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eprezeniativa de baschet a (arii noastre 
a întrecut echipa Turciei

I Sală arhiplină aseară la Floreasca. 
[Și cîți dintre cei care au revenit prin- 
Itre simpatizanții baschetului și do
reau să fie prezenți la cel mai intere
sant eveniment internațional al sezo
nului au trebuit să rămînă afară în 
[ciuda repetatelor tentative cu între
barea devenită celebră și titlu de 
Kpectacol muzical; „N-aveți un bilet 
un plus ?“
| In fața tribunelor pline pînă la re- 
puz au apărut la orele 19.10 repre
zentativele celor două țări în frunte 
fcu căpitanii lor Turhan Tezol și An- 
Idrei Folbert. Imnurile, schimburile 
Ide buchete și fanioane și obișnuita a- 
Icomodare cu coșurile preced semna- 
[lul de începere a meciului pe care îl 
[dau cei doi arbitri Ferencz Velkey 
[(Ungaria) și Miodrag Ștefanovici 
[(Iugoslavia). Echipa Turciei începe 
|cu: Turhan (bine înțeles), Kabaner, 
|Dincer, Karabelan, Erin iar noi cu 
[Folbert, Fodor, Nedef, Costescu și 
Cucoș. Echiipa noastră pierde balo- 
Inul la angajare (deși a sărit Cucoș !) 
dar îl recîștigă fără să primească 

[punct. Folbert deschide scorul prin 
aruncare de la semidistanță și apoi 

[acțiunile de 3tac mai clare ale repre
zentativei noastre sînt materializate 
Min coșuri spectaculoase. Așa că în 
Win. 3 conducem cu 8—2. Dar vădim 
scăderi în apărare așa că oaspeții a- 
jung să tragă de multe ori nejenați, 
«nai ales ©rin Tezol care se dovedește 
iun specialist în încercări de la senii 
și chiar distanță. Pe scurt echiipa 
Turciei ajunge la trei puncte diferență 
'(13—10) iar băieții noștri par puțin 
[cam... surprinși de această revenire a 
|adversarului. Antrenorul Puiu Pope
scu schimbase între timp cvintetul 
inițial introducînd pe Novacek și Ni- 
culescu în locul lui Cucoș și Coste
scu. Cei patru de la C.C.A. plus pi
votul Energiei București realizează 
faze de toată frumusețea. Dar echipa 
Turciei care ne face o foarte bună

In însuflețite adunări

Oamenii muncii aprobă din toată inima 
Declarația Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste și Manifestul Păcii

de oameni ai muncii din peste 500 de instituții și între-Zeci de mii
Capitală au luat parte la adunările spontane în cadrul cărora 
Declarația Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și 
din țările socialiste care a avut loc la Moscova între 14—15 
Manifestul Păcii. La uzinele 23 August sau la „Republica”, la 

,Boleslaw Bierut”, l.O.R. și alte mari unități

prinderi din 
au ascultat 
muncitorești 
noiembrie și 
F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej“, „ 
de muncă, din Capitală, ca și în numeroase întreprinderi și instituții din 
alte centre ale țării, comuniștii, oamenii muncii au purtat însuflețite dis
cuții pe marginea Declarației și a Apelului PăciL Ei și-au exprimat acordul 
'deplin cu cele două importante documente, subliniind rolul pozitiv pe care-1 
are întărirea necontenită a marii familii a țărilor socialiste, consolidarea 
unității și coeziunii lagărului socialist în frunte cu marea Uniune Sovie
tică, în apărarea celui mai de preț bun al omenirii, pacea.

Viitorul aparține socialismului. Victoriile țărilor socialismului insuflă 
încredere în viitor și avînt oamenilor muncii de pretutindeni. Declarația re
prezintă o mărturie vie a solidarității și unității țărilor socialiste, a coeziunii 
și unității partidelor comuniste și muncitorești din aceste țări. Acestea sînt 
ideile principale exprimate de nenumărații vorbitori care au luat cuvîntul 
în entuziastele adunări în care s-au discutat Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste și Mani
festul Păcii. Iar concluzia a fost: „Noi, care avem fericirea de a trăi într-o 
țară care construiește socialismul, avem datoria de a contribui la înfăp
tuirea politicii înțelepte a partidului nostru, la întărirea regimului nostru de
mocrat-popular, la consolidarea forțelor care luptă în lumea întreagă pen
tru victoria cauzei păcii și a socialismului”. Sînt cuvinte rostite de tovarășa 
Becker, secretara 
exprimînd o idee 
noastră, care își 
documente făcînd
pentru construirea socialismului, pentru apărarea păcii.

comitetului de partid de la uzinele textile „7 Noiembrie”, 
clară pentru masele largi de oameni ai muncii din țara 
manifestă adeziunea deplină față de cele două importante 
zid in jurul partidului nostru iubit și unindu-și forțele

★ 4 pagini 25 bani

Cei doi căpitani ai echipelor reprezen tatiue — Folbert (dreapta) și Tezol 
(stingă) — schimbînd fanioane și buchete de flori. (foto L. TI BOR J 
impresie ca pregătire tehnică tiu se 
lasă depășită așa de ușor. In min. 14 
ea este doar la patru puncte diferență: 
18—22. Acum, grăbiți parcă mai mult 
decît în primele minute de „spectrul 
celor 30 de secunde" jucătorii iuțesc 
și mai mult ritmul atacului spre... 
plăcerea spectatorilor care asta și do 
resc. Sfîrșitul taimului ne arată pe 
Folbert, Nedef și Fodor în „mină"
așa că reprezentanții noștri măresc
diferența (min. 17 : 34—20). Dar ul
timele trei minute ale reprizei coincid 
cu un finiș remarcabil al baschetbaliș- 
tilor turci care refac din handicap 
terminînd doar la 9 puncte diferență: 
37—26 față de cele patrusprezece pe 
care le aveau la un moment dat.

In ta Imul doi ritmul întîlnirii s-a 
mai domolit. Nivelul acestei părți a 
jocului a fost sub acel al primei re
prize. Pe de o parte echipa noastră 
nu a mai insistat în suficientă mă
sură, pe de altă parte ambele echipe 
au făcut greșeli de tehnică care au

dăunat cursivității acțiunilor. Cete 
mai aplaudate atacuri au fost subtilele 
pătrunderi în dribling ale lui Tezol și 
șarjele inițiate de căpitanul echipei 
noastre Folbert (singurul jucător al 
întîlnirii care n-a părăsit nici un mo
ment terenul), de o inspirație spec
taculoasă prin pasele date. In acest 
taim reprezentativa noastră a cules 
mult rsai numeroase baloane la am
bele panouri astfel că a și fost în si
tuația să atace mai des. Ea s-a dis
tanțat și mai serios în min. 
29, cînd de la 52—40 a ajuns la 59— 
40. In echipa Turciei Dincer îl secon
dează cu succes pe Tezol.

Iată acum pe autorii punctelor: 
TURCIA: TEZOL 14, DINCER 11, 
KABANER 5, ERIMER 9, Buyukay- 
can 1. Baturalp 4, Erin 2, Karabelan 
4. Au mai jucat : Yalciner, Gunduz, 
Urkon, Turkoglu. ROMINIA : FOL
BERT 15, NEDEF 19, NOVACEK 12, 
FODOR 12, NICULESCU 4, Spiridon 
3, Popovici 2, Cucoș 4. Au mai jucat: 
Nagy și Costescu. Jucătorii scriși cu 
majuscule 6-au

Atent și în 
de regulament 
și ȘtefanovicL 
excelenta organizare a meciului.

EFTIMIE IONESCU

remarcat.
nota noilor modificări 
arbitrajul lui Velkey 

O mențiune pentru

Un meci în care nu mai poate fi vorba, 
de... ineficacitatea înaintașilor

Min. 10 : 1-0 pamtro Progresul. 
Mjn. 25: 2-0. Min. 38: 2-1. Min.
43: 2-2. Min. 55: 3-2 pentru Pro
gresul). Min. 58: 3-3 ! Mim. 63: 4-3 
pentru Energia. Min. 65: 5-3. Min. 
80: 5-4. Și dacă vă mai dăim și a- 
măC'Untul că în min. 85 o centrare 
prin fața porții efectuată de Moldo
veanu a trecut de puțin pe lingă ca
pul lui Oaidă, aveți o imagine des
tul de sugestivă, credem, a acestui 
meci de campionat, care i-a ținut 
pe spectatori cu răsuflarea întretă
iată pînă în clapa cînd s-a auzit 
fluierul final. Poate că specialiștii 
n-a© fost tot timpul mulțumiți de 
jocul celor două echipe, care în fo
cul luptei au comis destule greșeli 
tehnice, dar publicul, firește, ti-a 
putut pleca decit înaintat de la acest 
meci furtunos, în care a văzut mar- 
cîndu-se 9 goluri, în timp ce la atîtea 
alte partide cele 90 minute regulamen
tare s-au -scurs fără să-i ofere sa
tisfacția nici măcar a unui 
gal !

Progresul, cu o echipă 
a început totuși cu mult 
lupta și acefl 2-0 care a 
un moment dat pe tabela de afi- 
șaj, în urma oornerului bătut di
rect în poartă de Mateiamu și a ștt- 
tului-cenirare al lui Moldoveana, 
deși s-a datorat în cea mai mare 
măsură intervențiilor stîngace ale 
portar, ului Sfețcu, a reflectat însă

singur

„cîrpită”, 
aplomb 

apărut la

Convorbire
secretar al comitetului raional P.M.R.

Convorbirea noastră cu 
taa Hirsch, secretar al < 
de partid raional ~ 
resraC n-a durat mult. Am putea 
spune chiar, că a fost foarte scurtă. 
Și cu toate acestea am discutai toate 
problemele pe care ni le propusesem 
și. în plus, am aflat și multe lucruri 
noi, privind activitatea de reorga
nizare a mișcării sportive din raio
nul Tudor Vladimirescu.

Frecvent spectator al diferitelor 
competiții sportive, pe care le ur
mărește cu pasiune, tov. Zoltan 
Hirsch este un bun cunoscător al 
sportului in generai și, cu atît mai 
mult, al realităților vieții sportive 
din raionul Tudor Vladimirescu. De
vine deci limpede pentru ce discuția 
noastră a durat puțin Abia i-am a- 
rătat scopul vizitei și interlocutorul 
nostru a și început să ne vorbească, 
documentat și cu competență.

