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In zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie 1965 a avut 
loc Plenara Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român. La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, membrii Comisiei Cen
trale de Revizie, ai Comisiei Controlului de 
■Partid, primii-secretari ai comitetelor regionale 
de partid, șefii secțiilor C.C. al P.M.R., miniș- 

- tri, președinții sfaturilor populare regionale, 
conducători ai organizațiilor de masă și ai unor 
instituții centrale de stat, redactori șefi ai pre
sei centrale.

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român a dezbătut:

1. — Proiectul Directivelor Congresului al 
IV-lea cu privire Ia dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966—1970.

2. — Proiectul Directivelor Congresului al 
IV-lea cu privire la dezvoltarea energeticii 
R.P. Române in perioada 1966—1975.

3. — Proiectul de statut al partidului.
La dezbaterile care au avut Ioc în legătură 

cu primele două puncte, la ordinea de zi au 
luat cuvîntul tovarășii : C- Scarlat. prim-secre- 
tar a! Comitetului regional de partid Galați, 
V. Mateescu, președinte al Sfatului popular 
regiona' .București, J. Fazekaș, ministrul in- 
dustrtb^.dimentare, D. Balaiia, prim-secretar al 
emitetului regional de partid Ploiești, M. Ma

rinescu, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, P. Drăgoescu, președintele Consiliului 
învățămintului de cultură generală din Minis
terul Invățămîntului, A. Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, A. Codarcea, președintele Co
mitetului Geologic, E. Țurcanu, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Suceava, 
B. Almășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, V. Cazacu, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Iași, M. Suder, 
ministrul economiei forestiere, I. Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Oltenia, Gh. Călin, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Hunedoara, V. Ro
man, director al Editurii Politice, C. Drăgan, 
vicepreședinte al C.C.S., I. Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, N. Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior al Agricul
turii, I. Uglar, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Maramureș, Șt. Matei, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid 
Asgeș.

în dezbateri s-a subliniat că succesele obți
nute în dezvoltarea economică și social-cuitu- 
rală a țării în anii șesenalului demonstrează 
justețea liniei politice a partidului, întemeiată 
pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist- 
leniniste la condițiile țării noastre, capacitatea 
sa de a mobiliza întreaga energie a poporului, 
resursele materiale ale țării în opera de cons
trucție socialistă.

Discuțiile au scos în evidență însemnătatea 
deosebită a orientării proiectelor de directive 
spre continuarea neabătută și în ritm susținut 
a politicii de industrializare socialistă a țării 
și de creștere cu prioritate a producției mijloa
celor/ producție — baza dezvoltării complexe 
și multilaterale a întregii economii naționale, 
precum și caracterul realist, mobilizator al sar
cinilor de plan. Plenara a subliniat in mod 

-deosebit eforturile ce trebuie depuse pentru 
lărgirea bazei de materii prime și pentru atra
gerea în circuitul economic â noi resurse, pre
cum și importanța îmbunătățirii continue a re
partizării forțelor de producție pe teritoriul 
țării, în vederea dezvoltării economice armo
nioase a tuturor regiunilor.

Un loc important în cadrul discuțiilor l-au 
ocupat problemele legate de dezvoltarea ener
geticii în perioada 1966—1975, spre a asigura 
îmbunătățirea continuă a alimentării cu com
bustibil și energie electrică a tuturor ramuri
lor economice și satisfacerea intr-o măsură 
tot mai largă a necesităților de consum ale 
populației.

Participanții la dezbateri și-au exprimat apro-

Hutv 
barea deplină față de măsurile prevăzute-pen
tru întărirea bazei tehnico-materiale a agricul
turii, consolidarea și extinderea rezultatelor po
zitive obținute in dezvoltarea gospodăriilor 
agricole de stat și a cooperativelor de produc
ție, mobilizarea susținută a rezervelor și a 
posibilităților existente în scopul creșterii pro
ducției vegetale și animale.

în legătură cu volumul și amploarea investi
țiilor propuse pentru perioada 1966—1970, s-a 
subliniat că acestea vor asigura dezvoltarea 
și diversificarea producției, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, perfecționarea pro
ducției, creșterea productivității muncii.

în cursul dezbaterilor au fost scoase în evi
dență măsurile preconizate pentru promovarea 
și extinderea tehnicii înaintate în toate ramu
rile economiei naționale, condiție principală 
pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
planul pe anii 1966—1970, cît și măsurile pen
tru ridicarea continuă a calității produselor.

Relevînd preocuparea constantă a partidului 
și guvernului pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economică cu țările socialiste, pre 
cum și pentru extinderea legăturilor economice 
cu celelalte state, vorbitorii s-au ocupat 
de sarcinile ce revin tuturor ramurilor econo 
miei naționale în vederea creșterii schimbu 
rilor comerciale externe.

O mare atenție s-a acordat în discuții îm
bunătățirii activității de cercetare științifică 
fundamentale și aplicate corespunzător nevoi
lor economiei naționale, dezvoltării învățămîn- 
tului, formării și perfecționării cadrelor de 
specialiști.

Vorbitorii au subliniat faptul că prevederile 
proiectelor de directive au ca scop principal 
ridicarea în continuare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului prin creșterea 
veniturilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de locuit, a aprovizionării populației cu măr
furi, sporire^ volumului serviciilor, dezvolta
rea mijloacelor de ocrotire a sănătății, de asis
tență socială și de protecția muncii.

în dezbateri a fost relevată amploarea pe 
care a luat-o întrecerea socialistă, în cadrul 
căreia oamenii muncii obțin însemnate succese 
în realizarea planului de stat și în îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea Congresului.

în plenară au fost făcute propuneri și su
gestii de completare și îmbunătățire a unor 
prevederi din proiectele de directive. Plenara 
a adoptat în unanimitate proiectul Directivelor 
Congresului al IV-lea cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 1966—1970 și 
proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu 
privire la dezvoltarea energeticii R.P. Române 
în perioada 1966—1975 și a hotărit ca, după 
Îmbunătățirile propuse în cadrul discuțiilor, 
proiectele să fie date publicității pentru a fi 
dezbătute pe larg în organizațiile de partid, 
în adunări cu masele de oameni ai muncii, in 
presă, după care vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului partidului.

La discuțiile pe marginea proiectului de sta
tut au participat tovarășii: C. Drăgan, vicepre
ședinte ai C.C.S., A. Alexa, procuror general 
ai R.P. Române, C. Nădejde, adjunct al minis
trului invățămîntului, B. Solomon, vicepre
ședinte al Tribunalului Suprem al R.P. Române,
B. Zaharescu, membru corespondent al Acade
miei R.P. Române, S. Bughicl, șef de secție la
C. C. al P.M.R., I. Banc, prim-secretar al Comi
tetului regional P.M.R. Mureș-Autonomă Ma
ghiară, C. Pîrvulescu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.M.R., I. Iliescu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., M. Berghianu, prim- 
secretar al Comitetului regional P.M.R. Cluj, 
Gh. Stoica, șeful Direcției organelor locale ale 
puterii de stat, A. Vijoli, ministrul finanțelor.

(Continuare în pag. a 4-a)

Turneul final feminin de handbal

Știința București — virtuală campioană
TR. SEVERIN, 2 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). — 
Penultima etapă a turneului fi
nal feminin al campionatului 
de handbal a limpezit complet 
situația din clasament. Cîștigînd 
meciul cu Rapid, Știința Bucu
rești și-a păstrat avansul de 3 
puncte asupra Științei Timișoara, 
astfel că indiferent de rezulta
tul ultimei partide, cu Mureșul, 
ea se poate considera intrată în 
posesia titlului de campioană re
publicană, înainte de termina

rea turneului. De aceea, succe
sul repurtat, cu scorul de 7—5 
(5—1), asupra Rapidului este 
poate cel mai prețios realizat 
de Știința București în acest 
campionat. Jocul a avut un ritm 
viu și a abundat în faze dina
mice la ambele porți. Insă, în 
timp ce Hanek (portarul Rapidu
lui) primea gol după gol, la 
Știința București Irina Naghi, 
ajutată de... bare, a împiedicat 
ca scorul să reflecte situația de 
pe teren. Pînă în min. 23, stu

dentele înscriseseră de 5 ori, în 
timp ce Rapid (care — deși fără 
Hedeșiu, accidentată — juca de 
la egal la egal) trăsese de 3 ori 
în bară și realizase doar un gol. 
După pauză, mai precis din 
min. 31, Știința a început să 
joace mai slab, comițînd o serie 
de greșeli tehnice. In această 
perioadă Rapid are o puternică 
revenire și reduce din handicap 
(de la 6—1 în min. 31 la 6—4 
în min. 45). In final însă, și-a 
spus cuvîntul omogenitatea va

eca Centrală 
£ sgională
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Fază la poarta echipei Steaua

REZULTATELE DE MIERCURI

A început concursul
republican de tir

în-

Cupa Dinamo“
Pe poligonul Tunari au 

ceput ieri întrecerile din cadrul 
concursului republican „Cupa 
Dinamo". Organizatorii s-au 
străduit să asigure trăgătorilor 
cele mai bune condiții de con
curs. Din păcate însă, o defi
ciență mai veche s-a repetat și 
de data aceasta. Instalațiile de 
la pistol viteză s-au defectat și 
punerea lor la punct a durat 
aproape două ore, enervînd pe 
trăgători. De asemenea, în poli
gonul de armă calibru redus 
nu au funcționat soneriile pen
tru schimbarea țintelor. E drept 
că poligonul se modernizează în 
vederea campionatelor europene. 
Peste tot sînt numai mormane 
de materiale. Exteriorul pavi
lioanelor 
schimbe, 
instalațiile 
nului nu 
tim plan.

