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ADUNAREA FESTIVĂ DE LA SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

'V PREZIDIUL ADUNĂRII FESTIVE Foto: Gh. Vințilă

In sala Palatului Republicii a avut 
loc sîmbâtâ după-amiază adunarea 
festivă organizată cu prilejul ani
versării a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român.

Pe fundalul scenei, străjuite de 
steaguri roșii și tricolore, se văd 
datele festive 1921-1966 și inscripția 
„Trăiască cea de-a 45-a aniversare 
a Partidului Comunist Român".

La adunarea festivă au luat parte 
numeroși membri de partid din anii 
luptei ilegale, conducători ai organi
zațiilor de masă și instituțiilor centrale, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, oameni de 
știință, cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori.

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Socialistă România.

Ora 17. Primiți cu puternice a- 
plauze și urale, în prezidiu iau loc 
tovarășii Nicoiae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Petre Eforilâ, Constantin Drăgan, 
Alexandru Moghioroș, Gheorghe 
Rădulescu, Leorrte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, iosif Banc, 
Maxim Berghianu. Petre Blaiovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Mihai Gere, Petre 
Lupu, llie Verdeț, Vastle Vîlcu, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Vasile Pa- 
tilinef, Virgil Trofin, Constanța Cră
ciun, Iile Murgulescu, Gheorghe 
Gaston Marin, Roman Moldovan, 
Constantin Pîrvulescu, Gheorghe 
Stoica, Mihail Cruceanu, Gheorghe 
Vasilichi, Alexandru Sencovici, Ion 
Niculi, Petre Constantinescu-lași, 
Ion Pas, Ion Popescu-Puțuri, Costache 

Țiulescu, Zohario Tăriase, tancu Ol- 
teanu și alți vechi militant! ai miș
cării muncitorești, membri ai C.G al 
P.C.R., primii secretari ai comitetelor 
regionale de partid, președinți ai 
sfaturilor populare regionale.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Constantin Pîrvulescu.

in ovatii'e celor prezenți a luat 
cuvintul tovarășul Nicolce Ceausescu, 
secretar genera! ol CC ol P.CR., 
care o prezentat expunerea „Partidul 
Comunist Român - continuator al 
luptei revoluționare și democratice a 
poporului român, al tradițiilor mișcă
rii muncitorești și socialiste din Ro
mânia*.

Urmărită cu o deosebită atenție, 
expunerea a fost subliniată în repe
tate rînduri de aplcuze puternice și 
îndelungate ale asistentei. După în
cheierea expunerii, minute în șir ră

sună urale și ovații în cinstea parti
dului.

în încheierea adunării festive a fost 
prezentat un program artistic.

Spectacolul a evccct lupta de 
veacuri a poporului nostru pentru li
bertate și progres social, pentru in
dependență și unitate națională, în 
timp ce pe fundalul scenei sînt pro
iectate imagini despre momentele de 
seamă din istoria patriei, recitatorii 
dau aias gîndurilor înflăcărate ale 
lui Bălcescu, Koqăîniceanu, Eminescu, 
A'ecsandri. Ccșbuc, ale cărturarilor 
de frunte, însuflețiri de patriotism.

Sînt evocate apoi momente impor
tante din istoria mișcării muncito
rești socialiste din România, precum 
și actul de importanță istorică al 
făuririi Partidului Comunist Român, 
eroica luptă a comuniștilor pentru 
interesele vitale ale poporului, pentru 
eliberarea de sub jugul fascist, pen

tru înfăptuirea revoluției populare și 
construcția socialismului.

In încheiere, în marea saiă au ră
sunat acordurile Internaționalei.

Asistența a răsplătit cu îndelungi 
aplauze programul artistic, care a 
reunit interprefi de frunte ai teatre
lor bucureștene, soliști ai operei, for
mații ale ansamblurilor Armatei, 
„Ciocîrlia" și ,,Permită".

Regia artistică a programului a 
aparținut lui Horea Popescu, condu
cerea muzicală lui Dinu Sfeiian. con
ducerea coregrafică lui Gheorghe 
Baciu, montajul cinematografic lui 
Mirel llieșu.

Din partea Comitetului Central al 
P.C.R., artiștilor le-au fost oferite 
flori

.Agerpres)
★

Adunarea festivă a fost transmisă 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

PARTICIPARE VALOROASĂ 
LA „ȘTAFETA COMBINATĂ"

Mii de bucureșteni au urmărit ieri 
dimineață interesantele întreceri din 
cadrul Ștafetei combinate dotate cu 
„Cupa 8 Mai", Ștafeta a fost orga
nizată de revista „Sport și Tehnică", 
în colaborare cu federațiile de spe
cialitate și cu consiliul orășenesc 
UCFS București, și a constat din 
întreceri de parașutism, motociclism, 
caiac, tir și cros. Au luat parte 11 
maeștri emeriti ai sportului, 21 de 
maeștri ai sportului, precum și alti 
numeroși sportivi fruntași, care au 
concurat sub culorile celor opt raioa
ne bucureștene. „Cupa 8 Mai“ a re
venit echipei din raionul V. I. Lenin. 
Pe locul II s-a clasat echipa raio
nului N. Bălcescu, iar pe locul III 
cea a raionului 1 Mai. Primul loc 
Jn clasamentul individual pe probe 
a revenit sportivilor I. Negroiu 
(parașutism), Gh. Voiculescu (moto- 
cicîism), V, Nicoară (caiac), Gh. 
Corșatea (cros băieți), L. Giușcă (tir) 
și Florentina Stancu (cros fete).

Entuziaste întreceri sportive de masă 
în cinstea zilei de 8 Mai

MII DE PARTICIPANT! LA 
DEMONSTRAȚII DE GIMNASTICĂ

• Ieri, pe stadionul Tineretului din 
Craiova a avut loc, in nocturnă, un reu
șit festival cultural-sportiv închinat a- 
tiiversării partidului. Festivalul realizat 
de peste 8 000 de sportivi si artiști 
amatori a fost urmărit cu interes deose
bit de mii de oameni ai muncii. (R. 
Suit-cores:;. reg.).

• ■ Pe stadionul Tineretului din 0-
rndea a avut Icc sinlbătu o frumoasă 
demonstrație de gimnastică artistică 
la care au participai peste 3500 de elevi 
și eleve din școlile orădene. (P. Lorincz, 
coresp.). ■ ■ ri '

e Duminică, pe stadionul din parcul 
de cultură „Argeșul" din Pitești s-a des
fășurat o demonstrație de gimnastică la 
care a participat un ansamblu de 2500 
de tineri și tinere. De asemenea, in ca
drul manifestărilor sportive organizate 

in cinstea ■. zilei de 8 Mai, au fost 
organizate competiții de atletism, gim
nastică, handbal, volei, fotbal, orientare 
turistică, ciclism s.a. la care s-au în
trecut peste 3 000 de sportivi (I. Fe- 
leanu-coresp.J.

UN FRUMOS PROGRAM CULTURAL- 
SPORTIV LA BACĂU

Pe stadionul din localitate a avut 
loc duminică un reușit program cul- 
tural-spotliv atent publicului băcă- 
oari în cadrul manifestărilor prile
juite de cea de a 45-a aniversare 
a P.C.R. Pitoreștile dansuri, inte
resantele exerciții de gimnastică 
sportivă și artistică au toii susținute 
de aproape 1000 de elevi ai liceelor 
și școlilor generale ale orașului. 
(Gh. Dalban-coresp.).

ÎNTRECERE AUTOMOBILISTICĂ

Tn cadrul manifestărilor sportive 
prilejuite de cea de a 45-a aniver
sare a partidului consiliul asociației 
sportive Electrica de la întreprin
derea de distribuire a energiei elec
trice București a organizat un raliu 
automobilistic pe distanța de 93 km. 
Raliul a fost cîștigat de echipajul 
Simion Dinu —- Nicoiae Mihăilescu 
(automobil Wartburg), urmat de M. 
KteraeriBân — X Fecheș (Flat 850) 
ș: N, Miclea — V. Dumitrescu (Fiat 
850). în clasamentul feminin, locui I 
a fost ocupat de Georgeta Ionită,

UN INTERESANT TURNEU DE VOLEI

Turneul feminin organizat de sec
ția de volei a clubului sportiv Di
namo București a orilețirit o intere
santă întrecere, de bună calitate teh

nică. In cele două zile de dispute 
s-au înregistrat rezultatele: Dinamo
— Metalul 3-0, C.P.B. — Progresul 
3-0, Dinamo — C.P.B. 3-2, Metalul
— Progresul 3-2. Turneul a luat sfîr- 
șit cu victoria echipei Dinamo, ur
mată în clasamentul final de C.P.B;, 
Metalul și Progresul. S-au eviden
țiat Doina Belgea, Geana Gheor- 
gnescu (Dinamo) și Mariana Popescu 
(Metalul).

500 DE CONCURENTI LA CÎMPU
LUNG

Ieri, s-au desfășurat în orașul 
Cîmpulung Muscel o serie de com
petiții organizate în cinstea zilei de 
8 Mai. Au avut loc întreceri de 
atletism, ciclism, handbal și fotbal, la 
care au participat peste 500 de spor
tivi din orașul și raionul respectiv, 
lată cîștigătorii: handbal (m) — Ști
ința Cîmpulung ■, handbal (1) — Olim
pia Cîmpulung; totbal — Automo
bilul Cîmpulung; ciclism (semifond) 
—D. Arsene (Viitorul). (V. Popescu- 
coresp.).



