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Plecarea delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romine 

în R. Cehoslovacă
Sîmbătă seara a părăsit Capitala plecînd spre Praga delegația de 

>artid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, care la invi- 
ația Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac și a guver- 
lului Republicii Cehoslovace va tace o vizită de prietenie în R. Ceho- 
lovacă.

Delegația este formată din tovarășii Gheorghe Gheorghlu-Dej, pri-m- 
ecretar al C.C. al P.M.R., membru în Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
«aducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Mi- 
liștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. 
il P.M.R., Ștefan Voitec, vicepreședinte al Cons Jiului de Miniștri, mem- 
jru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful direcției de propa
gandă și cultură a C.C. al P.M.R. și G. Gaston Marin, președintele Co
misiei de Stat a Planificării.

Delegația este însoțită de consilieri, experți și ziariști.
împreună cu delegația a plecat, de asemenea, dr. Ivan Rohal 

Ik'v, ambasadorul R. Cehoslovace în R. P. Romînă.
La plecare, în gara Băneasa, erau prezenți tovarășii Gheorghe 

kpostol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, Con- 
tantin Pîrvulescu, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Dumitru 
îol.u, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Ion Gheor- 

Maurer, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, lanos 
și Vladimir Gheorghiu, secretari ai C.C. al P.M.R., Al .Bîrlădeanu, 

Joja, vicepreședinți ai Consiliului
Ralea, vicepreședinte al Prezidiului 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului Marii Adunări 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernului și ai Prezidiului Marii Adunări
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dkaș 
aanase 
Aihail 
ionale, 
nambri
Jaționale, înalți funcționari de stat, conducători ai organizațiilor ob
test'. generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai oamenilor muncii 
lin Capitală.

Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați la Bucu- 
ești, membri ai Ambasadei R. Cehoslovace în R. P. Romînă și 
ilți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Ioianda Balaș: 1,«J m?

de Miniștri, acad. 
Marii Adunări Na- 

Naționale, 1

Ieri, ia Bucuroșii» Cluj și Ploeșli

Loturile reprezentative de fotbal 
s-au pregătit pentru jocurile cu Ungaria

arătat lipsuri în serviciuIeri, atenția iubitorilor de fotbal a fost îndreptată spre pregătirile lotu
rilor noastre reprezentative, care au susținut meciuri, amicale. La 
''•icurești, pe stadioiuil „23 August" — pe un timp foarte rece și in pre- 

Ița unei asistențe reduse la citeva mii de spectatori — au jucat loturile A 
fr de juniori.
• Lotul A a întîlnit echipa Jiului 

tiu Petroșani, care s-a dovedit un bun 
artnner de joc. Oaspeții au solicitat 
iuilt echipa reprezentativă. Aceasta 
i trebuit să se întrebuințeze foarte 
mrlt pentru a-și putea impune jocul 
-,i superioritatea și pentru a cîștiga 
:u 2-1 (0-1), prin punctele marcate 
ie Constantin (unul, ultimul, din 11 
n.î. Jtel a înscris prin Gabo1-. Lotul A 
i folosit următoarele formații:

In prima repriză : Toma — Popa, 
ăaricaș. Maori — Al. Vasile, Nun- 
veiller — Oaidă, Dinulescu (Constan
te), Ene I, Eftimie (Dinulescu), V. 
Ănghel.

In repriza a doua : Mîndru—Grea

vu. Caricaș, Macri — Al. Vasile, Nun- 
weiller — Oaidă, Constantin, Dinu- 
lescu. Eftimie, Tătarii.

