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Ieri dimineața au început 

Lucrările Congresului sindicatelor 
din Republica Socialistă România

★ 4 pagini-25 bani

IOLANDA BALAȘ PE EOCUl I,
ALEXANDRINA STOENESCU PE LOCUL IV 
IN BILANȚUL MONDIAL AL ANULUI 1966

Concursul republican de pri
măvară al atleților fruntași a 
constituit, prin comportarea a 
numeroși participanți, un de
but de sezon mai mult decît 
promițător. Dacă comparăm re
zultatele obținute acum pe „23 
August* cu cele ale preceden
telor concursuri de acest fel, 
putem aprecia că valoarea edi
ției anului 1966 a fost cea mai 
ridicată.

Performanțele înregistrate sînt 
de bun augur și ne întăresc 
convingerea că în acest an, 
al campionatelor europene, 
cei mai mulți dintre atleții

Tocmai de aceea, apreciem că 
rezultatele viitoare, pe care le 
anticipăm a fi mereu mai bune, 
vor depinde în cea mai mare 
măsură de felul în care antre
norii și elevii lor vor organiza 
procesul de pregătire, în așa 
fel ca să nu existe nici cea 
mai mică fisură.

începutul a fost, fără discu
ție, bun I Dovadă sînt rezul
tatele obținute, puterea de 
luptă mai accentuată a celor 
mai mulți concurenți, dorința 
lor de a se impune. Și, pînă 
la ora actuală, o serie dintre

1,83 m IOLANDA BALAȘ 
(ROMANIA)

1,75 m Micheline Brown 
(Australia)

1,73 m Ludmila Komleva 
(U.R.S.S.)

1,71 m ALEXANDRINA 
STOENESCU (ROMA
NIA)

1,70 m Maria Faith (Ceho
slovacia)

Și acum ială rezultatele în
scrise în foile de concurs :

BĂRBAȚI: 100 m : Gh. Zam- 
firescu 10,5, A. Stamatescu 10,7, 
I. Moldovan 10,9, M. Vosmin- 
schi 10,9, D. Comșa 10,9, M. 
Isbășescu 11,0; 200 m: Zam-

noștri fruntași vor fi capabili 
să realizeze cifre pe măsura

atleții noștri își găsesc locuri 
între cei mai de seamă per-

(Continuare în pag. a 2-a)

In marea sală a Palatului Re
publicii din Capitală s-au deschis 
luni dimineață lucrările Congresu
lui Sindicatelor din Republica So
cialistă România. S-au întîlnit aici 
delegații aleși de sindicatele din 
toate regiunile țării — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință, artă și cultură, funcțio
nari, activiști ai sindicatelor, re
prezentanți ai celor peste 4 mili
oane de membri de sindicat din 
țara noastră.

I.a Congres iau parte, de ase
menea, numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, vechi militanți 
ai mișcării revoluționare.

Prin miile de delegați și invi
tați sînt simbolic prezente în 
sală însăși munca creatoare a po
porului nostru, hărnicia și însu
flețirea eu care oamenii muncii 
făuresc viitorul înfloritor al 
României socialiste.

Sînt de față reprezentanți a 37 
de organizații sindicale de peste

hotare, ai Federației Sindicale 
Mondiale, ai Biroului Internațio
nal al Muncii, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Ora 9. întreaga asistență în- 
tîmpină cu puternice aplauze și 
tîrale pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Cliivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Moghioroș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorglie 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, care iau loc în 
loja din dreapta prezidiului.

Din însărcinarea Consiliului 
Central al Sindicatelor, tovarășul 
Constantin Drăgan, președintele 
C.C.S., rostește cuvîntul de des
chidere.

Congresul nostru — a spus 
vorbitorul — este chemat să exa
mineze activitatea desfășurată de 
Consiliul Central al Sindicatelor, 
de organele și organizațiile sindi
cale de la Congresul din 1960

și pînă în prezent ■— perioadă 
plină de evenimente în viața pa
triei și de mărețe înfăptuiri ale 
poporului. Totodată, Congresul are 
sarcina să stabilească pentru 
noua etapă de dezvoltare a țării, 
luminată puternic de însuflețito- 
rul program elaborat de Congre
sul al IX-lea al partidului, sarci
nile creseînde și de mare însem
nătate ce stau în fața sindicate
lor noastre în opera întregului 
popor de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Permiteți-mi, ca în numele dele- 
gaților, al tuturor partieipanților 
la Congres, să salut cu cea mai 
mare bucurie prezența în mijlocul 
nostru a membrilor Comitetului 
Central, ai Comitetului Executiv 
și ai Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
gentral al Comitetului Central, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, prezența 
la Congres a membrilor Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri.

(Continuare în pag. a 4-a)

adevăratelor lor posibilități, în 
raport direct cu cantitatea și 
calitatea muncii depuse în an- 
trenamnetele de pînă acum.

formeri ai Europei și chiar ai 
lumii. Pentru azi, bilanțul mon
dial la săritura în înălțime 
femei:

Prima semiSinaia la box
«amarai

MECIUL DINU-MIHĂIIC,
CAP DE AFIȘ

AL REUNIUNII PUGILISTICE DE MlINE SEARĂ

Doar o zi ne mai desparte de 
prima reuniune semifinală a 
campionatelor republicane indi
viduale de box. Mîine seară, de 
la ora 19, o dată cu «duelul* 
dintre craioveanul Carol Pop 
și Ion Nica (Dinamo Buc.), se 
va deschide mult așteptatul tur
neu final al actualelor cam" 
pionate. Aceste întreceri, de la 
care lipsesc doar doi dintre 
campionii anului trecut (Aurel 
Simion și Vasile Dobre), se a- 
nunță deosebit de atractive. 
Este firesc, deoarece — cu mici 
excepții — la turneul final par
ticipă tot ce are mai bun boxul 
românesc la ora actuală.

Ca de obicei, în prima semifi
nală vor urca treptele ringului 
boxerii de categorie muscă, 
pană, ușoară, mijiocie-ușoară și 
semigrea. Tragerea la sorți, e- 
fectuată acum cîteva zile, a de
cis ca în prima reuniune să se

R. CĂLĂRÂȘANU
(Continuare în pag. a 2-a)

In fotografie: lan Dinu (stingă) 
l-a învins la puncte ne musce- 
leumil Ch. Manea. în făinla ca

tegoriei ușoară (1965).

Dc azi, turneul linal
al baschctbaliștilor

în meci derbi: Rapid - Universitatea Cluj

De azi pînă sîmbătă, cele mai 
bune echipe masculine de baschet 
ale țării, clasate pe primele șase 
locuri după consumarea celor 22 
de etape ale turului și returului, 
își încep întrecerea finală pen
tru cucerirea titlului de campioa
nă. Această cinste le revine for
mațiilor Dinamo, Steaua, Rapid 
și Politehnica din București, Uni
versitatea Cluj și Universitatea 
Timișoara. Sîntem convinși că ele 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a realiza spectacole cît 
mai atrăgătoare, pentru a a- 
vea o comportare cît mai 
frumoasă. De altfel, amintirea 
succesului înregistrat de tur
neul final desfășurat în primă
vara anului trecut constituie, con
siderăm, un argument în acest 
sens.'

Azi de la ora 17, sala Floieas- 
ca găzduiește, în ordine, meciurile 
Dinamo—Universitatea Timișoara 
(90—67, 75—48), Rapid—Uni
versitatea Cluj (73—91, 85—68) 
și Steaua—Politehnica (78—72,

77—58). In paranteze sînt tre
cute rezultatele din turul și retu
rul campionatului. Cea mai inte
resantă partidă se anunță a fi 
aceea dintre rapidiști și studenții 
clujeni, pretendenți principali la 
locul 3 în campionat. Victoria 
oricărei din aceste echipe poate fi 
decisivă. Vor fi folosite următoa
rele loturi: RAPID (antrenor prof. 
Alex, Popescu): Cr. Popescu, 
Tursugian, Radu Popovici, Di- 
nescu, Predulea, Vastlescu, Ilaneș, 
Lungeanu, Olteanu, Podvarcu, 
Savilo, Comun; UNIVERSITATEA 
CLUJ (antrenor ăr. Mircea Bug- 
nariu): Demiari, Vizi, Riihring, 
Geomoleanu, Prie, Kun, Dăianu, 
Bogdan, Ionescu, Moldovan, 
Barezi, Balint.

Amintim că cele 
pornesc de la 
în clasament:

șase echipe 
următoarea situație

1. Steaua
2. Dinamo
3. Univ. Cluj
4. Rapid
5. Politehnica
6. Univ. Tim.

22 20
22 20
22 13
22 12
22 10
22 10

2 1804—1400 42
2 1766—1407 42
9 1662—1479 35

10 1701—1557 34
12 1513—1535 32
12 1410—1492 32

Returul îinalei de volei a „C. C.E.“ in centrul atenției

NICOLAU ȘI DERZEI EXPLICĂ ȘI... PROMIT
Și mai intens arde focul dis

cuțiilor, comentariilor, previziu
nilor după disputarea primei 
părți a finalei de volei a 
„C.C.E.*, după surclasarea Ra
pidului de către Dinamo. „Veri
tabilă... lovitură de teatrul* 
spune toată lumea. „Rezultat 
normal !“ pretind cu tărie unii. 
Și alții, cu aceeași tărie : „Pur 
și simplu, un accident !* Care 
dintre „tabere" a văzut mai 
bine, vom constata joi, în re
turul finalei, cînd dinamoviștii 
vor depune eforturi maxime pen
tru a confirma, iar rapidiștii, 
firesc, ca să cîștige și deci să 
facă necesar un alt treilea meci. 
(Căci, se știe, în finala „C.C.E." 
setaverajul și punctaverajul cu 
nia; contează, cupa cucerindu- 
se doar cu două victorii). Să-i

ascultăm însă pe căpitanii c- 
chipelor Rapid și Dinamo.

