
UN SFERT DE VEAC 
K LA PRĂBUȘIREA DOFTANEI

Tntr-un decor de toamnă tîrzie, ieri 
la Doftana a avut loc comemorarea 
a 25 de ani de la prăbușirea întune
catei temnițe sub zidurile căreia, în 
tragica noapte de 9-10 noiembrie 
1940, și-au găsit sfîrșitul numeroși 
luptători revoluționari. Devenită acum 
muzeu - adevărată școală de educa
ție comunistă - Doftana evocă amin
tirea nepieritoare a luptei eroice a 
Partidului Comunist Român în anii ile
galității, a devotamentului său neclin
tit față de cauza fericirii poporului.

Strînși în fața vechilor ziduri oa
menii privesc acele ceasornicului opri
te la 4 fără zece - clipa în care s-a 
năruit „Bastilia românească". între 
încremenirea acelei ore și flu
turarea steagului roșu de pe cel 
mai înalt vîrf al zidurilor . — 
n-a trecut doar un sfert de veac, ci o 
întreagă istorie. O istorie a luptelor 
eroice, cîrmuite de partidul comuniș
tilor, al luptelor care au dus poporul 
român la libertate și independență 
' ^ională, la victoria socialismului. 
Oîndul de recunoștință al oamenilor 
muncii se îndreaptă deopotrivă și că
tre cei care au căzut jertfă acestor 
'upte și spre conducătorii de azi ai 
partidului, încercați în atîtea bătălii 
revoluționare.

De la primele ore ale dimineții, 
numeroși muncitori din uzinele bucu- 
reștene și ploieștene, din rafinăriile 
și sondele Văii Prahovei, țărani din 
împrejurimi, militari, elevi și studenți 
au urcat spre Doftana pentru a oma
gia strălucitele tradiții de luptă revo
luționară ale clasei muncitoare, ale 
comuniștilor.

Sosirea la Doftana a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, a mem-

Evelyne Letourneur (Franța) și Gheorghe Tohăneanu 
(România), campioni internaționali 

ai României la gimnastică
Numeroși bucureșteni au venit 

ieri la sala Floreasca pentru a ur
mări întrecerile campionatelor inter
naționale de gimnastică ale Româ
niei. Programul a cuprins exerciții 
liber alese, iar nivelul general al 
concursului a fost mai ridicat decît 
în prima zi.

La sfîrșitul zilei de ieri s-a decis 
.soarta" titlurilor de campioni la 
individual compus: menținîndu-și 
avansul obținut la exercițiile impuse, 
Evelyne Letourneur (Franța) și 
GheoT^fhe Tohăneanu (România) au 
devenit campioni internaționali ai 
P ,âiărtiei pe anul 1965.

La fete, o comportare bună au 
avut și gimnastele cehoslovace care, 
prin Eva Svetlikova și Ivanka Forto- 
va, au cucerit locurile 2 și 3. Gim
nastele noastre s-au comportat mai 
bine decît la „impuse", însă au reu
șit numai în parte să refacă... han
dicapul primei zile. Dintre ele, cel 
mai bine s-au prezentat Rozalia Bai- 
zat (locul 5) și Edmee Ilie (locul 8), 
Elena Ceampelea, cu toate că a cîș- 
tigat la sol, se află abia pe locul 12 
la individual compus. Remarcăm că 
Edmee Ilie a cîștigat, la egalitate 
de puncte cu Eva Steffen (R.D.G.), 
locul I la paralele.

i-o  băieți, reprezentanții noștri, în 
h( ,t cu Gheorghe Tohăneanu, au

Campionii de juniori 

la lupte libere
După trei zile de întreceri, duminică, 

în sala Giulești, au fost desemnați 
campionii republicani de juniori la 
lupte libere, pe anul 1965. Iată-i, în 
ordinea categoriilor : cat. 49 kg — 
C. Filip (Progresul Buc.) : cat. 52 kg — 
C. Pătrașcu (Metalul Tîrgoviște) ; cat. 
55 kg — C. Lupu (Progresul Buc.) ; 
cat. 59 kg — V. Boltaș (Steagul roșu 
Brașov) ; cat. 63 kg — C. Tatomir 
(Ț pa mo Buc.) ; cat. 68 kg — N. Nico- 
la'c' (Dinamo Buc.) ; cat. 73 kg — 
E. Bernard (Unio Satu Mare) ; cat. 
79 kg — M. Iulian (Energia Cons
tanța) _• cat. 85 kg — M. Turcu (Pra
hova Ploiești) : cat. +85 kg — V. 
Moisin (Rapid Buc.). 

brilor supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și a membrilor Secretariatului C.C. 
al P.C.R. este salutată cu căldură 
de către cel peste 3 000 de oameni 
ai muncit. Sînt printre cei ve- 
niți la Doftana, membri ai C. C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, foști deținuți în închisoarea 
Doftana, veterani ai mișcării munci
torești, membri ai familiilor celor că- 
zuți sub zidurile închisorii, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă, muncitori, țărani, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri.

Conducătorii partidului și statului se 
îndreaptă de-a lungul cărării ce co
boară la cimitirul „Trei pruni", unde 
se află înmormîntați cei căzuți Ia cu
tremur sub zidurile Doftanei. Lîngă 
mormintele îngrijite cu dragoste, aco
perite mereu de flori proaspete, 
fac de gardă foști deținuți politici la 
închisoarea Doftana. La sosirea con
ducătorilor partidului, garda militară 
prezintă onorul. Rînd pe rînd, în su
netele marșului funebru, sînt depuse 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, Comitetului foștilor 
deținuți și deportați antifasciști, Con
siliului Central al Sindicatelor, Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist șl Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., Consiliului Național al Fe
meilor, Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R. și Comitetului executiv al 
sfatului popular regional, oamenilor 
muncii din orașul București, oamenilor 
muncii din regiunea Ploiești, țărăni
mii muncitoare din regiunea Ploiești,

Nicolae CIOBANU
Stelian CONSTANTINESCU
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avut o comportare meritorie. în 
afară de titlul de campion, ei au mai 
cucerit un loc 5 prin Ștefan Harga- 
laș. și un Ioc 6 prin Anton Cadar. 
Gheorghe Tohăneanu s-a clasat pe 
locul I și la două aparate (inele și 
bară), Anton Cadar a cîștigat la cal, 
iar Al. Silaghi la sărituri. Dintre oas
peți cel mai bine s-au prezentat 
Istvan Aranyos (Ungaria), clasat pe 
locul 2 și Gerhard Dietrich (R.D. 
Germană) pe locul 3.

REZULTATE LA INDIVIDUAL 
COMPUS, feminin: 1. Evelyne Le
tourneur (Franța) 74,45 p., 2. Eva 
Svetlikova (Cehoslovacia) 73,60, 3. 
Ivanka Fortova (Cehoslovacia) 73,45,
4. Eva Steffen (R.D. Germană) 73,30,
5. Rozalia Baizat (România) 73,20,
6. Kveta Makasova (Cehoslovacia) 
72,80; masculin: 1. Gheorghe Tohă
neanu (România) 110,35 p, 2. Istvan 
Aranyos (Ungaria) 109,70, 3. Ger
hard Dietrich (R.D. Germană) 108,90,
4. Ernest Havalek (Polonia) 107,50,
5. Ștefan Hargalaș (România) 107,05,
6. Anton Cadar (România) 106,80.

Campionatele internaționale ale 
României se încheie astăzi cu con
cursul primilor șase la aparate. În
trecerile se desfășoară tot în sala
Floreasca de la ora 17.

Dridea preia „din zboru centrarea lui Badea și înscrie al treilea gol al echipei noastre
Foto : Șt. Ciotloș
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La capătul unui meci de mare luptă

Dinamo București a învins pe Fenerbahce Istanbul
- ADVERSARUL DIN TURUL URMĂTOR - ZADAR (IUGOSLAVIA) -

Cînd în minutul 15 al întîlnirii Di
namo București — Fenerbahce Istan
bul campionii țării noastre recupera
seră handicapul de 14 puncte (scor 
32—18) și, după mai puțin un minut, 
aveau și un avans de un coș, credeam 
că „problema" s-a rezolvat. Eram con
vinși, ca și numeroși spectatori care 
umpluseră pînă la refuz sala, că o 
victorie românească la 25—30 de 
puncte nu mai poate fi pusă la îndo
ială. Și totuși. .. Așa cum obișnuiesc 
echipele românești de baschet, Dina
mo ne-a dat puternice emoții. Am avut 
parte de un adevărat... „suspense"! 
In loc ca avantajul să crească, bas- 
chetbaliștii turci s-au apropiat simți
tor și calificarea a stat în cumpănă, 
într-un echilibru foarte nestabil, pînă 
în ultimele secunde ale meciului. La 
pauză scorul era 41—30 ; în minutul 
28. era 45—40! În același minut însă, 
antrenorul Dan Niculescu a cerut mi
nut de întrerupere și, după clasicul... 
conciliabul „în șase", dinamoviștii gă
sesc resursele morale și tactice pentru 
a-și depăși adversarii, mărind treptat, 
dar constant, diferența în favoarea lor 
pînă la 17 puncte : scor final 75—58. 
Astfel, ei s-au calificat pentru turul 
următor al „C.G.E.", urmînd să joace 
cu Zadar, campioana Iugoslaviei.

E greu de descris în amănunt jocul 
și de fapt, nici în descrierea lui nu 
se pot găsi cele mai importante învă
țăminte ale partidei. Se spune că „tot 
ce sfîrșește cu bine, este bine". Reali
zată cu emoții, victoria campioanei 
noastre îi dă dreptul să continue par
ticiparea în „C.C.E.". Intervalele 
scurte dintre întîlnirile acestei com
petiții trebuie foarte bine „drămuite", 
mai ales pentru că aceste meciuri re
prezintă confruntări dintre școli de 
laschet diferite.

Noi recorduri 
republicane la tir

ARAD 14 (prin telefon). La tradi
ționalul concurs de tir „Cupa orașu
lui Arad", desfășurat cu participarea 
unor trăgători fruntași din București 
Cluj și Arad, s-au obținut rezultate 
de valoare. Astfel, la armă standard 
60 focuri culcat senioare, Eda Baia 
(Știința Buc.) a totalizat 591 p, nou 
record republican. De asemenea, 
echipa orașului București a înregis
trat 1.748 p, îmbunătățind și ea re
cordul țării. La armă standard 3x20 
focuri junioare, cu cifra de 560 p, 
Maria Ignat (Buc.) a stabilit un nou 
record al țării, iar echipa orașului 
București, cu 1.136 p, a egalat ve 
chiul record. Rezultate bune au mal 
realizat N. Rotaru la armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri — 1.154 p, 
și Gh. Sicorschi la armă liberă 60 
tocuri culcat — 596 p.

