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1 Mai — marea sărbătoare a oamenilor muneîî 

de pretutindeni - a cunoscut și în acest an amploa

rea unei demonstrații populare de un,cuceritor ea» 

tuziasm pe întreg cuprinsul patriei noastre. Ziua’sa^ 
i' "'i 

lidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua 
’ 1 

frăției muncitorilor de pretutindeni a prilejuit o nouă 

și vibrantă afirmare a unității poporului nostru în 

jurul partidului, a încrederii sale nestrămutate în po

litica sa înțeleaptă pusă în slujba celor mai înalte 

idealuri ale celor ce muncesc.

MAREA DEMONSTRAȚIE DE 1 MAI A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA

BUCUREȘTI. în această primă zi din luna florilor, zi a 
renașterii tumultuoase a naturii, în Piața Aviatorilor domnește 
atmosfera caracteristică marilor sărbători. Tradiționala trecere 
în revistă a forțelor lumii muncitoare găsește poporul nostru 
în plin avînt al luptei pentru înflorirea patriei socialiste. Capi
tala țării trăiește astăzi o intensă viață economică, culturală 
și socială, cartierele ei cunosc o continuă înnoire și dezvol
tare — și în toate acestea bucureștenii își identifică roadele 
propriei lor munci devotate și pline, de abnegație pentru trans
punerea în viață a istoricelor liotarîri ale Congresului al IX-lea 
al partidului.

Ca întotdeauna, tribuna oficială este dominată de un mare 
glob pămîntesc, deasupra căruia se înaltă un imens steag roșu 
cu data festivă 1 Mai. Pe brîul purpuriu care-l înconjoară 
este înscrisă chemarea: „Proletari din toate țările, uniți-vă 
iar dedesubt urarea : „Trăiască 1 Mai, ziua solidarității inter- 
națiorftile a celor ce muncesc, ziua frăției muncitorilor de pre
tutindeni Pe mari panouri sînt înscrise urările: ^Trăiască 
Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !“, „Tră
iască și înflorească scumpa ncastră patrie, Republica Socia
listă România

Un mare medalion cu portretele dascălilor proletariatului — 
Marx, Engels, Lenin — se înalță deasupra tribunei din cea
laltă parte a pieței. Flamuri purpurii se îngemănează în adie
rea vîntiilui cu tricolorul steagurilor patriei. Urările „Trăiască 
poporul român, constructor al socialismului !u, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare" erau străjuite de asemenea de 
steaguri roșii și tricolore.

Ora 9. Salutați cu aplauze îndelungi și puternice urale, au 
luat loc în tribuna oficială tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Ghoorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Rîrlădeann, Emil Rodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Jhe Vcrdeț, Maxim Berghianu, Constantin Drăgan, 
Alexandru Moghioroș. Gheorghe Radulescu, Leonte Rău tu, 
Uasile Vîlcu, Ștefan Foi tec, membrii supleanti ai Comitetului 
Executiv și secretarii Comitetului Central al Pe '.dului Comu
nist Român, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri. în tribuna oficială au luat loc, de ase
menea, membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Alături de conducătorii partidului și statului nostru, în 
tribună se aflau Guv Mollet, secretarul general al Partidului 
Socialist Francez (S.F.I.O.), și Youssef Fay sal, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Sirian.

în celelalte tribune erau prezenți conducătoii ai organizațiilor 
de masă și ai instituțiilor centrale de stat, reprezentanți ai 
întreprinderilor și instituțiilor bucureștene, numeroși fruntași 
în întrecerea socialistă, academicieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri superiori, precum și numeroși 
oaspeți de peste hotare.

In tribuna rezervată corpului diplomatic se aflau șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă Româ
nia și alti membri ai corpului diplomatic.

Fanfara militară a intonat Imnul de stat al Republicii So
cialiste România,

Mitingul a fost deschis de tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.

A luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Cuvântarea a fost subliniată în repetate rînduri de urale și 
ovații.

în continuare s-a desfășurat într-o atmosferă de mare

în Piața Aviatorilor, co
loanele nesfîrșite ale oa
menilor muncii demon
strează cu entuziasm și 
înflăcărare pentru ma
rile realizări ale con
strucției socialiste din 
patria noastră, pentru 
făuritorul lor — po
porul, condus de partid.

Foto: Agerpres

Tinerețe, grație și flori 
la sărbătoreasca zi de 

1 Mai

Foto: A. Neagu

însuflețire și entuziasm demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală. Participanții au reafirmat cu tărie hatărîrea întregu
lui nostru popor de a urma neabătut politica partidului.

Demonstrația 9-a încheiat cu tradiționala paradă a spor
tivilor.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ziua tineretului

Parcul Herăstrău ă găzduit de ZIUA 
TINERETULUI numeroase întreceri spor
tive. Iată una din întrecerile de volei.

2 MAI 1967. în această minunată 
zi de primăvară, cu soare străluci
tor și miresme de liliac, țara a cu
noscut o puternică revărsare de 
entuziasm tineresc, de tumult și ve
selie. Tineretul a sărbătorit cu fast 
deosebit ziua sa. A fost mai frumos 
decît altădată, pentru că semnifica
ția a fost dublă: de ZIUA TINE
RETULUI, uteciștii, tineri muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți 
de pe întreg cuprinsul patriei au 
aniversat 45 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist Ro
mân. în Salutul Comitetului Cen
tral al P.C.R. adresat Uniunii Tine
retului Comunist, întregului tineret 
al patriei cu prilejul sărbătoririi a 
45 de ani de la crearea U.T.C., se 
spune :

„Tineretul și organizația sa revo
luționară au constituit un ajutor de 
nădejde al partidului în anii grei ai 
ilegalității, în marile bătălii de cla
să, în lupta dusă împotriva regimu
lui de exploatare, a dictaturii mili- 
taro-fasciste, pentru înfăptuirea 
insurecției armate, în războiul anti
hitlerist pentru eliberarea patriei și 
înfringerea fascismului”.

„Partidul dă o înaltă apreciere 
contribuției pe care tinerelul patriei

noastre a adus-o la înfăptuirea re
voluției și construcției socialiste".

Bucurindu-se din inimă de înalta 
apreciere dată de partid activității 
revoluționare a U.T.C., uteciștii, în
tregul tineret al patriei, au venit Ia 
marea sărbătoare a tinereții să aducă 
în dar acestei aniversări succesele 
obținute in producție și Ia învăță
tură, izbînzi cucerite alături de în
tregul nostru popor în înfăptuirea 
programului multilateral de înflorire 
a patriei, stabilit de cel de al IX-lea 
Congres al partidului.

în parcuri și grădini au răsunat 
puternic, de dimineață pînă seara 
tîrziu, cîntece tinerești, iar veselia 
și entuziasmul — atribute proprii 
tinereții — n-au contenit nici o cli
pă. Am fost și noi oaspeții parcului 
Herăstrău, am petrecut alături de 
tineretul Capitalei în această zi de 
sărbătoare. La început am încercat, 
în timp ce fotoreporterul înregistra 
pe peliculă imaginile feeriei tinere
tului, să ne notăm în carnet fiecare 
amănunt, fiecare discuție. Ne-am
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ATLETISM ,

ATLEȚII AU
Pe fișele de performanțe au

Parcă e un făcut 1... Zile întregi 
cerul e senin, atmosfera e liniș
tită și caldă, dar cînd vine sfîr- 
șitul săptămînii timpul se burzu- 
luiește, parcă în ciuda sportivi
lor. Sînt unele ramuri sportive 
la care vremea poate că nu are 
e influentă atît de hotărîtoare 
asupra rezultatelor așa cum are 
la atletism. Ploaia de sîmbătă 
a muiat serios pistele, care și 
așa n-au avut timp să se zvînte 
bine după ploile trecute, și o 
pistă grea înseamnă zecimi de 
secundă în plus la cursele scurte, 
secunde întregi la cele lungi și 
centimetri în minus pentru sări
tori. Asta ca să nu mai vorbim 
de influența negativă pe care 
timpul nefavorabil o are și asu
pra psihicului concurenților.

Timpul netavorabil și pistele 
grele au tost, după părerea noas
tră, caracteristice pentru întrece
rile etapei inaugurale a ediției 
din acest an a campionatului re
publican de atletism pe echipe. 
Și totuși chiar în aceste condi
ții grele, primul start din actua
lul sezon al multora dintre atle- 
ții noștri fruntași a fost însoțit 
de o serie de rezultate bune, 
care probează, înainte de toate, 
seriozitatea pregătirii efectuate

T/R
Vineri, sîmbătă și duminică, la Tunari

Două interesante competiții de tir
Concurs internațional pentru tineret

și „Cupa

Finele acestei săptămîni (vineri, 
sîmbătă și duminică) va aduce o in
tensificare a activității compctițio- 
nale de tir. Este vorba de două 
concursuri — unul internațional și 
altul intern — ambele găzduite de 
poligonul Tunari.

întrecerile internaționale vor reuni 
pe cei mai buni trăgători din lotu
rile de tineret ale României și 
R.S.F.S.R. Se vor disputa următoa
rele probe: armă standard 60 f. culcat 
și armă standard 3x20 f. — băieți 
și fete—pistol precizie, pistol viteză

caiac-canoe

Fondiștii au inaugurat—cu succes- 
noul sezon!

La startul dificilelor probe de 
fond rareori am înregistrat partici
pări record așa cum s-a întîmplat 
vineri la inaugurarea sezonului de 
caiac-canoe. Pe apele Snagovului, 
de-a lungul multor mii de kilo
metri, fruntașii acestor ramuri ale 
sporturilor nautice și-au disputat 
intîietatea în concursul organizat 
de clubul sportiv Dinamo, oferin- 
du-ne un plăcut spectacol sportiv 
și, totodată, prilejul de a constata 
o bună pregătire fizică și tehnică.

Este, desigur, o primă reflectare 
, a muncii depuse în lunile de iarnă, 

o primă opțiune pentru performan
țele — pe care Ie dorim cît mai ri
dicate — din acest sezon.

S-au desfășurat probe de fond 
pentru juniori și junioare, pentru 
seniori și senioare. Și-au înscris 
numele pe lista primilor râștigătorî 
ai întrecerilor de caiac-canoe din 
acest an :

C 2 juniori — 3 000 m. P. Năsta-

Cei mai mui/i participanfi — 54, cea mai disputată întrecere; proba de caiac 1 — 10 000 m, ciștigată de dinamovistul A. Sciotnic
Fcto: A Neagu

ÎN CIUDA TIMPULUI NEFAVORABIL

DEBUTAT PROMIȚĂTOR
fost înscrise cîteva rezultate valoroase

în această Iarnă. în același timp 
sint însă de criticat evoluțiile 
altor atleți care au înregistrat 
cifre nepermis de slabe, indife
rent de starea timpului și de fap
tul că ne aflăm abia la primii 
pași în noul sezon de concursuri.

Cel mai bun rezultat din ca
drul acestei etape l-a obținut 
campioana noastră olimpică la a- 
runcarea suliței MIHAELA PE- 
NEȘ, care cu cei 56,70 m obține 
cea mai bună performanță 
mondială a anului. Este foar
te important de subliniat și fap
tul că Mihaela a arătat o creș
tere de peste 4 metri față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, ceea ce ne face să 
ne gîndim că promisul record 
al lumii va putea deveni reali
tate.

Rezultate bune au mai înre
gistrat i Ioana Petrescu (24,5 s la 
200 m), Vasile Dumitrescu (15,76 
m la triplu ,■ record personal), 
Mihai Zaharia (7,51 m la lungi
me î rec. pers.), Cristian Ivan 
(4,52 m la prăjină; record repu
blican de juniori ; v. r. Dinu 
Piștalu 4,36 m); Iosif Naghi
(56,08 m la disc ; a avut două 
aruncări „depășite' de 58,76 m) 
etc. Aceste cifre, dar și încă al

Victoriei4*

• In etapa regională a campiona
tului republican de haltere au fost 
desemnați următorii ciștigători ai 
concursului din București. In ordi
nea categoriilor : M. Hinț (Dinamo) 
257,5 kg ; C. Istrate (Rapid) 280 kg ; 
A. Dumitrescu (Dinamo) 330 kg ; 
N. Fofiriță (Steaua) 315 kg ; A. An
gliei (Metalul) 347,5 kg ; V. Olteanu 
(Olimpia) 357,5 kg : I. Vlădăreanu (O- 
limpia) 365 kg.

și pistol calibru mare. Dintre re
prezentanții noștri menționăm pe 
Margareta Enache, Iuliana Daroczi, 
Ion Olărescu, Ștefan Caban, Lu
cian Giușcă, Marcel Roșea, Dan 
Iuga, Ștefan Popa. La această compe
tiție vor, fi alcătuite clasamente in
dividuale și pe echipe.

Simultan cu concursul internațio
nal se va desfășura și „Cupa Vic
toriei" — în organizarea comisiei 
orășenești de specialitate București. 
Vor lua parte cei mai buni trăgători 
(seniori și senioare) la probele de 
pușcă, pistoale și talere.

se — V. Năstase (Ancora Galați) 
15:48 ; C1 juniori — 3 000 m. D. 
Crăciun (Dinamo) 17:45. K 1 
seniori 10 000 m. A. Sciotnic (Dina
mo) 48:30, C 2 seniori 10 000 m., I. 
Suhov — P. Serghei (Steaua) 48:43, 
C1 seniori 10 000 m. I. Macarenco 
(Dinamo) 54:57, K1 senioare 6 000 
m. Hilde Lauer-Tătaru (Steaua) 
36:31, K 2 junioare 3 000 m. P. Tu
lea — A. Feodotov (Steaua) 16:36,5, 
K1 junioare 3 000 m. I. Evdochi- 
mov (Steaua) 17:40, K1 juniori 
3 000 m. R. Rujan (lotul republi
can) 15:48, K 2 juniori 3 000 m M. 
Smul — P. Graciov (lotul republi
can) 14:21.

Au participat caiaciști și ca- 
noiști de la Dinamo, Steaua, Anco
ra Galați, Școala sportivă nr. 2 
București, Universitatea București, 
Voința București, Olimpia Bucu
rești, Clubul sportiv școlar, pre
cum și componenți ai lotului re
publican de juniori. 

tele, anunță pentru acest an o 
recoltă bogată a atleților noștri, 
potrivit proverbului că „ziua bu
nă de dimineață se cunoaște".

Iată acum rezultatele înregis
trate în întîlnirile din categoria 
A de sîmbătă și duminică:

DINAMO — RAPID 179—133 
(bărbați 120—79; femei 59—54)

DINAMO — I.C.F. 169—145 
(115—84; 54—61)

RAPID — I.C.F. 155—153 
(106—89; 49—64). Rezultatul aces
tei întîlniri nu este încă oiicial 
deoarece s-a depus o contesta
ție care urmează să fie discutată 
de biroul federal.

STEAUA — ARGEȘ 182—123 
(130—67; 52—56)

STEAUA — BACĂU 182—117 
(133—59; 49—58)

ARGEȘ — BACĂU 154,5—149,5 
(92—98 ; 62,5—51,5)

CLUJ — BANAT 173—142
(110—92; 63—50)

CLUJ — BRAȘOV 169—142
(114—83; 55—59)

BRAȘOV — BANAT 158—152 
(94—102; 64—50)

Din foile de concurs am notat 
și cîteva rezultate individuale: 
BĂRBAȚI : 100 m : Ciobanu (D) 
10,7, Sărucan (Cluj) 10,8; 200 m: 
Iliescu (D) 22,2, Zamfirescu
(Steaua) 22,3; 400 m : Rățoi |D) 
48,9, Puiu (D) 49,0; 800 m: Da- 
maschin (Steaua) 1:53,3, Nicolae 
(St.) 1:53,9, Ungurean» (Bacău) 
1:54,0; 1500 m: Bloțiu (R) 3:55,6, 
Iordache (D) 3:57,4, Cioca (R)
8:57,6; 5 000 m: Barabaș (D)
14:33,8, Rusnac (St.) 14:38,0; 110 
mg : Hidioșanu (I.C.F.) 14,3, Jurcă

BOX

Astă-seară, prima partidă a turneului internațional 
de box din Capitală

Astă-seară, la ora 19, va răsuna 
în sala Floreasca primul sunet de 
gong al turneului internațional, la 
care participă echipele LOZB 
Lodz (Polonia), Wismut Gera 
(R.D. Germană) și Metalul Bucu 
rești. Interesul amatorilor de 
box pentru acest, turneu este am
plificat, printre altele, și de faptul 
că unii dintre componenții echipei 
Metalul își vor face o verificare 
utilă în vederea apropiatelor par 
tide cu naționala Cubei.

Prima gală programează con
fruntarea dintre formațiile Metalul 
și LOZB Lodz. Meciurile se 
anunță pasionante, dată fiind, pe

Absențe nemotivate pe
ORADEA, 30 (prin telefon). în

trecerile „zonei" de la Oradea au 
fost influențate negativ de absența 
boxerilor din regiunea Suceava (7), 
precum și a cîtorva pugiliști de la 
Minerul Lupeni și Aurul Brad. Ca 
surpriză poate fi notată înfrîngerea 
dinamovistului D. Ghizdavu (în reu
niunea a doua), de către P. Ghercea 
(Bocșa), prin descalificare.

REZULTATE TEHNICE : wF. Lu- - 
căci (Oradea) b.p. P. Galle (Timi
șoara), .1. Pop (Reșița) b.p. M. Vass 
(Salonta), N. Constantin (Oradea) 
b.p. St. Molnar (Timișoara), Gh. 
Stan (Buc.) b.p.. N. Tudor (Bocșa), 
AL Matias (Oradea) cîștigă prin 
neprezentarea adversarului; V. 
Gheorghe (Buc.) b..p. I. Ilie (Ora
dea), R. Lazea (Arad) b.p. D. 

