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VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNULUI REPUBLICII 
ȘI A PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN ÎN
BELGRAD, 21 (Agerpres). — 

Comitetul popular al orașului Bel
grad s-a întrunit duminică înt’-o 
ședință oficială in cinstea delega, 
ției guvernului Republicii Populare 
Romine și a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. prim se
cretar al 
Partidului 
membru în

i^n-^le con ducăto- 
Stoica, pre- 

d= Miniștri, 
Politic al 

Bor'lă, prim

Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn, 

Prezidiul Marii Adunări 
a R.P.R., 

rul delegației, Chivu 
ședințele Consiliului 
membru al Biroului 
CC. al P.M R„ Petre 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R , Leonte Reutu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con. 
siliului de Miniștri, membru al 
C.C. al P.M.R., Grigore Preoteis-j, 
Ministrul Afacerilor Externe, mem. 
bru al C.C. al P.M.R., precum și 
persoanele care ii însoțesc.

Din partea iugoslavă au luat 
parte Moșe Pjade. președintele 
Scupșcinei Populare Federative, 
Alexandr Rankov’ci. v.cepreșeamte 
al Vece! Executive Federative, Mi
los Minici președintele Comitetu

lui Popular al orașului Belgrad, 
r-embri ai Vecei E’e’tith-e Fede
rative și reprezent nti ai vieții 
obștești și culturale d'n Belgrad.

Delegația romînă a ’■'st salutată 
de Miîoș Minîci, 
mitetului Popular

președintele Co
al orașului Bel

SPORTIVII R0M1NI (5
AU

Sportivii lotului nostru olim
pic de caiac și canoe și-au trecut 
cu remarcabil succes ultimul exa
men înaintea marii competiții de 
la Melbourne. Concurred în ca
dru! concursului internațional 
desfășurat sîmbătă și duminică 
pe lacul Snagov, sportivii noștri 
au reușit excelenta performanță 
de a cîșt’ga toate cele cinci pro
be în care au participat. Succesul 
lor es'e și mai mu't pus în relief 
de lanțul că au avut ca adver
sari de concurs pe cei mai buni 
caiac’ș'i și oanoiști sovietici și 
ooionezi, membrii loturilor olim
pice respective.

Pe scurt, bilanțul concursului 
este următorul: sportivii din lo
tul nostru olimpic au cîștigat 
cinci probe (toate în care au 
concurat) : ambele probe de vi
teză la canoe, proba de viteză 
la caiac dublu și cele două între-

Echipajiul de canoe dublu al țării noastre (Simion IsmaUcliw 
Dumitru Alexe) a obținut două victorii. In fotografie cei doi 

sportivi in plin efort.

delegației guver- 
Populare Romine 
Muncitoresc Ro-

in cinstea 
Republicii 

Partidului

partea romînă auprinz, din
parte : Gheorghe Gheorghiu- 
prim secretar al C.C. al

grad. A răspuns
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R.

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
Delegația guvernului Republicii 
Populare Romîne și a Partidului 
Muncitoresc Romîn a vizitat in 
cursul dimineții de duminică mu
zeul național și muzeul militar din 
Belgrad.

BELGRAD. 21 (Agerpres). — 
I-a 21 octombrie președintele 
R.P.F. Iugoslavia, losip Broz- 
Tito. a oferit in clădirea Vecei 
Executive Federative un prinz •»- 
ficial 
nuluj 
si a 
mîn.

La 
luat 
Dej.
P.M.R., membru in Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., 
conducătorul delegației. Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., cu soția. Pe
tre Borilă. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu soția, Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.. Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Cons:liului de 
Miniștri al R.P.R. cu soția, Grigo
re Preoteasa, ministrul Afaceri
lor Externe al R.P.R. cu soția, 
precum și persoanele oficiale car» 
însoțesc delegația.

Au participat de asemenea amba
sadorul R.P.R. la Belgrad, N.

Concursul internațional de caiac-canoe 
VICTORII) Șl CEI SOVIETICI (4 VICTORII) 

DOMINAT INTRECLULE
ceri de fond la canoe. Sportivii 
sovietici au cîștigat în prima zi 
de concurs cele două probe de 
fond la caiac, pro-be în care i-au 
avut ca adversari pe sportivii po
lonezi. C'aiaciștii din lotul so
vietic au mai repurtat două fru
moase 
viteză 
obțină 
simplu 
fete.

In ceea ce-i privește pe sporti
vii polonezi, ei n-au reușit un re
zultat mai bun decît 
ruak, concurentul de 
teză, care s-a clasat 
at probei respective.

In numărul nostru
vom reveni cu noi amănunte a- 
supra acestui important concurs. 
Deocamdată, să facem loc filmu
lui probelor.

să
victorii și în întrecerile de 
de duminică, reușind 
primul loc în probele de 
atît la băieți cît și la

prin Kapla- 
la caiac vi- 
pe locul III

de mîine

POPULARE ROMINE 
R. P. F. IUGOSLAVIA
Guină, șj membri ai ambasadei 
R.P.R. la Belgrad,

Din partea iugoslavă au parti 
cipat; iosip Broz-Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia cu soția, Moșe 
Pjade, președintele Scupșcineî 
Populare Federative a R.P.F. Iu
goslavia. Edvard Rardelj, .Ale
xandr Rankovici, Svetozar Vuk- 
manovici și Rodoliub Ciolacovici. 
vicepreședinți ai Vecei Executive 
Federative, Vladimir Suinei, vice
președinte al Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
Dușan Petrovici, vicepreședinte al 
Adunării Pooulare a R.P. Serbia, 
Velko Zekovîcî, secretar al Vecei 
Executive Federative, Mialko To- 
dorovici, Pavle Gregorici, N. 
Mincev, Kocea Popovici, I. Goș- 
neak, D. Penezici, A. Humo, S. 
Komar, membri ai Vecei Executive 

Federative. Au participat de ase
menea Djuro Salaj, președintele 
Uniunii Sindicatelor din R.P.F. 
Iugoslavia, A. Bel.xJ. președintele 
Academiei de Științe a R.P. Ser
bia, și alte persoane oficiale iu
goslave.

A luat 
basadorul 
București, ...

In timpul prînzutui, președintele 
Iosip Broz-Tito și tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au rostit cuvîn- 
tări.

Prînzul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

de asemenea parte am- 
R.P.F. Iugoslavia

N. Vujanovici.
la

In prima cursă de fond de sîm- 
bătă (canoe dubiu, 10.000 metri), 
cuplul nostru format din Ismail- 
ctuc și Dumitru Alexe s-a instalat 
în frun-te încă de la start și n-a 
mai cedat deloc conducerea. O 
luptă dîrză s-a dat, în urma lor, 
între echipajul sovietic Harin— 
Botev și echipajul nostru alcă
tuit din Lipalit și Agbei. Pe dis-

(Continuare in pag. 2-a)

Noi recorduri înregistrate in campionatul 
republican de atletism pe echipe

Alergătorii de garduri au fost 
performerii întrecerilor de atle
tism desfășurate «îmbată și du
minică pe stadionul Republicii în 
cadrul campionatului republican 
pe echipe. Astfel, după ce reușise 
să-și egaleze de patru ori în a- 
cest an recordul de 11,3 sec. Ana 
Șerban a obținut însfîrșit un 
nou record: 11,2 sec. Mircea Uf*  
sac a realizat în două zile trei 
recorduri: la 110 m.g. — 14,8 
sec, record de seniori (vechiul re
cord Gh. Stânei 14,9) și de’ ju
niori cat. 17—18 ani, iar la 400 
m. g. — 54,3 sec., — record de 
juniori.

Dintre 
glstrate la București remarcăm: 
Bărbați: 100 m.: Măgdaș 10,8; 
Wiesenmayer 10,8; Stoenescu 11,0; 
înălțime: Boboc 1,90 m. ~ 
trescu 1,85 m.; 1500 m. 
seu 3:49,8 (la o secundă de re
cord); Bîrdău 3:50,8; ciocan: Du
mitru 52,73 m.; Grafenstein 50,69 
m.; prăjină: Dumitrescu 
4,05 m.; loan Paul 3,92 
drul triatlonului); disc: 
lescu 45,53 tn.; 10 km. 
Răcescu 46:51,4; 200 tn.: 

mayer 22,0 sec., Măgdaș 22,0; 
suliță: Zamfir 70,42 m, Demeter

celelalte rezultate înre-

i; 
Dttmc- 
Grece-

Mircea 
(în ca*  
Mano- 
marș: 

Wiesen-

jraât

Sosire In una dintre seriile probei de 100 m. niat
iFoto: L. TIBCR)

Finalele „ 
o sărbătoare a

Cei aproape 300 de participant! 
la finalele „Săptămînii atletismu
lui" — ’ei niai buni din 1500 cen- 
curenți în preliminarii — au tran
sformat întrecerea lor într-o adevă
rată sărbătoare sportivi. De la 
primul pocnet al pistolului — care 
a vest;t plecarea în proba de 80 
m. plat — piuă la ultima încer
care a probei de înălțime băieți — 
întregul stadion fremăta neîncetat 
de voioșie tinerească.

Așa cum era de aștentat, toți fi- 
naliștii acestei competiții — desfă
șurată în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice — a« depus în
treaga lor pricepere ș! capacitate 
de luptă sportivă în scopul realizării 
unor performanțe cît mai bune. Și 
spre satisfacția lor și a celor ce 
i-au urmărit, pe foile de coneirs 
au fost înregistrate o serie de re
zultate demne de laudă.

Eleva Karin Artz, de la școala 
medie Nr. 4, a urcat de două ori 

pe podiumul învingătorilor, pri
mind premiile cuvenite pentru lo
cul fruntaș în probele de 300 m. 
plat și săritura în lungime. Dacă 
acum, cînd de-abia a împlinit 15 
ani, această elevă a obținut aseme
nea rezultate (4,64 m. la săritura 
în lungime și 48 sec. la 300 m. 
plat), este de așteptat că viitoarea 
ei activitate sportivă să ne dea 
prilejul de a-i releva noi și va
loroase succese.