Este necesar ca antrenorii

a și început să se 
Considerăm însă că 
din interiorul poligo- 

trebuie lăsate pe ul-

V. GODESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

lorică a echipei Știința, care a 
obținut o victorie meritată. Au 
înscris: Leonte 3, Szokd 3 și 
Nicolae, respectiv Roth 2, Popa, 
Alexe și Cula.

In primul meci de azi, Știința 
Timișoara a dispus greu de Mu
reșul cu 5—4 (3—2). Timișo- 
rencele au început jocul cu por
tarul de rezervă (Nițu) și după 
9 minute scorul era de 2—0 
în favoarea Mureșului, care ju
case ceva mai bine, combinațiile 
sale punînd în dificultate echipa 
Științei. Intrarea portarului ti
tular, Anca, a determinat un re-

C. ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

C. S. M. S. — Știința Cluj 2—0 (1—0) 
Crișul — Dinamo Pitești 1—1 (1—1) 
Știința Craiova — Petrolul 0—0
U. T. A. — Farul 0—2 (0—1)
Minerul Baia Mare — Steagul roșu 1—0 (1—0) 
Rapid — Progresul 1—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE (20 iunie) :

Dinamo București — Steaua 2—1 (1—1) 1
CLASAMENT

1. RAPID 24 14 7 3 31:12 351
2. DINAMO BUCUREȘTI 24 15 4 5 50:21 341
3. STEAUA 24 12 5 7 36:23 29’
4. STEAGUL ROȘU 24 11 4 9 27:27 26.
5. PETROLUL 24 9 5 10 29:21 23:
6. U. T. A. 24 8 7 9 27:40 23:
7. STIINTA CLUJ 24 9 4 11 37:35 221
8. DINAMO PITEȘTI 24 8 6 10 31:31 22
9. CRIȘUL 24 7 8 9 20:24 22:

10. C. S. M. S. 24 8 5 11 24:33 211
11. FARUL 24 8 5 11 20:32 211
12. STIINTA CRAIOVA 24 8 4 12 29:39 20
13. PROGRESUL 24 6 7 11 21 :27 19
14. MINERUL BAIA MARE 24 8 3 13 24:41 19

Minerul Baia
Craiova

Steagul roșu — Rapid 
Progresul — Știința Cluj

1
Mare — Știința Farul — Dinamo București |

Petrolul — Dinamo Pitești 1 
Steaua — C.S.M.S.
Crișul — U.T.A.

Primele întreceri in campionatul
de tenis

De azi, cei mai buni tenis- 
meni își încep întrecerea pentru 
cucerirea titlurilor de campioni 
republicani.

Spre deosebire de anii trecuți, 
de data aceasta campionatul in
dividual al țării va avea o altă 
formulă de desfășurare. Titlu
rile de campioni vor fi acordate 
sportivilor care vor acumula cel 
mai mare număr de puncte în 
cele două concursuri ale etapei 
finale. Primul se dispută între 
3 și 10 iunie pe terenurile Pro
gresul, iar cel de al doilea este 
programat în toamnă.

Competiția va reuni la start

jucători cunoscuți ca Tiriac, 
Mărmureanu, Bosch, C. Năstase, 
I. Năstase, Popovici, Serester, 
Dron, Boaghe, D. Vizir u și ju
cătoare cum sînt Ecaterina Hor- 
șa, Eleonora Roșianu, ludit Di- 
bar, Mariana Ciogolea etc.

Probele de dublu se vor juca 
sistem eliminatoriu pînă la sfâr
șit, iar în probele de simplu me
ciurile vor fi eliminatorii pînă 
la semifinale. Apoi, jucătorii se 
vor întrece sistem turneu, pe 
grupe de cîte patru.

Concursul va avea loc zilnic, 
cu începere de la ora 9,30 și. 
15,30.



Etapa dc ieri a campionatului categorici A
Fotbalul se joacă pe goluri

Dinamo București—Steaua 2 — 1 (1 — 1) RAPID - PROGRESUL
Șugubăț e totbalul ăsta ! După un 

meci în care Steaua a lost vioara în- 
tîi (în prima repriză, cel puțin, pe 
teren n-a existat practic decit o sin
gură echipă) Dinamo a obținut o vic
torie deosebit de prețioasă, care o 
apropie la un singur punct de liderul 
clasamentului, Rapid. Din punct de 
vedere al campionatului, al interesu
lui pe care trebuie să-l stîrnească a- 
ceastă competiție, nici că se putea un 
rezultat mai... nimerit, decît acest 
2—1 pentru Dinamo, de natură să țină 
deschisă problema titlului pină la ul
tima etapă. Dar, dacă ne referim la 
echitatea sportivă ? Fotbalul joacă 
însă atîtea renghiuri celor ce-1 iubesc, 
îneît poate că nici nu mai este cazul 
să se vorbească despre echitate. Ce 
s-ar întîmpla, de altfel, dacă fiecare 
meci ar avea un deznodămînt firesc? 
Ne-ar mai place fotbalul atîta ?

Frumos meci ! Dinamoviștii sînt, 
«desigur, bucuroși de rezultat, dar evi
dența lucrurilor acordă învinșilor me
ritul cel mai mare în realizarea jocu
lui reușit de ieri. Steaua rămîne numai 
«cu această satisfacție platonică, deși 
ne-a oferit, în prima repriză, un joc 

«mai bun decît în tot cursul camplo- 
i natului, de un ridicat nivel tehnic, cu 
(fine manevre tactice, aplaudate de 
[public. Pe tabela de marcaj n-a apărut 
iînsă decît un singur gol, înscris în 
:min. 10 de Sorin Avram, într-o fază

spectaculoasă, dar cu un șut care a 
trecut printre picioarele lui Datcu. 
Dinamo nu s-a „văzut” în această 
parte a meciului, în afara acțiunii din 
min. 3, care îi putea aduce deschi
derea scorului prin O. Popescu (acesta 
11-a putut intercepta însă cu capul 
centrarea lui Pîrcălab) și a fazei 
ultimul minut: golul egalizator 
scris de Petru Emil unui Haidu 
zarmat aproape la mingile pe jos. 
rest, în caietul nostru am notat 
mai acțiuni ale fotbaliștilor de 
Steaua, care i-au dat prilejul lui Datcu 
să se reabiliteze într-o oarecare 
sură pentru greșeala comisă la 
ceput. Dinamo a fost la un pas 
primi un nou gol, mai ales în 
36 cînd, după ce Crăiniceanu a șutat 
puternic în bară, Octavian Popescu 
a salvat cu capul de pe linia porții, 
înaintarea echipei Steaua a jucat bine 
în primele 45 de minute, dar acțiunile 
ei, frumos conduse în cîmp și chiar 
în faza de finalizare, au fost irosite 
de Voinea. Rezultatul ? 1—1, în loc de 
un scor decisiv pentru Steaua.

în repriza a doua jocul s-a echilibrat 
o bucată de vreme. Ratează Steaua 
(în min. 54 Voinea trage încet un 
șut care trebuia să ajungă în fundul 
plasei), dar și Dinamo are o bună 
ocazie în min. 62, cînd șutul lui Ene 
a fost blocat ca prin minune de Haidu. 
Și iată, în min. 65, golul victoriei.

din 
în- 
de- 
în 

nu
la

mă- 
în- 

de a 
min.

După un joc anost

înscris de Frățilă, mai abil decît apă
rătorii de la Steaua (D. Niculae și 
Petescu) care s-au încurcat unul pe 
altul la centrarea lui Haidu. în final, 
din nou Steaua este în atac, dar ac
țiunile ei sînt mai puțin clare și în 
orice caz nu se încheie cu șuturi pe 
poartă. Și, cum un alt sistem de a se 
cîștiga un meci nu există... 2—1 pen
tru Dinamo.

Arbitrul francez Henry Faucheaux 
a condus cu competență următoarele 
formații:

DINAMO : Datcu 6 — Popa 8, Nun- 
weiller III 7, Ivan 5, Ștefan 5 — 
Petru Emil 7, O. Popescu 7 
lab 7, Frățilă 5 (din min. 71 
Ier IV 6), Ene 5, Haidu 7.

— Pîrcă- 
Nunweil-

STEAUA: Haidu 6 — M. 
cu, 7, D. Nicolae 6, Petescu 7, 
ru 9 — Jenei 8, Raksi 9 —
Avram 9, 
(din min. 70 Pavlovici 4), Crăiniceanu 
5.

Georges- 
“ Ch'i- 

Sorin 
Constantin 9, Voinea 4

JACK BERARIU

f ORADEA, 2 (prin telefon). începu- 
' hil partidei și, în special, primele 20 
«de minute au lăsat să se întrevadă un 
joc bun. Pînă atunci rolul de solist 

’ l-a avut „unsprezecele" gazdă. Dar 
. așteptările suporterilor orădeni nu au 
fost confirmate. După un început bun, 
în care Crișul atacă dezlănțuit, în 
min. 18, la o lovitură de colț execu
tată de Bacoș, Damian prelungește cu 
capul la Harșani, care reia, tot cu 

■ țapul, în plasă : 1—0. Mulțumiți 
parcă de această ispravă, orădenii nu

• mai insistă și cedează treptat terenul. 
Piteștenii nu se lasă invitați prea

: mult, ies mai des la atac și în min. 
<44 N. Naghi trece de apărarea oră-
• deană, depășindu-1 și pe Solomon și 
înscrie din apropiere : 1—I.

