jucat excelent.

ÎN CATEGORIA C
SERIA SUD

Metrom Brașov—Rapid Mizil 3—1 (2—0) 
Unirea Răeari—Dinamo Victoria Bucu

rești 1—1 (0—1)
Flacăra roșie București—Victoria Giur

giu 1—5 (0—0)
Textila Sf. Gheorghe—Portul Constanța 

3—2 (3—i)
Electrica Constanța—Tehnometal Bucu

rești 3—0 (1—0)
Progresul Alexandria—Rulmentul Bra

șov 2—1
Electrica

(0-4>).
Fieni—Marina Mangalia 1—1

CLASAMENT

Sf. Gh.1. Textila
2. Victoria Giurgiu
3. Rulmentul Brașov
4. Din. Victoria Buc.
5. Electrica Fieni
6. Met rom Brașov
7. Marina Mangalia
8. Rapid Miziî
9 Electrica Constanța

10. Unirea Răeari
11. Portul Constanța
12. Tehnometal Buc.
13. Flacăra r. Buc.
14. Prog. Alexandria

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

23:14 
31:22 
32:28 
31:16 
30:18 
24:18 
30:19 
24:27 
32:36 
26:30 
26:32 
16:28 
22:27 
15:47

24
22
21 
îl
28
20
19
19
18
18
18
17
16
12

RulmentulETAPA VIITOARE: 
—Victoria Giurgiu, Flacăra roșie 
reștî—Tehnometal București,
Mangalia—Metrom Brașov, ;
Alexandria—Unirea Răeari, Portul 
stanța,—Electrica Fieni, Rapid Mizil—Tex
tila St. Gheorghe. Dinamo Victoria Bucu
rești—Electrica Constanța.

SERIA NORD

Brașov 
Bucu- 

Marina 
progresul 

Con-

Mu-

1—0

1—0

Minerul Bala Sprie — Soda Ocna 
reș 0—0

Gloria Bistrița — Olimpia Oradea 
(0-0)

Unirea Tg. Mureș — Unirea Dej
(1—0)

Minerul Bihor — Forestiera Sighetul 
Marmației 3—o (0—0)

Faianța Sighișoara — A.S. Alud o—0
Topitorul Baia Mare — Chimica Tîrnâ- 

veni 1—1 (0—0)
Steaua roșie Salonta — Arieșul Turda 

1—1 (1-1).

CLASAMENT

1. Arieșul Turda 19 11 4 4 48:16 26
2. Chimica Tîrnăveni 19 10 4 5 30:18 24
3. A. S. Aiud 19 9 3 7 38:29 21
4. Faianța Sighișoara 19 8 5 6 27:24 21

Gloria Bistrița 19 10 1 8 21:27 21
0. Minei ul Bihor 19 9 2 8 38:24 20
7. Steaua r. Salonta 19 9 2 8 23:30 20

MECIURI INTERNAȚIONALE
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
DYNAMO LEIPZIG 3—0 (2—0)

ii. T. A. — BONSUCCESO
2—3 (0—21

ul turc yimaz reține spectaculos în țața lui Matfiianu, pe care-l ur
mărește îndeaproape Naci Foto: I. Miftăîcă

BRAȘOV, 2 (prin telefon). Terenul a 
fost alunecos și controlul balonului s-a 
făcut greu, dar Steagul roșu s-a 
descurcat în special în prima repriză, 
cînd a dominat cu autoritate, supunînd 
apărarea echipei oaspe la o presiune 
continuă. A doua parte a jocului a fost 
mai Echilibrată. Cele trei goluri au fost 
înscrise de Goran (min. 7 și 88) și Ne- 
cula (min. 21). A condus foarte bine 
Marin Niță — București. .

Echipa brașoveană a jucat fără trei 
titulari (Jenei. Năftănăiiă. Gane). Meciul 
a avut loc sîmbătă. (C. Gruia — coresp. 
reg.).

re-

inci minute după meci

ARAD. 2 (prin telefon). In prima
priză partida a fost echilibrată. Oaspe
ții au controlat totuși mai bine terenul 
și au acționat periculos pe poartă, reu- 

’^șixid'^ă înscrie prin Sahara (min. 1) și 
lALUwnirț) (min. 13). De abia în a doua 
pa^te, a jocului U.T.A. egalează prin 
Comiiar (min. 73) și Chivu (min. 78).
In min. 87 Bacoș face hent în careu, 
dar arbitrul Dobrin, care a condus foar
te slab, nu acordă penalti. ei lovitură 
indirectă. Jerry reușește totuși să în
scrie. (Șt. lacob — coresp.).

• Bonsucceso își continuă turneul în 
țara noastră jucînd marți la Ploiești cu 
Petrolul.

ȘTIINȚA CLUJ — BONSUCCESO
(BRAZILIA) 0—2 (0—1)

A. S. Aiud—Mine-

8. Unirea Dej 19 9 0 10 22:32 1»
9. Minerul B. Sprie 19 7 3 9 28:28 17

10. Olimpia Oradea 19 7 3 9 26:34 17
11. Forestiera Sighetul Marmației

19 8 1 10 26:38 17
12. Soda Ocna Mureș 19 5 6 8 20:19 ie
13. Unirea Tg. Mureș 19 8 3 10 17:37 15
14. Topitorul B. M. 19 4 5 10 28:36 13

ETAPA VIITOARE:
ru] Bihor, Unirea Dej—Chimica Tîrnă^ 
veni, Topitorul Baia Mare—Steaua roșie 
Salonta. Minerul Baia Sprie—Fai an tn Sir 
ghișoara, Olimpia Oradea—Forestiera Si- 
ghetuj Marmației. Arieșul Turda—Gloria 
Bistrița, soda Ocna Mureș—Unirea Tg. 
Mureș.