Pe bună dreptate l-au îmbrăți
șat colegii săi de școală pe elevul 
Manole Băloiu, care i-a reprezen-

Andrei 68,90 m., Bizkn 68,31 m.; 
800 m: MihaAy

și (hors concurs) 
3.000 m. obst.: 
Cojocaru 9:13,0,
9:16,6; greutate:

m.; 5000 m.:

1:53,5, Danciu
Vamos

V. Pop 
Strzel-

• Ivanov
Grecescu

1:53,8 
1:51,6; 
9:12,4, 
binschi
15,84 iu., ru. . VJIU.CT.U
14:39,4, Wefcs 14:49,8; tripiusalt: 
Stein 14,29 m.; Motion: Ion Paul 
1867 p., Trandafilov 1819 p. Fete: 
100 m.: Bardaș și Luță 12,8; 
suliță: Diți 44,19 tn., Mitfloș 
42,48 tn.; 800 m.: Pasciuc 2:14,4, 
Mogoș 2:21,9; greutate: Scherer 
13,12; 200 m.: Luță 26,1, Băltă- 
gescu 26,4, Bardaș și Zegreanu 
26,7; 400 tn.: Florica Dumitru 
56,9 (valoros record personal) ; 
lungime: Șerban 5,49 m„ Ruse 
5,32 m.

La Timișoara, după cum ne re
latează trimisul nostru H. Naum, 
organizarea concursului a fost 
Toarte slabă. S-au făcut multe 
greșeli, unele din rezultate în
scrise pe foi nefiind cele reale.- 
Astfel, L:a Manoliu a avut o aa 
runcare în concurs de 46,06 m., 
totuși pe buletinul final de re
zultate ea figurează cu 45,54 tn. 
Dintre rezultatele înregistrate la 
Timișoara merită a fi amintite 
următoarele!

Săptămînii atletismului” — 
tineretului școlar
tat cu cinste în această competiție, 
cucerind primul loc în proba de 
săritura în lungime. Apreciind va

loarea performanței, comisia de 
organizare a .,Săptămîn:i atletis
mului" i-a atribuit elevuiui Mamie 
Băloiu un premiu special. Aseme
nea premii speciale au răsplătit și 
performanțele realizate de Evdo- 
chia Toma, elevă la școala medie 
pedagogică nisă — și Șerban Bă- 
Lăceanu, elev la școala medie Nr. 
11.

Fără îndoială că printre cei care 
au contribuit nemijlocit la suc’e- 
sul „Săptămînii atletismului” se 
numără profesorii și profesoarele 
a căror elevi și eleve au participat 
la această competiție. Ca o răs-: 
plată a aportului lor deosebit, co*  
misia de organizare a competiției 
a decernat premii speciale profeso-, 
rilor C. Morțun (șc. medie Nr. 7), 
Șt. Gheorghiu (șc. medie Nr. 1), 
Șt Bujor (șc. medie pedagogică 
rusă) și profesoarelor Angela Fi
lip (șc. medie Nr. 22), A. Găină 
(șc. medie Nr. 4), Laura lonescu 
(șc. medie Nr. 19), și Alexandrina 
Cerbacev (șc. profesioanlă „Elec- 
troaparataj).

★
întrecerile finale luaseră sfîrșit, 

dar entuziasmul participanțiioc la 
competiții continua să se manifes-, 
te cu putere. Alcătuind grupe pe 
școli, elevele și elevii își îaibrățM

(Continuare tn pag. 4-a) j

Bărbați: 100 m.: Radar ltjO? 
ciocan: Râșcănescu 56,41 tn. As 
cațitt 51,31 m.; prăjină: Szab® 
3,90 nț.; înălțime: Rnaler 1,90 tn.; ’ 
disc: M. Raiea 46,23 m., Vîlsat» 
45,54 m„ Coveianu 43,33 m.y 
greutate: A. Raica 15,94 m.;3009 
m. obst.: Aioanei 9:09,2. Femei 5 
80 m. garduri: Jung 11,9; 200 m.: 
Marks 25,9, Vrabete 26,4-, 100
m.: Marks 12,8; suliță: Zîm*  
breșteamu 41,35 m.; lungime?.
Bell-u 5,52 tn.; Jung 5,35; Knoe 
bloch 5,32.

Iată acum rezultatele hrtilnirT- 
!or: București: Știința 265 (164 
B+101F)—Locomotiva' 211 (1374$ 
74); Știința 274 (174 + 100)— Eu 
nergla Metalul 198 (121+77), Los 
comotiva 243 (160 + 83)—Energia 
Metalul 218 (135+83); Dinamo
241.5 (192,5+49) — Progresul
229.5 (121, 5+108); Dinamo 265 
(192 +73) — Recolta 178 (116+3 
62); Progresul 262 (158+104)-*  
Recolta 174 (128+46). Timișoa*  
ra: C.C.A. 243,5 (181,5 + 62) — 
Energia Constructorul 224,5 
(133,5+91), C.C.A. 281 (184+97)’, 
f-s Voința 143 (84+59), Energia 
Constructorul 278 (174+104) 
.Voiota 167/(124 4-43J,- .



Pentru a treia oară consecutiv

TITLUL DE CAMPIOANĂ REPUBLICANA LA GIMNASTICĂ A FOST CUCERIT 
DE MAESTRA SPORTULUI ELENA LEUȘTEANU (ȘTIINȚA)

f Au Auat sfîrșit campionatele re
publicane de gimnastică pe anul 
1956. Ieri seară, în sala Horeas
că, vocea crainicei concursului 
a chemat-o de cinci ori la rind, 
pentru a urca pe podiumul Învin
gătoarelor, pe maestra sportului 
Elena Leușteanu.

Dacă ne referim la faptul că 
tea a cucerit trt'ul de campioană 
absolută, putem spune că el co 
respunde previziunilor făcute de 
toți cunoscătorii gimnasticii. Dacă 
adăugăm însă și celelalte patru 
titluri de campioană pe aparate, 
nu greșim afirmînd că Elena Le
ușteanu a întrecut toate pronos
tic urile.

Pentru Elena Leușteanu, cam
pionatul republican individual a 
constituit o repetiție generală îna
intea Jocurilor Olimpice și 
examen 
nastă le-a trecut cu suoces.

Nu se poate spune același lu

un
pe care talentata gtai-

Rezultate normale
în campionatele republicane de baschet

Intîlnirile masculine și feminine 
de baschet din cadrul etapei a 
IlI-a a returului campionatului 
republican s-au încheiat cu rezul
tatele așteptate. Singura surpriză 
poate fi considerată desfășura
rea meciului feminin Știința Mi
nisterul Invățămîntului București 
— Flamura roșie Oradea, în care 
bucureștencele nu au înscris în 
prima repriză decît 13 puncte, față 
de 21 ale orădencelor. După pau
ză însă, Știința a jucat din ce in 
ce mai bine, iar Flamura roșie 
Oradea a căzut inexplicabil. Din 
restul partidelor feminine remar
căm pe cea de la Oradea, unde 
Progresul din localitate a cîști- 
gat la limită, după un joc dis
putat, dar de slabă factură teh
nică, în fața Progresului Tg. Mureș.

La băieți meciul CCA — Pro
gresul Tg. Mureș a oferit ca în
totdeauna, un spectacol foarte fru
mos. Mureșenii au început bine, 
dar treptat au cedat ritmul, îrr 
timp ce bucureștenii au insistat 
în permanență, obținînd un scor 
concludent. La Timișoara, stu
denții din localitate au avut mo
mente dificile in prima repriză 
a meciului cu Știința ICF

Cea mai importantă partidă de 
baschet din etapa de ieri, a fost 
Sără îndoială cea dintre echipele 
feminine bucureștene Energia Con
structorul și Locomotiva, termi
nată cu victoria celei dinții. Me
ciul, disputat în sala Dinamo, nu 
■s-a ridicat îa nivelul tehnic aș
teptat de la două echipe de frun-

Progresul C.P.C.S. (fete), Progresul Cluj
și Locomotiva București (băieți), 

Învingătoare in principalele jocuri de volei
Etapa a II-a a returului cam

pionatului republican de volei a 
aivut o desfășurare deosebit de 
interesantă, atît -prin faptul că a 
confirmat așteptările în unele 
pairtide „cheie", cît și prin unele 
surprize. Să începem vorbind de 
întâlnirea feminină dintre e- 
chipele bucureștene Progresul 
C.P.C.S. și Locomotiva, conside
rată pe drept cwvînt derbiul eta
pei și chiar at campionatului fe
minin. întâlnirea a avut o desfă
șurare care a confirmat întru to
tul așteptările noastre: s-a lup
tat foarte mult, evoluția scorului 
a fost uneori palpitantă, dar va
loarea tehnică a jocului slabă. Au 
învins jucătoarele de la Progre
sul. care au acționat mat decis și 
mai eficace în ultimele două se
turi și care, în plus, au benefi
ciat de jocul de înaltă măiestrie 
al Tinetei Pleșoianu în mare for
mă. Ea și cu Rodica Sădeanu au 
fost de altfel singurele care s-au 
remarcat în acest meci.

Din campionatul masculin re
marcăm în primul rîrad victoria 
echipei Progresul I.M.F. Cluj a- 
supra formației C.C.A. cu scorul 
de 3-1. Corespondentul nostru 
Valeria Gligor ne transmite că 
oaspeții au luptat cu o mare în
suflețire și și-au depășit ca'egoric 
adversarii atît în atac, unde au 
acționat cu multă varietate, cît și 
în amărare, unde blocajul a- func
ționat prompt. De remarcat că în 
setul al patrulea militarii au con
dus cu 14—8. Cei mai buni ju

toate componentele 
îu 

Inovări,

era despre 
totadsii «riimpto. Ne referim 
mod special ia Sonia 
care a ocupat locul 7 în clasa
mentul individual compus — loc 
cu mult sub posibilitățile sale— 
șt cane a concurat, la unele apa
rate, mai slab decît ne-am aștep
tat, știind că ea este în formă. 
De asemenea este vorba aci și de 
Emilia Vătășoiu și Elena Mărgă
rit, care au ocupat locurile 5 
și respectiv 6.

Foarte bine
Georgeta
Schiandt, Elena Săcălici — care, 
terminând pe locul 4 în ierarhia 
gimnastelor fruntașe din țara 
noastră pe anul 1966, a câștigat 
și an loc în echipa R.P.R. — și 
Agneta Wittemberger, care a 
întrecut două din componentele 
lotedui olimpic: 'Anica Țicti și 
Teoffta Băiașu.