Nicol au (Rapid) : „Au fost 
clar mai buni, din toate puncte
le de vedere. La noi, cred eu, 
marea dorință de a cîștiga a dus 
de data aceasta Ia neglijarea 
unei organizări atente a acțiu
nilor ofensive, care au avuția 
origină preluări și pasc impreci
se. Dar puteți fi convinși că în 
retur nu vom repeta greșelile 
de sîmbătă !*

Derzei (Dinamc) : „Am în
vins pentru că am izbutit — în 
sfîrșit — să ne mobilizăm la 
superlativ voința și... să uităm 
că rapidiștii ne-au întrecut a- 
proape întotdeauna. Sîntem de
ciși ca joi să ne amintim doar 
că am reușit să luptăm ia fel 
de dîrz c» ei. Bineînțeles, bu

considerăm meciul dinainte cîș- 
tigat- Ne prețuim la înălțimea 
lui adversarul și tocmai de a- 
ceea ne pregătim în continuare 
cu cea mai mare seriozitate. în
tre altele, punînd la punct.;, 
surprizele promise /“

...Așteptăm respectarea lor. Și 
notăm că cele făcute de junio
rii ploieșteni antrenați de Mir
cea Dumitrescu, care au susținut 
„deschiderea* meciului Dinamo 
— Rapid, au fost îndeplinite de 
puști și profesorul lor. Desigur, 
nu pentru că au cîștigat cu 3—1 
(8, 12, —4, 10) Liceul nr. 2 
Ploiești în dauna Ș.S.E. Ploiești, 
ci prin certele perspective de 
progres demonstrate de toți ti
nerii care au evoluat sîmbătă.

C FAUR

Plin spectaculozitatea jocului practicat, Dinamo și Steaua au 
făcut duminică dimineață o frumoasă propagandă pentru baschet. 
Sperăm că acest lucru se va repeta în partidele turneului final. In 
fotografie, Albu (Dinamo), într-o poziție caracteristică, execută 9 
aruncare din pătrundere. Foto: A. Neagu

„Cupa Dinamo“ 
la caiac-canoe

Pe apele, destul de agitate 
(duminica, în special, vîntul a 
bătut tot timpul) ale Snagovului 
s-au desfășurat cele 15 probe ale 
concursului dotat cu „Cupa Di
namo" — competiție care ne-a 
prilejuit o plăcută reîntîlnire cu 
caiaciștii și canoiștii noștri frun
tași. Aceștia au marcat inaugu
rarea oficială a salonului prin 
<om portari reinarerWle. reHiz^te 
in „curse" de ridicată valoare teh

nică și de o mare frumusețe.
Așa cum ne așteptam, clasa

mentele probelor au fost autoritar 
dominate de reprezentanții clubu
rilor Dinamo și Steaua care, de 
altfel, și-au împărțit victoriile: 
9 și respectiv, 6 locuri L fără 
îndoială, este prematur să tragem

DAN GÎR’

(Luittiniibie in puc,'.



EsassB In etapa a II-a 
a campionatului de „libere44

Mureș și A.S.M.T. Lu

s-a desfășurat în sala

în patru localități din țară au avut 
loc duminică întrecerile etapei a 
Il-a a campionatului republican de 
lupte libere pe echipe, categoria A. 
Grupa cea mai echilibrată a fost 
aceea de la București unde au par
ticipat echipele Progresul București, 
Mureșul Tg.
goi-

Concursul
Floreasca II. în primul meci, forma
ția bucureșteană a întîlnit pe cea 
a lugojenilor. Luptătorii de la Pro
gresul, deși au cîștigat cu 20—12, au 
fost nevoiți să se întrebuințeze se
rios. Proporția scorului se datorează 
celor trei victorii obținute prin tuș 
de către H. Mavridis (cat. 70 kg), 
E. Rusu (cat. 78 kg) și M. Scînteie 
(cat. 97 kg). în următoarea partidă, 
cu Mureșul Tg. Mureș, bucureștenii 
au fost conduși după trei meciuri cu
7,5—4,5, după altele două cu 10,5—9,5 
și diferența de un punct a fost păs
trată de mureșeni pînă la categoria 
grea, cînd scorul le era favorabil 
cu 14,5—13,5. în ultimul meci însă 
„greul* lor, L. Venczel, a fost învins

întreceri spectaculoase in finala 
„Cupei României44 la motocros

dim: i, la Tq. Jiu. a 
ei României' Ia 
ganîzată.de cor>- 
CFS din locali- 
spectatori entu- 
nele de malt ni- 

principalii 
'. Traseul dur a 

măsură în- 
fost cei care au rezistat 
de sosire.
motocicletelor de 250 
în evidență pregătirea 

lui Cristian Doviț Meta- 
Ia mare 
Dânescu 

istrat d*»- 
Danescu a

scos
a
El a cîștigat, 1 
fața lui M.

Aceștia au înregi-

1 Dumini 
avut loc finala .Cup< 
motocros. excelent or> 
siliul orășenesc al U 
tate. Peste 15 00G de 
ziaști au urmărit dispi 
vel tehnic prilejuite de 
pretendenți la „Cupă" ~ 
„cernut' valorile în așa 
eit puțini au 
pînă la linia 

întrecerea
cmc a 
superioară 
lurgistul). 
luptă, în 
și M. Pop. 
fecțiuni mecanice. Totuși 
reușit, cu prețul unor mari eforturi, 
6ă termine cursa ocupind locul se
cund ; în schimb M- Pop a fost nevoit 
Să abandoneze lupta. Chiar și în a- 
ceste condiții victoria lui Doviț nu 
este îatîmplătoare. Ea vine să con
firme frumpasa-i evoluție din actualul 
sezon și îl recomandă ca unul din 

principalii pretendenți la titlul de 
campion republican. Clasamentul eta
pei : 1. Cr. Doviț, 2. M. Dănescu, 3. 
Al. Șuier (Steaua). CLASAMENT FI
NAL : 1. CR. DOVIȚ 16 p„ 2. M. Dă
nescu 12 p., 3. C. Coman (Poiana Cîm- 
pina) 7 p.

La clasa 500 cmc GH. ION (Steaua) 
n-a avut „probleme”. El a condus în 
ambele manșe de la start la sosire și

i

Meciul Dinu-Mihalic,
cap lie afiș al reuniunii 

pugiiistice de miine seară

în ultimii ani, 
înclinat steagula...

(Urmare din pag. 1)

dispute și cîteva partide care pot fi 
considerate adevărate finale. Ne refe
rim, îndeosebi, la întîlnirile dintre 
Ciucă și Gruiescu, Dinu și Mihalic, 
Covaci și Constantinescu. Vă imagi
nați, ardoarea cu care acești pugi- 
liști — campioni, foști campioni și... as
piranți — vor lupta pentru calificarea 
în finale. Desigur că Ciucă are pri
ma șansă în fața tînărului Gruiescu, 
dar să nu uităm că acesta din urmă 
a progresat mult.
Iosif Mihalic 
în fața impetuosului constănțean, Ion 
Dinu. Ultima oară, anul trecut, cînd 
Mihalic a pierdut la puncte (după ce 
fusese K.D, în prima repriză) în tur
neul final al campionatelor indivi
duale. De data aceasta însă Mihalic 
•e află într-o formă foarte bună și 
Va lupta din răsputeri pentru cuceri
rea titlului.

în sfîrșit, o altă partidă demnă de 
o finală se anunță a fi aceea dintre 
„puncherii" E. Constantinescu (Dina
mo Craiova) și Ion Covaci (Dinamo 
Buc.). Primul, aureolat de succesul ob
ținut de curînd în turneul de la Bu
dapesta, pare cel mai îndreptățit să 
aspire la titlu.

Să așteptăm, însă, primul sunet de 
gong. Amintim că printre oficialii 

care vor conduce partidele finale, au 
fost invitați și doi neutri ; Cervonen- 
ko (U.R .S.S.) — care a sosit dumini
că în Capitală și Feodorowicz (Polo- 
Mi^

a avut aproape 
cu singura deo- 
alternat cînd în 
A.S.M.T. Lugoj,

prin tuș de S. Arjoca și astfel Mure
șul a pierdut partida : 14,5—17,5.

A treia întîlnire 
aceeași desfășurare, 
sebire că scorul a 
favoarea formației 
cînd a „Mureșului*. De pildă, după 
ce înainte de meciul de la „semi
grea* scorul era egal: 12—12, el a 
devenit 15—13 pentru mureșeni și 
apoi 17—15, în final, în favoarea lu
gojenilor.

întrecerile s-au bucurat și de un 
arbitraj bun prestat de V. Perju, 
D. Pană, D. Tihan și Gh. Mihăilă — 
toți din București. (C. CH.)

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte grupe : PLOIEȘTI: Dinamo 
București cu Constructorul Hunedoa- 

Ploiești: 
Constructorul — Prahova : 

14—18. La CLUJ : Steaua cu Progre
sul Brăila 24,5—3,5 și cu C.S.M Cluj
27.5— 4,5; Progresul — C.S.M. :
15.5— 16,5. în grupa de la BRAȘOV : 
Steagul roșu cu Oțelul Galați
19.5— 12,5 și cu Vagonul Arad 30—2 : 
Oțelul — Vagonul 21—11.

ra 23—9 și cu Prahova 
15—13 ;

P-3J

învins detașat, de o manieră care 
ește de alte comentarii. Pentru 
?a locului II s-a dat o luptă 
că între E Keresteș, O. Ște

fani șî O. Puiu. în final a învins Ke
resteș. Clasamentul etapei : 1. Gh. 
Ion. 2. E Keresteș, 3. O. Ștefani. CLA
SAMENT FINAL : 1. E. KERESTEȘ 
(Steaua), 2. Gh. Ion, 3. O. 
(Steagul roșu Brașov).