După pauză dominarea sterilă a 
Crișului se soldează doar cu lovituri 
de colț și nimic altceva (de altfel ra
portul de cornere avea să fie pînă la 
urmă 13—1 în favoarea Crișului !...).

Arbitrul Ștefan Tașula — București 
a condus bine următoarele formații :

CRIȘUL: Duca 5 — E. Naghi 6, 
Solomon 7, Mihai 7, Balog 6 — A. 
Naghi 7, Iacob 7 — Bacoș 7, Harșani 
4, Damian 7, Sziics 6.

DINAMO PITEȘTI : Matache 5 
(min. 26 Niculescu 7) — Radu 6, 
Stoenescu 7, I. Stelian 7, Badea 6 — 
Țîrcovnicu 6, David 6 — C. Ionescu 5 
(min. 46 Dobrin 6), Varga 7, N. Na
ghi 7, Țurcan 6.

1LIE GHIȘA — coresp. reg.

(raiovcnil n-au mai repetat victoriile 
pe teren propriu
Știința — Petrolul 0—0

' CRAIOVA, 2 (prin telefon, de la 
f trimisul nostru). — Cu cîteva ore 
«înaintea jocului am stat de vorbă cu 
«cele trei părți interesate : gazdele,
• oaspeții, arbitrul. Petroliștii, mai pre
cis antrenorul Cernăianu. erau reți- 
inuți în pronosticuri, îngrijorați fiind-
• că nu puteau să-i folosească pe Hăl- 
, măgeanu, Oprișan și Florea. De par- 
•tea cealaltă — mult optimism : „Tre
buie să cîștigăm, clasamentul ne o- 
bligă". Tot orașul numai la tonul a- 
cesta vorbea. Pînă la urmă a avut 
dreptate arbitrul Ritter, care ne-a 
spus că va fi un joc deschis oricărui 
rezultat.

în prima repriză Știința a dominat, 
iar în ultimele 5 minute s-a masat 
în careul lui Sfetcu. Portarul petro
list, Ivan și Pal au scos de pe linia 
porții (în min. 40, 41 și 42) trei go
luri aproape sigure, la șuturile lui 
Eftimie« și Vasilescu II. In rest, repri
za s-a caracterizat printr-un joc ne
organizat, de lupta, cu degajări lungi 
din apărare și cu acțiuni individuale. 
Fotbalul de calitate a lipsit, deși pe 
teren se aflau două linii de mijlocași 
bune și două cupluri de înaintași (Ef- 
timie — Sfîrlogea și Badea — Dridea 
I) capabile de mai mult. In plus, jo
cul tehnic a fost influențat 
teren, al cărui gazon, cu 
smocuri și denivelări, face dificil 
numai controlul balonului, dar și 
plasarea jucătorilor.

Repriza secundă se aseamănă 
prima ca două picături de apă. Știința 
atacă, atacă, dar zadarnic. Se avîntă 
înainte, se îngrămădește în careu, 
fără să pregătească bine acțiunile și, 
în plus, joacă cu mingi înalte, la care 
Boc și Ivan sînt de netrecut. Petrolul 
răspunde printr-un joc sigur în apă
rare, de unde iese calm, cu mingi 
plimbate la mijlocul terenului, unde

Badea și Iuhas combină frumos, dar 
fără intenția de a trage la poartă. Și 
aceasta pentru ca să nu piardă... ba
lonul. în min. 73 Sfetcu reușește să 
mai salveze un gol ca și făcut, sco- 
țînd mingea din picioarele lui Plu- 
garu.

Arbitrul Iosif Ritter — Timișoara 
a condus bine echipele:

ȘTIINȚA: Vasilescu 17 — Mihăi- 
lescu 8, Deliu 8, Marin Marcel 9, 
Dumitrescu 7 — Bărbulescu 7, Bîtlan 
8 — Vasilescu II 7, Sfîrlogea 6, Efti- 
mie 7, Onea 5 (min. 70 Plugaru).

PETROLUL : Sfetcu 9 — Pahonțu 8, 
Boc 9, Ivan 9, Pal 8 — Iuhas 7, Dra- 
gomir 6 — Moldoveanu 6, Dridea I 
6, Badea 7, Mocanu 6.

CONSTANTIN ALEXE

și de 
multe 

nu 
de-

cu

Gol? Nu! Iancu, care nu se vede în fotografie, a ajuns în fața

Minerul Baia Mare-Steagul roșu 1-0 (1-0)
sare prefăcîndu-se că vrea să tragă cu 
capul, Adamache caută să intervină 
dar Pop lasă mingea să treacă mai de
parte, la Drăgan, care înscrie: 1—0. 
După ce a ratat o serie de ocazii (în 
min. 19 Naghi a salvat de pe linia 
porții), Minerul mai înscrie un gol 
(min. 21), perfect valabil după apre
cierea observatorului federal Wetzer, 
ca și a noastră, dar anulat de arbitrul 
V. Dumitrescu — București pe motiv 
că portarul Adamache ar fi fost înde
părtat de la minge.

In repriza a doua Minerul domină 
prima jumătate de oră, dar meciul se 
încheie găsind pe Steagul roșu în atac. 

MINERUL : Bai 7 — Crpmeli 6, 
Colceriu 7, Stâicu 9, Donca 7 (min. 70 
Rozniai) — Halagian 7, Pop 6 — Dră
gan 5, Soo 8, Sasu 9, Czako 15.
_ STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — 
Zaharia 7, Jenei 7, Campo 6, Naghi 8 
— Năftănăilă 8, Pescaru 8 — NeculaS 
(min. 46 
Necula),

BAIA MABE, 2 (prin telefon). — 
Partida a purtat amprenta specifică 
jocurilor de campionat, în care local
nicii au luptat mult pentru obținerea 
celor două puncte puse în joc.

Minerul, deși a marcat un singur 
punct, merită victoria nu atît pentru 
jocul prestat (care nu a satisfăcut pe 
deplin), cît pentru spiritul de luptă, 
pentru voința de care a dat dovadă 
majoritatea echipei. Greșeala cea mai 
mare a gazdelor în meciul de miercuri 
a constat în aceea că au jucat puțin 
pe extreme și cu mingi prea înalte. Cu 
toate acestea, băimărenii și-au creat 
multe situații favorabile de gol, ratate 
însă din cauza ezitărilor în fața porții 
și apărării oaspeților, care, în frunte 
cu Adamache, și-a făcut datoria. Sin
gurul lucru care i se poate imputa 
portarului brașovean, ca și apărării lui, 
e faza din care s-a marcat golul și în 
care s-au lăsat păcăliți: în min. 40, 
la un atac pe stingă al Minerului, Sasu 
și Soo îi atrag ca un magnet pe apără
torii oaspeți; Sasu centrează, cu boltă, 
spre Pop (aflat în careul mic), acesta

C.S.M.S.—Știința
IAȘI, 2 (prin telefon). —■ Infirmînd 

tradiția jocurilor frumoase pe care 
le realizau de obicei cele două for
mații, astăzi ele au „reușit" o partidă 
anostă, de un nivel tehnic modest, 
care a dezamăgit pe cei 8 000 de spec
tatori. De la începutul jocului s-a vă
zut că clujenii pun accent pe apărare, 
cîte 6—7 apărători masîndu-se în fața 
porții. înaintarea studenților a con
tat numai pe Ivansuc și Adam, care 
în minutele 44 și 75 au ratat ocazii 
lavorabile. Era de așteptat ca ieșenii 
să atace pe un front cît mai larg, 
pentru a destrăma apărarea supra- 
numerică a oaspeților. Gazdele însă 
au atacat la întîmplare, înghesuind 
jocul pe partea dreaptă, unde Cîm
peanu a stopat toate acțiunile. Cu 
toate acestea jucătorii ieșeni au reu
șit să înscrie două goluri care le-au 
asigurat și două prețioase puncte în 
clasament. Iată cum s-au marcat cele 
două puncte. La un atac inițiat pe 
partea stîngă de fundașul Deleanu 
(min. 43), acesta centrează lui Ștefă- 
nescu pe linia de 16 m care șutează

Hașoti 8), Gane 6 (min. 46 
Goran 6, Sdimesi 6.

T. TOHATAN - coresp. reg.

în portarul Moguț. Nesigur în inter
venție Moguț scapă balonul și Stoi- 
cescu, care a urmărit faza îl intro
duce cu pieptul în poartă. In min. 78, 
la un atac care nu dădea nimănui 
vreo speranță, Cîmpeanu execută de
fectuos o degajare și comite henț în 
spațiul de pedeapsă. II metri ! Trans
formă Stoicescu și 2—0.

Pînă la sfîrșit tabela nu mai suferă 
nici o modificare.

Jocul a fost condus de arbitrul 
Gerhard Kunze (R.D.G.).

Formațiile C.S.M.S. : Constantines- 
cu 6 — V. Popescu 6, Pop 6, Vor- 
nicu 6, Deleanu 5 — Humă 5, Ște- 
fănescu 8 —

' (din min. 52
Stoicescu 6.

ȘTIINȚA
Șzol/e 6, Georgescu 5, Grăjdeanu 7, 
Cîmpeanu 4 — Al. Vasile 6, Ncșu 6 
— Ivansuc 5, Marcu 5, Adânc. 5, Bre- 
tan 4.

Matei 6, 
Cuperman

CLUJ :

Lupulescu 4
6), Voita 5,

Moguț 5 —

D. DIACONESCU — coresp. reg.
E. URSU — coresp.

La Arad, Farul a învins cu 2-0 (1-0)!
ARAD, 2 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Toată lumea a ple
cat nemulțumită de pe stadionul din 
localitate, mai puțin jucătorii echipei 
Farul, care au învins pe merit cu 2—0 
și au dus la Constanța două puncte 
nesperate.