Cupa pusă în joc a revenit trăgă
torilor bucureșteni.

ȘT. IACOB — coresp.

Un aport deosebi! la v ctoria realizată de Dinamo l-a adus talentatul 
Novac, pe care-1 vedem in lotogralie acfionînd cu mult aplomb sub panou

Deficiențele din jocul dinamoviști- 
lor nu sînt o noutate. Atîta doar că, 
din păcate, ele s-au manifestat foarte 
puternic, au ieșit în evidență cu preg
nanță. Rezistența slabă pe care o în- 
tîlnesc dinamoviștii în campionat are

în meciul de verificare de ieri

lotul reprezentativ — S. V. Hanovra 96 
3-2

Ca de obicei înaintea meciurilor inter
naționale, lotul reprezentativ a susținut 
ieri un joc de verificare. Și, tot cam... ca 
de obicei, acest meci n-a avut darul de a 
ne spune prea mult despre potențialul 
echipei, despre perspectivele ei in în- 
tîlnirea de la sfîrșitul acestei săptămini, 
în care adversari ne vor fi fotbaliștii 
portughezi, ctștigători ai celei de a pa
tra grupe eliminatorii a campionatului 
mondial.

Fotoi P. Romoșan! 
repercusiuni neplăcute. Iată că o edit» 
pă dîrză, cu un joc simplu, dispunînd.

G. RUSSU-ȘIRIANU 
D. STĂNCULESCU
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(1-0)
De ce socotim că meciul n-a fost pă 

deplin edificator?
Mai întîi, pentru că prea puțini din* 

tre cei 14 jucători trecuți ieri prin sită 
verificării s-au străduit să arate tot ce 
pot. Cei mai mulți dintre ei, mai ales a- 
cei care nu-și prea simțeau periclitat 
postul în „națională*, s-au mulțumit să 
facă un meci oarecare, de parcă, înainta 
de a intra pe teren, și-ar fi spus: „Hai 
să jucăm și meciul ăsta, prevăzut în 
calendar*... In aceste condiții, nu ne-ant 
putut da bine seama de posibilitățile fie
căruia și — prin urmare — nici da 
posibilitățile echipei în ansamblu.

In al doilea rînd, pentru că partenerul da 
întrecere al echipei noastre, formația 
vest-germană S. V. Hanovra 96, a făcut 
o deplasare semi-turistică, nesolicitîndu-l 
prea mult pe selecționabili. In orice caz* 
oaspeții n-au confirmat recentele victorii 
asupra unor echipe de prestigiu, în* 
scrise în palmaresul lor, și care au de* 
terminat invitarea lor pentru acest 
meci. Jocul aglomerat în apărare al oas* 
peților a ridicat probleme cel mult ata* 
canților noștri. Ofensiva lui Hanovra 96 
a fost destul de timidă, nu atît de ti
midă însă, incit să nu ne dezvăluie 
unele lacune în comportarea apărării 
noastre, care se poate spune că a trecut 
examenul dar cu o oarecare doză de in
dulgență.

După modificările făcute in formație,

RADU URZICEANU
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In categoria B doar doua victorii în deplasare!
SERIA I

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI— 
C.F.R, ROȘIORI 3—1 (1—1). Timp 
rece, ceață și apoi ploaie (din min. 65 
pînă la sfîrșitul partidei), teren alune
cos — iată decorul în care s-a desfă
șurat meciul de pe stadionul Dinamo. 
Cu toate acestea, jocul a fost frumos. 
'Ambele echipe au jucat deschis, au 
creat numeroase faze și au înscris patru 
goluri. Prima repriză s-a desfășurat 

sub semnul echilibrului de forțe. înce
putul a aparținut gazdelor, care au des
chis scorul prin Feodot (min. 10), din- 
tr-un șut-bombă de la circa 35 m. In 
continuare au dominat oaspeții, care au 
reușit să egaleze după 12 minute: la o 
acțiune a întregii înaintări balonul a- 
junge la Adam, care șutează de lu 14 
m : 1—1.

După pauză, dinamoviștii au avut pe
rioade îndelungate de dominare. Apă
rarea C.F.R.-ului a trecut prin multe 
emoții și a cedat din nou în min. 59: 
încercind să trimită balonul la portar, 
mingea nu. este reținută de Lăzărescu, 
iar Daniel Ene o introduce în plasă. 
Deci, 2—1 pentru Dinamo Victoria. Oas
peții au contraatacat periculos, dar a- 
părarea bucureștenilor a fost la post. 
Cei care au înscris au fost tot dinamo- 
tiștii. Cu 7 minute înainte de fluierul 
final. Daniel Ene, pe post de extremă 
dreapta, a centrat și Nuțu a șutat sec, 
fact nd inutil plonjonul lui Lăzărescu: 
8—1.

Arbitrul Zaharisi Dră ghici—Constanța 
a condus bine următoarele formații:

DINAMO VICTORIA: Ghibănescu- 
Maghiar, Constantinescu, Șerban, Pe
trescu—Feodot, Gheorghiu—loan Cons
tantin (din min. 56 Dobrescu), Daniel 
Ene, lăncii, Nuțu.

C.F.R. ROȘIORI: Lăzărescu—Pintică 
(Filă din min. 69), Gută, Tudorache, 
Marin- Petrescu, Nițu—Bălan, Adam, 
Cerna. Ciofalcă.

V. POMPILIU
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — POIANA 

CÎMPI VA 3—0 (1—0). De multă vreme 
formația studențească nu a mai obținut 
o victorie la scor.

Abordind jocul cu multă hotărîre, îna
intașii bucureșteni au hărțuit necontenit 
apărarea oaspeților, care pînă la urmă 
a tnliuit să cedeze. Victoria este meri
tată și ar fi putut fi și mai categorică 
dacă in unele ocazii șuturile la poartă 
ar fi avut mai multă adresă. Oaspeții 
au părut obosiți. înaintașii lor nu s-au 
văzut decît în ultimele 10 minifte, iar 
apărarea a făcut destule greșeli.

Se spune că după victoria categorică 
abținută în fața formației Dinamo Vic
toria, jucătorii cîmpineni ar fi ...închinat 
multe osanale zeului Bacliiis, așa că jo
cul pe care l-au prestat este explicabil...

Cele trei goluri au fost înscrise de 
Ciornoavă, în min. 30, care a tras din- 
tr-un unghi dificil, Păiș, în min. 64, 
în urma unui șut la poartă tras de Lu- 
cescu și respins de portarul 0 pause hi, 
și același Păiș, în min. 79, printr-un 
șut de la distanță.

Brigada de arbitri A. Macovei, I. Fră- 
sin și A. Mahalu din Bacău a condus 
bine formațiile:

ȘTIINȚA BUCUREȘTI : Ojoc—Anton, 
Grecea, Urseanu, Rădulescu—Sîrbu, An- 
ghclescu (Cicu) — Lucescu, Vasilescu, 
Păiș, ( Jiornoavă.

POIANA CÎMPINA : Opanschi (Sza
bo) — Cruccru, Șovăială, Postolache, 
Itfateescu — Zamfir, Stoica — Bejan, 
lord ache (Matei), Bontaș, Nanu.

C. DUMITRIU
METALUL TÎRGOVIȘTE—OȚELUL 

GALAȚI 2—2 (1—1). Scorul egal rea
lizat de gălățeni constituie un merit 
care le aparține în totalitate. Au jucat 
dinamic, în forță. Este drept, însă, că 
uneori au întrecut limitele sportivității 
pentru a menține scorul. Inițiativa a a- 
parținut oaspeților, cure au atacat con
tinuu în timp ce metalurgiștii, cu o 
pregătire fizică insuficientă, au făcut 
față cu greu ritmului care li s-a impus.

Pronosport
REZULTATELE CONCURSURILOR PRO

NOSPORT B-12 și A-46

ETAPA DIN 14 NOIEMBRIE 1965

I. Minerul B. Mare — Vagonul Arad 1 
H. Constr. Brăila — Progresul Buc 2 

HI. A.S.A. Tg. Mureș — Ind. sîrmei X
IV. Oltul R. Vîlcea — Din. Bacău X
V. C.F.R. Arad — A.S. Cuglr X

VI. C.F.R. Pașcani — Metalul Buc. 1
VII. Arieșul — Minerul Lupeni 1

VIII. C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 1
IX. Bologna — Roma 1
X. Cagliari — Internazionale 2

XT. Lazio — Spăl X
XH. Napoli — Torino X

Xm. Juventus — Fiorentina 1

Fond de premii provizoriu: Pronosport
B-£î : 125.684 lei. Pronosport A-46 ;

left.

Primii înscriu gălățenii în min. 2 prin 
Ștefănescu. Abia în min. 44 se produce 
egalarea, prin Avramescu. La reluare jo
cul este mai slab calitativ, din cauza 
terenului devenit moale, dar totodată 
și a impreciziei paselor și durităților a- 
bundente. In min. 60 fundașul Păun 
(Metalul) a trimis mingea slab înainte 
și aceasta fiind întoarsă de vînt, a intrat 
în poartă, spre consternarea echipei 
gazde și a suporterilor ei I

Scor 2—1 pentru Oțelul. Punctul ega

Feodot a șutat de la 35 in și balonul s-a oprit în plasă. (Primul gol al 
meciului Dinamo Victoria — C.F.R. Roșiori)

Foto : Șt. Ciotloș
lizator a fost înscris de Nițescu în min. 
72, după mai multe ocazii ratate de în
treaga înaintare metalurgistă. In conclu
zie, trebuie spus că gazdele s-au pre
zentat nesatisfăcător, în nota ultimelor 
jocuri. Corect arbitrajul prestat de Gh. 
Olteana din București.

MIȘU AVANU — coresp.