Ștefani

Cursa ineretului (cl. 300 
fost ciștigată de G. Brauer

> Cu un timp mai bun, Brauer a 
cucerii și ,Cupa" înaintea lui C. Go
ran (Poiana Cîmpina). Clasamentul 
etapei : 1. G. Brauer, 2. C. Goran, 3. 
A. Kriszbav (Dinamo). CLASAMENT 
FINAL: 1. G. BRAUER 14 p., 2. C. 
Goran 14 p., 3. A. Ionescu (Dinamo) 
7 p.

cmc) a 
(Voința

L DUMITRESCU

ATLET/SM Iolanda Balaș pe locul 1, Alexandrina Stoenescu pe locul IV
(Urmare din pag. 1)

firescu 21,1, Moldovan 21,8*, Vos- 
minschi 21,8, T. Puiu 22,2, AL Tudo- 
rașcu 22,5; 400 m: I. Rățoi 48,7, L. 
Levonian 49,7 *, I. Osoianu 49.7, L 
N’ae 49,9*, A. Deac 50,3, Gh. Măr- 
gineanu 51,0; 800 m: FL Stef 1:52,6, 
Gh Ene 1:53,2, Gh. Creangă 1:54,2*, 
Gh. Corșatea 1:54,4*, N. Gagiu 
1:55.2*, C. Tatu 1:58,4; 1500 m:
C. Bloțiu 3:48,4, I. Iordache 3:49,4 *, 
Gh. Plăcintaru 3:50,0 *, C, Perju 
3:51,6*, St. Beregszaszi 3:57,4, C. Ta
tu 3:57,7; 5000 m : A. Barabaș 14:07,0,

Lupu 14:44,2, Siminoiu I.

(arii la diac cu 55,89 in.

Mustață a încheiat victorios cursa da 10 000 m în 29:13,6Sîmbătă, cînd înserarea acoperise stadionul, Nicolae 
— al III-lea rezultat mondial al acestui sezon.

A doua zi, Iosif Naghi a obținut >» el un nou record al

Scrimeri români învingători
în R. 0. Germană

KARL MARX-STADT, 16 (prin tele
fon). — Sîmbătă și duminică a avut 
Ioc un turneu internațional de floretă 
(masculin și feminin) la care au par
ticipat și cîțiva sportivi români. Ei au 
repurtat un frumos succes, cîștigînd 
proba de floretă băieți prin MIMAI TIU 
șî proba de floretă fete prin IL'DllH 
HALKLER.

Clasament floretă băieți: 1. Mihai Țiu 
(România), 2. Raschke (R.D.G.), 3. 
Schunke (R.D.G.), 4. Ștefan Weissbock 
(România), 5. Dimitrov (Bulgaria), 6. 
Atila Csiplcr (România). Clasament flo
retă fete: I. ludith Ilaukler (România),
2. Arnold (R.D.G.), 3. Dirnhorder
(R.D.G.).

La sfirșîtul turului campionatului 
publican de scrimă pe echipe, clasan 
tete pe probe arată astfel :

re-

Floretă băieți
1. Steaua 5 5 0 0 66 (182:357) 10
2. Universitatea

București 5 4 0 1 43 (284:297) 3
3. Unâo Satu Mare 5 2 0 3 39 (299:270) 4
4. C.S.M. Cluj 5 2 0 3 34 (309:250) 4 I
ă. Petrolul PI. 5 10 4 32 (291:244) 2 i
6. I.M.F. Tg. Mureș 5 10 4 30 (326:373) 2

Floretă fete
1. Steaua 5 5 0 0 59 (162:278) 10
2. Progresul 5 4 0 1 56 (164:275) 8
3. Universitatea

București 5 3 0 2 46 (208:236) 6
4. Unio Satu Mare 5 2 0 3 33 (247:187) 4
5. S.P.O.B. 5 10 4 22 (269:167) 2
6. I.M.F. Tg. Mureș 5 0 0 5 24 (270:179) 0

Spadă
1. Steaua 5 5 0 0 64 (210:374) 10
2. I.M.F. Tg. Mureș 5 4 0 1 46 (283:349) 8
3. C.S.M. Cluj 5 2 1 2 37 (308:293) 5
4. Crișul Oradea 5 2 0 3 37 (325:293) 4
5. Progresul 5 1 1 3 26 (343:262) 3
6. Universitatea

București 5 0 0 5 29 (333:263) 2
Sabie

1. Steaua 5 5 0 0 54 (253:358) 10
2. Universitatea

București 5 3 0 2 43 (297:314) 6
3. S.P.O.B. 5 2 1 2 38 (311:308) 5
4. Unio Satu Mare 5 2 0 3 37 (320:298) 4
5. Dinamo Brașov 5 11 3 38 (319:284) 3
6. C.S.M. Cluj 5 10 4 30 (325:279) 2

Prima etapă â returului este programa-
tă la Tg. Mureș în zilele de 17 și 18
septembrie.

1.31:21,0, N. Chevereșan 
110 mg: N. Macovei 14,7, 
14,7, C. Socol 14,8, I. Du- 
14,9*, E. Jerger 
15,1 * ; 400 mg : 
Mihăescu 53,7 *, 
Albrecht 54,7, I.

14:59,4*, Al. Arnăutu 15:04,2*, M. 
Brezuică 15:05,0* ; 10 000 m : N. Mus
tață 29:13,6* — nou record, Lupu 
30:46,2, Siminoiu 32:51,8; 25 km: D. 
Buiac 1.25:10,6, AL Arnăutu 1.27:38,6, 
P. loan 1.30:48,6, P. Lazăr 1.31:05,0, 
V. Titan 
1.41:58,0 ; 
V. Suciu 
mitrascu 
Radoslav
52.4, V. 
53,8, B.
56.4, I. Dumitrașcu și Ad. Toth 56,5 ; 
3000 m ob.: O.
Korosi 9:30,4,

15,0, R. 
V. Jurcă
I. Rățoi
Mesaroș

Scheible 9:09,8*, P.
David 9:40,4, G. Mi-

Rezultate și 
din seria

amănunte 
a II-a

care a jucat mai calm, mai

Masculin : Rapid București—Voința
Sibiu 12—15 (8—6). Feroviarii s-au
prezentat slab și au cedat în fața unui 
adversar 
organizat și mai decis la poarta. Rapid 
a condus pînă în min. 41 (cu 3—1, 
6—2, - “ -....................
final 
dată 
evita
C.S.M. Reșița 28—18 (13—7). Victorie 
clară a gazdelor. Oaspeții s-au compor
tat modest. (D. Diaconescu-coresp. re
gional). Metalul Copșa Mică—Timișul 
Lugoj 27—10 (16—5); Tehnometal Ti
mișoara—Știința Petroșeni 13—12 (6— 
8); Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej- 
Știința Tg. Mureș 15—9 (8—6); femi
nin: Știința Galați—Voința Sighișoara 
8—10 (4—3). Victorie netă și meritată 
a echipei oaspe. Studentele au jucat slab 
în repriza secundă. flz. Ștefănescu-co- 
resp.); S.S.E. Petroșeni—Partizanul 
roșu Brașov 3—7 (0—3); Constructo
rul Timișoara—Progresul București 
4—10 (2—4): Spartac Constanța— 
S.S.E. Buzău 6—5 (4—2); Favorit 0- 
radea—Universitatea Cluj 11—14 (6-6).

7—3, 8—5 și 10—6), dar în 
a slăbit și a pierdut meciul și o 
cu el și ultima șansă de a mai 

retrogradarea. C.S.M.S. Iași—■

Surprize in concursul inaugural de
Amatorii reuniunilor de ciclism pe 

pistă au revăzut sîmbătă după-amiază 
pe velodromul Dinamo pe cei mai buni 
sportivi bucureșteni, participanți la 
concursul inaugural dotat cu „Cupa 
Steaua". In program au figurat probe 
pentru seniori și juniori.

Trei dintre principalii favoriți la 
viteză seniori și anume Dan Popovici, 
Vasile Burlacu și Dragoș Panaitescu 
au fost eliminați în sferturile de fina
lă, ultimii doi fiind depășiți de că
tre tinerii cicliști Decebal Dumitres
cu și respectiv Constantin Rona, Mai 
bun la finiș, Decebal Dumitrescu a 
reușit să se califice în finală probei 
în dauna lui Rona, iar în cealaltă se
mifinală Eugen Bărbulescu l-a între
cut detașat pe Silviu Duță. Finala, 
desfășurată într-o singură manșă, a 
dat cîștig de cauză lui E. Bărbulescu.

rică 9:46,4, M, Spudercă 9:50,0, P. 
Caravaef 9:55,6; 10 km marș: M. 
Perșinaru 49:10,0, V. Schuch 49:44,7, 
V. Furnică 52:38,6, T. Șerban 54:11,6, 
1-1. Indrieș 54:19,6, Gh. Dima 55:46,0 ; 
20 km marș: L. Caraiosifogu 1.35:26,8*, 
V. l-arcaș 1.42:33,4*, I. Urse 
1.45:47,4*, I. Bogdan 1.48:39,8, V. Ilie
I. 49:45,4 ,- 4 x 100 m : Dinamo I 42,0, 
Dinamo II 42,5, Dinamo Brașov 43,3 ; 
4 x 400 m : Dinamo I 3:24,7, Viitorul 
3:34,8, Dinamo II 3:37,1 ; lungime : 
Ad. Samungi 7,60, V. Sărucan 7,43 *, 
D. Bădini 7,42, M. Simionescu 7,33,
II. Albrecht 7,25, E. Pereteatcu 7,05 ,- 
triplu: S, Ciochină 15,94, M. Stein

MASCULIN

CLASAMENTE, SERIA I

1. Dinamo București 16 15 6 1 299:158 30
2. Steaua Buc. 15 11 0 4 260:177 22
3. Univ. Buc. 15 9 1 5 185:173 19
4. Știința Galați 15 8 1 6 224:200 17
5. Dinamo Bacău 15 7 0 8 181:174 14
6. Rafinăria Teleaien 15 6 2 7 206:216 14
7. Dinamo Brașov 15 5 3 7 214:222 13
8. Politehnica Tim. 15 4 2 9 209:223 10
9. Tract. Brasov 15 4 1 10 211:259 9

10. Voința Sighișoara 16 2 0 14 140:237 4

pe terenul Di-• Astăzi de la 13,30 
namo are loc jocul Dinamo București—- 
Știința Galați (seria I, masculin).