O ETAPA „TARE“
ine ar fi gîndit că etapa 
de ieri a campionatului ca
tegoriei A la fotbal care se 

anunța atît de liniștită, va avea 
o desfășurare atît de agitată, 
„capul de afiș“ în această privință 
deținîndu-l tocmai partida care pă
rea o simplu formalitate: Rapid— 
Siderurgistul Galați?

Pentru a doua oară Siderurgistul 
joacă rolul „buturugii mici“. In 
1964, în plină cursă pentru titlu, 
după opt victorii consecutive. Ra
pidul a fost... stopat la Galați, 
pierzînd cu 1—0 —nici nu trebuia 
mai mult! — jocul cu formația lo
cală. Iar ieri. într-un meci in care 
nu se punea decit problema scoru
lui, feroviarii au pierdut situația 
favorabilă pe care le-o crease vic
toria de acum o săptămână în fața 
Steagului roșu, la Brașov, rămî- 
nînd la 3 puncte (plus golave
rajul), în urma Petrolului. De
sigur, lupta pentru titlu nu e încă 
terminată dar Rapid, iu urma in
succesului de ieri, o abordează cu 
șanse mult diminuate.

Liderul, Petrolul, a fost și el la 
un pas de a produce o surpriză.

drept, de mai mică proporție. 
După ce au deschis scorul cu di
ficultate, în repriza a Il-a, plo- 
ieștenii au văzut cum le... zboară 
unul din cele două puncte pe care 
se pregătiseră să ți le adauge în 
clasament. Și este lesne de în
chipuit ce clipe de încordare au 
fost pe teren și în tribune la exe
cutarea loviturii de la 11 metri, 
hotărâtoare, poate, pentru întreg 
campionatul. Dar Dridea a marcat!

Dramatice au fost și partidele 
de la Constanța și Craiova. Ele a- 
veău să se încheie, potrivit „cal
culelor hîrtiei", cu victoriile gaz
delor, dar cu cîte emoții șit.. dis
cuții (la Craiova mai ales). La 
Cluj, Universitatea a cucerit două 
puncte care o scot din zona in
certitudinilor, în care a intrat, in 
schimb, U.T.A. Crișul 
să spere... după 3—1 
Politehnica Timișoara.

La București — caz
— un meci Steaua—Dinamo „fără 
miză" și fără... nerv: și... 1—1. 
Mai sînt 6 etape. Ce vor aduce?

e

a început 
de ieri cu

foarte rar

J. B.

REZULTATE

Farul — Steagul roșu 2-0 (0-0)
Rapid — Siderurgistul 1-2 (0-2) 
Știința Craiova —; Dinamo Pitești

1-0 (0-0)
Petrolul — C.S.M.S. 2-1 (0-0)
Universitatea Cluj —• U. T. Arad 

2-0 (1-0)
Crișul — Politehnica Timișoara 

3-1 (1-1)
Dinamo București — Steaua 1-1 

(1-0)
CLASAMENTUL

1. Petrolul 20 13 5 2 42-15 31
2. Rapid 20 13 2 5 36-17 28
3. C.S.M.S. 20 9 4 7 25-26 22
4. Din. Pit. 20 8 4 8 36-32 20
5. Din. Buc. 20 7 6 7 29-26 20
6. Știința Cr. 20 7 6 7 18-24 20
7. Universital ea Cluj

20 6 8 6 19-25 20
8. Steaua 19 5 9 5 26-17 19
9. St. roșu 20 8 2 10 30-27 18

10. Farul 20 7 3 10 22-30 17
11. Crișul 20 5 7 8 22-30 17
12. U. T. A. 20 5 7 8 23-32 17
13. Politehnica T mișoara

20 7 3 10 18-30 17
14. SiderurgistUl

19 4 4 11 27-42 12

ETAPA VIITOARE

C.S.M.S. — Universitatea Cluj 
Steagul roșu — Știința Craiova 
Politehnica Timișoara — Farul 
Crișul — Dinamo București 
Steaua — Petrolul
U. T. Arad — Siderurgistul 
Dinamo Pitești — Rapid

Dinamo București—Steaua 1-1 (1-0)
După „galopul" din jocul cu 

«la Gama, Steaua pornea favorită 
ciul cu... egalii piteștenilor. Pînă la 
urmă, însă, realismul luptei pentru punc
te a demonstrat că ește un criteriu 
mai important «leeît toate celelalte.

Derbiul Dinamo—Steaua. început în 
atmosfera tragi-comîcă a finalului des
chiderii, a încălzit, firește, greu tri
bunele. Primii au intrat în acțiune „pionii 
«le studiu" -— mijlocașii, izolînd jocul 
în centru. Au urmat cîteva schimburi fără 
prea multă limpezime, soldate cu ocazii 
«le ambele părți (Micu, min. 9. alături, 
din pasa lui Peteseu, infiltrat; Ghergheli, 
min. 13, „peste"; Sorin Avram, min. 14, 
șut puternic de la 30 de metri; Varga, 
min. 16, „pe lingă", din pasa lui Pir- 
călab, înapoi). Cea mai mare ocazie: 
Steaua, Pavlovici (min. 25), cu capul, 
în bară, la un corner tras de Creini- 
ceanu, echivalată imediat de Ștefan 
(min. 26), șut peste poarta goală.

Finalul reprizei a aparținut dinamo- 
viștilor. După un frumos „un-doi“ 
Ghergheli-Pîrcălab, ratat de primul (min. 
28), a venit și golul în minutul 31. 
Pîrcălab a demarat puternic, a șutat cu 
sete, Suciu a respins, mingea a ajuns 
la Ilaidu, care a trimis o seini-„lumi
nare" cu efect, în careu; o ezitare a 
apărării și Varga a prins un voleu-școală, 
cu stîngul, sub bară. Au urmat alte 
două ocazii (min. 42 — Fră(ilă, min. 
44 — Pîrcălab) create cu fantezie de 
același Varga. De altfel, cele 20 de 
minute dinamoviste au avut ]a bază jo
cul inteligent al lui Varga care, prin- 
tr-un plasament excelent și o tehnică de 
finețe, adecvată aglomerării, a imprimat 
un plus de calm echipei sale.

La reluare lucrurile se schimbă. Steaua

Vasco 
în me-

presează. Dinamo se retrage. Ghergheli, 
obosit, își restrînge zona, Varga slă
bește și el, Pîrcălab îl evită nejustificat 
pe Sătmăreanu, angajîndu-se într-un joc 
lipsit, de perspectivă în centru. Steaua 
își accentuează dominarea. In minutul 
65 Mieii îl servește ideal pe Sorin A- 
vram care trimite cu capul pe lingă 
poartă, ratînd egalarea. Dinamoviștii 
mizează doar pe contraatacuri. Din două 
asemenea „respirații", Frățilă pierde în 
situații clare mingile primite de la Hai- 
du și Pîrcălab. Steaua revine mereu în 
atac, mai ales prin efortul mijlocașilor 
care cîștigă duelul rezistenței cu cei 
dinamoviști. In minutul 84 Creiniceanu 
ratează, singur în fața porții. In sfîrșit, 
în minutul 89, Voinea preia o minge tri
misă pe sus de Jenei și aduce egala
rea, concretizînd plusul de insistență al 
echipei sale după pauză.

Derbiul a corespuns doar pe jumătate, 
cele două echipe jucînd cîte o repriză. 
Dinamo a dominat prima parte prin 
claritate în atac, prin demarcări mai

bine gîndite și printr-un marcaj sever 
în jumătatea sa de teren, dar a cedat 
treptat la reluare. Steaua a mizat mult, 
înainte de meci, pe perechea de șoc 
Sorin—Pavlovici, dar jocul nervos al 
ambilor (determinat de marcajul sever) 
și lipsa de pătrundere a extremelor a 
făcut ca atacul să nu fie un ansamblu, 
ci o sumă de patru oameni, cu idei deo
sebite. încă o dată s-a simțit lipsa unui 
om de sudură, așa cum a fost Varga 
la Dinamo în prima parte a meciului.

STEAUA: Suciu 7 — Peteseu 6, Hăl- 
măgeanu 7, D. Nicolae 6.' Sătmăreaiiu 7 
— Jenei 7,1). Popescu 7 — Mîcu 6, 
Pavlovici 5 (min. 46 Voinea 6), Sorin 
Avram 6. Creiniceanu 5.

DINAMO : Datcu 8 '— Popa 6, Nun- 
weiller III 7, Nunweiller IV 7, Stoerieseu 
7 — Ghergheli 6, Ștefan 6 — Pîrcălab 
6, Varga 3, Frățilă 5 (min. 84 Ene II), 
Ilaidu 7. ,

A arbitrat bine Aurel Bentu (Bucu
rești).

IOAN CHIRILA

Universitatea Cluj —U.T.A. 2-0 (1-0)

REZULTATELE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 19
Etapa din 8 mai 1966.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Atalanta—Milan 

Brescia—Bologna
XI. Cagliari—Napoli 

Foggia—Roma 
Internazionale—Juventus

Fond de premii: 402 684 lei, 
care 26 887 lei report pentru premiul 
exceptional și 84 955 lei report fon
dul premiului minim- Deși, unii par
ticipant! au cerut amînarea tragerii 
concursului special Pronoexpres, a- 
cesta nu se va amina, avînd loc ire
vocabil. miercuri 11 mai a.c., la Tg. 
Mureș..

Mîine ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.

Dinamo București—Steaua
Farul—Steagul roșu 
Știința Craiova—Din. Pitești 
Petrolul—C.S.M.S. Iași 
Universitatea Cluj—U.T. Arad 
Crișul—Politehnica Tim. 
Progresul Brăila—Ceahlău] 
C.S.M. Sibiu—A.S.A. Tg. M.