— Reorganizarea va însemna 
mult, foarte mult, pentru îmbunătă
țirea activității sportive. Prin Ho- 
tărîrea Partidului și Guvernului or
ganizațiile de partid au primit sar
cini importante ki domeniul sportu
lui și ele vor trebui să răspundă de 
îndeplinirea lor atît în fața organi
zației respective cît și în fața orga
nelor superioare. Noi am început din 
timp campania de prelucrare a Ho- 
tăririi cu secretarii organizațiilor de 
partid din raionul Tudor Viadimi- 
rescu și în prezent controlăm perio
dic felul în care muncesc în această 
direcție.

De fapt 
în raionul 
de partid

tov. Zol- 
comitetului 

„Tudor Vladimi-

aci trebuie să precizez că 
nostru există organizații 
care și înainte, dar mai 

ales acum. îndrumă și controlează 
permanent activitatea sportivă din 
întreprinderile respective. Aș vrea 
să ajungem ca toate organizațiile de 
partid din raionul nostru să mun
cească în domeniul sportului cu a- 
ceeași pasiune cu care muncesc cele 
de la Flacăra roșie, Bela Brainer și 
uzinele textile „7 Noiembrie”. De 
altfel nu peste multă vreme vom rea
liza acest lucru, deoarece exemplul 
organizațiilor de partid pe care 
le-am citat este popularizat mereu.

— Ne-ar interesa și ceva despre 
viitorul sportului, în raionul Tudor 
Vladimirescu.

— După ce vom fi terminat cam
pania de alegeri, toată atenția noas
tră se va îndrepta spre transforma
rea activității sportive din raionul 
Tudor Vladimirescu într-o activitate 
cu un larg caracter de masă. Vom 

------------------------ ------------------------------------------------- -------------

just situația din acel moment de pe 
teren. A egalat apoi, prin acțiuni 
personale, Zaharia, dar, în general 
Progresul a fost mai bun în pri
ma repriză.

După pauză, odată cu golul în
scris de Moldoveanu din centrarea 
lui Oaidă, Progresul slăbește ca- (Continuare în pag. 3)

Intervenția lui Știrbei și a lui Soare e tardivă. Zaharia va șuta precis^ 
și, o clipă mai tîrziu, Birtașu va scoate pentru a patra oară mingaai 
din plasă (Foto: l. MIHAICAjj i

dȘ
săi

îndruma în așa fel organizațiile 
partid încît în activitatea sportivă 
fie atrași cît mai mulți oameni 
muncii.

— Posibilități există?
— Firește, nici noi — așa dupil 

cum am auzit că este situația și it» 
alte raioane — n>u stăm prea străd 
lucit cu baza materială. Dar miiittw 
probleme le vom rezolva pe plan la-} 
cal, prin posibilitățile noastre. Ini 
primul rînd vrem ca baza sportivă! 
din Dudești-Cioplea s-o transformăm 
într-o bază sportivă raională. Există/ 
acolo spațiu suficient și cu sprijintuf 
material al unor mari întreprinderii 
din raionul nostru sperăm să reali-j 
zăm această bază raională într—un) 
timp cit mai scurt.

In afară de aceasta în parcul Vitanl 
există o fostă fdbrică în care siînt a* 
cum depozitate materialele uzinei! 
textile „7 Noiembrie". Vom desființai 
acest depozit și vom crea aci o fritj 
moașă sală de sport pentru aotivitaJ 
tea sportivă din timpul iernii. In iu* 
risl acestei săli ne gîndim să amenas 
i&m o serie de terenuri de volei slî 
baschet.

Am luat legătura cu Sfatul Popij* 
Iar raional și ne va pune la dispo* 
ziție o serie de terenuri virane pel 
care le vom repartiza întreprimde-i 
rilor din raion, pentru ca ele să-ștj 
amenajeze aci baze sportive simple.

— Ati vorbit numai despre între* 
prinderile industriale di© raionul Tu* 
dor Vladimirescu. Caere este însă si* 
tuația școlilor ?

— Aci stăm mai slab. De multei 
ori văd copii din școlile raionuhill 
nostru jucînd fotbal pe stradă si mii 
doare că ei nu au un teren a! lor* 
In intenția noastră esite oe bazaii 
sportivă din Dudești, care în prezentj 
este dată în folosința uzinelor „231 
August” — întreprindere care niti 
face parte din raionul nostru— săi 
ajungă o bază a tineretului, a șco
larilor. Aceasta bine înțeles dupăl 
ce o vom primi înapoi și după ce 
vom reamenaja. I

Discuția noastră a fost întreruptă^ ■ 
tov. Zoltan Hirsch a fost chemat! 
într-o ședință. La plecare, zîmbind* 
ne-a spus :

— Mai veniți prin raionul nostrtfc. 
Veți vedea în curînd că în acti'vîtav 
tea sportivă s-au schimbat multe...

I-am promis că nu peste multi) 
vreme îl vcm vizita iar, convinși! 
fiind că vom afla numai lwurt 
bune.

CALIN ANTONESCU

totul dth 
după c* 
iar Za» 
de joc,, 

spectaculoase»! 
JACK BERAR IU ,

dența. Inițiativa trece ca 
partea Energiei, mai ales 
Gh. Marin aduce egailarea, 
haria, ieri în mare vervă 
înscrie două gaturi



MECIURILE SLABE AU ABUNDAT IN ETAPA DE IERI
A CAMPIONATELOR DE VOLEI

Fruntașele clasamentului au cîștigat cu ușurin 
în campionatul feminin de baschet

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN: Energia Tr. 3 București- 

progresul I.T.B. București 3—1 (16—13,
15—f, 12—15, 15—10,; FI. roșie M.I.B.C. 
București-Dinamo București 0—3 (S, U> 
S); C.C.A.-LOTOJnotiva București 1—3 
(6—.ÎS, 1.3—15, ir—13. 13—16); știinta l.M.F. 
Cluj-Ene^gia Arad 3—1 (15—-11. 15—17,
15—io, li—»)-; Energia Orașul Stalm.L©- 
ccwo iva Craiova 3—0 (10, 10, 9).
FEMININ: FI. roșie C'.uj-Energia T.EJvT. 

Buc .iești 1—3 (9—15, 12—16, 15—w, 9—16); 
Progresul C.P.C.S. Bu-curești-E.naino 
București 0—3 (13,r, 5); Știința I.C.F.
Bucuresti-Știința Timișoara 3—1 (15—13.

.15_ 4, 13—15, ÎS—12); Voința Sibiu -Loco
motiva <1. N. Buc. 1—3 (10—15, 14—16.
15—12, 13—15); Voința Or. Stalin-Progre
sul Tîrgoviște S—0 (11, 5. 131.

★
t, „La pomul lăudat să nu te duci 
■.cu sacul".- Așa cum au venit de 
'țpildă simbătă după amiază la Fto- 
reasca iubitorii de volei din Capita-

tacuri aproape că au fost reduse la 
neputință de slaba comportare a de
fensivei. Desigur, însă că „ziua 
proastă" și jocul slab făcut de echi
pele învinse nu pot anula meritele 
învingătorilor. Succesul lor s-a da
torat mai cu seamă activității efica
ce din apărare și atenției mai 
mari cu care au fost executate pre
luările, jucătorii putindu-și pune 
asitlei mai bine în valoare capacita
tea de atac. C.CA. na reușit a- 
ceasta decît o dală — din nefericire 
mult prea tirziu — iar urmarea s-a 
văzut: de la 4-14 a recupe
rat, în setul al patrulea, pînă 
Ia 13-14, pierzind apoi serviciul ți 
ultimul punct lot din pricina jocu
lui defectuos din linia de fund. Pă-

Blocujul Locomotivei (Crivăț și Ponova) respinge cu dificultate mingea 
trasă de Roman (C.C A.) «-Foto I. MIHAțCA

Dar dacă nu s-a întâmplat la Si
biu, surpriza etapei a avut loc la 
Cluj unde Energia T.E.M. București 
a întrecut echipa feminină locală 
Flamura roșie cu 3-1. Olujencefe au 
intrat încrezute pe teren și au de
venit din ce In ce mai nervoase a- 
tunci cînd au văzut că jocul „nu le 
merge". In schimb. Energia a ju
cat cu mult calm folosind mingi pla
sate și servicii foarte puternice. 
Comportarea echipei bucureștene a 
fest o plăcută -surpriză pentru spec
tatorii chijcni.

★
Îl urma acealor rezultate clasamente

le se prezintă In felul ttnnâlor;
MASCULIN

1. Loc. C.T.F.T. mc 
2 Dinamo Buc.
3. C.C4, _

Știința I.M.F. Ctuj
Energia Tr. 3 Buc.
n. r. M.I.B.C. Buc. 
Kneigia Or. Stali* 
Freer. LT.B. Bnc 
Energia Arad 
LoconMtttva Craiova

FEMININ
Loeom. G. N. Bur

2. Ptaamo Buc
Voința Sikln 
Flamura rație etaj 
Știința Timișoara 
Voința Or. Stakn 
Energia TEM București

5. Știința K?F Buc unești
9 Frog. C.P.C.S București

14. Progr Ttrgcvițte

lV-a etapă a campiona- 
de baschet nu au lost
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In cea dc a 
tului feminin 
programate meciuri prea echilibrate 
și în consecință nu s-a înregistrat nici 
o surpriză. Fruntașele clasamentului 
au învins cu multă ușurință păsirin- 
du-și pozițiile precedente. Astfel, pri
ma clasată, formația bucureșteană 
Locomotiva a întrecut pe Știința Cluj
— care s-a prezentat în 
foarte slab — cu scorul de 83—42 
(35—15). De asemenea,
M.I.C. București a depășit net — în 
urma unui joc frumos cu faze rapide
— pe Flamura roșie Tg. Mureș. Scor :
67—41 (35—f8). lnfine. Energia
București a trecut și ea fără nici o 
greutate peste Progresul Oradea, în
vingi nd-o tu 77—34 ( 35—14). Acestea, 
pe scurt, despre meciurile disputate 
în Capitală. In schimb, în provincie 
echipele bucureștene au cunoseut în- 

‘l'ingerea. E--te vorba de Știința 
I.C.F. care in deplasare la Orașul 
Sulin >iu a reuț.t să se apropie de 
valoarea adversarei, Voința Orașul 
Stalin, decît numai in prima repriză 
și a cedat pînă la urmă cu scorul de 
36—5© (20—22). Ultima partidă a e- 
tapei, desfășurată la Oradea între 
Flamura roșie 
F. B. București 
primei echipe : 
menționat că a 
mai disputată.