Programul după care au fost 

s-au prezentat 
Hurmuzache, Uita

te ale țării. Intîlnirea fiind deo
sebit de importantă pentru viitoa
rea configurație a clasamentului, 
a făcut ca tracul să pună de la 
început stăpânire pe jucătoare. 
Se poate spune că meciul s-a 
,.încins" deabia în ultimele mi
nute, tind Energia, acționînd mai 
precis și mai eficace, a reușit să 
se distanțeze numai datorită lovitu
rilor libere înscrise. S-au remarcat: 
Constanța Pîrvu și Mady Eckert 
(Energ.).

In ultima întilnire a serii, Pro
gresul Arta a reușit să surclaseze 
Energia Gluj numai în a doua 
parte a reprizei secunde. Pînă în 
acel moment meciul avusese o des
fășurare echilibrată.

Iată acum și rezultatele tehnice 
înregistrate: FEMININ: Știința 
ICF — Energia Cluj 66—38 (41 
—18); Știința Min. învăț. Bucu- 
rești — Flamura roșie Oradea 
51 — 35 (13—21); Progresul O- 
radea — Progresul Tg. Mureș 
55—52 (19—26); Știința Cluj — 
Voința Orașul Stalin 53—57 
(26—21) ; Energia București — 
Locomotiva București 45—35 
(22—15).

MASCULIN: Progresul Cluj 
— Locomotiva PTT 68—81 (29 — 
42); Dinamo Oradea — Dinamo 
Tg. Mureș 84—57 (39—23); Știin
ța Timișoara — Știința ICF 89— 
74 (34—31); Dinamo București— 
Progresul Orașul Stalin 88—39 
(41—19); CCA — Progresul Tg. 
Mureș 91—65 (42—35) ; Progresul 
Anta București — Energia Cluj 
74—59 (32—29).

cători au fost Agîrbîceanu, Cor- 
beanu, Cherebețiu de la Progre
sul, Roman și Mușat . de la 
C.C.A.

Din celelalte meciuri ale cam
pionatului masculin mai remar
căm pe cel dintre Locomotiva și 
Progresul I.T.B., ambele din Ca
pitală. In primele două seturi fe
roviarii au făcut o adevărată de
monstrație. Ca de obicei însă, 
jucătorii de la Locomotiva au 
slăbit alura, pi-erzînd un set și 
cîștigîndu-1 pe al patrulea cu 
multă greutate.

Subliniem de asemenea surpri
za de la Galați, unde Progresul 
din localitate a realizat o fru
moasă performanță, întrecînd 
Știința Arad.

Iată acum rezultatele complete 
ale acestei etape: FEMININ: 
Progresul C.P.C.S.—Locomotiva 
București 3-2 (15-12; 13-15, 8-15; 
15-10; 15-4); Știința I.C.F.—Ener
gia București 3-0 (l.a*  2, 5, 9); 
Dinamo București—Dinamo Timi
șoara 3-0 (la 5, 8, 12); Voința 
Sibiu—Voința Orașul Stalin 3-1 
(12-15; 16-14; 15-10; 18-16); Fla
mura roșie Cluj—Progresul Cluj _ . ----- — - -- - 15 7).3-1 (2-15; 15-8; 15-2;
MASCULIN: Locomotivei Bucu
rești—Progresul I.T.B. 3-1 (15-4;

13-15; 16-14); Progresul
Cluj—C.C.A. 3-1 (12-15;

15-11; 17-15); Știința Tl-
- 1-3

Pro- 
Gaâați—Știința Arad 3-1

15-8;
I.M.F.
15-10;
misoara—Dinamo București 
(16-15; 615; 15-11; 5-15); 
greșul - - .........................
(10-15; 20-18; 15-10; 15-11).

tehnice

organizate campkwntoif republi
cane feminine din acest an este, 
după cum se știe, programul o- 
limpic. Ceea ce, ca nume, e foar
te sonor. Ca spectacol însă, mai 
puțin, deoarece, conform acestui 
program, s-au desfășurat pe mu
zică doar „sohrile" impuse și 
ansamblul cu aparate portative.

fată acum rezultatele 
înregistrate : individual compus:
1. ELENA LEUȘTEANU (Știința) 
75,43 p. — campioană republicană 
pe anul 1956; 2. Georgeta Hur- 
muzache (Dmamo) 73,80 p.; 3. 
Uita Schiandt (Știința) 73,16 p.;
4. Elena Săcădici (Dinamo) 73,13 
p_; 5. Emilia Vătășoiu (Dinamo) 
73,10 p.; 6. Elena Mărgărit (Ști
ința) 72,91 p.; 7. Sonia Inovan 
(Știința) 72.27 p.; 8. Agneta Wit
temberger (Energia) 72,16 p.; 9. 
Ardea Țicu (Dinamo) 71,03 p.;
10. TeofUa Băiașu (Dinamo) 
64,53 p. Clasamentul pe aparate: 
sărituri: 1. Elena
19,00; 2. Elena Mărgărit p 
nă
2.
p.; 3. Uita Schiandt 18,46 p. Pa
ralele inegale: 1. Elena Leușteanu 
18,96 p.; 2. Elena Mărgărit 18,60 
p.; 3. Elana Săcădici 18,40 p. Sol: 
1. Elena Leușteanu 18,67 p_; 2. 
Georgeta Hurmuzache 18,63 p.;

Elena 'Mărgărit 18,60 p.

Leușteanu
18.87

3. Sonia Inovau 18,57 p. Bîr-
1. Elena Leușteanu 18,80 p.;

Georgeta Hurmuzache 18,54

3.

(Urmare din pag. l-a) 
tanța de 10 kilometri, timp de a- 
proape o oră, ceie două ambar
cațiuni s-au urmărit cu tenaci
tate una ,pe alta, cînd una cînd 
cealaltă au obținut mici avantaje 
pentru ca — pînă la urmă — să 
termine la perfectă egalitate, în 
urma unui finiș excepțional. Re
zultatul tehnic al probei:

1. R. P. Română (Dumitru A- 
lexe, Station Ismailctac) 54.10.9;
2—3. U.R.S.S. (Pavel Harta, G. 
Botev) și R. P. Română (I. Lipa- 
dit și A. Aghei) 54.17.0; 4.
U.R.S.S. (V. Coterev, V. Solo
viov ). 54-57.4; 5- C.C.A, (N. Bor. 
dei, G. lacoviei) 58.32.

O desfășurare pasionantă a a- 
vut proba de canoe simplu. Re
prezentantul nostru Leon Rotman 
a' condus în permanență; dar toa
te încercările lui de a se detașa 
de concurentul sovietic Silaev ră- 
mîn fără rezultat. Micul avans pe 
care l-a avut Rotman a făcut ca 
rezultatul sa fie incert p>înă cu 
100 metri înainte de sosire. De 
aici a început finișul și Rotman 
a cîștigat cu puțin, dar sigur. 
Pentru tocul 2, Buharin l-a între-

Seria I

PROGRESUL SIBIU — LOCOMO
TIVA ARAD 0-0

Joc confuz. Ga<zdele au domi
nat mai mult. însă ineficace.

C. Pitaru și /. Dostan 
corespondenți

LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 
ENERGIA MINERUL LUPENI 

2-1 (0-0)
Localnicii au dominat categoric 

în special în repriza secundă, 
tind au marcat prin Mazilu (min. 
57) și Fini (min. 74). Fumea a 
înscris pentru oaspeți (min. 87). 
S-au remarcat: Hurii, . Vidan,
Zaharia de la învingători, Fili- 
mon și Kiss de ta oaspeți.

Gloria Cioctou-coresponident_ 
PROGRESUL SATU MARE — 

NF.RGIA UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN 2-0 (1-0)

Victorie meritată. Localnicii 
dominat majoritatea timpului.

E-

au 
A 

Înscris Ferenczi (min. 37 și 67).
Al. Barn-corespondent 

ENERGIA METALUL REȘIȚA — 
RECOLTA TG. MUREȘ 2-2 (0-2)

In prima repriză oaspeții au 
jucat bine și au marcat prin Jozsi 
(min. 2) și Ad. Szasz (min. 23). 
După pauză, gazdele domină, ega
lând prin golurile înscrise de 
Joiart (min. 70) și Seleș (mân. 
71).

Gh. Dobreseu-corespondent 
LOCOMOTIVA CLUJ — ENERGIA

C. TURZII 1-2 (1-1)
Au marcat • Dobai (min. 26) 

din 11 m. pentru gazde și Bustan 
<min. 8) și Burian (min. 78) pen
tru oaspeți. Meciul a fost fru
mos și foarte disputat, dar gaz-

Energia I.S.P. a întrecut C.C.A. in campionatul 
categoriei A la rugbi

ENERGIA I.S.P. — C.CJL 6-3 (3-3)

Energia I.S.P. București s-a 
comportat excelent, reușind să în
vingă cu scorul de 6—3 echipa 
Casei Centrale a Armatei. Cu toate 
că militării au obținut majorita
tea baloanelor la margine și gră
madă, ei nu au putut fructifica 
acest avantaj, deoarece linia de 
trei sferturi și îndeosebi centrii au 
jucat nesatisfăcător, „ratând" o 
serie întreagă de acțiuni ofensive.

Victoria Energiei I.S.P. este pe 
deplin meritată. Ea se datorește 
în primul rind voinței cu care au 
luptat toți jucătorii. In repriza a 
doua Energia I.S.P. l-a întrebuin
țat pe P. Niculesou al doilea fun
daș. In acest fel învingătorii au 
avut în permanență o superioritate 
numerică în apărare. Au marcat: 
Luscal (încercare) și Mehedinți 
(lovitură de picior căzută) pen
tru învingători și Cojocaru (încer
care) pentru C.C.A.

DINAMO BUCUREȘTI — ENER
GIA PETROȘANI 39-0 (16-0)

Jocul a fost tot timpul la dis
creția dinamoviștilor. Energia Pe
troșani nu a atacat decît rareori 
și atunci cu timiditate.
LOCOMOTIVA P.T.T. — DINAMO

IX 9-8 (6-8)
Locomotiva P.T.T. a reușit o 

performanță excelentă, întrecînd 
o echipă care a realizat în ulti
mele etape rezultate bune în com- 

(U.R.S.S.) 56.54-5; 3.
(U.R.S.S.) 57.17.8; 4. 
(C.CA.) lh.01.53.5.

dublu (probă la care

cut pe Silaev. Rezultat tehnic:
1. L. Rotman^ (R.P.R.) 56.53.9;

2. Buharin ' * "
A. Silaev
I. Nichifor

La caiac 
noi n-am avut concurenți), cele 
două echipaje ale U.R.S.S. au 
întrecut net echipajul polonez. 
Rezultat : I. U.R.S.S. (lațiaenco, 
Glrmov) 45.16 5; 2. U.R.S.S. (Ka- 
aliste, Demiatkov) 45,17.5; 3.
R. P. Polonă (Skwarzki. Gorski) 
48.46 2.

