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Ieri s-au împlinit 12 ani de 
cmd, la Londra, reprezentanți a 
peste 30.000.000 tineri ch'n 63 de 
țări ale lumii au pus bazele Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat. De atunci, în fiecare an, 
la 10 noiembrie, se sărbătorește 
Ziua Mondială a Tineretului, 
devenită tradițională. .

Desfășurfndu-și activitatea

zi
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G. Johansson degajează acro batic sub privirile lui Alexandrescu.

---- ,...........  „.......  In 
spiritul Hotăririfor Conferinței de 
la Londra, Federația Mondială a 
Tineretului Democrat s-a întărit

Angelica Rozeanu (la simplu și duHu)
ȘI f

ampioane internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei
ZAGREB, 10 (prin telefon). - 

Prima dintre finalele de duminică 
seara, cea de simplu femei, desfășu
rată între cele două jucătoare ro- 
mîne Angelica Rozeanu și Ella Zel
ler, a prilejuit numerosului public 
prezent în sala de concurs, o întîînire 
interesantă, din care primele două 
seturi au oferiit schimburi foarte 
spectaculoase de mingi. Meciul a 
luat sfîrșit cu victoria Angelicei ~ 
zeanu la scorul de 3—2 (12, 10, 
— 13, 16—10. In ultimele trei 
turi, ambele jucătoare, dar mai 
Ella Zeller, au atacat mai puțin, 
tuși, Angelica Rozeanu a utilizat 

deseoii cu eficacitate lovitura olen 
sivă din rever cu care a cîșt gat 
puncte prețioase.

Proba de dublu fete a revenit re
prezentantelor noastre Angelica Ro
zeanu și Ella Zeller care în finală, au 
învins cuplul maghiar Eva Koczian — 
kivia Mosoczi 3—1 (15, —13. 19. 20). 
P in ultimul set, jucătoarele maghiare 
au condus cu 16—12, 17—15, 18—16, 
dar de fiecare dată au fost ajunse de 
adversarele lor, care au și avut avan
taj cu 20—18. Koczian și Mosoczi au 
egalat, dar două mingi trase impe
cabil de Angelica Rozeanu au stabilit 
rezultatul final în favoarea cuplului 
romîn.

La simplu masculin, în semifinale. 
Berczik l-a eliminat pe Sido cu 3—0, 
iar Andreadis pe Harangozo cu 3—1. 
Finala s-a terminat cu victoria ju
cătorului ungur Berczik asupra ceho
slovacului Andreadis cu 3—1. La ora 
cînd telefonez a început finala probei 
de dublu bărbați.

★
lată rezultatele mai importante în

registrate în ultimele două zile ; sim
plu femei: turul II: Angelica Ro
ate anu — Boiadjeiva (R.P.B.) 3—0
(9, 6, 13}, Ella Zeller — Pkit (Iug.) 
3—0 (11, 16, 9); sferturi de finală:

Angelica Rozeanu — Nicolic (Iug.) 
3—0 (9. 10, 13), EMa ZeBer — Ke- 
rekes (R.P.U.) 3—1 (12, —15, 11,
17) , Mosoczi (R.P.U.) — Eliot (Sco
tia) 3—0, Koczian (R.P.U.) — 
Covic (Iug.) 3—0; semifinale: Ange
lica Rozeanu — Moscczi 3—0 (14, 7,
18) , Jucatoarea maghiară care utili
zează o paletă cu burete a atacat in 
serie însă Angelica Rozeanu a apă-

(Continuare în pag a 4-a)

Ro- rat excelent. cpntrînd și deseori eu
—6, reverul. Ella Zeller — Koczian 3—0

sc (22, 13. 5). Reprezentanta noastră
ale;
To- PAUL OCHIALBI

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. 3-a)

linii de halfi Colinoiu — Bone 
excelează cu fiecare ocazie și o

cate jără rezultate durabile — con
tinuă să „bîjbîie". Și aceasta în ciuda 
unei......................
care

Ieri la „23 August", 1-1 (0-0)

Echipa suedeză Halmstad a fost 
un adversar puternic pentru selecționata 

noastr- divizionară
Cei care credeau despre Halmstad 

că este o echipă oarecare și că nu 
va putea ridica nici un fel de probleme 
selecționatei noastre divizionare s-au 
înșelat profund. Pentru că, ieri, sue
dezii nu numai că s-au dovedit o 
echipă de ridicată valoare (in ciuda 
clasamentului actual, Hahnstad este 
una din cele mai bune formații ale 
Suediei), dar au și luptat cu toate 
puterile pentru o comportare dt mai 
bună, pentru rezultat. Selecționata A 
n-a avut ieri în față, așa cum se în
tâmpla in alte dăți, o echipă venită 
în voiaj în Romînia și dispusă să f:e 
un partener de antrenament cit mai 
agreabil, cit mai puțin supărător. 
Dimpotrivă chiar. Halmstad a jucat 
cu toată convingerea, a dorit victoria. 
(Lucru pe care — între altele — Fa 
ilustrat din plin supărarea cu care 
suedezii au pus balonul la centru 
după golul egalizator pe care înain
tarea noastră nu l-a putut obține 
decît cu concursul decisiv al arbitru
lui SchuMer).

In aceste condiții, adică avind 
față un adversar care să-i solicite 
maximum pe selection abili. meciul 
ieri și-a atins scopul, a permis să
tragă concluzii folositrare. Că aceste 
concluzii nu sînt și din cele mai li-- 
niștitoare, asta este de acum altceva 1

Pe scurt, după părerea noastră. 
tocul de ieri a arătat că linia de 
înaintare — departe de a avea omo
genitatea și eficacitatea după care 
umblăm in ultima vreme, din pă-

in 
la 
de 
se

u-
va-

an de an. Astăzi, federația 
mără peste 200 organizații 
bre, reprezentând 85.000.000 
din 97 de țări.

In luna august, anul acesta, s-a
ținut la Kiev cel de al IV-lea Con
gres al F.M.T.D. în cadrul căruia 
s-a discutat printre altele despre 
necesitatea unei cunoașteri reci
proce a tineretului din țări cu 
regimuri economice și sociale di
ferite, solidaritatea și ajutorarea 
tineretului din țările coloniale, e- 
ducația tineretului, răspândirea cirl- 
turii, a sportului, organizarea 
nor schimburi turistice și de 
canță ale tineretului.

In anul viitor F.M.T.D. va or
ganiza un program de acțiuni 
foarte variate. Printre acestea vor 
avea loc și seminarii despre sport 
și cultură, vacanțe ale tineretului, 
etc.

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de activitate, tineretul din patria 
noastră, urează Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, noi 
succese în îndeplinirea impor
tantelor sale sarcini care au drept 
scop unitatea tineretului progre
sist din întreaga lume.

Dîrzenia — iată caracteristica 
etapei de volei disputată ieri

Campionat școlar 
pe echipe

de atletism
la Orașul Stalin

10 (prin tele- 
duminicâ, sta

dionul Tineretului din localitate a 
găzduit întrecerile din cadrul campio
natului școlar de atletism pe echipe, 
la care au participat opt echipe de bă
ieți și șapte de fete.

întrecerile au relevat comportarea 
foarte bună și omogenitatea echipei 
elevilor Școlii tehnice de exploatare 
C.F.R. (prof, de educație fizică Ion 
Nanu) care au obținut cel mai bun 
punctaj: 87. Cu performanțe meri
torii au fost înregistrate și echipele 
școlilor medii nr. 2 și nr. 1, clasate 
pe locurile următoare.

La fete, la capătul unei lupte foarte 
strînse, primul loc a revenit echipei 
Școlii medii nr. 2 (prof, de educație 
fizică Matikie Zoppelt) care a tota
lizat 86 de puncte. Pe locurile 2 și 
3 s-au clasat echipele școlilor medii 
nr. 5 și 4. lată și titeva din rezul
tatele tehnice: BĂIEȚI, 800 m. plat:

ORAȘUL STALIN, 
fon). — Sîmbătă și

Traion Cojocneanu (Șc medie nr. 1} 
2:1511; lungime : Constantin Cojoca- 
ru (Șc. tehnică de expl. C.F R.) 5,59 
m. ; greutate : Emil Radu (Școala 
medie nr. 1) 11,25 m.

FETE. 100 m. plat: Heide Knopp 
(Școala medie nr. 2) 14,3 sec.;
înălțime : Ka"ne Gildisch (Școala me
die nr. 2) 1,35 m. ; lungime : Kliment 
Weintraube (Școala medie nr. 2) 
4,81 m

Traian Brener — coresp.

Dacă ar fi să dăm un calificativ 
celei de a V-« etape a campionate, 
lor republicane de volei, fără îndoia
lă că aceia de etapa jocurilor dîrze 
ar fi cel mai nimerit.

Locomotiva București (m.) a în
trecut pe Energia București mult 
mai greu decît arată scorul de 3-1 
care a fost notat pe foaia de arbi
traj. Spunem acest lucru rejerindu-ne 
in special la setul trei care a reve
nit Energiei și 
vârât maraton 
nat cu 21-19 
riior. Meciul a 
ultimul set s-a 
vârâtă tensiune nervoasă 
transmis și arbitrului înlîlnirii, Joa
chim Niculescu (București) care la 
un moment dat nu a mai penalizat 
decît mingile care atingeau podeaua!

In aceeași notă de dirzenie s-a 
disputat și meciul feminin de volei 
dintre Voința Sibiu și Voința Orașul 
Stalin. Lupta dramatică care a exis
tat de-a lungul celor cinci seturi a 
culminat in ultimul tind echipa 
oaspe a reușit să ia conducerea cu 
11-8 și chiar 14-10, folosind cu suc
ces mingile liftate și serviciile .mus- 
Că“. Pînâ la urmă, din cauza emo
tivității, au pierdut un meci în care 
au făcut încă o dată dovada'calității 
echipei Io-, Un lucru pozitiv pe 
care corespondentul nostru din Si
biu, Mircea Lupuțiu, a ținut să ni-4 
comunice, a fost arbitrajul bun pres
tat de Francisc Marinescu (Bucu
rești).