FEMININ

1. Univ. Tim. 16 13 1 2 148: 76 27
2. Mureșul Tg. Mures

16 10 3 3 135: 83 23
3. Rapid Buc. 16 11 1 4 165:114 2?
4. Univ. Buc. 15 8 4 3 115: 90 20
5. Tract. Brașov 15 6 3 6 117:113 15
6. Liceul nr. 4 Tim. 16 6 3 7 102:124 15
7. Conf. Buc. 16 5 1 10 110:135 11
8. C.S.M. Sibiu 16 4 1 11 76:122 9
9. Rulmentul Brasov 16 3 2 11 116:158 8

10. Voința Odorhei 16 2 3 11 97:166 7

Confecția 6—5La Odorhei : Voința 
(5-2).

In proba de 500 m cu start de pe 
loc, primul Ioc și l-au împărțit D. 
Popovici (Dinamo) și Paul*- Soare 
(Steaua), cronometrați cu 36,7 sec.

Concursul s-a încheiat cu o specta
culoasă cursă de eliminare, mult a- 
preciată de spectatori. învingător : tî- 
nărul pistard Paul Soare, urmat în or
dine de V. Burlacu, E. Rusu (Dinamo), 
E. Bărbulescu și G. Moiceanu.

Juniorii și-au disputat întîiefatea în 
două probe dominate de tinerii pis- 
tarzi de la clubul Steaua. Clasamen
tele : cursa cu adițiune de puncte (21 
ture cu sprint la 3 ture) — 1. St. 
Cernea (S.S.E. nr. 1) 19 p, 2. FI. Ne- 
goescu (Steaua) 18 p, 3. G. Negoescu 
(Steaua) 15 p; viteză — 1. G. Negoes
cu, 2. Radu Dorel (Steaua), 3. P. Cra- 
șoveanu (Olimpia) A

TR. IOANIȚESCU

Crețu
I. Na-

15,27, V. Dumitrescu 15,21, O. Vis- 
copoleanu 15,10, N. Mărășescu 1.5,00, 
V. Răuț 14,99; înălțime : S. "loan 
1,95, Al. Spiridon 1,95, Gh. Vangbe- 
lescu 1,90, M. Mitilecis și C. Porumb
I, 90, S. Dobronăuțeanu 1,90; prăjină: 
P. Astafei 4,60, A. Savin 4,40, S. 
Cristescu 4,40, C. Ivan 4,20*, E. Si
mionescu 4,10; greutate: Ad. Gagea 
16,42, D. Menis 16,38*, C. ~ 
16,08, D. Serafim 14,16; disc: 
ghi 55,89 * — nou record, V. Sălă- 
gean 52,22, M. Plev 47,80, C. Socol 
47,64 *, Z. Hegeduș 45,80, C. Drăgan 
44,02 ; suliță : Gh. Popescu 74,30, W. 
Socol 69,71, D. Marin <65,38 *, H. 
Ventzel 63,14, St. Naghi 61,84, V. 
Iancu 56,78; ciocan: Gh. Costache 
62,96, C. Drăgulescu 62,02, V. Tibul- 
schi 57,92, Fr. Schneider 53,64 *, Fr. 
Amels 53,52, Em. Kiss 52,18 ; FE
MEI : 100 m: Ec. Nourescu 12,0 *, 
S. Anghelescu 12,1 * — rec. junioare 
egalat, A. Beșuan 12,2, A. Petrescu
12,3, M. Goth 12,4, Cr. Mesaroș 12,5 ,- 
200 m : Nourescu 24,5, Beșuan 24,8 *, 
Ec. Vitalios 25,0 * — record de ju
nioare, Goth 25,1 *, Petrescu 26,1 
(s — 25,9*),- 400 m: Nourescu 57,3, 
EI. Ionescu 57,7, D. Bădescu 58,5 *, 
El. Baciu 59,4, I. Szacacs 60,0, G. 
Drăghici 60,7 ; 800 m : I. Silai 2:10,1 *, 
FI. Stancu 2:11,0, Cl. Iacob 2:11,4, El. 
Teodorof 2:11,8, V. Gabor 2:12,4, El. 
Baciu 2:12,5; 80 mg: V. Viscopo- 
leanu 11,3, Anghelescu 11,3*, L. Jung
II, 4, G. Cîrstea 11,5, M. Suică- 
Enescu 11,6*, A. Vitalios 11,6*, 
lungime: Viscopoleanu 6,28, El. 
Vintilă 6,10 *, G. Rădulescu 5,77, 
M. Salamon 5,70, M. Pândele 5,64, 
Ec. Potoroacă 5,52 ; înălțime : I. Balaș 
1,83, E. Stoenescu 1,71 * — record

C.
D. Radu 
A. Sălă- 
L. Orosi

de junioare, R. Voroneanu 1,58, 
Toma 1,55, M. Enică 1,55*, 
și V. Bonei 1,50; greutate: 
gean 15,85, A. Gurău 14,38, 
13,44, El. Elic 13,38, L. Saucă 13,06, 
El. Lefter 13,00; disc: L. Manoliu 
51,92, OI. Cataramă 50,86, L. Oros 
42,88, R. Moțiu 42,62, El. Cataramă 
41,98, El. Cosac 41,24; suliță: M. Pe- 
neș 51,08, M. Ciurea 48,08, El. Neacșu 
47,14, El. Prodan 41,38, R. Bucea 
39,76, L. Doczi 38,52.

Rezultatele însemnate cu * repre
zintă recorduri personale.

Asupra acestui important concurs 
vom reveni, (r. vil.).

gan%25c3%25aezat%25c4%2583.de


JOI, LA TIMIȘOARA După etapa de duminică

Clarirican șt... complicații
Mijlocul acestei săptămîni progra

mează al doilea meci amical inter
național dintre echipele de tineret ale 
României și Austriei. Se știe că în 
partida disputată la 25 aprilie la Ei- 
senstadt victoria a revenit fotbaliștilor 
noștri cu scorul de 1—0. Intîlnirea de 
joi 19 mai se va disputa la Timișoara. 
Antrenorii echipei noastre, Bazil Ma
rian și Angelo Niculescu, au convocat 
pentru acest joc următorii fotbaliști :

și Suciu (portari), Petescu, 
Nicolae, Sătmăreanu, Ivăn- 

Jamaischi, Dobrin, 
Pantea. Varga,

Niculescu
Boc, D. 
cescu (fundași),
Pescaru (mijlocași),
Naghi, Frățilă, Nanweilier VI și Hai
da (înaintași). Azi și miine fotbaliș
tii noștri vor efectua, la Timișoara, 
două antrenamente de omogenizare.

Echipa austriacă urmează să sosească 
astă-seară sau miine

Minutul T0. Papuc, portarul echipei Șliinta Crui-re este -in iis* de Pescaru 
(Steagul roșu Brașov), broșovenii obținiid astfel egalarec ■ 1-1.

Foto: A. Neaga

Se poate aprecia că etapa de dumi
nică a fost, mai mult decît oricare, alta 
din actualul campionat, o etapă a echi
librului de forte, evident nu numai prin 
rezultatele Înregistrate (4 jocuri egale și 
3 victorii la limită), ci și prin fiziono
mia jocurilor: în toate cele șapte întâl
niri. atit gazdele cit și echipele oaspe 
au avut alternativ inițiativa și — ca 
atare — ocazii de a înscrie.

Surprize de proporții, așa cum s-a în
tâmplat cu o săptămână în urmă, nu s-au 
mai produs. Cu greu. Insă. se pot împăca 
Steagul roșu, U.T.A. și chiar Crișul eu 
pierderea pe teren propriu a unui punct, 
care le era foarte necesar pentru 3-1 
adăuga la zestrea precară ce o au. Am 
putea menționa aici și cazul echipei 
Steaua care, nereușind să „smulgă* lide
rului nici măcar un punct, se află acum 
în zona periculoasă, alături de celelalte 
candidate la retrogradare. Firește. Steaua 
are avantajul unei restanțe, dar să aș
teptăm să o joace_

De fapt, etapa de duminică a 
t serios situația din partea 

a clasamentului, lupta pentru 
retrogradării 
nantă.

■încercarea 
de ultimele 
nn mai puțin de șapte formații, a de
venit singurul punct’ de atracție al cam
pionatului, deoarece aceeași

devenind și mai

compli- 
a doua 
evitarea 

pasio-

etapă de

aduminică 
definitivă 
Victoria mai 
zată de Petro 
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an mărit c 
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care. Ia un a 
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;»r7 s-a lupT ‘ 
ru victorie, a

categoria b Progresul și Minerul Baia Mare
își mențin pozițiile fruntașe in clasament

Seria I
VIC-

dinamismului și răsturnărilor de scor,
1 tehnic de joc a lăsat din nou de 

ar și In partida-derbi de la 
unde pretențiile erau ceva mai 
putut remarca execuții tehnice 
precizie In pase și in șuturile 
Cit privește eficacitatea, pu- 

eeasidera cifra de 17 goluri ca 
satisfăcătoare, deși mai mult de 

ate din ele au fost înscrise în nu- 
louă partide.

a P
e. irr 
urli.

fiind

mai d<
Aprecieri favorabile se pot face de 

astâ dată cu privire la disciplina pe te
nul de joc. Ca toată „mizau mare pre
stat! în fiecare din cele șapte întîl- 
ri. na s-au semnalat pe nici un sta- 
on arte nesportive care să ducă Ia in- 
rven:ia energică a arbitrilor, cu excep- 
i — desigur ne lă uda bilă 
ic incident ia Oradea, al
fost Radu NuDweîller.
Se poate spune

importantă 
clarificare

eît și de...
a aceluiași clasament). Etapele 
vor trebui să clarifice ceea ce

Jlpvt ot*ir\A „

ta

a

a 
a'

di

a

de
l

— a unui 
ci rai „erou*

ci etapa
printr-un
(in fruntea clasamen- 
complîcare (în partea

de duminică 
dublu efect:

jos
loare 
complicat etapa a XXI-a.