SERIA VEST
Tr. Severin—ElectroputereMetalul

Craiova 1—0 (0—0)
Minerul cîmpulung—Minerul Anina 8—1
Minerul Deva—Metalul Pitești 1—0 (0—0’1
C.F.R. Arad—Electromotor Timișoara 

2—0 (0—0)
Victoria Călan—Muscelul Clmpulung

1— 0 (I—0)
Tractorul Corabia—Pandurii Tg. Jiu

2— 0 (1—«1
Metalul

(1-4))
Arad 1—9Hunedmra—-Teba

CLASAMENT

1. C.F.R. Arad 19 12 1 8 39:18 25
2. Metalul Tr. Severin 19 9 4 6 29:20 22:
3. Metalul Hunedoara 19 fi 5 8 19:20 21
4 Minerul Deva 18 9 3 7 21:23 21
5 Pandurii Tg. Jiu 19 « 4 7 25:20 20
6. Electroputere Cr. 19 7 5 7 27:26 1»
7. Electromotor Tim. 19 8 3 8 29:31 19
8. Tractorul Corabia 19 7 4 8 25:27 10
9. Victoria Călan J9 8 2 9 24:26 18

10. Minerul Anina 19 8 2 9 24:27 18
ÎL Muscelul Cîmpulung 19 8 2 9 16:26 18
12. Teba Arad 19 6 4 9 27:30 16
13. Min. Cîmpulung 19 7 2 10 22:31 16
14. Metalul Pitești 19 7 1 11 27:30 15

ETAPA VIITOARE: Victoria Cătan—
Tractorul Corabia. Mânerul Deva—Meta
lul Tr. Severin, Minerul Anina—Metalul 
Hunedoara, Muscelul Cîmpulung—Pandu
rii Tg. Jiu, Electromotor Timișoara— 
Teba Arad. Metalul Pitești—Electronul ere 
Craiova, C.F.R. Arad—Minerul Cîmpu- 
lung.

SERIA EST
Fălticeni—Victoria P. NeamțForesta

4—2 <3-1)
Petrolul .

Gheorgti)u-Dej i—î <6—C)
Metalul Rădăuți—Fructexport Focșani 

1—1 (0—0)
Viitorul Suceava—Rulmentul Bîrlad

2—0 (1—0)
Ceahlăul P. Neamț—Flamura roșie 

cuci 4—0 <3—0)
Dinamo Moldova Iași—Metalosport 

lăți 1—0 (0—0)
Textila Buhuși—Textila Botoșani 

(1—01

» i'4-lui- CLASAMENT
‘‘xi. v ish )(ieif

1. CealiUtii P. Neamț
2. Textila ■ Buhuși
8. Flamțgra p, Tecuci 
‘ Chimia Orașul Gh.

Moineștj—Chimia Orașul Gh.

Te-

Ga*

1—®

4.

, SCHILLER (arbitrul meeiu- 
Penlru un meci din prelimina- 
npionaiului mondial — în care 
ste. foarte mare — pot spune 
tivit atea jucătorilor a fost ire- 
-ă. Victoria /fazdelor este meri
ți ea a fost conturată abia după 
marea penaltiului. Mi-au plăcut 
> și Naci.“

J?O PUPPO (antrenorul prin- 
ecnipei Turciei)«' „Nu știu ce 

t azi băieții mei. Au fost 
oscut. Cu portughezii am 
mult mai bine. Sper să ne 
în meciul retur. Gazdele 

ii rapide și au avut cîteva 
une în repriza a doua, grafie 
au majorat scorul. Al treilea gol 
e avea pe conștiință portarul

au fost entuziasmați în urma primului 
gol, venit atît de repede, au pierdut 
firul jocului uitmd de o serie de 
combinații exersate în timpul pregăti* 
îilor. Cei doi mijlocași^ Ghergheli șt 
Georgescu au muncit mult, dar pasele 
lor au fost lipsite ele adresa necesară 
într-o întîlnire internațională. în con
cluzie : deși într-o formulă nouă echi
pa noastră reprezentativă a dat un ran
dament satisfăcător.**

CLUJ, 2 (prin telefon). In general, jo
cul a fost dp o valoare modestă. Go
lurile au fost înscrise de Adauri (min. 
17) și Sahara (min. 73). De remarcat că 
în min. 70 Ivansuc a ratat o lovitură 
de la 11 m. Meciul s-a jucat vineri 30 
aprilie. (C Viorel—coresp.).

DUNAV RUSE (BULGARIA) — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 0—0

SOFIA 30 (Agerpres) Echipa de fotbal 
Progresul București și-a continuat tur
neul în R.P. Bulgaria. In cea de a doua 
partidă fotbaliștii bueureșteni au evo
luat la Ruse, unde au întîlnit formația 
locală Dunav. Meciul s-a terminat la e- 
galitate : 0—0.

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
ÎL 
12.
13.
14.