Găinara (Oradea), C. Anton (Buc.) 
b.p. Gh. Enculescu (Arad), Al. 
Ciurea (Oradea) b.p. P. Ghercea

(D) 14,8, Schneider (Banat) 14,8 ; 
400 mg : Jurcă (D) 52,9, Mihăies- 
cu (R) 53,6. Schneider (Banat) 
54,0, Burcă (I.C.F.) 55,0; 3 000 m 
obst. : Vamoș (D) 8:53,0, Căpraru 
(Cluj) 9:13,4, Caramihai (St.) 
9:20,8; lungime: Zaharia (R) 7,51, 
Sărucan (Cluj) 7,36; triplu: Du
mitrescu (D) 15,76, V. Răuț (R) 
15,53, Bloos (R) 15,15; înălțime: 
Spiridon (D) 2,00, Mitilecis (I.C.F.) 
2,00 ; prăjină : Piștalu (D) 4,62, 
Ivan (R) 4,52, Astafei (St.) 4,40, 
Simionescu (St.) 4,40; greutate: 
Gagea (D) 16,32; disc: Naghi 
(St.) 56,08, Sălăgean (Brașov)
50,06 Hededuș (Ban.) 49,98; su
liță: W. Socol (St.J 67,20, Silaghi 
(I.C.F.) 64,96; ciocan: Costache 
(D) 62,40, Tibulschi (D) 61,24;
4x100 m: Dinamo 41,7; 10 km 
marș : Popa (St.) 47:07,8, Caraiosi- 
foglu (D) 47:56,0.

FEMEI : 100 m: Petrescu (R) 
12,4, Damian (Br.) 12,6 ; 200 m : 
Petrescu (R) 24,5, Ec. Vitalios 
(Br.) 25,5, Gheorghe (Argeș) 25,9 ; 
400 m : Silai (Cluj) 57,0, Vitalios 
(Br.) 57,8. Gabor (R) 59,4, Baciu 
(Bacău) 59,4; 800 m: Baciu (Bac.) 
2:13,2, Gabor (R) 2:13,7, Bîrsan 
(D) 2:16,0; 80 mg: Vintilă (D) 
11,6, Enescu (I.C.F.) 11,8, Tănase 
(Cluj) 11,9; lungime: Viscopo- 
leanu (St.) 6,05, Vintilă (D) 5,85, 
Salamon (St.) 5,72; înălțime:
Bonei (R) 1,64, Munteanu (Bacău) 
1,60, Radu (St.) 1,57; greutate: 
Sălăgean (Br.) 15,54, Lefter (I C.F.) 
13,47, Oros (St.) 13,40; disc: Ca
taramă (Argeș) 50,78, Oros (St.) 
46,74, Moțiu (I.C.F.) 43,24; suliță: 
Peneș (D) 56,70, Stanca (R) 45,52, 
Neacșu (Argeș) 45,02; 4x100 m: 
Brașov 50,1, I.C.F. 50,3.

ROMEO VILARA

de o parte valoarea pugiliștilor 
polonezi, iar pe de altă parte do
rința unora dintre boxerii români 
de a fi selecționați în echipa „na
țională". Iată, de altfel, progra
mul : C. Pop — Drozdal ; I. 
Lungii — Kardas ; C. Stanef — 
Radzikowski ; Gh. Bădoi — Pro- 
liol ; I. Crăciun — Filipiak ; A. 
Maiai — Sobiech ; V. Badea — 
Misîak ; D. Ghizdavu — Stan- 
cikowski ; V. Trandafir — Ku- 
zinski ; M. Niculescu — Kubacki.

Joi, de la ora 19, arbitrii vor 
chema în ring — tot în sala Flo
reasca — echipele Metalul și 
Wismut Gera.

ringul de la Oradea
(Bocșa); F. Maier (Timișoara) b. 
dese. 3 Al. Bora (Oradea), N. Dineu 
(Cugir) b.p. A. Juju (Oradea). Ar
bitrii M. Voiculescu, A. Troncotă 
(Craiova), I. Sacaci, I. Chendreanu, 
(Cluj), L. Krauser (Timișoara) și 
P. Mihelfi (Oradea) și-au adus con
tribuția la reușita reuniunilor.

ILIE GHIȘA -coresp.principal.

Adunarea 
generală 

a Asociației 
Presei Sportive

Sîmbătă, 29 aprilie a.e.; a 
avut Ioc adunarea generală a 
Asociației Presei Sportive de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia. Au fost prezenți ziariștii 
sportivi din Capitală și din țară, 
membri ai asociației și invitați 
din partea conducerii Uniunii 
Ziariștilor și Con~iliului Gene
ral al UCFS.

In cadrul adunării au luat ct>- 
vintul tov. Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor, și 
tov. Miron Olteanu, vicepreșe
dinte al UCFS.

Participanții Ia adunare au 
dezbătut activitatea desfășurată 
și sarcinile de viitor ale Asocia
ției Presei Sportive, au adoptat 
planul de activitate Pe anul 
1967 și Regulamentul de func
ționare a Asociației.

In încheierea lucrărilor, a fost 
ales Comitetul Asociației Pre
sei Sportive. In funcția de pre
ședinte a fost ales tov. Aurel 
Neagu, redaclor-șef al revistei 
Fotbal.

NOU LA PRONOSPORT 
Și PRONOEXPRES!

în mod experimental începînd cu 
concursul din 30 aprilie a.c. la Pro
nosport și de astăzi 3 mai la Pro- 
noexpres, ca urmare a sugestiilor 
participanților, se aplică o serie de 
măsuri menite să îmbunătățească 
sistemul de premiere.

La PRONOSPORT, începînd cu 
concursul sus-amintit, se vor acorda 
premii pe trei categorii: I: 13 din 13, 
a Il-a: .12 din 13 și a III—a: 11 
din 13 și un premiu excepțional de 
75.000 lei (în care se include un 
autoturism) atribuit prin tragere la 
sorți în aceleași condițiuni ca și pînă 
acum.

Plafonul minim al valorii unitare 
a premiilor întregi se stabilește la 
20 Iei.

La PRONOEXPRES, pentru atri
buirea premiilor obișnuite în bani se 
vor efectua două extrageri după 

cum urmează : extragerea 1 : în ace
lași mod ca și pînă acum inclusiv 
participarea, categoriile de premii, 
cotele repartizate acestora din fon
dul de premii, plafonul maxim, atri
buirea premiului excepțional de 
25.000 lei etc.

Extragerea a II-a (6 numere de 
bază și 2 numere de rezervă din 49) 
cu următoarele categorii de premii: 
categoria I: 6 din 6 și 6 din 8, a 
11-a; 5 din 6, a IlI-a: 5 din 8, a 
IV-a: 4 din 6, a V-a: 4 din 8, a 
Vl-a: 3 din 6.

Toate prevederile regulamentare 
referitoare la extragerea I (reparti
zarea premiului excepțional de 25.000 
lei ctc.) se vor aplica în mod iden
tic și la extragerea a Ii-a.

Plafonul minim al valorii unitare 
a premiilor întregi se stabilește la 
20 lei

PRONOEXPRES

Rezultatele concursului nr. 17 din 
26 aprilie 1967.

Extragerea I: categoria I: 1 va
riantă a 150.000 lei; a Ii-a: 10,5 
a 7.535 lei; a IlI-a: 70,5 a 1.208 
lei; a IV-a: 415.5 a 263 lei; a V-a: 
J 340,5 a 81 Iei; a Vl-a: 6679,5 a 
22 lei.

Report la categoria I: 56.942 lei. 
Extragerea a II-a — Categoria a 

II-a: 1 variantă a 26.738 Iei și 
31.5 a 1.738 lei; a II l-a: 833,5 a 
90 lei; a IV-a: 8334,5 a 22 lei.

Report la categoria I: 47.582 Iei.

Premiul de categoria I de la ex
tragerea 1 i-a revenit lui Fănică 
loan din comuna Bod reg. Brașov.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 17, 
ETAPA DIN 30 APRILIE 19€7

1. Dinamo Pitești — Rapid x
2. U.T.A. — steaua 1
3. Univ. Cluj — Petrolul 1
4. Farul — Jiul 1
5. Steagul roșu — Univ. Craiova 1
6. Oltul Rm. V. — Metalurgistul 1
7. Gaz metan — C.S.M. Sibiu x
8. Minerul Lupeni — Minerul B.M. 2
9. Cagliari — Internazionale x

10. Foggia — Napoli x
11. Lazio — Mantova 1
12. Lecco — Brescia 1
13. Milan — Juventus 1

Fond de premii : 473 612 lei, din
care report la fondul general 82 718 
lei.



Ziua

(U rmare (fin pag. I)

dat insă curînd seama că este impo
sibil să aduni intr-an carnet chiar 
numai impresiile unei singure ore 
petrecute aici, în acest orășel al 
veseliei. Am renunțai și ne-am pro
pus ca la această oră lîrzie de 
noapte, cind ultimele artificii se 
si.ag in oglinda de basm a lacului, 
să vă oîezan uogr o scurtă sec
vență a săi'balorii.

Ciți actori ș; cîți spectatori au 
fost în păicui Herăstrău ? Credința 
mea este că, în iapt. fiecare dintre 
cei veniți aici au fost și actori și 
spectatori l î-am văzut ciulind și 
jucînd în minunate costume națio
nale pe artiștii din ansamblul stu
dențesc, pentru ca apoi să-i zăresc 
apiaudîndu-1 pe maestrul emerit al 
sportului D. Pirvulescu în timpul 
reușitei sale demonstrații și pe Ion 
Pîrcălab pentru cursele sale pe ex
tremă ; i-am văzui la lucru pe mi
cuții gimnaști (măiestria a fost de 
această dată invers proporțională 
Cu... vîrsia), pe handbaiiști și bo
xeri, pe scrimeri și haiierofiii, dar 
i-am reîntîfnit în calitate de înflă
cărați suporteri în timpul programu
lui ansamblului „Pernița". Poate 
că în aceasta a constat și imensul 
succes al sărbătorii: fiecare și-a 
adus contribuția la reușită.

De Ia 11 dimineața și pină dincolo 
de miezul nopții parcul n-a cunos
cut odihnă. Pe terenuri, pe scene, 
pe lac, in aer (da, nu vă mirați, cei 
mai rndemînatici piioți, parașutiști 
și acrobați, care îmbină curajul cu 
măiestria, și-au dat intîlnire pe 
scena... aeriană a parcului) au evo
luat reprezentanți de seamă ai ar
tei și ai sportului, dînd sărbătorii 
străluciri nebănuite. Seara, cind jo
cul artificiilor a dat semnalul de 
începere a Carnavalului, veselia a 
luat un nou... start.

A fost o zi minunată f Mulți din- . 
tre participanții ia marea sărbătoare 
a ZILEI TINERETULUI vor trece în 
caietele personale, în dreptul zilei 
de 2 mai 1967, însemnarea: „CEA 
MAI FRUMOASA ZI DIN VIAȚA 
MEA !".

tineretului

Pentru mied automobiliste — o 
curta pasionanta

Fotbalul iiu putea lipsi desigur 
din program

Cu toate pinzele sus 1

FOTOREPORTAJ
de V. BAG EA G

„Roata curajului" — primul pas | 
spre înălțimi:., |

Marea demonstrație de 1 Mai

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

PARADA SPORTIVILOR

Tradiționala paradă a sportivilor 
este deschisă de un grup de stegari 
din asociațiile și cluburile sportive 
bueureșicne. In urma lor, tinere 
gimnaste ale clubului „Gloria" se 
avintă in dificile și spectaculoase 
piramide, purtate pe motociclete. 
Defilează, intr-o aliniere perfectă, 
elevii și elevele din liceele Capi
talei, a căror repriză culminează 
cu inscripția „1 Mai" formată din 
trupurile tinerilor sportivi. Fete 
îmbrăcate in alb agită crenguțe de 
măr înflorit. Trec, in continuare, 
sportivi de Ia eluburile „Flacăra", 
și „Olimpia", in coloana cărora se

IN ȚARĂ
Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită în întreaga țară cu un nestăvilit 

entuziasm, sub semnul importantelor succese obținute de harnicul 
nostru popor, condus cu înțelepciune de partid. La demonstrațiile care 
au avut Ioc au participat — ca în fiecare an — și sportivii. Iată cîteva 
relatări transmise de corespondenții noștri :

BRAȘOV

Un fluviu viu, multicolor, alcă
tuit din 3 000 de sportivi și spor
tive ă încheiat demonstrația oa
menilor muncii din localitate. în 
coloană sint prezenți fruntașii 
sportului brașovean, cîștigătorii 
celor 66 de titluri de campioni 
republicani, numeroși component 
ai loturilor republicane și olim
pice, motocicliștii, jucătorii de 
tenis de cimp, luptătorii și fot
baliștii de ia Steagul roșu hand- 
baliștii, patinatorii și gimnaștii de 
la Dinamo, baschetbalistele de la 
Voința, reprezentanții celor 192 
de asociații sportive din oraș. 
Sportivii brașoveni au impresio
nat prin ținuta ireproșabilă, prin 
măiestria cu care au executat 
dileritete exerciții. Cu vii aplau
ze au fost primite carele ale
gorice ale cluburilor snortive 
Steagul roșu si Tractorul, spec
taculoasa piramidă executată pe 
motociclete de sportivii dinamo- 
viști care au Încheiat naiada.'. ;

CAROL GRUIA 

remarcă grupul de campioni para
șutiști ai țării.

Cu vii aplauze sint primiți spor
tivii clubului „Constructorul". 
Băieți, în costume roșii, încadrați 
de sportive cu eșarfe tricolore, pe 
un fundal de flamuri purpurii, în
scriu inițialele „P.C.R." In pas ca
dențat trec, prin fața tribunelor, 
sportivii cluburilor „Rapid" și 
„Progresul" ale căror demonstrații 
de volei și box, efectuate în mers, 
stirnesc admirația celor prezențL 
Carele alegorice ale cluburilor 
„Progresul" și „Dinamo" redau in 
mod sugestiv diversitatea sportu
rilor practicate in țara noastră.

Echipați in costume roșiL gal
bene și albastre, sportivii clubului 
Metalul înscriu, în fața tribunei 
ofieiale, inițialele Republicii Socia

CRAIOVA

4 500 de tineri și tinere, re- 
prezentînd cluburile Electropu- 
tere, Universitatea și cele 78 aso
ciații sportive din oraș au parti
cipat la demonstrația oamenilor 
muncit din Craiova.

în după-amiaza zilei de 1 Mai 
pe terenurile de sport din oraș 
și pe scenele instalate în Piața 
Unirii, Lunca Jiului și Parcul 
poporului au avut loc frumoaso 
festivaluri cultural-sportive.

ROMICĂ SCHULTZ

IASI

Cu încredere, entuziasm și jus
tificată mlncfrie pentru realizări
le mereu mai frumoase ale re
giunii, au demonstrat in acest an 
de f Mai sportivii moldoveni. 
Gratia și măiestria cu care elevii 
Liceului nr. 4 au executat ine
dite exerciții de gimnastică, si
guranța cu care elevele Liceului 
nr. 2 ati mînuit eșarfele și cercu
rile au smuls ropote de aplauze. 

liste România, sub o ghirlandă vie 
formată din sportive eehipate în 
alb.

Cu mișeărî suple și elegante au 
evoluai studenții și studentele de 
la I.C.F. Viitorii profesori de edu
cație fizică au prezentat, într-o exe
cuție de virtuozitate, elemente de 
gimnastică acrobatică și ariistică.

Spectatorii aclamă defilarea gru
pului de sportivi fruntași ai țării. 
Printre ei se află campioni mon
diali, olimpici, europeni și cîști- 
gători ai diferitelor concursuri in
ternaționale, cei care au dus faima 
sportului românesc peste hotare.

La parada sportivilor bucureș- 
teni. demonstrație de sănătate, 
forță și vioiciune, au participat 
8 000 de tineri și tinere.

Un frumos car alegoric a ilus
trat sporturile în care reprezen
tanții lașului au obținut cele mai 
reprezentative victorii

D. DIACONESCU

TÎRGU MUREȘ

în cadrul demonstrației care a 
avut loc cu prilejul zilei de 
1 Mai, coloana sportivilor a im
presionat prin ținută, măiestrie și 
varietatea exercițiilor executate, 
în rîndul sportivilor care trec 
prin fata tribunelor remarcăm pe 
proaspătul campion mondial de 
tineret la spadă A. Pongraț, 
pe maestrul sportului Tiberiu 
Bone, în fruntea echipei AS.A. 
Tg. Mureș, lideră a seriei a II-a 
a categoriei B la fotbal, pe maes
trul sportului la popice Ludovic 
Martina, maestra sportului Eva 
Farkaș, campionul republican de 
juniori la lupte greco-romane 
Alinte Măgheran și alti sportivi 
fruntași. De mult succes s-au 
bucurat exercițiile la aparate 
efectuate pe un frumos car ale
goric de către gimnastele Școlii 
sportive din localitate.

I. PAUȘ și C. ALBU

PLOIEȘTI

în coloana sportivilor care au 
participat Ia demonstrația de 1 
Mai au fost prezenți maeștrii 
emerți ai sportului Cristu Vină- 
toru si Gheorghe Pahonțu, pre
cum și numeroși maeștri ai spor
tului, printre care gimnasta Ele
na Ceampeiea, fotbaliștii Dridea I, 
Badea. M. lonescu etc.

Ța un moment dat. marele bu
levard al castanilor s-a trans
format intr-un adevărat stadion, 

coloana formînd din mers tere
nuri de volei și handbal sau 
ringuri de box. O impresie deo
sebită a lăsat-o un grup de ti
neri care cu corpurile lor au în
scris în fata tribunelor : TRĂIAS
CĂ I MAI și PCJR.

GH. ALEXANDRESCU și 
C. NEGULESCU

SPORTUL POPULAR
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Poziția de lider obligă 
la o comportare exemplară!

Dinamo Pitești — Rapid 2 — 2 (0-1)
Stadionul „1 Mai-, 
Spectatori : 20.000.
Vremea și terenul :
Au înscris : Dumitriu __ , 

Prepurgel (min. 50), Năsturescu (min. 
82) și Naghi din 11 m (min 89).