C. FIRĂNESCU

5 zile pină la tragerea 
autoturismelor LOTO

PROGRESUL — DINAMO 
TORIA BUCUREȘTI (2—2).

O lovitură liberă de la 20 m. exe
cutată magistral <îe Baboie a adus, în 
min. 90 al acestei partide, un punct ne- 
maisperat Progresului. Conduși cu 2—0, 
cu 10 minute înainte de sfîrșitul partidei 
(autorii golurilor : Ștefan — min. 17 și 
Daniel Ene — min. 70), jucătorii din 
str. Dr. Staicovici au redus scorul în 
min. 80 prin Georgescu, care a reluat 
plasat cu capul mingea trimisă dintr-o 
lovitură liberă laterală de Mateianu. A- 
cest gol are însă la origine greșeala ar
bitrului- E. Bucșe (Sibiu) care, la un 
fault comis de Unguroiu asupra lui 

I Constantinescu, a dictat invers lovitura, 
cadou pe care jucătorii de la Progresii’. 

| l-au transformat în gol. A survenit faza 
) din min. 90, cînd arbitrul a dictat — 
just după părerea noastră — fault. Lo
vitura liberă soldîndu-se cu gol, gre
șeala de arbitraj de la înscrierea pri
mului punct al Progresului apare ho- 
tărîtoare în stabilirea rezultatului final.

Judecind după aspectul general al 
partidei (nu numai după arbitraj, care 
în afara erorii amintite a greșit de-a 
lungul întregii partide prin toleranța 

I sa față cîe jocul din ce în ce mai ner
vos al jucătorilor celor două echipe) a- 

I preciem că jocul inteligent al dinamo- 
I viștilor — apărare ermetică și contra- 
I atacuri fulgerătoare care au depășit cu 
L ușurință apărarea greoaie a Progresului 

-merita un rezultat favorabil. Presiu- 
|nea haotică a jucătorilor de la Progresul 
I — care, e drept, s-a manifestat trei I sferturi din meci și din care „albaștrii* 
I au început să facă o regulă — dacă are 
I darul să impresioneze o parte din tri- 
I hume I efect 
I cide. I dot. 
I InI cuvinte despre „încheierea* 
IDupă fluierul final

nu poate avea efecte (nici măcar 
psihologic) asupra unei apărări lu- 
care-i găsește cu ușurință anti-

încheierea acestor rânduri, cîteva 
meciului, 

o parte din spec
tatori a pătruns în voie pe teren înre- 
gistrîndu-se apoi bruscări între jucători, 
arbitru și spectatori. Epilog regretabil 
pentru care cel ce răspund trebuie să... 
răspundă. O notă specială pentru Geor- 
Igescu, autorul 
de un jucător

unui gest incalificabil față 
advers.

M. POPESCU

BUCUREȘTI — META- 
(2—0). — Meci ă-
care studenții au 
plus de combativitate.

ȘTIINȚA 
LURGISTUL 
nost, in 
dovedit un 
Cele două goluri (min. 39 și 80) —•
rodul unor „bîlbîieli" în fața porții 
Metalurgistului — au drept autor pe 
Păiș și coautor pe portarul Niculescu. 
lArbitrul N. Rainea (Bîrlad) a condus 
[corect și autoritar un meci în care 
cele două echipe nu i-au pus proble
me deosebite, el avînd de rezistat 
doar unei părți din „galeria" studen
țească, exagerată în subiectivismul ei.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DINA
MO BACĂU (2—0). Localnicii au 

■yut în ambele reprize inițiativa, con- 
Istruind atacuri periculoase la poarta 
apărată de Ghiță, care trebuie spus 
că și-a salvat echipa de la un scor 
mai categoric. Au marcat : Bibu (min. 
28) și Pătrașcu (min. 40). Oaspeții au

acționat timid în atac. Ei au avut o 
.bară" în min. 86, la un șut al Iui 
Rednic. A condus bine Anton Munich 
din București. fC. Nemțeanu — co
resp.).

OȚELUL GALAȚI — C.F.R. PAȘ
CANI (2—0). Partida s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic. Gazdele au inițiat 
de la început atacuri incisive și au 
reușit să deschidă scorul în min. 3, 
prin Teodosiu. Alte acțiuni ofensive 
sînt ratate de David și Stănculescu. 
în min. 60 Teodosiu (Oțelul) este 
faultat în careu și David transformă 
lovitura de la 11 m. A arbitrat corefc-t 
V. Dăscălescu — Constanța (S. Con- 
slantinescu — coresp. reg.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — FLA
CĂRA MORENI (1—2). Metalurgiștii 
nu au dat de loc satisfacție publicului 
tîrgoviștean, vădind o pregătire slabă 
din toate punctele de vedere. Meciul 
începe în nota unei ușoare dominări 
a gazdelor și în min. 7 Diaconu în 
scrie la o învălmășeală : 1—0 pentru 
Metalul. în min. 25 oaspeții egalează 
prin Baicu, în urma unui șut puternic 
din apropierea porții. In repriza a 
doua jocul este anost. La un contra
atac al Flacărei, în min. 85, Baicu este 
faultat în careu : se acordă penalti 
și Albină aduce avantaj echipei sale: 
2—1. (M. Avanu — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — C.F.R. RO
ȘIORI (3—1). Echipa locală a dominat 
din plin (raport de cornere 17—4), a 
ratat mult, reușind totuși să mar
cheze trei goluri prin Stoian (min. 
24), Zgardan (min. 81) și Nițu (min. 
87) pentru Progresul, respectiv Pitpiac 
(ruin. 48). Bun arbitrajul prestat de 
Zaharia Drăghici (Constanța). (N. Cos- 
tin — coresp.).

POIANA CÎMPINA — OLTUL RM. 
VÎLCEA (0—0). în prima repriză gaz
dele construiesc numeroase acțiuni 
ofensive, dar ratează exasperant de 
mult prin Bontaș, Matei, Nanu, în 
această parte a jocului, Oltul s-a 
apărat supranumeric, iar portarul e- 
chipei oaspe a apărat excelent. în 
repriza secundă jocul se echilibrează. 
A arbitrat bine N. Barna din Timi
șoara. (C. Vîrjoghie — coresp.).

CLASAMENT
1. Progresul Buc. 20 10 7 3 38—21 27
2. Știința Buc. 20 9 5 6 29—15 23
3. Metalurgistul Buc. 20 9 4 7 38—29 22
4. Dinamo Bacău 20 7 7 6 25—20 21
5. Oltul Rm. Vîlcea 20 8 5 7 26—23 21
6. Flacăra Moreni 20 10 1 9 31—29 21
7. Ceahlăul P. Neamț 20 8 3 9 33—26 19
8. Poiana Cîmpina 20 7 5 8 24—24 19
9. C.F.R. Pașcani 20 8 3 9 27—31 19

10. Progresul Brăila 20 9 1 10 25—40 19
11. Dinamo Vie. Buc. 20 7 4 9 27—32 18
12. Oțelul Galați 20 7 4 9 21—26 18
13. Metalul Tîrgoviște 20 7 3 10 19—37 17
14. C.F.R. Roșiori 20 6 4 10 21—31 1«

Etapa viitoare : Dinamo Bacău —-
Progresul Buc., Oltul Rm. Vîlce-a. —

Galați —Metalurgistul Buc., Oțelul
Progresul Brăila, Dinamo Victoria 
Buc. — Metalul Tîrgoviște, Ceahlăul 
P. Neamț — Poiana Cîmpina, Știința 
Buc. — C.F.R, Pașcani, C.F.R. Roșiori 
— Flacăra Moreni.

Seria a Il-a
A.S.A. TG. MUREȘ — VAGONUL 

ARAD (1—1). Cei aproape 8000 de 
spectatori au plecat nemulțumiți de 
jocul slab prestat de gazde, care au 
făcut multe greșeli, mai ales în con
struirea fazelor ofensive. Partida a 
început în nota de dominare a gaz
delor, care au reușit în min. 12 
deschidă scorul prin Siko. Pînă 
min. 20, A.S.A, are inițiativa și 
tează cîteva ocazii prin Lungu 
Balint. în continuare, oaspeții con
struiesc acțiuni foarte periculoase 
prin Macavei și Dembrovschi. în min. 
47 se produce egalarea : de o greșea
lă a apărării A.S.A. profită Macavei, 
care centrează la Dembrovschi și a- 
cesta înscrie. Pînă la sfîrșit, de semna
lat ocazia ratată de Stănoaie (Vago
nul). A arbitrat foarte bine Ilie Dră- 
ghici (Buc.). (A. Szabo, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C.S.M. SIBIU 
(2—0). Echipa locală, remaniată față 
de ultimele întîlniri, a dat satisfacție, 
dovedind o mai bună orientare și șu
tind mai mult la poartă. Cele două 
goluri au fost marcate din acțiuni 
bine concepute. Autorii lor : Binder 
în min. 31 și Kunkuti în min. 78. 
Oaspeții, după ce au făcut o repriză 
mai bună, au prestat, după pauză, un 
joc obstructionist, cu intrări pericu
loase, nesancționate întotdeauna de 
arbitrul G. Ghemindgean. (Lazăr 
Petru și Iosif Pataki, coresp.).