Fructexport Focșani 
Foresta Fălticeni 
Metalosport Gl. 
Dinamo Mol. Iași 
Victorie P. Neamț 
Textila Botoșani 
Petrolul Moineștî 
Rulmentul Bîrlad 
Metalul Rădăuți 
Viitorul Suceava

i» n 2 5 4721 26
19 86 5 32:22 22
19 9 3 . 7 32:27 21

Gheorghiu-Dej
19 O 6 22:22 21
19 8 4 7 34:24 20
19 7 6 6 21:20 20
19 9 2 8 24:27 20
19 8 2 9 24:28 18
19 6 5 8 23:28 17
19 8 1 10 21:31 17
19 7 2 10 23:25 16
19 7 2 10 30:37 10
19 6 4 0 25:37 10
19 7 2 10 18:27 10

ETAPA VIITOARE: Rulmentul Bîrlad—, 
Ceahlăul P. Neamț, Fructexport Focșanii 
—Foresta Fălticeni, Victoria P. Neamț— 
Metalosport Galați, Textila Botoșani—Pe
trolul Moineștî, Chimia Orașul Gh.' 
Gheorgbiu-Dej—Viitorul Suceava. Fla
mura roșie Tecuci—Textila Buhușl. Me
talul Rădăuți—Dinamo Moldova Iași.

de 
bu
re
au 

mi-

FRANTISEK JIRA (antrenorul 
aț al reprezentativei R. S. Ce- 
ice); „Pînă in minutul 72 cînd 
rcat al doilea gol, rezultatul fi- 
oSt incert. Mă așteptam mai mult 
români. Ei au șutat pufin la 
le-a lipsit un ritm susținut 

n de ioc, iar centrul terenului 
lăsat liber de mijlocașii români. 
ț victoria lor este meritată. Mi-au 

'Pîrcălab, Haidu și Mateianu, 
tiv Naci. Reprezentativa Ceho- 
•ei tși continuă pregătirile pentru 

cu R. P. Română. La 12 mai 
noastră va juca sub numele de 

lionata Praga", la Deciri, cu re- 
itativa orașului Berlin.*

N. GEORGESCU (căpitanul echipei): 
„Am învins, dar ca să continuăm tot 
așa trebuie să nu repetăm greșelile 
făcute în timpul meciului. De aceea 
apreciez că perioada de cădere din 
prima repriză se datorește jocului de
fectuos la mijlocul terenului. In re
priza a doua ne-am orientat mai bine, 
am avut perioade de netă superiori
tate, concretizată în multe ocazii și... 
două goluri.*

MATEIANU : „Sînt foarte fericit, 
dar încerc un mic regret că echipa 
noastră nu a înscris azi măi multe go
luri. Le merita. Mulțumesc publicului, 
care, prin entuziasmul său, ne-a fost 
un prețios ajutor în această luptă di
ficilă. Sînt convins că dacă lonescu ar 
fi fost în plenitudinea forțelor (n.n. 
înaintașul rapidist a acuzat o ușoară 
întindere la amîndouă picioarele) ran
damentul liniei de atac ar fi fost mult 
mai mare. M-am simțit foarte bine 
lingă Pîrcălab ; el anticipează totul cu 
extremă ușurință, fiind foarte ușor de 
lansat și înlesnindu-mi mult sarcina."

AKAR DOLEJS (trimisul special 
rului „Ceskoslovenski Sport4*-Pra- 
„ Victorie facilă, in fața unui ad- 

slah. Portarul turc a greșit la 
al treilea gol. Dacă gazdele 

$ut șuteri huni, scorul putea 
mai mare. Mi-au plăcut Haidu, 

ah și Greavu.‘*

C. DAN : „Sînt nespus de fericit că 
echipa noastră a debutat cu o victorie 
în preliminariile campionatului mon
dial. Deși portughezii au obținut pînă 
acum șase puncte noi ne vom disputa 
în continuare șansele*

2FAN COVACI (antrenor): „A 
in joc foarte greu pentru echipa 
ră, deoarece adversarul — neavtnd 
i piardă — a încercat totul. In 
ce privește pe jucătorii noștri, ei

ION IONESCU : „Echipa din care 
am făcut parte a ciștigat, dar eu sînt 
conștient că n-am dat tot ce pot. Am 
resimțit tot timpul întinderea muscu
lară făcută în timpul antrenamentului 
de marți.**

3

D. DIACONESCU-coresp. regional

ST AMATIBERIU

RUCBI

La Iași: C. S. M. S.—Grivița Roșie 0-0

Steaua a realizat scorul etapei: 42-8 cu Știința Timișoara

• Pe „Ghenceă", ruqbiștii de la 
Steaua, care au jucat de tapt doar o 
repriză, a doua, au întrecut la un 
scor sever formația studenților din 
Timișoara, cu 42—8 (18—5). Poate că 
va părea ciudată afirmația noastră, 
dar sportivii bueureșteni, in ciuda 
proporțiilor scorului, n-au jucat la 
valoarea lor. Ei au avut deseori scă
deri de ritm, care au îngăduit oaspe
ților să contraatace periculos si, în 
două rînduri, să și marcheze (oaspeții 
au ratat și cîteVa ocazii clare...). 
Steaua a realizat scorul etapei, dar 
echipa, în ansamblu, este departe de 
ceea ce așteptăm de la o formație 
de talia ei.