J) scorul este mai

continuare

Progresul

la Oradea
Oradea și Progresul 
a dat ciștig de cauză 
61—53 ( 36—26). De 
fost singura intîlnirc 

în care de altfel și 
strins și in care tot 

(dată s-au remarcat două jucătoare: 
Ana Koheika, de la învingătoare (26

ȘTIINȚA I. M. F. A TREIA ECHIPA STUDENȚEASCA, 
ALĂTURI DE ȘTIINȚA IAȘI Șl ȘTIINȚA TIMIȘOARA, 

PROMOVATĂ iN CATEGORIA A LA RUGBI
In cel mai important 

-au intilnit echipele

Jă, pe bună -dreptate atragi de pro
mițătorul program al reuniunii, care 
Tusa le-a înșelat --
■ca te... pentru toți 
-a căror sarcină, 
preiurări, a fost 
verba bineînțeles 
gafeare...

Intr-adevar, în 
partidele ■echilibr-ale pe oare ta mod 
normal le 
rii a trei 
•tura unor 
răioare a 
care 
scăzutul nivel tehnic la care s-au 
desfășurat ele, m special în ceea 
ce privește jocul în apărare (miș
care în teren și — punctul in oon 
tinware cel mai slab — preluările). 
Fraza aceasta cuprinde mai toata 
explicația tofriiRorilor suferite de 
Progresul ITB și CCA, ale căror a-

nădejdile. Din pă- 
minus trei echipe 
favorizata de îm 

cu mult ușurata. E 
de -echipele în vin

loc să asistam la

așteptam, am fost marto- 
raprde rezolvări, de fac- 
simple formalități; Supă 

fest însă nu atit viteza cu 
s-au consumat intBniiile, cft

cat . Spectatorii 3U regretat e pri
mii, vazindu-se păgubiți -de un ai 
cincilea set in care mutte s-ar mai 
fi putuit schimba.

★
Din punct de vedere 

tudui, surpeiza era t
Din punct de vedere al rezulta

tului, surpriza era să se intimple, 
la Sibiu, unde echipa feminină din 
localitate, deși a pierdut cu 3-1, a 
trecut pe lingă victorie m partidă 
cu Locomotiva București. Infitniiea 
a prilejuit cel mai frumos joc de 
volei văzut aiuri neesfo la Sibiu. 
TA.mpa a avut avantaj și m prirmil 
set cind a condus cu 8-5 și în al 
doilea cînd tabela de marcaj rodie 3 
pe rind 8-2, 9-4, 14-11 în favoarea 
sibiencelor, pentru ca acestea să 
piarda pînă la urmă cu 14-16. Ul
timul set a fost și cel mai dramatic: 
Voința conduce cu 8-3 și 12-4. Vic
toria care se contura în îața jucă
toarelor sibience le-a făcut pe aces
tea să-ți piardă cumpătul și pînă la 
urmă au pierdut cu 13-15.

meci de ieri 
bucureștene 

ȘTtmTA l.M.F. și E.MERGIA MT D-, 
adică două din cele mai valoroase 
formații care activează în categoria 
secundă. Dacă Energia M.T.D. nu a- 
vea nici ce pierde, nici ce ciștiga, în 
schimb Știința era direct interesată in 
realizarea victoriei care-i aducea pro
movarea în prima categorie. Ceea ce 
a și reușit prin lovitura de pedeapsă 
realizată de Tenenbaum in puma re
priză : 3-9, scor cu care a hiat sfirșit 
meciul.

Partida a fost disputată intr-un 
ritm rapid și iufacat. Echipa studen- 

, ților a âștigai pe merit, dominhui da
torită unui joc mai organizat, atît ta 
grămadă, cil și in cîmp. S au re
marcat : Dedesis, Vagii, Șerbii, Te- 
nenbaum, Raiigu, Lazarovici, care a 
talonul excelent, (del a Știința) și 
Mazilu, Frăsineanu, Koh (Energia).

Bateri fă neprezentării arbitrului de
legat C. DlAMAhlDl, jocul a fost 
condus de V. tPOSSU — programat 
initial arbitru de margine — care s-a 
achitat in general bine de sarcina în
credințată, mai ales dacă avem în 
vedere tinerețea sa El a făcut citeva 
greșeli, inerente debutului, care însă 
nu au influențat rezultatul.

In încheiere, ținem să condamnăm, 
cu toată hotărirea, atitudinea huliga
nică a jucătorului CR1STEA de la 
Energia M.T.D. care enervat pentru 
că a fost eliminat de pe teren a lovit 
intenționat și pe fotograful ziarului 
nostru în exercițiul funcțiunii. Cerem

cu toată tăria luarea celor mai dras
tice măsuri împotriva unor asemenea 
„sportivi" certați cu morala nonă care 
trebuie să domnească pe un teren de 
sport!

★
In primul meci din finala campio

natului de juniori (care se dispută 
tur-retur) Locomotiva Gr. roșie și E- 
nergia M.T.D. au terminat la egalitate: 
3-3 (0-0), prin punctele marcate de 
Naca (lovitură de picior căzută) pen
tru Locomotiva și Dragomir (încer
care) pentru Energia.

• La Cluj, intr-un meci restanță, 
Știinta Cluj a întrecut Știința Agro
nomie Buc. cu 9-6 (3-3) in campiona
tul categoriei B. (V- Cacoveanu — 
corespondent).

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT DERBIUL LA LUPTE
Deși n-u avea concurență, derbiul 

campionatului de lupte pe echipe a 
fost urmărit de o asistență redusă, 
aproape „familiară". Cu toate acestea 
reuniunea în general a plăcut, iar 
meciul cheie — prin evoluția scoru
lui și dîrzcnia întrecerilor — a ținut 
treaz în permanență interesul celor 
prezenți.

Cele două echipe care au deținut 
„capul de afiș" au aliniat următoa
rele formații: DINAMO BUCUREȘTI: 
Â. Ruzsi. D. Thihan, Mt Solcz, D. Cuc, 
N. Popovici, V. Onoiu, Gh. Popovici, 
A. Șulij ENERGIA, SINAIA: P. iP' 
ftescu, |. Cernea, D. Pană, Gdi. Du- 
miir’u, A. Tâmpia, V. Sularca. T. 
Tarbă, S. Szasz.

Scorul a evoluat astfel: A. Ruzsi 
învinge prin tuș în 7 min. pe P. lo- 
nescu : 2—0 Dinamo. — I. Cernea 
întrece lâ "puncte pe D. Tihan, meci 
în primul a avut o evidentă siî- 
jpErioritate : 2—2. M.s Sojcz și D. Pa
nă termină la egalitate, dar dinamo- 
vistul a avut permanent' inițiativa : 
3—3. D. Cuc și Gh. Dumitru fac de 
asemenea meci nul. Interesant este 
că din cauza unei acțiuni controver
sate, arbitrii au scos ce’e trei cu
lori : 4—4, N. Popovici- întrece la

puncte pe A. Tampa : 6—4 Dinamo. 
V. Bularca învinge pe V. Onoiu du
pă o partidă <re care primul a avut-o 
la discreție. De altfel V. Bularca a 
fost — după părerea noastră — cel 
mai bun am al meciului: 6—6. Gh. 
Popovici învinge prin tuș în min. 1 
pe T. Tarbă : 8—6 Dinamo și A. Șuii 
întrece la puncte pe S. Szasz : 10—6.

Dinamo București și-a completat 
lista victoriilor de ieri. întrecînd co
mod Eițergiâ Orșșul Stalin cu H—2 
și Voința Tg. Mureș cu 15—1. E- 
nergia Sinaia a dispus, la rîndu-i de 
Y-fiiHt3 cu 14—2 și de Energia Ora- 
șuî Stglin cu 13—3. In sfirșit, Voința 
Tg. Muffș a întrecut Energia Orașul 
Stalin cu 10—6. Aceste două din 
urmă echipe au prezentat formații 
cu foarte multe „găuri". Ne-a plăcut 
totuși dîrzenia’ luptătorilor mureșeni 
Gh. Kiss și -E. Palotas.

★
REȘIȚA 24 (Prin telefon). Azi au 

luat sfirșit în localitate întrecerile 
dm cadrul, finalelor campionatului de 
iup'e libere juniori, care s au deriâ 
smat timp de trei zile în localul cine- 
malcgra'ului „23 August" și sala de 
gimnastică a grupului școlar prof'_ 
sioral. Au participat 120 concurenți 
din 11 regiuni, care prin, felul cum

au luptat, au fost aplaudați de spec 
tatorii care au umplut pînă la refuz 
cele două săli.

Bine s-au prezentat reprezentanții 
regiunilor București. Timișoara, Baia 
Mare și Stalin. Individual s-au făcut 
remarcați ; Grosu (Sinaia), Torok 
(Tg. Mureș), Szasz (B.M.), Vlădescu 
(Buc.), Piler (Tim), David (Tim.) 
ș. a.

Iată și clasamentul primilor trei, pe 
categorii de greutate: CAT. 50 KG.:
1. I. Bobei (En. Cluj), 2. I. Pernes 
(Loc. Or.), 3. G. Dahy (Voința B. M.); 
QAT. 53 KG.: 1. I. Vlădescu (T. D. 
Buc.), 2. Gh. Oswald (Rec. Marghita), 
3. L. Pilea- (Pr. Lugoj); CAT. 56 KG.:
1. P. David (Loc. T.j, .2. V. Bindea 
(En. Cluj), 3. FI. Tudose (Loc. Buc.); 
CAT. 58 KG.: 1. H. Mavridâs (Loc. Or.),
2. St. Mîhaladhe (En. Sinaia), 3. D. Ju- 
ravel (Pr. Buc.); CAT. 63 KG.: 1. 
P. Andrei ca (Loc. Tlm.), 2. P- Grosu 
(En. Sinaia), 3. Tr. Simlor.escu (Pr. 
Buc); CAT- 67 KG.: Gh. Isac (Loc. 
TjmTi, J. I. Darolczan (En. B. M.), 3. 
&h. Sulcan (T. D. Buc.): CAT. 71 KG.:
1. M. Scînteie (Pr. Buc), 2. Fr. Racz 
(Pr S. M.), 3. I. Bratosin (En Sinaia); 
CAT. 75 KG.: 1. C. Badea (En. Buc.).
2. A. cobîrzan (St. Buc.), 3. C. Tdrok 
(Voința Tg. M.): CAT. 80 KG: 1. I. 
Târanu (Pr. Buc.), 2. N. Volosciuc 
(lx>c. Tim.), 3. Tr. Dascoban (Pr. Si- 
phet); CAT. GREA: 1. O. RctiWalvi 
(Loe. Oracea). 2. E. Teodorescu <T. D. 
Buc.), 3. T. Larior. (Pr. Sighet).