Energia Arad și-a făcut o specia
litate în a da emoții echipelor mas
culine bucureștene. După ce acum 
titeva duminici jucătorii de la Di

setul patru, un ade- 
voleibalistic, termi- 

in favoarea ferovia- 
fost spectaculos, iar 
disputat intr-o ade- 

care s-a

Perțache a tras, dar blocajul bucu» 
reștenilor Maur arm și Georgescu al 
respins „ț ~L “ *" *------ ’ —
(Flamura 
gia Arad

,bomba" în terenul advers 
roșie București — Ener.-i 

3-2).

(Foto; C. FAUR)

simțit pe propria lor... pieUi 
arădenilor, ieri, El. roșiei 
a trebuit să se intrebuiup

La lupte clasice. Ungaria 
a întrecut Suedia cu 5^3 fi

<■
>

narno au 
dîrzenia 
București 
țeze serios pentru a termina învint- 
găioare în cinci seturi, după mai

(Continuare în pag. 3-a)

Turneul internaționali de polo din Capitală,

?. .
<?■• ■

£ 5.

Jjg
BUDAPESTA 10 (prin telefon). — 

Ieri seara în fața a 1.500 spectatori 
s-a desfășurat întîlnirea de lupte cla
sice dintre reprezentativele Suediei și 
Ungariei. Victoria a revenit luptăto
rilor maghiari cu scorul de 5-3. Deși 
învinși luptătorii suedezi au lăsat o 
impresie excelentă. O mențiune spe
cială pentr.u luptătorii echipei oaspe 
care s-au impus îndeosebi la cate
goriile mari. Iată rezultatele;

Cat. 52 kg. Kerekes (U) b. p. An
derson (S.); Cat. 57 kg.: Hodos (U)- 
Westerby (S.) meci nul; Cat. 62 kg.: 
Polyak (U.) b. p. Ahlin (S); Cat. 67 
kg.; Toth (U) b. p. Hakanson (S); 
Cat. 73 kg.; Tarr (U) b. p. Nystrom

kg.: Szilvassyi (U) —
(S.) meci nul; Cat 87

(S.); Cat. 79 
H. Antonsson 
kg.; Gyurics (U.) pierde la puncte în 
fața lui Janson (S.), iar la categoria 
grea, Bertil Antonsson (S.) întrece 
Ja puncte pe Reznak (U.)_

★
In vederea meciului de miercuri cu 

echipa Suediei, Iotul țării noastre a 
avut sîmbătă un concurs de verificare 
învingători fiind în ordinea categori
ilor următorii: D. Pîrvulescu (Gh. 
Szabad, C. Ofițerescu), Fr. Horvath 
(I. Cernea), I. Popescu șî M. Solcz, 
meci egal, V. Bularca (I. Keffer), 
M. Belușica (J. Tăranu'1. Gh. Po- 
povici (I. Radu}, L. Bujor și A. Șuii 
meci egal.

z

iT s.

Echipa maghiară Dozsa Szolnok, cam pioana Ungariei 
în anii 1954 și 1957

(Foto: GH. DUMITRU}

Oaspeții turneului internațional de polo pe apă orga
nizat de Dinamo au sosit în capitala țării noastre. Dozsa: 
Szolnok și Dinamo Moscova au venit din Ungaria, unde 
au participat alături de valoroasele echipe Dozsa Fe- 
rencvaros și Dozsa Budapesta la un interesant turneu^ 
cîștigat de Dozsa Szolnok. Aceasta din urmă a întrecut 
la limită cele două echipe maghiare și a terminat la e* 
galitate (1 — 1) cu campioana Uniunii Sovietice, Dinamoi 
Moscova. Desigur, întîlnirea care se va desfășura între) 
aceste formații săptămîna viitoare va constitui și un pri
lej de tranșare a rivalității. Din formațiile oaspeților faci 
parte numeroși componenți ai echipelor olimpice și ai 
reprezentativelor. Bores, Hasznos II, Kanisza, au repre* 
zentat Ungaria la Olimpiadă, ca și Rîjak, Sleapin &I 
Mneșvinieradze care au făcut parte din echipa de polo 
a Uniunii Sovietice care s-a clasat pe locul trei 
Melbourne.

In cursul zilei de azi se va face tragerea la sorți 
meciurilor care se vor disputa marți, joi și sîmbătă
bazinul acoperit Floreasca. Se pare că pînă la urma 
turneul va căpăta denumirea de „Turneul celor trei cam» 
pioane", deoarece vor participa numai echipele Oozsfț 
Szolnok, Dinamo Moscova și Dinamo București.

la'

»
lai



Locomotiva P. T. T. învinsă de Voința lași!
f Luptă pasionantă, echilibru de va
loare și surprize, acestea au fost ele
mentele care au caracterizat etapele 
a patra a campionatului republican 
masculin și a doua a campionatului fe
minin de baschet, disputate slmbătă și 
Ieri. Firește, în fruntea surprizelor se 
situează înlrîngerea uneia din favori
tele competiției, Locomotiva P.T.T., 
din partea recent pfomovatei în ca
tegoria A, Voința IaȘl. Relatarea te
lefonică foarte sumara nu ne per-
mite să adăugăm decît un singur 

ieșenii au it 
t’dă foarte bi

manunt 
excelent, 
și că au cîțtîgat meritat. O altă 
.surpriză o constituie victoria în depla
sare a Flamurii roșii din Tg. Mureș 
asupra echipei Flamura roșie Oradea. 
Fără a se ridica la un nivel tehnic 
superior, partida a plăcut datorită 
dîrzeniei cu care jucătoarele ambe
lor formații și-au apărat șansele. Mu- 
reșenceie au practicat o apărare mai 
organizată și, în plus, au dovedit o 
mai bună precizie în aruncările la 
coș. Avansul hotărîtor a fost luat în 
repriza secundă, cînd Flamura roșie 
T. Mureș a jucat mai hotărît și s-a 
detașat, cîștigînd clar. Cele mai bune 
Jucătoare: Maria Gorog. Elza Grtr- 
ber-Szebestien, de la învingătoare, 
Maria Zima, de la învinse.

O partidă foarte spectaculoasă a 
lost aceea dintre formațiile masculi
ne Dinamo Tg. Mureș și Energia 
București. Lupta a fost deosebit de 
dîrză, în special sub panou unde No- 
vacek, Mihăilesc», Rettegi, Borbely 
și Toth și-au disputat fiecare balon 
Mureșenii au cîștigat datorită con
traatacurilor prompte și hotărîte, prin 
care au contracarat precizia în arun
cările executate de Borcescu și Ortin- 
schi. In repriza secundă bucureștenii 
a-au apropiat pînă Ia un punct, dar 
au căzut și au permis localnicilor să 
se distanțeze. Cei mai buni jucători: 
Borbely, Buzan, Toth, Beregmery 
i(Dinamo), Novacek, Borcescu, Ortin- 
schi (Energia).

Cel mai important meci s-a dispu
tat sîmbătă în Capitală între echipe
le fem'nine Locomotiva București și 
Voința Orașul Stalin. După o partidă 
echilibrată, în care diferența a fost 
minimă pe parcursul întregului joc. 
bucureștencele au învins cu numai 
trei puncte. Tînăra și valoroasa for
mație din Orașul Stalin a dovedit va- 
lablitataa rezultatului de egaiitate 
realizat în etapa trecută in compania 
campioanei țării. Energia București, 
și probabil că dacă ar fi utilizat mai 
judicios pivotul, Hanelore Kraus, ar 
fi învins. Așa însă, feroviarele au în
scris o valoroasă și meritată victorie, 
care le sporește șansele pentru cuceri
rea primului loc. Cele mai bune jucă
toare : Ștefania Dinescu, Mioara 
Gabroveanu, Eva Ferencz, de Ia Lo 
comotiva, Elena Roșu, Octavia Cu
curuz, Mora Windt, de la Voința

Rezultatele tehnice înregistrate 
slnt: FEMININ: Flamura roșie O- 
radea—Flamura roșie Tg.
53—58 (26—27), Locomotiva Bucu
rești—Voința Orașul Stalin 48—45 
(27—25), Progresul F.B. București— 
Progresul Oradea 55—36 (31—24),
Progresul MIC București-Știința 
Cluj 61—34 (28—20), Energia Bucu
rești—Știința 
MASCULIN :
tiva PTT București 62—60 (32—28), 
Dinamo Tg. Mureș—Energia Bucu- 
Teșii 72 —65 (38—31), Știința Cluj^ 
Progresul Orașul Stalin 81—64 (41— 
22), CCA—Știința Timișoara 84—58 
X37 —28), Progresul MIC—Energia
Ouj 70—61 (38—15), Dinamo Buc — 
Dinamo Oradea 57—57 (29— 26).

Ștefanla Dlnescu a „scăpat" și, spre disperarea vădită a Oclaviei 
Cucuruz, pătrunde spre coș. (Fază din meciul Locomotiva București — 
Voinfa Orașul Stalin).

(Foto: GH. DUMITRU)

iova,
campioană republicană la popice

tn

Voința Craiova — participantă la 
ultimele trei finale ale campionatului 
republican de popice, a cucerit ieri 
mult invidiatul titlu suprem) după 
c» timp de doi ani in șir a fost 
un pas de a-l obține. Și in acest 
craiovetiii aii trecut prin aceleași 
moții ca și in anii trecuți. După 
au învins cu greu pe colegii lor 
asociație de la Cluj, et au întîmpi- 
nat o nouă rezistență, de astă dată 
mult mai dirză, din partea celor de 
la Energia Sibiu, pe care i-au între
cut abia in ultimul joc la o diferen
ță de 59 popice doborîte. Partida a 
fost pasionantă mai ales prin evo
luția scorului. începutul aparține si- 
bieniior care iau un avans de 18 
popice doborîte prin N. Fîntănea, 
dar următorii doi jucători craioveni 
— Victor Dinale și în special Ma- 
teiță Bădeanu reușesc să remonteze 
și să ia un avans de 16 popice do

la 
an 
e- 
ce 
de

rea din nou, cu 34 popice. Dar acest 
avans nu poale fi menținut de si- 
bieni prin Victor Felseghi care a- 
vind o comportare slabă pierde 30 
popice din „zestre" in fața tenace
lui Gh. Amărezeanu. Intîlnirea deci
sivă dintre Dionisie Lupu (S) și N. 
Stoianov este cîștigată detașat de 
ultimul care realizează 828 popice 
doborîte față de 765 ale parteneru
lui său. Scor final 4735-4676 pen
tru craioveni. Intrecînd apoi echipa 
FI. roșie Roman cu 4727-4536 Voința 
Craiova cucerește titlul de campi
oană.