Ultima probă de fond, caiac 
simplu, s-a terminat cu victoria 
neta a lui I. Pisarev (U.R.S.S.). 
Cu 49.32.9, ei a întrecut pe com
patriotul său Zviozdrin (49.44.7) 
și pe polonezul 
(51-14.6).

Duminică, în prima 
de viteză (caiac fete, 
cele două concurente sovietice au 
dominat proba. Rezultat: 1. De
mentieva 2-23.8; 2. Peterson
2.27.2; 3. Walkowiak (R. P. Po
lonă) 2.31.3.

La canoe simplu, Rotman 
(R.P.R.), a tiștigai relativ ușor, 
detașîndu-se de restul concu- 
renți’or încă de la jumătatea 

Kaplaniak

CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
dele nu au corespuns decît în 
Jocul din mijlocul terenului.
ENERGIA HUNEDOARA—ENER

GIA MEDIAȘ 2-1 (1-0) 
CLASAMENTUL

Etapa viitoare: 
Energia Lupeni, 
reș—Progresul S. 
ghin—Locomotiva 
greșul 
Energia 
Orașul 
Energia

1. Rec. Tg. Mureș 21 12 5 4 46:15 29
2. Energia Hun&d. 20 9 8 3 37:19 26
3. Energia Mediaș 21 11 3 7 31:26 25
4. Energia C. T. 21 9 5 7 21:23 23
5. Prog. Sibiu 2« 9 4 7 27:22 22
6. Prog. S., Mare 20 7 5 8 30:36 19
7. Energia Reșița 20 7 4 9 30:33 18
8. Recolta Reghin 20 7 4 9 36:48 18
9. Locom. Arad 20 7 4 9 26:38 13

10. Loc om. Cluj 20 7 3 10 26:35 17
11. Energia Lupeni 21 8 1 12 20:30 17
12. Locom. Tr. S. 20 6 4 10 26:26 16
13. Energia uz. tr.

Or. Stalin 20 6 4 10 21:26 16
Locomotiva Arad— 
Recolta Tg. Mu- 
Mare, Recolta Re- 
Tr. Severin, Pro- 

Sibiu—Energia Hunedoara,
Mediaș—Energia uz. tr.

Stalin, Locomotiva Cluj— 
Reșița.

Seria n-a

DINAMO 6 BUCUREȘTI — PRO
GRESUL C.P.C.S. BUC. 1-6 (0-5)

Joc frumos, datorită mai ales 
Progresului, care în prima repri
ză și-a dominat adversarul, a 

cărui apărare s-a resimțit după 
efortul depus joi & Gupă. In re
priza a doua, dinamoviștii și-au 
revenit, însă atacul n-a mai putut 
Iructilica situațiile favorabile. Au 
marcat: Raab, Matetanu (2), Du
mitrescu (2) și Bîscă, respectiv 
Vasile Gheorghe.
ENERGIA ST. ROȘU OR. STALIN 
— ENERGIA MORENI 3-0 (2-0)

In formă excelentă, liderii au 
dispus cu destulă ușurință de 
adversarii lor. Punctele au fost 

panta unor puternice formații din 
cadrul acestei categorii. Victoria 
aceasta i-a scăpat pe „petetiști" 
de retrogradare.

ENERGIA S. M. OR. STALIN — 
PROGRESUL SĂNĂTATEA 

0-3 (0-3)

Victoria realizată ieri de Pro
gresul Sănătatea este deosebit de 
prețioasă. Ca și Locomotiva 
P.T.T., Progresul Sănătatea a scă
pat de emoțiile retrogradării. 
LOCOMOTIVA GRIV1ȚA ROȘIE —

ȘTIINȚA CLUJ 19-0 (14-0)
Echipa campioană a reușit, în 

sfârșit, să se reabiliteze întrecînd 
cu un scor categoric echipa stu
denților clujeni. Cu toate că am
bele echipe au practicat un joc 
deschis, el nu a plăcut specta
torilor datorită nivelului său tehnic 
scăzut.

Iată și cîteva rezultate din cam. 
pionatul cat. B.: FI. roșie Or. 
Stalin — Știința Galați 14—3 
(3—0) ; Energia Tîrnăv&m — 

Locomotiva Cluj 8—3 (8—3): 
Știința Timișoara — Locomotiva 
Timișoara 8—0 (3—0) ; Progresul 
Tectac» — Progresul F.B. Bucu
rești 0—3 (0—0) ; Minerul Bucu
rești — Energia Ploești 9—0 
(3—0) ; Știința Arad — Energia 
Republica București 0—01; Vo
ința Cluj — Progresul I.A.S. Si
biu 16—6 (6—3) ; Locomotiva
Buzău — Știința Bucureșfi 5—6 
(0-3) 1 

Fl. roșie Or.

8-3 (8-3):

spec-

cursei. El a acoperit cei 1000 m. 
în 5.10.5, fiind urmat de 
și Buharin (ambii din 
U.R S.S.) care au realizat 
și 5.13.8.

La caiac simplu, a fost 
taculoasă lupta pentru primui 'oc. 
Naumov a condus tot timpul, 
dar a pierdut la finiș. RezuKa'ele 
tehnice: 1. Pisarev '
4.22.6; 2. Naumov 
4.22.9; 3. Kaplan! ak
4.30.1; 4. Vernescii
5. Kozanetchi (R.P.R.) 4.54-3.

Echipajul nostru Ismailciuc— 
Alexe a cucerit victoria și 'a ca
noe 2 viteză, realizând 4.46.2. Lo
cul secund a revenit lui Harin. 
Botev (U.R.S.S.) în 4.52.0. Ei au 
întrecut echipajul nostru Lipalit- 
Aghei cu 1 sec. și 3 zecimi. Lo
cul IV: Iacunin, Oscepcov
(U.R.S.S.) 5.04.1.

Numai două echipaje au parti
cipat la caiac dublu, dar proba a 
fost deadreptuil pasionantă. Echi
pajul nostru Anistasescu, Todo
rov a fost îndeaproape „tatonat", 
de echipajul U.R.S.S. 
Demiatkov). La finiș, 
români au învins cu 
cimî: 3.57.2 față de 

(U.R.S.S.)
(U.R S.S.) 

(R.P.P.) 
(R.P.R 1 432.4;

(Kaa'iste. 
sportivii 

câteva ze- 
3.57.5.

RADU URZICPANU

realizate de David (min. 1, 43 
și 70).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — FLAMU

RA ROȘIE BACAU 3-1 (1-1) 
O victorie meritata, obținută 

prin punctele înscrise de Dănciu- 
lescu, Popa și Bageac. Pentru 
oaspeți a înscris Căpățînă.
ȘTIINȚA IAȘI — FLAMURA RO

ȘIE SUCEAVA 0-0
PROGRESUL FOCȘANI — DINA

MO BIRLAD 3-3 (1-3)
Punctele au fost realizate dc 

Cioboată (min. 15, 67 și 80), iar 
penrru oaspeți au înscris Pantlci 
(min. 12), Foro (min. 35 și 40). 
ENERGIA CIMPINA — LOCOMO

TIVA CONSTANȚA 2-0 (1-0)
Gazdele au făcut cel mai bun 

joc din campionat. Golurile au 
fost înscrise de Bantaș (min. 10) 
și Gheorghiu (min 75).
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — LO

COMOTIVA IAȘI 0-0 
CLASAMENTUL

1. Energia St Roșu

Bîrlad—Frogre^ul 
motiva Iași—Fl. roșie Bacău.

Or. Stalin 21 17 2 2 63:10 36
2. Prog. C.P.C.S. 21 12 4 5 53:31 23
3. Energia 1 Mai

Ploești 22 10 7 5 39:22 27
4. Dinamo 6 22 11 5 6 34:28 27
5. Energ. Moreni 22 7 10 5 35:30 24
6. Locom. C-ța 22 8 6 8 43:39 22
7. Prog. Focșani 22 6 9 7 32:36 21
8. Energ. Cîmpina 22 6 7 9 33:39 19
9. Știința Iași 22 3 13 6 20:26 19

10. Dinamo Bîrlad 22 7 5 10 33:43 19
11. Știința Buc. 22 5 7 10 27:38 17
12. Locom. iași 22 5 7 10 16:22 17
13. FI. r. Suceava 22 5 5 12 29:52 15
14. FI. roșie Bacău 22 4 7 11 25:56 15

Etapa viitoare : Energia Flacăra
Moreni—FI. roșie Suceava,, Dinamo
6 București—Știința Iasi. Energia
1 Mai Ploești—Ști’nta București, F-
nergia St. Roșu C>r. uiți—Fnergia
Flacăra Cîmaina, J lOcomu>tiva C^ns-
tonta—Progresul Focșani. Dinamo

c.p.c.s , LOCO-



HIGI ETAPA DE IERI A CATEGORIEI A N-A CLARIFIGAT SITUAȚIA ÎN ZONA RETR06RA0ARII
REZULTATELE DE IERI

Progresul București—Locomo
tiva Timișoara 1-0 (0-0).

Flamura roșie Arad—Energia
Minerul Petroșani 2-1 (1-1).

Dinamo Bacău—Știința Cluj 
0-1 (0-0).

Știința Timișoara — Energia 
Flacăra Ploești 0-0.

CLASAMENTUL

Dinamo Orașul Stalin—Loco
motiva București 0-2 (0-0).

1. C.C.A. 21 13 3 5 53:23 29
2. Ener. FI. PI. 21 9 8 4 39:18 26
3. Știința Tim. 21 9 7 5 31:25 25
4. Locom. Buc. 21 7 9 5 4G:’6 21
5. FI. r. Arad 21 9 5 1 32:33 23
6. Prog. Buc. 22 7 6 9 33:36 26
7. Dinamo Or.

ETAPA VIITOARE

Stalin 22 8 4 18 33^7 20
S. Prog. O rad. 19 8 3 8 22:33 19
9. Dinamo Buc. 18 8 2 8 27:30 18

10. Ener. Petr. 28 8 5 9 23:30 17
11. Locom., Tim. ZI 4 8 8 16 :M 17
12. Dinamo Bac. 21 S 4 11 23:35 16
13. știința Cluj 20 5 5 1» 16:32 15

Energia Flacăra Ploești—Dina
mo Orașul Stalin, Locomotiva 
Timișoara—Dinamo Bacău, Dina
mo București—Știința Timișoara, 
știința Cluj—Progresul Oradea, 
Locomotiva București—Flamura 
roșie Arad, Energia Minerul Pe
troșani—Progresul București.