Ce se întîmplă cu U.T.A.? se în
treabă chiar și suporterii ei. In ulti
mele patru meciuri de campionat, ară
denii au marcat doar un gol și dacă 
nu ar fi acumulat puncte suficiente, 
ei ar fi acum amenințați de spectrul 
retrogradării; Azi, textiliștii au jucat 
sub orice critică (priviți notele!). Ei 
au acționat blazați, au făcut o adevă
rată... risipă de pase greșite, nu au 
periclitat de loc poarta constănțenilor, 
ocaziile cît „roata carului" nefiind 
fructificate: Comisar — minge „telefo
nată" (min. 20) —, Donciu nu a tras 
cînd poarta era goală (min. 36) și

apoi Chivu a șutat alături (poarta era 
din nou goală — min. 50), după ce 
Donciu trimisese mingea în bară. Pe 
de altă parte, nu am înțeles de ce an
trenorii N. Dumitrescu și I. Reinhardt 
au alcătuit o echipă în care, în prima 
repriză, doi atacanți de bază și gol- 
geteri ai formației (Donciu și Ț’îrlea) 
au jucat mijlocași, iar locul lor la îna
intare a fost luat de halfi de „mese
rie" : Comisar și Chivu ? Rezultatul? 
Mijlocul terenului a rămas descoperit, 
atacul nu a mers și... 1—0 pentru 
Farul la pauză. La reluare, Tîrlea a 
fost schimbat cu Axente, dar fără suc
ces.

Ce putem spune despre învingători? 
Farul — cu doi tineri în echipă, care 
au debutat promițător (Pilcă și Șoan- 
gher) — a jucat mai curajos, a câști
gat majoritatea duelurilor. Meritul cel

mai mare al constăntenilor constă în 
marcarea celor două goluri de toată 
frumusețea: Șoangher (min. 12) - -
după ce mingea a atins muchia barei 
și Balint (min. 80), printr-o „bombă”* 
la „păianjen", de la 25 de mețri. Cît 
despre calificativul jocului... Cei in
teresați n-au decît să facă o medie a 
notelor acordate jucătorilor, pentru a 
se convinge de valoarea meciului.

A arbitrat corect Friedrich Koepcke 
(R.D.G.) formațiile :

V.T.A. : Gaboraș 8 — Birău 3, Ba
co ș 4, Mețcas 5, Czako II 3 — Don
ciu 4, Țîrlea 2 (min. 46 Axente 4) — 
Pantea 4, Comisar 5, Chivu 4, lgna 4.

FARUL : Pilcă 7 — Costin 6, Stân
cii 6, Tîlvescu 7, bleacșu 6 — Zamfir 
6, Gref 7 — Ologu 5 (min. 63 Balint 
5), Șoangher 7, Kallo 4, Mănescu 5.

L OCHSENFELD

< - uf.
Cît de mult au simțit rapidiștr 

și cei de pe teren și cei din... irit 
— lipsa lui bl. Georgescu și Iama 
din formație, o reflectă cel mai 
scorul realizat, ca și jocul nesaț 
câtor prestat de lider în compania 
greșului. Indisponibilitatea celor 
oameni de bază a dereglat mecanu 
echipei, Dinu și Langa, absenți vi 
îndelungată din meciurile echipei, ; 
rînd ieri ca doi „străini" în miji 
celorlalți. Evident a suferit mai 
jocul de ansamblu al giuleșten 
deoarece pregătirea acțiunilor oferi 
pe mijlocul terenului se făcea ane 
și, în final acțiunile ofensive erau 
site de incisivitate în fața porții 
Cosma, unde, trebuie spus că toți 
patru atacanți au constituit o „pra 
ușoară pentru apărarea Progresului, 
la înălțime prin jocul bun al lui 
teanu, Al. Georgescu și loniță. In 
ceeași ordine de idei trebuie u 
cată și lupta dintre apărătorii rapiu 
(cei patru fundași) și înaintașii ec 
pei Progresul. Deosebirea constă d 
în faptul că înaintașii Progresului, 
cepțional coordonați de Mateianu, 
reușit să creeze faze de o mai mi 
intensitate la poarta lui Andrei (i 
mai nesigur ca oricînd)', să control! 
mai bine jumătatea de teren a advi 
surului și să-și creeze multe ocazii j 
vorabile, nefiuctificate însă de Iaru 
(prea lent ca vîrf de atac) și Baboi 

In general, meciul din deschideri 
cuplajului de pe stadionul „23 August 
nu s-a ridicat ca valoan ^rectacula 
la înălțimea așteptărilor* deși existe 
destule premise pentru aceasta. Acut 
cu numai două etape înainte de cădi 
rea cortinei peste acest pasionant 
pionat, cele două puncte în bagați 
uneia sau alteia dintre echipe ar 
contat mai mult decit unul singur. Pri 
fiți clasamentul. Rapid mai are doc 
un punct avans și, în meciurile vii

ȘTIRI ȘTIRI...
IERI, ÎN CATEGORIA B, SERIA a II-8

• ••

A. S. CUGIR — VAGONUL
2-1 (1—1)

ARAD

CUGIR, 2 (prin telefon). — 
programată inițial pentru 13 
avut loc miercuri. în general, jocu 
a fost dinamic, cu numeroase faze d< 
gol. A. S. Cugir a înscris primul pune 
în min. 1, prin Mureșan. 20 de minut< 
mai tîrziu Macavei (Vagonul) ega 
lează. După pauză, gazdele domini 
copios (reușesc 14 cornere față d( 
nici unul al oaspeților) dar nu po 
să înscrie golul victoriei decît în 
min. 81 prin Boroș I.

A arbitrat bine C. Niculescu — 
București. (M. Vîlceanu - coresp.).

Partida 
iunie, i

RESTANȚA ÎN CATEGORIA C
FORESTIERA SIGHETUL MARMA-

ȚIE1 — SODA OCNA MUREȘ 
2—1 (1—11

SIGHETUL MARMAȚ1EI, 2 (prin 
telefon). — Partida, restanță dir 
etapa a 23-a (30 mai) a revenit Fo-



ATLETISM

Rezultate

', dar a tras alături...
o to : St. Ciotloș

CLUJUL GĂZ
DUIEȘTE AZI o 
partidă masculină 
din cadrul campio

natului republican. Se întîlnesc echi
pele de categorie A (seria I) Știința
Cluj și Tractorul Brașov.

SĂPTĂMÎNA ACEASTA, etapa de 
campionat are programate în Capitală 
două jocuri : derbiurile de ani de zile 
ale voleiului nostru, susținute de for
mațiile masculine și feminine ale clu
burilor bucureștene Rapid și Dinamo. 
Ele se vor întrece, în program cuplat) 
sîmbătă, la Floreasca, începînd de la 
ora 18 : în „deschidere” — meciul fe
minin, în „vedetă” — cel masculin.

ULTIMELE CALIFICATE pentru 
finalele campionatelor republicane 
școlare, care vor avea loc de la 30 
VI la 4 VII 1965, la Piatra Neamț 
(nu la Toplița, cum se stabilise ini
țial). în etapa de zonă desfășurată în 
Hunedoara au învins echipa mascu
lină Șc. med. 10 Timișoara, (2. Șc. med. 
„Horia, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, 
3. Gr. șc. Electroputere Craiova) și 
echipa feminină Șc. med. 10 Timișoara 
(2. Șc. med. „Ecaterina Teodoroiu” 
Tg. Jiu, 3. Șc. med. Simeria). în etapa 
din regiunea Dobrogea au cîștigat 
echipa masculină Șc. med. 2 Constan
ța, (2. Șc. med. Găești, 3. Șc. med. 
Giurgiu, 4. Șc. med. Negru Vodă) ți 
echipa feminină Șc. med. 1 Constanța,

- . . x (2- Se. med. Găești, 3. Șc. ped. Ale-?xandria- Aibă).trebuie să 
Progresul 

jșa că...
în min. 27 Progresul a jucat 
ii vioi. In acest minut, printr-o | 
deasă lovitură de cap Al. Cons- 
cu a asigurat echipei sale a- 

de un gol pe tabela de mar
ii, Rapid a forțat egalarea și a 1 
o în min. 30 prin Ion Ionescu, 
șut șters, care l-a derutat pe I 
In rest, în cele 60 de minute 
a fost mediocră, rezumîndu-se 

ni mai mult sau mai puțin spo- I 
le ambele părți. In această „orn
au ieșit în relief doar desele 

ții ale arbitrului nevoit să o- 
meciul din cauza neregularită- 
se mai comiteau pe teren. A- 

iu culminat cu eliminarea de pe i 
min. 86) a lui D. Popescu, care 
jit intenționat pe Năsturescu. ’ 

■jgnt al lotului de tineret și i 
la lotul A, D. Popescu trebuie

■ respect pentru atitudinea ne- ’ 
avută ieri pe teren. Cam tot | 

trebui procedat și cu C. Dori, , 
■ la o vreme, în loc să-și perfec- jt 
stilul de joc, dă dovadă de în- 

e, vociferează pe teren, are o / 
are care nu face cinste unui l 
lin prima echipă a țării... f 
d a fost condus de arbitrul S 
ckner din R.D.G. Au jucat for- C

P î Andrei 5 — Lupescu 6, 
7, C. Dan 5, Greavu 7 — , 
Langa 5 Năsturescu 6, Du- .