In ultima zi a competiției s-au în
trecut pentru locul II Voința Cluj 
și Energia Sibiu. Mai buni, clujenii 
și-au întrecut adversarii cu scorul 
de 4704-4590 popice doborîte. Clasa
ment final:

3 3 0» 14.290-13.088 9
3 2 0 1 14.381-14.079 7
3 1 0 2 13.961-13.987 5
3 0 0 3 13.736-14.223 3

Mureș

ICF 66-33 (34—8) ; 
Voinfa lași—Țocomo-

Derbiul Dinamo-Energia
nu a corespuns așteptărilor
Deși se anunța o reuniune, „tare", neral latura spectaculară. O notă 

socotită drept unul din derbiurîlă cam- bună pentru boxul curat, în linie și 

mo și Energia care a avut loc sîm- coturn ca ăcordinj decizia de ,,nul 
bătă seara la. Or. Sțalin pți .a juști- — juriul a procedat just.
ficat deloc așteptările. In , primul ja[g celelalte rezultate tehnice: 
riad, trebuie menționat faptu: că au cocoș: Toma Const. (Dl cîștigă prin 
absentat o seamă de bojferF meta.ur- rîeprezefltârea atfversartrlhî; s6mtușo«l- 

r-< m Traucă (D) b. p. Al. Călărașii
(E); s. miji: I. Dragnea (D) b. pî 
L. Kakoci (E); mijlocie; Gheorghiu 
Dumitru (D) b. ab. Simion Gheor
ghe '
(D)

și să ia un avans de 16 popice do- 1- voința Craiova 
brrrîte. In continuare At. Dalmagiu
(L raiaua) pierde la Aurel Murga- 4. ti. r. Roman
șean astfel că sibienii iau conduce- M. Bedrosian — coresp.

Simion Gheorghe s-a dovedit complet 
nepregătit iar la categoria grea, atît 
Dinamo cît și Energia nu au avut 
reprezentanți. Pe de altă parte, chiar 
și din cele 8 meciuri disputate, cu 
greu am putea acorda un calificativ 
bun vreunei partide. Intre pugiliștii 
dinamoviști și cei de la Energia s-a 
vădit o apreciabilă diferență de va
loare reflectată în scorul întîlnirii, 
care a fost de 27—12 în favoarea 
primilor.

Prima victorie a dinamoviștilor * 
asigurat-o „musca" Puiu Nicolae care 
și-a depășit adversarul (N. Zagorea- 
n*i) încă din primul round prin serii 
ia corp și-la figură. In repriza a 
doua el continuă să 
Zăgoreanu, numărat 
silit să abandoneze.

Un meci dinamic 
Văcaru (D) Și V. 
care au schimbat numeroase și dure 
lovituri Ia figură. Stoianovici, mai 
aotiv, își adjudecă victoria la 
puncte. Reintrarea maestrului emerit 
al sportului N. Linca este salutată cu 
entuziasm de public, mai cu seamă 
după demonstrația făcută în compa
nia tînărului Petre Constantin, pe 
care l-a învins, fără a se întrebuința, 
la puncte.

Insfîrșit, un meci așteptat de pu
blic cu justificat interes a fost cel 
dintre „ușorii" C. Dumitrescu (D) 
și Vladimir Carvanschi (E). Intilni
rea a corespuns însă în parte, de
oarece dinamovustul nu a luat me
ciul. în serios. El a urmărit în ge-

(E); semigrea: Ghețu Velicu 
b. p. I. Ferenț.

R. CALARAȘANU

Voința — Locomotiva

22-17
la 
au 
ȘÎ 
să

In
atace dezlănțuit, 
de două ori este

au furnizat
Stoianovici

ȘL
(E)

GALAȚI 10. (Prin telefon de 
tnimisui nostru). 3.000 spectatori 
urmărit întîlnirea dintre Voința 
Locomotinza, meciurile nereușind 
le satisfacă justificatele pretenții.
S-a practicat un box bazat prea mult 
pe forță, dezordonat, care cu greu ar 
putea primi calificativul satisfăcător. 
Bine 6-a comportat Manon Florescu 
(V.). Arbitrajul în 
tent; organizarea 
putem fi însă de 
care l-a gratificat 
o victorie (arbitri 
cu și A. Radulescu).

Iată rezultatele tehnice 
categoriilor : L. Ambra? 
Gh. Vereș (L.), I. Mihai 
nul cu C. Calenciuc (L)', 
giu (V.) meet nul - 
cea nu (L.), N.
b. prin neprez. adv., C. Gh^ 
rasim (V.) b. p. C. Caîomfir (L.), 
Florescu (V.) b. ab. III I. Corfiatis 
(L), St. Cojan (L.) b. p. Gh. Nicolae 
(V.), I. Pintea (V.) meci nul cu V. 
Vlădescu (L.), P. Zaharia (L.) b. ab. 
repr. I. L. Coc (V.), Adolf Cristea 
(V.) meci nul cu Al. Ghiță (L.).

generai coinpe- 
foarle bună. Nu 
acord cu decizia 
pe St. <'• ian cu 

Tlie Constanfînes-

în ordinea 
(V) b p. 
(V) meci

D. Boian- 
cu I. Bo- 

Stoian (V.)

H. NAUM

Flamura roșie—Progresul
27-8

In campionatul de rugbi

Energia I.S.P. a întrecut 
după multe emoții Știința I. M
Avind de urmărit cinci partide în 

cadrul campionatului categoriei A — 
și toate pe terenuri diferite — ne-am 
hotărît'(pentru că nu puteam altfel) 
să urmărim numai acele jocuri, care 
prin miza lor păreau a fi cele mai 
importante și ieșeau oarecum din co
munul unei etape destul de „șterse". 
Am ales în consecință, partidele 
Știința 1. M.-Energia l.S.P. și Pro
gresul F. B. — Ploești, adică pe 
acelea care urmau să decidă pe „su 
praviețuitorii" marii lupte pentru evi 
tarea retrogradării din categoria A.

In prima partidă Știința I. M„ 
jucînd foarte decis, a fost la un pas 
de a realiza' rrrarea surpriză a etapei 
(de altfel echipa ne-a obișnuit cu a- 
semenea „figuri" tot ea realizînd re
cent acel neașteptat 3—3 cu Dina- 
rno) Și de a cîștiga partida cu Ener
gia T.S.P. Intr-adevăr, la pauză stu
denții conduceau cu 3—6, apoi la re 
luare o nouă încercare la centru a

Numeroși participant la ciclocrosul
„Cupa campaniei agricole de toamnă
F Spectatorii de pe stadionul „23 
SAugnst" au putut asista duminică la 
® interesantă „deschidere" : cicliștii 
^participant la ciclocrosul „Cupa cam
paniei agricole de toamnă", care ur- 
'ipau și coborau în fugă, cu bjcjcletele 
pe umăr, treptele stadionului, alor- 
pînd apoi pe aleile din împrejurimi, 
ți l-XIn spectacol puțin comun (chiar 
Și pentru publicul obișnuit al probe
lor de ciclocros), cu mulți partici- 
ipanți, un traseu interesant și nu lip
sit de pitoresc, desfășurat intr-o or
ganizare reușită (Recolta).

La categoria avansați. C. Istr.ate 
h cbnrlus pe prima parte a traseului, 
tatțiativa fiind preluată de .M. Ka- 
<ner, D. Dragomir, I. ,Stoica și N. 
Stepanian. Disputa, s-a f j'dat cu vie. 
tșh» clară a lui Kainer, ihai ales că

pe ultima parte lui D. Dragomir i s-a 
defectat o roată.

Rezultaitul tehnic: 1. M. Kamer (FI. 
r. Or. Stalin) 42’13”; 2. I. Stoica 
(C.C.A.)' 42’16”; 3. D. Dragomir
(Rec.) 43’11”; 4. N. Stepani.an (Rec.) 
43’24”; 5. I. Baciu (C.C.A.) 43’36”.

La semicurse a cîștigat T. Ohane- 
sian (C.C.A.), urmat de D. Rotaru 
(C.C.A.), G. Lucian (Rec), P. Hris- 
tcvici (Rec.), V. Voloșin (Dinamo), 
M. Manolache (Rec.) și I. Vlaicu 
(Sc. sportivă de tineret). In proba 
juniorilor, victoria a revenit lui D. 
Stănescu (Rec.) urmat de N. Belciu 
(Rec.), C. Căpriță (C.C.A.) și Mihai 
Marin (FI. r.).

Cupa a fost cîștigată de Recolta 
urmată de C.C.Ă. și Energia.

lui Borșaru este transformată și scorul 
urcă la 13—6. In aceste condițiuni 
și mai ales văzînd jocul nedecis al 
celor de la Energia (care jucau, ce-i 
drept, fără mulți titulari) credeam în- 
tr-o victorie a Științei care domina 
autoritar, uneori. Dar în cele din urmă 
căderea fizică a studenților, ca și cla
sa superioară a echipei constructorilor 
și-au spus cuvîntul.. Astfel că Sava, 
(care a urmărit o foarte frumoasă 
intercepție a lui Antimonianu) face o 
cursă și marchează la colț, apoi P. 
Niculescu realizează o minunată „gau
ră" și pasează în cruciș tot lui Sava 
care înscrie la centru, pentru ca în 
fine Lusca+ (caee treeuse pe aripă) 
să marcheze două frumoase încercări,1 
(dintre eare una transformată). In cele 
din urmă Energia l.S.P. învinge cu 
22—13 (6—8). Au. plăaut Luscal, P. 
Niculescu, Sava, Antimonianu, Mehe
dinți, din echipa învingătoare, Teodo- 
rescu. Graur și Guși de la Știința. O 
mențiune pentru arbitrajul bun al fui 

; N. Popa.
Celălalt meci a început sub auspicii 

nefavorabile, echipele fiind chemate la 
centrul terenului de... arbitrul de 
margine Eugen Dumitrescu (pentru ci 
dintr-o neînțelegere a orei de începe
re, arbitrul delegat, D. Manoileanu a 
venit mai tîrziu). El nu a arbitrat 
rău, dar a fost uneori prea lent, de 
parte de faze și depășit, —- în finalul 
partidei mai ales — de jocul încîlcit 
al celor două echipe. A învins echi
pa mai bună. Progresul F. B. destul 
de categoric cu 9—3 (3—0), prin
încercările reușite de Dodo Țăranii 
(încercare foarte frumoasă după un 
schimb la margine, cu aripa) Gali- 
covski și Labo (o încercare confuză). 
Pentru învinși a marcat tot o îrjpercare 
Dan Alexandru, care a urmărit un 
balon greșit degajat de fundașul 
Tănase. Progresul F. B. și-a bazat, 
ca de obicei jocul pe înaintare, folo
sind rutina unor jucători ca Eptireanu. 
Țărâna, Făgărășanu, Galicovski etc. 
Am mai reținut partida prestată def 
Barbu, un elemefit tînăr cu rcăle per
spective. De la ploeșteni au plăcut

Popa, Dan Alexandru, Chivu, Ignat. 
Reproșăm însă echipei ploeștene nervo
zitatea excesivă din finalul partidei.