Derbiul etapei, disputat la Pitești 
Intre Dinamo din localitate și Rapid 
București s-a încheiat, așa cum pre
văzusem tn avancronica de sîmbăta, 
cu un rezultat de egalitate : 2—2.
După părerea noastră, rezultatul este 
echitabil, chiar dacă el i-a nemul
țumit atît de mult pe jucătorii bucu- 
reștenl care, îndeosebi în finalul me
ciului, la acordarea loviturii de la 
11 m, au protestat îndelung și cu o 
vehemență de neingădnit. într-adevăr, 
rapidiștii au condus de două ori în 
această partidă și puteau chiar ob
ține cele două puncte dacă in min. 
84. la scorul de 2—1 pentru ei, 
Ionescu șl apoi Kraus, în cursul ace
leiași acțiuni ofensive, nu iroseau 
ocazii dare de gol, trăgînd succesiv 
In portarul Coman din poziții ex
trem de favorabile. Ratările celor 
doi înaintași giuleșteni au costal 
destul de mult Întreaga echipă la 
numai două minute după aceea. In 
timpul unui atac fără prea mari 
speranțe al dtnamoviștilor, mingea

foarte bune. 
II (min. 21).

Gazdele au învins cu prețul a mari eforturi
3 — 1 (1-1)U. T. A. — Steaua

ARAD, 30 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Stadionul U.T.A., 
timp frumos, teren bun, spectatori 
9 000. Au marcat: Voinea min. 16, 
Chivu min. 44 și 76, Traian Popescu 
min. 83.

„De vroo 3—4 ani, finalurile de 
campionat ne dau multă durere de 
cap, îmi spunea înainte de meci an
trenorul Dumitrescu. Umblăm cu... 
antinevralgicele în buzunar /“ Nor
mal ! U.T.A. se zbate in coada cla- 
ăamenultri, se află in zona nude răz
bat razele lanternei roșii. Tocmai de 
■ceea, meciurile desfășurate pe sta
dionul din Arad poartă amprenta 
luptei pentru puncte. In disperare 
do cauză, unii dintre spectatori cau
ți sâ-și susțină echipa oricum, chiar 
fi nesportiv. Păcat, pentru că publi
cul arădan este cunoscut ca obiectiv 
fi competent.

Steaua a început jocul foarte „tare*  
de parei ea ar fi fost tn coada cla
samentului. Greinieeanu (reintrat 
dup*  • luag*  absență din eauza unei 
boli) se antă in formă și cursele 
aale creeaa*  panic*  In careul adversa
rilor, iar centrările lui Ii dau prilej 
Ini Voinea si Încerce, periculos, 
poarta. 20 de minute oaspeții au 
avut inițiativa, au combinat bine și 
mi șutat puternic la poartă. In min. 
16 Steaua a luat ohiar eon ducerea 
prin punctai marcat de Voinea, după 
ae Cernea respinsese balonul trimis 
de colegul s*n  Biriu. Golul aduce... 

.Pori negri pe stadion, mai ales că, 
mire timp, se aflase e*  C.S.M.S. 
dbeerise două puncte la București ! 

'Echipa gazdă trece la ofensivă, for- 
țeazl egalarea dar datorită nervo- 

'.nității jucătorilor nu-și poate orga
niza bine acțiunile ofensive. U.T.A. 

iăfi masează adversariii in careu, însă 
Suciu colege toate baloanele și ta
bela de marcaj nu se modifică. In 
min. 39 Mețcas șutează puternic de 
la 3—4 ■ In Dumitru Nicolae. Lo
calnicii cer II m. Arbitrul consideră 
e*.  chiar dacă apărătorul Stelei ar 

^fi lovit balonul eu mina, ar fi fost 
un henț involuntar și nu acordă pe- 
nalti. Decizia 
țgna, Birău 
o atitudine 
ftagăresc

îi face pe Czako, 
fi Șchîopu să aibă 

huliganică. Ei il... 
arbitru Czako

Portarul timișorean reține iară dificultate șutul lui Frățilă
Neagu

ETAPĂ FURTUNOASĂ

Brașovenii—la 22 de puncte
roșu — Universitatea Craiova 1-0 (0-0)Steagul

bucurește- 
Coe și pe 

săriseră să
a fost săltată în careul 
nilor, a depășit pe Dan 
alți cîțiva jucători care 
o lovească cu capul, fiind apoi in
terceptată de Naghi care a înscris 
de la numai cîțiva metri. Spre sur
prinderea generală, arbitrul Gavrilă 
Pop anulează golul și acordă pitește- 
nilor ... 11 metri. Rapidiștii, însă,
reclamă ofsaid și protestează în mod 
nesportiv împotriva deciziei luate. 
Timp de aproape trei minute jocul 
este întrerupt. Antrenorii Rapidului 
pătrund pe teren pentru a-și potoli 
elevii, care se înfierbîntaseră peste 
măsură. Profitînd de situație, inter
vin în disputa și alte persoane 
aflate pînă atunci pe marginea te
renului, unele pentru a potoli spi
ritele, altele însă pentru a le incita 
și mai mult. Se produc, in conse
cință, și cîteva incidente regretabile 
între jucători și unele persoane in
trate pe teren. In cele din urmă, 
liniștea este restabilită, jocul se 
reia prin executarea cu succes de 
către Naghi a loviturii de la 11 m, 
scorul devenind egal. Mingea este 
pusă la centru, jocul se prelungește 
cu cîteva minute, care decurg în 
aceeași stare de tensiune. Atmosfera 
rămîne astfel înfierbîntată pînă după 
ieșirea echipelor de pe teren.

După încheierea partidei, în cabină, 

Preocup'ndu-sc în 
meci, U.T.A. obține 

în min. 44: Chivu a șutat, 
(în învălmășeală) a lovit 
lui Jenei și a intrat în

con- 
reia 
mod 
pus 

min.

din
pe care o 
cînd Tra-

încearcă să-1 lovească pe la spate. 
Jocul se reia după două minute, an
trenorul N. Dumitrescu reușind să-și 
calmeze jucătorii, 
continuare de...
cgalarea 
mingea 
piciorul 
poartă.

După 
echipele 
Reținem, 
(ntin. 59) 
lingă poartă ale lui Bităti din lovi
turi libere dc la 35 m. (min. 72 și 
73). în min. 76 arădanii iau 
ducerea. Igna centrează și Chivu 
pe lingă Haidu (care, într-un 
dc neînțeles pentru noi a fost 
«ă-1 înlocuiască pe Suciu). în 
80. o nouă mostră de indisciplină: 
Dumitriu Popescu îl faultează pe 

Jac, iar acesta, ca să nu răpună 
dator îl lovește cu pumnul pe bucu- 
reștean. Pe bună dreptate el a fost 
eliminat din joc.

în 10 oameni, U.T.A. luptă 
răsputeri pentru victorie, 
concretizează în min. 83, 
ian Popescu înscrie dintr-un unghi 
dificil.

Succesul gazdelor este meritat. Me
ciul ar fi putut primi o notă bună 
(pentru numeroasele faze de fotbal 
spectaculos la care și-au adus con
tribuita ambele echipe) dacă n-ar 
fost umbrit de atitudinile nespor
tive amintite.

Arbitrul Nicolae Rainea (Bîrlad) 
★ ★★★★. compot ent. corect și, 
mai ales, curajos. Nu s-a lăsat inti
midat nici de public și nici de cei 
patru jucători enumera ți mai înainte, 
pe care sperăm că Comisia de dis
ciplină îi va avea în vedere.

U.T.A. : Gornea 7 — Birâu 7, Ba
co ș 7, Cucla 7, Czako 5 — Igna 8. 
Mețcas 6 — Șchiopii 5 (min. 67 
Axenle 5j, Jac 6, Traian Popescu 7, 
Chivu 7.

STEAUA : Suciu 8 (min. 62 Hai
du 4) — Sătmăreaiiu 7. Jenei 7, Du
mitru Nicolae 7, Hălmăgeanu 5 — 
Negrea 5, Dumitru Popescu 6 —- 
Micit 4, Soo 5, Voinea 7. Creiniceanu 
7 (min. 49 Sorin Avram 5).

CONSTANTIN ALEXE

pauză jocul este mai calm, 
părînd mulțumite cu un X. 
totuși, bara lui Voinea 

și șuturile puternice pe

fi

că 
în

dar nu a făcut-o. 
aruncăm

întâmplate în repriza se- 
* ‘ * Rapidului,

arbitrul Gavrilă Pop ne spunea 
a acordat 11 metri pentru că, 
timpul săriturii, Dan Coe l-ar fi îm
pins cu mîinile pe Ilie Stelian, și 
că el fluierase infracțiunea. Desigur, 
arbitrul a fost mai aproape de fază 
decît noi și a putut aprecia mai 
bine. De aceea, nici nu putem con
testa decizia luată. Este însă cert 
că, spre deosebire de prima repriză, 
cînd a condus autoritar și cu com
petență, maniera sa de arbitraj din 
repriza secundă a favorizat crearea 
unei stări de tensiune în teren, cul- 
minînd cu scenele penibile din fi
nalul jocului. încă din minutul 50, 
de Ia înscrierea primului gol al 
piteștenilor (care a fost, de aseme
nea contestat de oaspeți pentru mo
tivul că înainte de a fi centrată spre 
Prepurgel mingea ieșise în aut) ar
bitrul a scăpat jocul din mină, să- 
vîrșind numeroase greșeli, printre 
care și nesancționarea unui fault 
comis în careul gazdelor asupra lui 
Năsturescu. Au fost destule momente 
în care arbitrul ar fi avut datoria 
să intervină energic, să elimine mă
car pe unul dintre jucătorii recal
citranți, "

Ar fi însă nedrept să 
totul în spatele arbitrului. Vinovați 
de cele 1'*  ?’ 
cundă sînt și jucătorii 
care și-au dat un frîu prea liber pro
priilor nemulțumiri, uitînd că po
ziția de lideri obligă și la o com
portare exemplară, în orice condiții 
de joc. în general vorbind, Rapidul 
a evoluat pe stadionul din Pitești 
la un nivel nesatisfăcător. Dacă apă
rarea s-a descurcat destul de bine, 
înaintarea. în schimb, a dezamăgit, 
în ciuda celor două goluri înscrise. 
Ionescu îndeosebi, dar și Dumitriu, 
au fost de nerecunoscut, la aceasta 
contribuind fără îndoială și lipsa 
din spatele lor a lui Dinu. Âu sur
prins din nou foarte neplăcut ati
tudinile nesportive ale lui Dan (a 
șutat deseori intenționat mingea spre 
tribune), care trebuie neîntârziat 
chemat la ordine.

în ceea ce-i privește pe piteșteni, 
aceștia au avut o frumoasă evoluție, 
îndeosebi în prima repriză, cînd 
și-au dominat copios adversarii. Ei 
au dovedit din nou că formează un 
,,unsprezece" valoros, greu de învins 
pe teren propriu. Păcat însă că în 
finalul partidei s-au lăsat și ei pradă 
nervilor.

Pentru cele petrecute pe terenul din 
Pitești, observatorul federal, antreno
rul Ilie Oană, a comunicat imediat 
după meci penalizarea celor două 
echipe. Așteptăm însă ca Federația 
de fotbal să analizeze temeinic in
cidentele ce au avut loc și să ia 
măsurile care m Impun.

Formațiile :
DINAMO PITEȘTI : Comun 7 — 

I. Popescu I, Barbu 7, ilie Stelian 6. 
David 6 — Țîrcovnicu 7, Dobrin 9 
— Radu 6 (din min. 59 C. ionescu 6), 
Naghi 7. Turcanu S (din min. 59 
Radu), Prepurgel c.

RAPID : Răducanu 8 — Lupescu 7, 
Motroc 8, Dan 5. Greavu 6 — Ja- 
maischi 7, Codreanu 8 — Năsturescu 
7, Dumitriu n 8, Ionescu 5, Kraus 5.

Arbitru : Gavrilă Pop (Brașov)

C FIRĂNESCU

Un meci al ocaziilor ratate
Dinamo București — Politehnica Timișoara 1 — 0 (1 — 0)

Stadionul Republicii, spectatori 
10 000, teren bun.

A marcat : Frățilă, min. 39.
Au ratat: Frățilă, Haidu. Regep. 

Grozea, Nunweiller VI, Cotormani, 
Pîrcălab, Surdan, Popanică !

Arbitru : AL Toth (Oradea)
★★★★

E>acă statisticienii ar ține o evi
dență și a ocaziilor ne care fot
baliștii le ratează într-un meci, 
atunci cu siguranță partida vedetă 
disputată pe «Republicii*  ar ocupa 
primul loc în returul acestui cam
pionat. De multă vreme publicul 
bucureștean n-a mai avut ocazia 
să asiste la un „festival al ghi- 
nioanelor*  înaintașilor, cînd la o 
poartă cînd la cealaltă, amuzîn-

30 (prin telefon, de 
nostru).

Tineretului, timpul

BRAȘOV, 
la trimisul

Stadionul 
bun, spectatori 9000.

STEAGUL ROȘU: Adamache 7
— Ivăncescu 7, Jenei 8, Alecu 8. 
Naghi 7 — Pescaru 6, Campo 6
— Necula 7, Gane 6, Goran 6, 
Gyorfi 5 (din min. 78 Selymesi).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Vasilescu 7 — Mihăilescu 7,
Mincă 8, Marin Marcel 7, Deliu 7
— Bîtlan 8, Ivan 8 — Ad. Po
pescu 6, Stănescu 6, Oblemenco 5, 
Cîrciumărescu 6 (din min. 59 M. 
Popescu 6).

Arbitru: V. Dumitrescu ★ ★★★

Da, jocul Steagul roșu — Uni
versitatea Craiova n-a fost „oaza 
de liniște*  a etapei, cele două 
echipe angajîndu-se din primul 
minut într-o dispută de o rară 
dîrzenie. De altfel, din acest 
punct de vedere, nimic de repro
șat celor 23 de fotbaliști care au 
luat parte la joc (Oblemenco, al 
24-lea, 
orice 
uneori

Dar 

că, sub aspect fotba- 
ar primi cu indulgență 

suficient. Ținînd 
de faptul că ambele

„s-a menajat*  evitînd 
întîlnire cu adversarul și 
chiar cu... balonul).
există alte capitole la care

partida desfășurată astăzi, aici, a 
rămas datoare. Bineînțeles că am 
putea rezolva simplu lucrurile, 
scriind aici 
listic, jocul 
calificativul 
însă seama 
formații dețin la ora actuală po
ziții destul de bune în clasament, 
credem necesar să... despicăm firul 
în patru.

Vrînd să-și adjudece (neapărat) 
cele două puncte, oamenii lui S. 
Ploieșteanu au plecat din start la 
atac. Cu înaintașii, cu mijlocașii, 
cu fundașii, 
pur și 
nilor.
într-o 
poate 
decît 

acest dar stă... cheia :
atacat neîntrerupt pînă în min. 
dar acțiunile lor se nășteau 

proporție de 90 la sută prin 
în- 

cu totul, năvălind 
simplu în terenul craiove- 

Desigur, nu e nimic rau 
asemenea orientare. Ce 

fi mai atractiv la fotbal 
spiritul ofensiv ? Dar... Ei, 

stegariiîn
au
75, 
în
forța împrejurărilor și erau... 
cheiate tot în funcție de corijunc-

cxecutînd

schimburi

du-se de neputința unor jucători 
de a introduce balonul în plasă 
din ocazii de gol cu care nu te 
întîlnești decît o dată la... zece 
meciuri 1

N-avem nimic împotriva amu
zamentului. Jucătorii îl pot oferi 
din plin spectatorilor 
driblinguri prelungite, plonjonuri 
cu capul spre un balon, 
de direcție care să pună în de
rută adversarii (vezi, Dobrin). Ei 
își pot permite orice fantezie care 
îneîntă ochiul dacă ea este în in
teresul echipei. în partida de care 
ne ocupăm n-a fost, însă, vorba 
de așa ceva. După părerea noa
stră a rata ocazii după ocazii, de 
la cîțiva metri cu poarta goală 
(Haidu — de trei ori, — Surdan, 
Frățilă, Regep și alții), nu mai 
este o chestiune care amuză ci 
una care Îngrijorează. Profităm, 
deci, de... ocazia (nedorită de noi) 
oe care ne-a oferit-o această par
tidă, pentru a pune în discuție, 
în special a antrenorilor acestor 
echipe, problema eficacității îna
intașilor. în acest joc, prin punc
tul înscris de Frățilă echipa din 
șoseaua Ștefan cel Mare a obținut 
cel de al cincilea gol de la în
ceputul returului. Cam puțin ! Du
minică, echipa a cîștigat, a acu
mulat două puncte prețioase în 
clasament și continuă urmărirea 
liderului. Bucurie în tabăra dina- 
movistă. Dar dacă în această cursă 
a ineficacității timișorenii reușeau 
totuși două lovituri bune și re
zultatul le-ar fi fost favorabil, 
care ar fi fost atunci explicația 
dinamoviștilor ? Una singură, 
după părerea noastră, aceea pe 
care și-o impută astăzi timișorenii:

i

obicei — 
remarcat 

să treacă 
realizat...

jocul de la 
(erau întot-

tură. Din linia celor 4 înaintași, 
singur Necula și-a păstrat calmul 
(de altfel el a și înscris punctul 
victoriei în min. 58, la imul din 
puținele faze ale brașovenilor în 
care fotbalul a fost... repus în 
drepturi), evoluînd aproape de 
ceea ce se cere unui fotbalist de 
categoria A. Restul (Gane, Goran, 
Gyorfi) au fost prezenți la fie
care fază, au pus piciorul (sau 
umărul) și doar atît.

E drept că una dintre cauzele 
lipsei de organizare a jocului bra
șovenilor a constat și 
tuoasa activitate a 
Pescaru (în special) și 
amîndoi în zi slabă. Punctul forte 
al gazdelor — ca de 
apărarea din care s-au 
Alecu și Jenei. Nelăsînd 
nimic, Steagul roșu și-a 
planul : are acum 22 de puncte

Ceva mai mult pentru fotbal au 
făcut studenții olteni. Adoptînd 
sistemul Alf Ramsey (1—4—4—2) 
oaspeții au reușit să facă o im
presie favorabilă în 
mijlocul terenului 
deauna în superioritate numerică' 
și atacurile lor (în special spre 
sfîrșit, cînd minute în șir s-a 
jucat la o singură poartă) au avut 
mai multă consistență. Coloratura 
tehnică și tactică a echipei craio- 
vene au dat-o 
Bîtlan și Ivan 
Alecu și Jenei 
buni oameni ai 
Universitatea Craiova 
vinsă de pe teren.
primul rind pentru un fapt amin
tit la începutul acestor rînduri : 
Oblemenco, „omul cu șutul*  n-a 
contat, și în al doilea rînd, preo
cupările pentru apărare ale lui 
Cîrciumărescu și Ad. Popescu (M. 
Popescu, apoi) i-au lipsit dc pros
pețime și forță în fazele create 
la poarta lui Adamache.