> (Oblemenco 6, din min. 75),
6, Codreanu 6. |

JRESUL: Cosma 7 — Al. Gear- I
Joniță 7, Peteanu 7, I. Po- ’
— D. Popescu 6, Mafteuță7 | 

i. 41 Udroaica 6) — Al. Cons- | 
pu 7, Mateianu 9, Iancu 6, Ba- ,

I... șuri
i care <i cîștigat greu, dar pe 
Oaspeții au jucat mai bine în 
ar s-au pierdut în fața porții, 
e au fost înscrise de Matias 
! din 11 m) și Savu (min. 89) 
i gazde, respectiv Podar (min. 
. Godja - coresp.).

DIN JOI 
ÎN JOI„spun

Cititorii noștri vor să știe mo- 
atitor absențe în 1965 ? 
decembrie m-am îmbolnăvit

peregrinări prin săli 
boxerii timișoreni 
o sală de antrena-

După dese 
improvizate, 
nu au încă 
ment corespunzătoare

Microinterviu“ cu Șerban Ciochină
antren amen-

BOXUL

CONCURSURI... REZULTATE

Iubitorii atletis
mului au remarcat 
faptul că de la star
tul diferitelor con
cursuri din acest an 
a absentat record

manul țării la triplu salt, Șerban Cio
chină. Unii dintre ei ne-au și scris 
cerîndu-ne explicații în această privin
ță. Le satisfacem dorința publicînd 
acest „microinterviu*4 cu Șerban Cio
chină.

tivul
— Din

ți am fost nevoit să întrerup complet 
orice fel de activitate fizică. In ultima 
vreme m-am simțit mult mai bine și 
medicii sportivi mi-au permis să reiau 
antrenamentele. O fac însă gradat, sub 
un riguros control medical .

— Și ce 
tele ?

— Mai mult de cit mt-am putut 
dori după atîta pauză. N-am încercat 
încă nici o săritură cu elan complet, 
dar cu 12 pași de avînt (în mod nor
mal fac 20) am reușit, fără să forțez, 
un rezultat de 15,83 m.

— Deci în apropierea graniței 
celor 16 metri...

— Cred că o voi atinge în scurtă 
vreme, deși antrenorul meu, prof. Ba
ruch Elias, nu se prea grăbește să mă 
aducă în formă. Deocamdată adaug 
elanului numai cite 2 pași pe săptă- 
mînă și folosesc cu prevedere diferi
tele mijloace ale pregătirii generale și 
speciale. Dacă toate lucrurile vor de
curge bine, sper ca spre sfîrșitul lunii 
să se poată iarăși conta pe mine.

—: Succes și sănătate din par- 
tea tuturor iubitorilor atletismului !

SIBIU. Pe linia depistării elementelor 
talentate pentru sportul de performan
ță, conducerea grupului școlar Indepen
dența (dir. mg. Radu Breabăn) a inițiat 
organizarea unei competiții atletice 
„Triatlonul popular** (60 m, greutate 5 
kg, lungime). întrecerile s-au bucurat 
de o largă participare (peste 800 de con- 
curenți). Unii dintre tinerii sportivi au 
înregistrat, încă de In primele starturi, 
rezultate promițătoare. I. Ionescu-coresp.

REȘIȚA. Concurs pe stadionul C.S.M. 
D. cilplclolu a aruncat sulița la 52,50 m., 
iar H. Forbas a sărit 6,03 m. la lungime.

A Budeanu-coresp. O cifră record 
partlcipanțl (aproape 3001 au evoluat 
etapa orășenească a câmp, republicane 
de juniori și școlare. Băieți : 100 m: D. 
Grama 11,6; 200 m: A. Constantin 23,4; 
800 m: L. Miloș 2:07,8; 200 mg: Grama 
26,2; lungime: H. Forbas 6,17; înălțime: 
P. Moată 1,80; disc: Z. Hegeduș 42,00; 
80 m: I. Pnntîru 10,0; 300 m: I.’ Adam 
40,1; 1000 m: R. Ardeleanu 2:56,2; 90 mg: 
W. Novy 13,7; fete: 80 mg: R. Radoslav 
12,3; suliță: R. Szabo 37,00 ; 60 m: M. 
Bălol 8,7; 500 m: M. Gheorghiță 1:25,3;
60 mg: M. Demel 10,1, D. Glăvan-coresp.

I 
I

CU TRAISTA IN BĂT.
(după o corespondență de Gh. D”mianJ

Jucătorul de rezervă Paul Mu- 
șoiu de Xa Topitorul-Baia Mare, 
a pătruns în vestiar după me
ciul cu Unirea-Dej, apl'.cînd 
dou palme unui jucător oe le 
„Unirea*'.

Intre 4- 6 iunie

Finala campionatului masculin 
pe echipe

} Campionatul republican masculin pe 
✓ echipe a ajuns în faza filială. înce- 
y pînd de mîine, arena cu patru piste 
( din Zărnești va găzdui ultimel^.îpțre-, 
\ ceri ale acestei importante cpihpetiții., 
t în cursa pentru titlu au mai rămas 
y cinci formații: Voința’ Tg. Mureș, 
f actuala campioană a țării, . Olimpia 
1 Reșița, Flacăra Cîmpina, Rapid Bucu- 
I rești și Rafinăria Teleajen, deci echipe 
J cu vechi state de activitate, în care 
i activează jucători cunoscuțf că Petre 
1 Purje, Gristn Vînătoru, Tiberiu Sze- 
hlliniHIIUIIIIIIIIIIIUIIHUIIIIHHIIIIIUHHHINHHM

mani, Ion Micoroiu, Constantin Radu
lescu, Vasile Mîntoiu și alți valoroși 
popicari.

Finala se desfășoară după sistemul 
campionatului mondial și anume fie
care echipă va trage o singură dată, 
iar formația care va realiza cel mai 
mare rezultat va cuceri titlul. Echipele 
sînt alcătuite din cîte șase jucători ; 
fiecare va lansa cîte 200 bile mixte. 
Jocurile vor fi conduse de arbitrii 
Dumitru Stoica și Lambru Bej an din 
București.

DIN
tuturor cluburilor să 
stea de vorbă cu 
trăgătorii, deoarece 
în prima zi a con
cursului au fost 
semnalate foarte 
multe focuri stră- t

BRĂILA. Pe stadionul „1 Mai** a avut 
loc etapa orășenească a camp, de juniori 
și seniori. 180 de concurenți. Cu 5,20 m 
la lungime Mioara Coman a realizat un 
nou rec. regional de junioare și senioare. 
Băieți: 100 m: C. Stănică 11,4; înălțime: 
M. Mitilecis 1,75; disc: ~ —
80 m : V. Iordache 10,3 ; 
Răducan 9,0; 100 m: P.
200 m: M. coman 26,9. Gr. Rizu și 
tag-coresp.

C. Costică 40,90: 
: fete ; 60 m : A.

Alexandru 13,5;
I. Bal-

tineri 
câmp.

Măciucă 
greutate 

fete: 60 m:

PIATRA NEAMȚ. Peste 250 de 
au luat parte la etapa raională a 
de juniori. Băieți : 100 m: D. " 
11,9; lungime: Măciucă 5,85; 
(7,257 kg): V. Pichlu 12,00;
M. Cozma 9,1; 500 m: El. Bucur 1:35,6. 
C. Nemțeanu-coresp.

TURDA. După constituirea comisiei de 
atletism prima acțiune a fost înființarea 
unui centru de antrenament pe 
asociația sportivă Arieșul. Pentru 
pistarea elementelor talentate au 
organizate o serie de concursuri, ia star
tul cărora s-au prezentat peste 400 de 
tineri și tinere. Antrenorii au și remar
cat cîteva talente : T. Tivedar, I. Zăhan, 
F. Olariu, I. Sfîrlează, Doina Fodoreanu, 
Dorina Butura, Ana Gherasim etc. P. 
Lazăr-coresp.

PAGINA
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■fix’

I. Olărescu 362 p, 3. Gh. 
(Olimpia) 360 p; pe echipe: 
1432 p. Pe trei poziții: 1. 
1142 p, 2. N. Rotaru 1135 
Olărescu 1135 p; pe echipe:

lingă 
de- 

fost

1
i . I ■■

viriment în jocul 
echipei timișorene. 
In atac însă, ea 
n-a reușit să cons
truiască acțiuni pe
riculoase, Astfel că 
scorul a rămas ne
modificat, pînă în ine pe țintele unor 
min. 20, cînd, — concurenți. Am fost 
după un contraatac ;

rr-i Nemeț reduce handicapul la 2-—1. 
Studentele izbutesc să înscrie încă 
două goluri. La reluare, Mureșul joaca 
la' fel de bine ca la începutul primei 
reprize, egalează (min. 32) și preia 
din nou conducerea (min. 33). In fi
nal, însă, Știința își revine, prestează 
un joc bun și înscrie două goluri, cu 

C. MANTU Z care jșj asigur victoria. De remarcat 
C că învingătoarele au ratat prin Nemeț 
) două lovituri de la 7 m. Au marcat: 
y Nemeț 2, Oprea, Neutohr și Franț, 

respectiv Soos, Toth, Baczo și Szelesi.
Joi se dispută ultimele jocuri : Știința 
Buc.—Mureșul și Știința Tim.—Rapid.

A. #
tir

Vasilescu
1. Steaua 
T. Ciulu
p, 3. I. 

... . 1. Steaua
4511 p. Pistol viteză: 1. I. Tripșa (Di
namo) 585 p, 2. M. Roșea (Dinamo)

>E ÎNCEPERE A MECIURILOR

1.
2.
3.
4.