D. CALIMACH1

Iată și celelalte rezultate ale eta
pei : Locomotiva Gr. roșie-Energia 
Republica 35—0 (6—0), Dinamo 
București-Locomotiva P.T.T. 11—6 
(6—3), C.C.A.-Energia Petroșani 
46—3 (15—3).

ARAD 10. (Prin telefon). Reuniu
nea desfășurată în prezența a 1.000 
spectatori la casa de cultură a uzinei 
,,30 Decembrie" a avut un epilog 
neașteptat. Nemulțumit de o decizie 
a arbitrilor, antrenorul reprezenta
tivei Progresul, Lucian Popescu, și-a 
retras formația la jumătatea galei. 
Fără îndoială această „hotărîre" va 
trebuii discutată și sancționată de fo
rul central. Iată rezultatul meciuri^ 
lor desfășurate : ■

M. Mihai (Fl. r.) b. p. Alex. BarW 
cin (P.), I. Stoica (FI. r.) meci egal 
cu Eremia Oct. (P.), A. Farcaș (Ff. 
r.) b. p. M. Casacopol (P.), D. 
Fieraru (FI. r.) pierde prin K-O- 
repr. I la Luca Romano (P.), Vlad 
Grigore (FI. r.) b. dese. I. Marir 
Ioan (P.).

Em. Grunwald — coresp.

ale „Cepei 7 Noiembrie”
GALAȚI (prin teleîo>n de la trimisul 

nostru). Ultimele meciuri ale probelor 
individuale din cadrul competiției de 
tenis de masă dotată cu „Clipa 7 
Noiembrie" au oferit un spectacol sa. 
tisfăcător entuziastului public gălă- 
țean aftat în număr mare în sala efe 
concurs.

Proba de simplu bărbați a revenit 
jucătorului Otto Bottner (Voința L.M. 
Buc ) care a învins în sferturi de fi
nală pe Andromache cu 2—O, în semi
finale pe Popescu cu 2—0 și în fi
nală pe Paul Pesch (3—1) care nu

s.a comportat la valoarea posibilită
ților sale. La fete locul I a fost oîști. 
gat de Geta Pitică (Energia Bucu-- 
rești)' care a întrecut în finala pro
bei pe Maria Goiopefița cu 3—1. In. 
vingătoarea a fost în verva,. în timp 
ce învinsa a părut obosită.

Iată alte rezultate tehnice mai im. 
portante: simplu bărbați: sferturi de 
finale : Pesch—Verzar 2—0, Bujor— 
Naumescu 2—0, Popescu—Nazarbe- 
ghian 2—1 ; semifinale : Pesch—Bu
jor 2—I

H. N.

In meci de antrenament

Selecționata B—Energia Moren 4-2 (2-0)
Moreni, 10 (Prin telefon). In m 

de antrenament, selecționata secunda 
a țării a întilnit echipa Energia din 
localitate.
formație : Crîsnic (Ghiță)i
(Zbîrcea), Marinescu (Cărrcaș), FI. 
Angliei -— Știrbei, P. Popescu (Ser- 

Țiizo) — Hașoti (Oaidă),, Constantin 
(Meszaros Ii), Bukosî (ConstonlinJ,

A fost folosită următoarea
Caricaș

Seredai, Mihai. A fost un antrena
ment foarte reușit înaintea jocului de 
duminică de la București cu selecțio
nata secundă a Iugoslaviei. Punctele 
au fost înscrise de Seredai (min. 39 și 
85), Hașoti (min. 45) și Oaidă (min. 
75). Pentru gazde.au înscris Constan- 
tinescu și Ștefănescu (din llm).

Paul Andrei — corespondent

gazde.au


S-A ÎNCHEIAT PRIMA PARTE Etapă normală in categoria B
A CELOR TREI CAMPIONATE DE HANDBAL
Odată terminate și jocurile de ieri, 
rrtina a căzut peste pruna parte a 
impicnatelor republicane de hand- 
al, tirmînd ca ea sâ se ridice din 
ou anul viitor la 30 martie, cînd 
) vor desfășura primele etape ale 
eturului celor trei competiții. Ulti- 
lele meciuri ale , sezonului au fost 
aminate de derbiul campionatului 
eminin, care s-a disputat la Bucu- 
ești. pe o vreme splendidă.
Protagoniste: Progresul M.I.C. și 

’regresul St. roșu. De fapt, am fi 
utut spune și altfel. Protagonistăț 
’rogresul M.I.C-, singură l Firește că. 
âsînd la o parte o oarecare exage
rare, se poate totuși afirma că In 
jocul de ieri handbalistele de la Pro
gresul M.I.C. au jucat singure. Ele 
au învins cu 9—1 (5—1) o „umbră” 
a ephipei Progresul St. roșu.

Deși a înqgput partida destul de 
bine Progresul St. roșu a devenit 
curînd victima propriului ei sistem de 
}oc, acționînd nehotărît, exagerînd în 
pase, combinații și alte asemenea 
^accesorii", care nu au adus nkicdată 
înaintarea in poziție favorabilă de 
șut. In schimb, Progresul M.I ,C. a 
jucat simplu, în adincime, intr-ui» 
ritm îndrăcit. Și cu toate că pasele 
și deplasările jucătoarelor se făceau 
în mare viteză, handbalistele de la 
Progresul M.I.C. au greșit foarte pu
ține mingi. Faptul acesta nu poate 
fi decît consecința unei excelente pre
gătiri (antrenor prof. C. Zugrăveseu) 

re face din echipa Progresul M.I.C., 
(•mafia nr. 1 a acestui final de 
mțiionat.
Pofta de joc și buna pregătire a 

Jucătoarelor din această echipă au

Dîrzenia—iată caracteristica 
etapei de volei disputată ieri

(Urmare din pag. 1)

bine de 120 minute de joc. Echi
pele au muncit mult luptind pentru 
fiecare minge, pentru fiecare punct 
și au sfîrșit meciul epuizate. Aid 
o remarcă negativă: meciul a fost 
influențat de arbitrajul slab pi nea
tent al lui Mihail Alexandru (Bucu
rești).

Derbiul echipelor masculine bucu- 
stenc Dinamo și Progresul I.T B. 
| luat sjîrșit cu victoria primelor 
rmații la scorul de 3-1 Echilibrat 

In primă parte a sa, cînd Progresai 
a opus o dirză rezistență dinamo- 
vfștitor, meciul pi-a pierdut din in
tensitate spre sjîrșit, cînd Progre
sul a marcat o cădere.

Meciurile de la Cluj au luat sfir- 
pit amtndouă cu același rezultat: 
3-1. Studenții au întrecut Energia 
Orașul Stalin după un joc'la -fel de 
disputat ca majoritatea cetor din a- 
ceastă etapă. EE roșie Șfki asigurat 
victoria asupra echipei studentelor
din. Timișoara mpf t ales in primele 
dadă seturi pe cale' le-a clștîgat C9 
ușurință.

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Dinamo București — 
Progresul I.T.B. Buc. 3-1 (12-15.
15-12, 15-6, 15-4); Energia .Tr. 3 
■București — Locomotiva QT.F.T. 

•București 1-3 (6-15, 13-15, 15-6,
19-21); FI. roșie M.I.B.C. București 
— Energia Arad 3-2 (15-9, 6-15,
9-15, 15-7, 15-13) : C.C.A. — Loco
motiva Craiova 3-0 (10,6,4) ; Știin
ța I-M.F. Cluj — Energia Orașul 
Stalin 3-1 (15-8, 15-10, 9-15, 15-6).

FEMININ: Dinamo București — 
Energia T.E.M. Buc. 3-0 (14,2,10): 
FI. roșie Cluj — Știința Timișoara 
3-1 (15-11, 15-3, 15-17, 15-10) ; Pro
gresul C.P.C.S. — Locomotiva Gara 
'de Nord Buc. 0-3 (7,11,15): Știința 
■I.Or. Buc. — Progresul Tîrgoviște 
3-1 (15-12, 11-15, 15-8, 15-5); Voin
ța Sibiu — Voința Orașul Staăin 3-2 
[<5-15, 15-6, 15-5, 11-15, 16T4).

In urma acestor rezultate, ciasa- 
memtele se prezintă astfel a 

putut fi observate mai bine in acțiu
nile individuale când ele și-au de
pășit cu regularitate și de o manieră 
excelentă adversarele. Mai pe scurt: 
echipa Progresul M.I.C. își merită 
cu prisosință primul loc pe care îi 
deține actualmente în clasament

Au marcat: Szoko (5) — în formă 
foarte bună —, Qrligeanu, Neurohr, 
Roth, Jecu pentru Progresul M.I.C. și 
Aatoanet* Vasile pentru Progresul 
St. roșu. Corect arbitrajul lui M. 
Ponoran (Timișc-araJ.

CALIN ANTONESCU
★

Celelalte rezultate in campionatul 
feminin: Știința I.C;F. — FI. roșie 
Sibiu 7—10 (3—5); Energia Reșița— 
Flamura roșie Mediaș 3—7 (2—4);
Progresul Tg. Mureș — Știința Timi
șoara 2—1 (1—1).

In campionatul masculin s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Dinamo Or. Stalin — Știința Timi
șoara 11—8 (4—3); Voința Sibiu — 
Știința Iași 15—4 (8—2); Știința
I.C.F.  — Energia Reșița 11—11 
(8—5); Energia Timișoara — Ener
gia Făgăraș 9—9 (6—4).