Flamura roșie Arad 
a ciștigat la limită

ARAD, 21 (Prin telefon). — 
Deși au făcut un joc superior și 
puteau înscrie mai multe goluri, 
totuși fotbaliștii arădeni au învins 
doar la limită, cu 2—1 (1—1).
Victoria, meritată, se datorește 
însă și unei greșeli a apărării e- 
chipei Energia Minerul Petroșani, 
greșeală pe care atacul a știut s-o 
speculeze. In general, arădenii au 
încheiat acțiunile trăgînd la 
poartă, dar șuturile lor au fost im. 
precise. In primele 25 de minute, 
cînd au dominat mai insistent, ei 
nu au reușit să concretizeze decît 
o ocazie, în min. 10 : Petschcwski 
a executat o lovitură liberă de la 
25 m., trimitînd balonul lui Ser- 
fpzo, care i l-a pasat printre ad
versari lui Jurcă și acesta a în
scris primul gol. Oaspeții au reve
nit însă în atac și au egalat în 
min. 36. Szucs pierde un duel pen
tru balon în careu cu Paraschiva. 
Mingea ricoșează spre Tîrnovea'W 
și acesta înscrie de la 3 m. Punc
tul victoriei a fost obținut în min. 
55 în urma unei neînțelegri între 
Vasiu și portarul Crîsnic; Vasiu 
vrea să-i dea mingea înapoi, însă 
Birău interceptează și o introduce 
în plasă pe lîngă Crisnic, care ie
șise din poartă. Raport de comere: 
g—2 (5—1) pentru Flamura roșie. 
10.000 de spectatori. S-au remar
cat : Dușan, Petschowski, Serfozo, 
Jurcă, Crîsnic, Deleanu, Farcaș II 
și Demien.

FLAMURA ROȘIE: Faur Szuts, 
Dușan, Far mati- Jenei, Serfozo- 
Jurcă, Mercea, Capaș, Petschow
ski, Birău.

ENERGIA MINERUL: Crîsnic- 
Romoșan Vasiu, Panait-Deleanu, 
Farcaș 11-Tîrnoveanu, Demieo, 
Crăciun, Gabor, Paraschiva.

Șt. Weinberger 
corespondent

IERI ÎN
SERIA I

Dinamo Galați-Voința Tecuci 1-1 
0-1).

Recolta Av. Făiticeni-Locomotiva 
Pașcani 1-4 (1-1).

Progresul Rădăuți-Flamurâ roșie
Buhuși 1-1 (1-1).

Victoria Tecuci-Recolta Av. P.
Neamț 1-1 (0-01.

SERIA a n-a

Energia Constructorul Constau ța- 
ISnamo Pitești 0-2 (0-2).

Energia Met. Brăila-Flamura roșie 
Giurgiu 4-0 (2-0).

Energia Met. Sinaia-Fl. roșie B.R. 
București (la Bușteni) 5-0 (3-0).

Energia Metalul 131-Prcgresui Că
lărași 5-0 (3-0).

Locomotiva M*CF  București-Ener- 
gia Met. București 3-1 (2-0).

Locomotiva Galați-Progresui Cora
bia 3-0 (2-0).

Din nou atac la poarta Locomoti vei Timișoara. De data aceasta 
respinge (cu capul.. J înaintașul Scorțan (Progresul 
motiva Timișoara 1—0).

Știința Cluj învingătoare la Bacău

Loco-
Foto I. MIHAICA

BACAU 21 (prin telefon). Cei 
peste 6.000 de spectatori care au 
ținut să asiste la întîlnirea din
tre Dinamo și Știința Cluj au pă
răsit dezamăgiți tribunele stadio
nului „23 August". In primul 
rînd, echipa tor favorită a fost 
învinsă. In al doilea rînd, jocul 
nu s-a ridicat la un nivel satis
făcător.

Spre deosebire de comportarea 
foarte bună avută cu o săptămînă 
în urmă, cînd cu aceeași forma
ție surclasase pe Știința Timișoa
ra, Dinamo Bacău a prestat de 
data aceasta un joc slab, lipsit 
de coeziune și de finalitate. Com
partimentul cel mai slab a fost 
înaintarea care n-a reușit să-și 
creeze situații favorabile in mare 
măsură dm cauza greșelilor comi
se de Oaidă și Crețea. Fără să 
strălucească. Știința Cluj a fost 
mai bună, a acționat mai calm, 
mai Închegat. Clujenii s-au apărat 
bine și contraatacurile lor au 
creat mereu panică 
versarilor. Victoria 
deolin meritată.

Repriza întîi s-a 
printr-nn joc Lent.

I—Avram, 
delcu II,

S-au remarcat: portarul Șerban 
(un junior care a debutat cu suc
ces în prima echipă), Dr. Duca 
și Suciu de la învingători, Ctm< 
peanu șț Gram de la învinși.

Suciu, Georgescu, Ne- 
Dragoman.

V. Ml HAI LA

C.C.A. JOACĂ ASTĂ SEARĂ 
LA SHEFFIELD

In cadrul 
întreprinde 
C.C.A. susține asrtă-seară, la 
Sheffield al doilea meci. 
Liderul campionatului nostru 
întîlnește formația Sheffield 
Wednesday din prima ligă 
profesionistă.

C.C.A. va alinia în această 
întrecere formația sa obișnu
ită, și anume: Tonta (Voines- 
cu)—Zavoda II. Apolzam, V. 
Dumitrescu—Onisie, Bone-Ca- 

coveanu, Constantin, Afexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru.

turneului pe care-1 
în Anglia, echipa

prea dirzUn joc
chiar și o victorie obținută greu! in careul ad- 

lor este pe

de Ozon nu acondus
depășească ermetica a- 
timișorenilor și totuși 
a ciștigat cu 1-0. Nu

Atacul 
reușit să 
parare a 
Progresul _
vă mirați, pentru că nu aveți de 
a face cu o contradicție. Real
mente, atîta vreme cît acțiunile 
de atac ale gazdelor au fost di
rijate spre Ozon pentru a fi con
duse în fază finală de către a- 
cesta, jocul s-a înghesuit în cen
trul careului de 16 metri și apă
rarea Locomotivei nu a avut e- 
moții. In schimb, atunci cînd a- 
tacurile au fost construite pe a- 
ripi, extremele ținîndu-și locurile 
și luînd parte efectiv la joc, 
poarta lui Franciscovici s-a găsit 
în pericol, iar rutinatul stoper 
Iosif Covaci a fost întrecut. Dacă 
Progresul a ciștigat numai cu 1-0 
în ciuda dominării sale terttoj 
riale, explicația trebuie căutată 
tocmai în tactica greșită a înain
tării sate care a folosit sistemul 
cu „Ozon, factotum" ! La aceasta 
trebuie să mai adăugăm orienta
rea defectuoasă a înaintașilor 
bucureșteni care, uitînd parcă de 
constituția lor fizică nu prea im
pozantă, au preferat Lupta corp 
Ia corp pu masiva apărare a oas
peților. Din acest punct de ve
dere am asistat la o veritabilă 
întrecere între „Gollath 
vid", în care David — 
legendei — a fost învins 
care dată. Progresul a 
însă cu 1-0. Opera este a

și Da- 
contrar 
de fie- 
ciștigăt 

___ __ ____. lui Pe
tre Moldoveanu care, renunțînd 
într-un tîrziu să tot peregrineze 
prin centrul atacului și — firesc 
— să tot încurce treaba altora, 
a făcut o cursă spectaculoasă pe 
extrema sa și din imediata veci
nătate a k’niei de aut de poartă 
(protestele timișorenilor au fost 
nejustificate) a centrat în careul 
de sase metri, de unde Ozon, 
pkmiînd, a trimis cu capul balo
nul în poartă (min. 77).

Din relatarea de pînă acum 
desigur că ați rămas cu impre
sia că meciul de ieri de pe sta
dionul ,23 August" s-a desfășu
rat numai la poarta oaspeților. 
Lucrurile nu stau tocmai asa. 
Locomotiva a făcut joc de apă
rare mare parte din prima repri
ză, menținînd 4—5 oameni pe 
’inia fundașilor și jucînd cu ex
tremele și cu Avasilichioaiei mult 
retrași, dar a contraatacat de 
multe ori eficace — mai ales 
după pauză — prin Ad. Covaci 
și Szekeiy. De altfel, în minutele 
8, 42, 62 și 65 ei au fost la un 
pas de a deschide scorul, dar 
Mîndru a intervenit prompt și a

reținut în extremis. Situații de 
gol au avut și gazdeie prin ac
țiunile personale ale lui Ozon 
(min. 10] și Costea (min. 55) și 
mai cu seamă prin combinația 
Costea—Ozon în care ultimul 
aflat la 3 metri de poartă ne
marcat, a aruncat mingea peste 
bara transversală (min. 47).

Cei 8.000 de spectatori au fost 
și martorii unor atitudini urfte, 
nesportive, condamnabile mai cu 
seamă la sportivi de talia și cu 
pretențiile unui Franci scovici. 
Ozon, I. Covaci, Szekeiy, Corbuș, 
Costea și a acelui jucător de Ia 
Progresul (pe care nu l-am pu
tut identifica (En cauza înghe
suieli din fața porții) 
lovit cu pumnul pe 
un asemenea gest 
dreptul Lui Szekelv 
cu aceeași monedă, 
mai tîrziu, cînd l-a 
Costea. Așa că eliminarea lui 
Szekeiy de pe teren (min. 74) a 
fost cu totul justificată. In 
schimb, îi imputăm arbitrului 
Gh. Dumitrescu că nu a aplicat 
mult mai devreme asemenea 
sancțiuni pentru a tempera pe 
unii jucători.

PROGRESUL: Mi.idru — Pa- 
raschiv, Bratu, Soare — Clocea, 
Știrbei — Cruțiu, Smărăndescu, 
Ozon, Costea, Moldoveana.