în condițiile în care nu ai cine 
să finalizeze golul nu putea fi 
obținut decît la noroc. Deci .. 
Și craiovenii au plecat de la Bra
șov doar cu satisfacția că au jucat 
în ansamblu ceva mai bine, mai 
clar, decît învingătorii lor.

în dcfec- 
mijlocașilor 

Campo,

cei doi mijlocași, 
care împreună cu 
au fost cei mai 

partidei. Și totuși, 
a ieșit în- 

De ce ? în

VALENTIN PĂUNESCU

ineficacitate în fazele de finali 
zare. Așadar, din meciul acesta, 
cele două conduceri tehnice, bucu- 
reșteană și I 
tras decît o 
îmbunătățirea jocului atacanților. 
Pentru că în rest meciul a fost 
destul de vioi (în special în final), 
fazele de poartă au fost destul 
de numeroase și în general a ieșit 
în evidență buna pregătire fizică 
a fotbaliștilor.

La bucureșteni, o revedere plă
cută — Pircălab — care a adus 
un suflu nou echipei și care, fără 
să se „bată*  prea mult pentru 
balon, și-a demonstrat incă o dată 
valoarea. Excelenți Nunweiller III 
și Ghergheli, portarii Datcu și 
Popa, într-o continuă creștere va
lorică, și Dinu. O bună impres e 
au lăsat Lereter, Răcelescu și Pe 
trovici.

în min. 37 dinamovistul Popa 
s-a accidentat. După terminarea 
jocului am stat de vorbă cu el 
Este vorba de o simplă întindere, 
așa că atît echipa sa cît și lotul 
național vor putea conta în foarte 
scurt timp pc serviciile lui.

-Au jucat formațiile :

timișoreană, n-au de 
• singură concluzie .

Da tenDINAMO BUCUREȘTI :
9 — Popa 8 (din min. 37 Stoe- 
nescu 8), Nunweiller III 9, Dinu 
8, Ștefan 7 — Ghergheli 8. Nun
weiller VI 8 — Pîrcălab 7, Grozea
6, Frățilă 6, Haidu 5.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Popa 9 — Bodrojan 7, Răcelescu 
8, Lereter 8, Rotaru 7 — Grizea
7, Petrovici 8 — Cotormani 6, 
Surdan 7, Regep 6, Popanică 5.

CRISTIAN MANTU



0OTBAL
0 VICTORIE
FOARTE PREȚIOASĂ A IEȘENILOR

Note între 7 și 9 înaintării clujene
Progresul—C.S.M.S. 1-2 (0-1)

C.S.M.S. — echipa fruntașă 
acum un an, echipă care în pre
zent se chinuîe pur și simplu pen
tru a-și menține locul în cate
goria A — a obținut duminică o 
nesperată victorie în Capitală : 
2—1 cu Progresul. Este adevărat, 
e prima victorie în deplasare a 
ieșenilor în acest campionat, dar 
cît de prețioasă poate fi ea, cît 
de mult pot conta aceste două 
puncte cîștigate în etapa a XXI-a! 
„Pasarea" lanternei roșii timișore
nilor poate constitui un moment 
decisiv pentru C.S.M.S., poate da 
încredere jucătorilor ieșeni, îi 
poate stimula într-un joc mai bun 
în etapele viitoare, le poate da 
speranțe (desigur justificate) că vor 
evita retrogradarea.

începutul meciului nu 
cîtuși de puțin victoria

Universitatea — Petrolul 5 — 2
CLUJ, 30 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Cam golaș, frumosul 
stadion clujean la această partidă 
Universitatea — Petrolul care se a- 
nunța foarte importantă pentru fot
baliștii clujeni și pentru suporterii 
lor prin prisma situației precare în 
clasament a studenților. Cei care an 
lipsit an pierdut ocazia de a-și vedea 
echipa lor favorită comportîndn-se 
mult mai bine decît în toate celelalte 
jocuri disputate „acasă“ în acest cam
pionat.

Intr-adevăr. în meciul cu Petrolul, 
care a avut momente de mare spec
tacol. goluri splendide și... lovituri 
de teatru gazdele au realizat un joc 
remarcabil. în general, meciul a fost 
bun ca ritm și intensitate, mai slăbuț 
însă din punct de vedere tehnic. Echi
pa locală, așa cum spuneam, s-a pre
zentat neașteptat de bine, impunîn- 
du-se mai ales linia de atac, în care 
Marcu și Ivansuc, cu tot fizicul lor 
de „pater familias44 s-au mișcat ca 
în prima tinerețe fotbalistică. O notă 
bună lui Szabo care, intrînd acci
dentat, în cele 18 minute cît a stat 
pe teren și-a făcut totuși simțită pre
zența printr-un joc în viteză, adesea 
derutant. Adam — o surpriză ! De 
un real ajutor atacului a lost însă 
și jocul foarte bun al tinerilor mijlo
cași Mustețea și Oprea care i-au în
locuit cu succes, datorită mișcării lor

mai rapide în teren,
Vasile Alexandru și 

Trebuie spus însă

(2 — 2) rește iar mingea... îi păcălește pe a- 
mîndoi. Pahonțu, venit din urmă, 
vrînd să îndepărteze pericolul trimite 
balonul Iui Dragnea. Acesta îl oprește 
cu pieptul și, poate și cu antebrațul. 
Tnsă în mod cu totul involuntar. Ar
bi trul dictează totuși 11 m. Obser
vatorul federal, Coloman-Braun, cu 
care am stat de vorbă după meci 
consideră și el că a lipsit ELEMEN
TUL INTENȚIONAL la această fază 
și ca atare hențul nu trebuia acordat. 
Marcu a executat lovitura și: 4—2. 
în min. 70 Adam a marcat și cel de-al 
cincilea gol.

Asa cum am spus, meciul a fost 
palpitant; din păcate însă în repriza 
secundă, pe măsură ce ne apropiam 
de final, din cauza greșelilor arbi
trului de centru care, dorind să lase 
jocul liber a deschis poarta spre un 
joc dur. calitatea meciului a scăzut. 
Au fost și momente cînd arbitrul N. 
Mihăilescu (București) a scăpat jo
cul din mîini fluierînd în funcție de 
...cererile publicului. Ca urmare *★

UNIVERSITATEA: Gaboraș 5 — 
Sztike 6. Pexa 8, Anca 7, Cimpeanu 
7 — Mustetea 8, Oprea 8 — Marcu 
9, Ivansuc 8, Adam 7. Szabo 7 (min. 
18 Brelan 7).

PETROLUL: M. Ionescu 6 —• Pa- 
honțu 7, Dragnea 6, Florea 7, Mocanu 
7 —- Dincuță 7 (din min. 58 Dragomir 
6). Roman 6 — Oprișan 6, Dridea 1 
7, Badea 8, Dridea II 6.

pe experimentalii 
Petru Emil.

din capul locului 
că Ia stabilirea rezultatului final, a 
numărului mare de goluri înscrise au 
contribuit și o serie de factori, să-i 
numim externi. Este vorba de evolu
ția mult mai slabă ca de obicei a lui 
Gaboraș, care a înlesnit marcarea ce
lor două goluri de către oaspeți, pre
cum și de lovitura de la 11 m acor
dată cu larghețe de arbitru în fa
voarea gazdelor.

Meciul a „pornit" furtunos cu 3 go
luri în primul sfert de oră. Primul 
a căz.ut pe negîndite (min 11) la un 
contraatac ploieștean și el a fost opera 
lui Dridea II. După două minute, ta
bela de marcaj a indicat 1—1, auto
rul golului clujean fiind Ivansuc care 
trecuse mult prea ușor prin apărarea 
oaspeților. Doar două minute au mai 
trecut și, la un atac al clujenilor, 
Mocanu a încercat să-i trimită mingea 
înapoi lui Ionescu. dar Szabo a cîș- 
tigat balonul, a trecut și de Ionescu 
înscriind în poarta goală.

In min. 31, din nou egalitate dato
rită unui „cap" bine pus de Dridea I. 
După pauză, în min. 51, Ivansuc în
scrie un gol splendid la capătul unei 
acțiuni Ia care a participat întreaga 
înaintare clujeană. Și iată și min. 62. 
In acest minut Bretan care îl înlocuise 
pe Szabo înaintează spre poartă. Io
nescu sare la balon, M. Bretan îl fe-

oaspeți. Apreciind probabil că 
scorul este suficient pentru vic
torie, ieșenii se retrag în apărare, 
chiar și Romilă (înlocuitorul lui 
Stoicescu), încadrîndu-se în siste
mul defensiv al echipei. Această 
greșeală tactică a oaspeților are 
ca rezultat o accentuată dominare 
a gazdelor, care aproape întreaga 
a doua repriză joacă în jumătatea 
de teren a C.S.M.S.-ului. Și, fi
resc, vine și golul : în min. 66 
Oaidă trimite balonul în bară iar 
Țarălungă reia în plasă de la nu
mai cîțiva metri : 2—1. în min. 
82 Progresul poate chiar egala, 
dar Al. Constantinescu și Șoan- 
gher se invită reciproc la expe
dierea în plasă a unui șut, fapt 
de care profită Vornicii. El lan
sează un periculos contraatac, 
oprit însă de Mîndru la marginea

Gol 1 Mîndru a fost și C.S.M.S. a luat

anticipa 
finală a

MIRCEA TUDORAN

Avantajul terenului și a spus cuvîntui
Farul - Jiul 2 — 1 (0 — 0)

conducerea 
Foto : T. Roibu

oaspeților. Dimpotrivă, gazdele au 
pornit furtunos chiar de la primul 
fluier al arbitrului ți în min. 1 
Mateianu ratează o mare ocazie 
de a deschide scorul : Matei exe
cută o lovitură liberă de la 25 m 
lateral, lanul ți Vornicu bîjbîie 
copilărește, iar balonul ajunge la 
Mateianu care, neanticipînd această 
situație, trage pripit, de la numai 
6 m. pe lingă poartă. După ce 
ieșenii țin să ne arate că ți ei 
țtiu să... rateze (Lupulescu, în 
min. 3, deși singur cu portarul 
Mîndru, trimite mingea pe lingă 
bară), inițiativa trece aproape total 
de partea gazdelor. Dorind parcă 
să confirme pronosticurile noastre. 
Mateianu muncește mult, toate ac
țiunile de atac trec pe la el, 
combinațiile sale cu Țarălungă 
sînt de regulă periculoase. In min. 
8 la un astfel dc atac extrema 
stingă bucurețteană este oprită 
prin fault de Malschi : lovitură 
liberă la Mateianu, pasă bună Ia 
" ' acesta de la numai

cu capul peste poartă, 
sprijinul atacanților 

vine ți Al. Constan
tinii său este din pă-

Ultimele minute 
dramatice, 

peții luptînd cu disperare 
apărarea rezultatului, iar 
— dimpotrivă — pentru 
carea lui.

careului de 16 m. 
sînt de-a dreptul

PROGRESUL : Mîndru

oas- 
pentru 

gazdele 
modifi-

7 —
Georgescu 6, Măndoiu 6, Peteanu 
5, Ad. Constantinescu 6 — Al. 
Constantinescu 6, Șoangher 5 
Oaidă 6, Matei 6, Mateianu 
(min. 76 I. Popescu), Țarălungă

tradiția, scrisă în edi- 
eampionatului. Farul a 
de data aceasta avan-

7
7.

C.S.M.S. :
6,
7

Malschi 
Deleanu 
lescu 8 
(min. 55 
Incze IV

Constantinescu 8 
lanul 5, Vornicu 
- Ștcfănescu 6, Lupu-
Pop 7, Stoicescu 5,

Romilă 7), Cuperman 6, 
6.

7,

Arbitru
★ ★★★

: Aurel Pop (Oradea)

Oaidă, dar 
2 m trimite 
Deseori, în 
bucurețteni 
tinescu, dar 
cate nereglat, șuturile sale nime
rind de regulă departe de poartă. 
In consecință, în bilanțul Progre
sului se mai adaugă pentru această 
perioadă doar trei lovituri de colț. 
In acest timp oaspeții au fost 
notați cn : „greșeli elementare în 
apărare", „înaintare greoaie, lentă, 
blazată**.  „lipsă de zvîcnire în atac 
în ocazii favorabile**.  Iată însă 
că în min. 30 ieșenii sînt aplau
dați. O combinație de atac a lui 
Cuperman, Stoicescu ți Lupulescu 
pune în dificultate apărarea ad
versă, dar mijlocașul ieșean ra
tează. imitat dnpă numai cîteva 
secunde de Cuperman. Deși de mai 
scurtă durată, dominarea oaspeți
lor dă totuși rezultate pe... tabela 
de marcaj : în min. 37 Lupulescu 
primește o pasă de la Cuperman, 
se infiltrează în atac și, de la 
15 m, țutează imparabil în gol. 
In mod inexplicabil, gazdele slă
besc serios ritmul și „se văd“ că 
totuși joacă abia în min. 45 cînd 
Oaidă, de la 5 m, pierde un nou 
prilej de a înscrie. Vornicu a fost 
mai prompt...

Chiar în primele minute după 
reluare (min. 48), oaspeții îți mă
resc avantajul : Cuperman trece 
cu ușurință printre Ad. Constan
tinescu și Peteanu și șutează pu
ternic la păianjen : 2—0 pentru

CONSTANTIN MACOVEI

CONSTANTA. 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadionul 1 Mai, spectatori 10 000, 
timp frumos, teren bun.

FARUL: Uțu 7 — Georgescu 8, 
Tîlvescu 6. Mareș 6, Pleșa 6 — 
Manolache 7, Koszka 7 — Ologu 6 
(min. 46 Zamfir 9), Tufan 5, Iancu 
8, Kallo 7.

JIUL: Ion Vasile 9 — Dan 7, 
Stocker 8, Pop 7. Mihai 7 — Toia 
5 (min. 46 Crăciun 6), Sandu 7 — 
Martinovici 7, Libardi 6, Ionescu 5. 
Peronescu o.

Respectând 
lia actuală , a 
fructificat și
tajul terenului, obținînd victoria și 
în partida cu Jiul; o victorie reali
zată doar la un punct diferență, dar 
pe deplin meritată, ca urmare a 
„forcing‘‘-ului exercitat asupra par
tenerului de întrecere în marea ma
joritate a timpului. Intr-adevăr, con- 
stănlenii au declanșat ofensiva de 
la primul fluier de arbitru, masîn- 
du-și adversarul în jumătatea lui de 
teren și silindu-l la o 
ori desperată. Numai că, 
înscrie mai repede, băieții 
dărescu nu și-au ales cele 
mijloace, 
finalizare 
Iancu, pc 
adesea și 
înalte în fața careului mic, mai lesne

apărare une
dorind să 
lui Măr- 
mai bune 
totul în 

masivului 
prea

mizînd aproape 
pe tenacitatea 
care l-au „căutat 

prea stereotip cu baloane

de respins de fundașii centrali sau, 
în ultimă instanță, de inimosul și 
curajosul portar Ion Vasile. adevărat 
„înger păzitor" al buturilor petro- 
șenene.

Și totuși, și în aceste condiții, 
golul atît de insistent cerut de „tri
bune" a stat de două ori în vîrful 
bocancului lui Tu fan care, deși în 
poziții favorabile, a..., dat cu piciorul 
deschiderii scorului (în min. 35 și 
44).

înlocuirea lui Tufan cu Zamfir, 
după pauză, s-a dovedit cît se poate 
de inspirată. Căci la ritmul mai ri
dicat impus de fotbaliștii localnici. 
Zamfir a adăugat și o mai mare cla
ritate acțiunilor ofensive, dirijînd cu 
oportunitate numeroase baloane spre 
coechipierii din prima linie sau par- 
ticipînd efectiv la reușite „un- 
doi“-uri cu Iancu și Kallo. A trebuit 
parcă să vină golul înscris de Li- 
bardi (cu totul împotriva cursului 
jocului) pentru a sublinia puterea de 
luptă a fotbaliștilor constănteni care, 
după o clipă de descumpănire, au 
reînnodat firul ofensivei la poarta lui 
Ion Vasile, atacând deseori prin 
superioritate numerică și cu fun
dașul Georgescu. Și 
nu te după primirea 
restabilit echilibrul 
marcaj, pentru ca Ia 
aceea să obțină și punctul victorios.

Avînd de suportat asaltul dezlăn
țuit al fotbaliștilor constănteni. Jiul

deseori 
și cu

Ia numai 3 mi- 
golului, Farul a 

pe tabela de 
pujin timp după

a făcut o 
in prima 
proaspete, 
luciditate, 
situații destul de dificile.

Vom menționa reușita a două ac
țiuni rapide de contraatac (pe partea 
descoperită de... Pleșa) care s-au 
soldat cu o bară (Martinovici — min. 
31) și cu un gol (Libardi — min. 
64).

Și iată acum cum s-au înscris go
lurile : min. 64 — Martinovici este 
lansat pe aripa dreaptă, centrează 
precis la Libardi care înscrie, di
rect, din apropiere ; min. 67 — ajuns 
pe poziție de extremă dreapta, Geor
gescu î.și încheie acțiunea cu un 
șut-centrare pe partea opusă de unde 
Kallo expediază balonul în plasă. 
Min. 76 — o acțiune Zamfir-Kalîo- 
Iancu se încheie cu un șut al ultimu
lui în bara transversală, mingea re
vine în teren la. Mariolache care tri- 1 
mite plasat, jos, în dreapta portarului.