Rezultate tehnice în campionatul 
masculin, categoria B : Locomotiva 
G. N. — Dinamo Tg. Mureș 10—7 
(8—6); Voința Sighișoara — Progre
sul Bacău 13—6 (8—2); Progresul
Arad — Dinamo București 5—14 
(3—6)j C.S.A. Constanța — Știința 
Galați 6—11 (4—3); Progresul O-
dorhei — Energia Sibiu 13—14 (5— 
7); Recolta Variaș — Energia I.C.M. 
Reșița 12—11 (6—6).

FEMININ

1. Locom. București 5 5 0 15: 2 10
2. Dinamo Buc. 5 4 1 13: 3 9
3. FI. roșie Cluj 5 4 1 12: 8 9
4. Voința Sibiu 5 3 2 13: 8 8
5. Voința Or. Stalin 5 2 3 10:11 7
6. Progr. CPCS Buc. 5 2 3 7: 9 7
7. Energia București 5 2 3 8:12 7
8. Știința Timișoara 5 2 3 7:11 7
9. Știința JCF Buc. 5 1 4 5:13 6

10 Prog. Tîrgoviște 5 0 5 2:15 5

MASCULIN

1. Locomof. București 5 5 0 15: 4 10
2. C.CA. 5 4 1 14: 7 9
X Dinamo București 5 4 1 13: 8 9
4 Energia București 5 3 2 12: 9 8
5. FI. roșie București 5 3 2 9:10 8
6. Știința IMF Chij 5 2 3 12.10 7
7. Energia Or. Stalin 5 2 3 11:13 7
8. Progresul ITB 5 2 3 10:12 7
9 Energia Arad 5 0 5 7:15 5

10. Locomot. Craiova 5 0 5 0:15 5,
ReajBjntint amatorilor de ; volei din 

ButureMi că mi ine de 11 forele 19, în 
sala Dinamo, are loc partida inter- 
națict»ală dintre Progresul ITB și 
Cerveno Znaffie (Bulgaria).

Campionatul categoriei
SERIA I

FI. roșie Botoșani — Prazresul Do- 
rohoi 1-1 0-1».

FL roșie Bufniși — Enereia Bîriad 
t-t <«-»).

Locomotiva lași — Enercia Momești 
>-• (»-•).

Dinamo Brăila — progresul Rădăuți 
«-! (1-1).

Știința Gala(i — Tecuci l-S (»-I).
Ixrcomotiva Pașcani — Energia Ba

riu 2-» (»-«>.

FTAPA VIITOARE. — Locomotiva 
Pașcani — Progresul Rădăuți, Știința
I.M.F.  Iași — Progresul Dorohot. FI. 
roșie Buhuși — Locomotiva Tg. Ocna. 
Energia Motnești — Tecuci. Dinam» 
Brăila — FI. roșie Botoșani. Energia 
Bîriad — Știința Galați. Energia Ba
cău — Locomotiva Iași.

SERIA A II-A

FI. roșie Giurgiu — Energia Tîrgo
viște 2-2 (1-2).

Energia 4 Cimpina — Energia Ga
lați 3-3 (1-3).

Energia Sinaia — Dinamo Pîteștt 
3-0 (1-0).

Seria f
ENERGIA ARAD — ENERGIA BAIA 

MARE 1-1 (0-0)
Cele donă echipe au practicat un 

joe dinamic, terminat cu un rezul
tat echitabil. Scorul a fost deschis de 
oaspeți prin lonescu (min. 49). Ega- 
lărea survine cu 3 minute înainte de 
terminarea partidei și se datorește 
îui Ristrn. Arbitrul Gh. Dragomires- 
cu (PIoești) a condus cu scăpări. 
(E. Grunwald — corespondent).
ENERGIK C. TURZII — ENERGIA 

REȘIȚA 2-0 (1—0)
Localnicii au obținut o victorie me

ritată, care se putea solda ca nn 
scor mult măi concludent, dacă linia 
for de înaintare insista mai mult în 
acțiunile întreprinse la poarta reșî- 
țenilor. Realizatorii golurilor : Ne- 
delcu (mki. 35) și Avram (min. 
89). A condus foarte bine, Cornel Ni- 
țescu — Sibiu. (Petre Tonei ‘— co
respondent).

ȘTIINTA CLUJ — PROGRESUL 
SIBIU 7—1 (4—1)

Deși a fost lipsită de aportul a 4 
titulari (P. Emil, Mureșan, Isac și 
Suciu) Știința a obținut o victorie la 
scor, practicînd cel mai bun joc al 
sezonului. Au înscris : Munteanu. Bă- 
luțiu. Nedelcu, Moldovan (2), Bratu 
și Lutz pentru studenți și Roman 
pentru Progresul. Bun arbitrajul lui 
C. Popescu — București. (Viorel Ca- 
coveanu — corespondent).
ENERGIA HUNEDOARA — LOCO

MOTIVA CLUJ 6—2 (3—2)
Hunedorenii au reușit sâ șteargă

Echipa suedeză Halmstad 
a fost un adversar puternic 

pentru selecționata noastră divizionară
(Urmare din pag. 1)

ajută din plin. Ieri, lucrurile n-au 
stat altfel decît în meciul cu Grecia. 
Mai ales în prima repriză. Cu o sin
gură (și neplăcută) excepție: ieri, 
nici Petschovschi n-a făcut jocul lui 
bun. Ceilalți atacanți (Cacoveanu, 

Alexandrescu, Zavoda și înlocuitorul 
acestuia, Nicușor) n-au dat randa
ment, ei situîndu-se — mai ales în 
repriza I, ca joc, și tot timpul me
ciului, ca eficacitate — sub nivelul 
ultimei evoluții. Dacă cronica noas
tră de azi ar cuprinde ca de obicei 
aliniatul care începe cu „s-au remar
cat”, singurul atacant care ar putea 
figura aici ar fi Tătaru. Precedat, în 
orice caz, de Călinoiu și Bone, pe 
care ieri i-am văzut nu de puține 
ori intrați efectiv în linia de atac, 
si cu rezultate destul de bune. Semni
ficativă aprecierea unui confrate 
care, la masa presei, afirma că cel 
mai bun atacant ai nostru a fost 
ieri... Călinoiu I Cit despre apărători, 
ei au fost Ia posturi, n-au gafat, nu 
ne-au d»t emoții. S-au bîlbîit însă în 
min. 82, cînd Stahl a șutat puternic 
de ta 16 metri, sus, la colț, făcînd 
inutili intervenția lui Toma, după 
cum le putem reproșa și plasamentul 
prea avansat în unele perioade de 
netă dominare a echipei noastreț 

plasament care a favorizat desfășu
rarea unor periculoase contraatacuri 
suedeze, bazate pe lansări lungi, ale 
aripilor.

Șpuneam mai sus că oaspeții au 
fost un adversar puternic. Puternic 
și incomod, mai ales pentru înain
tașii noștri, dominați net în ceea ce 
privește statura atletică. Halmstad a- 
arătat și o apreciabilă pregătire teh

Energia Victoria — Energia Bucu
rești 1-1 4-1).

Locomotiva Galați — Energia Med
gidia 6-Ș (3-0).

Energia Leordeni — FL roșie Bucu
rești 1-1 (»-1>

ETAPA VIITOARE. — Energia Bucu 
rești — Energia 131, Erergla Tîrgo
viște — Locomotiva Galați, Energie 
Medgidia — Fi. roșie București, Ener
gia Constanța — Energia Sinaia. Ener
gia Galați — Energia Leordeni. Dina
mo Pitești — FI. roșie Giurgiu. Ener
gia Victoria — Energia 4 Cimpina.

SERIA a m-a

Locomotiva Craiova-Prdgresul Brad
2— t (1—1).

Energia Constr. A rad-Energia dai-ova 
!—2 (6—1).

FI. roșie Rm. Vilcea-Energia 14 9—0 
(3—0).

Energia Oțelul Roșu-Energia Tg. Jtv
3— 2 (2—2)

Progresul Corabia-Știința Craiova 0—0. 
Energia -3 Reșița-Energia IOT 2—1 

(*-«)■
Fi. roșie 7 NOv. Arad-Locomotiva Tr 

Severin 1—1 (8—1). 

.mpresia proasta ce au lăsat-o, după 
eșecul de duminica trecută de la Re
ghin, intrecind comod pe feroviarii 
clujeni Gazdele au făcut un joc spec
taculos, care justifică prezența ior 
printre echipele fruntașe ale seriei 
Au marcat: Zapis (2), Huzum (2), 
Smârăndescu si Tăiărucă, respectiv 
Dobay și Busch. (Moraru l. — cores- 
Iocom’otiva TIMIȘOARA — E- 

NERGIA LUPENI 2—5 (1—2)
’ Jucind sub așteptări, feroviarii ti
mișoreni a-j fost intrecuți la ua scor 
concludent. Oaspeții au meritat vic
toria. F.j prac.xat. un J-sc SiiUpia
și ebcace. Au nfjrcat f Magbeț pai; 
tru Locomotiva, Asan (3) ș: Cuman 
(2) pentru Energia. (C. Fiorescu — 
corespondent).
ENERGIA UZ. DE TRACTOARE 
OR STALIN — ENERGIA MEDIAȘ 

1—0 (0-0)
RECOLTA REGHIN — LOCOMO

TIVA ARAD 1—0 (0—0) 
CLASAMENTUL:

1. Știința Cluj 12 9 6 3 27: 7 18
2. En. Hunedoa ra 12 8 2 2 27: 9 18
3. En. Baia Mare 12 5 5 2 27.22 15
4. En Lupeni 12 5 4 3 31:19 14
5. En. C. Turzii 12 5 4 3 16:12 14
6. Loc. Timișoara 12 5 4 3 22:22 14
7. En. Uz. Tr. Ov. 12 4 4 4 15:15 12
8. Pro*. Sibiu 12 5 2 3 22:22 12
9. Efk Arad 12 4 4 4 7:17 12

10. En. Reșița 12 4 1 7 20:21 9
II. Rec. Reghin 12 3 3 6 11:21 9
12. Loc. Arad 12 3 2 7 9:21 8
13. En. Media, 12 3 1 8 10:20 7
14. Loc. Cluj 12 1 4 7 13:29 6

nică, la acest capitol excelînd Pers
son, Stahl și rapidul „numărul 7“, 
Kristiansson ale cărui curse pe aripă 
i-au dat mult de lucru lui Neacșu.