LOCOMOTIVA: Franciscovici— 
Corbuș, I. Covaci, Rodeanu — 
Don, Ivanenco — Scorțan, Sze
keiy. A, Covaci, Avasilichioaiei, 
Bădeanțu.

care l-a 
Szeke'.y. Dar 
nu i-a dat 
să răspundă 

10 minute 
pălmuit pe

RENATO ILIESCU

caracterizat 
,____ __ ,_ ____ tMițm intere
sant. De ambele oărți s-au trimis 
pase fără adresă. șuhrrPe ia 
poartă au fost slabe. Este de 
semnalat o ocazie mare ratată 
de Crețea hi min. 8. cînd, sin
gur în fața porții, s-a pripit și... 
a sărit peste minge. In min. 12 
Nedeku I. a fost lovit și tot 
restul jocuhli a rămas simplu fi
gurant pe extremă. In repriza a 
doua, jocul a fost mai animat. 
In min. 52. Suciu, cel mai în 
vervă dintre ataca nț ii clujeni, 
scapă singur și doar intervenția 

de ultim moment a lui Cîtn'peanu 
face ca scorul să rămînă în con
tinuare alb. Dar nu pentru mult 
timp, pentru că în min. 75, la o 
acțiune a studenților, același Su
ciu șutează fulgerător de la 20 
m., înscriind imparabtl sus în 
colțul sting al porții: 1—0 pentru 
Știința 1 Mulțumiți dfe rezultat, 
clujenii se retrag în apărare, lă- 
sîndu-i în față doar pe Nedelcj 
și Suciu. Dinamo preia inițiativa, 
dar nu poate concretiza nici una 
din ocaziile avute.

DINAMO : Cimpeanu—Popa,
Va si le Alexandru, Lupeș—Cicero
ne, Comeanu—Oaidă, Giosanu, 
Gram. Daraban, Crețea.

ȘTIINȚA: Șerban—Szekeiy,
Luca, Isac—Moldovan, Nedeku

CU UN ATAC MAI EFICACE, LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
ORAȘUL STALINA CIȘTIGAT LA

ORAȘUL STALIN 21 (prin tele
fon). — In fața a peste 8000 de 
spectatori, Locomotiva București 
a reușit să învingă pe Dinamo 
Orașul Stalin chiar acasă. Scorul 
de 2—0 (0—0) în favoarea fero
viarilor este pe deplin meritat.

In prima repriză echipele au a- 
vut perioade egale de dominare. 
Dinamo ratează situații clare prin 
Csegezi (min. 4 și 33), Szakacs 
I (min. 13) și Hidișan (min. 15), 
iar feroviarii inițiază prin Filote 
și Ene II cîteva atacuri pericu
loase rămase fără rezultat. După 
pauză gazdele încep hotărîte jo
cul și ' 
nute. 
litate
ocazii . . ___  ____
Csegezi. In schimb feroviarii con-

gazdele încep hotărîte jo- 
domină aproape 30 de mi- 
Sînt însă lipsite de fina- 
în acțiuni și ratează citeva 
prin Radulescu, Ristin și

CAMPIONATUL CATEGORIEI C
Met.Energia TTrgoviște-Energla 

Constanța 2-0 (0-0).

Etapa viitoare:
Energia Tîrgoviște, ___ ___
București-Energia Constructorul Con
stanța, Progresul ~
Met. Brăila, Progresul Călărași-Ener 
gia Met. sinaia, " 
București-Dinamo Pitești,
Met. - - - —
roșie 
lăți.

Energia Met. 
Energia

131-
Met

Corabia-Energia

Locomotiva MCF 
Energia 

Constanța-Fl. roșie Giurgiu, FI. 
----- ------ - Ga-B.R. București-Locomotiva

SERIA a III-a

Met. Oradea-Recolta 
(0-1).
Av. Sighet-Energla Constr

SaEnergia 
lonta 1-1

Recolta ... ___
Turda 2-0 (1-0).

FI roșie IH Cluj-Locomotiva Ora
dea 6-0 (3-0).

Recolta Carei-Progresul Turda 4-0 
(0-0).

Energia Trust Miner B. Mare-E
nergia Flac. 7 3-0 (0-0). j.,

Recolta Av. Toplița-Fl. roșie Sf. 
Gheorghe 1-3 (1-1).

Etapa viitoare: FI. roșie âf. Gheor- 
ghe-Energia Met. Oradea, ’Dinamo 
Tg. Mureș-Energia Trust. ; Miiner B. 
Mare, Locomotiva Oradea-Progresul 
Turda, Recolta Av. SIghet-Energia 
Flac. 7, FI. roșie IH CHr- Recolta 
Av. Topilța, Energia Constr. Turda- 
Recolta Salonta.

SERIA a iv-a

Locomotiva Craiova-Energia Met. 
Arad 2-1 (2-0).

Energia Met. oțelul Roșu-Fl. roșie 
7 Nov. Arad 2-2 (1-0).

Locomotiva Simeria-Ștlința Craio
va 0-0.

Energia
Flacăra 14

Energia 
Vîlqea 1-1

Constr. Craiova-Energia 
3-1 (2-0).
Met. 108-F1. roșie Rm, 
(o-y..

și în min. 80 
un contraatac

traatacă periculos 
deschid scorul. La 
bine desfășurat, Georgescu trage, 
Stamate respinge și Olaru — ca
re a urmărit faza — reia în pla
să. După acest gol dinamoviști" 
pornesc dezlănțuit la atac însă 
apărarea Locomotivei în frunte 
cu portarul Dungu oprește toate 
acțiunile dinamoviștilor. In ulti
mul minut, cînd mulțimea de 
spectatori mai spera încă în ega
late, feroviarii își măresc avan, 
tajul prin Olaru care, intercep- 
tînd o minge respinsă de apă
rarea gazdelor, trage peste Sta 
mate, aflat pe jos.

S-au remarcat: Dungu, Fe- 
renezi și Olaru de la învingători, 
iar de la Dinamo: Lazăr, Hidișan 
și Rădulescu.

Dinamo: Stamate — Moarcăș, 
Lazăr Cincu — Hidișan, Sereș 
— Rădulescu, Csegezi, Szakacs I, 
Ristin, Szakacs II.

Locomotiva: Dungu — Dodea- 
nu, Neamțw, Macri — Bodo, Fe- 
renezi — Ene II. Seredai, Olaru. 
Georgescu. Filote.

T'r. Brener și C. Gruia 
corespondenți

Eficacitatea 
trasului la poartă
Colegiul antrenorilor din orașul 

București organizează azi la ora 
19 în sala clubului Auto-C.F.R. 
o conferință cu subiectul „Efica
citatea trasului la poartă* 1. Confe. 
rențiar: antrenorul Em. Vogi.
Antrenorii din București sînt in
vitați să participe,

Scor alb 
la Timișoara

Timișoara, 21 (prin telefon). — 
10.000 de spectatori au avit pri
lejul să urmărească din tribunele 
stadionului „23 August" un joc 
în general spectaculos, dar în 
cursul căruia nu s-a putut înscrie 
nici un gol. Studenții au dominat mai 
mult, dar apărarea petroliștilor — 
cu Cosmoc pe linia fundașilor și D. 
Munteanu pe linia halfilor — a 
fost în zi bună, reușind să stă
vilească cu promptitudine acțiu
nile înaintării timișorene. Liniile 
de atac ale ambelor formații s-au 
prezentat sub așteptări. Studenții 
au combinat excesiv și s-au com
plăcut, de cele mai multe ori, 
într-un joc confuz, mai ales în 
careu, iar oaspeții au avut o linie 
de atac cu o forță mult scăzută 
față de jocurile anterioare.

Iată cîteva faze de joc mai in
teresante : în min. 9 Giosescii 
aflat în apropierea porții, trimite 
mingea razant cu ibara. Trei mi
nute mai tîrziu este imitat de 
Tăria se. In min. 23, Marinescu 
salvează în corner o minge tri
misă de Dinulescu de la circa 25 
m. de poartă. In min. 28 Ciosescu 
primește o pasă de la FPip, dar 
trage de puțin peste poarta goală! 
Peste două minute, Pain are pri
lejul să intervină spectaculos la 
un șut foarte puternic al lui 
Drăgan. In min. 40, Ciosescu tra
ge în brațele lui Roman de la 
numai 6 in. de poartă 1 In min. 
79 D. Munteanu trage prin sur
prindere, Pain reușește să res
pingă mingea în teren; inter
vine Bădulesciu, care trage în 
brațele portarului timișorean. In 
sfîrșit, în min. 80 Gîrleanu, de la 
numai 6 m. de poartă, șutează 
foarte slab, astfel îneît Roman 
intervine și reține.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pain — 
S bir cea, Brînzei, Fior eseu — Co- 
jereanu. Tănase — Gîrleanu. Ma
zăre, Ciosescu, Dinulescu, Filip

FLACĂRA PLOEȘTI: Ronan' 
— Pahonțu, Marinescu. Topșa — 
Cosmoc, Neacșu — Zaharia, D. 
Munteanu. Drăgan, A. Munteanu, 
Bădulescu.

P. Vel [an și S. Șerban 
corespondenți

©’onosport
Iată! cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 42 (etapa din pi
octombrie 1956)

I. Franța-U.R.S.S. 1
II. R. Cehoslovacă (B)-Franța

(B) x
III. Flamura roșie Arad-Ener

gia Minerul Petroșani (cat. A) 1
IV. Progresul Bucureștl-Loco-

motiva Timișoara (cat. A) 1
V. Dinamo Orașul Stalin-Loco-

motiva București (cat. A) 2
VI. Știința Timișoara-Energia

Flae. Ploești (cat. A) x
VII. Dinamo Bacău-Știința

Clu.i (cat. A) 2
VIII. Energia Flac. Cîmplna-

Locomotiva Constanța (cat. B) 1
IX. Progresul Focșani-Dinamo

Bîrlad cat.. (B) x
X. Energia Metalul Reșița-Recolta

Av. Tg. Mureș (cat. B) X
XI. Locomotiva Cluj-Energia

Met. C. Turzii (cat. B) 2
XII. Progresul S. Mare-Energia

Met. Uz. Tr. CXr. Stalin (cât. B) 1 
La acest concurs au fost de-puse 

aproximativ 662.000 buletine^



cat A: Dinamo
Etapa de ieri a adus în fruntea 

clasamentului campionatului mas
culin de handbal categoria A un 
nou lider s Dinamo Orașul Sta
lin. Cum s-a produs acest eveni
ment care crește și mai mult in
teresul în jurul luptei pentru tit
lul de campion ? Foarte simplu : 
cele două echipe care au ocupat 
succesiv primul loc în clasament. 
Știința Timișoara și C.C.A. au 
făcut meci egal la București, în 
timp ce Dinamo Orașul Stalin, 
care le „urmărea” la un punct 
diîerență, a dispus categoric de 
formația studenților ieșeni. Deci, 
în momentul de față, în fruntea 
clasamentului se află trei echipe 
la egalitate de puncte (27), Dina
mo Or. Stalin avînd golaveraj 
superior cu... 15 sutimi față de 
Știința Timișoara.