Prima formație a jucat mai slab, 
mai ales în atac, care a acționat con
fuz. fără legătură și ineficace. înain
tarea din repriza a doua și în general 
întreaga echipă, a avut o comportare 
mai bună, desfășurînd un joc mai o- 
mogen dar la fel de ineficace. înain
tașii au combinat prea mult în dauna 
șutului la poartă, care, de altfel, a 
fost deficitar. Cînd Oaidă a fost bine 
lansat, acțiunile aripii drepte au fost 
foarte periculoase. Din apărare — care 
a fost mai mult destructivă — mijlo-

Graur (Dinamo") ciștigă un duel aerian in ciuda opoziției lui Posmoșanu 
(Constructorul). (Citiți amănunte in legătură cu meciurile de rugbi de ieri 

in pagina a 2-a).
(Foto; B. Ctobanu)

pag'ni 25 bani

Iată săritura de 1,33 m a /olandei Balaș Nou record mondial!
(Foto: Teodor Roibu)

Echipa U.R.S.S. ă trecut în fruntea 
clasamentului Olimpiadei de șah

Rundele a V-a, a Vl-a și a Vil-a 
au produs modificări în clasa
mentul turneului final al Olim 
pladei de la Miiqchen. Jucînd cu mul-

cașii au
(pase).

Jiul a 
mația : 
(Vaste), 
Deleanu 
ciun (Cosmoc),

comportare bună. For-
— Romoșan, 
(Panait) —

Pa na it 
Farkas.

avut o
Crisnic
Ciolan

— Dula, Gabor, Ftorea, Cră- 
Nertea (Crăciun).

(P- g )

ții
a

• CLUJ, 19 (prin telefon). Studen- 
au dominat mai 
atacat de-abia

mult, iar lotul B 
atunci cînd era

(Continuare in pag. 3)

Infrecerile finale ale Cupei Moldovei
IAȘI 19 (prin telefon de la trimi

sul nostru), timp de două zile, 180 
țărani muncitori, întovărășiți și co
lectiviști și-au disputat în orașul lași, 
pe stadionul „23 August" și în sala 
Voința, finalele primei ediții a com
petiției de mase „Cupa Moldovei". 
Această mare întrecere sportivă a scos 
în relief avîntul pe care l-a îuat miș
carea de cultură fizică și sport în sa
tele Moldovei. Cei 180 de tinaliști re
prezentau îti fapt miile de țărani mun
citori din regiunile Iași, Bacău și Su
ceava, reuniți la startul primelor în
treceri ale acestei competiții care, 
fără îndoială, va deveni tradițională. 
Cunoseîndu-se și comunicl'ndu-ș' linii aî 
tora impresii din activitatea sportivă 
din satele lor, tinerii țărani muncitori 
prezenți la finalele „Cupei Moldovei” 
au contribuit la succesul acestor în
treceri și la crearea premizelor pen
tru o și mai puternică dezvoltare a 
sportului pe meleagurile Moldovei.

Sîmbătă a avut Ioc pe stadionul „23 
August" deschiderea festivă a întrece
rilor finale. O echipă de buciumași 
din comuna Vama, raionul Cîmpulung, 
a dat semnalul de începere a solem
nității de deschidere a primei ediții 
a „Cupei Moldovei". Au defilat prin

Un nou record la aruncarea discului femei: Lia Manoiiu 47,23 m..
Cînd am intrat sîmbătă după-amiază 

pe stadionul Republicii, primul nostru 
gînd, și primul gînd a! tuturor celor 
veniți să asiste la întrecerile penultimei 
etape a campionatului republican pe 
echipe, a fost: „Unde va sări Ioianda ? 
Să ne așezăm cit mai aproape 1“ Am 
primit știrea că proba nu se va mai 
desfășura •— ca de obicei — la 
groapa din partea dreaptă a tribunei 
principale. Nu-i nimic... Să mergem 
în partea opusă, aleasă de data aceasta 
ca loc de întrecere pentru bunul motiv 
că era ferită de puternicele raiale de 
vînt. Ioianda se și afla acolo. Proba 