Selecționata a dominat aproape 30 
de minute In prima repriză și tot 
timpul In cea de a doua. Apărarea 
supra-numerică practicată de Halm
stad nu s-a lăsat însă depășită. In
teresant de arătat că deși noi am do
minat net, ocazii clare de gol n-am 
avut decît cîteva (min. 14, 48 — 
ctnd Malmgren a scos de pe linia 
porții, 70 și 85). In rest, faze de 
atac vehement dar fără claritate și... 
multe lovituri de colț nefructificate. 
Golul egalizator a venit în min. 86. 
Nicușor a șutat la poartă, mingea a 
ajuns la Alexandrescu și acesta — 
aflat într-un ofsaid clar, semnalat 

evident de la tușă — a trimis min
gea în plasă. Spre surprinderea și 
dezaprobarea generală, arbitrul D. 
Schulder a arătat centrul terenului.

La un asemenea meci — în caie 
rezultatul interesează foarte puțin — 
nici nu se pune problema justeții sau 
injusUții scorului Oricum însă, tre
buie să arătăm că echipa noastră, față 
de dominarea sa din a doua repriză, 
putea obține a victorie comodă.

In fața a 50.000 de spectatori, au 
jucat formațiile :

Selecționata die. A: Voinescu (ac
cidentat in mm. 26, - el » fost înlo
cuit cu Toma) — Pahonțu, Panait, 
Neacșu —. Călinoiu, Bone — Caco
veanu, Petschovschi (din min. 67 Ni
cușor)', Alexandrescu, Zavoda I (din 
min. 67 Petschovschi), Tătaru.

Halmstad: Ludvigsson—Malmgren, 
Persson, G. Johansson—Hemming, R. 
Jpfiansșpn r— Kristianssonj Eriksson, 
Stahl, Jingbiad, Berg.

------- 11 "

C la fotbal
ETAPA VIITOARE. — Locomotiva Tr.

Severln-Energia 3 Reșița, Energia 108- 
Energla Craiova, Energia Tg. Jiu-Ener- 
gia Constr. Arad, Energia 14-Progresul 
Corabia, Progresul Brad-FI. roșie Rm. 
viteea, Locomotiva Craiova-Energia Oțe
lul Roșu, Știința Crakrva-Fl. roșie 7 Nov. 
Arad.

SERIA a IV-a

FI. roșie Oradea-Volnța Tg. Mureș S—1 
(5—•).

Progresul Turda-Rec ol ta Salon ta 2—1 
(!—»).

Recolta Toplița-Energja Oradea 1—1 
(1—0).

FI. roșie Sf. Oheorghe-Progresul Satu 
Mare 5—1 (3—•).

FI. roșie Cluj-Energia 7 3—» (1—0).
Recolta Carei-Dinamo B. Mare 3—s 

O—C).
Frogresul EIstrlța-Recolta Sigiiet 4—1 

(3—1).

ETAPA VIITOARE. — Voința Tg. Mu- 
reș-Rcootta Salonta, Energia 7-Progres. I 
Bistrița. Recolta Sighet-Fl. roșie Sf. 
Gheorghe. Dinamo . B. Mare-Eecolta To- 
plița. Energia Oradea-Fl. roșie C'.uj, Pro 
greșul S. Mare-Progresid Turda.

ETAPA VIITOARE: Locomotiva 
Timișoara — Știința Cluj; Energia 
Lupeni — Energia Arad; Energia 
Baia Mare — Energia Uz. Tract; Lo
comotiva Cluj — Recolta Reghin; Lo
comotiva Arad — Energia Reșița; 
Energia Mediaș — Energia Hune
doara: Progresui Sibiu — Energia C. 
Turzii.

Seria a Il-a
LOCOMOTIVA CONSTANȚA —ȘTI

INȚA IAȘI 3—0 (1—0)
15.000 de spx: lori a>j urmărit cu 

mj't interes derbiul seriei. Jocul a 
iest dăiamic și prir. calitatea sa a 
piăcut telir pțeteați. Echipa locr'ă 
a prezentat o echipă omogenă cu o 
ina-.nare în mare vervă. Au înscris: 
Ispas Cf si Sever. (P. Enache — 
corespondent). *
ENERGIA CIMPINA — DINAMO 

BiRLAD 0—9
Deți a dom-nat majoritatea tim- 

puîai, echipa gazdă n-a reușit ă ob
țină victoria, datoriiă. în principal, 
lipsei ce finalitate. In ce-i privește 
pe oaspeți, aceștia au făcut un joc 
strict de apărare. Ei n-au căutat să 
aibă inițiativa, nici chiar în momen
tele în care gazdele obosite au slă
bit ritmul de joc. (Gh. Briotă și B. 
Păitineanu — corespondenți).
LOCOMOTIVA GARA DE NORD — 
ENERGIA FĂLTICENI 1—0 (0-9)

Lipaită de aportul lui Leahevici și 
Călin, feroviarii au făcut un joc fără 
orizont, cu numeroase scăderi de or
din tehnic. Unicui punct al partidei 
a fost înscris de Mihal
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 

BACĂU 1—1 (1—1)
Partida n-a satisfaci t decîf în pri

ma repriză. In schimb, în partea a 
doua a jocului, ambele echipe s-au 
întrecut în neregularități. In această 
privință trebuie remarcat jocul dur 
prestat de Tendler (Știința), ca și a- 
titudinea lui Gram (Dinamo), care da 
sfirșitu! jocului l-a lovit pe Tendler. 
Au înscris: Gram (Dinamo) și Seme- 
nescu (Știința) din 1' m Arbitrajul 
lui V. Purcăreie (București) lipsit 
de autoritate. (Tr. 1.).
ENERGIA 1 MAI PLOESTl — PRO

GRESUL FOCȘANI 1—0 (0—0)
Joc de factură modestă, încheiat c 

victoria meritată a gazdelor. Reali
zatorul victoriei echipei gazde : Rire- 
ceanu. (I. Oprescu — corespondent). 
PROGRESUL, SUCEAVA — DINAr

MO 6 BUCUREȘTI 1—1 (0—1)
Meciirt dintre Energia Mareni și 

Progresul C.P.C.S. — amînat.

CLASAMENTUL

1. Loc. Constanța 12 7 3 2 28:10 17
2. Dinamo Bacău 12 6 3 3 30:12 15
3. Loc. G. de Nord 12 5 4 3 15: 8 14
4. Dinamo Bîriad 12 5 4 3 19:17 14
5. Știința lași 11 4 5 2 17:17 13
6. Dinamo 6 12 4 4 4 23:16 12
7. Energia Moreni 11 5 2 4 18:16 12
8. Progr. Suceava 12 3 5 4 12:11 II
9. En. Cimpina 12 4 3 5 18:19 II

10. En. Fălticeni 12 4 3 5 8:14 11
11 Știința Birc. IZ 3 6 15:26 9
12. Prog. Focșani 12 4 1 7 11:21 9
13. Energia 1 Mai 12 3 3 6 11:24 9
14. Prog. C.P C S 10 3 1 6 10:24 7

ETAPA VIITOARE: Progresui 
C.P.C.S.-Energia f Mal; Progresul 
Focșariî-Știința București; Dinamo 
Bacău-Locomotiva Gara de No.-.-.; 
Dinamo Bîrlad-Energia Fălticeni; 
Știința Jași-Projjresul Suceava; E- 
nergia Moreni-Locomotiva Constan
ța; Dinamo’ 6-Energia Cimpina.

t

V^onosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 45 (e- 
tapa din 10 noiembrie 1957)

I. R.P.F. Iugoslav ia-Grec ia (camp, 
mondial) 1

II știința Cluj-Progresul SîIjqu (cat. 
Bl 1

III. Locomotiva Constanția-Știința 
Iași (cat. B) 1

rv Energia COmpina-Dinamo Bîr- 
lad (cat. B) x

V Progresul Suceava-Dinamo 6
București (cat. B) x

VI Energia Arad-Energâa Baia lVLaze
(eat. B) x

VII Energia 1 Mai PIoești-Progre
sul Focșani (cat. B) 1

VIII Energia Uz. tract. Or. Stalin-
Energia Mediaș (cat. B) 1

IX Milan Padova (camp, iulian)
• ANULAT

X Roma-Udinese (camp, italian) x
XI Alessandria-Napoli (camp, ita

lian) ANULAT
XII Sampdoria - Internazionala

(câmp, italian) ANULAT

Meciurile IX: Milan-Padova, XI: Ales
sandria-Napoli și XII: Sanipdoria-Inter- 
nazionale au lost anulate nedisputîn- 
du-se din cauza ploii torențiale care a 
făcut terenurile impracticabile. Conform 
regulamentului, se acordă gratuit tuturor 
buletinelor depuse pronosticurile exac
te la meciurjle. anulate.

La acest concurs aii fost depuse apro
ximativ* 62(XC0i} variante.



De la Comisia pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului GRIGORE PREOTEASA

Comisia pentru organizarea funera
liilor tovarășului Grigore Preoteasa, 
instituită de Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Grigore Preoteasa, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, va fi adus în țară

Trenul mortuar a plecat spre patrie
la corespondentul

7 dimineața a fost 
Coloanelor a Casei

MOSCOVA. (De 
Agerpres).

încă de la orele 
depus în sala 
Sindicatelor corpul neînsuflețit al lui
Grigore Preoteasa, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R. Incepînd de la orele 8, în 
sala Coloanelor se perindă șiruri nes- 
fîrșîte de oameni ai muncii din Mos
cova, profesori, funcționari, elevi, de
legații ale Comitetelor de partid oră
șenești și raionale, ale Sovietului Mos
covei și ale sovietelor raionale. Pe 
frontispiciul clădirii se află un mare 
portret al defunctului încadrat cu pînză 
roșie cernită.

In jurul catafalcului inundat de cri- 
nnteme albe și roșii, veghează pri
ma gardă de onoare formată din stu- 
'denți și aspiranți romîni aflați la stu- 
'dii la Moscova.

Acordurile impresionante ale muzicii 
funerare învăluie sala. Deasupra sicriu
lui îmbrăcat in pînză roșie cernită 
străjuiește drapelul îndoliat al Re
publicii Populare Romine. In sală se 
află de asemenea un imens steag roșu 
cernit al Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S. Cernite sînt 
și marile candelabre și coloanele de 
marmură albă îmbrăcate în pînză 
roșie îndoliată.