OLTUL RM. VÎLCEA—DINAMO 
BAC AU 0—0. Bucăbanii au de ce să 
fie „mulțumiți*: ei au plecat acasă cu 
un punct pe care nu îl meritau. Facem 
această afirmație deoarece gazdele au 
fost acelea care au imprimat jocului o 
notă de calitate și au dominat tot tim
pul. Trebuie spus însă că jucătorii de 
la Oltul au ratat peste măsură ocazii 
clare de a înscrie. In această direcție, 
s-a „evidențiat" din nou Tifirel, cel mai 
șlab atacant vîlcean, care s-ar putea 
spune că a fost al 12-lea jucător bă- 
căoanl De aceea, nu înțelegem atitu
dinea greșită a antrenorului Gh. Nuțescu, 
care, știindu-l in formă slabă, persistă 
să-l folosească fără nici o justificare, 
finînd pe tușă elemente de perspectivă 
ca Bot, Marinescu, Bolovan.

La stabilirea egalității a contribuit și 
arbitrajul sub orice critică al brigăzii 
Cornel Nițescu (Sibiu) la centru, C. Ni- 
culescu și Ion Pișcarac (ambii din Bucu
rești ), la tușe. Pe lingă deciziile ero
nate, în neconcordanță cu fazele, nu s-a 
acordat în min. 72 un 11 m pentru Ol
tul, în urma unui bent vizibil în careul 
băcăuan, fapt care a provocat vii ne
mulțumiri în rindul spectatorilor. Au 
jucat formațiile:

OLTUL: Sanda ■— Brezam, Păciu- 
lete, Popa, Bratu — Vulpeanu, Mateescu
— Mihăilescii, Suciu, Moraru, Tifirel 
(din min. 82 Bot).

DINAMO BACĂU: Chită — Kiss, Vă
tafii, Gross, Naunicef — Nedelcu, Du(an
— Rădulescu, Țuțuianu, Rugiubei, Pu
blic.

DRAGOMIR ROȘIANU — coresp.

CONSTRUCTORUL BRÂILA—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—2 (0—1).
locul care avea să dea cîștig de cauză 
bucureștenilor, a fost în general fru
mos și destul de echilibrat. Echipa 
bucureșteană, avantajată de aportul unui 
atacant incisiv (Mateianu), a reușit 
însă să obțină 2 puncte foarte prețioase 
în clasament. Golurile bucureștenilor au 
fost realizate de Mateianu (min. 40 și 
70) în urma unor contraatacuri. Pentru 
localnici a înscris Meder, din lovitură 
liberă de la 18 m. Terenul moale și a- 
lunecos a influențat buna desfășurare 
a partidei. De remarcat spiritul sportiv 
în care s-a desfășurat partida și arbi
trajul bun prestat de brigada condusă de 
C. Denghel din Ploiești.

N. COST1N — coresp.

CEAIILAUL P. NEAMȚ—FLACÂRA 
MORENI 3—0 (1—0). Cu toate că te
renul a fost acoperit de zăpadă și pe 
parcursul meciului a devenit greu prac
ticabil, mai cu seamă la mijloc și în fata 
porfilor, ambele echipe au reușit un joc 
de bună factură, cu faze multe și fru
moase, mai ales la poarta oaspeților. Au 
înscris Mangalagiu (min. 17 și 83) și 
Bogdan (min. 80).

C. NEMȚEANU — coresp.

C.F.R. PAȘCANI—METALUL BUCU
REȘTI 2—0 (0—0). Partida s-a des
fășurat într-un decor de iarnă și a fost 
viu disputată. Feroviarii n-au reușit să 
se impună decît în a doua repriză, cînd 
au și marcat prin Sălceanu (min. 59) 
și Atanasiu (min. 70), din lovitură li
beră de la aprox. 40 m. De semnalat că 
după primul gel jocul a degenerat, cînd 
Rusu (C.F.R.) și Chiru (Metalul) s-au 
lovit reciproc. In min. 68 arbitrul Kiss 
Ladislau din Tg. Mureș l-a eliminat pe

Șercău (C.F.R.) pentru intervenție pe
riculoasă și lovirea adversarului.

CONSTANTIN ENEA — coresp.
CLASAMENT

1. Progresul București 12 6 4 2 19—13 16
2. Dinamo Victoria Buc. 12 6 2 4 21—18 14
3. C.F.R. Pașcani 12 6 2 4 18—15 14
4. Oltul Rm. Vîlcea 12 5 3 4 15—10 13
5. știința București 12 5 3 4 15—12 13
6. Metalul Tîrgoviște 12 5 3 4 13—17 13
7. Ceahlăul P. Neamț 12 5 2 5 19—15 12
8. Dinamo Bacău 12 4 4 4 16—14 12
9. Metalul Buc. 12 4 3 5 20—20 11

10. Flacăra Moreni 12 5 1 6 15—19 11
11. Constructorul Brăila 12 5 1 6 17—23 11
12. Oțelul Galați 12 4 2 6 13—17 10
13. C.F.R. Roșiori 12 3 3 6 12—15 9
14. Poiana Cîmpina 12 3 3 6 13—18 9

ETAPA VIITOARE (28 noiembrie): 
Dinamo Bacău—Știinfa București, Po
iana Cîmpina—C.F.R. Pașcani, C.F.R. 
Roșiori—Metalul Tîrgoviște, Otelul Ga
lați—Oltul Rm. Vîlcea, Progresul Bucu
rești—Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul 
București—Constructorul Brăila, Fla
căra Moreni—Dinamo Victoria București.

SERIA A ll-A

A.S.A. TG. MUREȘ — INDUS
TRIA SÎRMEI CÎMPIA TURZ1I 
0—0. Cei aproape 7000 de spectatori 
au părăsit stadionul nemulțumiți, deoa
rece echipa lor favorită a practicat un 
joc slab. Este pentru prima oară în 
acest campionat cînd mureșenii ob
țin un scor de egalitate pe teren pro
priu. în acest joc ei avut de luptat 
cu doi adversari pe care nu i-au pu
tut întrece : terenul alunecos și apă
rarea supranumerică a oaspeților. For
mația locală a dominat majoritatea 
timpului, dar n-a putut înscrie din 
cauza jocului dezorganizat al înain
tării, care n-a găsit o tactică adec
vată pentru a trece de o apărare 
supranumerică. Timp de o jumătate 
de oră (în repriza I) înaintașii gaz
delor au controlat jocul la mijlocul 
terenului, dar n-au reușit nici măcar 
să intre în careul advers ! în min. 32, 
Dombrovschi ajunge în situația de a 
marca dar, din apropiere, trage ală
turi de poartă. După această fază 
jocul se înviorează și mureșenii atacă 
în ritm susținut dar jucătorii Lungu, 
Dombrovschi și Gavrilă ratează oca
zii excelente de gol. Despre oaspeți 
putem spune că au meritat punctul 
cîștigat la Tg. Mureș. Ei au jucat cu 
multă ardoare, punînd accentul pe 
apărare, dar au și contraatacat peri
culos, îndeosebi Banu, Vegh și Husar. 
A arbitrat bine Al. Pîrvu (București).

I. PĂUȘ și A. SABO—coresp.
JIUL PETRILA — GAZ METAN 

MEDIAȘ 3—1 (1—1). în prima parte 
a jocului ambele echipe au avut pe
rioade egale de dominare. Gazdele au 
deschis scorul în min. 24 prin Pero- 
nescu, dar spectatorii nici n-au avut 
timp să se bucure de gol, că în min. 
26 Staudt a egalat. Același Staudt a 
avut ocazia de a mări scorul, dar șu
tul lui (min. 33) a nimerit bara trans
versală. După reluare, gazdele s-au 
mobilizat, au preluat inițiativa, dar 
nu au putut trece de apărarea adversă 
decît în min. 79, cînd Peronescu a 
înscris din apropiere. Cel de al treilea 
gol cade în min. 90 și a fost marcat 
de fundașul Cazan venit să ajute 

înaintarea. A condus bine Al. Ale
xandru (Rm. Vîlcea).

I. ZAMORA și S. BALOI—coresp.
C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. SIBIU

2—1 (2—1). Joc de factură tehnică 
mediocră. Reșițenii au fost mai ac
tivi și puteau cîștiga la scor dacă 
insistau mai mult în atac. Sibienii, 
după ce au deschis scorul în min. 2 
prin Comșa, n-au mai jucat cu aceeași 
însuflețire și s-au dedat chiar la du
rități. Golurile reșițenilor le-au mar
cat : Arnotschi (min, 10) și Rednic (40).

I. PLĂVIȚU-coresp.
CLUJEANA — RECOLTA CĂREI 

2—3 (1—2). Meciul s-a desfășurat la 
Turda și a plăcut. Clujenii au domi
nat teritorial, dar n-au știut să se des
curce în fața apărării masive a fot
baliștilor din Cărei. Cîștigătorii s-au 
apărat foarte bine, au contraatacat pe
riculos și au cîștigat partida pe merit. 
Au marcat : Haulier II (min. 26), Si- 
laghi (31 și 61) pentru Recolta, res
pectiv Sabaslău (5) și Stanciu (89). 
Partida a fost condusă de bucureștea- 
nul ȘTEFAN GEAC, care, cu această 
ocazie, și-a încheiat lunga sa activi
tate de arbitru de fotbal.

P. LAZÂR—coresp.
ARIEȘUL TURDA — MINERUL 

LUPENI 1—0 (0—0). Pe linia ulti
melor evoluții, Arieșul s-a comportat 
slab. în special linia sa de atac a ju
cat fără orizont. Unicul gol a fost 
înscris în min. 62 de Pîrvu. A condus 
foarte bine arbitrul bucureștean C. 
Petrea.

L. PETRU—coresp.
C.F.R. ARAD — A.S. CUGIR 2—2 

(1—0). Rezultatul nedreptățește for
mația arădeană care, pe lîngă faptul 
că a condus pînă în minutul 86, a 
avut tot timpul inițiativa și a practi
cat un joc frumos, cu multe faze de 
poartă. Fotbaliștii din Cugir au avut 
un finiș puternic și, în două contra
atacuri, au reușit să înscrie de tot atî- 
tea ori prin Bacoș (min. 80 și 86). 
Golurile echipei arădene le-au înscris 
Domide (min. 13) și Vlad (49). Par
tida s-a desfășurat la Timișoara, tere
nul din Arad fiind suspendat.