fusese programată mai de vreme, pentru

ță energie echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu același scor (3'/2— >/2) formații!: 
Cehoslovaciei și Spaniei și a termina.t 
la egalitate (2—2) cu Argentina, tre
când pe primul loc. Formația Iugo
slaviei a cîștigat 3 meciuri (cu 
-‘A—l1/?) învingînd consecutiv echi
pele R.F. Germane, Bulgariei și S.U.A. 
Iată celelalte rezultate: Runda a V-a: 
Elveția — Spania 3—1, Argentina— 
Austria 2—2, R.D. Germană — An
glia 2',/j—1%. Runda a Vl-a: R.F. 
Germană — Cehoslovacia 21/,—l1/,, 
S.U.A. — R.D. Germană 2—2, Ar
gentina — Elveția 2'/2—1'/2, Anglia— 
Austria 21/,— U/2. Runda a Vll-a:
R.F. Germană — Spania 3'/2—'/2, Ce
hoslovacia — Bulgaria 2*/2—1*/2, 
R.D. Germană — Austria 4—0 (I), 
Elveția — Anglia 2,/j—1‘/2. CLASA
MENTUL: L U.R.S.S. 19 p, 2. Iugo
slavia 18'/j p., 3. Argentina 17 p., 4.
R.F. Germană 15‘/2 p., 5—6. Ceho
slovacia, S.U.A. 15 p, 7. R.D. Ger
mană 13 p., 8. Elveția 12 p., 9. Aus
tria 11'/2 p., 10—12. Bulgaria, Spania, 
Anglia 10*/2 p.

sportivi pur- 
Populare Ro

lața tribunei principale 
tînd stema Republicii 
niîne și portretele conducătorilor Par
tidului și Guvernului. Gimnastele șco
lii medii hr. 4 au executat exerciții de 
ansamblu care au impresionat prin co
rectitudinea și perfecta sincronizare 
a mișcărilor. Apoi au apărut pe teren 
primele echipe de fotbal: reprezenta
tivele comunelor Darabani (Suceava) 
și Agăș (Bacău). Cu aceasta a în
ceput, de lapt, desfășurarea întrece
rilor finale.

Concomitent, în sala Voința, au 
început și disputele voleibaliștilor. 
Apoi concursurile s-au succedat 
ordinea programului stabilit.

O impresie deosebită a lăsat-o evo
luția gimnaștilor din comuna Focuri 
(raionul Tg. Frumos) și în special ti
nerii colectiviști D. Eftiniuță și V. 
Vodă. Spectatorii prezenți la întrece
rile de gimnastică au aplaudat căldu
ros frumoasele lor execuții, răsplătin- 
du-i astfel pentru munca de pregătire 
pe care, fără îndo'ală, au depus-o cu 
multă sîrguință. Dar nu numai gim
nastica e la loc de frunte în raionul 
Tg. Frumos. Tinerii țărani muncitori 
din acest raion au cucerit locuri frun
tașe la volei fete, fotbal și atletism. 
Aceste succese reprezintă un stimulent 
și o obligație pentru v„Lor: aceea de

în

ca tentativa de record mondial (se mat! 
îndoia cineva că se va încerca dobo— 
rîrea recordului?...) să nit mat Ii®» 
surprinsă — așa cum se întîmplase cir. 
o săptăniînă înainte — de lăsarea în
tunericului. „Ii ultimul meu concurs dirtc 
acest se eon și tare aș vrea să bat dim 
nou recordul — ne mărturisea ea. DacUt 
acum un an mi-ar fi spus cineva cil 
voi ajunge să încerc in 1958 la 1,83 m^. 
aș fi crezut că ride de mine, Pentru se
zonul acesta îmi propusesem 1,80. Dar" 
forma pc care am atins-o n-a mai as
cultat dc nici o planificare. Acum mUf 
gindcsc la 1,83 ca la cei mai firește 
lucru din lume...'.

întocmai ca la ultimele don® 
concursuri, Ioli a intrat în întrecere —« 
după ce celelalte săritoare își încheia" 
seră disputa la 1,60. Bineînțeles, dins 
prima 1 Aii urmat, tot din prima înccr— 
care: 1,70—1,75—1,80. în cealaltSl 
parte a stadionului, săritorii se „raz" 
boiati" și ei pe la 1,80... Ială și mim 
menț ii mult așteptat; ștacheta e rid»®» 
cată la 1,83.