In jurul catafalcului se află zeci 
zeci de coroane depuse de C.C. 
P.C.U.S., de Sovietul Suprem
U.R.S.S., de organizațiile de partid 
și obștești din Moscova, de ministere, 
școli, fabrici și uzine, de ambasadele 
și legațiile străine din Moscova și de 
delegațiile de peste hotare sosite în 
capitala Uniunii Sovietice cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie. 
Panglicile roșii ale coroanelor ooartă 
inscripții exprimînd un ultim salut a- 
dresat dispărutului.

Grupuri de generali și ofițeri supe
riori din forțele armate ale U.R.S.S., 
grupuri de oameni de cultură și artă 
sosesc necontenit in sala Coloanelor 
incadrîndu-se pe rînd în gărzile de 
onoare de la căpătiiul catafalcului.

La ora 10 și jumătate în garda de 
onoare iau loc tovarășii N. S. Hruș- 
ciov, Chivu Stoica, N. A. Bulganin, 
W- Gomulka, A. I. Mikoian. Den 
Siao-pin, AL Moghioroș, J. Cyrankie-

și 
al 
al

HALTEROFILII SOVIETICI AU DEBUTAT STRĂLUCIT 
IN CAMPIONATELE MONDIALE

La 8 noiembrie au început la Tehe
ran campionatele mondiale de hal
tere, competiție la care participă spor
tivi din 22 țări, printre care se nu
mără și Romîn ia.

Angelica Rozeanu (la simplu și dublu) 
și Elia Zeller (la dublu), 

campioane internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei
(Urmare din pag. 1)

a dominat mereu, dirijînd bine min
gile și atacînd prin surprindere. 
Simplii bărbați: optimi: Gantner — 
Osmanagic (lug.) 3—1 (14, —18, 13, 
13)- sferturi de finală: Sido (R.P.U.) 
— Gantner 3—1 (—16, 15, 19, 31— 
30). A fest cel mai frumos meci din 
întregul concurs. In setul IV, Gant
ner a condus cu 6—2, 8—5, 19—17 
si 20—19, dar de fiecare dată a fost 
egalat și ambii jucători au avut a- 
poi alternativ avantaj. La 30—30 
timpul regulamentar fiind epuizat, 
s-a anunțat ultimele cinci minute, 
primul punct ciștigă. A servit Sido, 
Gantner a atacat, dar maghiarul a 

în seara zilei de luni 11 noiembrie 
1957 și va fi depus în Palatul Re
publicii, Calea Victoriei nr. 53.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
tovarășul Grigore Preoteasa, oamenii 
muncii vor avea acces în sală în zi
lele de 12 și 13 noiembrie.

Inmormintarea va avea loc miercuri, 
13 noiembrie, la cimitirul militar 
Ghencea.

wiez, M. A. Suslov, L. I. Brejnev, E. 
Furțeva, N. M. Svernik, N. Ceaușescu, 
S. Zawadski, N. 1. Beliaev, E. Kar- 
delj.

In garda următoare iau loc tovarășii 
A. N. Kosîghin, O. Kuusinen, K. E. 
Vcroșifov, Al. G. Pervuhin, P. N. Pos
pelov, N. S. Patoiicev, M. Dalea, A. 
A. Epișev, S. Voicu și alți numeroși 
conducători ai organizațiilor de par
tid și obștești din Moscova. Apoi din 
garda de onoare au făcut parte dele
gația coreeană în frunte cu Kim Ir 
Sen, delegația mongolă în frunte cu 
D. Damba și J, Țedenbal, delegația 
maghiară în frunte cu F. Muennich, 
delegația vietnameză în frunte cu 
Ho Și Min, delegația P.C. din Israel 
în frunte cu S. Mikunis, tovarășii A. 
Rankovici, M. Reimann și alții.

La amiază a avut loc în sala Co
loanelor un miting de doliu la care 
au luat cuvîntul P. N. Pospelov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., N. I. Bo
brovnikov, membru în C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului de Deputați al 
Orașului Moscova, V. E. Semiciastnîi, 
secretar al C.C. al Comsomolului, și 
N. Ceaușescu, membru in Biroul Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R.

Apoi sicriul așezat pe un afet de 
tun s-a îndreptat spre ieșire. In timp 
ce muzica intona marșul funebru de 
Chopin, compania de onoare cu dra
pel a dat

Cortegiul 
gara Kiev 
neînsuflețit 
va fi transportat cu un tren special 
la București. In fruntea cortegiului se 
află mașinile purtînd coroanele, por
tretul defunctului, ordinele și meda
liile sale. Cortegiul funebru este urmat 
de membri ai C.C. al P.C.U.S., de 
membri ai guvernului U.R.S.S., ai de
legațiilor străine, de M. Dalea, am
basadorul R.P.R. la Moscova și 
personalul ambasadei R.P.R., 
cetățeni romîni aflați la Moscova.

La tren sicriul a fost purtat 
umeri de tovarășii Chivu Stoica, 
Moghioroș, N. Ceaușescu, N. L 
brovnikov, A. A. Epișev, L. L Brejnev, 
Vladimir Gheorghiu, Mihail Dalea, 
N. S. Patoiicev, V. I. Tiscenko și Con
stanța Crăciun.

La ora 14,00, ora Moscovei, trenul 
mortuar a plecat spre patrie.

onorul.
funebru a pornit spre 

de unde sicriul cu corpul 
al lui Grigore Preoteasa

de 
de

pe 
Al. 

Bo

In primele două zile s-au desfășu
rat întrecerile la categoria cea mai 
ușoară și semi ușoară. Un strălucit 
succes au obținut halterofilii sovie
tici Vladimir Stogov și Evghenii Mi- 

contrat surprinzător și a făcut punct 
Berczik — Buboni 3—2, Harangozo
— Kuzinski 3—1, Andreadis — Mar- 
kcvic 3—1. Dublu femei: turul I ; 
Rozeanu, Zeller—Roland, Hiibl 3—0; 
semifinale: Rozeanu, Zeller — Covic, 
Nicolic 3—0. Dublu mixt: turul I : 
Angelica Rozeanu, Dolinar — Boiad- 
jc 3. Karanesev 3—1, turui II: An
gela Rozeanu, Dolinar — Kerekes. 
Foldy 3—1, Ella Zeller, Gantner — 
Plut, Teran 3—0; semifinale; Koczian, 
Sido — Angelica Rozeanu. Dolinar 
3—0, Elilict, Vogrinc — Ella Zeller. 
Gantner 3—C; finala: Koczian, Sido
— Eliot, Vogrinc 3—0. Dublu băr
bați, turul I: Gabric, Gruic — Gant
ner, Harasztosi 3—0.

Rominia (juniori)—Ungaria (juniori) 1-3 d-2):
Minutul 1 : 1—0.
Minutul 90 : 1—3 I
Cifrele acestea fixează statistic 

limite'e meciului de adio al unei ge
nerații de fotbaliști juniori. Partida 
a luat sfîrșit cu un rezultat de care 
cei 8 fotbaliști din Ungaria care au 
îmbrăcat ieri pentru ultima dată tri
coul echipei lor naționăie de juniori, 
își vor aminti cu bucurie. In același 
timp șase tineri jucători romîni vor 
căuta să-l uite cît mai repede... Nu 
tot atît de repede se va șterge însă 
acest meci din memoria celor peste 
30.000 de spectatori bucureșteni care 
au așteptat cu totul altceva de la ju
niorii noștri: un meci la fel de fru
mos ca și acela cu Iugoslavia. Dar 
vai, așteptările lor au fost înșelate.

Veniți și pregătiți să admire pe 
Mateianu, Motroc, Raab și ceilalți 
reprezentanți ai țării noastre, ei și-au 
manifestat mai întîi bucuria pentru 
golul căzut cîteva secunde după în
ceperea partidei, apoi nedumerirea și 
nemulțumirea pentru jocul slab pre
stat de jucătorii noștri, ca să sfîr- 
șească aplaudînd pe oaspeți.

Sîntem siguri că la comportarea 
slabă a juniorilor noștri o contribuție 
însemnată a avut-o și golul care 
a căzut încă de la începutul 
partidei. Ei au considerat că au 
meciul în mînă și că — pro
babil — numai scorul se pune in 
discuție. Au vrut la un moment dat 
să facă demonstrație, dar nu le-a 
reușit. Mai mult, au trebuit ei înșiși

ATLETISM
• Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la 
Pekin, atleta Wang Yi 
a doborît recordul R.P.

Chineze în prob'a de aruncarea suliței 
(femei) cu performanța de 47,34 m.

• Echipa reprezenta
tivă de box a R.D. Ger
mane care întreprinde 
un turneu in Egipt a

Învins selecționata Forțelor Armate ale 
Egiptului cu 14—6.

BOX

pe 
cu

• In etapa de dumi- 
FOTBAL nică a eampionatailui 

R.F. Germane, Borus
sia Dortmund a învins 

teren propriu echipa Duisburger S.V. 
2—1 prin punctele marcate de Kei- 

bassa și Niepieklo. în 
fruntașa clasamentului 
achen a fost învinsă cu 
rich S.V. In clasament
mania, iar Borussia se află pe locul V.

aceeași grupă, 
AII emani a A- 
2—0 de M-eide- 
conduce AMe-

• La Berdan, Dynamo Berlin 
trecut Zenit Leningrad cu 2—■!.