Pentru cine nu a văzut meciul, 
trebuie spus că Știința Timișoara a 
constituit, ca concepție de joc, o sur
priză plăcută. Echipa joacă legat, 
avîntat, evită trimiterea baloanelor în 
margine. Oaspeții plachează însă prea 
puțin (și atunci defectuos). Realiza
tori: Ciobănel (4 încercări), Penciu 
(o încercare și 4 transformări), Ms- 
teescu (o încercare, o transformare 
și o lovitură de pedeapsă), Cbiriac 
(o încercare și o transformare), Luscal 
și Bărbălău (cîte o încercare), respec
tiv Paviovici și Urzică (cîte o încer
care) și Vanghele (o transformare).

• Două echipe, Progresul și Gloria, 
care doar cu o etapă, două, mai îna
inte ne oferiseră prilejul de a face 
numai aprecieri pozitive asupra jo

cului lor, acuta, în acest meci an 
constituit o decepție. îndeosebi Pro
gresul a fost de nerecunoscut Cu 
mici excepții (lacob, VicoL Craio- 
veanu), rugbiștii de la Progresul au 
comis greșeli elementare de tehnică 
individuală, de orientare tactică. 
Echipă cu subtilități altădată, ea a 
evoluat rigid, greoi, neconcludent, 
în aceste condiții, înfrîngerea sufe
rită, cu 3—6 (3—0), nu poate însemna 
o surpriză_.

Gloria n-a fost prea... departe de 
Proqresul. Echipa metalurgistă are, 
totuși, meritul că în finalul partidei 
a fost ceva mai lucidă, cînd a și con
cretizat punctele victoriei. Au înscris: 
lacob {lovitură de pedeapsă) pentru 
Progresul, Chir vase (încercare) șl 
Mihakea („dropgol") pentru Gloria.

• Respectînd... tradiția, Construc
torul a trecut greu de Știința Petro- 
șeni, de care a dispus doar cu 5—0 
(5—0). Meciul nu a plăcut, ambele 
echipe comphcîndu-se într-un joc în
câlcii, aglomerat, fără orizont. Con
structorul n-a știut să valorifice 
avantajul terenului, angrenîndu-se în 
jocul obstructionist al 
veniți la București, ca de 
obțină un meci nul...

min. 10, ieșenii au jucat în 14 oameni. 
Dăscălescu fiind efisoînal pentru lo
virea lui C. Siănescu. Pachetul de 
înaintași al gazdelor, cu un Drobotă 
în tormâ excelentă, a acoperit aproape 
tot terenul. în prima repriză, Grivița 
Roșie ratează o bună ocazie de a în
scrie, prin Wusek (13j. La reluare, 
gazdele sînt acelea care au ocazii 
mai multe de fructificare, dar Ma- 
tevschi (50, 63) și Vizitiu (701 ratează 
lovituri de pedeapsă si re^neenv & 
încercare.

• La Cluj •— surpriză : studenții 
din localitate n-au reușit să termine 
victorioși în partida cu Rulmentul 
Bîrlad: 0—3 (O-t-3). Oaspeții au fost 
mai deciși și au prezentat o formație 
mai omogenă. A înscris Călin — o 
lovitură de pedeapsă.

V. CACOVEANU-coresp.

oaspeților, 
obicei, să

• La Iași, C.S.M.S. a terminat la 
egalitate cu Grivița Roșie: 0—0. Din

• La Constanța, Farul a realizat 
o bună performanță, terminîntr1'' 
la egalitate cu Dinamo București. 
Scor'final 9—9 (0—3). Au marcat :j 
Celea (două lovituri de pedeapsă) și 
Preotu (.dropgoi*) pentru gazde, 
Nica (lovitură de pedeapsă), Nagel’ 
(încercare) și Leonte (,dropgol"^' 
pentru oaspeți.

E. PETRE-coresp.



Jucătoarele de la Rapid au recucerit 
titlul de campioane republicane

Pasionantul campionat republican 
feminin de baschet, Început din toam
na anului 1964 și încheiat duminică o 
dată cu ultimul meci al turneului final, 
a fost cucerit de echipa Rapid Bucu
rești care reintră astfel în posesia 
titlului detinut în ultimii doi ani de 
Știința București. Ca la fiecare din 
ultimele ediții, primul loc a fost de
cis de tradiționalul derbi dintre for
mațiile Rapid și Știința București.

Partida a început în nota de supe
rioritate a reprezentantelor studente
lor care au început jocul mai relaxat 
si au punctat precis, conducind cu
6—0 (min. 6), 10—2 (min. 9) și 12—5 
(min. 12). In această perioadă rapi- 
distele au întreprins acțiuni de atac 
chiar pînă sub panou, ratate însă din 
cauza tracului. Totuși, Rapidul profi
tă de avantajul înălțimii celor doi 
pivoți introduși pe teiren (Ivanovici 
și Florescu), culege cu regularitate 
mingile ratate de Știința și treptat 
reface din handicap.
In repriza secundă, jucătoarele de 

la Rapid reușesc să se debaraseze de 
emoția excesivă care le stăpinise in 
prima parte a partidei și joacă cu 
adevărat la valoarea lor. Plusul de 
experiență față de tinerele lor adver
sare își spune cuvlntul și datorită 
preciziei In aruncările de la semi- 
distanță și distanță, rapidistele se 
distanțează la 4—6 puncte, diferen
ță insă insuficientă pentru a ie asigu
ra victoria, deoarece Știința luptă 
cu multă qnerqie. Din păcate, comba
tivitatea studentelor nu este comple

'* E& I I B —8 1

IERI: REZULTATE IN GENERE NORMALE
Dinamo Buc.—Constructorul Brăila 

(M. I) 3—0 clar (4, 5, 6) în 55 de mi
nute.