Arbitrul Ilie Dră ghici (Buc.) a i 
condus, în general, fără greșeală 
pînă în min. 50. In acest minut la 
scorul de 0—:0, el n-a sancționat o 
lovitură de la 11 m, un fault (clasic 
în careu, după părerea noastră) co
mis ide portarul Ion Vasile asupra lui 
Iancu care, scăpat singur în supra- , 
fața de pedeapsă, a fost „agă- 
țat44 pur și simplu și oprit să-și con
tinue drumul spre poartă. Din această 
cauză îl notăm cu : ★★★

figură onorabilă, în special 
repriză, cînd, cu forțele 
s-a apărat cu mai multă 
ieșind „constructiv44 din

GH. NICOLAESCU

CLASAMENTUL
1. Rapid 21 11 6 4 36-19 28
2. Dinamo București 21 10 4 7 27-20 24
3. Farul 21 9 6 6 32-27 24
4. Universitatea Craiova 21 10 3 8 28-28 23
5. Steaua 21 9 4 8 31-22 22
6. Steagul roșu 21 9 4 8 26-29 22
7. Dinamo Pitești 21 10 1 10 30-33 21
8. Jiul 21 9 2 10 37-26 20
9. Petrolul 21 8 4 9 21-22 20

10. Progresul 21 8 4 9 24-26 20
11. U.TA. 21 5 9 7 21-28 19
12. Universitatea Cluj 21 5 8 8 21-24 18
13. C.S.M.S. 21 6 5 10 25-47 17
14. Politehnica Timișoara 21 5 6 10 26-34 16

ETAPA VIITOARE
Universitatea Craiova - Di- Politehnica Tim. - Farul

namo Pitești Rapid - Steagul roșu
Steaua - Universitatea Cluj Petrolul - Progresul
C.S.M.S. — Dinamo București Jiul - U.T.A.

Astăzi, in „Cupa României 
sferturile de finală

î",

în „Cupa României" se dispută astăzi sferturile de finală, 
avea loc următoarele partide:

Craiova: C.F.R. TIMIȘOARA — PROGRESUL BUCUREȘTI 
Brăila: STEAUA BUCUREȘTI — FARUL CONSTANȚA 
Suceava : FOREST A FĂLTICENI — C.S.M.S. IAȘI 
Timișoara: MINERUL BAIA MARE — RAPID BUCUREȘTI

Vor

[ LEGENDA „INTER"
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

arți, 25 aprilie, orele 12. I.L. ÎS.
„Pentru
— cum

arți.
Zburam spre Sofia, 
funeraliile lui Inter" 

spunea Jack Berariu.
„Funeraliile lui Inter". . . 

dat sună acest cuvînt. aici, 
portul din Sofia, după corrida de 
la Madrid. Dar, așa e fotbalul. Timp 
de cinci ani, călătorind spre Berna, 
echipa Ungariei a măturat totul în 
cale, dar FOTBALUL a strecurat un 
mic veto în gheata lui Rahn și l-a 
înfipt în poarta lui Grosics, cu nu
mai cinci minute înainte de împli
nirea marii iluzii.

„Funeraliile lui Inter”. . . Așa s-ar 
părea. Astăzi, la Sofia, totul se ro
tește în jurul a patru litere : Ț.S.K.A. 
Cvartetul Ț.S.K.A., cu complicitatea 
cretei, pe toate casele, pe toate ma
șinile. „Samo Ț.S.K.A. !" Pretutin
deni Ț.S.K.A. In toate vitrinele, lă- 

^mîile sînt așezate „ă ’ — « " * «
Glazurile' ' ' 
asemenea, 
toate trotuarele — 
angajați în șotron, 
rioși pe careurile cu INTER si evi
tă, cu grijă, domeniile Ț.S.K.A. In 
apropierea bazilicei șotronului 
— INTER", cu o mare cruce de 
cretă. Are dreptate Jack Berariu : 
„Funeraliile lui Inter".

ar unde e Inter ?
La 15 km de Sofia. într-o vilă 

special închiriată : „Banki”. O 
vilă înconjurată de milițieni, la ce
rerea , lui 
Herrera ?“ 
apărat de

îteva
fossi"

„Samo Ț.S.K.A. !"

Ce du
ne aero-

la Ț.S.K.A." 
torturilor reproduc, de 
cvartetul victoriei: Pe 

Ț.S.K.A. Copiii, 
aterizează cu-

D
Herrera. „De ce, signor 
,,Pentru că Inter trebuie 
suporterii săi“. Simplu. . .

sute din cei 2 000 de „ti- 
au luat, cu asalt, „Balkan- 

turist“-ul, Aici, la albergo Bal
kan, e cartierul general al „interiș- 
tiior”. Azzurrii au invadat toate în
căperile. Holul e plin. La micul bar

nu mai e nici un loc. Coadă la cen
trala telefonică. Tifossi vor, cel pu
țin, să audă glasul lui Corso : „Signo- 
rina mi potrebbe dire il numero di 
telefono. . . Iniernazionale. . . Villa 
Banki“. Dar Herrera a prevăzut to
tul. Villa Banki tace.

întâlnire în hol cu poetul Yves 
Lecompte, ginerele lui Moratti. Se 
îndreaptă spre noi. îi cunoaște, foar
te bine, pe Oană și pe Covaci.

— Ce faci, Yves ?
— Am venit în căutarea punctului 

pierdut.
— Optimist ? ,
— Herrera contează pe un joc 

egal.
— Ce s-a întâmplat la Milano ?
— Am pierdut punctul grație sin- j 

gurei mingi care a intrat în terenul 
nostru timp de 40 de minute. 
Ț.S.K.A. a jucat prea dur. . .

—■ Apropo. Yves. Știi că în revista 
„Amfiteatru" ți-au apărut cîteva Poe
zii ?

— Așa sînteți voi, românii, dră
guți.

— Yves !...
— Lasă asta. îmi pare rău de Di

namo. Am auzit că nu mai merge 
cum a mers. Păcat ! O echipă mult 
mai buna decît Ț.S.K.A. Mai tehnică. 
Spuneți-mi, ce mai face nr. 10 de la 
Napoli ?

— Dobrin, continuă să joace 
Dar, foarte mult numai pentru el.

— Nu-i el de vină. De vină e cr. 
trenorul. Și lui Corso i-ar fi plăcut 
să tie claxon. Dar a fost obligat să 
devină piston.

Pe nesimțite am fost înconjurați 
de cîteva zeci de tifossi. Vor
besc de-a valma :

— Și Inter va învăța, curînd. să 
piardă.

de la
bine, i

e an-

(Continuare în pag. a 6-a)



„STATU QUO" ÎN CATEGORIA B RUGB!

După etapa a VII-a

SERIA I
DINAMO BACĂU — POLI

TEHNICA BUCUREȘTI 3—0 
(2—0).

BACĂU, 30 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Cei 10 000 de 
spectatori prezenti pe stadionul 
„23 August" au asistat la un ade
vărat derbi.

Partida a avut două aspecte 
distincte. în prima parte, după 
un început timid, localnicii își 
impun superioritatea, actionînd 
cu multă fantezie în atac, prin 
cei patru înaintași (Rednic, Dem- 
brovschi, Rugiubei și Comănescu), 
la care s-a adăugat adesea mij
locașul Cernal (cel mai bun de 
pe teren).

Primul punct este înscris de 
Comănescu (min. 20), care a re
luat in plasă o minge respinsă 
de apărarea adversă în urma 
unui șut al lui Rednic. Băcăua
nii atacă, de acum încolo, cu 
fundașii la centru, masîndu-și ad
versarii în propria lor jumătate 
de teren. Politehnica cedează din 
nou : in min. 35, Panait (infiltrat 
în linia de atac), după un reușit 
schimb de pase cu Dembrovschi, 
șutează iinparabil din interiorul 
careului : 2—0. Ultimul gol e 
realizat din penalti, de către Pa
nait (min. 77). La reușita între
cerii a contribuit și excelentul ar
bitra] al lui Iosif Ritter (Timi
șoara i.

GH. CIORANU
DINAMO VICTORIA BUC. — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—1 
(1—0). Din nou. dinamoviștii au 
evoluat nesatisfăcător. De data 
aceasta, bucureștenii, jucînd aca
să, nu au scos decit un rezultat 
de egalitate în fala formației 
Ceahlăul Cauza principală a 
acestor rezultate o constituie in
suficienta pregătire fizică de care 
dau dovadă jucătorii de la Di
namo Victoria. Dacă în prima 
parte a meciului Dinamo a avut 
mai mult timp inițiativa și a des
chis scorul, după pauză lipsa a- 
rătată mai înainte și-a spus cu- 
vîntul.

Fotbaliștii din Piatra Neamț au 
plecat cu un punct nesperat, 
care îi ajută toarte mult în lupta 
pentru evitarea retrogradării.

Golurile au fost marcate de 
Popa (min. 28) pentru Dinamo 
Victoria și Mungiu (min. 81) pen
tru Ceahlăul.

Arbitrul V. Dăscălescu — Con
stanta — a condus bine

P. V
SIDERURGISTUL GALAȚI — 

METROM BRAȘOV 2—O (2—0). 
Cu toată apărarea supranumeri-

m categoria c Doar Metalul Tîrgoviștc
și Olimpia Oradea au cîștigat în deplasare

SERIA EST
REZULTATE TEHNICE

Gloria C.F.R. Galați — Rapid 
Mizil 1—1 (0—0)

Metalul Buzău — Metalul Ră
dăuți 3—2 (2—0)

FI. roșie Tecuci — Victoria Ro
man 4—1 (3—1)

Unirea Focșani — Ancora Ga
lați 1—1 (1—0)

Foresta Fălticeni — Locomotiva 
lași 3—0 (3—0)

Minobrad V. Dornei — Petrolul 
Moinești 3—1 (1—0)

Gloria Bîrlad — Textila Buhuși 
1—0 (1—0)

CLASAMENT
1. Victoria Roman 19 12 2 5 39-20 26
2. Gloria Bîrlad 19 11 2 6 25-17 24
3. Me ta iul Buzău 19 11 1 7 32-33 23
4. Foresta Fălticeni 19 9 3 7 35-27 21
5. Ancora Galați 19 9 3 7 26-18 21
6. Minobrad V. D, 19 9 2 8 18-19 20
7. Unirea Focșani 19 7 5 7 23-16 19
8. Metalul Rădăuți 19 8 2 9 27-34 18
9. Pet. Moinești 19 8 1 10 36-32 17

10. Gloria CFR Gl. 19 6 5 8 20-25 17
11. Textila Buhuși 19 8 0 11 19-30 16
12. Rapid Mizil 19 6 3 10 19-22 15
13. Locomotiva Iași 19 4 7 8 15-29 15
14. Fi. roșie Tecuci 19 6 2 11 24-36 14

ETAPA VIITOARE : Locomotiva
Iași — FI. roșie Tecuci, Foresta Făl
ticeni — Gloria C.F.R. Galati, Meta
lul Rădăuți — Unirea Focșani, Ra
pid Mizil — Minobrad V. Dornei, Vic
toria Reman — Gloria Bîrlad. Texti
la Buhuși — Petrolul Moinești, An
cora Galați — Metalul Buzău.

SERIA SUD
REZULTATE TEHNICE

Electrica Fieni — Muscelul Cîm- 
pulung (nu s-a disputat)

C.F.R. Roșiori — Metalul Tîr- 
goviște 0—2 (0—1)

FI. roșie București — Progresul 
Corabia 4—0 (2—0)

SPORTUL POPULAR
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că, brașovenii n-au putut rezista 
puterii de luptă a gazdelor, care 
au dominat mai mult, încercînd 
deseori poarta — însă și ratînd 
în repetate rînduri. Scorul putea 
lua proporții dacă în repriza a 
Il-a înaintașii gălățenl ar fi in
sistat mai viguros la poarta ad
versă. Și să nu uităm, în plus, 
cele două bare ale înaintașilor 
Siderurgistului 1 Golurile au fost 
înscrise de S. Bretan (min. 42) și 
Cojocaiu (min. 43). Pentru joc 
dur au fost eliminați, in min. 44. 
Lazarovici (Metrom) și Lehăduș 
(Siderurgistul). A arbitrat foarte 
bine Octavian Comșa — Craiova. 
(S. CONSTANTINESCU și GH. 
ARSENIE — coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — PRO
GRESUL BRĂILA 1—1 (0—0).
Joc de slabă factură tehnică. 
Gazdele au deziluzionat pe miile 
de spectatori, care la sfîrșit au 
aplaudat pe oaspeți, pentru dîr- 
cenia cu care și-au apărat șan
sele. Au marcat: Pareșcura (min. 
57) pentru Progresul, și Muste- 
tea (min. 71), pentru Chimia. Bun 
arbitrajul prestat de R. Sabău — 
Cluj

(R. MUNTEANU-coresp.).

FLACĂRA MORENI — OȚELUL 
GALAȚI 2—0 (0—0). Echipa lo
cală a reușit să-și concretizeze 
superioritatea înscriind de două 
ori prin Albină (min. 69 și 74 — 
ambele goluri din 11 m). A con
dus bine Gh. Udrea — București.

(GH. ILINCA-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — POIANA 
CÎMP1NA 1—2 (0—1). Feroviarii 
n-au jucat la valoarea lor, comi- 
lînd numeroase gieșeli, ca ur
mare a nervozității exagerate. Au 
înscris: Moraru (min. 14) și Tr. 
Popescu (min. 58) pentru Poiana, 
respectiv Brindușescu (min. 88). 
Arbitrul Vasile Toma (București) 
a tolerat duritățile unor jucători 
(Rusu — C.F.R. și Bejan — Po
iana), care trebuiau eliminați.

(C. ENEA-coresp.).

OLTUL RM. VÎLCEA — META
LURGISTUL BUC. 2—0 (1—0).
Manifestînd o evidentă superiori
tate, localnicii au obținut o vic
torie meritată, în urma punctelor 
marcate de Udroaica (min. 38) și 
Mihăilescu (min. 49).

(ION PREDIȘOR - coresp.).

CLASAMENT
1. Siderurgistul
2. Dinamo Bacău

19 11 5 3 30-14 27
19 10 6 3 32-12 20
19 8 6 5 17-14 22
19 928 26-25 20
19 10 0 9 20-26 20

676 25-20 19

3. Chimia Suceava
4. Politehnica Buc.
5. Flacăra Moreni
6. Dinamo Vict. Buc. 19

Dunărea Giurgiu — S.N. Olte
nița 2—0 (1—0)

Stuful Tulcea — Rapid C. F. 
București 4—0 (2—0)

Electrica Constanta — I.M.U.
Medgidia 3—0 (0—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Pot tul
Constanta 2—0 (1—0)

CLASAMENT
1. Portul C-ța. 19 U 4 4 25-14 26
2. Electrica C-ța. 19 11 4 4 28-18 26
3. I.M.U. Medgidia 19 10 5 4 31-14 25
4. Met. Tîrgoviște 19 10 3 6 27-11 23
5. Dunărea Giurgiu 19 11 1 7 29-19 23
6. Oltul Sf. Gh. 19 9 2 8 33-30 20
7. Stuful Tulcea 19 7 5 7 24-28 19
8. S.N. Oltenița 19 8 2 9 20-21 18
9. Flacăra r. Buc. 19 7 2 10 34-38 16

10. Muscelul C-lung 18 5 5 8 13-20 15
11. Prog. Corabia 19 7 1 11 18-31 15
12. Electrica Fieni 18 6 2 10 21-25 14
13. Rapid C.F. Buc. 19 3 6 10 18-29 12
14. C.F.R. Roșiori 19 5 2 12 12-35 12

etapa viitoare : l.M.u. Medgi
dia — Progresul Corabia, FI. roșie 
București — Electrica Fieni, Metalul 
Tirgovlște — Dunărea Giurgiu, Mus
celul Cîmpulung — Rapid C.F. Bucu
rești, Portul Constanța — C.F.R. Ro
șiori, Oltul St. Gheorghe — Stuful 
Tulcea, S. N. Oltenița — Electrica 
Constanța.

SERIA VEST
REZULTATE TEHNICE

Mureșul Deva — Minerul Anina 
0—0

Progresul Strehaia — Autorapid 
Craiova 2—1 (1—1)

Tractorul Brașov — C.F.R. Ca
ransebeș 2—0 (1—0)

A.S.A. Sibiu — Aurul Zîatna 
3—0 (1—0)

Electroputere Craiova — Chi
mia Făgăraș 6—0 (3—0)

Victoria Tg. Jiu — Metalul Tr. 
Severin 7—2 (2—1)

Metalul Hunedoara — Victoria 
Călan 3—0 (2—0)

CLASAMENT
1. Met. Hunedoara 1» U 3 3 48-15 23
S. Minerul Anina 13 11 t S 35-24 24
3. Chimia Făgăraș 13 11 2 6 40-32 24
4. Electroputere Cv. 19 10 3 6 10-2S 23
5. Mureșul Deva 13 3 5 5 33-24 23

19 838 37-23 19
19 829 23-19 18
19 748 25-27 18
19 658 23-29 17
19 658 17-33 17
19 559 17-26 15
19 388 17-22 14
19 469 10-19 14

Metalurgistul

7. Metalurgistul Buc.
8. Poiana Cimpina
9. C.F.R. Pașcani

10. Ceahlăul P. N.
11. Oltul Km. Vîlcea
12. Prog. Brăila
13. Metrom Brasov
14. Oțelul Galați

ETAPA VIITOARE
— Flacăra Moreni, Oțelul Galați — 
Ceahlăul P. Neamț, Metrom Brașov
— Oltul Rm. Vîlcea, Dinamo Victoria 
Buc. — Politehnica Buc., Progresul 
Brăila — Dinamo Bacău, C.F.R. Paș
cani — Siderurgistul, Poiana Cîmpina
— Chimia Suceava.

SERIA A II-A
MINERUL LUPEN1 — MINE

RUL BAIA MARE 1—2 (1—0).
Localnicii au dat partial satisfac
ție și asta doar in prima parte 
a jocului. Condifia fizică a oa
speților și-a spus cuvintul spre 
finalul partidei. Minerul Lupeni 
a avut un început bun, reușind 
să deschidă scorul prin Cotroa- 
ză, in min. 7. După aceea însă 
băimărenii au începui să atace 
mai viguros, iar în repriza a 
Il-a ei au desiășurat o serie de 
acțiuni ofensive care ie-a adus 
victoria. Remarcăm, în mod spe
cial, cursele foarte rapide ale lui 
Drăgan și Sasu. De altfel, golul 
egalizator a fost înscris în min. 
59 de către Sasu (după părerea 
noastră însă din poziție de of
said). Din acest moment jucăto
rii ambelor echipe încep să re
curgă la durităfi și trebuie spus 
că arbitrul partidei M. Rotaru 
— Iași — (slab a/utat de V. Popa 
și V. Macovei, amindoi tot din 
Iași) nu a fost suficient de ferm 
și, in plus, a condus cu scăpări. 
In fine, golul victoriei este mar
cat în min. 80 de Drăgan.