CLASAMENTELE FINALE 
ALE SERIEI A II-A

MASCULIN

Știința Buc. 
Raf. Teleajen 
C.S.M. Reșița 
Cauciucul Or.

1—348:214
3— 335:233
4— 337:252

I. Fotbal ne-a comunicat că 
ocurile 
începe
aplică

de categorie A, B și 
Ia ora 17,45. Prevede- 
începînd cu data de

Rapid Buc. 
V-ța Sibiu 
C.S.M.S. Iași

5.
6.
7.
8. Teh. Tini.
9. știința Cluj 

10. Recol. Hălebiu

18—16—1—
18—15—0— 
18—13—1—

Gh. Gheorghiu-Dej 
18—10—0— 8—229:241 
18—
18—
ÎS—
18—
18—
18—

9—1— 8—213:247 
7—0—11—226:300 
6—0—12—242:262 
4—2—12—287:330 
4—0—14—223:307 
3—1—14—215:275

FEMININ

33
30
27

□CURI
NIORI ȘI

1. Rul. Brașov
2. V-ța Odorhei
3. Prog. Buc.
4. Ș-ța Galați

, . „ 5. Constr. Tim.orașului București t 6. v-ța sighiș. 
stadionul Giulești > ^E.°^oaș,

fotbal, \ 9« Record Med.
s 10. Electromg. Buc

DE SELECȚIE LA JU- ț 
TINERET (

8—2—
7—4—

tentați să credem, 
cu prilejul altor concursuri, că acest 
lucru se datorește neatenției. Dar 
fată de cele petrecute ieri, credem că 
este vorba de lipsă de sportivitate.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
3x40 focuri poziția culcat: 1. N. Ro
taru (Steaua) 397 p, 2. V. Enea (Steaua) 
395 p, 3. I. Olărescu (Știința) 394 p; 
pe echipe: 1. Steaua 1568 p. Poziția 
in genunchi: 1. E. Alșani (C.S.M. 
Cluj) 385 p, 2. N. Rotaru 384 p, 3. 
Gh. Sicorschi (Dinamo) 382 p; pe e- 
chipe: 1. Steaua 1512 p. Poziția în pi
cioare: 1. T. Ciulu (Steaua) 373 p, 2.

I

I
I 
I

584 p, 3. G. Maghiar (Dinamo) 583 p; I 
pe echipe: 1. Dinamo 1752 p. Armă ■
liberă calibru redus 3x30 focuri ju
nioare, poziția culcat: 1. Aritina Bi- 
țică (Steaua) 289 p, 2. Magda Borcea 
(Știința) 288 p, 3. Elena Nistor 
(Steaua) 287 p; pe echipe: 1. Dinamo 
819 p. Poziția in genunchi: 1. M. Bor
cea 274 p, 2. E. Nistor 271 p, 3. Mag
da Niculescu (Olimpia) 268 p; pe e- 
chipe: 1. Olimpia 781 p. Poziția în pi- 
coare: 1. E. Nistor 358 p, 2. M. 
Borcea 256 p, 3. A. Bițică 246 p; pe 
echipe: 1. Dinamo 693 p. Pe trei po
ziții: 1. M. Borcea 818 p, 2. E. Nis
tor 816 p, 3. A. Bițică 800 p; pe e- 
chipe: 1. Olimpia 2251 p.

— Mușoiu m-a lovit I
— De unde știi ?
— După... amprente I

(după o corespondență de
V. Șăsăranu) j

i
Deși li s-a amenajat un trumogl 

teren de volei, unii tineri dig 
Cîmpulung-Muscel preferă bule*' 
vardul în locul activității voleib»- 
listlce.

— Și acum, după ei, pe bulevard I 
Poate-i prindem In... plasă I

(după o corespondență de 
V. Popescu)

Desene de AL. CLENCIU

I 
I

154 autoturisme atribuite de Loto-Pronosport 
de la începutul anului

La tragerile și concursurile organizate 
de Loto-Pronosport — ne referim la cele 
speciale — se acordă în mod regulat pre
mii constînd în AUTOTURISME.

înaintea tragerii excepționale 
de azi, care acordă autoturisme 
MTTAT, ne aflăm în fața unui 
semnificativ : au fost atribuite partici- 
panților 154 AUTOTURISME : „FIAT 
1300”, „FIAT 1100 F”’, „FIAT 1100 D”, 
bMOSKVICI*, „SKODA-OCTAVIA",
„WARTBURG", „FIAT 600“ șl „TRA- 
BANT-COMBI“.

Criteriile 
premii au 
gurîndu-se 
variantelor 
gătoare să

Piarticipînd la tragerile și concursurile 
speciale LOTO-PRONOSPORT, PRONO- 
EXPRES și SPORTEXPRES, puteți 
veni posesori de autoturisme.

• în întreaga țară continuă să 
vîndă biletele pentru concursul special 
SPORTEXPRES trim. 11.1965. în fruntea 
celor 22.958 premii care se atribuie la 
acest concurs găsim: 20 autoturisme și 
60 excursii cu autocarul în R.P. Ungară 
și R.S. Cehoslovacă. Se mai acordă: mo
tociclete, motorete, televizoare, frigidere^ 
mugnetofoane ș.a.

LOTO 
NELI- 
bilanț

Ca deobicei,- concursul SPORTEXPRES 
atribuie și un mare număr de cîștiguri 
în bani.

Pentru a avea șanse mari de cîștig, 
cumpărați-vă bilete din ambele serii.
• Tragerea LOTO de vineri 4 iunie 

a.c. va avea loc în sala Clubului 7 No
iembrie din Calea Dudești 169 la orele 
19.
• Tragerea excepțională LOTO pentru 

autoturisme va avea loc azi la orele 19 
în sala Clubului 7 Noiembrie din Calea 
Dudești 169.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres 

iunie 1965, au fost extrase 
mătoarele numere :

41 49 9 14 4
Numere de rezervă : 28 < 
Fond de premii î 682.136 

186.639 lei report categoria
Tragerea următoare via 

miercuri 9 iunie 1965 la Satu Mare.
Premiul de 25.000 lei oferit cîștigăto- 

rilor de la categoria a n-a concursul 
Pronoexpres nr. 21 din 26 mai a revenit 
participantului Miculache Pache din co
muna Pietroiu regiunea București.
CONCURS PRONOSPORT INTERMEDIAR

I. Dinamo Buc. — Steaua X

H. Rapid — Progresul
HI. C.S.M.S. Iași — Știința Cluj
IV. Crișul — Dinamo Pitești
V. Știința Craiova — Petrolul

VI. U.T.A. — Farul
VH. Minerul B. M. — Steagul Roșu 

Fond de premii: 98.304 lei.
LOTO

Premiile întregi și sferturi de la 
gerea Loto din 28.V.1965 :

Suplimentar I sfert : 2 X46.660 lei ; 
plimentar H : 3X2S.330 lei și 4X5.S32 
Categoria I : 5X15.553 lei și 4 X3.888 ___
Categoria a II-a : 5X10.665 lei și 15X2.666 
lei; Categoria a HI-a: 25X2.724 lei și 
37X681 lei ; Categoria a TV-a: 56X1.269 
lei și 70X317 lei ; Categoria a V-a ; 81X 
903 lei și 89X225 lei; Categoria a Vl-a: 
75X882 lei șl 123X220 lei; Categoria a 
vn-a: 122X580 lei și 155X145 lei; Cate
goria a VIII-a : 165X447 lei și 175X 111 lei.

Premiul suplimentar I sfert a revenit 
participanțllor : Albotă Milan din Timi
șoara și Ivan Mihail din com. Corlățel 
regiunea Oltenia.

X
1 
X
X
2
1

tra-

Su
lei ;
lei:.de atribuire a acestor mari 

fost considerabil lărgite, asi- 
posibilitatea formațiilor sau 
cu mai puține numere cîști- 
intre în posesia lor.

27
22
20
13
18
17
16
16
14
12

ml UCFS al
:ează azi pe
neciuri de selecție la
: vor lua parte fotbaliști (ju-
i tineret), în vederea alcătui- Rezultate din

„ .. S inta Sighișoara — Electromagneticanlor orașului București. I București (f) 11-4 (6—2) și Rulmen-
ul de juniori va avea loc la v tul Brașov — Șliinta Galați (f) 6—0 
iar cel de tineret la ora 18. (neprezentare).

3—153:121
5—160:152
8—149:123
8—138:138
7—141:145

18— 8—1— 9—135:124 
18— 8—0—10—134:147 
18— 7—2— 9—106:106 
18— 7—0—11—143:181 
18— 5—2—11—127:149

ultima etapă: Vo-

de

se

nr. 22 din 2 
din urnă ur-

15
42 
lei din care

i I. 
a avea loc

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.M.R. CALEIDOSCOP
(Urmare din pag. 1)

Exprimîndu-și deplinul acord cu proiectul de statut, 
rvorbitorii au arătat că el reflectă stadiul actual de dez- 
I voltare a partidului, creșterea forței și maturității sale, 
a rolului său conducător în toate domeniile vieții so- 

i ciale, coeziunea și unitatea sa de nezdruncinat, pro- 
i fundul democratism de care este pătrunsă întreaga 
| activitate a partidului, legăturile sale strînse cu masele 
' largi de oameni ai muncii.

în discuții s-a relevat pe larg însemnătatea preve
derilor proiectului de statut, care subliniază rolul și 
sarcinile crescînde ale organizațiilor de partid, aplicarea 
consecventă a democrației interne de partid și a prin
cipiului muncii colective, întărirea continuă a dis
ciplinei de partid, participarea activă a tuturor mem
brilor de partid la elaborarea și realizarea politicii 
marxist-leniniste a partidului.