I. IOANA—coresp.
MINERUL BAIA MARE — VA

GONUL ARAD 4—0 (2—0). Meciul 
s-a desfășurat pe ninsoare, pe un te
ren desfundat. Cu toate acestea jucă
torii s-au străduit și, în bună măsură, 
au reușit să practice un fotbal de cali
tate. Atacul băimărean a funcționat 
foarte bine și din numeroasele ocazii 
de gol avute a izbutit să înscrie de 
patru ori prin Soo (min. 18, dintr-o 
lovitură liberă de la aproximativ 20 
de metri) și Bohoni — autorul a trei 
goluri — min. 35, 47 și 67. Au mai 
avut ocazia de a marca Rojnai (min. 
47), Soo (74), respectiv Stănoaie (68) 
și Dănileț. Echipa din Arad, cu toate 
că a fost învinsă la scor, n-a lăsat o 
impresie de... 0—4, ea a jucat des
chis și a creat cîteva faze spectacu
loase la poarta băimărenilor. Orădea- 
nul M. Bădulescu a arbitrat foarte 
bine.

MINERUL : Bai (Moritz min. 82)
— Cromeli, Colceriu, Ujvari, Donca
— Rojnai, Staicu — Vaida, Bohoni, 
Soo, Czako.

VAGONUL : Kiss (Aufmuth, min. 
71) — Lenhardt, Munhrot, Izghirea-

Lotul reprezentativ — S. V. Han
(Urmare din pag. 1)

reiese că preocuparea principală a antre
norilor a constituit-o atacul și linia de 
mijloc. După prima repriză au fost 
schimbați ambii atacanți centrali și 

mijlocașul stingă. Părerea noastră este 
că formula de atac după pauză a dat 
ceva mai multă satisfacție, cel puțin sub 
două aspecte: s-a jucat mai curgător, 
mai pe poartă, dispărînd tendința de 
plimbare la nesfîrșit a balonului și a- 
poi, ca o urmare firească, s-a îmbunătă
țit frecvența șuturilor la poartă. In pri
mele 45 de minute ale verificării de ieri, 
atacul nostru a șutat numai de 6 ori, 
două șuturi mergind pe spațiul porții. 
Prea puțin pentru o echipă națională, 
și-au spus probabil antrenorii Oană și 
Covaci și după pauză Dumitriu și Sasu 
au fost înlocuiți cu „tandemul* petrolist 
Dridea I — Badea. Acum s-a ținut min
gea mai puțin, acțiunile au cîștigat în 
cursivitate și s-a șutat la poartă de 15 
ori, dintre acestea 9 șuturi mergind pe 
direcția porții. Cit despre D. Popescu 
(înlocuitor al lui Georgescu) el ne-a a- 
părut ceva mai activ în atac, dur să 
im uităm că șt rezistența adversarului 
a fost acum mai scăzută, ceea ce l-a de

nu, Boroș — Schweininger, Danii 
Stănoaie, Moț (Petschovschi III, 
76), Tom a, Macavei.

T. TOHĂTAN—coresp. regia
CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș 12 7
2. Jiul Petrila 12 7
3. Minerul Bala Mare 12 6
4. Vagonul Arad 12 6
5. A. S. Cugir 12 5
6. C.S.M. Reșița 12 5
7. Ind. sîrmei C. Turzii 12 4
8. Clujeana 12 2
9. Minerul Lupeni 12 4

10. C.S.M. Sibiu 12 4
11. Recolta Cărei 12 4
12. Arieșul Turda 12 3
13. Gaz metan Mediaș 12 3
14. C.F.R. Arad 12 2

3 2
3 2
4 2
3 3
4 3
2 5
3 5
7 3
2 6
2 6
2 6
3 6
2 7
4 6

15-
22-
20-
19-
18-
13-
17-
12-

9-
15-
16-
13-

8-
8-

Etapa viitoare (28 noiembrie): 
Cugir — Arieșul Turda, Gaz r 
Mediaș — C.S.M. Reșița, C.S.M,
— Minerul Baia Mare, Vagonul
— Clujeana, Recolta Cărei — < 
Arad, Minerul Lupeni — A S.A 
Mureș, Industria sîrmei Cîmoia 
zii — Jiul Petrila.

Ieri în i

SERIA EST

Fructexport Focșani — Chimii 
ceava 3—0 (1—0)

Flamura roșie Tecuci — Victoj 
Neamț 3—2 (2—0)

Metalosport Galați — Rapid 
1—0 (0—0)

Minobrad Vatra Dornei — Pel 
Moinești 0—0

Locomotiva Iași — Textila Bi 
1—0 (0—0)

Foresta Fălticeni — Chimia O 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (2—0)

Unirea Negrești — Metalul Ră
3—0 (neprezentare)

Etapa viitoare (28 noieml
Unirea Negrești — Petrolul 

nești, Textila Buhuși — Fîîj, 
Focșani, Chimia Orașul Gh. ' G 
ghiu-Dej — Chimia Suceava, Vi< 
P. Neamț — Locomotiva Iași, Mi 
Rădăuți — Metalosport Galați, I 
Mizil — Foresta Fălticeni, Fia 
roșie Tecuci — Minobrad Vatra 
nei.

SERIA SUD

I.M.U. Medgidia — Ș. N. Olt 
2—0 (meciul s-a întrerupt în mii

Electrica Fieni — Portul Cons 
0—0

Marina Mangalia — Rulmentul 
șov 2—1 (2—1)

Electrica Constanța — Dui 
Giurgiu 2—0 (1—0)

Flacăra roșie București — T< 
Sf. Gheorghe 0—1 (0—0)

Chimia Făgăraș — Tehnoi 
București 2—î (0—0)

Metrom Brașov — Tțactorul 
șov 1—1 (0—1)

Etapa viitoare (28 noieml
Rulmentul Brașov — Electri^M 

Textila Sf. Gheorghe — Elec 
Constanta, Dunărea Giurgiu — 
trom Brașov, Portul Constant 
Tehnometal București, Ș. N. Olt 
— Marina Mangalia, Tractorul 
șov — I.M.U. Medgidia, Flacăra 
București — Chimia Făgăraș.

grevat în bună măsură pe Popesc] 
grijile apărării.

Vorbeam mai înainte despre ne 
ranfa apărării noastre. N-au fost as 
grave, dar nu ne putem .fa
(urniți, în săptămîna meciului cu P 
galia, de greșelile lui Greavu (ca 
fost trecut cu ușurință), de auto 
lui llălmăgeanu, de duritățile ii 
ale lui Dan, de avîntul uneori neco 
lat al lui Popa. Dacă ne-a plăcut 
cu adevărat cineva, acesta a fost ( 
gheli, exemplu de dăruire jocului 
seriozitate.

Ni s-ar putea spune, poate, că si 
prea severi. Adevărul este că f 
aceste aprecieri gîndindu-ne la vali 
ridicată a adversarului pe care-l 
întîlni. Este normal ca echipei no 
care va întîlni duminică Portugalia 
cerem randamentul maxim, să fin 
mai exigeați cu cei care vor purta 
coul național, duminică, într-un met 
prestigiu pentru noi.

lată acum cum s-a realizat s^ori 
3—2 (1—0) în favoarea lotiHh\v, uc

Min. 7: Cursă pe aripă a lui Pire 
centrare pe jos, șut al lui SASU ( 
cîțira pași, mai iutii în portar și 
in plasă : 1—0.



I
agul roșu a plecat ieri j

la Zagreb
MIȘOARA, 14 (prin telefon). In 
ea meciului pe care-1 va susține 
uri la Zagreb în „Cupa orașelor 
ri", echipa Steagul roșu Brașov a 
îut un meci de verificare, în loca- 
, avînd ca adversară formația 
Timișoara, din campionatul re- 

il. Fotbaliștii brașoveni au obținut 
ria cu scorul de 3—0 (0—0), prin 
tele înscrise de Pescaru (min. 65 
) și Hașoti (min. 55). După meci, 
;ul roșu a plecat spre Zagreb cu 
torul lot : Adamache, Liebhardt, 
cescu, Zaharia, Jenei, Campo, 
ii, Pescaru, Năftănăilă, Sigheti, 
ru, Hașoti, Gane, Goran, Necula.

JOAN JURA — coresp.
I '>

:goria C

i 
i 
i
i
i 
i
i
i 
i
i
i 
i 
i

SERIA VEST

rogresul Corabia — Muscelul 
pulung 1—2 (0—0)
ectroputere Craiova — Metalul 
tedoara 2—1 (2—0)
inerul Cîmpulung — C.F.R. Ca- 
>ebeș 1—0 (0—0)
letalul Tr. Severin — Minerul A- 
1 1—0 (1—0)
.F.R. Timișoara — Minerul Deva
1 (3-0)
ictorla Tg. Jiu — Victoria Călan 

I (2-0)
rogresul Strehaia — Electromotor 
lișoara 3—1 (2—1)

tapa viitoare (28 noiembrie) : ■ 
tor';; Călan — C.F.R. Timișoara, | 
. »’ul Cîmpulung — Metalul Tr. 
erin, Progresul Corabia — Mine- I 
Deva, Electromotor Timișoara — ■ 

toria Tg. Jiu, Metalul Hunedoara . 
Minerul Cîmpulung, C.F.R. Ca- | 
sebeș — Progresul Strehaia, Mine- 
Anina — Electroputere Craiova. I

SERIA NORD

'rogresul Reghin — Unirea Dej . 
0 (0—0)
letalul Copșa Mică — Gloria Bis-
a 2—0 (1—0) 
iteaua roșie Salonta — Minerul I 
a Sprie 2—2 (2—0)
iătmăreana — Chimica Tîrnăveni I 
0 B 
Jlimpia Oradea — Soda Ocna Mu- ■ 

2—1 (2—0) I
dinerul Bihor — A. S. Aiud 1—1 
-0)^
;aianța Sighișoara — Forestiera ■ 
hetul'Marmației 4—0 (1—0) ■
îtana viitoare (28 noiembrie) : | 

Aiud — Steaua roșie Salonta, 
mfireana — Faianța Sighișoara, O- I 
pia Oradea — Progresul Reghin, ■ 
nerul Bihor — Soda Ocna Mureș, a 
dalul Copșa Mică — Minerul Baia | 
fie, Forestiera Sighetul Marmației 
Gloria Bistrița, Unirea Dej — Chi- | 

ca Tîrnăveni. •- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
96 3-2 (1-0)

Vfi/i. 48 : lovitură de colț de pe partea 
\aptă, balon respins la SORIN AVRAM 
șut spectaculos al acestuia, sus, la 
t^-0.