(I. CIORTEA-coresp.).
UNIREA DEJ — A.S.A. TG. 

MUREȘ 1—1 (0—0). Circa 3500 
de spectatori (printre care 800 
de la Tg Mureș) au urmărit o 
partidă viu disputată, de un bun 
nivel tehnic, desfășurată în li
mitele sportivității. Echipele și-au 
împărțit perioadele de dominare. 
In repriza 1 loealnicii au insistat 
mai mult în atac, iar in cea de-a 
doua parte a jocului oaspeții 
și-au impus superioritatea teh
nică. Rezultatul este echitabil. 
Au marcat : Gherman (min. 71, 
autogol), pentru A.S.A. și Mar- 
dan (min. 82) pentru Unirea. Com
petent și autoritar arbitrajul 
prestat de A. Benlu — București.

(A. CONTRAI-coresp.).
A. S. CUGIR — INDUSTRIA 

SIRMEI-CIMP1A TURZli 1—0 
(0—0). Oaspeții au dezlănțuit 
atacuri periculoase și s-au apă
rat cu promptitudine in repriza I.

6. Tractorul Bv. 19 9 2 8 39-28 20
7. Victoria Tg. Jiu 19 7 4 8 30-33 188. Met. Tr. Severin 19 7 4 8 26-47 18
9. Victoria Călan 19 7 3 9 17-25 17

10. A.S.A. Sibiu 19 6 5 8 28-28 17
11. Aurul Zîatna 19 7 1 11 30-36 15
12. CFR Caransebeș 19 5 5 9 11-3? 15
13. Prog. Strehaia 19 4 4 11 27-36 1214. Autorapid Cv. 19 5 1 13 24-37 11

ETAPA VIITOARE Metalul Tr.
Severin — Progresul strehaia. Victo
ria Călan — Mureșul Deva, Chimia 
Făgăraș — Autorapid Craiova, Me
talul Hunedoara — Minerul Anina, 
A.S.A. Sibiu — Tractorul Brașov, 
C.F.R. Caransebeș — Aurul zîatna, 
Electroputere Craiova — Victoria Te. 
Jiu.

SERIA NORD
REZULTATE TEHNICE

Minerul Bihor — Minerul Baia 
Sprie 3—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Arieșul 
Turda 1—0 (I—0)

Chimica Tîrnăveni — Metalul
Copșa Mică 1—0 (1—0)

Recolta Cărei — Sleaua roșie
Salonta 1—0 (1—0)

Sătmăreana — Faianța Sighi-
șoara 2—0 (2—0)

Medicina Cluj — Metalul Aiud
5—1 (1—0)

Voința Reghin — Olimpia Ora-
dea 1—2 (0—1)

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 19 12 4 3 33-12 28
2. Medicina Cluj 19 11 5 3 34-15 27
3. Recolta Cărei 19 8 5 6 29-18 21
4. Chim. Tîrnăveni 19 10 1 8 30-27 21
5. Minerul Bihor 19 8 3 8 28-23 19
6. Min. Baia Sprie 19 8 3 8 29-25 19
7. Sătmăreana 19 8 3 8 21-21 19
8. Metalul Aiud 19 7 4 8 25-29 13
9. Metalul C. Mică 19 8 1 10 22-26 17

10. Faianța Sig. 19 8 1 10 25-33 17
11. Soda Ocna Mureș 19 5 6 8 20-29 16
12. Arieșul Turda 19 7 1 11 23-26 15
13. Steaua r. Salonta 19 4 7 8 18-33 15
14. Voința Reghin 19 6 2 11 16-36 14

ETAPA VIITOARE : Olimpia Ora
dea — Chimica Tîrnăveni, Metalul 
Aiud — Voința Reghin, Medicina 
Cluj — Minerul Bihor. Faianța Sighi
șoara — Soda Ocna Mureș, Minerul 
Baia Sprie — Recolta Cărei, Metalul 
Copșa Mică — Sătmăreana Arieșul 
Turda — Steaua roșie Salonla.

Gazdele au insistat mai mult în 
îepriza a ll-a (de altfel la începu
tul ei, în min. 40 Neamfu a și 
adus golul victoriei). A arbitrat 
bine A. Alexe — R. Vîlcea.

(M. VfLCEĂNU-coresp.)
CRIȘUL ORADEA — VAGO

NUL ARAD 2—1 (1—0). Joc viu 
disputat cu multe faze spectacu
loase purtate intr-un ritm susți
nut. Au înscris: Kun II (min. 35) 
și Suciu (min. 75) pentru Crișul, 
respectiv Schweillinger (min. 84) 
pentru Vagonul. O notă discor
dantă fată de ceilalți jucători 
au constituit-o Boroș și Schweil
linger (Vagonul) care au avut 
atitudini nesportive la adre
sa arbitrului și a jucătorilor oră- 
deni. Menționăm, de asemenea, 
că arbitrul P. Badea (Brașov) — 
care a condus în general bine — 
nu a fost susfinut în misiunea 
iui de arbitrii de tușă A. Contor 
și A Mothe (Sighișoara). Ultimii g 
doi au contribuit din plin la 
acordarea golului oaspeților din 
ofsaid și, de asemenea, la anu
larea golului lui Suciu din min. 86.

(I. GHIȘA-coresp. principal).

C.F.R. ARAD — C.S.M. REȘIȚA 
1—1 (1—0). A dominat mai mult 
C.F.R., dai a și ratat în aceeași 
măsură. Golurile au fost marcate 
de: Vlad (min. 16) pentru C.F.R. 
și Arno/chi (min. 61) pentru 
C.S.M. A arbitrat nesatisfăcător 
Sever Mureșan — Turda.

(G. NICOLĂIȚĂ-coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C S.M. SIBIU 0—0. In prima re
priză ambele echipe au jucat 
crispat, făcind greșeli elementare. 
In genetal, localnicii au avut 
inițiativa. Sibienii s-au apărat su- 
pranumeric (uneori cu 8—9 oa
meni) și portarul lor Coman a 
avut multe interveni ii salvatoare. 
A arbitrat A. Văduvescu — 
București.

(Z. RÎȘNOVEANU-coresp.)
C.F.R. TIMIȘOARA — CLU

JEANA 2—1 (1—1). Meci strîns, 
disputat cu multă dîrzenie și — 
din păcate — presărat cu duri
tăți. Au înscris: Hădăreanu (min. 
5) pentru Clujeana. Panici (min. 
43, din 11 m) și Bungău (min. 87) 
pentru C.F.R. Arbitrul Gh. Dră- 
gulici (Turnu Severin) a condus, 
în general, bine

(A. ARNĂUTU-coresp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 19 13 3 3 35-10 29
2. Minerul B. M. 19 13 2 4 32-18 23
3. C.S.M. Reșița 19 11 2 6 33-22 24
4. C.F.R. Tim. 19 10 4 5 35-24 24
5. A. S. Cugir 19 9 4 6 32-25 22
6. Vagonul Arad 19 10 1 . 8 43-18 21
7. Crișul Oradea 19 8 1 10 34-24 17
8. Clujeana 19 6 5 8 20-27 17
9. Ind. s. C. T. 19 6 4 9 21-27 16

10. Minerul Lupeni 19 6 4 9 21-38 16
11. Gaz m. Mediaș 19 5 5 9 21-34 15
12. C.S.M. Sibiu 19 6 2 11 25-33 14
13. C.F.R. Arad 19 5 3 11 17-32 13
14. Unirea Dej 19 3 4 12 18-55 10

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Timi- 
șoara — Crișul, Unirea Dej — Mine
rul Lupeni, Vagonul Arad — A. S. 
Cugir, A.S.A. Tg. Mureș — Gaz me
tan Mediaș, Minerul Baia Mare — 
C.F.R. Arad, lnd. sirmei C. Turzii — 
C.S.M. Reșița. C.S.M. Sibiu — Clu
jeana.

i LEGENDA „INTER"
(Urmare din pag. 5)

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
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I 
I
I 
I 
I

— De ce ?
— Pentru că „don Helenio" a în

ceput să plutească, undeva pe sus, 
și a luat, din vanitate, echipa națio
nală. Dar Inter e obosit. De cinci 
ani Inter joacă cu 14 sau 15 oameni. 
Mereu aceiași. S-au retras Tagnin, 
Milani și Peiro. Au venit Domen- 
gtiini și Capellini. Asta-i tot. Inter
vin ceilalți :

— Nu e numai asta. E prea multă 
democrație în Cupa campionilor. 
Cum e posibil ca eu, Inter, campion 
mondial, s-o iau, în fiecare an, de 
la capăt, ca Jeunesse d'Esch, și 
du-te la Moscova, și du-te la Buda
pesta, și du-te la Madrid, și așa mai 
departe. In schimb Petrosian stă pe 
tron trei ani în șir, urmărește, cu 
binoclul de teatru, turnirul tuturor 
celorlalți, soarbe, din cînd în cînd, 
din cupa sa de aur, se uită cum cad, 
rînd pe rînd, „candidații” și cînd 
mai rămîne unul. întreabă : „Cu cine 
am onoarea ?" iar apoi, dacă face 
24 de remize în 24 de partide, ră
mîne campion mondial.

O car a, invazia a continuat ta 
A barul „ Astoria". Cînd orches

tra a început să cinte „O sole 
mio", trei „interiști” s-au repezit 
spre microfon. Cel mai rapid dintre 
ei s-a pornit să cînte „O sole mio“ 
pe texte milaneze, cu refrenul „Viva 
Inter". Apoi, cei 100 de tifossi au 
hotărît să jertfească, pe altarul ve
sel al lui Bacchus, ca să scape de 
neliniștile lui 1—1.

Apoi a izbucnit „incendiul". Un 
tînăr bulgar a spus că Real Madrid 
al lui Di Stefano a jucat mai fru
mos decit Inter. In mijlocul tumuli 
tului, a luat cuvintul Giulio :

— Real Madrid mai bun decît 
Inter ? Sancta simplicitaș ! Real re
prezintă sfîrșituț unei epoci. Inter 
— începutul alteia. Real e canzo-

Grivița Roșie
continuă să conducă
în clasament

0 Așteptat cu mult interes, meciul 
dintre Grivița Roșie, actuala lideră, 
și Rulmentul Bîrlad, una dintre echi
pele noastre care știu să joace toarte 
frumos în deplasare, a corespuns în- 
tr-o bună măsură. Puținii spectatori 
veniț.i duminică pe „Ciulești* - au fost 
martorii unor faze desfășurate într-un 
ritm alert, ai unor acțiuni încheiate 
prin încercări spectaculoase. Sigur, 
gazdele, care plecau favorite, n-au a- 
vut „probleme**  în obținerea victoriei. 
Totuși, riposta rugbiștilor bîrlădeni 
a fost pe alocuri deosebii de promp
tă. Ei au și meritul de a fi ținut 
în șah echipa noastră campioană, 
mai bine de 30 de minute. Abia in 
ultima parte a jocului — din min. 
Ol) — Grivița Roșie s-a detașat net, 
realizînd scorul etapei a Vil-a: 
25—6 (6—3). Ne-au plăcut: /ri-
mescu, Țîbuleac, Demian, Veluda, 
Dinu și L. Rusu, respectiv l)uț,ă, 
Mihalașcu, Manea, Bogos și Flo- 
rescu. A condus bine Nieolae Con
stantin.,

9 Meciul dintre Steaua și Știința 
Pelroșeni s-a încheiat, de asemenea, 
cu un scor de proporții: 20—9
(6—9). Rugbiștii bucureșteni au în- 
tîlnit un adversar destul de tenace, 
care, mai ales în prima repriză? a 
căutat să-și impună jocul. De alt
fel, la pauză studenții din Pelroșeni 
au terminat în avantaj. La reluare, 
insă, rugbiștii de la Steaua au... 
dat drumul la joc, reușind să facă 
o frumoasă demonstrație, să fie a- 
proape permanent primii la minge.

• în cel mai important meci des
fășurat în țară, la lași. Politehnica 
a pierdut la Dinamo cu 3—0 
(3—0). Gazdele n-au putut trece 
de pachetul de înaintași al dina mo- 
viștilor, superiori și în jocul în gră
mezi. Politehnica a fost lipsită de 
aportul cîtorva titulari (accidentați). 
A înscris Dragomir (încercare, min. 
32). Kozenberg (min. 23) a trimis 
balonul în bară, ratînd o bună oca
zie de a înscrie. Meciul a fost lipsit 
de latura spectaculară datorită ner
vozității. (D. Diaconescu, coresp. 
principal).

® La Săcele, Precizia, deși pleca 
favorită, a terminal la egalitate cu 
Rapid: 3—3 (0—3). Meciul a fost 
frumos, cu multe faze spectaculoase. 
Gazdele au ratat o serie de ocazii 
clare de a înscrie. Realizatori: Cris- 
todullo (min. 40, din lovitură dc pe^ 
deapsă) pentru Rapid și Roibasu 
(min. 60. încercare) pentru Precizia. 
A arbitrat bine /. Niculescu—Bucu
rești (Carol Gruia, coresp. principal).

9 La Cluj, Agronomia n-a putut 
obține decit o victorie la limită, 3—0 
(3—0), în fața formației bucureștene 
Progresul. A lost un meci în care 
gazdele au ratat copios, deși au avut 
nenumărate ocazii de a majora scorul. 
A înscris Moraru (min. 23). Remar
cați : Moraru, Catană, Fechete și Chi- 
rilă. (Fiorel Cacoveanu, corespondent).

netta. Inter e. . . Adriano Celentano,
— Jucați urît ! s-a auzit o voce.
— Aveți impresia. Sînteți niște vi

sători. Nu-1 puteți suferi pe libere 
al nostru. V-ar plăcea să lăsăm ușe 
deschisă. Ei bine, nu putem !

— Era mai frumos cu fundașul — 
fundaș și cu înaintașul — înaintaș

— Tempi passati ! Viitorul în fot
bal pornește de la etajul Inter- Pîn2 
la Inter s-a plutit lentamente și 
dacă vreți, foarte frumos. Dar a ve 
nit barajul Inter și a înfuriat apele 
dînd peste cap totul. Poate că er< 
mai bine dacă nu venea, dar eu ni 
mă pun cu istoria. Unii au încerca 
s-o înfrunte cu canzonettele și ai 
căzut. Alții, mai puțin romantici 
și-au dat seama că trebuie făcu 
ceva.

doua zi, pe ,,Vasil Levski", Inteț 
ZJ și-a îndeplinit planul.

La „Balkan" l-am regăsit p( 
Giulio. Era trist.

— Ce frumos gol a dat Facchetti 
Dacă rămîneam cu el, legenda Inte 
era intactă. 1—0 la Sofia ! Nici u 
gol afară. Ar fi fost t&ribil. -Ș 
aveam nevoie de legenda asta. < 
echipă, oricit ar fi de mare, are nt 
voie de legende. Toată Italia a ir 
vocat Madona pentru ca Inter s 
piardă la Sofia. Toată Italia joac 
împotriva noastră. Pascutti, Bulge 
relli, Lodetti, Mora, Rivera, toți joi 
că împotriva noastră, ca fiarele, c 
să-i arate lui don Helenio că sir 
mai buni ca Inter pentru „Squadi 
Azzurra". . . Și acum, iartă-mă. M 
duc să-mi iau nevasta din earner<

— E aici ?
— Da’ ce credeai ? O pot lăsa sti 

gură sempre domenica
— Am auzit, Giulio, că dacă pie 

deți barajul la Bologna, pe 3 mo 
divorțezi de Inter.

— La noi divorțul e interzis, 
dacă, totuși, ar fi posibil, m-ar arc 
gli ragazzi ca pe Savonarota

IOAN CH1K1LA
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Gruia (Steaua) s-a ridicat deasupra „zidului*  de apărători și va înscrie 
(Fază din meciul Steaua — Univeisitatea București)

Foto: A. Neagu

MASCULIN, SERIA I

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 10—9 (5—4). Numero
șii spectatori prezenți duminică 
dimineața la terenul amenajat în 
incinta parcului sportiv Dinamo 
(excelentă ideea programării jocu
rilor în cuplaj I) au asistat la o 
partidă viu disputată, în care 
handbaliștii de la Steaua, deși au 
condus majoritatea timpului, nu 
au - avut un avantaj mai consis
tent decît la începutul reprizei 
secunde (min. 35: 8— 5, min. 41; 
9—6 și min. 47 : 10—7). în restul 
timpului studenții au realizat un 
joc bun, am zice „economic" în 
atac și foarte atent în apărare, 
unde Gatu s-a achitat bine de 
sarcina de a marca „om la om“ 
pe principalul realizator al echi
pei Steaua, Gruia. Victoria for
mației Steaua este meritată și la 
conturarea ei a contribuit în mod 
decisiv jocul mai variat în atac 
— cu o mai frecventă și eficientă 
folosire a pivotilor — și forma 
bună a portarului Dincă.

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
GRONOMIA IAȘI 34—4 (16—2). 
Campioana tării a realizat o fru
moasă victorie. In ambele repri
ze s-a jucat de fapt la o singură 
poartă: cea a studenților ieșeni, 
în ciuda numărului mare de go
luri înscrise de dinamoviști, vom 
remarca, totuși, faptul că ei au 
ratat multe situații clare. (Rodica 
Vișan—coresp.).

RAFINĂRIA TELEAJEN — DI
NAMO BACĂU 10—6 (3—5). Joc 
de slabă factură tehnică. Unii din
tre handbaliștii de la Dinamo au 
avut comportări nesportive (Ne- 
govan, Coasă). (I. Constantinescu 
—coresp.).

DINAMO BRAȘOV — C.S.M. 
REȘIȚA 24—19 (13—8). — Partidă 
foarte disputată, în care au a- 
bundat fazele spectaculoase. Vic
toria dinamoviștilor este pe de
plin meritată.