Numeroși vorbitori au apreciat importanța prevederii 
proiectului de statut cu privire la desființarea stagiului 
de candidat, care reflectă schimbările calitative ce au 
avut loc în viața partidului, în societatea noastră.

Plenara a hotărît în unanimitate să supună Congre
sului propunerea ca partidul să poarte denumirea 
„PARTIDUL COMUNIST ROMÂN", corespunzător etapei 
actuale de dezvoltare a societății noastre, etapă a desă- 
vîrșirii construcției socialiste și țelului final al parti
dului — construirea societății comuniste.

Participanții la discuții au făcut, de asemenea, pro
puneri de îmbunătățire a unor articole ale proiectului 
de statut.

Plenara a adoptat în unanimitate proiectul de statut 
Si a hotărît publicarea lui, cu îmbunătățirile propuse, 
în vederea dezbaterii în organizațiile de partid și în 
presa de partid, după care va fi supus dezbaterii Con
gresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prlm-secretar al C.C. 
al P.M.R., referindu-se la faptul că în anii luptei ilegale 
a Partidului Comunist au activat, sub conducerea directă 
a partidului sau în diferite organizații de masă con
duse de partid, mii și mii de revoluționari, a arătat că 
cei mai mulți dintre aceștia au adus o contribuție 
activă la lupta partidului și au suferit represiunile re
gimului burghezo-moșieresc. El a propus ca membrilor 
Partidului Muncitoresc Român, care în anii regimului 
burghezo-moșieresc, fără să fi fost membri de partid, 
au desfășurat o activitate permanentă în mișcarea revo
luționară, sub conducerea directă a Partidului Comunist 
Român sau în organizațiile de masă conduse de partid 
și au avut o comportare demnă față de dușmanul de 
clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul

intrării lor în mișcarea revoluționară. De asemenea, 
ținînd seama că Partidul Muncitoresc Român este re
zultatul unirii Partidului Comunist cu Partidul Social- 
Democrat, membrilor P.M.R. proveniți din fostele partide 
social-democrat și socialist, care au făcut parte din 
aceste partide în anii regimului burghezo-moșieresc, să 
li se recunoască vechimea în partid de la data înscrierii 
lor în Partidul Social-Democrat sau în Partidul So
cialist.

Propunerile făcute au fost însușite în unanimitate de 
Plenara C.C. al P.M.R., urmind a fi supuse aprobării 
Congresului partidului.

în încheierea dezbaterilor, tovarășul Nicolae Ceau
șescu a subliniat că marile rezultate obținute în reali
zarea prevederilor planului de 6 ani constituie baza 
temeinică a dezvoltării în continuare a economiei noas
tre naționale. Vorbitorul a analizat pe larg în cuvîntul 
său sarcinile care revin ministerelor, organelor de stat 
și economice, organelor și organizațiilor de partid în 
lupta pentru înfăptuirea obiectivelor viitorului plan 
cincinal, care constituie un adevărat program de dez
voltare multilaterală a întregii noastre societăți.

în continuare, primul secretar al C.C. al P.M.R. s-a 
referit la necesitatea organizării unei largi și temeinice 
dezbateri a proiectelor de directive ale Congresului al 
IV-!ea în întregul partid, de conducerile ministerelor 
și altor instituții centrale, cu participarea celor mai 
competenți specialiști și a oamenilor de știință, de organi
zațiile sindicale, de tineret, de femei, de uniunile de 
creație și alte organizații de masă și obștești, de toți 
oamenii muncii.

Proiectele de directive și proiectul de statut vor tre
bui să stea în centrul atenției conferințelor regionale 
de partid, care vor avea loc în cursul lunii iunie a.c.

Presa, radio-televiziunea, întreaga propagandă de 
partid trebuie să aibă în această perioadă drept prin
cipală preocupare tratarea aprofundată a problemelor 
fundamentale cuprinse în aceste documente și reflec
tarea largă a dezbaterii lor de către întregul popor. 
Dezbaterile vor trebui astfel organizate încît să con
tribuie la îmbunătățirea întregii activități a partidului, 
la întărirea continuă a rolului organizator și mobili
zator al organizațiilor de partid.

Partidul nostru — a spus in încheiere tovarășul Ni- 
coiae Ceaușescu — a demonstrat că este o forță uriașă, 
a cărei politică este urmată cu nemărginită încredere 
de întregul popor și avem convingerea că, sub con
ducerea sa, oamenii muncii din patria noastră vor 
îndeplini cu succes marile sarcini care ne stau în 
față.

BOXERUL aflat în 
vădită dificultate în a- 
ceastă fază, surprinsă 
de fotograful agenției 
Keystone, nu este al
tul decît Eric Lubbock, 
membru al Parlamen
tului britanic, deputat 
liberal. El practică bo
xul ca amator și are o 
serie de victorii la ac
tiv, dar în acest meci 
— susținut împotriva 
tînărului Ray Goddal — 
a avut destul de... în
casat. Lubbock a fost

aruncat dincolo de 
corzi în prima repriză, 
a aterizat pe masa cro- 
nometrorului, dar a re
intrat la timp în ring, 
pentru a fi făcut K.O. 
în repriza a doua !.;. 
Interesant de notat că 
această înfrîngere ca
tastrofală a lui Eric 
Lubbock a avut loc la 
Orpington (departamen
tul Kent) acolo 
actualul 
Camerei 
ținuse 
victorie

unde 
membru al 

Comunelor ob- 
o categorică 
în alegeri...

oră, au reușit să-și 
treacă din mină în mi
nă un băț de ștafetă.

ANDERLECHT, cam
pioana Belgiei la fot
bal, a reușit anul aces
ta „dublul". Ea a cîș- 
tigat și „Cupa Belgiei", 
învîngînd în finală pe 
Standard Liege cu “ ~ 
după prelungiri.

zervă va trebui să fie* 
desemnat înaintea în
ceperii meciului.

UNIUNEA SOVIETI
CA a hotărît să creeze 
un centru de cercetări 
științifice asupra com
portării sportivilor la 
altitudine medie, pen
tru a determina cele 
mai bune programe de 
antrenament ale spor
tivilor sovietici în con
diții apropiate de cele 
din timpul Jocurilor O- 
limpice de la Ciudad de 
Mexico din 1968. Cen
trul urmează să fie in
stalat pe un platou si
tuat la o altitudine de 
2 200 m, la Malaia Al- 
m.aatinka, în apropiere 

__  de Alma-Ata. El va fi 
mare deserviciu boxu- '- dotat cu servicii medi- 
lui“, adăugind că a fost n‘ ~
cu totul surprins de 
„eficacitatea" cu totul 
ieșită din comun a lo
viturii cu care Clay l-a 
făcut K.O. pe Liston. 
Rocky știe ce spune în- 
trucît din 45 de meciuri 
a cîștigat 42 prin K.O. !

3-2,

ROCKY MARCIANO, 
campion mondial de 
box la categoria grea 
între anii 1952 și 1956, 
a asistat la meciul 
Clay—Liston de la Le
wistone. După meci el 
a declarat că victoria 
lui Clay „a făcut un

cale și o bază sportivă 
unde vor fi efectuate 
observații asupra com
portării sportivilor 
condiții atmosferice 
oxigen rarefiat.

în 
cu

Campionatele europene 
de talere aruncate din șanț

LISABONA 2 (Agerpres). — Cam
pionatele europene de talere aruncate 
din șanț au continuat cu desfășura
rea manșei a 3-a, în care s-au tras 75 
de talere. După disputarea acestei 
manșe, în clasament conduce italianul 
Matarelli cu 196 puncte din 200 po
sibile. El este urmat în clasament de 
Senicev (U.R.S.S.) — 193 puncte, Ca- 
nonico (Italia) — 192 puncte și Fior 
(Portugalia) — 192 puncte. Enache 
< România) se află pe locul 5 cu 191 
puncte, iar fostul campion olimpic, I. 
Dumitrescu, pe locul 7, tot cu 191 
puncte. In clasamentul pe națiuni con
duce Italia — 759 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 758 puncte și Liban — 
751 puncte.

Campionatul mondial de lupte libere 
se apropie de sfîrșit

MANCHESTER, 2 (prin telefon). 
Miercuri au continuat întrecerile din 
cadrul tururilor II și III ale campio
natului mondial de lupte libere.

La categoria 70 de kg, reprezentan
tul nostru Petre Poalelungi a obținut 
o nouă victorie, întrecîndu-1 la puncte 
pe americanul Burke (fost campion 
olimpic la Roma). în meciul următor, 
luptătorul nostru a pierdut la puncte 
în fața iranianului Mowalek. în turul 
al IV-lea, Poalelungi se întîlnește cu 
suedezul Karlson. în caz de victorie 
la tuș, luptătorul nostru intră în pri

DEȘI învinsă cu : 
de Internazionale 
lano, peste 10 000 
persoane au făcut 
primire triumfală, 
aeroportul din Lisabo
na, echipei portugheze 
de fotbal Benfica. Cos
ta Perreira, primul care 
a coborît din avion, a 
spus : „Deși am pierdut, 
puteți fi siguri 
cine a văzut 
știe că Benfica este azi 
cea mai bună echipă 
club din Europa".

1—0
Mi- 
de 

; o
pe

că ori- 
meciul

de

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

ROMÂNIA A TRECUT PE LINGĂ VICTORIE
ÎN PARTIDA CU U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (prin telefon) — 
Miercuri au continuat întrecerile cam
pionatului european de baschet mas
culin. In cel de al 4-lea joc, echipa 
României a întâlnit puternica forma
ție a U.R.S.S., de 7 ori campioană 
europeană, singura echipă neînvinsă în 
grupa de Ia Moscova.