Progresul Buc. — Farul (M.I) 3—0 
<11. 13, 9) după 110 minute de joc, 
pe parcursul căruia Farul a condus 
uneori (cu 9—1 și 13—6 în setul doi, cu
7—4 și 9—6 în setul trei), dar a ac
ționat deslînat în finalul ultimelor 
două părți ale partidei, comițînd su
medenie de greșeli. Aceasta nu re- 
duce însă meritele Progresului, care 
s-a impus printr-o activitate inteli
gent orientată, cu atacul servit impe
cabil de ridicători și mai ales prin 
forța distructivă a blocajului. Cei 
mai buni de pe teren: Stamate, Vasi- 
liu, Chezan, Dumitrescu (Progresul), 
Vasiliu, Gornoviceanu, Timirgazin (Fa
rul). Corect arbitrajul: M. Ălbuț—M. 
■N! clan.

Progresul Buc. — C.S.M. Cluj (F. I) 
3—2 (14—16, 9—15, 10, 5, 8) la capă
tul a 100 de minute de volei anost, 
perfect ilustrat de faptul că echipele 
au greșit 20 de servicii (Progresul 11, 
C.S.M. 9) și că 32 de puncte au fost 
înscrise direct din punerea mingii în 
joc (17 de către Progresul, 15 de către 
C.S.M.) I

Semănătoarea Buc. — Electroputere 
Craiova (M. II) 3—0 (12, 12, 12). Bucu- 
reștenii au condus în marea majorita
te a celor 85 de minute cît a durat 
meciul, învingînd datorită jocului de 
apărare mai bine organizat în linia 
de fund, paselor mai bune și varietă
ții superioare a atacului. Oaspeții i-au 
dat Semănătoarei o replică hotărîtă, 
remarcabilă prin eficacitatea blocaje
lor și dublajul atacului. Mai slabă la 
Electroputere — dublarea blocajului, 
iar la învingători — dublarea trăgă
torilor. De-a lungul acestei partide 
cu multe perioade de spectacol valo
ros, s-au evidențiat, în ordine: Schaf
fer, Ardelea, Popescu, Rotaru și Du- 
mitrache de la învingători, Marines
cu, Crețu, Niculescu și Stoenică de 
la craioveni. A arbitrat cu nume
roase scăpări S. Ghiurghiță, pe care 
l-a secondat cu atenție și corectitu
dine N. Ionescu.

CONSTANTIN FAUR

ÎN CELELALTE ÎNTÎLNIRI DE 
IERI: Știința Petroșeni — Știința Bra
șov (M. II) 3—0 (12, 10, 13), C.S.M. 
Cluj — înainte Timișoara (M. II) 
3—1 (14, 12, 11—15, 6), Ind. sîr-
mei C. Turzii — Metalul Pitești

î ÎNCEPÎND DE ASTĂZI 3$ 

■’MAI 1965, ZIARUL „SPOR-" 
::tul popular" va apare ■■ 
"ZILNIC, ÎN AFARĂ DE DU-" 
--MINICĂ.«► -► 

tată cu... puncte înscrise. Drept ur
mare, Rapidul iși majorează diferența 
chiar pînă la 10 puncte (min. 36 scor 
45—35) și în final, în ciuda apărării 
agresive aplicată de Știința, nu mai 
poate pierde avantajul luat. întrece
rea s-a încheiat cu scorul de 47—42 
(22—19) în favoarea echipei Rapid 
care a realizat o victorie pe deplin 
meritată. Cele 89 de punctq au fost 
înscrise de : RACOVIȚĂ 17, Demian 
2, Eckert 2, FLORESCU 8, IVANO
VICI 9, FERENCZ 6, Zăvădescu 3 
pentru Rapid ; Nagy 7, SIMON 7, 
Dumitrescu 4, Tintorescu 2, Haralam- 
bie 8, CORNELIA GHEORGHE 14 
pentru Știința. Au condus foarte bine 
dr. Dan Chiriac și Petre Marin.

Celelalte rezultate înregistrate în 
ultimele zile : Constructorul București 
— Voința Brașov 58—49 (24—26), 
Voința București — Mureșul Tg. 
Mureș 50—49 (20—23), Știința Bucu
rești — Voința București 62—30 
(29—18), Constructorul—Rapid 53—56 
(21—29). Voința Brașov — Mureșul 
Tg. Mureș 60—52 (21—25), Rapid — 
Voința București 57 -— 27 (28—14), 
Știința — Voința Brașov 41—40 
(16—-22). Mureșul—Constructorul 47— 
60 (29—37).

Clasamentul campionatului: 1. RA
PID BUCUREȘTI — campioană re
publicană; 2. Știința București; 3. Vo
ința București; 4. Mureșul Tg. Mureș; 
5. Constructorul București; 6. Voința 
Brașov.