I 
I
I

Mih. $3: cursă pe aripa stingă a lui j 
niensmayer, încheiată cu șut în bară. I 
Ionul revine în teren, întîlnește piciorul

IIALMÂGEANU (pe care traiectoria I 
agii l-a surprins nepregătit) și rico- 
iză în poartă : 2—1.
Min. 56: centrare-șut a lui Baden din I 
ropierea liniei de tușă, voie spectacu- _ 
.* al lui DRIDEA, care sare acrobatic | 
plasează balonul în colțul porții: 3—1.
Min. 63: fault în careu comis de Popa | 
dauna lui Bandura și 11 metri trans- ■ 

rmat de LASZlG : 3—2. .
Arbitrul bulgar M. Ciukov a condus | 
rect echipele:
LOTUL REPREZENTATIV: Ioncscu- I 
>pa, llălmăgeanu, Dan, Greavu—Ghcr- 
icli, Georgescu (D. Popescu)—Pîrcă- ■ 
b, Dumitriu (Badea), Sasu (Dridca), | 

A v.r;yn.
*X)VRA 96 : Podlasly (Grunen- I 

trg) — Fuchs, Laszig, Ketiler — ■ 
iitrowskv, Muhlhausen—Hoff (Klose), . 

iemensniayer, Rodkamp, Nix, Ban- I 
ura.

BASCHET: Știința București a terminat neînvinsă VOLEI: Multe rezultate strinse in etapa de ieri
turul camnionatului feminin

* ■ - X •• . ■ ... .
FEMININ SERIA I

Rapid București — Știința Bucu
rești 45—61 (23—17). Un joc frumos, 
o bună propagandă (de mult aștep
tată. ..) în favoarea baschetului fe
minin, meritele revenindu-le ambe
lor echipe, dar mai ales Științei. Re
marcabile apărările (cu scăderi la 
Rapid în ultimele 12 minute), exem
plar de active. Pasionanta evoluție 
a scorului (pînă în min. 28, cînd stu
dentele s-au „dus" în 6 minute la 
15 puncte), nota dominantă consti- 
tuind-o insistența baschetbalistelor 
de la Știința, care au recuperat un 
handicap la un moment dat substan
țial (min. 18: 13—23), a reprezentat 
un mare punct de atracție și a fost 
răsplătită cu meritate ropote de 
aplauze. Cu această categorică victo
rie, Știința încheie neînvinsă turul 
campionatului. Realizatoare: Eckert 
14, Ivanovici 10, Racoviță 7, Diaco- 
nescu 9, Predulea 4 și Demian 1 pen
tru Rapid ; Dumitrescu 14, Gheor- 
ghe 10, Vogel 24 (!), Naghi 6, Simon 
5 și Haralambie 2 pentru Știința.

Mureșul Tg. Mureș — Voința Bra
șov 51—58 (18—22). Jucînd cu mal 
multă hotărîre decît gazdele, brașo- 
vencele au realizat o surpriză. Ele 
au știut să depășească momentele de 
„criză", în special în repriza secun
dă cînd au fost egalate și conduse. 
La mureșence s-a făcut din nou re
simțită lipsa unui pivot cu talie co
respunzătoare. (C. ALBU — coresp.).

I.C.F. — Crișul Oradea 48—56 (20 
—20). După un joc în care ambele 
echipe s-au „întrecut" în a face 
„pași", a rata și a da pase la adver
sare, orădencel» au învins pentru că 
au... greșit mai puțin. (Cr. POPES
CU — coresp.).

Constructorul București — Voința 
București 54—69 (17—30).

Progresul — Știința Cluj 41—49 
(15—30).

SERIA A II-A

C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 
84—53 (35—26), A.S.A. Cluj — Voin
ța Tg. Mureș 63—73 (23—41), Ș.S.E. 
Craiova — Știința Constanța 55—66 
(21—30), Voința Oradea — Ș.S.E. 
Satu Mare 74—62 (38—30), Olimpia 
București — Spartac Salonta 64—57 
(22—26).

MASCULIN SERIA I

Rapid București — Steagul roșu 
Brașov 89—83 (42—34). Un meci dis

POPICE: Maria Rus (C. S. M. Reșița) — 
merituoasă campioană a țării
Calificările în turneul final a>l 

campionatului republican individual 
feminin de popice, începute vineri 
după-amiază pe arena Clujeana din 
orașul de pe Someș, au fost marcate 
de o serie de surprize. Prima, plăcu
tă, a furnizat-o tînăra sportivă Ma
ria Rus, care s-a instalat, cu 427 p.d., 
în fruntea... plutonului și nimeni n-a 
mai putut s-o depășească. Motivul : 
multe jucătoare care cu o zi înainte 
avuseseră o bună comportare în pro
ba de perechi, au-., capotat, dovedind 
serioase scăderi de ordin fizic și mo
ral. Astfel, Elena Predeanu (367 p.d.), 
Margareta Szemani (362 p.d.), Florica 
Biru (350), Ana Rau (372), Irina Sza
bo (358) și alte jucătoare experimen
tate au fost eliminate din cursa pen
tru titlu.

în turneul final, desfășurat dumi
nică, s-au calificat 16 sportive, pri
mele locuri fiind ocupate de Maria 
Rus cu 427 p.d., Ioana Gothardt 406 
p. d., Vavila Tuțică 405 p.d., Maria 
Stanca 405 p-d., Crista Szocs 403 p.d. 
etc. S-a tras în ordinea inversă a 
clasamentului. Din nou am fost mar- 
lorii unor comportări oscilatorii și 
de aceea consemnăm doar evoluția 
cîtorva pretendente la titlu. Elena 
Lupescu, clasată în calificări pe pozi
ția a 8-a cu 401 p.d., și-a mobilizat 
duminică toate resursele și a doborît 
din 100 bile mixte 426 popice. Ea ar 
fi candidat la titlu cu șanse și mai 
mari, dar a tras ultima bilă în... gol 
la 6 popice ridicate ! Această lipsă 
de atenție a costat-o scump în dis
puta cu principala ei adversară, Ma
ria Rus, care trebuia să doboare 401 
popice pentru a îmbrăca tricoul de 
campioană. Tînăra sportivă din Reșița 
a intrat hotărîtă pe pistă și la pri
mul „plin" realizează 148 p.d., la 
„izolate" sparge însă excesiv (52 
p- d.), apoi la „plin" își revine (143 
p. d.). pentru ca la ultima manșă de 
„izolate" să irosească cîteva bile la

putat în mare viteză, în care ambele 
formații au pus accent pe acțiunile 
ofensive, dar au neglijat, în schimb, 
apărarea. Scorul a fost strîns pînă 
în min. 14, de cînd bucureștenii s-au 
distantat în trei minute la 12 puncte 
(min. 16 scor 34—22). în continuare, 
„stegarii" fac eforturi pentru a re
duce din handicap și reușesc acest 
lucru. Partida a plăcut, deși au fost 
momente în care s-au comis multe 
greșeli de tehnică. Cele mai multe 
puncte : Cr. Popescu 17, Vasilescu și 
Predulea cîte 14, Tursugian 13 pen
tru Rapid; Frantz 24, Zereleș 21, 
Bîrsan 18 pentru Steagul roșu.

Steaua — Știința Cluj 90—69 (51 
•—37). Așa cum ne-a obișnuit în ulti
ma vreme, echipa prof. C. Herold a 
practicat un joc spectaculos și efica
ce. îmbucurător faptul că la militari 
a fost „rulat* tot lotul și, mai ales, 
că tinerii au dat satisfacție. Știința 
Cluj a fost o palidă imagine a va
loroasei formații din primăvară. Clu
jenii au jucat fără elan, părînd re
semnați chiar după primele acțiuni. 
Cele mai multe puncte: Savu 21, 
Novacek 19, Dimancea și V. Gheor- 
ghe cîte 11 pentru Steaua; Demian 
26, Vizi 11, pentru Știința.

Știința Tg. Mureș — Știința Ga
lați 110—72 (46—39). După o repri
ză mai echilibrată, mureșenii reu
șesc în cea de a doua să se detașeze 
treptat și să obțină o victorie clară. 
Au plăcut mult acțiunile sub panou 
ale pivoților de la Știința, care au 
înscris de altfel un total de 70 (!) 
de puncte: Țedula 50 (!!) și Toth 
20. De la gălățeni cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Voronea- 
nu 21 și Pesciuc 13.

Farul Constanța — Dinamo Oradea 
62—58 (28—25). O partidă de bun 
nivel tehnic, încheiată cu victoria 
meritată a gazdelor. S-au evidențiat 
Răducanu și Leonte de la Farul, 
Dolhan și Zeno Căpitan de la Dina
mo. (C. POPA — coresp.).

Aurul Brad — Știința București 
41—53 (19—23). în vreme ce local
nicii s-au comportat slab, oaspeții 
au jucat bine și în atac și în apăra
re, cîștigînd pe merit. (M. SUSAN 
— coresp.).

SERIA A II-A

Progresul Buc. — Știința Craiova 
54—60 (34—30), C.S.M.S. Iași —
I.C.F. 65—57 (35—23), Politehnica 
Cluj — Unio Satu Mare 95—60 (40 
—31), A.S.A. Bacău — Știința Bra
șov 50—60 (26—24, 40—40, 46—46).

un mărginaș, intrînd în derută. Șan
sele ei se micșoraseră la minimum: 
din ultimele 5 bile trebuia să reali
zeze 22 p.d., lucru extrem de greu. 
Dar, printr-un remarcabil efort de 
voință, Maria Rus lansează bilele cu 
o precizie... matematică, obținînd 
două „nouare" din patru lovituri, iar la 
ultima aruncare (i s-au ridicat toate 
popicele), cînd îi mai trebuiau patru 
popice, ea a doborît șapte I Pentru 
modul cum a știut să lupte, pentru 
stilul elegant și siguranța cu care 
lansează bila (a depășit în perma
nentă granița celor 400 p.d.), Maria 
Rus merită cu prisosință titlul.

CLASAMENTUL GENERAL î 1- 
MARIA RUS (C.S.M. Reșița) 831 p.d. 
(2 manșe a cîte 100 bile mixte); 2. 
Elena Lupescu (Rapid Buc.) 827 p.d.; 
3. Maria Dumitru (Petrolul Ploiești) 
810 p.d.,- 4- Maria Stanca (C.S.M. Re
șița) 810; 5. Elena Trandafir (Laro- 
met Buc.) 803 p.d.; 6. ileana Gyarfaș 
(Voința Cluj) 803 p.d. etc.