Clasament pe regiuni: Biicm-erP
58 p. Timișoara 41 P-. Oradea 31 p.

Gh- Dobtescu — eorespeardent

a prop 
a cla

puncte marcate) și Maria Boieru, 
la învinse (20 puncte marcate). T 
buie spus că prin această victorie 
sătoarele din Oradea s-au 
simțitor de prima jumătate
menii lui care arată astfel: |

1. Locomotiva Buc. 4 4 0 0 271:1481
2. Progr. MIC Buc. 4 4 0 0 281:17s|

3. Energia București 4 3 1 0 246:1281
4. Progresul FB Buc, 4 2 11 1.92:1811

5. FI. roșie Tg. Mureș 4 2 0 2 183:2001
6. FI. roșie Oradea 4 2 0 2 194:235]
7. Voința Or. Stalin 4 112 783:1751
8. Progresul Oradoa 4 1 0 3 177:235 ]

0. Știința Cluj 4 0 0 4 138:25^|

lt. Ș^nța 1CF Buc. 4004 145:271 |

Ieri la cictacros 1

Matei Kamer 1
merituos!un învingător

Cicăxrosul organizat ieri de 
miletul de organizare a U.C.F.S., 
raionului 1 Mai a reunit ia 
35 alergători. Cei cîțiva specta-to 
prezenți pe velodromul Dinamo ( 
cui unde s au efectuat plecările 
sosirile) au asistat la liniști 
spectaculoase dar umbrite uneori 
comportarea nereguiamentară 
ireverențioasă a unor cicliști. A 
de pildă alergătorii I. Baciu și 
lex. Mitroi, ambii de la C.C.A., 
au jenat evident adversarii în 
men tul cînd att încercat să-i dep 
șeasca, iar N. Stepaniar» (Recolta^ 
insultat grav pe unul din coleg 
săi de întrecere. Comisia de aribit 
a procedat just atunci cînd l-a sa 
din Clasament pe N. Stepaniar» 
l-a retrogradat cu un loc pe Ale 
Mitroi, dar a dovedit o îngăduim 
nepermisă în cazul iui I. Biac 
(deși acesta comisese aceeași infra* 
țittne ca și Alex. Mitroi).

REZULTATE TEHNICE
Juniori: 1. T. Oh ane si an (CCA

2. P. Graef (Șc. tin. Or. Statij€|
3. M. Vidraru (Dinamo) ; 4. I. M
ciu (Rec) ; 5. C. Căpriță (CCA) 
semicurse: 1. P. HristovÂ
(Rec.) ; 2. P. Pușcă (En.) ; 3. I 
Roii (Rec.) ; 4. D. Gologan (CCA^ 
5. I. Badea (Rec. Răcari) ; avar 
sa|i: 1. Matei Kammer (FI. r. O 
Stalin) ; 2, D. Dragomir (Rec.J
3. I. B-aehi (CCA) ; 4. C. Slobozei 
nu (En). Cupa oferită de 
zatori a revenit formației 
O mențiune specială merită 
torni Matei Kamrner care 
vedit bine pregătit. (H.N.)

i 

(•CCA) 
r istovit

organ 
Reoott 
•alergi 
s-a &

IN TAKA

Reorganizarea colectivelor sportivi 
se efectuează in ritm susținut

Acțiunea dc reorganizare a mișcă
rii sportive se desfășoară intens. Co
lectivele sportive, activiștii și — in 
genera! — iubitorii sportului sînt 
în... „fierbere". In aceste zile, în 
colective, se face bilanțul muncii 
sportive analizindu-se ce a fost bun 
și, reversul medaliei, ce a fost rău 
în această activitate atît de îndră 
gită de masele de tineret, de oa
menii muncii.

In țară, după știrile pe care ni 
le-au furnizat corespondenții voiun 
tari și trimișii ziarului nostru, ac
țiunea de reorganizare este în urma 
celei din Capitală. In timp ce Ia 
centru stadiul este avansat (în mo
mentul de față au loc adunările ge
nerale de alegeri a consiliilor co
lectivelor sportive), în țară lucrurile 
sînt de abia în prima fază a reor
ganizării colectivelor: distribuirea a- 
deziunilor, înscrierea membrilor în 
U.C.F.S:, ele. Aceasta este situația 
la Suceava, în unele orașe din re
giunea Stalin, etc.

Nu avem intenția de a „acuza" 
pe cineva de această rămîncre în 
urmă, pentru că' mai este timp și 
este normal oa primele acțiuni să 
fi fost organizate în Capitală. Fie
care regiune cu condițiile și posibi
litățile ci 1 Noi ne facem însă da
toria și atragem atenția ca nu cum
va această situație să se prelun
gească, iar apoi, cînd se vor vedea 
In întîrziere, activiștii din regiuni 
să fie nevorți să înlocuiască chib
zuință ci pripeala.

La Tîrnăveni, Hctărîrca Partidului

și Guvernului cu privire la reoi 
ganizarea mișcării sportive a fo> 
primită cu mare bucurie de căft 
sportivi. Au spus-o cu prilejul și 
dințetor în care s-a prelucrat Hot; 
rîrea și o dovedesc acum, cînd pa: 
ticipă efectiv la acțiunea de pregi 
lire a adunărilor generale de aii 
geri. La Energia „Sticla", 48 nt< 
miști au devenit agitatori ai reo: 
gainizării. Munca lor a fost înci 
ntmată de succes: 307 muncitori di 
fabrică s-au înscris în U.C.F.S. 1 
celași lucru s-a petrecut și la « 
lectivul sportiv Energia 7 — mo 
s»au înscris în U.C.F.S. peste 5(
membri, la Voința și Looomoth
(Blaj) — 417 înscrieri și în colei 
tivele sătești Recclta-Jidvei și R
colta-Mioa, cite 50 membri.

In raionul Pașcani au pornit <
la centru în sate și comune 1(X 
adeziuni. In citeva zile ele au fo 
epuizate, iar acum, instructorii t 
la sate au pornit spre Pașcani per 
tru a primi altele. Fruntașă în a< 
țiunea de pregătire a alegerilor : 
orașul Făgăraș este Școala pretest 
na’lă iar în raion „Recoltele" Șe 
caia și Voita. De altfel, in raion- 
Făgăraș organizațiile U.T.M. au la- 
sat lozinca „Nici un tînăr in afa: 
U.C.F.S." iar cifrele înregistrate 
înscrieri dovedesc că tinerii din r 
ion și-au- însușit această chemare.

★
Cele cîteva exemple enumerate d 

vedese că acțiunea de reorganiza 
a colectivelor sportive se dcsiășoa. 
eu succes în țară.



Schimbare de lider în campionatul categoriei A la fotbal
învinsă la Cluj, Energia Petroșani a cedat primul loc, la golaveraj, Energiei Ploești. Trei victorii 
în deplasare’, la București, Oradea

CE A FOST...
București-Einergia

roșie

Progresul
4—5 (2—2).

Locomotiva Bucur ești-Fi. 
2—0 (1—0)

Știința Timișoara-Energia Steagul 
2—3 (1—3)

Dinamo Cluj.Energia Petroșani 
(1—0)

Progresul
0—3 (0—1)

Ploești

Arad

Cluj
Steagul Roșu

Roșu

2—1

Oradea-Dinamo București

6. Dinamo
7. Energia
8. Progresul București
9. FI. r. Arad

Locomotiva București 
Energia Tg. Mureș 
Progresul Oradea

ia
11.
12.

...ȘI CE VA FI <1

L
2.
s.
4.
5.

Energia 
Energia 
C.C.A.
Dinamo
știința Timișoara

...CE ESTE... 
Ploești 
Petroșani

București

10 0 2 2 20:11 14
10 7

9 5
10 4
10 4

0 3 IC: 11 14
2 2 24:13 12
3 3 IS: 8 11
3 3 22:17 11

Cispa R. P. R. 
la fotbal

și la Timișoara, unde s-a înregistrat și surpriza zilei
9513 14:11

1« 4 3 3 1£:17
119 5 O 5 23^1S

9 3 2
19 3 1
9 3 9

10 0 1

decembrie)

știința Timișoara-Dinamo Cluj
Energia Ploești-Fl. roșie Arad
Energia steagul Roșu.Progresul Oradea 
Energia Tg. Mureș-Energia Ploești 
Progresul București--Dinamo București.

Victorie clară și meritatăa dinamoviștilor bucureșteni la Oradea
Oradea, 24 (prin telefon). Dinamo 

București — după 15 minute de 
luptă de la egal la egal cu Progresul 
Oradea — și. a impus superioritatea 
atît în cîmp cît și în fața porții, 
aștigînd detașat Cu 3.0 (1-0). La 
6corul de 1-0 pentru Dinamo (a 
marcat Neagu în minutu] 16), chiar 
dacă Băcuț ar fi reușit să egaleze 
din lovitura de la 11 metri acordată 
de arbitrul A. Mayer (Lugoj) la 
faultul comis de FI. Anghel asupra 
luă Vaczi (Cosma a plonjat spec
taculos și a reținut balonul jos lingă 
bară), totuși Dinamo, evident mai 
bine pregătit și din punct de vedere 
fizic, ar fi obținut victoria. De altfel, 
în repriza secundă, dinamoviștii au 
avut permanent inițiativa. Nicușor 
tn mare vervă de joc a condus ex
celent atacul, servindu.l „ca la carte" 
pe Ene care a înscris două (min. 
76 și 84) din cele 5-6 goluri „gata 
făcute". Același Ene a șutat puternic

ui minutul 60, mingea in zbor a 
depășit linia porții și după aceea a 
fost respinsă de Țiriac, dar arbitrul 
nu a acordat goi. Superioritatea 
tehnică, fizică și tactică a dinamo. 
vișt.'lor nu a putut fi stinjenită nici 
de ■duritățile lut Ferenczi și Țiriac. 
De aceea, cei 7.000 de spectatori 
prezenți la meci au aplaudat la sfințit 
victoria meritată a oaspeților. S-au 
remarcat : Călinoiu, FI. Angliei și
Nicușor („motorul“ echipsi dinamo- 
viste) și Țiriac și Toth de la Pro. 
gresud. Au jucat următoarele for. 
mâții :

DINAMO: Cosma—Pctpa, Călinoiu, 
FI. Angliei—Al. Vasile, Niinit-eiiber— 
Koszegy, Nicușor, Ene, Neagu, 
Suru.