X.

XII.
XIII.

X
1
1
1
1
1
1
1

X
2
2
1
1 

din

tR brp'ă redactată de Administra
tiv de Stat Loto-Pronosport).

CLUJ, 8 (prin telefon). In ciuda 
caniculei, jocul s-a desfășurat in
tr-un ritm viu, merite deosebite re
venind fotbaliștilor clujeni, a căror 
incisivitate în fazele de poartă este 
demonstrată de două statistici : 20—5 
la șuturi și 12—2 la cornere, ambele 
în favoarea Universității Cluj. Amîn- 
două echipele au manifestat unele 
lacune în ce privește precizia pase
lor. Cu un plus de calm în fazele de 
finalizare, clujenii puteau obține o 
victorie la un scor și mai categoric.

în general, formația clujeană s-a 
caracterizat printr-o apărare fermă 
și promptă, o linie de mijloc cu o 
comportare mediocră în prima re
priză, mult mai bună în cea de a 
doua și o înaintare în care Adam 
si Marcu au fost oamenii de bază. 
U.T.A. a deziluzionat. în jocul de 
cîmp, arădanii au manilestat o oare
care insistență care a dus la o echi
librare a raportului de forțe în peri
metrul dintre cele două careuri, dar 
cu fiecare metru ce apropia mingea 
de poarta lui Gaboraș parcă o inex
plicabilă frică punea plumb în picioa
rele înaintașilor. In sfîrșit, o ultimă 
remarcă: ambele echipe au jucat 
în limitele unei perfecte sportivități.

Din cele 25 de faze de poartă, a- 
mintesc doar cîteva. în min. 37, Uni
versitatea Cluj obține cel de al 
nouălea corner. Execută Ivansuc și 
Adam trimite cu capul spre poarta 
goală, dar Birău respinge în ulti
mul moment de pe linia porții. Peste 
3 min. Cîmpeanu execută o lovitură 
liberă. Mingea trimisă cu forță îl 
depășește pe .Weichelt și Adam reia 
cu capul în gol. în repriza a doua, 
după ce Adam ratează o mare ocazie 
in min. 59, Universitatea Cluj sta
bilește scorui final 2 min, mai tîrziu : 
o combinație Ivansuc — Marcu se

încheie cu o centrare în careu a ulti
mului și Sabo înscrie din apropiere, 
în min. 80, Țîrlea este faultat în 
careu. Tot el execută lovitura de 
la 11 m, înscrie, dar arbitrul dic
tează repetarea penaltiului, deoarece 
în momentul cînd Țîrlea s-a îndrep
tat spre minge, a intrat în careu și 
Chivu. Țîrlea a executat din nou 
lovitura dar Gaboraș a respins prin- 
tr-un reflex splendid.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
raș 7 — Szoke 7, Pexa 7, 
Cimpeanu 7 — Al. Vasile 
min. 46 Opiea 6); Neșu 6 — Marcu 
Ivansuc 5, Adam 7, Sabo 7.

SiderurgisRapid

(15 MAI)
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ÎN CATEGORIA B

nostru). —
Manciu 7 — Pleș 

Costin 6, Gref 5 — 
(din min. 46 Mareș 

- Ologii 5. Tufan 5

PETROLUL A LUAT

Un moment din

5,

SERIA A H A SERIA EST

arul

bătaia 
două

su-
Au 

(Du- 
mi n. 
(Du-

Jamaischi
în

atîtea ori 
un picior 
35, min. 

au împie-

emoții cît pentru
și, sub acest raport, jocul de 
însumat tot ce poate da fot-
N-a existat minut în care, 

poartă sau la alta (și parcă

Gabo-
Anca 8, 
5 (din

7,

oameni au 
zece me-

Patruzeci de mii de oameni, cu 
nervii întinși la maximum, au mai 
găsit totuși resurse să ovaționeze, 
la sfîrșit, pe învingătorii uneia din
tre cele mai senzaționale partide 
desfășurate în ultimii ani în 
pitaiă: Rapid — Siderurgistul 
(0—2)! Și victoria lor este
frumoasă pentru că le aduce 
ria celei mai spectaculoase

turnări de valori din actualul cam
pionat și poate că din multe altele.

Echipa de „anonimi" din bătrînul 
port dunărean a trăit astăzi o 
mare și meritată satisfacție. Iar 
rapidiștii, Dan. băiatul ăsta dîrz 
în fața atîtor furtuni care au bă
tut în careul Rapidului, pe atîtea 
și atîtea terenuri, n-a avut ce face 
în fața lui Neagu, Stătescu sau, 
poate mai aproape de adevăr, în 
fața neputinței propriei lui echi
pe. De zece ori, Ion Ionescu, tDu- 
mitriu, Năsturescu sau 
ar fi putut să trimită balonul 
poarta lui Florea, De trei ori a- 
cesta fusese bătut 
implacabil, dar tot 
s-a găsit un piept 
gălățean (Costache 
86, Pal min.

5 — Birău
Czako II 4

U.T.A. : Weichelt 
Bacoș 6, Mețcas 5, 
Chivu 6, Axente 6 — Pantea 5, Jac 
4 (din 
Țîrlea

Bun
Comșa

min. 51 Igna 7), Donciu 6. 
5.

arbitrajul lui Octavian 
(Craiova).

VICTOR MOREA-coresp. reg.

și golul părea 
de

sau 
min.

14) care 
dicat înfăptuirea Iui.

Patruzeci de mii de i 
trăit 
ciuri 
azi a 
balul, 
la o 
mai mult la cea a lui Florea) să 
nu se petreacă faze care au oprit 
pentru o clipă 
porterilor celor 
fost șuturi cu poarta 
mîtriu min 6, min. 49. 
85, Adam min. 90), o 
mitriu min. 62), un henț 
„mutat" de arbitru la... 
(Motroc min. 51), faulturi 
(Costache l-a secerat pe 
în min 66, dar arbitrul 
Pop n-a „văzut" nimic pentru că 
dăruise Rapidului un „11 m“ în 
min. 54 la o gădere... frumoasă a 
lui Ionescu). Și altele, și altele, mai 
ales în ultimele 35 de minute.

Scriind, mă gîndesc că gălățenii 
au vrut să dea o ripostă nu nu
mai rapidiștilor, ci și tuturor a- 
celora care au făcut atîtea ironii 
insinuante privind substanța fot
balistică a acelui 6—0 înregistrat 
de ei în fața C.S.M.S.-uJui. Poate

inimii 
echipe.

goală 
Neagu 
„bară" 

în careu, 
18 rnetri 
în careu 
Dumitriu 
Romulus

IERI,
SERIA I

Ceahlăul Piatra

că da, poate că nu... Oricum, 
tăzi gălățenii au etalat ca: 
tehnice și tactice de nebănuit 
tru postura pe care o au în 
sament. Au desfășurat un 
cursiv, acoperind bine supra 
terenului, reușind combinații
tile, contraatacuri rapide și in 
rate : golurile lui Stătescu (min. 
și Neagu (min. 43) fiind rezult

istoria golului doi. Neagu îl depă

unor astfel de acțiuni. O co 
buție majoră la obținerea ac 
frumoase performanțe a avut 
pararea și mai ales „mijlocul 
chipei (Costache, Voicu, Ic 
Adam) care și-a dominat 
sarul.

Scăpată de „complexul Bra 
formația giuleșteană a început 
mă, prea calmă disputa cu 
rurgistul. „Risipitorii" din 
n-au fost prea afectați de pri 
ocazii ratate, ivindu-se m 
altele, fiind continuu Ia 
de a înscrie. Dar, pasul 
l-au făcut niciodată pe

CONSTANȚA, § (prin 
la trimisul

FARUL: 
Tîlvescu " 
nolache 5 
Koszka 6 — 
nolache), lancu 5, Kalio 5.

STEAGUL ROȘU: Adamache 
Ivăncescu 6, Jenei 6, Naghi 5, Z 
ria 5 — Alecu 5, Campo 5 — H 
5 (din min. 75 Gane), Necula 5, 
carii 5, Selymesi 5.

Aceștia au fost jucătorii cKe 
să susțină pe stadionul din Co 
un meci important pentru poziți 
clasament a celor două formații, 
vind notele cu care a fost apre 
evoluția fiecăruia (mai puțin 
care ,a jucat doar 15 minute), 
dem că cele mai multe dintre 
sînt de 5. S-ar putea ca unii d 
jucători să fi meritat pe lingă aci 
notă scăzută un plus sau un ir 
Dar una peste alta, spre regretu 
lor care au urmărit partida, v 
rea jocului nu poate evita cate: 
meciurilor mediocre, anoste.

Desigur, poziția în elasamen 
celor două formații acordă jucă 
lor unele circumstanțe atenuante.

Progresul Brăila —
Neamț 2-1 (1-0)

Dinamo Bacău — Metalul TîrgOviste 
4-0 (2-0)
C.F.R. Pașcani — Dinamo Victoria 

București 3-0 (1-0)
C.F.R. Roșiori

1-0 (1-0)
Flacăra Morenl
2-0 (0-0)
Progresul București — Oltul Rm, 

Vîlcea 6-2 (1-2).
Metalurgistul București — Poiana 

Cîmpina 2-0 (1-0)

Știința București

-, Ojeluj Galați

Minerul Lupeni -— C.S.M. Reșița 0-1 
(0-0)

A. S. Cugir — Recolta Cărei 2-0 
(2-0)

Minerul Baia Mare — Arieșul Turda 
3-0 (1-0)

Clujeana -— Jiul Petrila 3-0 (1-0)
C.S.M. Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș 

1-0 (0-0)
Vagonul Arad •— Gaz motan Mediaș

3-1 (2-1)
Industria șîrmei C. Turzii — C.F.R. 