D. STĂNCULESCU

(M. II) 3—1 (11, 16, 12 — 15, 5); Mi
nerul B. Mare — Știința Cluj (M. I)
3— 0 (9, 14, 13), Știința Galați
— C.S.M.S. Iași (M. I) 3—0 (9, 6, 10), 
Știința Timișoara — Rapid (M. I) 1—3 
(8—15, 4—15, 15—9, 8—15), Dinamo 
Bihor — Steaua (M. I) 0—3 (9, 12, 14), 
Tractorul Brașov — Petrolul Ploiești 
(M. I) 3—0 (3, 3, 5); C.S.M. Sibiu — 
Știința Buc. (F. I)) 3—1 (7, 14—16, 14, 
7), Farul — Metalul Buc. (F. I.) 3—1 
(7, 9, 8—15, 1), Partizanul roșu Brasov
— Știința Cluj (F. I) 1—3 (8—15, 15— 
12, 6—15, 13—15), Voința Craiova — 
Dinamo Buc. (F. I) 1—3 (4—15, 15—11,
4— 15, 8—15).

HANDBAIA 7
Mureșul Tg. Mureș a învins pe Știința București 
și a trecut pe primul loc in campionatul feminin

Cu fiecare etapă, atejiția iubitorilor 
de handbal se îndreaptă din ce in ce 
mai mult spre întrecerea echipelor fe
minine din seria I a campionatului re
publican, unde cinci dintre cele mai 
bune formații ale handbalului nostru 
feminin se... „înghesuie" pe cele patru 
locuri, care deschid perspectivele spre 
turneiul final.

Rezultatele obținute în etapa de ieri 
au produs serioase modificări în frun
tea clasamentului, justificînd astfel in
teresul cu care este urmărită lupta 
celor cinci formații. Pierzînd jocul de 
la Tg. Mureș, Știința a cedat „șefia" 
formației Mureșul, care se află acum 
pe primul loc la egalitate de puncte 
cu Rapid București. „Amenințător" 
s-au apropiat și cele două echipe ti
mișorene Știința și Șc. medie nr. 4.

Iată acum rezultatele înregistrate, 
însoțite de scurte comentarii transmi
se de corespondenții noștri :

MASCULIN, SERIA I

Dinamo București — Voința Sighi
șoara 16—8 (9—4). Jocul a fost mai 
echilibrat doar în primele 15 minute. 
Apoi, dinamoviștii s-au impus, reali- 
zînd o victorie comodă. Meffită a fi 
evidențiat portarul sighișorean Czika, 
în exceilentă formă (M. Cojocaru).

Știința Petroșeni — Dinamo Brașov 
7—8 (4—4). După o repriză egală ca 
joc, în partea a doua oaspeții s-au 
dovedit mai buni prin tehnică șl prin 
pregătirea fizică. Victoria lor este pe 
deplin meritată (Șt. Băloiu).

Tractorul Brașov — Știința Tg. Mu
reș 13—10 (6—6).

Seria a Il-a: Rapid București — 
Cauciucul Or. Gh. Gheorghiu-Dej 16— 
13 (10—5); Știința Cluj — Recolta

L
Echipele bucureștene 
au pășit cu dreptul 
în noul campionat

Ieri dimineață au început în Capi
tală și în alte trei orașe din țară (Ti
mișoara, Tg. Mureș și Oradea) între
cerile campionatului republican de polo 
pe apă. Jocurile primei etape au scos 
în evidență pregătirea superioară a 
formațiilor bucureștene, învingătoare la 
scor în toate cele trei partide susți
nute, ca și jocul bun prestat de „7-le“ 
orădean.

Scorul etapei a fost realizat de echi
pa Steaua, care a întrecut duminică 
dimineața, în bazinul de la ștrandul 
Tineretului, pe C.S.M. Cluj cu 10—0 
(1—0, 3—0, 3—0, 3—0). Meciul nu a 
ridicat probleme deosebite învingători
lor, jocul desfășurîndu-se — de-a lun
gul celor 4 reprize — într-o singură 
direcție. Oaspeții nu au putut să mar
cheze nici măcar golul de onoare, deși 
echipa lor s-a aflat de două ori în 
superioritate numerică. Cele 10 puncte 
se datoresc lui C. Marinescu 3, Ale- 
xandrescu 2, Culineac 2, Szabo 2 și 
Păun. Bun arbitrajul prestat de H. Ia
cobini.

La Oradea, echipa locală Crișul a 
obținut o victorie la scor în fața for
mației I. C. Arad : 8—0 (1—0, 1—0, 
2—0, 4—0). Arădenii s-au prezentat 
foarte slab în acest meci, ratînd, prin
tre altele, și o lovitură de la 4 metri! 
In plus, ei nu au putut beneficia de 
aportul portarului Homolca, care ne- 
avînd avizul medicului a trebuit să fie 
înlocuit cu un jucător de cîmp. (I. 
Ghișa-coresp reg.).

Echipa campioană, Dinamo Bucu
rești, a învins fără dificultate, la Ti
mișoara, formația locală Industria lînii. 
Avantajați de o pregătire superioară și 
de un lot mai omogen și mai valoros, 
dinamoviștii au dominat net, înscriind 
o serie de goluri, unul mai frumos ca 
celălalt. Scorul final de 9—1 (1—0, 
4—1, 2—0, 2—0) a fost realizat de 
Rusu 2, Mihăilescu 2, Zamfir eseu, 
Blajec, Popa, Zahan, Novac de la Di
namo și Băncilă de la Industria lînii. 
(F. Gradl-coiesp.).

La Tg. Mureș, proaspăta promovată 
în categoria A, Rapid București, a câș
tigat în fața echipei locale Mureșul 
cu 7—2 (2—1, 2—0, 2—0, 1—1). Au 
marcat: Miu 3, Chirvăsuță 2, Băje- 
naru, Ghidalu pentru Rapid și Sarkadi, 
Piilop pentru Mureșul. (C. Albu-oo- 
resp.).