PROGRESUL: Gebner—Kiss, Ți
riac, lacob—Ferenczi. Bartha—Toth, 
Băcuț I, Vaczi, Nipuleseu, Blujdea 

Gh. Dumitrescu 
Borespondent

Panică la poarta Flamurii roșii: Szucs îl scutește de o intervenția pe 
Comun, portarul echipei sale, și degajează balonul departe de poartă 
(Locomotiva Bucureșii-El. roșie Arad 2—0) (Foto: L. TIBOR)

Locomotiva București a obtinut 
două puncte prețioase

ENERGIA
t.UPENI

SIBIU—ENERGIA
2—2 (1—1, 2—2)

Au marcat:
localnici, Unguroiti și Asan pentru 
Energia.

Manea și Berea pentru'

ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 
ENERGIA UZ. TRACTOARE 

ORAȘUL STALIN 0-0 -( ’
PROGRESUL SUCEAVA—DINAMO 

BAC AU I—l (1—4),

Au înscris Coman (min. 
răban (min. 81).

t-B
10) și D»

ENERGIA 132—ENERGIA
DOAR A 1—2 (®— 2)

ENERGIA ARAC—LOCOMOTIVA
ARAD 2—1 (1—0)

Punctele au fost marcate de Temă 
și Petz pentru Energia și Don pentru 
feroviari dis lovitură de 11 m.

ENERGIA SATU
MOTIVA CUI

MARE—LOCOs
4—1 (3-«)

Autorii golurilor: 
și 40), Kaki (min. 
(min. 75) pentru învingători. Kilin 
(min 60) pentru feroviari.

laccb
35)

(mm. 20 
și K almei;

Liderul învins
CLUJ 25 (-prin teiefon). Cei peste 

10.000 de spectatori clujeni care au 
asistat la partida dintre echipa Di
namo din localitate și fruntașa cla
samentului Energia Petroșani au 
plecat de pe stadionul GJieorghin-Dej 
satisfăcuți: formația Jor a jucat bine 
și a obținut o meritată victorie cu 
scorul de 2.1 (1-0).

Echipa oaspe .de la care așteptau 
mai mult, în special sub raportul jo
cului .eodectiv i.a dezaniăgit.

©inameviștii clujeni au dominat 
majoritatea timpnJni și puteau ciș- 
tiga La un scor mai mare dacă nu 
ar Ti ratat citeva ocazii dare. Prac
ticul d un joc iute, Dinamo Cluj a 
destrămat ușor sistemul defensiv al 
echipei Energia Petroșani.

Medul a început în nota de 
nare a clujenilor și după cîteva 
ratate, în special de Drăgoi,
se revanșează în min. 34 rehund în 
plasă o minge respinsă de Crisnic. 
Zece minute mai tirzin Csegezi sgu. 
duie 'bara cu un formidabil șut de 
la 16 m.

Imediat după reluarea jocului,

domi- 
ccazii 
acesta

Hulea ezită să degajeze, încearcă 
să dribleze în fata porții și, piuă 
la urmă, degajează defectuos în 
FI--rea, care din apropiere egalează. 
O perioadă de timp, destul de scurtă, 
jocul devine egal, pentru ca apoi 
Dinamo să forțeze victoria pe care o 
abține abia în min. 85 la capătul unei 
frumoase acțitM)i eînd mingea a tre
cui de la Publfk la Szakacs II și 
de la acesta la Mihai care a reluat 
din voie. Imediat după aoeea Drăgoi 
ratează deși era singur in fata porții 
goale (mm. 88), iar Cosmoc trage 
de la 5 metri pe lingă poartă -(min. 
8B).

Arbitrul P. • Kroner (București) a 
condiis următoarele formații:

Dinamo Cluj: Cîmpeanu—MOAR. 
CAS. Hulea, Szakacs II—Ț1RCOV- 
N1CU, DRAGOMIR—DRĂGOI, Cse- 
gezi, Rădu'escn, Mthai, PL'BLJK

Energia Petroșani: CRîSWC— 
Vasin, PAN AIT, Tirnoveam:—COS- 
MOC. De’eanu—GH1BEA, Ftorea, 
<~>urdârescu, Gabor, Nertea.

E. Bocoș 
corespondent

mai poate fi verba

Prea multe nu avem 
■pre meciul Locomotiva 
FI. roșie Arad. A fost 
slab nive] tehnic, care a oglindit 
foarte bine consecințele întreruperii 
campionatului și ale unei activități 
neregulate, asupra pregătirii echipe
lor. Fazele mai interesante au fost 
urmarea comportării mai bune ■— în 
comparație cp a textilișt boi — a
Locomotivei. Și dacă în prima re. 
priză jocul încă a mai prezentat 
momente care să „încălzeaiscă" pe 
cei apwpe 10:000 de spectatori, — 
în schimb — îfi repriza a doua totul 
s.a redus la o continuă goană după 
balon în terenul oaspeților mai mult, 
lipsind întîlnirea și de pirțina spec, 
taculozitate avută înainte de pauză.

L-ocomotiva a ciștigat cu 2-0 (1.0), 
dar — deși n-$ strălucit în joc — 
putea înscrie mai multe goluri. A 
avut ocazii suficiente și în primul 
minut și în minutele 10, 12, 34. 70 
și 71 dar Copil, Ser-edai, Olaru, Se- 
rodai. Georgescu și din nou Seredai 
au ratat. De altfel, linia de atac a 
lerov.i arilor a avut în față o apărare 
fără prea multe pretenții, penetra- 
bilă, și ăeși a combinat mai nuilt, 
ceva mai precis și mai perfoutos, 
totuși n.a reușit să fructifice situa.

de spris des. 
București — 

o întâlnire de

țiile avute. In gene.-al, Lorcinotiva 
a judat cu mai urnită însuflețire și 
convingere cu mai multă legătură 
intre compartimente, mai comkrurtiv 
dar încă este departe de ceea ce se 
așteaptă de la ea și de ceea ce pot 
Oieri jucătorii. In meciul de ieri insă, 
feroviarii au obținut esențial uf: cele 
două puncte (datorate lui Copi] min. 
15 și O'arii min. 56 din 11 m.) 
care-i depărtează puțin de zona re- 
trogadării.

FI. roșie Arad — fără Fetschow- 
ski și Serfozo, ambii bolnavi,, a că
ror lipsă s_a resimțit mult în echipă
— a jucat stab, fără convingere.

Arbitrajul lui I. Dobrin-Petrof. ij/ 
șters, lipsit de hdtărjre și eîirfj 
(n-a „văzut" un hends în careu co
mis de Greavu și un fault tet în 
careu al lui Szucs asupra lui Seredai, 
ambric infracțiuni săvfrșite Ta cîțiva 
pași <?e el.

LOCOMOTIVA : Dnngu—Gteavu,
VARZAN, MACRI—Sfancu Langa
— COPIL, Raab, OLARLJ, Georges- 
■cn, Seredai.

FL. ROȘIE: OOMAN —Szucs, 
DUSAN. FarmaH—Capaș, K0CZKA
— Jurcă, Meroea, Băcuț H. Marin 
Mareei Seres.

ENERGIA CIMP1NA—ENERGIA 
MUREAI 1—2 (0—2)

4t 
marcat Tocaa (min. 41), DtȘ 
(oria. 43), pentru oaspeți și 

(min. 46) pentru localnici.

Au
mitru
Hlip

i’
FL. ROȘIE TG. .MUREȘ—ENERGIA 

C, TURZII 1—3 (1—2)

onospor^

PETRE GAȚLI

Un meci in care nu
de... ineficacitatea înaintașilor

(Urmare din pag. I)

Ploeștenii nu mai joacă, tn conti
nuare, cj încep să... se joace, ceea- 
ce le-a provocat pină la urmă des
tule dureri de cap, căci Mateianu. 
din „11 metri", a redus diferența la 
un singur punct, iar ultimele minu
te au părut lungi cit un secol atît 
jucătorilor de la Energia cît și stis 
țkiătoriior lor din tribune. .

Energia a dovedit multă vitalita
te în toate compartimentele, iar îna
intarea a șutat mai mult și mai pre
cis ca orieînd. Ne-au plăcut in mod 
deosebit: Zaharia, 
teanu II și Neacșu 
aport substanțial tn 
tac.

De la Progresul, 
cat Mateianu. S-au 
Soare, Dobrescu și Oaidă (in prima 
repriză).

Arbitrul, St. Ionescu (București) 
a condus corect un meci iute, difi
cil. Golul al 5-lea, al lui Zaharia, a 
fost valabil, fiindcă, indiferent de 
poziția în care se afla jucătorul ple
oșteam (și impresia noastră este că 
și poziția era regulamentară) min
gea fusese atinsă înainte de un ad
versar. li vom reproșa însă arbi
trului Ionescu carența de autoritate 
pe care a avu+-o la sfirșitul primei 
reprize, cînd nu l-a eliminat de pe

leren pe Birtașu. care l-a lovit in
tenționat pe Dridea. ----- - 
că focurile de resort 
cu aceeași indulgență 
ieșire hirtiganică a Iui Birtașu.

Energia Ploești : Sfetcu — Pahon- 
țu, Marinescu, Topșa — Fr-onea, 
Neacșu — Zaharia (Dridea) Tabar
cea, Dridea (Zaharia), D. Muntea- 
nu, Gh. .Marin.

Prng-esid București: Birtașu — 
Soare, lintiță. Dobrescu — Cfocea, 
Știrbei — Oaidă Smărăndescu. Ma
teianu, Mihăilescu, Motdoveanu.

Probabil 
nu vor 
această

insă 
privi 
nouă

Surpriză la
TIMIȘOARA 24 (prin telefon). E- 

nergia Orașul Stuliu a debutat cu suc
ces in localitate, rcalizind un joc fru
mos, spectaculos și o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 3-2 (3-1). In ge
neral oaspeții s-au comportat bine, 
combinind jrumos și periculos in pri
ma repriză, în care și-au asigurat de 
alțfel victoria. Studenții timișoreni au 
intrat increziiți și au jucat fără con
vingere, lipsiți de elan. In repriza a 
)f-u au atacat insistent, dominind pa- 
tegoric, fără insă a reuși să egaleze.