Arad 3-0 (1-0)

Petrolul Moinești -
Focșani 3—0 (1—0)

Textila Buhuși — Chimia Suc 
3—1 (1—0)

Victoria Roman — Metalul Ră
2—1 (0—1)

Rapid Mizil — Flamura toșie T 
1—0 (0—0)

Minobrad V. Dornei — Foresta 
ticeni 2—0 (2—0)

Chimia Orașul Gh. Gheorgh'.u-D 
Unirea Negrești 4—1 (3—0)

Metalosport Galați — Locom 
Iași 0- -0



1-2 (0-2)

VALENTIN PĂUNESCU

SERIA SUD

Electrica Fieni

7)
5, 

i 5 
Io-

pe Andreii
Foto : Tr. Georgescu 

aspețilw,* a căzut, surprinzător 
tșor.
arbitrat slab Romulus Pop —

ca Constanța — Chimia Făgă- 
—0 (0—0)

Sf Gheorghe — Metrom Bra- 
0—2 (0—0)
tul Brașov — Dunărea Giur-

2—0 (1—0)
Mangalia — Tehnometal 

irești 1—0 (1—0)
roșie București — Tiactorul 

V 1—0 (0—0)
Oltenița — Portul Constanta 
(1-0)
Medgidia

VAVANS DE TREI PUNCTE FATA DE RA
SI

Petrolul Ploiești—C. S. M. S. Iași 2-1 (0-0)
90 de minute (golul a fost 

scris de Ionescu din lovitură de
11 m).

Pe de altă parte, ei nu au fost 
rijiniți eficient de către linia a 

i, Jamaischi și Dinu jucînd 
■ea retrași, iar cînd s-au avîntat 

atac s-au intercalat defectuos, 
i mult încurcînd lucrurile. Linia 
fund, hărțuită de contraatacuri-

Nu știu dacă la Galați victoria Side- 
rurgistului asupra lui Rapid ar fi fost 
atît de aplaudată cum a fost ieri, Ia 
Ploiești! Cînd sutele de tranzistoare din 
tribună au anunțat finalul „deschiderii" 
din Capitală, spectatorii de pe stadionul 
ploieștean s-au ridicat în picioare și au 
început să ovaționeze... cele 3 puncte 
avans ale formației lor favorite. Ovații

apremature, însă, pentru că nu mult 
lipsit ca Petrolul să _semi-elacheze“ 
teren propriu și să termine la egalii 
eu CS31Ă A trebuit să vină un -11 
metri" pentru ca liderii cam 
să obțină o decizie la limită, 
de altfel, dar 
mari eforturi ș 
velul unei fin 
nulul 83 și după ce 

cu 1—0 (gol 
cu capul, la un 

Dridea I), tabela de
ru că

„semi

PID: Andrei 6 (Răducanu 
eseu 5, Motroc 4, Dan 

vu 4 — Dinu 5, Jamaischi 
ăstureseu 5, Dumitriu 6, 

6, Kraus 5 (Codreanu 6).
ERURGISTUL : Florea 9 (E- 

e 7) — Pal 8, Costache 9, Voi- 
, Velea 8 — Ioniță 8, Adam 
Bretan 6, Voinea 7, Neagu 8. 

seu 7.

le lanternei roșii", sub imperiul 
elor necesare ca aerul și ca apa, 
liștii nu-și pot etala toate cu
tele tchnico-tactice. Dar de aici 
ă la jocul pe care l-au oferit
o cale lungă și inacceptabilă 

jucători de nivelul echipelor 
ategoria A. Tactică de joc ? 
e acest capitol nu se poate vor- 
u excepția portarilor, reținuți
buturi prin natura sarcinilor, și 

Alecu, care s-a postat între 
și linia de apărare, în rest 

a jucat (a se citi a alergat) 
a vrut și unde a... putut.

1 a dominat timp de 65 de 
, avînd fundașii pe linia de 

, a combinat mult în cîmp, dar 
de baloane trimise înainte n-au 

un jucător care să construiască 
să știe ce vrea, să-1 „simtă" 
egul de alături. în această si- 
acțiunile individuale au fost 

e de apărarea supraaglomerată 
șovenilor, care a respins ba- 
s înainte în aut sau înapoi 
ner. Iar cînd „stegarii” gre- 
rau „ajutați" de lancu, Tufan, 
și Kallo, care au ratat mereu. 

Ies Kallo, care, în min. 33,

:s 
na cu prețul unor 
ti cu emoții Ia nî- 

C-jpă!... Era mi- 
petrolîștiî conduse- 
inscris în minutul 
i corner, de către 
marcaj arăta acum 

pentru că ieșeanul Cuperman, 
servit de către Stoicescu, îl obli- 
e Mihai Ionescu. în minutul 78, să 
și el mingea din plasă. Petroliștii 

atacau dezlănțuit, dar portarul Constan- 
tinescu era imbatabil. In minutul 83 a 
venit lovitura de la 11 metri. Badea s-a 
lansat intr-o cursă pe mijlocul terenului 
și in momentul cînd pășise în careu a 
fost faultat de către Gheghi. Arbitrul 
Ritter a fluierat hotărît, indicînd punc
tul de la 11 metri. Unanim de acord 
asupra faultului (era și părerea expri
mată la cabină de conducătorul echipei 
ieșene și de antrenorul Botescu), oas
peții contestau însă locul infracțiunii, ci 
pretinzînd că ar fi fost comisă în afara 
careului. Arbitrul de centru I. Ritter, 
ca .și colaboratorul său de la margine, 
L-. Ferentz erau însă prea aproape de 
fază pentru a se fi înșelat. Lovitura a 
fost executată, cu un calm și o precizie 
de admirat în condițiile de tensiune de 
pc teren, de etilre Dridea I și astfel 
Petrolul a cîștigat partida.

Meciul ne-a plăcut. S-a jucat rapid, 
am asistat la numeroase faze dinamice. 
Petroliștii și-au depășit adversarul în 
repriza secundă, atacurile lor s-au în
cheiat cu mult mai multe faze de gol 
decît cele create 
lui Ionescu. Dar

•î pi3t
1 i

de oaspeți la poarta
C.S.M.S. n-a fost de

ajuns la 6 metri, singur cu Adama- 
che în față, a ratat driblingul și 
marea ocazie de gol. în această pe
rioadă, oaspeții au venit doar de trei 
ori în apropierea careului constăn- 
țenilor.

După pauză Farul a mai dominat 
15 minute. Apoi brașovenii au ieșit 
la atac și în min. 73 Campo, după 
o combinație frumțțasă, a șutat pu
ternic dar pe lingă poartă. în min. 74 
lancu a pătruns în careu și Zaharia 
l-a faultat. Lovitura de la 11 m a 
fost transformată * de Tîlvescu. In 
min. 88 Tîlvescu execută o lovitură 
liberă de la centru, lancu o prelun
gește cu capul, Adamache prinde 
mingea, dar o scapă din mîini și ba
lonul se lovește de lancu, aflat la 
aproximativ 2 metri, și 
gol. Aceste goluri au 
puțin meciul, din care 
cel mai mult cei trei...
Martin (centru), Gh. Retezan și Al. 
Paraschiv, toți din București, care 
s-au achitat bifte de misiunea încrc 
dințată.

CONSTANTIN ALEXE

ricoșează iu 
mai înviorat 
ne-au plăcut 
arbitri : Em.

loc un adversar ușor pent ni fruntașii 
clasamentului. Echipa ieșeană are o a- 
părare solidă (in sensul figurat al cu- 
vîntului), iar la mijlocul terenului a 
„tesut“, minute în șir. faze de fotbal 
de bană calitate. Cit despre vîrfurile de. 
atac, Stoicescu și Cuperman. ei au do
vedit. ieri că au și vigoare și bună orien
tare în joc. In generat C.S.M.S. a lăsat 
O impres-îe bună, confirms nd ÎDCă O dalJ 
ci locul pe eare-1 ocupă în clasament 
nu e întâmplător.

In primele minute an atacat mai mult 
oaspeții, ratind (Stoicescu, mix 8) pri
ma ocazie de goL După un sfert de oră. 
ploiețtenii au ieșit de sub_ vraja vic
toriei gălățene de la București și au în
țeles că punctele nu Ii se atribuie de la 
sine. Au început să atace mai mult ți 
au fost pe punctul de a marea în min. 
23 (ratare a lui Dridea I din colțul 
careului mic), min. 31 (mingea se plimba 
prin fața porții ieșene, așteptî"4 x 
un picior ploieștean care s-o 
în plasă) și mai ales — mim 
Constantinescu n-a... catapultat 
pins un șut de j-e aripa stingi

•e eare-1 ocupă 
plător.
•le minute au a!

iute

■ a 1 
tras

Badea. După pauză a venit primul gol 
al gazdelor și dominarea acestora s-a 
accentuat. In min, 62 a ratat Dragomir, 
in min. 63 un șut al Iui D. Muoteauu 
a trecut lă o distanță măsurabilă în 

în 
salvat „in 

la un „cap" al lui Dridea I.

centimetri de poarta oaspeților, iar 
min. 66 Constantinescu a 
extremis"
Apoi Stoicescu a ratat egalarea, aceasta 
a venit totuși cu 12 minute înainte de 
final și — în fine — a venit și golul 
victoriei, descris la începutul cronicii

Arbitrul Iosif Ritter (ajutat la tușe 
de L. Ferentz și Gh. Oprița) a condus 
l-ine echipele:

PETROLUL: Ionescu 7 — Pahonta 
Boc 7, Florea 8, Mocanu 7 — D. Mt 
teann 7, Dragomir 7 — Moldovean: 
Badea 7, Dridea I 8. Dridea II 6.