JIUL PETRILA — RECQLTA CĂREI 
(4—0). Gazdele au obținut o victorie 
meritată datorită unui joc mai orga
nizat și eficace. Martinovici deschide 
scorul în min. 3 : 1—0. Formația lo
cală domină în continuare și în min. 
36 Libardi majorează scorul: 2—0. 
Și după pauză inițiativa aparține e- 
chipei Jiul, care mai înscrie de două 
ori, prin Libardi (min. 62) și Crăciun 
(min. 78 din 11 m.). A arbitrat bine 
I. Pișcarac — Buc. (I. Zamora și S- 
Băloi, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — IND. SÎR- 
MEI C. TURZII (3—0). Peste 2000 de 
spectatori au asistat la această par
tidă, mai interesantă doar în repriza 
a doua. În această parte, jucătorii de 
la Gaz metan au creat multe faze 
frumoase, concretizînd trei din ele. 
în min. 65 și 76 Gertner a finalizat 
acțiunile ofensive ale echipei sale, iar 
în min. 79 Pascal a înscris cel mai 
frumos gol al meciului. Emil Martin 
— București a arbitrat corect. (Z. Rîș- 
aoveanu, coresp j.

să 
în 
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MINERUL BAIA MARE — MINE
RUL LUPENI (3—1). Jucătorii de la 
Baia Mare au oferit spectatorilor un 
joc cu multe faze spectaculoase. Oas
peții au jucat cu multă ambiție, dar 
înaintarea lor nu și-a creat situații 
favorabile. Primul minut aduce pri
mul gol : Soo șutează puternic la colț 
de la 30 de metri, și înscrie : 1—0. 
La reluare, în min. 48, la o lovitură 
liberă, Bay este nesigur în interven
ție și Cotroază introduce în poartă 
balonul revenit din bară : 1—1. Pînă 
la terminarea partidei, gazdele mai 
înscriu de două ori prin același Soo 
(min. 51 și 60). Pe parcursul meciului 
unii jucători oaspeți, Basarab, Pralea, 
Cărare și Luban, au jucat periculos, 
gazdele au răspuns, jucînd și ele în 
același stil. Dacă arbitrul Cornel 
Alexandru (Iași) nu s-ar fi rezumat 
numai la avertismente, arbitrajul său 
ar fi putut fi considerat foarte bun. 
Așa, însă, numai „bine*. (T. Tohătan, 
coresp. regional).

C.F.R. ARAD — CLUJEANA (2—1). 
Arădenii au practicat un joc mai clar, 
mai insistent, dominînd mai mult. Au 
înscris: Curuțiu (min. 4 din 11 m.), 

■ Vlad (min. 59), respectiv, Stanciu 
(min. 79). A arbitrat corect și 

1 tar Z. Silaghi (Oradea). (St. 
i coresp.).
( C.S.M. REȘIȚA — A.S.
i (2-—1). Ambele echipe au luptat mult 

pentru victorie. Localnicii, deși au 
. dominat în prima repriză, nu au putut 

fructifica ocaziile avute datorită jo- 
• cului bun în apărare al oaspeților. în 
t min. 43, Arnoțchi a deschis scorul. 
. La reluare, în min. 60, gazdele au be- 
, neficiat de o lovitură de la 11 m, pe 
'■ care a transformat-o Georgevici. Spre 

sfîrșitul meciului, la un contraatac, 
oaspeții au redus din. handicap prin 
Gheorghe Ion (min, 78). A arbitrat 
bine N. Mogoroașe — Craiova. (Ian- 
cu Plăvițiu, coresp.).

autori-
Iacob,

CUGIR

CLASAMENTUL
1. Minerul Baia Mare 20 12 5 3 39—14 29
2. Jiul Petrila 20 12 4 4 33—19 28
3. Vagonul Arad 20 11 4 5 36—23 26
4. A.S.A. Tg. Mureș 20 10 5 5 27—13 25
5. A.S. Cugir 20 9 4 7 29—24 22
6. C.S.M. Reșița 20 10 2 8 26—34 22
7. Ind. sîrmei C. T. 20 7 4 9 29—28 18
8. Gaz metan Mediaș 20 8 2 10 23—24 18
9. C.S.M. Sibiu 20 7 3 10 23—28 17

10. Minerul Lupeni 20 7 2 11 18—18 16
11. Arieșul Turda 20 6 3 11 17—27 15
12. Recolta Cărei 20 6 3 11 20—31 15
13. Clujeana 20 4 7 9 23—36 15
14. C.F.R. ARAD 20 4 6 10 15—39 14

ClujeanaEtapa viitoare:
Arieșul Turda, A.S.A. Tg. Mureș — 
A.S. Cugir, Ind. sîrmei C. Turzii — 
Minerul Lupeni, Vagonul Arad — 
C.S.M. Reșița, Jiul Petrila — C.F.R. 
Arad, Recolta Cărei — Minerul Baia 
Mare, C.S.M. Sibiu — Gaz metan Me
diaș.

Mai sînt patru zile pînă la închi
derea vînzării pentru tragerea auto
turismelor LOTO.

Menținîndu-se aceeași formulă ca 
la tragerile din 3.II și 24.IV.1966, se 
asigură participanților șanse mari de 
cîștig.

— Cu numai 24 lei se poate parti
cipa la toate cele 12 extrageri la care 
se extrag 36 numere.

— Se fac 12 extrageri în loc de 4 
ca la tragerile anterioare din anul 
1965.

— Se extrag în total 36 numere în 
loc de 18 ca la tragerile anterioare 
din anul 1965.

— S-au micșorat taxele de partici
pare de la 40 lei la 10 lei, de la 20 lei 
la 8 Iei și de la 8 lei la 4 lei. față de 
anul

— Cu numai 10 
tiga un autoturism 
„FIAT 1300“ plus 
rar și „Wartburg 
42.500 lei numerar.

— Numărul premiilor cu 2 numere 
crește cu peste 56% fată de numărul 
premiilor de la tragerile din anul 1965.

Tragerea autoturismelor LOTO din 
21 mai a c. atribuie în număr neli
mitat : „FIAT 1800*, „FIAT 1300* 
plus 18.600 lei ; „WARTBURG LUX 
312/1“ plus 42.500 lei, „RENAULT , 
10 MAJOR', „WARTBURG B. 312’ 
plus 13.300 lei. ..FIAT 850“ si „FIAT 
600“.

Cumpărați-vă bilete din vrem; pen
tru a evita aglomerația din ultimele 
zile.

Agențiile vă țin la dispoziție și bi
lete gata completate

• Fondul de premii de la concursul 
Pronosport nr. 20 de duminică 15 
mai a.c. este 652.667 lei din care 
125.153 lei pentru fondul premiului 
minim.

• Datorită volumului mare de pre
mii de la Concursul special Prono- 
expres nr. 19 din 11 mai a.c., rezulta
tele omologării vor fi comunicate în 
numărul de miine al ziarului.

(Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport).

1965.
lei se poate cîș- 
„FIAT 1800‘ sau 
18.600 lei numc- 
Lux 312/1“ piu»

De la I. E. B. S.
• Pentru TURNEUL FINAL Ah 

CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE 
BASCHET (m) din 17-»21 mai de la 
sala Florcasca și pentru al doilea joc 
din FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI” LA VOLEI. DINAMO— 
RAPID, din 19 mai de la Pavilionul 
Expoziției Economiei Naționale, biletele 
se găsesc la casele speciale din str. 
Ion Vidu, agenția CCA bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, stadioanele Dinamo și Ciu
lești.

• Casele speciale din str. Ion Vidu, 
parcul halelor Obor, stadioanele Repu
blicii, Dinamo și Ciulești, vînd și bi
lete pentru FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE BOX din 18. 19 și 21 
mai, de pe stadionul Republicii.



Lucrările Congresului sindicatelor 
din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. 1)

Adresăm un salut tovărășesc tuturor 
conducătorilor organizațiilor de stat ți 
obștești, activiștilor de partid, vechi
lor militanți ai mișcării revoluționare, 
tuturor tovarășilor care au răspuns in
vitației de a lua parte la Congresul 
postru.

Adresăm delegaților sindicatelor de 
peste hotare un cald salut muncitoresc 
ți tradiționala urare, „Bine ați venit!“

Delegații au ales apoi prezidiul Con
gresului, comisia de validare, secre
tariatul Congresului, comisia pentru 
redactarea proiectelor de hotărîri și re
zoluții.

Congresul a aprobat' In unanimitate 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate al Consi
liului Central al Sindicatelor din Re
publica Socialistă România pentru pe
rioada ce a trecut de la congresul pre
cedent al sindicatelor și sarcinile ce 
le revin în înfăptuiiea hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

2. Raportul Comisiei centrale de cen
zori.

3. Raportul cu privire la proiectul 
Statutului Uniunii Cenerale a Sindica
telor din România.

„Cupa Dinamo" la caiac-canoe
(Urmare din pag. 1)

concluzii. La primul lor concurs „tare", 
caiaciștii și canoiștii ne-au arătat însă, 
convingător, un plus de valoare față de 
perioada corespunzătoare a anului tre
cut. Prevederea regulamentară care a 
Înlesnit participarea la un număr neli
mitat de probe, ne-a dat, în plus, pri
lejul să apreciem un potențial remar
cabil.

Iată de ce, antrenorii emeriți Rada 
Hutan (Dinamo) și Nicolae Narasart 
(Steaua) își exprimă părerea că „între
cerile de sîmbătă fi duminică și-au do
vedit pe deplin utilitatea, contribuind la 
clarificarea multor probleme privind 
stadiul actual de pregătire a caiaciștilor 
ți canoiștilor noștri fruntași. In același 
timp trebuie remarcate progresele rea
lizate de sportivii mai puțin experimen
tați".

Printre cei ale căror evoluții s-au im
pus în mod deosebit, se cuvine să-i amin
tim pe Ililde, Lauer-Tâtaru, care a do
minat probele feminine. Aurel Pernescu 
— învingător la K 1—500 m, K 2—500 
ni (cu Sciotnic) și K 2—1000 m (cu 
Sciotnic), A. Sciotnic, care — în plus 
-— a obținut victoria la K 1—1000 m, 
Andrei Igorov, cîștigător în probele de 
canoe simplu 1000 și 10 000 m, dublul 
Covaliov— Calabiciov (locul I la G 2— 
500 și 1000 m), precum și echipajul de 
caiac 4 (D. Ivanov, A. Calenic, M. 
Turcaș, M, Milicin). a cărui victorie 
fusese mai puțin scontată. O frumoasă 
impresie au lăsat, de asemenea, Șt. 
Pocora, A. Conțolenco, O. Coșnifă, Igor 
Lipalit, P. Maxim și A. Simionov.