Primul gol a fost înscris Tn minu
tul 4: David este faultat de Sbiraea, 
Hidișan execută lovitură liberă de la 
18 m. peste „zidul" defectuos alcă
tuit și mingea lovește bara și de aci 
ricoșează în plasă. Al doilea gol este 
marcat de Hașoti, in minutul 10. !n- 
terceptînd o pasă greșită a lui Brin 
zei, înaintează nestingherit circa 30 
de metri și, din apropiere, șutenzâ 
impozabil. In această perioadă oas
peții atacă frumos, ouniisd deseori 
în pericol poarta -apărată de Fuchs 
Urmează o scurtă perioadă de do
minare a timișorenilor, care în mi
nutul 30 înscriu prinjr-un șut inipa- 
rabil vi lui Fii»p, la o centrare a lui 
Ciosescu. Energia Orașul Stalin preia

Timișoara
inițurtioa, domină și în minutul 38, 
după o greșeală a lui Tănase, Fusu- 
lan înscrie, stabilind scorul reprizei.

La reluare jocul are un alt aspect. 
Știința atacă necontenit, dominind 
categoric. înaintașii ratează însă 
multe ocazii, unele dintre ele foarte 
clare. Astfel, în minutele 49, 51, 56 
Gîrleanu, Boroș și iar Gîrleanu nu 
reușesc sa înscrie, deși au situații 
favorabile. Presiunea Științei Timi
șoara este întreruptă rareori de con
traatacurile periculoase ale oaspeți
lor. In minutul 67, înir-o fază foarte 
frumoasă, Filip îi pasează lui Cio
sescu și acesta, din apropierea por
ții, reia în plasă, stabilind scorul 
final de 2-3. In continuare Știința a- 
tacă insistent, dar Lereter, Gîrleanu, 
Bor-oș ratează.

Arbitrul Mircea Cruțescu (Bticu- 
ești) v oondus formațiile :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Fuchs — 
Sbircea, Brinzei, Florescu — Mazăre. 
FANASE — Gîrleanu, LERETBR. 
Ciosescu, Filip, BOROȘ.

ENERGIA: Ghiță — Buzan, Ma 
rinescu, Campo — Hidișan, Aron — 
HAȘOTi. FUSULAN. PROCA, Szi- 
geti, David.

Al. Grass, ooresșxmdent

Așa anMă un buletin Pronosport cu TI 
rezeltate exacte la concursul Nr. 4 
tapa din 24 noiembrie 1957)

I Locomotiva București-THaxnura ro
șie Arad 
n Progresul București-Energia Ploești 
III. știința Timiyoara-Enerria c.aștil 
Stalin
IV Progresai Graden-Dinamo Bucu
rești
V Dinamo Cluj-Energia Petroșani
VI Juventus-Napoli (camp. italian 
Vil Roma-Lanerossi (câmp. iuUiani 
VUI MHan-Bologna (can- italian) 
IX Meta-Racing Paris (eamp. <raa- 
oez)
K Wiee-Awgers (camp, francez)
XI Sedan-St. Etienne <camp. tranwx,
XII Lyon-Monaco (câmp francez)

X
3

2

3
1
2
x
4

x
K
1

La acest concurs au lost depuse «.pro-i 
vîmativ 456.440 variante.

al asociației Știința

Tabarcea, Mun- 
care a avut un 
acțiunile de a-

excelent a jt>- 
mai remarcat -

i

Sîmîbătă și duminică s-au desfăî 
șurat în Capitală, campionatele de 
haltere ale asociației Știința. lată 
cîștigătorii în ordinea categoriilor^ 
M. Antonescu (Craiova) 200 kg.; N? 
Amzuică (®uc.) 285 kg.; L. Barabas! 
(Cluj) 267,5 kg.; 1. Stăncescu (Cra'4j 
iova) 287,5 kg.; 1. Orest (Buc.) 300., 
kg.; C. Crețu (Cluj) 307,5 kg.; Nj] 
Băjcăceanu 380 kg. Pe orașe repre-ț, 
zentaiiva orașului Cluj s-a clasat pe’ 
primul loc cu 1.8 p. urmată dej 
Craiova cu 20' p. In afară de con-ij 
curs, .performanțe meritorii au obținut) 
halterofilii de la CG.A. Cat. cea mal 
ușoară: I. Panait 245 kg.; cat. semi 
mijlocie: Atilla Vasarhely 340 kg. și 
V. Rudan 332,5 kg. iar la semi yreă, 
Eremia Delcă a totalizat 365 kg.

------------------------------------------------- -

ULTIMA ETAPA A CATEGORIEI O
SERIA i

Locomotiva Lași — FL roție Buhuși 
2—0 (1—0).

Progresul Dcrohoi — Locomotiva Tg. 
Ocna 4—1 (2—0).

Ștaința Galați — Energia Moiaiești 
3—o (2—0). Au marcat: Bogdan (2) și 
Bucalei. Trei jucători de la Energia au 
fost eliminați pentru lovirea intențio
nată a adversarului.

C.S.A. Tecuci — Locomotiva Pașcani 
2—0 (0—0). A marcat Paraschivescu (2).

SERIA A II-A

Medgî-

PitcșU

B»cu-

Energia sinaia — Energia Victoria 
5—1 (1—a). Au marcat: Aii (măn. 35).
Decu (min. 47, 60, 75) și Dutamă (min. 
S5j pentru Sinaia iar pentru oaspeți 
Sima (min. 40).

Energia Leordeni — Energia 
dia 1—9 (9—9).

Energia 4 Cîinpina — Dinamo 
2—9 (4—9).

Energia Tlrgoviște — Energia
rești 1—z (1—1). Golurile au fost însorise 
de Garbeloti (autogoi) și apoc Dan de 
două ori.

FL roșie București — Energ.a Galați 
1—0 (1—0). A marcat Păscu!es< u (min 
31).

Locomotiva Galați — Energia 131 4—0 
(2—0). Au marcat: comșa (2) șt
Savu (2).

SERIA A III-A

Energia Oțelul Roșu — Energia 
strnctoru) Arad 3—1 (1—I).

FI. roșie 7 Nov. — Progresul Corabia

Con-

2—0 <2—♦). Golurile aa fost înscrise d» 
PucieL

Ewergja lfis — E«Mrgia 14 4—0 (1—0). 
Punctele au fost marcate de Mârginea- 
bu (2). Biindic și BnJtoucan.

Șiiknța Oaiova — FI. ro*io >R. Vilcea 
1—2 <1—1|. Au înscris: Anescu și Nanu 
pentru oaspeți. tar Scorțan pentru 
jrazde.

Locomotiva Tr. Severi® — Progresul 
Brad 1—1 (1—&). Au înscris: Fini pen
tru severineni și Manea pentru Pro
gresul.

Energia 3 Reșița — Locomotiva Cra
iova 1—3 (1—2). Ci urez (2) șâ Vas» ies cu 
an înscris pentru Lotomotcva, iar Jo
van pentru Energia Reșița.

Ene-rgja Craiova — Energia Tg. Jiu 
1—1 <0—1). Autorii golurilor: Florian 
(Tg. jju) șd Ardieleamu (Energia Cra- 
iovaj.

SERIA A IV-A
Oradea — Re col . a Sâ ghet

Sf. Ghe«rghe — Dinamo 
«—o.
Bistrița — Voința Tg. Mu- 

Au înscris Gheorghe,

Energia Oradea 
3—1 (2—1).

Recolta Topi ița — Progresul Satu 
Mare 1—1 (1—1). Pentru Topi ița a mar
cat Szatmari iar pentru oaspeți Crâs^ 
lescu.

Recolta Salont-a — FI. roșie Cluj 0—0.
Energia 7 — Recolta Cărei 0—3 (C—2).

■«V
Meciul restantă dintre Știința lași și 

Progresul C.P.C.S. București s-a dispu- 
lat-uietri, înelWBWlu ni scorul de 4—1 
(fi—1) iu -favoarea gazdelor.

FL roșie
2—2 (1—2).

Fi. roșie 
Faia Mare

Prctgresti! 
reș 3—9 (2—0).
Botescu. Rădulescu.

Progresul Turda



Campionatul de box pe echipe
Locomotiva —Energia 22-18

Asistînd sîmbătă după-amiază la 
întîlnirea pugilistică dintre Locomoti
va și Energia, am încercat senzația 
că ne aflăm la o reuniune periferică, 
intr-adevăr, meciurile au fost atîț de 
slabe, atît de confuze, încît se părea 
că în ringul din sala de festivități a 
uzinelor „23 August" evoluează pugi- 
liști începători și nicidecum boxeri 
de primă categorie. Iar dacă ar fi 
să socotim elementele care au reușit 
să se impună, trecînd peste limitele 
mediocrității generale, n-am putea în
semna decît numele lui Dinu Eugen 
iîn indiscutabil progres), Dănilă Do
ne și Petre Zaharia (aceștia din ur
mă pentru maniera fulgerătoare în 
care și-au încheiat „socotelile* cu ti
nerii lor adversari). In rest, decepții 
numeroase și, uneori, surprinzătoare. 
De pildă, Vențel Stoianovici, un boxer 
în care ne punem legitime speranțe, 
a avut o comportare cu mult sub ni
velul obișnuit, Vladimir Carvanschi, 
creditat cu o decizie de egalitate în 
fața campionului C. Dumitrescu, a 
practicat un box fără nici o orienta
re precisă, iar Ion Ferentz, (deși il 
felicităm pentru curajul dovedit în 
fața lui Alexandru Ghiță) ne-a ară
tat că este posesorul unui „bagaj" 
tehnic încă modest.

In ansamblu, pugiliștii celor două 
echipe au demonstrat serioase lacu
ne de ordin tehnic și tactic, lovind la 
întîpnplars, împingîlnd, ținînd (Al. 

Ghiță, în special) sau, pur și simplu, 
recepționînd în plin lovituri gratuite 
care puteau fi evitate prin eschive și 
deplasări.

Rezultate tehnice: muscă: Gh. 
Vereș (L) meci nul N... Zagoreanu 
(E) ; cocoș: Dinu Eugen (E) b.p.
C. Calenciuc (L) ; pană: V. Stoia
novici (E) meci nul I. Boceanu (L) ; 
semiușoară: Dănilă Done (E) b. 
K.O. rep. I V. Sășeanu (L) ; ușoară:
D. Cristea (L) b. p. VI. Carvanschi

(E); semimijlocie: I. Corfiatis (L) 
b. p. P. Constantin (E)); miilocie- 
ușoară: I. Buzea (L) b.p. L. Kakucs 
(E) ; mijlocie: V. Vlădescu (L) b.p. 
N. Alexandru (E)); semigrea: P. Za
haria (L) b. K O. rep. I Simian Gh. 
III (E); grea; I. Ferentz (E) b.p. 
Alex. Ghiță (L). M. G.