TR. IOANIȚESCU

SCRIMĂ: Steaua - campioană absolută pc anul 1965
CUPA ZIARULUI „SPORTUL POPULAR" A REVENIT TRĂGĂTORILOR MILITARI

Final pasionant în campionatele repu
blicane de scrimă pe echipe și o învin
gătoare certă — Steaua, campioană ab
solută pe anul 1965. Evoluînd la adevăra
tul lor potențial, trăgătorii militari au 
reușit să realizeze un veritabil tur de 
forță, terminînd pe locul I în toate 
probele. Performanța, unică în analele 
scrimei românești, merită a fi subliniată, 
iar realizatorii ei, sportivi și antrenori 
deopotrivă,, felicitați.

In ultimele meciuri scrimeril de la 
Steaua au terminat victorioși la scoruri 
concludente. Astfel, la floretă băieți ei 
au întrecut pe cei de la Știința Bucu
rești cu 14—2 și apoi pe cei de la C.S.M. 
Cluj cu 12—4. Locul 2 l-a ocupat C.S.M. 
Cluj, victorioasă cu 13—3 la Unio Satu 
Mare și cu 9—7 la Știința București. 
Ultima clasată, Progresul, n-a putut evi
ta retrogradarea, pierzînd și la Știința 
București cu 2—14.

PROMISIUNI RESPECTATE în me
ciurile masculine de categoria A (seria 
I) desfășurate duminică în Capitală. 
Amîndouă au corespuns în ceea ce pri
vește spectacolul și dîrzenia ripostei 
date echipelor bucureștene învingătoare 
(Rapid și Steaua) de către formațiile 
provinciale Știința Galati și Știința Ti
mișoara. Iată rezultatele: Rapid— Știința 
Galati 3—1 (11, 13, —8, 5), Steaua— 
Știința Timișoara 3—0 (11, 9, 14).

Partida Rapid—Știința Galati a durat 
95 de minute și a cunoscut adesea o 
evoluție a scorului palpitantă, oaspeții 
avînd multă vreme inițiativa, nu numai 
în setul cucerit, dar și în al doilea, a 
cărui ■ cîștigare au ratat-o copilărește, 
după ce au condus cu 13—11. Combativi 
și cu un atac inteligent gălățenii au lă
sat în genere o bună impresie (cu toată 
„căderea* vertiginoasă din ultimul set). 
Nu-i mai puțin adevărat însă că Rapid, 
handicapată serios în ofensivă de ab
sența Iui Plocon (accidentat), a prezen
tat și unele scăderi în jocul defensiv, 
lăsînd — prin execuția dublajelor •— ne
protejate zonele din fundul terenului, 
ceea ce, studenții nu o dată au speculat 
cu eficiență maximă. Cei mai buni de 
pe teren: DRAGAN și Pavel (Rapid), 
Iorga și Ozum (Știința). A arbitrat ine
gal Em. Costoiu, secundat de I. Po- 
potici.

Intîlnirea Steaua - Știința Timișoara 
(o oră și 30 de minute de joc), în care 
s-au remarcat BARTIIA și Papugiu de 
Ia. învingători, Costea și Copaci de la 
învinși, ne-a înfățișat formația militari
lor acționînd la un nivel inferior celui 
pretins de la valorile individuale ce 
compun lotul echipei. De partea cealaltă 
a fileului, Știința Timișoara a prezentat 

Ioidache (Știința Timișoara) .sparge" blocajul pe care i-1 opune Papugiu 
(Steaua)

Foto : Șt. Ciotloș
un joc sensibil îmbunătățit în ofensivă 
și la blocaj, dar cu lipsuri considera
bile în privința organizării dublajelor în 
atac. Scăderile timișorenilor la acest ca
pitol și, respectiv, varietatea superioară 
în ofensivă a voleibaliștilor de la Steaua 
explică aproape total cu ce calități au 
cîștigat militarii și mai ales prin ce 
anume a pierdut Știința, care în setul 
final a condus cu 6—1, 10—5, 13—9 
și 14—12! Meciul a fost arbitrat 
cu foarte multe scăpări de cuplul FI. 
Anghelescu—V. Barb.

CONSTANTIN FAUR

JOCURILE MASCULINE DIN PRO
VINCIE. La Baia Mare, Minerul—Știința 
Brașov 3—2 (4, 6, —14, —11, 2).
Explicația rezultatelor din seturile trei

După victoria de vineri la Progresul, 
revanșă meritată din tur, floreti’stele de 
la Steaua au preluat conducerea în cla
sament prin alte două victorii — asu
pra C.S.M. Cluj (cu 13—3) și S.P.C. (cu 
15—1), Progresul, victorioasă cu 12—4 
la Știința Tg. Mureș, a trebuit să se 
consoleze cu un loc 2, la egalitate de 
puncte cu Steaua, dar cu un meci-ave- 
raj inferior. Pe locul 3, tînăra echipă a
S.P.C., care a terminat în avantaj me
ciul cu Știința Tg. Mureș (9—7) și a fă
cut meci nul (8—8) cu Unio.

In proba de spadă trăgătorii de la 
Steaua au realizat din nou scoruri mari : 
15—1 cu Crișul Oradea și 12—3 cu Șt.țința 
București și C.S.M. Cluj. O mare sur
priză — victoria Petrolului Ploiești Ia 
Știința București cu 9—7. Totuși, petro
liștii n-au reușit să evite retrogradarea, 
deoarece au pierdut partida cheie cu 
tînăra echipă a Progresului (6—10). 

și patru — veșnica poveste: relaxarea! 
(N. BUCȘA și M. IIERȚA-eorespondenți).

Știința Cluj—Dinamo București 0—3 
(12, 12, 12), după un joc spectaculos, 
pentru a cărui realizare studenții clujeni 
au merite egale cu învingătorii. (ȘT. 
TAMAȘ-coresp.).
• Farul Constanta—Petrolul Ploiești 
3—2 (—14, —10, 8, 4, 4); Tractorul 
Brașov—Constructorul Brăila — aminat.

IN CAMPIONATUL FEMININ LA 
CATEGORIA A (SERIA I), la Bucu
rești, Rapid a dispus de C.P.B. cu 3—1 
(0, 4, —6, 11), la capătul a 75 de mi
nute de joc. Calitatea voleiului practicat 
de cele două echipe: inferioară, cu ex
cepția cîtorva scurte perioade din se
tul al patrulea. Giulcștencele au învins 
clar un adversar care le-a dat prea pu
ține probleme de rezolvat și care în ge
neral nu amintește decît palid de valo
roasa echipă a C.P.B.-ului din anii pre- 
cedenți. Felul cum se prezintă tipogra
fele, pregătirea lor, comportă o discu
ție separată. Jucătoarele evidențiate: 
Rebac și Colceru (Rapid), Popescu și 
Zabara (C.P.B.) — Corect arbitrajul: 
M. Albuf—C. Florescu (— C. F. —)

Știința Craiova—Dinamo București 
0—3 (7, 7, 6) în 50 de minute. S-au 
remarcat Bogdan și Ivănescu de la 
bucureștence și Lăzeanu de la Știința. 
(ST. GURGUI și R. SCHULTZ-t »rcs- 
pondenți).

Penicilina Iași—Metalul București 1- 3 
(8—15, 16—18, 15—2, 17—19). Victoria 
.Metalului se datorește calmului din mo- 
mentele-cheie ale partidei. Dumitrescu 
de la Metalul și Tesaro de la Penici
lina au fost voleibalistele cele mai a- 
plaudate ieri. (I. WAC-coresp.).

C.S.M. Sibiu—Partizanul roșu Brașov

3—0 (9, 11, 11). Victorie clară, după 
un joc slab. (I. lONESCU-coresp.).

Farul Constanța—Știința Cluj 3—1
(12, 10, —9, 13).

REZULTATELE MECIURILOR DIN 
SERIILE SECUNDE, MASCULIN) 
înainte Timișoara—Electroputere Cra
iova 3—1 (8, 3, —8, 2), Alumina O- 
radea—Știința Petroșeni 3—1 (8, —10, 
15, 12), Ind. sirmei C. Turzii—Viitorul 
Bacău 3—1 (—13, 8, 13, 12), Știința 
București—Banca Tg. Mureș 3—0 (5, 9, 
8), Progresul București—C.S.M.S. lași 
3—0 (8, 7, 13); FEMININ: C.S.M. 
Cluj—Țesătura P. Neamf 0—3 (11, 4, 
12), Progresul Tirgoviște—Știința Tg. 
Mureș 3—2 (5, —6, 14, —6, 11), 
Știinfa București—Progresul București 
3—1 (9, 9, —16, 10).

Și la sabie sportivii militari au cîștigat 
detașat : 10—6 cu C.S.M. Cluj, 14—2 cu 
S.P.C. și 15—1 cu Unio. Sabrerii de la 
C.S.M. Cluj au ocupat locul 2 (în ulti
mul lor meci : 13—3 cu S.P.C.). Pe locul 
3, trăgătorii de la S.P.C., autorii unei 
victorii surpriză la Știința București, 
cu 9—7.

Clasament general : 1. Steaua (antre
nori C. Ciocîrlie și A. Vîlcea), campioană 
absolută, 24 p ; 2. C.M.S. Cluj 14 p ; 3. 
Știința București 10 p ; 4—6. S.P.C., Unio 
Satu Mare, Progresul 8 p ; 7. Știința Tg. 
Mureș 6 p ; 8. Crișul Oradea 4 p ; 9. Pe
trolul Ploiești 2 p.

Cupa ziarului „Sportul popular" a re
venit trăgătorilor I. Falb, Ileana Drîmbă,
I. Sepeșiu și D. Mustață, toți de la 
Steaua.

TIBERIU STAMA



Un sfert de veac de la prăbușirea Doftanei
(Urmare din pag. 1) 

sfaturilor populare și comitetelor de 
partid ale raionului și orașului Cîm- 
pina, Comitetului regional Ploiești al 
U.T.C., Comitetului regional Ploiești 
al sindicatelor, studenților și elevilor 
din orașul București, oamenilor mun
cii din comuna Telega. Pionieri și ță
rani așează jerbe de garoafe roșii.

Cei prezenți păstrează un moment 
de adîncă reculegere în memoria 
luptătorilor revoluționari a căror jert
fă va rămîne mereu vie în conștiința 
poporului.

Apoi, conducătorii partidului și sta
tului se îndreaptă spre platoul din 
fața închisorii, urcîndu-se la tribuna 
dominată de stema P.C.R.