• In continuarea turneului pe 
întreprinde în R.P. Chineză, 
selecționată de fotbal a Japoniei 
vins zilele trecute o selecționată 
șului Șanhai cu scorul de 2—1. Aceasta 
este prima victorie a fotbaliștilor japo
nezi obținută în cele șase meciuri pe

a tn-

care-l 
echipa 
a în- 

a cra

La Teheran

neaev care au cucerit primele locuri 
la cele două categorii cu rezultate 
care depășesc recordurile lumii. De 
menționat că fostul recordman al 
lumii, campionul olimpic la catego
ria semi ușoară Isaac Berger (S.U.A.)
— unui din lavoriții categoriei — s-a 
clasat pe locul III, fiind întrecut de 
italianul Sebastiano Manironi care 
a stabilit un nou record al țării sale.

lată rezultatele. CATEGORIA CEA 
MAI UȘOARA: 1. Vladimir Stogov 
(U.R.S.S.) 345 kg. (record mondial)
— vechiul record: Charles Vinci
S.U.A. 342,5 kg.}. La împins Sto
gov a realizat 107,5 kg., la smuls 
105 kg. (record mondial) iar la a- 
runcat 132,5 kg. 2. Son-boli (Iran) 
327,5 kg. (100; 100; 127,5). 3.
Namdjou (Iran) 320 kg. (97,5; 92,5; 
130). 4. Kogure (Japonia) 307,5 kg. 
CATEGORIA SEMI UȘOARA: 1. 
Evghenii Mineaev (U.R.S.S.). 362,5 
kg. (117,5 record mondial; 105; 140).
2. Sebastiano Manironi (Italia) 352,5 
kg. (102,5; 107,5; 142,5)'. 3. Isaac
Berger (S.U.A.) 350 kg. (115; 102,5; 
132,5).

să asiste la demonstrația făcută de culescu) — Ivansuc, 
adversarii lor.

După golul marcat de Mateianu (în 
urma unei pase primită de la Renye), 
echipele au perioade egale de domi
nare. Dar în timp ce înaintașii noștri 
nu reușesc să lege nici o acțiune reu
șită, oaspeții atacă foarte periculos: 
Nagy, devenit la un moment dat ata
cant, scapă singur dar ridică min
gea peste poartă (min. 11), Toth are 
și el altă ocazie la fel de mare în 
min. 14. Dar oaspeții vor trebui să 
aștepte pînă în min. 37 ca să egaleze: 
Kuhorski a încercat să tragă la 
poartă, Ghiță îi plonjează în picioare 
și respinge la Holâpi care înscrie în 
poarta goală. A fost a treia ocazie 
de gol dintr-o suită. Trei minute mai 
tîrziu Albert, scăpat de supraveghe
rea lui Motroc și Petca, înscrie ne- 
stingherit: 1—2.

Repriza a doua aparține în majori
tatea timpului tot oaspeților care rea
lizează același joc de bună calitate. 
Golul al treilea cade în mod firesc: 
Toth centrează de pe stînga și Albert 
reia direct în plasă : 1—3 (min. 58). 
Și mec ul a fost jucat!

Arbitrul1 polonez Julian Mitnik a 
condus bine. Uneori nu a aplicat însă 
legea avantajului.

UNGARIA: Fekete—Werner, Jdzsa, 
Novâk—Nagy. Sovări—Csinos, Albert, 
Kuhorski, Holâpi (Petz), Toth.

ROMINIA: Ghiță—Bărbulescu, Mo
troc, Mureșanu—Neacșu, Petca (Ni-

/

care le-a susținut pînă acum în R. P 
Chineză

5 MECIURI AMINATE IN CAM
PIONATUL ITALIAN!

• Fotbalul peninsular a trăit o du
minică proastă... Numai 4 meciuri au 
putut fi disputate, restul amtnindu-se 
«In cauza piouo- torențiale care s-au 
abătut asupra Italiei. Printre meciu
rile aminate sînt și întîlnirile Milan — 
Padova, Alessandria — Napoli și samp- 
dona — Inter Roma și cu Udinese au 
făcut meci egal : 3-3. Celelalte rezul
tate : Juventus — Lazio 3-1, Fioren- 

— Torino 2-1. Spăl — Bologna 
Lanerossi — Genova 1-1 (îutre-

tina
•-2.
rupt în men. 3» din cauza ploii). Cu 
noua sa victorie, Juventus a acumulat 
17 puncte și se menține pe primul loc 
io clasament.

REIMS IN SERIE...

• Reims conducea cu 5-0 la pauză 
în meciul cu Metz, demonstrînd aceeași 
formă excelentă. E drept însă că m 
a doua repriză foștii campioni au 
slăbit alura perm ițind adversarilor să 
înscrie punctul de onoare, meciul ter- 
minîndu-se cu scorul de 5-1. 
rezultate ale campionatului 
Lens — Angers 2-1, Ales — 
1-1, St. Etienne — Marseille 
chaux — Lyon 1-0, Valenciennes —* 
Nîmes 0-3, Beziers — Sedan 0-2, Tou
louse — Lille 1-2, Nice — Racing 2-0. 
Clasament: Reims 20, Lens 18, Mo
naco 17, St. Etienne 15, Sochaux 14. 
Nîmes, Lyon 13 etc.

£ Disputată pe un timp foarte fri
guros, etapa de sîmbătă a campiona-

Celelalte 
francez : 
Monaco 
1-1, So

IUGOSLAVIA—GRECIA
4-1

BELGRAD 10 (prin telefon). — Cei 
50.000 de spectatori prezenți pe sta
dionul Armatei Iugoslave aii vizionat 
un joc de bună calitate în care gaz
dele au practicat un fotbal clar, în- 
vingtnd pe merit echipa Greciei.

La fluierul arbitrului Cessari (Ita
lia) echipele au aliniat următoarele 
formații: IUGOSLAVIA: Beara — 
Belin, Trnkovici — Boșkov, Spaici, 
Krstici II — Petakovici, Muici. Milu- 
tinovici, Zebeț, Pasici. GRECIA: 
Teodoridis — Rosidis, Linoxilakis, 
Anghelopulos — Papaotilidis Kotri- 
dis — Panakis, Polihroniu. Nestori- 
dis. Papazoglu, Stamatiadis.

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor care construiesc atacuri 
periculoase punind Ia grea încercare 
poarta lui Teodoridis. Nu trec decît 
6 minute și jucătorii iugoslavi des
chid scorul. La un atac iugoslav. 
Muici primește balonul și de la 18 
m. printr-un șut sec înscrie. 3 mi
nute mai tîrziu este rîndul lui

Un rezultat neașteptat

, , Raab, Mateian
Unguroiu (Balitrt), Renye.

MIRCEA TUDORAN

Ungaria—Norvegia 5-0 (2 
in cadrul preliminariilor 

campionatului mondial 
de fotbal

BUDAPESTA, 10 (prin telefon). — UjJ 
tâmul joc dân cadrul grupei a IlI-a a 
opus reprezentativele Ungariei și Nori 
vegiei. Fotbaliștii maghiari au obținui 
o victorie ușoară: 5—0, calificîndiu-se 
pentru turneul final din Suedia, al cam
pionatului mondial. In primele minute 
gazdele înscriu două goluri, prin Sandor 
cu capul (în min. 12) și Csordas (min. 
20). Jocul se desfășoară mai mult la 
poarta oaspeților dar scorul rămine ne
schimbat. După pauză, tot gazdele sini 
Jn atac. Ele atacă mai mult pe ariipa, 
reușind să înscrie încă trei puncte prin 
Machos eu capul (min. 69) Csordas (min. 
73) și Falk în proprie poartă in urma 
unui sut tras de Sandor (min. 75).

Arbitrul vestgerman Dusch a 
următoarele formații:

UNGARIA: Grosics-Matrai.
Dalmoki-Bozsik, Berendi-Sandor, 
das, Machos, Hidegkuti, Lenkei.

NORVEGIA: Andersen-Baker.
san, Falk-R. Christiansen, Halonsen- 
Hinswick, Petersen, christoforsen, He 
mun, Larsen.

In urma acestui rezultat clasamentul 
final al grupei se prezintă astfel:
1. Ungaria 4 3 «1 »: fi
2. Bulgaria 4 2 0 2 W: 7^
3. Norvegia 4 1 0 3 3:15Î

eon du!

SiposJ
CoorJ

tulul englez n-a adus modrCcArj (mJ 
portante In clasament, cu tot surprînJ 
zătorul meci nul al liderului WolvenJ 
hampton la Portsmouth (1-1). W^B 
Bromwich Albion, întrecind cu 3-2 
Aston Villa, s-a apropiat la 2 puncta 
de Wolverhampton, care totalizează 24 
puncte. Urmează in clasament : Pres
ton, Manchester United - - ■ - —
cu 20 puncte, ultima a 
pe Chelsea.

și Luton Town 
întrecut cu 3—î

a acceptat (to 
Va-tuși !) ca meciul 

sas Budapesta să 
ritoriui Elveției, 
pentru optimile
campionilor europeni 
la 20 noiembrie, la Geneva.

• Guvernul elvețian
Young Boys — 
se desfășoare pe 

Intilnirea — conține 
de finală ale Cupe: 

va avea ioc

RU6BI
a Londrei cu

• La Paris, pe sta** 
dionul Parc des Prin
ces, selecționata Pa

risului a dispus de cea 
8—0.

al doilea meci al turneu*• In cel de
Iul pe carv-1 întreprinde în Anglia, se
lecționata Australiei a fost învinsă de 
echipa universității din Oxford cu 12—*.

BERCZIK ÎNVINS DE MARKOV

, • Vineri seara s-a d«l
TFNR UF la “s1*”»ILitiu UL mfwndubla întîlnire internai 

țională de tenis de 
masă R.P.U.-R.P.F. iugoslavia. La bă
ieți victoria a revenit maghiarilor eu 
scorul de S-4, după ce gazdele au con
dus cu 4-1. De remarcat victoria iugos
lavului Markovic, cu 2-1, asupra cunos
cutului jucător ungur Berczik. La fete, 
jucătoarele maghiare au cîștlgat cu 3-4.1

La Belgrad,

(2-1)
Krstici să mărească avantajul, î»- 
scriind din imediata apropiere a por* 
ții. In min. 21 se produce priniuil ataț 
al Greciei, care se soldează cu goți 
Oaspeții atacă prin surprindere, 
Spaici se bîlbîie și Nestoridis de Ia 
cîțiva metri înscrie reducînd scorul 
la 2—1.

La reluare gazdele joacă mult mai 
sigur și Muici înscrie în min. 54 ce] 
de al treilea gol al echipei sale. Sco
rul final este stabilit de Petakovici 
care în min. 62 reia în poartă bai- 
lonul respins de un apărător grec.

D. HUSICI
In urma acestui rezultat, clasamen

tul grupei a VIl-a din cadrul preli
minariilor campionatului mondial — 
înaintea meciului de duminică Iugo
slavia — Rominia — se prezintă 
astfel •

Rominia 3 2 1 0 6:2 5
Iugoslavia 3 1 2 0 5:2 4
Grecia 4 0 1 3 2:9 1