Meciul Politehnica Galați — Po
litehnica Timișoara a fost amî- 
nat, deoarece formația timișorea-

VOLEI

nă întreprinde un turneu în Iu
goslavia.

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 218:100 24
2. Steaua 12 11 0 1 189:122 22
3. Polit. Tini. 13 7 0 6 205:165 14
4. Dinamo Brașov 14 7 0 7 184:190 14
5. Dinamo Bacău 13 6 0 7 190:145 12
6. Univ. Buc. 12 6 0 6 163:138 12
7. C.S.M. Reșița 14 6 0 8 181:229 12
8. Raf. Teleajen 14 5 2 7 162:204 12
9. Polit. Galați 12 3 1 8 139:174 7

10. Agronomia Iași 14 0 1 13 115:278 1

FEMININ, SER IA 1

RULMENTUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 9—27 (4—14). 
Diferența de scor neobișnuită cu 
care a învins în această partidă 
— ce se anunța echilibrată 1... —- 
Rapidul se explică. în primul rînd, 
prin slaba- comportare a echipei 
gazdă. Acest lucru nu scade însă 
cu nimic din meritele handbalis
telor feroviare, care au manifes
tat o vervă deosebită de joc, au 
acționat foarte rapid și variat în 
atac încheind aproape fiecare ac
țiune cu gol. Ele au obținut 
în acest fel nu numai o prețioa
să victorie în deplasare, ci au 
stabilit în același timp și recor
dul de goluri înscrise într-un 
meci în acest campionat. Cît pri
vește gazdele, care — așa după 
cum spuneam — s-au comportat 
foarte slab, considerăm că este 
de datoria asociației sportive să 
se preocupe mai mult de felul 
în care se pregătește echipa, de 
condițiile ei de antrenament. Cele 
mai multe goluri au fost înscrise 
de Stamm (4) pentru Rulmentul 
și de Starck (10), 
pentru Rapid. Bun 
D. Purică (Ploiești), 
coresp. principal).

Băicoianu (6) 
arbitrajul lui 
(C. Gruia —

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 5—9 

(2—6). Oaspetele s-au prezentat 
foarte bine puse la punct și ju-

STEAUA PE PRIMUL LOC
AZI-ÎN CAPITALA—MECIUL DINAMO —POLITEHNICA GALAȚI

Derbiul ultimei etape din re
tur a campionatului republican 
masculin de volei, meciul Steaua- 
Dinamo, desfășurat sîmbătă sea
ra la Floreasca, a luat sfîrșit, 
cu victoria primei echipe, la sco
rul de 3—1, (9, —6, 12, 11). Prin 
acest rezultat, steliștii și-au luat 
revanșa asupra dinamoviștilor 
pentru înfrîngerea (0—3) suferită 
în tur, rotunjindu-și totodată 
„zestrea" poziției lor de lideri 
ai clasamentului (43 de puncte, 
cel puțin 1 punct mai mult de
cît secunda clasată, Politehnica 
Galați, setaveraj 63—17), cu ca
re, începînd de la 16 pînă la 20 
mai, în luptă cu Politehnica Ga
lați, Dinamo București, Rapid 
București, Viitorul Bacău și Trac
torul Brașov, ei vor ataca în 
continuare, de-a lungul turneu
lui final, titlu! de campioană a 
țării deținut actualmente de ra- 
pidiști. Dar să revenim ' ia 
partida de sîmbătă. Q oră 
și 40 de minute de joc care în 
largă măsură a atins ridicatul 
nivel tehnic și spectacular aștep
tat, cu multe faze lungi, frumoa
se și răsplătite de aplauzele pu
blicului. Cea mai mare parte a 
lor i-a revenit, pe bună drep
tate, echipei Steaua (antrenor — 
T. Tănase), care a jucat mai bine 
și-și merită pe de-a-ntregu] vie 
tori a.

Cîștigătorii s-au impus înainte 
de toate prin superioritatea com
portării din apărare (blocaj și 
dublaje prompte, datorate unei 
remarcabile mișcări în teren), 
iar apoi printr-o mai bună orien
tare tactică în ofensivă, atacanții 
alternînd în majoritatea cazuri
lor inteligent procedeele.de finețe 
cu cele de rorță.

Scăderile care au determinat 
înfrîngerea echipei Dinamo au 
fost vizibile la toate capitolele 
jocului. Ele s-au manifestat însă 
mai cu seamă în ceea ce privește 
lipsa de varietate a acțiunilor, 
nefolosirea de către dinamoviști 
pe măsura posibilităților lor a 
combinațiilor în atac (în mod 
greșit ei utilizînd mai mult exe
cuțiile în forță împotriva unui 
foarte bun blocaj) și, în fine, 
prin defectuoasa organizare a 
dublajelor în ofensivă.

Evidențieri pentru jocul prestat

și pentru frumosa lor performan
ță li se cuvin tuturor voleibaliș
tilor de la Șteaua (Bartha, Bîn- 
da, Poroșnicu, Cristiani, Rauch, 
Rotaru, Crețu, Stamate, Mânu), 
care mai presus de orice au 
meritul de a fi constituit o echi
pă în sensul deplin al cuvîntului

Dintre jucătorii formației Dina
mo s-au remarcat Tîrlici, 
și Smerecinschi.

Meciul a fost bine 
de cuplul arbitrilor 
reșteni D. Medlanu — N. 
cu.

Derzei

condus 
bucu- 
Iones-

CONSTANTIN FAUR

în
A al .
duminică, Rapid a dispus cu 3—1 
(9, —6, 11, 11) de Politehnica Ti
mișoara. Joc de nivel tehnic me
diocru, cu greșeli copilărești co
mise de jucătorii feroviari. Ser
vicii afară și în .fileu (Mincev, 
Plocon,. Chezan) lovituri de atac 
„telefonate" sau mingi trimise 
în aut șl în plasă (Costinescu, 
Plocon, Grigorovici), preluări în 
tavan (Costinescu), mingi căzute 
lingă jucători (Chezan, Grigoro
vici). Studenții au muncit mult 
pentru a obține un rezultat o- 
norabil. Ei au condus ‘ în mai 
multe rînduri : 4—0 (setul I), 9—5 
(II), 7—6 (III), 3—1, 8—4, 9—5, 
10—6, 11—10 (IV), dar experiența 
rapidiștilor șl-a spus finalmente 

.cuvîntul. De la timișoreni s-au 
evidențiat Coste și Vranițâ. Au 
arbitrat bine N. Mateescu și N 
Ionescu.

celălalt meci de categorie 
etapei jucat la București,

I. DUMITRESCU

ÎN RESTUL ETAPEI, ultima a 
turului în categoria A (m) și 
categoria B (m și f ambele serii), 
sîmbătă și duminică s-au înre
gistrat rezultatele : CATEGORIA
A. MASCULIN—Politehnica Ga
lați — Viitorul Bacău 3—0 (7, 2, 
14), Petrolul Ploiești — Minerul
B. Mare 3—1 (—10, 7, 11, 10). 
Politehnica Brasov — Progresul 
Brăila 3—2 (5, ' —8, 6, —4, 4), 
Alumina Oradea — Tractorul 
Brasov 3—2 (12, —14, 5, —5, 11), 
CATEGORIA B, MASCULIN —
C. S.M. Cluj — Eleetropuitere Cr. 
1-—3, Universitatea București—

Pedagogic Tg. Mureș 
3—0 (7, 7,13). Construcții 
București — Politehnica 
Cluj 3—0 (8, 9,11), I.C.F. 
București — Știința Pe- 
troșeni 3—0 
Universitatea
— Medicina București 
1—3 (—11, 11, —9, —14), 
Politehnica Iași — Uni
versitatea 
3—2 (—11, 
FEMININ 
București 
roșu Sibiu 1 
—8, 4, —14), 
București — 
Tîrgoviște 3—0 (7, 6, 9), 
Corvinul Deva — Voin
ța M. Ciuc 3—2, Medi
cina București — Uni
versitatea București 3—0 
(3, 9, 10), Științe econo
mice București — Poli
tehnica Brasov 3—2 (13, 
—9, 5, —10, 10), Poli
tehnica Galați — Peda
gogic Pitești 3—2 (13, 5, 
—8, —10, 9), Medicina 
Tg. Mureș — Universi
tatea Timisoara 2—3 (—8, 
3, 6, —13, -14), Liceul „N. Băl- 
cescu“ Cluj — Tricotajul Bra
șov 3—2, Medicina Cluj — Univ. 
Iași 3—0.

REZULTATELE MECIURILOR 
JUCATE DUMINICA ÎN PRO
VINCIE NE-AU FOST COMU
NICATE TELEFONIC DE CO
RESPONDENȚII NOȘTRI : D. 
Diaconescu-Iași. P. Lorincz-Ora- 
dea, T. Costin-Craiova, C. Albu- 
Tg. Mureș, T. Siriopol-Galați, C, 
Mîgnea-PÎoiești și C. Diaconescu- 
Brașov, N. Todoran — Cluj.

Meciurile masculine fie . cate
gorie A și din „B“ (restanțe) ju
cate ieri în provincie s-au în
cheiat cu următoarele rezultate:

Viitorul Bacău — Politehnica 
Timișoara 3—2, Tractorul Bra
șov — Progresul Brăila 3—1 : 
din cat. A urmează a retrograda 
după aceste rezultate Politehnica 
Timișoara și Politehnica Brașov; 
Ind. sîrmei C. Turzii 
nătoarea București 
sul I.R.A. Suceava 
tere Craiova 3—2 
zultate transmise 
denții: C. Alexe — Suceava, I.

(4, 4, 7), 
Craiova

Timisoara
8, —9, 2, 10); 
— Progresul 
— Drapelul 

-3 (—10, 
Viitorul 

Sănătatea

cînd ofensiv, cu acțiuni rapide
au cîștigat pe merit. Echipa gaz
dă a avut o comportare foarte
slabă, cedind inițiativa cu ușu
rință. (I. Păuș — coresp.).

14-5 
vic- 
faze 
nu-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
(6-1). Gazdele au obținut o 
torie comodă. Ele au realizat 
frumoase, mult aplaudate de
meroșii spectatori. Le reproșăm 
lotuși că nu și-au orientat acțiu
nile spre 
multe ori 
centul pe 
Prooresul 
Mărmureanu și Malschi dînd un 
randament mulțumitor. (P. Arcan
— coresp. principal).

de
ac-

poartă, preferind 
un joc static, cu 
pătrunderi individuale 

a decepționat, singure

LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA — 
VOINȚA SIGHIȘOARA 16—15 
(9—6). Joc de mare luptă, cîști- 
gat pe merit de gazde, care rea
lizând în atac faze mai clare și 
mai eficiente și-au adjudecat vic
toria. Spre sfîrșitul partidei ele
vele au slăbit ritmul, dînd posi
bilitatea echipei oaspe să refacă 
din diferență (C. Crețu—coresp.).

CLASAMENTUL

1. Rapid Buc. 14 11 1 2 151: 97 23
2. Univ. Tim. 14 11 0 3 140: 65 22
3. Univ. Buc. 14 8 1 5 96: 74 17
4. Rulmentul Bv. 14 8 1 5 143:138 17
5. Lie. nr. 4 Tim. 14 7 1 6 112:100 15
6. Mureșul Tg. M. 14 7 0 7 99:109 14
7. Prog. Buc. 14 5 2 7 125:141 12
8. Conf. Buc. 14 4 3 7 89:105 11
9. Voința Sigh. 14 1 2 11 110:173 4

Rezultate din seria a II-a : MAS-
CULIN: Voința București — Tehnome- 
tal Timișoara 14—7 (5—3) ; Textila
Cîsnădie — Timișul Lugoj 27—20 
(16—9) ; Rapid București — Știința 
Lovrin 14—14 (7—8) ; Cauciucul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — Tractorul 
Brașov 15—9 (9—4) ; Metalul Copșa
Mică — Voința Sibiu 29—11 (15—5) ; 
FEMININ : C.S.M. Sibiu — Șc. sp. 
nr. 2 București 15—6 (5—2) ; Construc
torul Timișoara — Șc. sportivă Pe- 
troșeni 4—3 (3—3) ; Favorit Oradea — 
Șc. sportivă Buzău 6—7 (3—2) ; Tex
tila Buhușj — Voința Odorhei 10—10 
(5-6).

h/eu al echipei Steaua în meciul 
cu Dinamo București

Foto : N. Aurel

Gruia — Brașov, P. Țonea — C. 
Turzii. I. Iancu — Bacău.

RETURUL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE VOLEI IA 
SFlRȘIT ASTAZI, cu meciul Di
namo Buc. — Politehnica Ga
lați, programat în sala Dinamo 
din Capitală Ia ora 18.

Semă- 
3—2, Progre- 
— Electropu- 
(cat. B.). Re
de corespon-

De azi, la Tg. Mureș,
Turneul iinal 
ol campionatului 
republican feminin

Deși întrecerea pentru eîștiga- 
rea titlului de campioană repu
blicană la baschet 
practic încheiată în 
litehnicii București, 
al acestei competiții, 
azi pînă duminică în nocturnă pe 
terenul Voința din Tg. Mureș, 
este așteptat cu interes mai ales 
de numeroșii iubitori ai acestui 
joc sportiv din orașul gazdă. In 
aceste cinci zile ei vor avea pri
lejul să urmărească evoluția ce
lor mai bune echipe din țară an
grenate într-o întrecere care a 
furnizat întotdeauna dispute spec
taculoase. Desigur, componentele 
celor șase finaliste, multe din ele 
făcînd parte din lotul reprezen
tativ, se vor strădui să 
exigențele publicului __
Mureș, oraș cu o veche și puter
nică tradiție în baschet.

Programul etapei de azi, inau
gurală, cuprinde meciurile Voința 
Brașov — Voința București, Rapid 
București — Mureșul Tg. Mureș 
și Politehnica București — Uni 
versitatea Cluj.

înaintea începerii turneului 
final, clasamentul formațiilor care 
se vor întrece în orașul de pe 
Mureș este următorul :

feminin este 
favoarea Po- 
turneul final 
programai ne

satisfacă 
din Tg.

1. Politehnica Buc. 18 18 0 1142-782 36
2. Rapid București 18 14 4 1215-859 32
3. Univ. Cluj 18 12 6 996-920 30
4. Voința Brașov 18 11 7 1014-930 29
5. Voința Buc. 18 9 9 875-935 27
6. Mureșul Tg. M. 18 8 10 913-946 26

Și acum, iată 
campioane din 
1950 : ~ 
1952 : 
rești ; 
1955 : 
1956 și 1957 : Energia București : 
1957—1958, 1958—1959 ; Construc
torul (fostă Energia) București : 
1959—1960, 
1962 : 
1963, 
rești ; 
rești ; 
București.

lista echipelor 
anii prccedenți : 

Știința București ; 1951 și 
Locomotiva C.F.R. Bucu- 

1953 și 1954 : Știința Cluj; 
Știința I.C.F. București ;

1960—1961,
Rapid București ;

1963— 1964 : Știința
1964— 1965 : Rapid

1965—1966 : Politehnica

1961—
1962—
Bucu- 
Bucu-

Rezultatele din categoria B
Rezultate înregistrate în cate

goria B: MASCULIN seria I: 
Voința București — Petrolul Plo
iești 73—40 (34—18), Farul Con
stanta — Progresul București 
79—69 (35—32), Unio Satu Mare 
— Constructorul Arad 58—55 
(32—26), Rapid Deva — A.S.A. 
Sibiu 56—45 (28—17); seria a 
II a: Universitatea București — 
Construcții București 61—69 
(29—33), Politehnica Iași — Poli
tehnica II București 113—51 
(40—26), Pedagogic Oradea — 
Politehnica Brașov 72—71 : FE
MININ seria I: Progresul Bucu
rești — Școala sportivă Satu Ma
re 58—46 (27—28), Voința Tg. 
Mureș — Viitorul Dorohoi 54—37 
(27—15), Spartac Salonta — Școa
la sportivă Brașov 6&—67 (26—37), 
Școala sportivă Craiova — A.S.A. 
Cluj 43—37 (20—15), Voința Ora
dea — Clubul sportiv școlar 
București 43—47 (13—20); seria 
a II-a : Arhitectura București — 
Medicina Iași 32—26 (12—17),
I.C.F. București — Pedagogic 
Constanța 55—47 (30—22), Univer
sitatea București — Medicina Tg. 
Mureș 41—31 (18—17), Folileh-
nica Brașov — Medicina Cluj 
58—-44 (30—20), Universitatea Ti
mișoara — Construcții București 
45—32 (20—12).

Vineri, la Brașov, în meci res
tanță (feminin seria I): Școala 
sportivă Brașov — A.S.A. Cluj 
64—55 (30—29).

începe turul campionatului republican pe echipe
importante 

tenis de
Una din cele mai 

competiții interne de 
masă — campionatul republican 
pe echipe — va fi inaugurată joi 
cînd va începe turul acestui con
curs. Deci, joi, vineri și sîmbătă, 
zece formații masculine (CSM I și 
II din Cluj, Voința Arad, CTS Iași, 
Voința, Progresul. Bere Grivița, 
Constructorul, ASA și Politehnica 
— toate din București) și opt echi
pe femin-ne (CSM Cluj, Voința 
Arad, CTS Iași, Dmamo Craiova,

CFR Brașov, Progresul, Bere Gri- 
vița și Spartac — din Capitală) 
vor lua startul pentru desemnarea 
deținătoarei titlului de campioana 
a țării. Competiția are loc în sala 
Dinamo, în zilele de joi și vineri, 
de la ora 9 la 18, iar sîmbătă, în
tre orele 9—13 și 16—22.
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Echipa de skeet a României 
a cîștigat „Cupa Națiunilor44

Isitrecînd Belgia

— Gh. Sencovici pe primul loc — in turul doi al „Copoi Davis
In cadrul concursului internațio

nal de skeet de la Garmisch Par- 
tenkirchen, dotat cu „Cupa Națiu- 

|nilor“, trăgătorul român Gh. Sen-

covici s-a clasat pe primul loc cu 
195 p. In întrecerea pe echipe, Ro
mânia a întrecut formațiile R.F. a 
Germaniei și Italiei.