Un elan impetuos, o bătaie energică.» 
săritura 1 Ștacheta este foarte ușorz 
atinsă în cădere, vibrează puțin dar —i 
cuminte — rămîne pe suporții ei! Re" 
coidul mondial —1,83 m— este fapU 
împlinit !

Rcsimțindu-se de pe urma frigului pă
ți imzător, Iclanda renunță de a încerc» 
la o altă înălțime.

Stabilind cel de al 5-lea record mon
dial din acest sezon, cu o performrințMî 
care o confirmă drept cea mai bu'iăi 
at'etă a lumii, Ioianda Balaș a cinstit, 
titlul recent primit de maeslră emeritMf 
a sportului. Bravo Ioianda, pentru stră
lucitul bilanț al sezonului atletic 195811

Dintre celelalte rezultate ale concursu
lui, trebuie amintit în primul rînd nouți 
record republican ia aruncarea discuiuiț 
femei realizat de maestra sportului î,ta» 
Mar.oliu. Campioana balcanică a inc ■putl 
întrecerea foarte bine, aruneînd suc
cesiv 46,29 m și 46,47 m. Au urmați 
trei aruncări mai siabe și abia ultimai 
aruncare a măsurat 47,28 m. Nou re
cord. superior cu 4 cm vechiului record! 
stabilit tot dc Lia Mauoliu, la 5 oclorrt» 
brie 1956.

Rezultatele probelor de viteză desfă
șurate sîmbătă au fost mult iufluențatoi 
de vilitul puternic din spate și decăi 
nu merită a fi luate în considerație* 
Alte rezultate : FEMEI. Suliță : Maria, 
Diți 50,05 m; înălțime: Eva Mayer* 
1,51 rn ; greutale: Ana Goman 14,19 infj 
E. Scheier 12,97 m ; M. Silaghi 12,57 iiiq 
200 m: I. Luță 2(5,0 sec : 400 m ; I— 
Luță 58,9 : G. Dumitrescu 59,5 ; M. Cu— 
țui 59,6 : disc : P. Simionescu 42,74 m” 
ștafeta 4>//IOO rn: Metalul 50,9; Rapid! 
51,7; FARBAȚI. Ciocan: N. Rășcii- 
nescu 58,55 m ; înălțime: X. Boboa: 
1,90 m ; C. Dumitrescu 1,86 m ; lungi
me : S. loan 7,02 m ; 10 km. marș: lf* 
Răcescu 45.55,4; M. Ncagu 46:36.0® 
200 m: Gr. Enache 22,4; suliță: AL* 
Bizim 67,47 m; greutate: N. Ivanon 
15,20 ni ; prăjină : Z. Szabo 4,20 m £ 
P. loan 4,10 ni; D. Gîrleanu și M* 
Tiaridaîilov 4,00 m. .<

PE ECHIPE: U.A.S.R. — Voinț® 
210-G9; C.C.A.—Voința 168-89 H 
U.A.S.R. — C.C.A. 172—138; Dinam» 
— Progresul 205—123; Dinamo—Re
colta 220—84 : Progresul —■ Recoltat 
188—117 ; Rapid — Constructorul 203—*• 
126; Rapid — Metalul 187—147; Me® 
talul — Constructorul 18S—137.

1. MANOLIU

a munci cu și mai multă rîvnă peri® 
tru realizarea unor succese și mai da» 
seamă!