Consemnăm ca îmbucurătoare această 
primă verificare a caiaciștilor și canoiș
tilor noștri și așteptăm ca la viitoarele 
concursuri să subliniem noi progrese 
în pregătire, atît de importante în acest 
an care programează — In august — 
o nouă ediție a campionatelor mon
diale.

REZULTATE TEHNICE: K 1—500 
m (f) I. IIILDE LAUER-TÂTARU 
(Steaua) 2:15,5 2. Valentina Serghei 
(Steaua) 2:16,2; 3. Viorica Dumitru 
(Dinamo) 2:18,0; K 2—500 m (f): 1.

4. Alegerea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia și a Comisiei centrale de cenzori.

A fost aprobat apoi regulamentul de 
desfășurare B lucrărilor Congresului.

Primit cu îndelungi și puternice a- 
plauze, a luat cuvîntul tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, care a adus Congresului 
salutul Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat 
ți al guvernului. Cuvîntarea secretaru
lui general al G.G. al P.G.R. a fost sub
liniată, în repetate rînduri, cu vii aplau
ze și ovații entuziaste.

La primul punct al ordinei de zi, to
varășul Constantin Drăgan a prezentat 
raportul de activitate al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

In continuare, Anton Emilian, preșe
dintele Comisiei centrale de cenzori, a 
prezentat raportul acestei comisii.

In continuarea lucrărilor Congresu
lui au început discuțiile la rapoartele 
prezentate.

Tovarășul Nicolae Popa a prezentat 
apoi Raportul Comisiei de validare.

Congresul a validat mandatele celor 
1 840 de delegați.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

STEAUA (Ililde Lauer-Tâtaru— Valen
tina Serghei) 2:03,0; 2. Steaua (E. Mi- 
băilescu-Drăgan—V. Gsiki) 2:05,6 ; 3. 
Dinamo (Viorica Dumitru—N. Spiridon) 
2:08,2; K 1—500 m: 1. A. VERNESCU 
(Dinamo) 1:56,2; 2. Șt. Pocora (Steaua) 
1:58,4; 3. M. Husarenco (Dinamo)
1:59,3; K 2—500 m: 1. DINAMO (A. 
Vernescu—A. Sciotnic) 1:41,3; 2. Steaua 
(V. Nicoară—H. Ivanov) 1:46,7; 3. Di
namo (A. Ivănescu—G. Frumușeanu) 
1:48,6; K 1—1000 m : 1. A. SCIOTNIC 
(Dinamo) 4:00,4; 2. Șt. Pocora (Steaua) 
4:02,4; 3. M. Milicin (Dinamo) 4:02,8; 
K 2—1000 m: 1. DINAMO (A. Vernes
cu—A. Sciotnic) 3:35,3; 2. Steaua (V. 
Nicoară—II. Ivanov) 3:37,8; 3. Steaua 
(Conțolenco—Goșniță) 3:38,4; A 4— 
1000 m: 1. DINAMO (D. Ivanov—.A. Ca
lenic—M. Turcaș—M. Milicin) 3:14,2;
2. Steaua (A. Șcurca—N. Terente—S. 
Cuciuc—I. Terente) 3:18,4; 3. Steaua 
(N. Artimov—I. Irimia—llievici—P. 
Toncu) 3:18,5; K 1—10 000 m: 1. ST. 
POCORA (Steaua) 51:50,0; 2. A. Vo- 
robiov (Dinamo) 52:43,0; 3. M. Ivanov 
(Steaua) 53:12,0; K 2—10 000 m: 1. 
STEAUA (A. Conțolenco—G. Coșnifă) 
47:30,0; 2. Dinamo (V. Timofan—G. 
Zaharenco) 47:43,0; 3. Steaua (P. Toncu-
I. Cozlov) 48:03,0; O 1—500 m: 1. 
ICOR LIPALIT (Dinamo) 2:13,3; 2.
S. Ismailciuc (Dinamo) 2:13,9; 3. F. 
Serghei (Steaua) 2:16,5; C 2—500 m: 
1. DINAMO (Covaliov—Calabiciov) 
1:56,6; 2. Dinamo (I. Lipalit—L. Kali
nov) 1:58,6; 3. Steaua (Serghei—Tro
fimov) 2:04,6; G 1—1000 m: 1. A. IGO- 
ROV (Steaua) 4:29,7; 2. I. Macarcnco 
(Dinamo) 4:30,0; 3. F. Serghei (Steaua) 
4:30,8; C 2—1000 m: 1. DINAMO 
(Covaliov—Calabiciov) 3:59,5; 2. Steaua 
(Ditcov—Suniov) 4:03,0; 3. Dinamo 
(Maxim—Simionov) 4:07,0; C 1—10 000 
m: 1. A. IGOROV (Steaua) 57:05,0; 2. 
1. Macarcnco (Dinamo) 57:37,0; 3. Gh. 
Sidorov (Dinamo) 58:25,0; C 2—10 000 
m: 1. DINAMO (P. Maxim—A. Simio
nov) 51:02,0; 2. Dinamo (lehim Lipa
lit—L. Kalinov) 51:42,0; 3. Steaua (I. 
Suhov—Ditcov) 51:47,8.

Punctajul în „CUPA DINAMO" este 
următorul: 1. Dinamo 306 p; 2. Steaua 
268 p; 3. Selecționata București 77 p.

Un inimos succes international 
al canotoarelor noastre

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a desfășurat în stațiunea 
Enghien-les-Bains, lîngă Paris, un mare concurs de canotaj la care 

s-au înscris 800 de vîslași și vîslașe din 
numeroase țări ale continentului nostru, 
în cadrul probelor feminine de dumi
nică ale „Regatei lacului D'Enghien' 
au concurat și trei echipaje românești, 
două dintre ele clasîndu-se pe locul I. 
în proba de schit simplu, Ioana Tudoran 
(antrenoare — Viorica Udrescu) a tre
cut prima linia de sosire pe distanța 
clasică de 1000 m, lăsînd în urmă ca
notoare reputate, printre care și Renâe 
Camu (Franța). Subliniem că Ioana Tu
doran, care face parte din clubul Di
namo, este junioară și a debutat cu 
acest prilej într-o competiție interna
țională. A doua victorie a canotoarelor

IOANA TUDORAN românce a obținut-o echipajul de 4+1 
vîsle, compus din Ana Tamaș, Elisabeta 

Vorindan, Maria Hublea, Stana Tudor + Angela Păunescu (antre
nor I. Bulugioiu). în cursa de dublu vîsle, Mitana Florea și Maria 
Covaci s-au clasat pe locul patru.

Trimisul nostru special In ..Cursa Păcii", H, Naum, transmite:

[TAPA A 7-A - 0 ÎNTRECERE PASIONANTĂ
- ÎNERE FRUNTAȘII
LODZ, 16 (prin telefon). — A 

șaptea etapă a „Cursei Păcii*, desfă
șurată astăzi de-a lungul a 205 km 
între orașele poloneze Katovice și 
I'.odz, a fost deosebit de disputată. 
După aproximativ 60 de km a plecat 
din pluton iugoslavul Skerl. El a fost 
urmat în scurtă vreme de belgianul 
Houben, danezii Nielsen și Lander, 
irancezul Leduc și Hoffman din 
R.D.G., cicliști cu nume mai puțin 
sonore în această cursă. Printre ei 
s-a strecurat și Dohliakov (U.R.S.S.). 
La km 130 postul de radio al carava
nei a anunțat că grupul celor șapte 
se află la nu mai puțin de 6 minute 
de pluton. In acel moment, Dohlia
kov prelua teoretic tricoul galben 
purtat de francezul Bernard Guyot, 
aflat în plutonul urmăritor. Alergă
torii din pluton s-au impacientat, de
sigur, îndeosebi polonezii și france
zii. Oboseala fugarilor care au acțio
nat numai în patru „pistoane* — 
Hoffman, Dohliakov, Nielsen și Hou
ben — și ritmul viu impus de urmă
ritori fac ca la km 193 distanța să 
scadă la 2 minute. Cicliștii noștri 
preferă să nu-și consume forțele și 
lasă pe cei interesați să acționeze. 
In această situație este mai bine 
așa. Pînă Ia sosire diferența scade 
în continuare.

La intrarea pe stadionul „L.K.S.* 
din Lodz francezul Leduc îl urmă
rește atent pe Dohliakov. Pe pistă 
îl depășește. In lupta cu Hoffman nu 
găsește însă culoar liber și sporti
vul din R.D.G., care este un sprin
ter redutabil, cîștigă primul loc. 
Clasamentul: 1. Hoffman 5h 05:47;
2. Leduc ; 3. Dohliakov ; 4. Lander ; 
5. Nielsen; 6. Houben; 7. Skerl — 
același timp.

Tenismani români 
la concursuri peste hotare

Azi încep la Praga campionatele In
ternaționale de tenis ale Cehoslovaciei. 
Pe lista partieipanților figurează și pa
tru reprezentanți ai țării noastre : Ion 
Tiriac, Petre Mărmureanu, Gilnther 
BoscTi șl jucătoarea Iudith Dibar. Un 
alt lot de tenismani români — Codin Du
mitrescu, Viorel Marcu și Ion Sântei — 
s-a deplasat la Tallin (R.S.S. Estonă) 
pentru a lua parte la turneul interna

țional de tenis pentru tineret.

CLASAMENTELOR
Cicliștii noștri au sosit după cum 

urmează: 19 — Ziegler, 38 — Arde- 
leanu, 42 — Ciocan și Suciu, 62 — 
Ciumeti, toți marcați cu timpul plu
tonului : 5h 06:51. G. Grigore a sosit 
pe locul 80 cu 5h 51:26, deoarece a 
spart chiar la începutul etapei.