IN CAPITALA: 5 MECIURI, 
3 REZULTATE EGALE

Trei dintre cele patru meciuri 
de handbal disputate ieri în Ca
pitală s-au terminat la egalitate, 
după o luptă sportivă de o rară 
frumusețe, care s-a prelungit — 
în toate trei partidele — pînă în 
ultimele minute de joc.

In meciul dintre C.C.A. 
Știința Timișoara, după ce oas
peții au condus majoritatea 
timpului, au comis în ultimele 
minute grava eroare de a încerca 
sâ țină mingea, permițind astfel 
militarilor bucureșteni să refacă 
din handicap și în ultimă instan
ță, să egaleze. Scor final: 8—8 
(3-5).

Pe scurt, se poate afirma că 
C.C.A. departe ieri de forma 
ei obișnuită — a scăpat destul de 
...ieftin ou acest rezultat de ega
litate. Spre deosebire de alte par
tide, în jocul cu Știința Timișoa
ra bucureștenii n-au folosit aproa
pe deloc principala lor armă — 
contraatacul — care, în special în 
tafa unei echioe ca aceea a stu
denților timișoreni, ar fi fost deo
sebit de eficace. Mai mult. C.C.A. 
nu a reușit să termine cu șuturi 
la poartă decît puține din acțiu
nile ofensive de care a beneficiat.

Și

DUMITRII MUNTEANU (DINAMO) Șl ECHIPA C.C.A.
VICTORIOȘI IN CEA MAI RAPIDĂ EDIȚIE 

A „CURSEI VICTORIEI”
A.Xl-a ediție a celei mai vechi 

competiții pe etape din calenda
rul intern, „CURSA VICTORIEI", 
s-a încheiat ieri. Individual, vic
toria a revenit dinamovistul-ui D. 
Munteanu, iar pe echipe forma
ției C.C.A.

In cai 673 km., acoperii în 6 
etape, s-a realizat cea mai mare 
medie orară din toate edițiile a- 
cestei probe- 37,800 km.
D. ȚUPA (PROGR.) ÎNVINGĂTOR 

IN ETAPA A V-A...
In penultima etapă, desfășurată 

sîmbătă pe distanta București — 
Oltenița — București, purtătorul 
tricoului galben, D. Munteanu, a 
avut de înfruntat asalturile ci
cliștilor de la C.C.A, cărora îi 
s-au alăturat cei de la Energia. 
Dinamoviștii au răsptms însă e- 

iar D. 
autori- 
succes. 
revenit

Dinamoviștii au răspuns 
nergic la toate acțiunile, 
Munteanu. controlînd cu 
tate cursa, s-a apărat cu

Victoria în etapă a 
lui D. Țupa (Progresul), 114 km. 
în 3h 08’35”. Media: 36,270 km/h.. 
2, C Sandro (FI. r.); 3. A. Șe
laru (Dinamo); 4. C. Turfoșc 
(Progr.); 5 Gh. Șerban (CCAț 
și aiți 17 concurenti, toți în ace
lași timp. Pe echipe, primul loc. 
i-a revenit formației Progresul 
urmată de Dinamo. C.C.A.. 
roșie, etc.
.„IAR OTTO BOSNIAK (FI. R.)

ULTIMA
Prima constatare pe care

IN

Prima constatare pe care am 
făcut-o ieri, în ultima etapă, Bucu
rești — Lehliu — București, a 
fost că protagoniștii probei, îm
păcat! cu situajia in clasamentul 
general, s-au prezentat la startul 
acestei etape doar pentru a în
deplini o formalitate.

Cicliștii au rulat cu 34 km/h 
pînă la km. 80. Aci, trei tineri 
curajoși, Otto Bosniak (FI. r.) 
P. Șoltuz (FI. r.) și C. Florescu 
(Sc. Tineret) au rupt monotonia 
alergării, luîndu-și zborul din 
pluton. Și nu au făcut-o de fel 
In glumă, sau ca o simplă încer
care, căci au și luat un avans 
de peste 1 minut. Apoi, avansul a 
crescut la aproape 2 minute. Insă 
unul din fugari. C. Florescu, a 
fost nevoit să stopeze din pricina

ln deschidere la această par
tidă s-a disputat jocul — decisiv 
și el — dintre formațiile de ca
tegoria B Știința I.C.F. și Re
colta Jimbolla. Scor 6—6 (3—2). 
Celălalt meci de cat. B disputat 
în Capitală — Locomotiva Q.N,
— Energia Sibiu s-a terminat cu 
11—5 (7—2) în favoarea echipei 
oaspe.

După amiază, pe terenul Fla
mura roșie (Belvedere) am asis
tat la două partide de un scăzut 
nivel tehnic. Cele patru formații 
care au evoluat cu acest prilej
— din păcate este vorba de e- 
chîpe fruntașe ale handbalului fe
minin din tara noastră — s-au 
prezentat extrem de slab. Rezul
tate : Știința Min. Invățămîntu- 
lui — Progresul Tg. Mures 2—2 
(1—1) ; FI. roșie Steagul roșu — 
FI. roșie Sibiu 4—2 (2—0).

In încheiere, o mențiune pentru 
arbitraje, bune în general, remar- 
cîndu-se în mod deosebit Pândele 
Cîrligeanu la jocul 
Știința Timișoara.

REZULTATE IN
Masculin cat. A :

C.C.A

ȚARA
Progresul 

Arad — Dinamo VI 4—4 (0—3); 
Energia Timișoara — Energia 
Făgăraș 17—10 (9—3); Energia 
Reșița — Energia Ploești 11—6 
(4—4); Flamura roșie Cisnădie

— Voința Sibiu 11—10 (6—6i 
Dinamo Or. Stalin — Știinja Iași 
12—5 (7—2).

Feminin cai. A: Progresul Or. 
Stalin — Știința I.C.F. 
(3—0); FI. roșie U.T.T. 
roșie Sighișoara
Știința Timișoara — Recolta Cod- 
lea 2—2 (2—0); FI. roșie Buhuși
— Energia Reșița 0—2 (0—1).

Masculin cai. B: E-ergia
I.C.M. Reșița — Energia Tîrgo- 
viște 14—12 (7—3) ; Progresul 
Bacăiu — Știința Cluj 9—8 (5—5); 
Știința Galați — Progresul Odor- 
hei 9—6 (2—4); Dinamo Tg. 
Mureș — Recolta Variaș 13—8 
(5-2).

5-2
FI.

3—3 (1—3);

unei pane de lanț. Cu tot contra
atacul plutonului, Bosniak și Șol
tuz au rezistat pînă la capătul 
cursei.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. 
O. Bosniak 119 km. în 3h 14’59”. 
Media: 36.618 km/h.; 2. P. Șoltuz 
3h 15’04”. Cu timpul de 3h 16’10” 
a fost înregistrat un pluton de 
21 de alergători al cărui sprint 
1-a cîștigat C. Șandru, urmat de 
Șelaru. Șerban, Dobrescu, Țupa 
etc. Pe echipe, victoria i-a revenit 
formației FI. roșie, urmată de Di
namo, CCA și Energia.

CLASAMENTUL GENERAL: 1. 
D. Munteanu (Dinamo) 17h 
53’41”; 2. Gh. Șerban (CCA) 17h 
55’45" ; 3. C. Șandru (FI. r.) 17h 
58’ 31”; 4. C. Tudose (Progr.) 
I7h 59 W’; 5. O. Bosniak (FI. r.) 
17h SO’S!"; 6. A. Șelaru (D.) 17h 
59’31”; 7. Șt. Poreeeanu (CCA) 
17h 59* *34 ”; 8. I. Vasile 
18h 00’54”. PE ECHIPE: 1. 
53h 54’25”; 2. Dinamo 53h 
3. Voința 54h 07’40".

• Vineri seara s-a desfășurat 
Plzen întîlnirea internațională 
hochei pe gheață Intre echipele 
prezentative ale Cehoslovaciei 
Suediei. Meciul s-a terminat 
scorni de J-2 (1-1, 1-», 1-1) în 
voarea hochelștilor cehoslovaci.
• Vineri cu prilejui unui concurs 

de atletism desfășurat pe stadionul 
Dozsa din Budapesta, atletul ma
ghiar Retezar a stabilit un nou re
cord al țării sale In proba de 11* 
m. garduri, realizînd 
14**5/10. Vechiul record 
gare era de 14"4'io si 
eeluiași atlet.
• Cunoscutul ciclist _ 

to Coppi și-a făcut o reintrare vic
torioasă în curs-, internațională <K 
la Lugano (Flvefiri care s-a dispa 
tat contra cronometrulu' In circuli 
pe o distanță de 76.500 Km. copoi i 
realizat timnni de lh 52*2»” (medii 
orară 40.7+1 km). Pe ioenl II s-i 
clasat Graf (Elveția) la 18” urmai 
de Bouvet (Franța) la 1’56", Gau 
(Luxemburg) la 4*22*’.

Strubert, Bularcă, Ofițerescu. 
Nicula, etc. A doua întîlnire 
cu luptătorii finlandezi va a- 
vea loc la 26 octombrie la Ora
șul Stalin în compania unei 
selecționate a asociației Ener
gia.

Luptătorii finlandezi care se 
aflau ieri seară la Praga vor 
sosi azi în București. Lotul 
este următorul: Rautala, Nej- 
lik. bat tineri, Olavi N ierți, fm- 
monen, Piparinen, Vacktin, 
Arven și J. Kaukainen (an
trenor) .