C.S.M.S. Iași: Constantinescu 9
V. Po 
îeanu

6r

peseu 7, Gheghi 6, Vomicu 7, De- 
8 — Ștefânescu 7, Roniilă 6 — 
6, Stoicescu 7, Cuperman 8, Incze 
(din min. 60 Lupulescu).

RADU URZICEANU

Crișul Oradea—Politehnica Timișoara 3-1 (1-1)
Com- 

jjcă lorilor 
anterioară 

rindurile 
au venit

ORADEA 8 (prin telefon), 
portarea meritorie' a 
de la Crișul în etapa 
a readus optimismul în 
suporterilor orădeni care __ _
azi în număr mare pe stadionul 
Crișana. in prima repriză, jocul a 
fost mai lent, dar in partea a doua 
s-a jucat cu mai multă vigoare. 
Apărarea Grisului, care în gene
ral era punctul forte al echipei, 
azi s-a prezentat mai slab, ezi- 
tînd’ în intervenții, .Studenții timi
șoreni au legat mai bine ..jocul pe 
centrul terenului, și-au creat mul
te ocazii de gol, dar le-au ■ rAt 
cu regularitate. Iată cele mai- im
portante faze ale meciului. în 
minutul 8, Harșani ; demarează 
pe dreapta, centrează în fața porții, 
unde se produce învălmășeală și 
Sacaci III șutează din apropiere 
și înscrie : 1—0. în minutul 24, lo
vitura liberă executată de Mure- 
șan III de la 18 m nimerește bara 
transversală. Minutul 29 aduce e- 
galarea. La o minge 
venită înalt în careul 
unde se aflau Solomon 
ultimul ridică balonul peste Ere- 
mia ieșit din poartă și... 1—:

După pauză gazdele acționează 
mai hotărît, totuși Loncer are pri
ma ocazie să înscrie în minutul 
52 cînd de la 10 m — singur 
cu portarul Eremia — șutează pe

inofensivă, 
orădean, 

și Pojoni,

-1.

lingă poarta. La numai un minut 
balonul respins de Siclai, în urma 
șutului puternic tras de 
este trimis de Sacaci III cu capul 
puțin peste bară. în minutul 55 
Mureșan II, foarte activ în jocul 
de azi, pătrunde printre apărătorii 
timișoreni și-dintr-un unghi dificil 
înscrie pe sub Siclai: 2—1. Peste 
11 minute, Sacaci III este faultat 
în apropierea careului de 16 m de 
către Răcelescu și lovitura liberă 
este executată impecabil de Mu
reșan III peste zidul studenților : 
3—1. Pînă Ia încheierea meciului, 
Lereter are o ocazie să reducă din 
scor, șutind puternic de la 5 m, 
dar Eremia respinge în corner.

Foarte bun arbitrajul prestat de 
brigada ' bucureșteană : Iile Drăghici
— centru, Radu Buzdun -și 
Ghemingean — Ia

CRIȘUL : Eremia 
Solomon 7, Pojoni 
min. 23 E.
Iacob 9 —
7, Sacaci III 7, Mureșan II 8.

POLITEHNICA: Siclai 5 — Sur- 
dan 7, Petrovici 7, Răcelescu 7, 
Speriosu 6 — Grizea 8, Mihăilă 6
— Lazăr 6 (din min. 67 Mițaru 6), 
Loncer 6, Lereter 7, Regep 6.

Harșani

Gh.
tușă.
8 — Tălpaș 7,

5, Balog 6 (din
6) — Vigti 8,Naghi

Harșani 7, Mureșan III

ILIE GHIȘA și VASILE SERE, 
corespondenți

Știința Craiova—Dinamo Pitești 1-0 (0-0)
CRAIOVA, 8 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Am asistat 
meciuri disputate aici, în 
banilor', dar nici unul nu 
atita pasiune și discuții ca 
azi. dintre Știința Craiova și Dinamo 
Pitești. Faza din min. 90, cea care 
a adus golul victoriei, a fost mult 
comentată după terminarea partidei. 
Ce s-a intîmplat atunci ? La un atac 
al craiovenilor, condus pe direcția 
porții de Eftimie, înaintașul Științei 
este deposedat de balon în mod ne
regulamentar. Arbitrul Gh. 
București arată punctul de 
dar în același timp ridică 
vitură indirectă ! Balonul 
zat Ia 11 m, dinamoviștii 
care se < 
libere și 
6ete. Mingea 
vindu-se

la multe 
„Cetatea 
a stîmit 
acela de

ATE DIN CATEGORIA
SERIA VEST

Metalul Hunedoara — Progresul Co
rabia 6—0 (4—0)

C.F.R. Caransebeș — Electromotor 
Timișoara 2—0 (1—0) 

Electroputere Craiova —
Tg. Jiu 0—0

Minerul Cîmpulung — 
Călan 0—3 (neprezentare) 
Minerul Deva — Progresul

2—0 (0—0)
Minerul Anina — Muscelul Cîmpu

lung 2—1 (2—1)
C.F.R. Timișoara — Metalul Tr. Se

verin 2—0 (1—0)

Victoria

Victoria

Strehaia

Campionatele universitare 
la gimnastică și aileiism
Sîmbătă dimineața, în sala Flo- 

: reasca, s-au deschis, într-un cadru 
festiv, finalele campionatelor re
publicane universitare de gimnas
tică. întrecerile au continuat sîm
bătă după amiază și s-au încheiat 
duminică dimineață. Au participat 
175 de studenți și studente din. 
principalele centre universitare ale 
țării. REZULTATE: FETE, cat. a 
IlI-a, pe echipe: I. Inst. de con
strucții Buc. 202,65 p, 2. Inst. de 
arhitectură Buc. 198,45, 3. Iași
194.20 ; individual compus : 1. Ma
riana Ciucu (inst. de constr. Buc) 
45,20, 2. Ittlia Popescu (Inst ar
hitectură Buc.) 42,70, 3. Trude Stem- 
per (Timișoara) 41,95 ; cat. a II--, 
pe echipe : 1. București I 261,60, 
2. București II 255,00, 3. Cluj 247,65; 
individual compus : 1. Henrieta
Țineoca (I.M.F. Buc.) 53,25, 2. Ane- 
liese Jost (I.M.F. Buc.) 52,65, 3.
El. Cernescu (I.M.F Buc.) 52,15; 

j cat. I, individual compus : 1. Cor- 
; nalta Savu (I.C.F.) 61,75, 2. Viorica 

Moglan (Brașov) 60,20, 3. Rodica
Fărcașu (I.C.F.) 60,05 : cat. maes
tre, individual compus : 1. Corne
lia Sav (I.C.F.) 72,25, 2. Silvia Tivig 
(I.C.F.) Q9.15, 3. Ec. Adoriani (I.C.F.) 
67,50. BĂIEȚI cat. a HI-a, pe e- 
chipe: 1. Univ.. Buc. 266,25, 2.
Inst. agronomic Buc. 264,35, 3. Ti
mișoara 263,55 ; individual compus:
1. D. Ceaușescu (Univ. Buc.) 54,35,
2. I. Dinică (Univ. Buc.) 53,80, 3. ;
I. Sabău (Inst. agron. Buc.) 53,60 ; ’ 
cat. a Il-a pe echipe: 1. Inst. po
litehnic- Buc. 272,30, 2. Inst. de 
construcții Buc. 264,00, 3. Timișoa
ra 259,35 ; individual compus : 1.
D. Lațici (I.C.F.) 55,30, 2. L. Li- 
țescu (Inst. politehnic Buc.) 54,20,
3. A. Ola (I.C.F.) 54,10 ; cat. I,
pe echipe = 1. I.C.F. 264,55, 2. Ti
mișoara 251,55, 3. Cluj 243,50: in
dividual compus: 1. A Mic (I.C.F.) 
53,45, 2. I. Ola (I.C.F.) 53,10, 2. C. 
Șanta (I.C.F.) 52,95; cat. maeștri, 
individual compus: 1. A. Gruin
(Timiș.) 108,40, 2. V. Coșariu (Timiș.) 
106,00, 3. B. Jacab (Cluj) 94,85.

în unul din numerele viitoare 
vom reveni cu comentarii.

IAȘI, 8 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Pe frumosul Stadion „23 
August" de pe dealul Copoului s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică în
trecerile finale ale campionateloi re
publicane universitare de atletism. 
La concursuri au luat parte peste 300 
de studenți și studente reprezentind 
13 centre universitare din țară,

Disputele atleților s-au ridicat, în 
general, la o bună valoare, rezultatele 
înregistrate fiind la majoritatea pro
belor superioare celor de la edițiile 
trecute ale competiției. Atrag aten
t-a performantele obținute de bucu- 
reșteanul Doru Bădini, care a cîști- 
gat săritura în lungime cu 7,42 m 
(record personal), de Aurel Stama- 
tescu (București) campion Ia 100 m 
cu 10,6 și la 200 m — 22,4, Ana 
Beșuan (Cluj) învingătoare la 100 m 
cu 12,3 și la 200 m cu 25,5. La 400 
mg a cîștigat Berthold Albrecht* 
(București) cu 54,6 iar la 800 m tînă- 
rul Gheorghe Creangă a terminat pe 
primul loc, cu 1:55,2.