Voin(a — Progresul 22-16
SIBIU, 24. (prin telefon de la tri

misul nostru) : Intîlnirea de box din
tre echipele Progresul și Voința a a- 
vut multe puncte „negre": gala în
cepută cu întîrziere din cauza ringu
lui neregulamentar, sala friguroasă 
și întunecoasă, iar programul descom
pletat în ultimul moment prin nepre- 
zentarea a doi boxeri de la Progre
sul (de remarcat că „greul" echipei 
Progresul, Tedy Niculescu a stat tot 
timpul in colțul formației sale, dispă- 
rînd tocmai în momentul în care era 
chemat în ring!). Voința, obținînd 
prin Ion Dincă și Adotf Cristea două 
victorii fără luptă, a cîștigat întîl
nirea mai ușor decît 
22-16.

Din cele opt meciuri 
mai două pot primi 
„bine". Este vorba de

se aștepta; 

disputate, nu- 
calificătivul 

meciul semi-

și Ducaușorilor Stan Bogoi (V),
Romano (Progr.) și de cel de la ca
tegoria mijlocie mică între **
Adam (V) și Dumitru
(Progr.). Disputa Bogoi — Romano 
a prilejuit un schimb de L.i—1-

Dumitru
Negrea

lovituri 
foarte dure, in spacial Romano deta- 
șîndu-se prin directele sale de stingă. 
De aceea, noi am opinat pentru vic
toria la puncte a lui Romano, în timp 
ce juriul a acordat meci nul. Susți
nut vehement de spectatori, Negrea 
a fost aproape tot timpul peste ad
versar, zdrunainîndu-1 deseori prin 
puternice directe și croșeuri ia fi
gură. In plus, Adam a primit în re
priza a H-a un avertisment pentru 
lovitură dată după comanda de opri
re. Astfel, sibianul Negrea a cîștigat 
pe merit la puncte. In celelalte me
ciuri : muscă: L. Ambruș (V) b.p. 
Alex. Bariciu (Progr.J; cocoș: C- 
Lache (VJ b.p. Ion Avram (Progr.) ; 
pană: M. Casacopoi (Progr.) b.p. 
/. Rosetti (V) ; ușoară : C. Gherasipi 
(V) meci nul cu Marin Ion (Progr.) ; 
semi-mijlocie: M. St oi an (Progr.) b. 
p. Manon Florescu (V) ; mijlocie 
mare: V. Bogoi (V) b.p. I. Sibi- 
șan (Progr. ț. Foarte bun arbitra
jul lui Iorgulescu.

R. CALARĂȘANU

Echipa C.C.A. a părăsit țara ieri dimineață cu destinația Dortmund 
unde va juca miercuri seară cu Borussia, în cadrul Cupei Campionilor. 
Europeni. Formația probabilă: Boroș (Voinescu)-Dragomirescu (Zavoda 
II), Zavoda II (Apolzan), V. Dumitrescu-Jenei (Onisie), Bone-Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru. Au mai făcut deplasarea ; 
Staicu, Ivănescu, ,V. Moldovan și Bukossy. locul de la Dortmund va fi 
transmis de posturile noastre de radio de la ora 20. In fotografie: jucă
torii echipei noastre campioane înainte de plecare. ;

(Foto: T. MAKARSKI»

Pe terenurile de fotbal din Europa
POLONIA: Stefaniszin-Florenski,

Korynt, Wosniak-Grzyblowski, Zienta- 
ra-Kempni, Briechczi, Jankowski, 
Cieslik Baskiewkz.

IN ULTIMUL MECI AL GRU
PEI A IX-a SPANIA—ELVEȚIA 

4_1 (2-0) .
LAUSANNE 24 (prin radio). Echi

pa Spaniei a învins Elveția cu sco
rul de 4—1 (2—0). Victorie catego
rică dar fără importanță, pentru că 
în grupa aceasta, a IX-a s-a cali
ficat... echipa Scoției. >

Primul gol în jocul de ieri a lost 
înscris în min. 10 prin Kubala care 
a reluat o pasă de la Suarez. 5 mi
nute mai tîrziu Di Stefano stabilește 
scorul reprizei. După pauză în min. 
56 printr-un șut de la 25 m Di Ste
fano înscrie imparabil, ridicînd scorul 
la 3—0. In min. 61 la un contraatac 
al elvețienilor Balamann înscrie pen
tru echipa gazdă. Al patrulea punct 
este marcat de Kubala (nun. 72). 
Au jucat formațiile :

SPANIA: Carmello-Quincoces, Ga
ray, Segara-Santis, Zaraga-Miguel, 
Kubala, Di Ștefano, Suarez, Gento.

ELVEȚIA: Parlier-Koch, Kerner,
Roberti-Vonlanten, Lamberger - Rey, 
Antenen, Meyer, Balamann, Riva IV. 
La Luxemburg : Spania B — Luxem

burg 4-1
JUVENTUS Șl MILAN ÎNVINSE 

PE TEREN PROPRIU !
In etapa a Xll-a a campionatului 

italian s-au înregistrat două mairi sur
prize : La Torino, Juventus a suferit 
o înfrîngere din partea lui Napoli cu 
3-1 iar la Milano, Bologna a întrecut 
Milan cu 1-0. De menționat, scorurile 
strînse înregistrate în această etapă; 
Torino-Ata'ianfa 1-0, Fiorentina-Inter- 
nazionale 0-0, Padova-Alesandria 2-1, 
Roma-Lanerossi 1—1, Sampdoria-
Lazio 1—1, Spal-Verona 1—1, Udi- 
nese-Genova 2—2.
„PLUTONUL" FRUNTAȘ SE FARA- 

MITEAZA IN CAMPIONATUL 
FRANCEZ

Reims și Lens, jucînd pe 
priu, au obținut 
Monaco a fost 
Aceasta a adus 
tonului fruntaș, primele două clasate 
distanțîndu-se.

lată rezultatele tehnice ale etapei 
de duminică : Reims-Ales 4—2, Lens- 
Marseille 3—1, Lyon-Monaco 2—0, 
Sedan-St. Etienne 1—1, Metz-Racing 
1—1, Sochaux-Lille 2—4, Nice-Angers 
0—0, Nîmes-Toulouse 3—2. (Meciul 
Valenciennes-Beziers a fost amînat 
din cauza unei cețe puternice). In

clasament conduce Reims cu 22 punc
te, urmată de Lens 20, Monaco 18, 
Lyon si St. Etienne 17.

WOLVERHAMPTON A TRECUT 
GREU DE MANCHESTER CITY 
Cu citeva minute înainte de sfîr- 

șit, situația în meciul Manchester 
City-Wolverhampton Wanderers erae- 
gală (3—3). Un ultim atac al „lupi
lor" a adus însă și golul victoriei, 
astfel că Wolverhampton se menține 
în frunte, cu 29 puncte. La două 
puncte distanță se află West Brom
wich Albion, care sîmbătă a întrecut 
cu 3—0 pe Sunderland. Preston șl 
Manchester United urmează în cla
sament cu 24 puncte. Prima a învins 
pe Bolton cu 3—0, iar actuala cam
pioană a dispus surprinzător de greu^ 
de Newcastle cu 2—1, i 
bele goluri în ultimele t 
Edwards și Taylor). Alte rezultate 
ale etapei de sîmbătă a campionatu
lui englez : Chelsea-Leicester 4—1, 
Nottingham-Aston Villa 4—1, Port
smouth-Everton 3—2, Sheffield-Arsenal 
2—0, Tottenham-Luton 3—1.
CAMPIOANA BULGARIEI VA Fl 
CUNOSCUTA IN ULTIMA ETAPA

SOFIA 24 (prin telefon)'.— Pen
ultima etapă a campionatului bulgar 
de fotbal n-a lămurit încă situația 
primului loc în clasament, astfel că 
ultima etapă va desemna echipa cam
pioană din acest an. Ț.D.N.A. a ob
ținut o victorie categorică în fața e- 
chipei Spartak -Sofia cu scorul de 
4—1 acumulînd 32 puncte. A doua 
clasată Lokomotiv Sofia care luptă 
pentru titlul de campion, spre sur
prinderea generală a terminat la ega
litate pe teren propriu cu 
Stanke Dimitrovo (2—2),

Sirelfov și Mamedov au adus victoria 
echipei U. R. S. S. în meciul decisiv de 
la Leipzig2 U.R.S.S. - Polonia 2-0 (1-0)

de turiști din U.R.S.S., Polonia, Ce
hoslovacia, Germania Occidentală, 
peste 100 ziariști, fotoreporteri și 
radio-reporteri au venit să urmărească 
această partidă decisivă, care urma 
să stabilească cea de a 14-a echipă 
calificată în turneul final al campio
natului mondial din Suedia.

Așa cum era de așteptat partida a 
fost deosebit de îndîrjită. Polonezii 
au început puternic și au dominat in 
primele 20 de minute, dar apărarea 
echipei sovietice a fost bine organi
zată și nu a permis — în acest inter
val — atacanților polonezi să tragă 
la poarta lui lașin decît de două ori. 
Totuși Briechczi (mm. 10) și Jan
kowski (min 19) au ratat în această 
perioadă mari ocazii de gol. In con
tinuare, jocul devine deschis. In min. 
30 după un admirabil schimb de pase, 
între Ivanov, Tatușin și Strelțov, ulti
mul înscrie imparabil de la 6 m. La 
1—0 în favoarea echipei U.R.S.S., e- 
chipa sovietică domină cu autoritate 
și pune la grea încercare poarta apă
rată de Stefaniszin.

Duț>ă pauză fotbaliștii polonezi sint 
in atac dar 
Cieslik are o 
insă ratează, 
tici trec din 
79 Mamedov 
lea gol pentru echipa U.R.S.S.

Obținind o victorie pe deplin me
ritată cu scorul de 
U.R.S.S. f \ 
participa in turneul final.

Arbitrul englez Clough a condus 
următoarele formații:

U.R.S.S.: Iașin-Ogonikov, Kesarev, 
Kuznețov-Voinov, Netto-Tataișin, Iva
nov, Mamedov, Strelțov, Kovaliov.