Hălchiu 19—12 (7—4); C.S.M. Reșița 
— Tehnometal Timișoara 20 — 14 
(9—9).

FEMININ, SERIA I:

Mureșul Tg. Mureș — Știința Bucu
rești 7—6(5—4). Intîlnirea a stîrnit un 
viu interes în localitate. Numeroșii 
spectatori prezenți au urmărit un meci 
extrem de disputat, ambele echipe e- 
voluînd în viteză și lolosind o serie 
de frumoase combinații de atac. In 
repriza secundă s-a jucat mai prudent 
și mai... nervos, ratîndu-se de ambele 
părți, o serie de ocazii favorabile. 
Studentele au jucat mai rapid, au avut 
o bună circulație a mingii, dar au 
ratat foarte mult, în special în finalul 
partidei. Victoria echipei gazdă este 
pe deplin meritată. Punctele au fost 
înscrise de Baczo (3), Soos (2), Inczei 
și Preda (Mureșul), Naghi (2 — din 
lovitură de la 7 m), Schramko, Leonte, 
Dobîrceanu și Ștefănescu (Știința). 
(I. Păuș).

Rapid București — Știința Cluj 14-9 
(10—3). In prima repriză bucureșten- 
cele au „sburdat" pe teren, pentru ca 
după pauză să se complacă intr-un 
joc steril, fără finalitate.

Șc. medie nr. 4 Timișoara — S.S.E. 
Ploiești 27—8 (12—4).

Știința Timișoara — Confecția Bucu
rești 15—7 (8—4).

Tractorul Brașov — C. S. M. Sibiu
8—3 (6—2).

Seria a Il-a : Știința Galați — Re
cord Mediaș 13—3 (8—5); Voința O- 
dorhei — Favorit Oradea 11—7 (6—2); 
Constructorul Timișoara — S.S.E, Per 
troșeni 5—8 (2—5); Electromagnetica 
București — Rulmentul Brașov 6—14 
(4—8); Voința Sighișoara — Progresul 
București 9—3 (6—1).

ACTUALITATEA INTERNAȚIONAI
R. P. Română—R. P. Bulgaria 4^-3 
la lupte greco-romane pentru tineri
GALAȚI, 2 (prin telefon). Meciul 

de lupte dintre reprezentativele de 
tineret ale R.P. Române și R.P. Bul
garia a revenit formației noastre cu 
scorul de 4‘/2—3y2. Reprezentanții 
noștri de lupte greco-romane au avut 
o comportare bună. Ei au luptat cu 
mult curaj, au dovedit o bună pre
gătire tehnică.

Iată rezultatele: cat. 52 kg. Gh. 
Stoiciu b.p. Kirov (R.P.B.), cat. 57 kg. 
I. Baciu b. tuș Matov (R.P.B.), cat. 
63 kg. C. Cornenu face meci nul cu 
Maghiarov (R.P.B.), cat. 70 kg. L.

Tinerii handbalist!
9

bucureșteni pe locul II 
in turneul de la Sarajevo
Duminică a luat sfîrșit la Sarajevo 

turneul internațional de handbal mas
culin, la care au participat formațiile 
orașelor București (tineret), Belgrad, 
Zagreb și Sarajevo. In cadrul acestei 
competiții, echipa română a obținut 
două frumoase victorii în fața for
mației Zagreb (în componența căreia 
au intrat Milkovici, Zagmestar, Vican) 
cu 20—8 (11—4) și a celei din Sara
jevo cu 23—17 (13—8). In meciul 
decisiv însă, handbaliștii bucureșteni 
au fost întrecuți de selecționata Bel
gradului cu 17—14. Cei mai buni ju
cători ai formației noastre au fost 
Iacob, Goran, Marinescu și Gațu.

Alte rezultate: Belgrad—Sarajevo 
22—12; Sarajevo—Zagreb 25—25; Bel
grad—Zagreb 17—17. CLASAMENT 
FINAL: 1. Belgrad 5 p, 2. București 
(tineret) 4 p, 3. Zagreb 2 p, 4. Sara
jevo 1 p.

Ion Jiriac, în finala turneului 
de la Reggio Calabria

Jucătorul român Ion Țiriac și ame
ricanul Donald Dell vor disputa fi
nala probei de simplu bărbați la 
turneul internațional de tenis de la 
Reggio Calabria. In semifinale, Țiriac 
l-a învins cu 6—1, 3—6, 6—1 pe 
italianul Di Masso, iar Donald Dell 
l-a eliminat cu 6—4, 4—6, 6—3 pe 
australianul Martin Mulligan.

Alte rezultate : simplu femei (semi
finale) : Schacht (Australia) — Subi- 
natz (Mexic) 6—2, 6—4 ; Heldman 
(S.U.A.) — Tim (S.U.A.) 6—1, 6—2; 
dublu bărbați (semifinale): Alvarez 
(Chile), Mac Millan (Africa de sud)— 
Țiriac (R.P.R.), Barclay (Franța) 6—2, 
6—4; Dell, Fox(SU.A.) — Rodriguez 
(Chile), Pimental (Venezuela) &—4, 
12—10.