In clasamentul general locul I a 
fost ocupat de reprezentanții Bucu- 
reștiului, care au totalizat 346,5 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Clujul cu 72,5 p și lașul cu 71.5 p.

ADRIAN IONESCU

Industria linii Timișoara 
și Crișul Oradea 

învingătoareînprima etapă
în primul joc de campionat des

fășurat la Timișoara, Ind. linii a 
obținut o meritată victorie în fața 
echipei Mureșul Tg. Mureș cu 6—3 
(1—1, 1—1, 3—1, 1—0)

(C. Cre/u-coresp.).
La Oradea, Crișul a întrecut fără 

dificultate pe I. C. Arad cu 5—2 
(1—0, 1—1, 1—1, 2—0).

(I, Boiloș-coresp.).

FORMAȚIA ROMÂNIEI A PLECAT 
ÎN ITALIA

Selecționata de polo a țării noas
tre a plecat ieri dimineață în Italia. 
Au făcut deplasarea 12 jucători i 
Șteiănescu, Frățilă (portari), Zahan, 
Grinjescu, Mărculescu, Firdiu, Fleșe- 
riu, Blajec, Szabo, Kroner, Culineac, 
Novac, împreună cu antrenorii prof. 
C. Corcec și dr. A. Szogy. Delegația 
este condusă de Cornel Răduf, secre
tar general al F. R. Natație.

Popovici- 
la 11 m, 

mina: lo- 
este așe- 
fac zidul 
loviturile 

Bîtlan șutează cu 
străpunge zidul și, lo- 
un jucător piteștean.

obișnuiește la 
șutează

Mai 
plin 
con- 
tre-

de

SERIA NORD

MinerulCopșa Mică
2—3 (1—1)

Reghin — Steaua roșie

Metalul
Bihor

Progresul
Salonta 2—2 (1—2)

Unirea Dej — Sătmăreana 3—1 (2-■ 1)
Faianța Sighișoara — Chimica Tîr- 

năveni 2—0 (0—0)
Minerul Baia Sprie — Soda Ocna

Mureș 2—2 (0—2)
Olimpia Oradea — Forestiera Sighe- 

tul Marmației 1—0 (0—0)
Gloria Bistrița — A. S. Aiud 2—6 
(2-0)

este deviată în plasă. Niculescu fiind 
astfel păcălit Arbitrul indică gol 
și reluarea jocului de la centrul te- 
renultii, dar jucătorii oaspeți con
testă... valabilitatea punctului înscris. 
Conducătorul jocului se consultă cu 
tușîerul G Sotir-BucureștL Rezulta
tul e același: gol valabil. Piteștenii 
însă, care-și văd truda de 89 de mi
nute spulberată în ultimul, continuă 
să .discute* cu arbitrul pe un ton... 
mai puțin sportiv, dar hotărîrea luată 
rămîne definitivă.

Și astfel a cîștigat Știința Craiova 
cu 1—0.

Ce s-a întîmplat pînă atunci ? 
nimic interesant. Jocul a fost 
de greșeli și faulturi și —• în 
secință — fără valoare. Totuși
buie scris cu majuscule numele tî- 
nărului atacant craiovean SILVIU 
STĂNESCU. La al doilea meci în 
echipa studențească, el s-a dovedit 
un jucător cu frumoase calități.

Arbitrul Gh. Popovici-București a 
condus cu greșeli un meci greu. 
După părerea mea, el a evitat să 
dicteze penaltiul atît la faza amin
tită, cit și în alte situații. în min. 
67, Barbu (Dinamo) și Strîmbeanu 
(Știința) au fost eliminați pentru 
vire reciprocă-

ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc 
Mihăilescu 5, Mincă 7, Bitlan 7, 
liu 7—Strîmbeanu 6, Ivan 5—Cîrciu- 
mărescu 7, Eftimie 6, Ionescu 4 (min. 
57—Vasilescu II), S'lnescu 9.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu 8— 
I. Popescu 4, Barbu 7, Stelian 6, Da
vid 6—Bobrin 5, Țîrcovnicu 7—Pop 
6 (min. 72—Vulpeanu), Țurcan 5, 
Naghi 7, Zimmer 5.

lo-

7— 
De-

MIRCEA TUDOR AN



Rezultate de ieri din categoria A la volei, 
baschet, handbal și rugbi
VOLEI .

MASCULIN, SERIA I, RESTANȚE: 
Politehn’ca Timișoara — Dinanțci:> 
București 1-3 (Ș—15, 15—11, 14—16. 
9—15), Farul Constanța — Tractorul 
Brașov 2—3 (12—1.5, 
15—12, 9—15).

CLASAMENT
1. RAPID BUCUREȘTI
2. Dinamo București
3. Steaua București
4. Tractorul Brașoy
5. Știința Galați
6. Politehnica- Brașov
7. Progresul Brăila
8. Petrolul Ploiești
9. Politehnica Timișoara

10. Minerul Baia Mare
11. Politehnica Cluj
12. Farul Constanța

RETROGRADEAZĂ : 
Cluj și Farul Constanța.

MASCULIN, SERIA A II-A: Progre
sul București — Ind. sîrmei C. Turzil 
3—1 (10, —13, 1. 9), I.C.F. Bucu
rești — Electroputere Craiova 3—2 
(—12, —8, 7, 7, 14), C.S.M.S. Iași— 
Știința Tg. Mureș 3—0 (10, Q, 13), 
Alumina Oradea — înainte Timișoara 
3—2 (—8, —9, 7, 5, 11). Știința Petro
șeni — Viitorul Bacău 2—3.

BASCHET
Ultima etapă a seriei I a campio

natului republican masculin: Politeh
nica București — Rapid București 
62—74 127—34); Dinamo Oradea — 
Știința Galați 79—58 (39—27); Stea
gul roșu Brașov — Universitatea. 
Timișoara 75—51 (30—25); Faru]
Constanta — Universitatea ■ Cluj 

73—70 (36—34): Aurul Brad — Ști
ința Tg. Mureș 55—85 (21—46).

11—15, 15—6,

FINAL
22 20 2 64:17'
22 17 -5 60:21 39;
22 17 5 57:28 39
22 17 ii5 56:34 39
22 15 50:36 37
22 8 14 33:49 30
22 7 15 35:50 2!)
22 7 15 34:53 29
22 7 15 33:54 29
22 6 16 29:53 28
22 6 16 26:52 28
22 5 17 27:57 27

Politehnica

NOU RECORD REPUBLICAN
DE TIR, LA TREI PUNCTE

DE RECORDUL MONDIAL
Ieri pe poligonul Tunari, în cadrul 

concursului republican dotat cu 
„Cupa Steaua", trăgătorul PETRE 
ȘAN'DOR a stabilit un nou și valoros 
record al țării (al doilea în acest 
concurs) la proba de armă militară 
3 x 20 tocuri — distantă 300 m — cu 
552 p. Vechiul record data de peste 
trei ani și era de 530 p.

Meciul Steaua — Dinamo Bucu 
rești a fost amînat pentru data do 
15 mat.

CLASAMENT •
1. Steaua 21 20 1 1740—1335 41
2. Dinamo București 19 17 2 1545—1202 36
3. Universitatea Cluj 22 13 9 1662—1479 35
4. Rapid București 21 12 9 1626—1474 33
5., Universitatea Ti-

•- mișG’.ra 22 10 12 1410—1492 32
6,. Dinamo Oradea 22 10 12 1399—1488 32

.7. Politehnica Buc. 21 10 11 1447—1463 31
8. Știința Tg. Mureș 22 9 13 15*6—1609 31
9. Steagul r. Brașov 22 9 13 1453—1545 31

10. Știința Galați 22 9 13 1555—1666 31
11. Farul Constanța 22 9 13 1300—1453 31
12. Aurul Brad 22 1 21 1236—1743 23

Farul Constanța Aurul Brad au
retrogradat

HANDBAL
MASCULIN. SERIA I
Tractorul Brașov — Dinamo Bucu

rești 13—19 (5—14)
Universitatea

Brașov 18—14
Stiinta Galați

25—8 (15—4).
Politehnica Timișoara

Bacău 17—13 (10—6).
Rafinăria

13 (6—8],
FEMININ
Tractorul

rești 5—7 (3—6)
Universitatea București — Rulmen

tul Brașov 6—4 (2—3).
Confecția București — C.S.M. Si

biu 4—4 (3—2).
Partida Lie. nr. 4 Timișoara — 

Mureșul Tg. Mureș (4—3) s-a dispu
tat la 26 aprilie.

RUGBI
Rulmentul Birlad

București 8—3 (8—0).
C.S.M.S. Iași — Steaua București 

8—11 (0—11).
Știința Petroșeni 

rești 17—3 (3—0).
Constructorul București — Univer

sitatea Timișoara 13—3 (5—0).
Dinamo București — Farul Cons

tanta 19—0 (9—0)-

București — Dinamo 
(11-4).
—■ Voința Sighișoara

Dinamo

Teleajen — Steaua 15—•

SERIA I
Brașov — Rapid Bucu-

Progresul

Gloria Bucu-

Grivita Roșie București Precizia
Săcele 23—3 (11—3).