Se intonează Imnul de Stat al Re

Campionatul republican de hochei
MMtMWBawwwiww—wmb—n—nwasun

După primul tur, Steaua pe primul loc
Sîmbătă seara s-a încheiat prima 

parte a campionatului republican de 
hochei pe gheață. întrecînd pe Voin
ța Miercurea Ciuc, Steaua a rămas 
singura echipă neînvinsă și ocupă 
astfel primul loc în clasament.

în această săptămînă, competiția se 
întrerupe pentru a face loc pregătiri
lor în vederea dublului meci (sîm
bătă și duminică) dintre reprezenta
tivele României și Ungariei, de la 
București. Turul al doilea al campio
natului republican se va desfășura 
săptămînă viitoare.

Iată acum amănunte asupra meciu- 
riloi de sîmbătă:

STEAUA — VOINȚA 5—1 
(3—0, 0—1, 2—0)

Militarii au început jocul mai calm, 
au fost mai atenți și mai abili în fa
zele de poartă și au reușit, în prima 
repriză, să ia un avans nesperat de 
trei goluri, care a risipit orice dubiu 
asupra rezultatului. In minutele 6 
și 13, Peter a înscris de aproape, pro- 
fitînd de faptul că apărătorii adverși 
l-au scăpat de sub supraveghere chiar 
în fața porții, iair în minutul 16 
Vacar a marcat cu un șut de la trei
me, care l-a găsit nepregătit pe So- 
fian. Dacă această primă parte a jo
cului s-a desfășurat, în general, în 
nota de superioritate a bucureștenilor, 
cea de-a doua — în schimb — a

Dinamo București a învins pe Fenerbahce Istanbul
(Urmare din pag. 1) 

ce e drept, de o precizie bună în arun
cările la coș, dar mai ales luptînd 
pur și simplu cu dăruire, pînă la 
epuizare, care ține cont de fiecare ad
versar, deși considerată inferioară fi
zic și tehnic, dă „dureri de cap“ se
rioase unei formații cu potențial fizic, 
tehnic și tactic superior. Fenerbahce 
și-a atras aprecieri unanime din par
tea celor prezenți și meritele ei sînt 
reale. Deși n-aveau în lot decît 6 ju
cători de valoare, baschetbaliștii 
turci au luptat din răsputeri, au pro
fitat de fiecare fisură din jocul nos
tru (și au fost destule ...), au marcat 

Ieri pe terenurile de fotbal

publicii Socialiste România. Mitingul 
comemorativ este deschis de tovară
șul Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R. Iau cuvîntul 
tovarășii Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Comisiei Centrale de Revi
zie, Victor Stanciu, muncitor strungar 
la Uzinele mecanice din Cîmpina, 
Chivu Stoica, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat.

Puternic, vibrant, din mii de piepturi 
răsună „Internaționala", imnul de 
luptă al clasei muncitoare.

Mitingul comemorativ ia sfîrșit. 
Conducătorii partidului, împreună cu 
vechi luptători ai mișcării muncitorești 
și membri ai familiilor foștilor deți
nuți vizitează închisoarea-muzeu,

aparținut oaspeților. Ei au atacat mai 
mult și au reușit să marcheze (min. 
27) prin Carol Antal. Scorul de 3—1 
pentru Steaua și jocul echilibrat se 
mențin pînă cu 5 minute înainte de 
sfîrșit, cînd Calamar reușește un nou 
gol pentru echipa sa. De-acum, Steaua 
se menține continuu în atac dar cel 
de-al cincilea gol este opera lui... So- 
fian. Portarul echipei naționale, bun 
în această partidă, comite în min. 57 
o greșeală de începător: el prinde 
ușor un puc expediat de Ionescu și 
cînd vrea să-l repună pe gheață îl 
scapă printre patine... în poartă I

Victoria echipei Steaua este meri
tată. Trebuie să arătăm însă că Vo
ința a fost lipsită de aportul celui 
mai bun jucător al său, golgeterul 
campionatului, Szabo II. Accidentat la 
o ciocnire violentă cu Varga (în mi
nutul 7 al primei reprize) el n-a mai 
intrat pe teren.

Au condus arbitrii Fl. Marinescu si 
Z. Fodor.

DINAMO — ȘTIINȚA BUCUREȘTI
5—0 (1—0, 2—0, 2—0)

Meci fără probleme pentru dina- 
moviști, în ciuda faptului că studenții 
au luptat din răsputeri. Bașa (3), Man- 
tea și Florescu au marcat pentru Di
namo. De notat că două din aceste 
goluri, înscrise de Bașa, au fost reali
zate atunci cînd dinamoviștii erau 

cu strictețe, cu strășnicie am spune, 
pe cel mai bun realizator (după cu
noștințele lor), respectiv Albu, și n-a | 
lipsit mult ca să se califice. Dar, pînă 
la urmă, diferența de valoare, evident 
favorabilă reprezentanților noștri, și-a 
spus cuvîntul.

Scorul (în tur, la Istanbul, 71—85) 
de 75—58 (41—30) a fost realizat de 
Cernea 4, Spiridon 4, Viciu 12, Albu 
6, Giurgiu 7, Novac 24, Visner 10, 
Dragomirescu 8 pentru Dinamo, Tun- 
cer 9, Ilker 12, Mehmet 8, Ferhan 8, 
Erdal 6 și Huseyn 15 pentru Fener
bahce. Au arbitrat Kokorev (U.R.S.S.) 
și Velkey (Ungaria). 

care păstrează mărturii ale eroicilor 
ani, ale luptelor neînfricate purtate 
între zidurile Doftanei roșii.

Tn tot acest răstimp, pe cărarea 
Care duce spre cimitirul „Trei pruni" 
au coborît, într-un nesfîrșit pelerinaj, 
mii de oameni ai muncii, aducînd 
jerbe sau simple mănunchiuri de flori 
de toamnă, cinstind din adîncul ini
mii memoria luptătorilor comuniști a 
căror viață constituie pentru genera
ția de astăzi o strălucită pildă de 
slujire _ devotată a țelurilor clasei 
muncitoare, ale poporului. Omagiu și 
recunoștință aduse partidului comu
nist care, de-a lungul întregii sale e- 
xistențe, a întruchipat cele mai înalte 
năzuințe ale poporului român, și a 
cărui luptă victorioasă continuă astăzi 
sub semnul desăvîrșirii construcției 
socialiste.

în inferiorilate numerică. Incapacita
tea de a fructifica a studenților a 
fost reliefată și mai mult de faptul că 
în repriza a treia ei s-au găsit timp 
de cinci minute în superioritate nu
merică (penalitate majoră acordată 
dinamovistului Florescu). Mai mult 
chiar, în acest interval a fost elimi
nat și Boldescu, așa că Dinamo ră
măsese în 3 oameni contra 5, dar 
Știința tot n-a reușit să înscrie „go
lul de onoare"!. Au condus arbitrii 
N. Turceanu și M. Hușanu.

TÎRNAVA — ȘTIINȚA CLUJ 5—2

Dornice să obțină prima victorie 
din competiție și să evite astfel ulti
mul loc în clasament, cele două echi
pe s-au angrenat încă din primele 
minute într-o luptă de uzură, jucă
torii aruncîndu-și în luptă toate pu
terile. Pornind viguros la atac, Tîrna- 
va deschide scorul chiar în minutul 
2, prin Gali și își menține avantajul 
pînă la pauză. Imediat după reluare, 
clujenii egalează prin Islai. Tîrnava 
— cu un lot mai omogen, în care se 
remarcă Tarei prin acțiuni ofensive 
individuale pline de hotărîre — atacă 
mai mult, dar ratează ocazii clare. în 
minutul 16 al reprizei, jucătorii din 
Odorhei iau totuși conducerea prin 
golul reușit de Daradici, dar după 
numai un minut tabela de marcaj a- 
rată din nou egalitate : o acțiune a lut 
Naghi este oprită prin aruncarea cro- 
sei și arbitrii acordă pe bună dreptate 
șut de penalitate, transformat sigur 
tot de Naghi.

Ultima repriză găsește cele două 
echipe la egalitate. Jocul mai combi- 
nativ al Tîrnavei își află însă răsplata 
în punctele realizate în minutele 8 
9 și 12 (Tarei, Torok II, Gali). Cu un 
avans acum substantial, formația din 
Odorhei joacă mai economic, Știința 
Cluj presează, dar forma bună a por
tarului Orban se opune modificării 
scorului. Tîrnava cîștigă astfel, me
ritat, cu 5—2 (1—0, 1—2, 3—0) și o- 
cupă locul 5 în clasamentul primei 
părți a campionatului. Au condus 
bine A. Biro și Z. Fodor.

R. U.

CLASAMENT

1. Steaua
2. Voința
3. Dinamo
4. știința București
5. Tîrnava
6. Știința Cluj 

n Azi, în
Combinata

Cupa F.R.H.P., 
Știința —

5 5 0 0 54: 2 10
5 4 0 1 34:16 8
5 3 0 2 25: 9 6
5 2 0 3 18:34 4
5 1 0 4 13:35 2
5 0 0 5 10:38 0 

la ora 17 :
Constructorul.

Rugbiștii noștri învingători Ia Hanovra:

ROMÂNIA — R.F. GERMANĂ 9-8 (9-0)
HANOVRA, 14 (prin telefon); F<Ș- 

un timp înnorat și rece (—4 grade) 
pe stadionul Liedener din localitate, 
în fata a peste 3 000 de spectatori, 
s-a disputat întîlnirea internațională 
de rugbi R. F. Germană — România. 
Meciul a fost filmat și transmis în 
direct de posturile vest-germane de 
radio și televiziune. încă din primele 
minute echipa noastră a pus stăpî- 
nire pe joc și în min. 4 Irimescu ra
tează o lovitură de pedeapsă de la 
mai puțin de 20 m distanță, din fata 
barelor I Urmează o serie de atacuri 
pe treisferturi și din nou Irimescu, 
încercînd să realizeze o încrucișare 
cu Teodorescu, ratează o încercare 
la centru ca și făcută. în min. 27 
Pene,iu reușește o lovitură de picior 
căzută (scor : 3—0) pe care o... repe
tă peste 6 minute : 6—0. Este rîndul 
lui Irimescu oa în ultimul minut al 
reprizei să reușească o lovitură de 
picior căzută, care fixează scorul re
prizei la 9—0.