SCURTE ȘTIRI
ÎN „C.C.E." LA VOLEI FEMININ

La Sofia s-a desfășurat cea de-a 
doua întîlnire semifinală, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la volei (feminin) între echipele 
Levski Sofia și Dinamo Moscova. 
Deși sportivele bulgare au cîștigat 
cu scorul de 3—1 (15—8; 17—19; 
15—13 ; 15—8), pentru finala compe
tiției s-au calificat voleibalistele de 
la Dinamo Moscova, care au învins 
în primul joc cu scorul de 3—0. 
Dinamo Moscova va întîlni în finală 
pe Dynamo Berlin.

• Halterofilul sovietic de categoria 
grea, Viktor Andreev, a stabilit un 
valoros record mondial la stilul îm
pins cu performanta de 198 kilograme, 
corectînd cu o jumătate de kilogram 
vechiul record al lui Vlasov. La to
talul celor trei stiluri, Andreev a 
ridicat 535 kg. Viktor Andreev este 
în vîrstă de 28 de ani, are înălțimea 
de 1,75 m și cîntărește 130 kilograme.

PROBA de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Aix en Provence a fost cîști- 
gată de australianul Ken Fletcher 

Buha nul cu Koțev (R.P.B.), cat. 7( 
Fischer nul cu Dorotiev (R.P.B.), 
87 kg. FI. Ciorcilă nul cu Naid< 
(R.P.B.), cat. 97 kg. N. Negut nul 
Mihailov (R.P.B.), cat. grea. C. Bu: 
cedează la puncte în fața lui Ghi' 
(R.P.B.).

V. ȘTEFĂNESCU-coresț

De pe terenurile de fotb;
BENFICA ÎNVINGĂTOARE 

LA BUDAPESTA

în primul meci din cadrul se 
finalelor „Cupei campionilor europei 
la Budapesta, echipa portugheză B 
fica Lisabona a dispus ou 1—0 
campioana Ungariei, Vasas Gyor. 
chipa maghiară a dominat mai m 
dar a fost depășită prin concepția 
joc și tehnica adversarilor. Singu 
gol a fost marcat de Augusto care 
reluat balonul din voie (rnpn. 72). . 
bitrul danez Hansen a condus u<r. 
toarele formații in fața celor 751 
de spectatori : BENFICA : Costa F, 
reira-Cavem, Germano, Cruz, Ra 
Peridis, Coluna-Augusto, Eusebio, T' 
res, Simoes.

VASAS GYOR : Toth-Kiss, Orb< 
Mathe, Tamas-Palotai, Soproni-Keg 
vitch, Gyorfi, Korsos, Povazsai. Revs 
șa are loc la 6 mai la Lisabona.

ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

La Geneva, Elveția a dispus de ecl 
pa Albaniei cu 1—0 (1—0) prin gol , 
marcat de Kunz în min. 10. Iată cl 
samentul grupei a V-a : 
Elveția 4 3 0 1 5:2
Olanda 3 2 0 1 5:2
Irlanda de nord 3 2 0 1 4:3
Albania 4 0 0 4 0:7PUNCT FINAL ÎN CUPA ȘICAMPIONATUL ANGLIEI

„Cupa Angliei" la fotbal a fost t. 
tigată anul acesta de echipa Liverpo< 
care a învins în finală cu 2—1 {dup 
prelungiri) pe Leeds United. Meci! 
a avut loc pe stadionul Wembley d 
Londra, în fața a 100 000 de spect 
tori.

Campionatul Angliei a revenit fo 
mației Manchester United cu 61 e 
puncte din 42 de jocuri. Pe locul da 
cu același număr de puncte dar cu u 
golaveraj inferior, s-a clasat Leeds. L< 
cui trei a fost ocupat de Chelsea q 
56 puncte.

• In meci amical s-au întîlnit 1 
Florența reprezentativele Italiei și Ța 
rii Galilor. Gazdele au repurtat viole 
ria cu 4—1.

• La Lima, Chile a dispus cu 1— 
de echipa Perului.

• în turneul de juniori de la Tokio 
Izrael—Japonia 2—1, Birmania—Tailan 
da 3—0. In finală se întîlnesc echipei 
învingătoare.

care l-a învins în finală cu 6—1 
6—2, 6—3 pe francezul Michel Le. 
clercq. în semifinale, Fletcher l-a eli 
minat pe Barthes, iar Leclercq p< 
cehoslovacul Javorski.

• După consumarea a 14 runde 
în turneul international de șah de 
la Zagreb conduce marele maestri 
iugoslav Ivkov cu 10 puncte, urma! 
de Uhlmann (R.D.G.), Parma (Iugo
slavia) 9,5 puncte, Petrosian (U.R.S.SJ 
9 puncte. în runda a 14-a, Ivkov l-a 
învins pe Larsen, Petrosian a cîști
gat la Pîdevski, Uhlmann la Gipslis, 
iar Parma a remizat cu Filip.

RANDY MATSON 21,05 m !

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Austin (Texas), ameri
canul Randy Matson a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea, 
greutății, reușind performanta dt- 
21,05 metri. Vechiul record, cari^, 
aparținea, era de 20,70 m.

• Turneul internațional de șah de 
la Bognor Regis a fost cîștigat de 
marele maestru belgian O'Kelly cu 
9 puncte din 11 posibile. Pe locul 
doi, cu 8 puncte, s-a situat R. Wade 
din Noua Zeelandă.Redacția și administrația: sir, Vasile Conta nr. 16, telefon 11,10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. .Informația", ștr. Brezoianu. 23-25. 40356