CLASAMENTELE GENERALE: In
dividual — 1. Guyot (Franța) 26 h 
14:17, 2. Dohliakov (U.R.S.S.) 26 h 
15:51, 3. Megyerdi (Ungaria) 26 h 
17:17, ...31. Ardeleanu 26 h 24:41, 
...57. Ziegler 26 h 34:03, ...61 Ciocan
26 h 37:49, ...64. Suciu 26 h 40:54, 
...67 Ciumeti 26 h 46:25, ...82. Grigore
27 h 35:37; echipe — 1. U.R.S.S.
78 h 53:04, 2. Polonia 73 h 56:57, 3. 
R.D.G. V8 h 59:39, ... 13. România
79 h 34:53.

Marți are loc etapa a 8-a, pe circuit, 
în Varșovia (108 km).

Corespondență specială din Viena *

ECHIPA DE TINERET A AUSTRIEI 
ÎN DRUM SPRE TIMIȘOARA

VIENA 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — în ve
derea întîlnirii internaționale de 
fotbal dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Austriei, 
care va avea loc joi, fotbaliștii 
austrieci vor pleca cu trenul marți 
dimineață din Viena, urmînd să 
sosească în aceeași zi la locul 
disputării meciului, orașul Timi
șoara.

Lotul este condus de selecțio
nerul Sepp Brunetzki și antreno
rul Leopold Vogel. Aceștia au 
alcătuit de altfel echipa care va fi 
aliniată în meciul de joi. Ea a 
fost mult schimbată față de cea 
care a jucat la Eisenstadt și a 
pierdut cu 1—0 partida cu echipa 
de tineret a României.

11-le austriac a fost alcătuit pe 
baza comportării avute de jucă
tori în etapa de duminică a cam
pionatului austriac, care a consti
tuit de altfel repetiția generală 
înaintea confruntării de la Timi
șoara. Astfel, portarul Hotschart

La Novisad, călăreții români, 
continuă seria succeselor
NOVISAD, 16 (prin telefon). Con

cursul hipic internațional de la Novi
sad a continuat luni cu proba dotatl 
cu „Premiul orașului Novisad". Pro® 
s-a desfășurat gen „alegeți singur drU* 
mul", nenumerotată, cu înălțime ma
ximă de 1,40 m. Rezultatele au fost 
favorabile călăreților români, lată pri
mii clasați (19 concurenți) : 1. V. Pin- 
ciu (România) cu Grațiela 56 sec; 2. 
Marcovici (Croația) cu Bombarder 57 
sec; 3. Miroslav Zokic (Vojvodina) 
58,1 sec; 4. V. Pinciu cu Clasic 59 
sec; 5. Gh. Ranga (România) cu Sim
plon 65 sec. A doua probă a zilei Sf 
fost rezervată echipelor de juniori 
(înălțime maximă 1,30 m, în două 
manșe, gen „Cupa națiunilor"). După 
doi ani, timp în care cupa oferită în 
această probă a fost deținută de ju
niorii români, astăzi echipa de juniori 
Vojvodina — care se pregătește pentru 
campionatele europene — a reușit șl 
ocupe locul I, cu un total de 4 pur.te 
penalizare. Pe locurile următoare: 2. 
România 21,3 p; 3. Slovenia 51 jo. 
în ultima probă a zilei „Premiul Va, 
vodina", Gh. Langa cu Gînd a ocupai 
locul 1 cu 0 p penalizare la înălțimea 
de 1,85 m. Clasamentul se prezintă în 
continuare astfel: 2. Marcovici cu Bom
barder 4 p la 1,85 m; 3. V. Bărbucea- 
nu (România) cu Altai 4 p la 1,75 u»; 
4. V. Pinciu cu Grațiela 7 p kN.75 m.

Concursul internațional 
de tir de la Moscova

MOSCOVA, 16 (prin telefon). Ieri a 
început în capitala U.R.S.S. un mare 
concurs internațional de tir Ia care par
ticipă sportivi din ROMANIA, R.D. Ger
mană, Polonia, Suedia; Ungaria șl 
U.R.S.S. Toate probele disputate piuă 
acum au revenit cu rezultate foarte ri
dicate trăgătorilor țării gazde. Sportivele 
noastre au obținut rezultate bune la 
proba de armă standard 60 focuri culcat 
unde Iuiiana Daroczi șl Ioana Soare 
s-au clasat pe locul II — 588 p — șl res
pectiv in — 585 p. Proba a fost clștij 
gată de sovietica Rabianskaia cu 591J^|

Alte rezultate : armă liberă calibru re
dus, 60 focuri culcat seniori : 1. Borisov 
(U.R.S.S.) 596 p... 16. Șt Caban 586 p; 
3x40 focuri. : 1. Koniakin (U.R.S.S.) 115S 
p... 13. Șt. Caban 1138 p. La 40 focuri 
poziția culcat trăgătorul nostru Șt. Ca
ban s-a clasat pe locul VI cu 394 p. Pis
tol precizie : 1. Udakin (U.R.S.S.) 567 p... 
10. T. Jeglinschi 539 p... 16. I. Piepten 
525 p.

s-a dovedit cel mai bun de pe 
teren în meciul pe care forma
ția sa, Grazer A.K., a cîștigat-o 
cu 2—1 cu echipa Schwehat. în 
selecționată a fost introdus și 
mijlocașul Hasil de la Rapid Vie- 
nâ, titular în prima reprezentativă 
a tării, precum și internaționalii 
Hiesel (Vienna) și Kaltenbrunner 
(Admira). Aceștia au jucat foarte 
bine duminică, mareînd cite un 
gol.

Iată echipa probabilă și clubu
rile din care fac parte jucătorii: 
Hotschart (G.A.K.) — Pumm (Wac
ker Innsbruck), Binder (Austria 
Viena), Wahl (Admira), Frolich 
(Austria Viena) — Schilker 
(G.A.K.), Hasil (Rapid)—Waslusch 
(Wacker Viena), Hiesel (Vienna), 
Kaltenbrunner (Admira), Weidin- 
ger (Vienna). Rezerve i Harreiter 
(L.A.K.S.), Kogler (Austria Kla
genfurt), Schmidt (Wiener Sport- 
klub), Eigenstiller (Wacker Inns
bruck), Fleischacker (G.A.K.).

KURT CASTKA

A început campionatul 
republican de juniori 

la polo
Duminică s-au _ desfășurat în Capi

tală primele meciuri din cadrul fazei 
de zonă a campionatului republican 
de juniori la polo. Iată rezultatele 
înregistrate : S.S.E. 2 — S.S.E. 1 2—1; 
Dinamo — Steaua 3—3; Progresul — 
Rapid 2—1. (C. Vasiliu-coresp ).

BERLIN. — Echipa Ungariei a cîș- 
tigat turneul internațional de polo de 
la Magdeburg. Iată rezultatele înregis
trate : U.R.S.S. — R.D.G. 5—4; Unga
ria — Suedia 4—1; Suedia — R.D.G. 
2—0; Ungaria — U.R.S.S. 1—1; Ungaria- 
R.D.G. 3—1 ; U.R.S.S.—Suedia 5—1. Cla
sament final : 1. Ungaria 5 p (8—3), 2. 
U.R.S.S. 5 p (11-6), 3. Suedia 2 p, 4
R.D. Germană. 0 p.

PARIS. — In orașul Nantes s-a dis
putat meciul international feminin de 
gimnastică dintre echipele Franței și 
U.R.S.S. Gimnastele sovietice au repur. 
tat victoria cu scorul de 379—370,45 
puncte. In clasamentul general indivi
dual primul loc a fost ocupat de Le- 
tourneur (Franța) — 76,35 puncte urmată 
de Hirlova (U.R.S.S.) — 76,15 puncte.

SAN FRANCISCO. — La Fresno (Cali
fornia) s-a desfășurat un nou concurs de

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
atletism, la care au participat o serie 
de atleți fruntași din S.U.A. Iată eî- 
teva din rezultatele înregistrate: 5 000 
m — George Scott 14:41,0; lungime 
Ralph Boston 8.14 m; 100 y — Dârei
Newman 9,4; înălțime — John Dobroth 
2,13 m.

ROMA. — Turneul Internațional de 
volei (feminin) de la Florența a luat 
sfîrșit cu victoria selecționatei Italiei. 
In ultima zi a turneului, Italia a învins 
Izraelul cu scorul de 3—1, iar Belgia a 
întrecut Elveția cu 3—0.

CIUDAD DE MEXICO. — Continuîndu- 
și turneul în Mexic, echipa masculină 
de baschet a U.R.S.S. a jucat două me

ciuri cu reprezentativa Mexicului pe 
care a învins-o cu 64—58 (26—27) și 80— 
67 <44—311.

BILBAO. — Turul ciclist al Spaniei a 
luat sfîrșit cu victoria rutierului spa
niol Gabica. urmat de coechipierii săi 
Velez șl Echevarria.

TORINO. — Selecționata feminină de 
tenis a S.U.A. a cîștigat competiția de 
la Torino dotată cu trofeul forului in
ternațional de specialitate. In finală e- 
chipa S.U.A. a învins cu 3—0 echipa R.F. 
Germane, care în semifinale eliminase 
surprinzător formația Australiei.

LEIPZIG. — Harald Eggers și Detlef 
Lewandowski au stabilit un nou re

cord al R.D. Germane la 100 m plat ei 
10 2. Un alt record ai țării a fost stabi 
lit de Fritz Kilhl la disc : 58,62 m.

BREMERHAVEN. — Echipele Glande 
și R.F. C?ermane s-au calificat pentrț 
turneul final al campionatului europea; 
de baschet (feminin) care se va desfăl 
șura în România, între 1 și 10 octom] 
brie. In ultima zi a turneului de califica 
re de la Bremerhaven (R.F. Germană) 
Olanda a întrecut R.F. Germană cu 52- 
35 (21—9), iar Beigîa a învins Anglia ci 
71—19 (33—7)

• In turneul de calificare de 11 
Karlovac (Iugoslavia), echipa Iugoslavie 
a învins pe cea a Franței cu 63—5< 
(28—22), ambele califieîndu-se pentru tur 
neul final al C.E. . •

MOSCOVA. A 15-a partidă Petrosian”— 
Spasski s-a întrerupt cu avantaj de c 
calitate pentru Spasski. Jocul va fi re
luat astăzi.
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