La reluare, supremația românilor 
este netă, la margine și în grămadă- 
Totuși (gazdele au trecut în această 
repriză doar de 3 ori linia de centru ), 
jucătorii noștri nu reușesc să înscrie. 
Dar... Există și un „dar“: în min. 45. 
și 77, M. Rusu și, respectiv, V. Rusu 
pătrund în terenul de tintă advers 
și culcă balonul, dar arbitrul Teddy 
Lacroix (Belgia) refuză (pe motive 
absolut imaginare de „înainte" și „a- 
fară din joc“) să acorde încercările... 
O acțiune a gazdelor în „22"-ul nos
tru se soldează cu o încercare în 
forță a lui Klaus Wesch, transformată 
de Juehne: 9—5. în min. 57, pe cînd 
trebuia să se execute o lovitură de

Sîmbătă la Dortmund

CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ 
DE HANDBAL A LUAT SFÎRȘIT

• TITLUL DE CAMPIOANA A LUMII A FOST CUCERIT DE REPREZEN
TATIVA UNGARIEI r

• ECHIPA TĂRII NOASTRE PE LOCUL 6 ,

DORTMUND 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Cele mai bune 8 echipe feminine de 
handbal din lume s-au prezentat sîm
bătă după-amiază la „startul" ultimei 
etape a acestei ediții a campionatu
lui mondial: jocurile finale.

Selecționata tării noastre a evoluat 
în compania reprezentativei Dane
marcei, cu care și-au disputat lo
curile 5—6. Dovedind și în această 
ultimă partidă aceleași carențe ma
nifestate în jocurile anterioare, hand
balistele noastre au părăsit terenul 
învinse, terminînd această ediție a 

! campionatului mondial pe locul 6. 
Victoria a revenit echipei daneze cu 
scorul de 10—9 (6—4), datorită, în 
special, faptului că jucătoarele aces
tei formații au știut să finalizeze 
prin șuturi de la distanță, apărîn- 
du-se, în același timp, foarte prompt 
și dîrz. r

în prima parte a întîlnirii scorul a 
fost sau egal sau în avantajul adver
sarelor noastre : 1—1, min. 2 ; 2—2, 
min. 5 ; 3—3, min. 7; 4—4, min. 15 
(1—0, 2—1, 4—3, 5—4). Este
de subliniat faptul că în pri
ma repriză, pe lingă greșelile de 
apărare, echipa noastră a ratat nu
meroase situații din poziții clare, 
trăgînd afară sau în bară. în repriza 
secundă, reprezentativa Danemarcei 
se impune prin forța sa de finaliza
re, detașîndu-se clar: 7—4 (min. 22), 
9—5 (min. 25), 10—7 (min. 31). în 

pedeapsă I® favoarea echipei rom< 
ne, arbitrul se prevalează de protes
tul lui Rădulescu (jucătorii vest-gesr- 
mani nu respectau regula de „10 me
tri") și-.; ,inversează sensul loviturii,1 
care este transformată : scor 9—8 I 
Dominarea jucătorilor noștri a fost 
marcată și de numeroasele lovituri 
de pedeapsă din poziții favorabile, 
ratate însă pe rînd de Penciu și Iiri- 
mescu. Explicațiile acestei situații 
par a fi frigul și terenul înghețat. 
De fapt, însă, trebuie amintit de în
crederea exagerată cu care jucătorii 
noștri au abordat partida după pauză 
și care constituie adevărata explica
ție a celor 8 puncte primite, precum 
și a numeroaselor atacuri irosite. 
Fără a încerca să scuzăm echipa 
noastră, trebuie spus că deciziile ar
bitrului Lacroix în ce privește cele 
două încercări realizate ca și inver
sarea neregulamentară a sensului 
loviturii de pedeapsă au surprins pe 
toată lumea și au întărit convinge
rea că el a dorit să limiteze scorul, 
care amenința să ia proporții.

1. Elveția 6 4 1 1 7: 3 9
2 Irlanda de nord 5 3 1 1 8: 4 7

R. F. Germană : Dannenberg, Haass, 
Bruehl, Friedel, Roessler, Elless.gr., 
dr. Ueberle, Dreyer, Regenhardt, 
Wesch, Juehne, Kneifel, Twele, Sch
midt, Heupel; ROMÂNIA: Penciu, 
Ciobănel, Teodorescu, Irimescu, Vu- 
sec, Dragomirescu, Mateescu, Iliescu, 
Demian, Băltărețu, Țuțuianu (din min. 
40 V. Rusu), M. Rusu, Dinu, Ionescu 
(din min- 25 Iordăchescu), Rădulescu.

Meciul a constituit un bun prilej 
pentru a se definitiva formația de 
bază din jocul cu Franța.

TUDOR VASILE

ultimele 10 minute de joc selecționa
ta noastră are o puternică revenire* 
înscrie două goluri, dar nu mai poa
te obține nici măcar egalarea. Au în
scris : Niekkelsen (3), B. Hansen (3), 
Andersen (2), A. Nielsen, K. Nilsson 
(Danemarca) și Boțan (4), Șramco 
(2), Floroianu, Franz, Leonte (Romă 
nia). A arbitrat corect Z. Fiilop (Un
garia).

în deschidere, echipa Japoniei a 
furnizat o mare surpriză, întrecînd 
selecționata Poloniei cu scorul de
6— 5 (4—1), după ce a avut condu 
cerea cu 4—0, 5—1 și 6—2.

Finala competiției a opus selecțio
natele Ungariei și Iugoslaviei. Me 
ciul a fost extrem de disputat, pa- 
sionînd spectatorii prin evoluția sco
rului și prin abundența momentelor 
de mare tensiune.

Selecționata Ungariei a devenit!" m- 
pioană a lumii, întrecînd Iugoslavia 
cu 5—3 (3—2). în meciul pentru 
curile 3—4 echipa R.F. Germane a 
învins reprezentativa Cehoslovaciei, 
după un meci dramatic (au fost ne
cesare două prelungiri de cite două 
reprize!) cu scorul de 11—10 (3—4,
7— 7, 8—8, 10—9).

Clasamentul acestei ediții a cam
pionatului mondial este, deci, urmă
torul : 1. Ungaria — campioană mon
dială ; 2. Iugoslavia ; 3. R.F. Germa
nă ; 4. Cehoslovacia ; 5. Danemarca ; 
6. România; 7. Japonia; 8. Polonia.

PETRE GAȚU
ÎNCĂ O ECHIPĂ CALIFICATĂ ÎN 
TURNEUL FINAL AL CAMPIONATU

LUI MONDIAL

La Nicosia, în ultimul meci al gru
pei a doua, echipa R. F. Germane a 
dispus de Cipru cu 6—0 și s-a calificat 
in turneul final al campionatului mon
dial de fotbal : Iată clasamentul final:

1. R. F. Germană 4 3 1 0 14: 2 7
2. Suedia 4 2 1 1 10: 3 5
3. Cipru 4 0 0 4 0:19 0

• La Berna, echipa Elveției a dis
pus foarte greu de Olanda : 2—1 
(1—0), mareînd golul victoriei prin 
„veteranul" Allemann în min. 88, El
veția a făcut astfel un pas important 
spre turneul final. A mai rămas de 
disputat meciul dintre Albania și Ir
landa de nord. Clasamentul •

3. Olanda 6 2 2 2 6: 4 6
4. Albania 5 0 0 5 1:11 0

• în „Cupa orașelor tîrguri", în 
meci revanșă, Servette Geneva a 
dispus cu 4—1 de A.I.K. Stockholm 
(în tur 1—2) și s-a calificat pentru 
turul următor.

• La Frankfurt pe Main, echipa lo
cală Eintracht a dispus cu 5—4 (2—3) 
de reprezentativa Ungariei, care a ju
cat sub denumirea de selecționata o- 
rașului Budapesta. Următorul meci a! 
fotbaliștilor maghiari va avea loc la 
Londra cu Tottenham, după care el 
vor întreprinde un turneu în Ame
rica de Sud.

• Rezultatele de îeri ale viitorilor 
adversari ai echipelor românești în 
competițiile oficiale: Cagliari — In- 
ternazionale 0—1, Steaua roșie Bel
grad — F. C. Zagreb 4—1 (meciuri 
de campionat).

ULTIMEL
MECIUL DE ATLETISM 
EUROPA — AMERICA 

VA PUTEA FI ORGANIZAT ÎN 1967

Primul meci de atletism Europa — 
America nu va putea avea loc decît 
în 1967, a declarat un purtător de 
cuvînt al Asociației atletice de amatori 
din S.U.A. întîlnirea se va desfășura, 
probabil, după jocurile panamericane 
de la Winnipeg. Organizațiile sportive 
americane se declară de acord cu 
această confruntare, considerînd că ea 
ar putea fi programată din doi în doi 
ani, intercalată între Jocurile Olimpice 
și Campionatele europene.

CEA DE-A 6-a PARTIDA a 
meciului de șah dintre marii 
maeștri Boris Spasski și Mihail 
Tal s-a întrerupt la mutarea a

42-a, cu ușor avantaj pozițional 
de partea lui Spasski. La relua
re, partida s-a dat remiză, ast
fel că scorul meciului este acum 
3—8.

® Cunoscutul atlet australian Ron 
Clarke a declarat presei că, deși a îm
plinit 29 de ani, el nu a renunțat la 
ideea de a lua parte la viitoarele 
Jocuri Olimpice de vară, care se vor 
desfășura la Ciudad de Mexico. Clarke 
a început de pe acum antrenamentul 
pentru viitoarele sale starturi olimpice 
și are intenția să sosească în Mexic cu 
3 luni înainte de data începerii J.O., 
pentru â putea fi perfect aclimatizat

ÎN „C.C.E.“ LA BASCHET

Cel de-al doilea meci dintre 
echipele Wissenschaft Leipzig

E ȘTIRI EXTERNE
(R.D. Germană) și Blackeberg 
(Suedia), contînd pentru primul 
tur al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin, desfă
șurat la Stockholm, s-a încheiat 
cu victoria baschetbalistelor ger 
mane cu scorul de 71-35 (30-27). 
Învingătoare și în primul joc, 
cu scorul de 62-17, sportivele 
de la Wissenschaft s-au calificat 
pentru turul următor al compe 
tiției.

• La Paris, în partidă revan
șă, s-au întîlnit selecționatele 
masculine de baschet ale Franței 
și Finlandei. Victoria a revenit 
sportivilor francezi la scorul de, 
68-64 (37-34). În primul meci.'; * 
Franța cîștigase cu scorul de 
60-47.
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