LEIPZIG; (24 prin radio). — Peste 
115.000 spectatori au ocupat loc în 
tribunele marelui stadion din Leipzig 
pentru a urmări cea de a treia în- 
tilnire dintre reprezentativele Uniunii 
Sovietice și Poloniei. Aproape 30.000

Două recorduri de sală 
la ultimul concurs de natație

Sîmbătă și ieri bazinul acoperit de 
la Floreasca a găzduit un concurs 

verificare pentzu toate categoriilede
de înotători. Desigur atenția noastră 
s-a , ’ *
torilor fruntași oftați, acum, în preaj
ma unor întîlniri internaționale. Din
tre rezultatele- înregistrate pe foile 
de concurs se cuvine să subl'niem 
cele două recorduri republicane de 
sală (bazin 33,33 m.) realizate de 
Adrian Clanță (Dimfmo) și Dumitru 
Caminschi (Progresul). Primul a 
parcurs distanța de 200 m. bras în 
timpul de 2:42,9, iar cel de al doilea 
a fost cronometrat la capătul probei 
de 100 m. spate în 1:08.7. In rest, 
merită a mai fi subliniată comporta
rea înotătoarei Nicoleta Ștefănescu 
(Progresul) care a realizat în probele 
de 100 și 200 m. spate două recor
duri personale: 1:20,1 și respectiv 
2:56,91 lată celelalte rezultate tehni
ce: FETE: 100 m. spate:
Maria Both (Progresul) '1:19,4; 
200 m. bras: Gabriela Mange- 
zius (Progresul) 3:07,6: Elena 
Ghinea (Progresul) 3:12,6; 100

îndreiptat mai mult asupra înotă-

m. fluture : Elisabeta Braiu (Progr.) 
1:24,5; 200 m. liber: Ingrid Rothe 
(Știința) 2:5012; 100 m. bras: El. 
Ghinea 1:31,6; 100 m. liber: /. Roih» 
1:13,3; 66 m. spale : Sanda Iordan
(Dinamo) 57,5; 33 m. fluture: Luciii 
Hilleriu (CCA) 35^; 66 m. fluture; 
Vasilica lurciuc (Dinamo) 58,7; 6« 
m. liber: Mariuca Rotaru (SSF) 
53,4; BĂIEȚI: 200 m. bras: Af. Mi
trofan (pe locul 2) 2:4813; 100 m. 
fluture : Fr. Goldberger (CCA)
1110,3; 200 m. liber: E. Voicu 
(Progr.) și St. lonescu (CCA) 2:18,1:
100 m. bras: A. Oanță 1:16,6, A. 
Schmaltzer (CCA) 1:16.7; 100 m. li 
ber : E. Voicu 1:00,6; D. Caminschi 
1:00,9; 66 m. spate: AL Berea (Di
namo) 58,0; 33 m. fluture: A. Cris- 
tofor (CCA) 35,0; 33 m. bras: A 
Nicolau (Energ.) 26,9; 66 m. flutu
re: C. Demetrescu (CCA) 50,2; 33 
m. liber : Al. Bota f " \
m. liber: V. Perceă (Erierg.) 48,9 
SĂRITURI : băieți: 1. Aurel Bre ța 
(FI. r.) 109, 34; fete: Emilia Lupu 
94,77.

nu reușesc să înscrie, 
mare ocazie de a marca 
Apoi, fotbaliștii ; 

nou la atac și in 
înscrie cel de al

sovie- 
i min. 
I doi-

2—0, echipa
și-a cîștigat dreptul de a

(Știința) 22,4; 66 
ea (Energ.) 48,9

© La începutul lunii
AT] FTIQM rtecembnâe va evwflua
A ILL 1101’1 în Australia cunoscutul 

atlet cehoslovac Jung
wirth. Campionul cehoslovac va partici
pa în zilele de 3 și 7 Decembrie la două 
concursuri ce vor avea loc în orașele 
Melbourne și Sidney. Jungwirth va lua 
startul în probele de 1 milă și K00 ni 
plat.

CICLISM
• La Paris s-a des

fășurat un interesant 
meci între fruntașii ci
clismului francez Ja

marcind am^H 
minute (priM

Marek
____ , ,, echioă 

care retrogradează. Iată și celelalte 
rezultate: Spartak Pleven-Levski So
fia 2-—1; Slavia Sofia-Minior Dimitro- 
vo 3—2: Botev Plovdiv-Spartak Varna 
0—0; Botev Varna-Spartak Plovdiv 
3—0.

• In ediția din acest 
an a competiției femi
nine „Marele Premiu 
al orașului Pxaga” ală

turi de ecy'pele cehoslovace Slovan Or* 
bis Praga, Spartak Sokolovo și 
Selecționata de tineret a orașului 
Praga. mai participă Și echipa so
vietică Jalgiris. iată rezultatele în
registrate pini acum : . Igirls-Selecțio
nata de tineret a orașului Praga 68—41; 
Slovan Orbis-Spartak Sokolovo 57—31; 
Slovan Orbis-Reprezentativa de tineret 
a orașului Praga 77—40; Jalglrts-Spartalc 
Sokolovo 61—53.

BASCHET

ques Anquetil și Louison Bob’et. După 
consumarea a patru probe Anquetjl con
ducea cu 3—1. El a cîștigat proba de vi
teză cu o jumătate de lungime, kilome
trul lansat în 1:08,0 și urmărire pe 4 
km. în e:02,2. Bobet a cîștigat proba in
dividuală pe 2.500 m.

MATIUHA ÎNTRECE UN RECORD 
AL LUI VOROBIOVl

cu puternica echipă Newport. Gazdele 
au învins cu 11—9 (3—0). Este a treia 
înfrîngere pe care „Wallabies” o suferă 
în acest turneu.
• Intr-un meci internațional de rugbd 

XIII. Anglia a învins Franța cu 44-15.

TURNEUL ZONAL FEMININ

ȘAH
• După 6 runde în 

turneul zonal feminin 
de șah de Ia Cracovia 
conduce Kertesz CR.P.

teren pro- 
în schimb 
deplasare.

noi victorii, 
învinsă în
o fărâmițare a plu-

POLONIA ÎNVINSA DE FRANȚA
• Sîmbătă seara s-a desfășurat la Pa

ris întâlnirea internațională dintre repre
zentativele masculine ale Franței și Po
loniei. Victoria a revenit echipei Franței 
CU 62—42.

BOX
«corul de 16—4,

© Intîlnirea de box 
Danemanca-Suedia a 
luat sfîrșlt cu victoria 
boxerilor danezi cu

• Al doilea meci dintre reprezentații* 
vele Poloniei și Angliei, desfășurat la 
Manchester, a luat sfîrșlt cu victoria 
oaspeților, cu scorul de 16—4.

O Halterofilul sov4e- 
{MITrDI? tlc de categoria seml-
juILi 1 EilkLi grea, Piotr Matiuha, a 

stabilit un nou record • 
mondial la stilul împins cu performanța 
de 148 kg. Vechiul record aparținea cam
pionului mondial Arkădâi Vorobjiov și 
era de 147,500 kg.

WITHBY DUNLOPS ÎNVINGĂ
TOARE
•Echipa de hochei 

HACHFT gheață a orașului Mos- 11V vil. il cova, care întreprinde
un turneu în Canada 

a jucat in seara zilei de 22 noiembrie 
la Toronto cu cea mai bună echipă ca
nadiană: „Withby Dunlops”. Meciul ș-a 
terminat cu scorul de 7—2 (5—2; 0—0; 
2—0) în favoarea hocheiștllor canadieni.

TURNEUL AUSTRALIENILOR
• Selecționata de 

PIIPPT rugbd a Australiei a
AUvDl susținut sîmbătă cel

de al șaselea meci al 
turneului întreprins în Anglia, jucîmd

Ungară) cu 4 puncte (o partidă întrerup
tă), urmată de Hotuj (R.P. Polonă) — 4
puncte. Reprezentanta R.P. Romîne, Ma
ria Pogorevici, ocupă locul trei cu 3
puncte și o partidă întreruptă.

w • După cum anunță 
TTUI* nr IIAU ziarul „Kathimerinl”, 
I Lmu UL mnvn campionatele balcanice 

de tenis de masă, la 
care vor participa sportivi din Grecia, 
Iugoslavia, Bulgaria și Romînia, vor fi 
organizate pe rînd de fiecare din aceste 
țări. ,,Atena, scrie în continuare ziarul, 
va găzdui prima ediție a campionatelor 
balcanice de tenis de masă, în noiem
brie 1958.

TIR
• In cadrul unui con

curs de tiT, recent desfă
șurat la Pekin, trăgă
torul chinez Han Huo

Pin a stabilit un nou record al R.P. 
Chineze în proba de pistol precizie, rea
lizând 565 puncte. Performanța sa este 
inferioară cu 1 punct recordului mon
dial deținut de finlandezul Penti Linnos- 
vuo și Cumarov (U.R.S.S.)

(T. HRISTOV)
STEAUA ROSIE BELGRAD S-A 

CALIFICAT PENTRU SFERTURILE
DE FINALA ALE CUPEI CAM

PIONILOR EUROPENI
Sîmbătă, la Belgrad, în meci retur 

pentru optimile de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni la fotbal, echipa 
Iugoslavă Steaua Roșie a învins for
mația suedeză Noerkopping cu scorul 
de 2—1 (0—1). Ambele puncte ale 
învingătorilor au fost înscrise de 
mijlocașul centru Spaici.

In primul meci, disputat la Stock
holm, scorul a fost de 2—2, astfel că 
echipa Steaua Roșie s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale compe
tiției. (Ăgerpres)

Un nou turneu de calificare pentru 
finala campionatului mondial de fotbal?
Postul elvețian de radio Beromiin- 
ster anunță că astăzi dimineață va 
avea loc Ia Lausanne o importantă 
ședință a comitetujui executiv 
F.I.F.A. în legătură cu definitivarea 
problemei desemnării adversarului 
pentru Israel, în preliminariile cam
pionatului mondial.

După cum se știe, F.I.F.A. hotărîse 
ca edtipele clasate Pe locul doi în 
gtjjpele europene să ia parte la o tra
gere la sorți. Protestului țărilor sud- 
americane li s-au adăugat recent a-

celeia ale Uniunii Sovietice. și Spa: 
niei, care s-au arătat împotriva a- 
cestel decizii. Federația spaniolă a 
făcut o contrapropunere, preconizînd 
ca toate echipele clasate pe locul doi 
să ia parte la un turneu de calificare 
intr-o țară neutră...

Ședința F.I.F.A. de astăzi — la car* 
iau parte printre alții Sir Stanlej 
Rous (Anglia), Barassi (italia). Lot 
si (Olanda) — va decide dacă trage 
rea la sorți plănuită va mai avea loc