EMIL IENCEC

(CCA)
C..C.A
57’00”,

FI.
FOTBAL PESTE HOTARE

U.R.S.S. 2-1 (0-9)

fost 
dîrze dispute inter-

FRANȚA - U.R.S.S. 2-1 (0-0)
Ieri la Paris, pe stadionul Coiom- 

bes, 60.000 de spectatori au 
martorii unei __ ~
naționale de fotbal. Se' întîlneau, 
în cea de a două confruntare a lor 
echipele reprezentative ale Franței 
șl Uniunii Sovietice. După ce la 
pauză nici una din echipe nu a 
reușit să Înscrie, în repriza a doua 
francezii inițiază, chiar din primela 
minute ale reprizei, o serie de a- 
tacuri. Două dintre acestea s-au sol
dat cu succes și în min. 46 Jo 
Tellechea deschide scorul. In min. 
52 Vincent urcă scorul la 2-0. Fran
cezii mai păstrează inițiativa încă 
zece minute, după care echipa so
vietică echilibrează jocul și atacă 
apoi cu insistență poarta apărată de 
Remetter, care, împreună cu sto
perul Jonquet, lămurește multe si
tuații grele.

In min. 64, echipa U.R.S.S. înscrie 
prin Isaiev. Arbitrul englez Griffits 
a arbitrat formațiile:

FRANȚA: Remetter-Kaelbel, Jon- 
quet, Marche (Marcel)-Louis, Mar
cel (Jo Tellechea min. 46) - Grillet, 
Mekloufi, Cisovskl, Piantonî, Vin
cent.

U.R.S.S.: lasin-Tiscenko, Bașașkin, 
Ogonikov-Paramonov, Netto,-Tatu-

La 20 octombrie popoarele Iugoslaviei au sărbătorit o ani versare plină de semnificație s-au 
împlinit 12 ani de la eroica eli berare a Belgradului de sub jugul fascist. Jn anii care au trecut 
de atunci capitala Iugoslaviei populare a înflorit și s-a înfrumusețat. Iată în fotografie ved rea 

generală a stadionului Armatei Populare Iugoslave, din Belgrad, una dintre cele mai frumoase con
strucții sportive ale capitalei R.P.F. iugoslavia.

Ț.D.N.A. Sofia a întrecut Dinamo București 
la un scor de necrezut: 8-1 (3-0)

SOFIA 21 (Prin telefon de la co
respondentul nostru). După primele 
10 minute de joc, nimeni din cei 
peste 45.000 de spectatori nu-și putea 
închipui că întîlnirea Ț.D.N.A.-Di- 
namo București, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni", se va sfîrșl 
cu un scor atît de sever. Intr-adevăr, 
primele 10 minute s-au desfășurat 
intr-o notă de egalitate. Ba în min. 
9, Dinamo a objinut două cornere 
consecutive la poarta lui Naidenov. 
La primul, Ene a primit mingea de 
Ia Suru și, deși cu spoitele la poartă, 
a tras plasat. Covacev a salvat de 
pe linia porții un gol gata făcut. 
Aceasta însă, a fost singura fază 
frumoasă la poarta echipei Ț.D.N.A. 
și singura ocazie a dinamoviștilor. 
Impresia că Dinamo și-a regăsit 
forma sa bună, a fost curînd risipi
tă. In min. 12, Milanov trage pu
ternic de la 18 m., Birtașu plonjea
ză, dtar nu reține balonul și Colev, 
care urmărise, a înscris peste el: 
1-0. Din acest minut jocul a fost 
din ce în ce mai mult stăpînit de 
gazde, care joacă excelent, domină 
din toate punctele de vedere, dezor
ganizează apărarea dinamovistă și 
înscriu alte șapte goluri prin : Mi
lanov (min. 21) de la 20 m., Colev 
(min. 27) de la 10 m.. Colev (min. 
56 și 64) de la 18 și 20 m., Panaio- 
tov (min. 66) de la-20 m., Milanov 
min. 67) de la 20 m. și Dimitrov 
(min. 80).. La 7-0, Băcuț I a trans
format un penalty, înscriind unicul 
punct al dinamoviștilor (min. 71).

Ț.D.N.A. a făcut o partidă foarte 
bună, jucînd într-un tempo rapid 
din primul și pînă în ultimul minut. 
Jocul său s-a caracterizat printr-o 
continuă mișcare, un plasament 
excelent și șuturi puternice de la 
orice distanță. Acțiunile au por
nit din fund, purtate rapid și în
cheiate de atacanți. Aceștia au 
jucat cu interii avansați și cu 
extremele și centrul retrași, fapt 
care a derutat apărarea dinanio-

țin, Isaiev. Slreițov, sahnkov. Rij- 
kin.

• In etapa de sîmbătă a campio
natului englez s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : ARSENAL-Tot- 
tenham-Hotspur 3-1; Birmlngham- 
LUTTON TOWN 3-»; Burnley-Leeds 
United 6-6 ; Chelsea—WOLWER-
HAMPTON WANDERERS 3—3 ; 

Manchester United-Everton 2-5; New.
eastle-Manchester City «-3; Ports
mouth-Charlton Athletik 1-6; Pres
ton Nort End-Belton Wanderers 2-2; 

SHEFFIELD WEDNESDAY (echipa 
cu care joacă azi C.C.A.) — Black
pool 1-2; West Bronwich Albion - 
Sunderland 2-0. In clasament con
duce Manchester United cu 22 p. lar 
Sheffield Wednesday are 12 p.

• In campionatul maghiar s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Dozsa Budapesta-VBriis Lobogo 3-1!; 
Honved-Vasas Bp. 2-1; Kinzisi- Cse- 
peli Vasas 1-1; Tatabanyai Banyasz- 
Pecsi Dozsa 3-2; Szețedi Haladas-Do- 
rogi Banyasz 1-1; Szombathely T8- 
rekves-Salgotarjani Banyasz 4-2. 
In clasament conduce Honved cu 
29 puncte urmată de Dozsa cu 26 
p. și Vâros Lobogo cu 25 p.

» LA PRAGA: CEHOSLOVACIA
(B)-FRANȚA (B) 1-1. 

vistă. Panaiotov, Colev și Ianev 
au fost cei mai buni.

Dinamo a avut o comportare 
surprinzător de slabă, dintre ju
cători neremarcîndu-se decît fun
dașul Izghireanu. Buoureștenii au 
comis o mare greșeală jucînd pe 
zonă și nu la om, ceea ce a con
venit fotbaliștilor bulgari. Apă
rătorii s-au retras cu regularitate 
în fața acțiunilor îna:ntașilor bul
gari. nu au atacat pentru a încerca 
să le oprească mai departe de 
poartă. Linia de atac a jucat foar
te slab, n-a reușit să țină mingea 
și n-a nimerit decît de două ori 
poarta.

Arbitrajul (Ștefanovici la centru, 
Eppert și Markovid la tușe) a 
fost bun.

Ț.D N.A. : Naidenoo — Rakarov, 
Manolov, Covacev 
Stoianov — Milanov, Dimitrov, 
Panaiotov, Colev, Ianev.

DINAMO: Birtașu — Izghirea
nu, Băcuț II, Toma — Călinoiu, 
Băcuț I — V. Anghel, Voica, Ene, 
Neagu, Suru. TOMA HRISTOV

Boșcov,

Lorraine Crapp a doborît 
cinci recorduri mondiale

Sîmbătă după-amiază la Sydney 
"> yarzi) înotătoarea aus-

5 recorduri 
liber. Ladă 
tn.: 1:08,2 
1:03,3). 200

(bazin 55
traliană Lorraine Crapp a reali
zat o performanță unică în isto
ria natației întrecînd 
mondiale ale stilului 
noile recorduri: 100
(v. r. Dawn Fraser ______  ___

n».: 2:18,5 (v- r. L. Crapp 2:19,3), 
220 y.: 2:19,1 (v. r. L. Crapp 
2:20,5) 400 m.: 4:47,2 (v. r. L. 
Crapp 4:50,8), 440 y.: 4:48,6
(v. r. L. Crapp 4:52,4). De re
marcat că recordul la 100 m. a 
fost realizat în primul schimb al 
ștafetei 4x110 yarzi, probă care 
a adus Australiei cu timpul de 
4:22.3 un nou record mondial 
(v. r. ștafeta Ungariei de 4x100 
m. libert 4:24,0). In același con
curs, Henricks și Dewitt au par
curs 100 m. liber în 57,1 sec. 
8..Lv.(r

Miine in sala Florcasca

Echipa de lupte a organizației T.U.L. Finlanda 
va întîlni o selecționată a asociaȘi Progresul

La invitajia Consiliului Cen
trai al Sindicatelor din R.P.R. 
reprezentativa de lupte a orga, 
nizației T.U.L. din Finlanda 
va susține în țara noastră 
două întîlniri. Prima reuniune 
va avea loc în București. Ea 
se va desfășura mîine 23 oc
tombrie, cu începere de ia ora 
19 în sala Floreasca. Luptăto
rii finlandezi vor întîlni o se
lecționată a Asociației Progre
sul. Dintre luptătorii romîni 
care vor evolua în reuniunea 
de marți, remarcăm pe tinerii

Finalele
„Săptăminii atletismului”

(Urmare din pag. l-a)

șau profesorii și profesoarele, ex- 
primîndu-și bucuria prilejuită de 

întrecere, recunoștința pentru stră
dania depusă în buna lor pregă
tire. PETRE DAVID

ÎNVINGĂTORII
Lungime fete : Karin Artz (S. 
M. 4) — 4,64 m.;

înălțime fete: Maria Pădurea- 
nu (S.T.C.) — 1,30 m.

300 m. fete: Karin Artz (S.M. 
4) — 48 sec.

Aruncarea greutății fcăieți : Ro
ger Boieru (S.M. 4) — 12,93 m.

Aruncarea greutății fete: Ev- 
dochla Toma (S.M.P.R.) — 3,30 m.

Săritura în lungime băieți: Ma- 
nole Bălolu (S.T.C.) — 6,«3 m.

1.000 m. băieți: Gheorghe Cio- 
banu (S.P. „M.T.D.") — 2:52.8.

400 m. băieți: Ion Sandu (S.M. 
11) — 54,3 sec.

100 m. fete: Georgeta Palade (8. 
M. 22) — 13,9 sec.

100 m. băieți 14-15 ani: Lauren- 
țîu Petrescu (S.M.. 12) — 12,2 see.

100 m. băieți 16-17 ani: Șer
ban Bllăceanu (S.M. 11) — 11,8 
sec.

60 m. plat fete: Crizanta Zaha- 
ria (S. M. 22) — 11,3 sec.

înălțime băieți: Nicolae Ropo- 
țeanu (S.M. 7) — 1.6S m.

ștafeta 800 +400 + 200+100 m. 
băieți: echipa S.M. 7 — 3:41.0.

Ștafeta 4x100 m. (fete) echipa 
S.M. 22 — 57,1 sec.
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