Elena Trandafir învingătoare
în turneul de popice de la Budapesta
Arena „Elore" din Budapesta a 

găzduit interesante confruntări 
între popicarii maghiari și ro
mâni. Sîmbătă s-au întîlnit selec
ționatele feminine și masculine 
ale orașelor Budapesta și Bucu
rești. Gazdele au obținut victo
ria în ambele meciuri : Buda
pesta — București (f) 2 546—2 475 
p.d.; Budapesta — București (m) 
5 492—5 352 p.d.

A doua zi a avut loc un tur
neu individual la probele clasice 
de 190 bile mixte femei și 200

bile mixte bărbați. întrecerile 
feminine au fost i 
de sportivele noastre, 
ocupat primele două 
în clasamentul final: 1.
NA TRANDAFIR 471 
(la 2 puncte de recordul republi
can) ; 2 l ' _
p.d.; 3. Bokor (Ungaria) 

în turneul masculin : 1.
ga (Ungaria) 980 p.d.; 2. 
falvy (Ungaria) 947 p.d. ;
tu Vînătoru 946 p.d.

dominate 
care au 

locuri 
ELE- 

p.d.

Margareta Szemani 457 
' 456 p.d.

M.
G.
3.

Var-
Var-
Cris-

La capătul a trei zile de în
treceri disputate cu dîrzenie, te- 
nismanii români au reușit să ob
țină o categorică victorie în fața 
redutabilei formații belgiene, cu 
scorul de 4—1. In urma acestui 
rezultat, reprezentativa României 
se califică în cel de al doilea tur 
al „Cupei Davis" — zona euro
peană. Viitorii noștri adversari 
vor fi probabil puternicii jucă
tori spanioli, care pornesc favo- 
riți în întîlnirea cu echipa R.A.U., 
ce se dispută la San Sebastian.

Dar, să revenim la ultimele 
partide din cadrul întilnirii în
cheiate duminică pe terenul Pro
gresul. Jucătorii noștri au evo
luat cu un potențial sporit în 
meciurile decisive, depășind net 
pe adversarii lor. Belgienii n-au 
mai putut obține nici un punct, 
în ciuda efortului considerabil 
pe care l-au făcut pentru a- 
ceasta

Victoria noastră s-a 
încă de la partida de 
sîmbătă. Ușurința cu 
Țiriac și Ilie Năstase
de adversarii lor. cuplul cam
pion al Belgiei, Drossart — De 
Gronckel, a indicat o vădită su
perioritate în favoarea sportivilor 
români. Ei au cîștigat în trei 
seturi : 6—4, 6—0, 6—4. Țiriac și 
Năstase au acționat dezinvolt, 
s-au completat reciproc, au in ■ 
tuit rezolvările tactice cele mai 
fericite atit in atac cit și în apă
rare. Astfel, în setul ultim, a- 
tunci cînd perechea belgiană a 
avut de trei ori conducerea, ju
cătorii noștri au forțat la mo
mentul oportun, egalind și cîști- 
gînd
vers

Ca 
cilor 
român, trebuie spus că el a ex
celat în acțiunile de atac și a 
fost totuși mai puțin convingă
tor în fazele de defensivă. Și 
cum din partea acestor jucători 
așteptăm rezultate pe măsura 
prestigioaselor succese repurtate 
anul trecut, credem că le este

conturat 
dublu, de 
care Ion 

au trecut

Rugbiștii de la Steaua Sticcesul
in Franța lui Ștefan Suciu

Marți dimineața au plecat în 
Franța rugbiștii formației bucureș- 
tene Steaua. Ei urmează să susțină 
joi după-amiază, la Vichy, meciul 
revanșă cu Selecționata armatei 
franceze (anul trecut, la București, 
partida s-a încheiat la egalitate: 
3—3). în continuare, Steaua va mai 
evolua la Clermont Ferrand, dumi
nică, în compania unei selecționate 
a comitatului Auvergne.

în vederea acestor meciuri au 
făcut deplasarea jucătorii Penciu, 
Mateescu, Ciobănel, Băliărețu, Pro- 
si, Durbac, Rădulescu O., Al. Io- 
nescu, Preda, Nica, Ghiță Dan, Fo- 

Gheorghe, 
Șerban și 
de antre-

dor, Ciornei, Mircea 
Călărașu, Popa, Luscal, 
Căpușan. Ei sînt însoțiți 
norul P. Cosmănescu.

BERLIN, 2 (prin telefon). După 
cum se știe, lotul de ciclism al ță
rii noastre participă la cîteva com
petiții în R.D. Germană. Luni, 
sportivii noștri au concurat în loca
litatea Annahutte, la un criteriu pe 
un circuit de 1 km, pe care l-au 
acoperit de 50 de ori. La start au 
fost prezenți peste 50 de concurenți. 
Pe primul loc s-a clasat Ștefan Su
ciu, cel mai activ dintre concurenți. 
Tot în primul grup au sosit C. Gri- 
gore, Gh. Suciu, Ion Cosma, Gh. 
Moldoveanu și alții. Miercuri, la 
Luben, se va desfășura o nouă cursă 
pe circuit (70 km) la care vor lua 
parte sportivi din România, Cuba, 
Algeria și R- D. Germană.

apoi contra serviciului ad- 
punctele necesare victoriei, 
o completare a caracteristi- 
jocului prestat de dublul

să-și desăvîrșească între-

pa Davis"

Ilie Năstase a avut
o comportare re-

marcabilă în ca-
drul meciului de
tenis pentru „Cu-

Foto : A. Neagu

necesar
gul arsenal de lovituri specifice 
jocului de dublu.

Ca și în prima zi, Ilie Năstase 
a fost echipierul cei mai produc
tiv al reprezentativei române. 
EI a asigurat calificarea noastră, 
ureînd scorul întilnirii la 3—1, 
printr-o frumoasă victorie asu- 

Drossart. 
fost, în 
și trei, 
în cel

pra tenacelui Eric 
Foarte disputate au 
special, seturile doi 
La distanță minimă, 
de al doilea, Năstase cîștigă un
ghem contra serviciului (5—4), 
dar este imediat egalat și pierde 
la luptă. în următorul, tenisma- 
nul român conduce cu 5—2, dar 
este egalat și chiar condus (5—6). 
Apoi, printr-un remarcabil efort 
de voință, Ilie revine puternic 
și iese învingător în prelungiri. 
După pauză, belgianul este do
minat cu autoritate și jocul se 
termină în patru seturi : Năsta
se — Drossart 6—2, 5—7, 10—8, 
6—2.

Foarte atractivă a fost și par
tida dintre campionii celor două 
țări, Ion Țiriac și Patrick Hom- 
bergen. Deși rezultatul nu mai 
putea influența calificarea echi
pei, cei doi tenismani au făcut 
o adevărată 
fiecare dorind

victorie participarea la această 
întrecere. Scorul s-a menținut 
mereu strîns, cîștigîndu-se foarte 
greu contra serviciului. De aceea 
s-a intrat cu regularitate în pre
lungiri, rezolvate prin luptă a- 
cerbă.

Campionul nostru s-a prezentat 
mai bine decît în prima zi, nu 
însă la valoarea cu care este cre
ditat. E drept că tînărul jucător 
belgian s-a dovedit a fi un au
tentic talent, purtînd toate atri
butele unui viitor „as" al rache
tei.

Partida întrerupîndu-se din
cauza întunericului. în momentul 
cînd Ion Țiriac conducea cu
8—6, 7—5, 6—8, 3—1, căpitanul 
echipei oaspe a anunțat că 
cătorul belgian abandonează, 
fel că arbitrul principal L. 
rodi (Ungaria) a consemnat 
zultatul de 4—1 în favoarea e- 
chipei României.
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„Cupa Gaudini"-la București!

Un foarte reușit și spectaculos atac în 

fleșă al lui Pinelli (Italia) în asaltul cu repre

zentantul tării noastre, Iuliu Falb.

Cea de a 18-a ediție 
a concursului interna
țional de floretă băieți 
dotat cu „Cupa Giulio 
Gaudini", desfășurat în 
Capitală, a fost cîștigat 
de echipa României. 
Este un frumos succes 
al scrimerilor noștri rea
lizat în cea mai impor
tantă competiție de flo
retă a sezonului, la care 
au fost prezente renu
mitele formații ale Un
gariei, Franței și Italiei

Floretiștii români au 
susținut primul meci în 
compania celor italieni 
Acționînd cu hotărîre. 
încă din asalturile man
șei inaugurale, trăgătorii 
țării noastre au obținut 
o victorie clară cu sco
rul de 11—5 (Falb 4 v., 
Țiu 3 v., Mureșanu și 
Drimbă cîte 2 v. respec
tiv Pinelli 3 v. și La 
Raggione 2 v.).

Apoi. reprezentanții 
noștri au avut în față 
selecționata Franței. Din 

‘ nou victorie la o dife-

fete a României

telefon). ConcursulPARIS (prin
tradițional de floretă fete organizat 
la Paris cu participarea echipelor 
reprezentative ale Franței, Italiei. 

“ Ungariei și României a fost cîștigat 
de sportivele țării noastre, care au 
terminat neînvinse !

Astfel, ele au întrecut cu 9—6 e- 
chipa Italiei, cu 11—5 prima for
mație a Franței și cu 9—7 reprezen
tativa secundă a țării gazdă. Apoi, 
în cel mai echilibrat meci, ele au 
dispus la tușe (47—49) de trăgătoa-

rele Ungariei. în acest ultim meci 
floretistele noastre au înregistrat 
următoarele victorii : Ana Ene 3 (a 
fost de departe cea mai valoroasă 
dintre sportivele noastre), Iieana 
Drimbă și Olga Szabo cite 2 (de 
subliniat frumoasa comportare a 
Olgăi Szabo, după o îndelungată 
întrerupere a activității sportive) și 
Marina Stanca 1. Pentru echipa 
Ungariei au punctat : Bobiș 3, Ma- 
rossi și Bognar cite 2 și Gulacs 1.

Clasament : 1. ROMÂNIA cu 4 
victorii, urmată de Italia Și Unga
ria cu cîte 2 victorii și Franța A cu 
o victorie.

rență suficient de concludentă : 
10—6. Meciul a decurs în nota 
de superioritate a echipei Româ
niei care a condus cu 1—0, 4—2 
și 6—4. La acest scor floretiștii 
francezi au avut o puternică re
venire, reușind să egaleze (Gaut- 
hier-Haucler 5—2 și Talvard-Falb 
5—2). Asaltul psihologic l-a sus
ținut tînărul nostru reprezentant 
Mihai Țiu în compania celui mai 
redutabil dintre scrimerii echipei 
franceze. Daniel Revenu. Țiu a 
tras deosebit de curajos și a 
învins cu 5—3 ! Am luat, astfel, 
conducerea cu 7—6, rezultat du
pă care francezii au slăbit alura, 
lăsîndu-se depășiți : 8—6, 9—6 
și, în final, 10—6.

între timp, Ungaria întrecuse 
Italia la tușe : 
pierduse, în 
Franța, tot la 
fel că echipa României era, îna
intea ultimului meci, singura 
neînvinsă și virtual cîștigătoare 
a competiției.

în acest ultim meci, cu forma
ția Ungariei, scrimerii noștri, 
poate și prea siguri de ei, n-au 
mai manifestat suficientă tenaci
tate, lăsîndu-i pe oaspeți să-și 
impună inițiativa. în acest fel 
floretiștii maghiari au condus cu 
3—1 și 5—3. Singurii care s-au 
comportat constant bine au fost 
Mureșanu și Țiu șl, în parte, 
Drimbă. Cu un plus de efort, to
tuși, trăgătorii noștri au reușit 
să egaleze în mai multe rînduri 
(3—3, 5—5, 6—6). Apoi, prin Țiu, 
reprezentativa României a luat 
conducerea : 5—4 «u Ftiredi. în 
continuare însă, Mureșanu a dat 
semne de oboseală (handicapat și 
da un accident suferit cu puțin 
timp în urmă) și a pierdut la 
L. Kamuty cu 2—5. Deci, 7—7 ! 
în ultimele două asalturi Falb 
n-a putut să treacă de J. Kamuty 
(4—5) — de altfel el n-a cîștigat, 
în acest meci nici un asalt1 ? — 
iar Drimbă a pierdut fără drept 
de apel la Szabo (2—5).

(Semnificația coloanelor, în or
dine : meciuri cîștigate — asal
turi cîștigate — număr de punc
te. Meciul Italia — Franța s-a 
încheiat cu victoria primei echi
pe. Scor: 9—7, ceea ce consti
tuie o surpriză).

★
Turneul Individual, care s-a desfă

șurat duminică, a reunit în fața plan
șelor un număr de 38 de concurentl. 
Ei au fost grupați în 6 serii preli
minare : două de cîte 7 trăgători și 
patru de cîte 6.

După consumarea primelor două tu
ruri care n-au adus nici o surpriză 
s-a intrat în primul tur de eliminare 
directă. După o serie de asalturi 
foarte strînse au trecut mai departe 
în turul n din eliminări directe Re
venu, J. Kamuty, Szabo, Ftiredi, Tal- 
vard, Pinelli, La Raggione și. alături 
de ei, unul dintre reprezentanții țării 
noastre, Drimbă (4—5, 5—3, 5—2 la Di- 
mont). Au rămas pentru recalificări : 
Pirrone. Ardeleanu, Gyarmati, Mure- 
șanu, Dimont, Falb, Tiu șl Gauthier.

După turul n de eliminare directă 
s-au calificat pentru finală Revenu. 
Pinelli. La Raggione șl Drimbă (vic
torie la Szabo cu 5—2 șl 5—3 !)

în urma recalificărilor au intrat tn 
finala probei Mureșanu (4—5, 5—2. 5—4 
la Gyarmati și 5—2, 5—3 la Taivard) 
și Dimont (5—2. 5—0 cu Falb. El nu 
a mai tras cu Szabo, deoarece flore- 
tlstul maghiar a forfaitat, 
durere la un picior).

în finală, cel mai bine 
portat concurenții italieni, 
cial Pinelli, care, după ce
4 victorii, la fel ca și La Raggione, a 
obținut cîștlg de cauză și în asaltul 
de baraj : 5—4, în acest fel italianul 
Pinelli a ocupat locul I, urmat de 
La Raggione.

Pe locul 3 s-a situat Dimont cu 2 
victorii (19 tușe primite). Revenu, 
unul dintre favorițli probei, a ocupat 
locul 4, tot cu două victorii, dar cu 
20 de tușe primite. Locul 5 a revenit 
lui Drimbă cu 2 victorii (22 t. p.), iar 
locul 6 lui Mureșanu cu o victorie.
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AZI, PE MICUL ECRAN
Astăzi, cu începere de la ora 

21,55, iubitorii fotbalului din tara 
noastră vor putea urmări la 
televizor, în transmisie directă 
de la Bologna, al treilea meci 
(decisiv) din semifinalele „C.C.E.” 
dintre Internaztonale Milano și 
T.S.K.A. Cerveno Zname Sofia.

știri, rezultate
e Activitatea internațională la fot

bal continuă astăzi cu desfășurarea 
unor partide care Se anunță infere- 
sante. In campionatul europeafvla 
Belgrad, se întîlnesc echipele Iugos
laviei si R. F. a Germaniei. La Bo
logna, Internazlonale Milano joacă cel 
de al treilea meci din semifinalele 
„C.C.E.” cu T.S.K.A. Sofia. La Glas
gow, în semifinalele „Cupei eunelor“. 
Glaskow Rangers întîlnește formația 
Slavia Sofia. In primul joc scoțienii 
au învins cu 1—0. în orogramul inter
național mai figurează si două me
ciuri amicale : Elveția—Cehoslovacia la 
Basel și R. F. a Germaniei (tineret) 
— Cehoslovacia (tineret) la Milnchen.

NEW YORK. Cu prilejul unul con
clus de atletism desfășurat la Kansas 
City. Jim Ryun a parcurs distanța 
de 1 milă în 3:55,6. Randy Matson a 
aruncat greutatea la 20.94 m. Un re
zultat bun a obtinut Willie Davenport, 
care a fost cronometrat cu 13.6 în 
proba de 120 yarzi garduri. Tn cursa 
de 100 m plat, trei sprinteri — Charlie 
Greene. Jim Hines si John Carlos — 
au realizat timpul de 10.1.

PARIS. La Nanterre, înotătorul so
vietic Leonid Ilicev a stabilit un nou 
record european în proba de 190 n- 
liber. Cu timpul de 1:57.8 (v. r 1'58.: 
Hans Joachim Klein — R.F.G ). El s 
cîștigat si proba de 100 m liber ci 
timpul de 54.2 sec. Alte rezultate 
100 m bras (fi — Bimolt (Olanda 
1:21,7 ; 200 m liber (f) — Dorlean
(Frontal 2:28,5 ; 400 m liber (m> -
Belitz-Goiman (U.R.S.S.) 4:19 2. Mos 
eoni (Franța) 4:19.3.

• în cadrul „Cupei Davis", la Mon 
te Carlo : Monaco-Turcia 5—0, iar 1 
Teheran : India-Iran 4—1.

DORTMUND. Tn finala „C.C.E." 1 
handbal masculin : V.F.L. Gummers 
bach (R.F.G.) — Dukla Fraga 17—1 
(6—7).

NEW YORK. Organizațiile de ho: 
din S.U.A. l-au deposedat pe Clav d 
titlul de campion mondial de box 1 
categoria grea. în urma refuzult 
acestuia de a fi Incorporat în armat 
S.U.A. Titlul mondial rămînînd vs 
cant, se va organiza un turneu 1 
care vor fi invitați să participe 
boxeri : Ernie Terrell, Joe Frazie' 
Floyd Patterson, Karl Mildenberge 
George Chuvalo, Jimmy Ellis, Oscs 
Bonavena și Thad Spencer.

CASABLANCA. La Casablanca, î 
„Cupa Europei" la rugbi, Ceh< 
slovacia—Maroc 6—0 (0—0).

PARIS. — Proba de simplu fem 
din cadrul turneului international < 
tenis de la Paris a revenit jucătoar 
franceze Francoise Durr, care a 1 
trecut-o tn finală cu 4—6. 7—5. 6—1 I 
cunoscuta campioană braziliană M 
ria Ester Bueno.
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