CLASAMENT
1. Steaua (1) 7 7 0 0 96—34 21
2. Gr ivita Roșie (2) 7 6 1 0 103—30 20
3. Dinamo (3) 7 4 2 1 87—35 17
4. Știința Petroșeni (8) 7 3 1 3 34—47 14
5. C.S.M.S. Iași (4) 7 3 1 3 49—48 14
6- Farul Constanta (5) 7 3 0 4 44—42 13

7—8. Gloria (6) 7 3 0 4 46—61 13
7—8. Progresul f7) 7 3 0 4 54—69 13
9. Constructorul (10) 7 3 0 4 49—76 13

TO. Precizia Săcele (9) 7 2 1 4 29—79 1?
11. Rulmentul Birlad (11) 7 2 0 5 37—39 11
12. Universitatea Ti

mișoara (12) 1087 15—83 7

Vești din R.S. Cehoslovacă
• Anul acesta, campionatele mondiale masculine de 

volei se vor disputa în R.S. Cehoslovacă. Voi- fi prezente 
24 de echipe din patru continente, amănunt care certi
fică amploarea acestei interesante competiții. Federația 
cehoslovacă de volei are o veche tradiție în organizarea 
de competiții în acest frumos sport. Primele întreceri 
oficiale de volei în Cehoslovacia au fost organizate în 
anul 1920. Patru ani mai tîrziu s-a disputat primul. 
.campionat al țării, iar în 1.925 are loc primul meci inter
național al voleibaliștilor celioșlovaci, replica fiindu-le, 
4ată de sportivi polonezi. Astăzi, voleiul, cehoșlpvac . se 
bucură de un frumos prestigiu internațional.

• La tacheierea campionatului de hochei al R. S. 
Cehoslovace, antrenorul Jiri Gertl a alcătuit o intfTe- 
sântă statistică asupra procentajului de goluri înscrise, 
în raport cu șuturile trase la poartă. A reieșit că cel 
mai bun portar a fost J. Podgorski de Ia Dnkla Jihlava, 
echipă clasată pe locul doi în prima -ligă. Lui î-au fost 
trase 271 de șuturi la poartă, dintre care l-au depășit 
doar 27. Al doilea în acest original clasament este in
ternaționalul Nadihal (ZKL-Brno) cu un -procentaj de 
10,33.

• In cursul acestui an, una din publicațiile sportive 
ce apar în Cehoslovacia împlinește respectabila virstă de 
60 de ani. Este vorba de revista „Lvzarstvi” (Schiul), 
organ al federației de schi din R.S. Cehoslovacă, al cărei 
prim număr a apărut în 1906. Revista publică prețioase 
materiale tehnice și metodice, fiind foarte utilă pentru 
cercurile de specialitate.

cultură fizică din Leipzig, acestei 
învățăniînt î-a fost atribuit dreptul 
pentru tezele de doctorat. In cadrul 

a avut loc la sediul Institutului, cu 
rectorul școlii

• Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la fondarea Insti
tutului superior de 
înalte instituții de 
de a primi înscrieri 
unei solemnități ce
această ocazie, prof. dr. Hans Schuster
— a făcut, un bilanț al succeselor obținute în formarea 
de cadre specializate în domeniul culturii fizice și spor
tului. 1

• La Obyn (R. D. Germană), localitate situată în 
munții Zittauer, este proiectată o nouă pistă pentru 
săniuș, în lungime de 1 200 m,cu 13 Viraje. Construc
torii pistei intenționează să folosească o inovație, prin 
așezarea unei 
Pista urmează 
1968.

fundații din piese prefabricate din beton, 
să fie dată în folosință în cursul: anului

și 21 august, pista de apă de lațGrunau 
azda campionatelor mondiale de , 

i 30 de țări se vor întrece în |
Pe acest lac, situat în

• Intre 19 
(R.D. Germană) va fi g: 
caiac-canoe. Sportivi din 
aceste competiții de anvergură, 
apropiere de Berlin, concursurile nautice se bucură de o 
tradiție care durează de decenii. încă în 1880 aici erau 
organizate întreceri pentru cei mai buni vîslași. Astăzi, 
Grunau dispune de o serie de amenajări care îl reco [ 
rnandă ca una din cele mai moderne baze nautice.

ti
Campionatele europene de lupte libere au luai sfîrșit “

KARLSRUHE, 8 (prin telefon). — 
Sîmbătă, în fața a peste 3 000 de 
spectatori, au continuat în sala 
Schwartz-Wald întrecerile campio
natelor europene de lupte libere (tu
rul III). Sportivii români au avut o 
comportare bună: Cristea (cat. 57 
kg) îl învinge la puncte pe Dodri- 
mont (R. F. Germană), Poalelungi 
(cat. 70 kg) termină la. egalitate cu 
Karlsson (Suedia), iar Popescu (cat. 
78 kg) cîștigă prin tuș în min. 9,15 
meciul cu Berger (Austria). In acest 
tur Coman (cat. 63 kg) a fost liber.

In tururile 4 și 5 luptătorii noștri 
au avut adversari deosebit de va
loroși, pretendenți la medalii, de care 
nu au reușit să treacă. Cristea pierde 
la puncte meciul cu Sevinc (Turcia) 
și la tuș pe cel cu Batricov (Bulga
ria), ocupînd astfel locul 4 la catego
ria sa. Coman pierde la puncte me
ciurile cu Cabanli (Turcia) și Tedeev 
(U.R.S.S.), clasîndu-se pe locul 5. 
Poalelungi, după ce obține victoria la

puncte în fața grecului Ioanidis, 
pierde lot la puncte partida cu tur
cul Gabraliet, fiind nevoit să se mul
țumească cu locul 5. Popescu ter
mină la egalitate cu Vesconti (Ita
lia) și nu mai poate intra în turul 5, 
depășind numărul de puncte nega
tive. EI împarte astfel locurile 5-6 
cu suedezul Elmgren.

întrecerile au fost de un înalt ni
vel tehnic, fiind dominate de luptă
torii sovietici și turci.

Iată primii clasați la cele 8 cate
gorii de greutate :

Cat 52 kg: 1. Esenceli (Turcial, 
2. Neff (R. F. Germană), 3. Kropp

(Polonia); cat. 57 kg: 1. Ibrahimov 
(U.R.S.S.), 2. Sevinc (Turcia), 3. Ba
tricov (Bulgaria); cat. 63 kg; 1. Te
deev (U.R.S.S.), 2. Dinev (Bulgaria), 
3. Cabanli (Turcia); cat. 70 kg: 1. 
Beriașvili (U.R.S.S.), 2. Agrali l'Lar- 
cia), 3. Bimbalov (Bulgaria); cat. 78 
kg: 1. Șamuradov (U.R.S.S.), 2. Ata- 
lay (Turcia), 3. Hlasikov (Bulgaria': 
categoria 87 kg: 1. Gungor (Turcia) 
2. Urban (Cehoslovacia), 3. Șabrov 
(U.R.S.S.),- cat. 97 kg: 1. Lomidze, 
(U.R.S.S.), 2. Ayk (Turcia), 3. Cha- 
tari (Ungaria-); cat. grea : 1. Medved 
(U.R.S.S.), 2. Schiber (Bulgaria), 3. 
Ylmaz (Turcia).

Gimnastele sovietice învingătoare la București

luliu Falb (Steaua) |i-a păstrat titlul de campion al tării la floretă
Campion

Finalele campionatelor republicane de 
scrimă pentru seniori au continuat sînt- 
bătă cu proba de floretă-băieți. Con- 
firraînd rezultatele frumoase obținute în 
actualul sezon, luliu Falb (Steaua) a 
reușit să-și păstreze titlul de campion al 
țării.

Valorosul nostru scrimer n-a fost însă 
scutit de emoții. Astfel, după nn start 
sigur în preliminariile probei. Falb pierde 
la A. Csipler, în turul II din eliminări 
directe. El avea să reintre în... plutonul 
fanaliștilor prin recalificări, unde ii în
trece pe Costesctt 
(2—0).

In finala de & 
excelentă, cî.știgînd 
pier, Haukler. Țiu 
la Drînibă. El termină neînvins 
final. Felicitări lui luliu F'ilb pentru te
nacitatea și seriozitatea tu care se pre
gătește. l’n exemplu demn de urmat pen
tru toii trăgătorii noștri...

Principalul adversar al campionului a 
fost Tănase Mureșanu. El a mers din vic
torie ta victorie pînă la asaltul direct 
(și decisiv) cu Falb.

Unul din pretendenții la locul l. Ionel 
Drimbă. a încheiat competiția pe locul 
III. Prea sigur de el. în primul asalt din 
finala de 6. cu Haukler. Drîntbă a pierdut

Falii are o comportare 
in serie: 5—2 la Csi- 
și M ureșanu și 5—4 

turneul

la spadă — Șt. Moldanschi (Steaua)
și încă la scor: 1—5!? O nou înfringere 
la M ureșanu și... Drîmbă a ieșit din 
cursă.

Mențiuni pentru A. Csipler, în simțitor 
progres (îndeosebi în ceea ce privește 
combativitatea) și M. Țiu, prezent pentru 
prima oară într-o finală de seniori. Țiu 
posedă o viteză de reacție superioară mul
tor floretiști fruntași. Munca prof. 
Sorin Poenaru, cel care î-a pregătit în 
mod specia] în ultima vreme, începe să-și 
arate roadele.

ClasamentuT turneului final: L 7. Falb 
(Steaua) 5 v. — campion republican pe 
anul 7966. 2. T. Muresanu (Vnir. Buc.) 
4 r. 3. î. Drimbă (Steaua) 2 p, 4. .4. 
Csipler (Cnio Satu Mare) 2 c, 5. 
Haukler (Steaua) 2 r, 6, M. Țiu (Steaua) 
0 V.