La capătul unui meci extrem de e- 
chilibrat și dramatic, echipa sovietică 
a obținut victoria ou scorul de 62—60 
(35—29). Dar succesul putea fi tot 
atât de bine și de partea echipei noas
tre, dacă în ultimul minut arbitrii 
Openheim (Uruguay) și Strunke (Sue
dia) nu ne-ar fi defavorizat în mod 
categoric. Dar să vedem ce s-a în- 
tîmplat pînă atunci.

Jucătorii români au făcut de data a- 
ceasta o partidă foarte bună, nefiind 
cu nimic inferiori baschetbaliștilor so
vietici. Ei s-au apărat cu multă dîr- 
zenie și au atacat cu chibzuință și 
luciditate, nepermițînd adversarilor (în 
permanență cu 3 oameni de peste 2 me
tri pe teren) să se distanțeze. Echipa 
U.R.S.S. a avut în majoritatea timpu
lui oonducerea, dar niciodată la mai 
mult de 4—6 puncte: 17—13, 24—21,

50—45, 52—49, 56—52 și 60—58. In 
această situație, Sat>« a reușit un coș 
splendid, egalînd: 60—60. în ultimele 
30 de secunde (la acest scor), echipa 
română a avut mingea și pe rind 
Savu, Novacek și Albu au încercat 
coșul, dar fiind faultați în mod evident 
(și arbitrii au închis de fiecare dată 
ochii) nu au putut concretiza. Apoi, 
Paulauskas a interceptat balonul, a por
nit într-o acțiune individuală și cu un 
fault clar asupra lui Albu a reușit să 
înscrie coșul victoriei (!). Scor final : 
62—60 pentru U.R.S.S. Au înscris De- 
mian 14, blovacek 6, Nosievici 10, 
Savu 8, Spiridon 5. Popescu 5, Albu 
12 pentru echipa noastră și Alaciacian
2, Travin 4. Hrînin 5, Sakandelidze
3, Paulauskas 14, Voinov 15. Lipso 4, 
Petrov 15 pentru formația sovietică.

Alte rezultate: Grupa I: Cehoslova
cia—Finlanda 68—40 (27—15); Izrael— 
R.D. Germană 56—55 (27—23); Italia- 
Ungaria 66—64 (29—31); Grupa a ll-a: 
Polonia—Grecia 74—€2 (42—26); R.F. 
Germană—Suedia 72—49 (80—-19); 
Bulgaria—Franța 70—67 (46—31); Iu
goslavia—Spania 113—65 (31—27).

prof. O. DUMITRIU

PENTRU prima oară 
în istoria fotbalului bri
tanic, începînd din se
zonul viitor va fi per
misă înlocuirea unui 
jucător de către fiecare, 
echipă în cadrul ' ihe- 
ciuriior din liga engle
ză. Această măsură, a- 
preciată ca „revoluțio
nară", a fost hotărîtă 
cu 39 de voturi contra 
10, cu prilejul întrunirii 
anuale a cluburilor en
gleze de fotbal, care a 
avut loc săptămîna tre
cută la Londra. Schim
barea va putea fi ope
rată în tot timpul me
ciului, dacă acest lucru 
se va dovedi 
din cauza unei 
țări. Jucătorul

necesar 
acciden- 

de re-

ACEST participant la 
Turul ciclist al Italiei 
nu se teme de contra
venție... El trece pe sub 
bariera de cale ferată 
care îi stă în față, la

COMITETUL olimpic 
australian o hotărît să 
prezinte candidatura o- 
rașului Sydney pentru 
organizarea ediției din 
anul 1972 -■•.urilor
Olimpice de Ce
rerea va fioj. hinaJ4.- 
de Congresul C.I.O. ce 
va avea loc la Madrid.

CURSA anuală de 
iahting organizată pe 
distanța de 100 mile de 
către Yacht Club din 
Brest, cu concursul ma
rinei 
ze, a 
Eric 
torul
cît învingătorul ulti'ihei 
traversări a Atlanticu
lui realizată pe bordul 
iahtului „Pen Duick

naționale france- ' 
fost cîștigată de 
Tabarly. Cîștigă- 
nu este altul de-

ir.

so-cîțiva kilometri de __ 
sirea în etapa Rocca dl 
Cambio — Benvenuto. 
Dacă în locul fotore
porterului era un ar
bitru !

mele 6 locuri. Pînă în prezent el are
5 puncte rele.

La categoria 87 kg, Francisc Bolla 
l-a învins prin tuș în min. 3 pe Sille 
(Anglia), iar apoi a cedat la puncte 
în fața sovieticului Lomidze. în turul 
al IV-lea Bolla este liber, iar în turul 
V el luptă cu iranianul Mesizadie 
(fostul campion mondial).

în cadrul categoriei 52 kg, Gh. Tă- 
pălagă s-a accidentat în primul meci 
și n-a mai putut continua întrecerea. 
Ștefan Stîngu (categoria +97 kg) a 
avut o comportare slabă în actuala 
ediție a campionatului mondial și, 
pierzînd al doilea meci prin tuș în 
fața maghiarului Reznak, a totalizat
6 puncte rele, fiind eliminat din con
curs.

Joi au loc semifinalele șî finalele.

UN NUMĂR de 21 
țări s-au înscris pentru 
a participa la cea de-a 
4-a ediție a „Cupei 
Adriatic ei" la parașu
tism sportiv, care se va 
desfășura luna aceasta 
în R.S.F. Iugoslavia. A- 
lături de probele tra
diționale, în program a 
fost inclusă și săritura 
în grup de la 1 500 m, 
cu transmiterea unei 
ștafete. Această probă, 
care necesită un curaj 
și 
te, 
tă 
în
cind trei sportivi 
soți cu parașutele în
chise și coborînd cu o 
viteză de 186 km pe

de

o măiestrie deosebi- 
a fost experimenta- 
pentru prima oară 
anul 1956 în Franța, 

lan-

S w. .

ȘTIRI ® REZULTATE @ ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
d.
IAHTING. După două manșe în 

clasa „5,5 m“ a campionatului mon
dial de iahting, care' se desfășoară în 
golful Neapole, în frunte a trecut 
echipajul S.U.A., urmat de cele ale 
Australiei și Elveției.

CICLISM. Turul Olandei s-a în
cheiat cu victoria lui Harry Steevens 
(Olanda), urmat în clasamentul ge
neral la aproape 10 minute de com
patriotul său Diest Kosten. Ultima 
etapă (Enschede — Amsterdam, 190 
km) a revenit rutierului cehoslovac 
Daniel Grac în 4 h 38:02.

• Ciclistul englez Bettinson a 
cîștigat a 3-a etapă a Turului An
gliei, trecînd pe primul Ioc în clasa
mentul general, unde este urinat la 
1:41 de spaniolul Canet.

« Etapa a 18-a a Turului Italiei 
(Piandron — Saas Fe, 178 km) a fost 
cîștigată de italianul Ziliolii în 5 h 
08:07. Adorni continuă să poarte tri
coul roz al liderului.

FOTBAL. Returul întîlnirii Ferenc- 
varos — Manchester United (2—3 în

primul joc), din cadrul semifinalelor 
„Cupei orașelor tîrguri”, se va dis
puta duminică la Budapesta.

AUTOMOBILISM. Pentru prima 
oară în istoria cursei de la Indiana
polis (S.U.A.) victoria a revenit unui 
alergător european. Englezul Jim 
Clark a terminat cîștigător, realizând 
pe cele 500 de mile (804,500 km) o 
medie orară de 242,453 km — nou 
record al cursei (v. r. 237,086 km).

• Marele Premiu automobilistic de 
la Monte Carlo a fost cîștigat la ac
tuala ediție de Graham Hill (Anglia), 
care a parcurs 314.500 km în 2 h 
37:39 — viteză orară de 119,637 km 
(nou record al probei).

ȘAH. în turneul feminin de la Pi- 
otrkow (R. P. Polonă) s-au disputat 
6 runde. Conduce poloneza Konar- 
kowska cu 4'/2 puncte, urmată de 
compatrioata sa Jurczynska, cu 4 
puncte. Ultima a făcut remiză, în 
runda a 6-a, cu șahista româncă Ro
diră Reicher. Cealaltă concurentă ro
mâncă, Elisabcta Polihroniade, a în
trerupt partida sa cu sovietica Kono- 
pleva.

POLO. într-o înfîlnire internațio
nală amicală de polo, desfășurată ieri 
la Moscova, reprezentativa Italiei a 
întrecut pe cea a Uniunii Sovietice 
cu 2—1 (1—0, 0—0, 0—0, 1—1). T

ATLETISM. In cadrul meciului 
triunghiular dintre echipele universi- 
tare ale Italiei, Franței și U.R.S.S:; 
disputat la Torino, atleta sovietică 
Tamara Press a aruncat discul la 
56,48 m — cea mai bună performanța 
mondială a sezonului.

Turneul final al campionatului 
european de șah pe echipe

La 6 iunie începe la Hamburg (R. F. 
Germană) turneul final al campiona
tului european de șah pe echipe. La 
întreceri iau parte echipele : U.R.S 
Iugoslavia, ROMÂNIA, Ungaria, Olan 
da și F. F. Germană. Reprezentativa 
de șah a României urmează să pără
sească țara în cursul zilei de sîmbătă, 
pentru a lua parte la întrecerile de 
ia Hamburg.
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