D’uinÎBică. în ultima zi a finalelor, au 
avut loc întrecerile din cadru] probei de 
spadă..

initial se părea că lui Marinescu îi va 
suri de victoria în competiție. El ptecas* 
„tare“ (5—0) cu Moldanschi!), oÎHiuînd 4 
victorii. Ultimul asalt din tufheul final— 
cu Pongraț. Marinescu, care a contat pe 
o victorie facilă, a trebuit să se recu
noască învins (3—5). Cu 4 victorii a în
cheiat finala și Moldanschi. Așadar, baraj 
Marinescu-Moldanschi. Cum primul asalt

s-a încheiat nedecis după expirarea tim
pului regulamentar, s-a tras încă un asalt. 
De data aceasta, Moldanschi a fost mai 
decis( și mai calm) și a câștigat cu 
5—4.

O caracteristică a finalei: prezența în 
primii 6 a unor trăgători foarte tineri : 
Pongraț, Sepeșiu și Prujinschi. Și un alt 
fapt care merită a fi relevat: spadasinii 
de la Electroputere Craiova s-au numărat 
printre animatorii probei (Mironov—6, 
Popesen și M. Mironov—7, Duțu, 15 
ani — 13). O mică satisfacție pentru 
antrenor, prof. Paul Ghinju. Clasament: 
1. Șt. Moldanschi (Steaua) 4 v. d.b., 2. 
Marinescu (Steaua) 4 v. d.b., 3. A. Pon- 
graf (IMF Tg. M.) 3 v, 4. I. Șepeșiu 
(Steaua) 2 r, 5. Al. Prujinschi (CSM 
Cluj) 1 e, 6. Al. Mironov (Electroputere 
Craiova) 1 t.

TIBERIU STAMA

Numeroși spectatori au urmărit 
sîmbătă și duminică după-amiază 
concursul internațional de gimnasti
că dintre echipele feminine ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice. întrece
rea s-a ridicat, în general, la un 
înalt nivel tehnic. Gimnastele sovie
tice au făcut o adevărată demonstra
ție la toate aparatele. Ele au cuce
rit victoria fără eforturi, la o dife
rență mare de puncte : 377, 388—368. 
718. Au plăcut îndeosebi evoluțiile 
tinerei Olga Harlova, cîștigătoarea 
concursului la individual compus, 
a Zinaidei Drujinina, a Natatiei 
Morozova, a sportivei românce Rodi- 
ca Apăteauu. Sportivele 
au cucerit primele locuri 
dividual compus cit și la 
ratele.

Reprezentativa noastră 
în general satisfăcător departe însă 
de valoarea adversarelor. Cel mai 
bine s-au prezentat Rodica Apătea- 
nu, clasată pe locul VI la indivi
dual compus și Rozalia Baizat-Fili- 
pescu,

REZULTATE: pe echipe: Uniunea 
Sovietică 377,388, România 368,718. 
individual compus: 1. Olga Harlova 
(U.R.S.S.) 76.132, 2. Zinaida Drujinina 
(U.R.S.S.!, 75 463, 3. Natalia Moro
zova (U.R.S.S.) 75,298, 4, Ludmila

Surmeniova (U.R.S.S.) 75,164, 5. Lida 
Labunet (U.R.S.S.) 74,731, 6. Rodiei
Apăteanu (România) 74,497 PI 
APARATE, sărituri: 1. Olga Harlovi 
19,033, 2. Tania Antonova (U.R.S.S. 
18,866, 3. Zinaida Drujinina 18,799 
paralele: 1. Zinaida Drujinina 19,033 
2—3. Ludmila Surmeniova și Olg 
Harlova 18,900; birnă : 1. Olga Han 
Iova 18,966, 2. Natalia Morozov 
18,833, 3. Rozalia Baizat-Filipescj
(România) 18,566; so/: 1. Zinpid 
Drujinina 19,299, 2. Olga Harlov] 
19,233, 3. Natalia Morozova 19,133.

sovietice 
atît la in- 
toate apa-

a evoluat

„Maratonul redus
de la Ljubljana

LJUBLJANA, 8 (prin telefon). - 
In localitate ș-a desfășurat duminii 
un concurs international de „m 
ratoh redus". Traseul a măsurat 
km. Pe primul loc s-a clasat alefțj 
torul ungur Jozsef Sutocu 47:13,0. C 
trei atleti români prezenti Ia concc 
au sosit astfel: 4. Ion Rusnac 49:07, 
7. Dumitru Buiac 49:37,0, 11. Toa 
Voicu 50:29,0.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Cu două runde înainte de sfîrșit 
turneul international de șah are un 
lider distanțat la t*7s puncte : Korci- 
noi. în 
maestru 
partida 
obligat 
porte. înfrrpgerea.

Florin Gheorghiu 
fata reputatului șahist iucos'av 
Matulovici și a acceptat un rezultat 
de egalitate deși avea p poziție cu 
puțin superioară adversartilir. în 
ascensiune se află cehoslovacul Ka- 
valek. «are a mai cules două victorii. 
Ia Garcia și Partos. Plutonul fruntaș.

serie de 
sovietic a 

cu Neamtu. 
De bulgarul

victorii, marele 
cîstfqat sîmbăiă 

iar aseară
Kolarov să

l-a 
su-

nu a riscat în
M.

după rmda de ieri — a XIH-a — 
se prezintă astfel: Korcinoi IO1/»—1V2, 
Gheorghiu 9—3. Kavalek 9—4. Matu
lovici 8—5. Soos 71/,—4%.

Iată celela’te rezultate înregistrate 
sîmbătă și duminică: Maiulovici — 
Bednarski 1—0. Partos—Soos %—*/,, 
Pavlov — Czerniak 0—1, Kolarov— 
Mi nici >/,— . Ciocfltea — Ghitescu
Vs—*/? (runda XJD; Czerniak — Gar- 
eia 1% — |i/,. Minici—Pavlov 1—0, 
Ghitescu—Neamtu 1—0, Bednarski — 
Cioctltea %—1/, (runda XIII); Neam
tu — Czerniak 0—f, Ghitescu — 
Matulovici (întrerupte).

SAN JOSE. Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la San Jose 
(California) sprinterul Tommy Smith a 
parcurs 220 yarzi plat (în linie dreap
tă) în 19,5 (nou record 
chiul record era de 20 
ținea lui Si me, Budd și

LOS ANGELES. Pentru 
în decurs de 24 
Stenius a corectat 
în proba de săritură 
concursul de la Les Angeîes el a rea
lizat duminică 8,16 m. ' 
jun sărise 8,01 m.

LUXEMBURG. în finala campionatu- 
european de țudo de la Luxem- 

echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de. 4-^-1 selecționata Franței. Este 
pentru a doua cară cînd echipa so
vietică cucerește trofeul pus în joc. în 
semifinale luptătorii sovietici elimina
seră cu 4—1 echipa Olandei; jar cel 
francezi învinseseră cu 3—0 echipa. R D. 
Germane. La individual, titlul la ca
tegoria grea a revenit olandezului 
Ruska, care T-a învins Ja puncte pe 
sovieticul Sikviîă^e. La ‘ categoria u- 
șoară titlul a .fost cîștigat de Suslin 
(U.R.S.S.).

BELFAST. întrrun meci internațional 
amical de fotbal desfășurat.. la., Belfast I 
echipa R.F. Germane a învins cu sco-I

mondial). Ve- 
sec. și'
Smith.

apar-

a doua oară 
ore atletul finlandez 

recordul țării sale 
în lungime. In
după ce în a-

t ;

lui 
burg, U.R.S.S.

rul de 
Nord. 
Seeler și

PRAG A. 
de rugbi 
selecționata Franței a ........
rul de 36—12 (16—3) echipa 
ci ei.
• Selecționata masculină i 

a Iugoslaviei și-a încheiat ' 
America de Sud. jucînd Ia 
cu formația Sao Bernardo, 
gat cu scorul de 66—31 
chetbaliștii iugoslavi.

Irlandei de 
marcate de

2—0 (1—0) echipa 
Punctele au fost 

Heiss.
Intr-un meci 

disputat duminică Ia Praga 
învins cu seo- 

Cehoslova-

internațional

de baschet 
turneul în 
Sao Paulo

Au cîști- 
(28—14) bas-

MADRID. In cadrul pregătirilor pr 
tru campionatul mondial de fotbal, 
prezentativa Spaniei a susținut la Bs 
celcna un joc de verificare cu echi 
vest-germană „S.V. Meideriqh“ q 
R.F G, In mod surprinzător, fotd 
liștii vest-germani au terminat înv 
găteri cu scorul de 1—0 (1—0).

LAUSANNE. Echipa braziliană de f 
bal ., Vasco dă Gama" a evoluat j 
Elveția în compania formației Lausa 
ne sport. întîinirea a luat sfiq 
cu un rezultat de egalitate l—1. I

• LA ZAGREB : Iugoslavia — U 
garia 2—0 (1—0) ta fotbal.

Se dă startul în „Cursa Păcii4
Praga «e va
19 ediție a 

cicliste ..Cursa, 
dcuă săplămîni 

amatori

La 
de-a 
petiții de dcuă săpțămîni cei mai buni 
rutieri amatori din lume vor străbate 

’traseul Praga.;—.- Varșovia —• Berlin, 
în lungime , de aproximativ 2.30,0 . ki'lo- 

1 metri. întrecerea cuprinde 14. etape 
■ I (dcuă contractonometrului individual) și 
I două zile de repaus.

da startul în cea 
tradiționalei cotm- 

Păeii”. , Timp
Echipa României este formată I 

cicliști tineri. Patru dintre ei (Cioc 
Grigore, Gh.' S'ucîu și CiUmeti) part 
pă pentru prima oară ja*-’această 
ficilă ' întrecere, iar ceilalți doi — J 
deleanu și Ziegler — au concurat j 
cîteva ori la edițiile cursei, desfășud 
după anul 1960.
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