Rezultate remarcabile au mai rca4- 
lizat tractoristul M. Angliei (S.M.T* 
Holboca, reg. lași) — 12 sec pe KW» 
m plat; lulia Grigoraș (comuna Pa— 
naci, raionul V. Dornei) — 13,9 seu» 
pe 100 m plat și 65,4 sec pe 400 ml 
plat; D. Răducanu (raionul MurgeniJI 
2:12,2 pe 800 m plat ș.a. Trebuie ară+t 
tat că rezultatele atleților au lost in
fluențate negativ de umiditatea exce
sivă a pistei, fată acunt campionill 
„Cupei Moldovei":

Potbal: echipa raionului Tg. Fru
mos; volei fete: raionul Tg. I rumosn 
volei băeți: comuna Sascut (Bacău)țJ 
atletism: 100 m: M. Anghel (S.M.T<» 
Holboca) 12 sec; 800 m: D. Răducanu» 
(Murgeni) 2:12Ji; 3.000 m: Gh. Zghie-*» 
ran (Itești, reg. Bacău) 10:11,2; lun
gime: P. Niga (Vaslui) 5,22 m; greu
tate: M. Motrescu (Fundul Moldovei)! 
9.22 ni; fete: 100 m! lulia Grigoraș» 
(Panaci) 13,9 sec; 400 m: tui a Gri® 
goraș 65,4 sec; lungime: Elena Za-H 
vaiduc (Tg. Frumos) 4,10 m; greu
tate: Eugenia Lealm (Bacău) 8,63 mjjț 
Clasamentul pe regiuni: 1. Iași; 24 
Suceava; 3. Bacău.

R. CALARAȘANUA



Campionatul republican de box pe echipe
t(y..C.A. — Dinamo Orașul Stalin

24—14
1.000 spectatori au plecat 

sîmbătă seara de la gala 
în sala Floreasca in care 
nu mai puțin de patru

St. Săraru (Dinamo 
St. M'ihăilescu (CCA);
(Dinamo Ur. Stalin) 

(CCA); pană: Ciș-

<35? peste 
filczamăgiți 
«desfășurată 
«evoluaseră , .
rmaeștri ai sportului! Fi au fost impre- 
isionați neplăcut dc nivelul tehnic slab 
ia! majorității partidelor, dc nenricepe- 
trea unor arbitri care l-au gratificat pe 
idinamovistul G. Popa cu o victorie 
Ticreală, de faptul că au asistat la 8 
imeciti'ri în loc dc 10 (vina este a echi- 
ipei dinamov.'ste care n-a prezentat oa
meni la semigrea și grea), de neaten- 
[ția boxerului N. Negrea (C.C.A.), ne- 
iatenți: care l-a costat, pc acesta o în- 
Ifrîngere prin k.o. (!) și îit sfîrșit de dc- 
izir.teresul organizatorilor care an pre- 
izentat un ring deteriorat, rcpârîndn-1 
ttocmai... în timpul desfășurării parti- 
IdUc"..
• Victoria echipei C.C.A. n-a surprins 
fce nimeni. Ne așteptam însă la mai 
mult din partea boxerilor militari și 
sperăm că în viitoarele evoluții vor 
justifica pe deplin prestigiul de care 
ise bucură în lumea pugi'.istccă. Rezul
tat? tehnice:

Cat. muscă: 
ODr..Sta'.in) b.p. 
fcoccș: G. Popa 
ib.p. V. Șchiopii 
:maș (CCA) b.p. C. Bohor (Dinamo 
Or. Stalin); semiușoară: V. Czekely 
ț(CCA) b.p. Gh. Drăgan (Dinamo Or. 
IStalin); ușoară: D. Btirlaș (CCA) 
Ib.k.o. (rep. I) Rcdicenco (Dinamo Or. 
IStalin): semimijlocie: D. Vasile (Di- 
tnamo Or. Stalin) b.k.o. (rep. 1) N. 
INegrea (CCA); mijlocie ușoară: Șerbii 
INeacșu (CCA) b.p. Ion Ailenii (Di- 
aiamo Or. Stalin); mijlocie: V. Tiță 
l(CCA) b.p. C. Peterman (Dinamo 
Or. Stalin). IL NAUM
iCcmbinaîa Cetatea Bucur-C.F.R. —

Marina Constanța 25—15
Sala de festivități a I.S.B. din str. 

IBcrzei s-a dovedit mîncăpătoare pen- 
Itni marele număr de iubitori ai boxu- 
IJtii, care au ținut să asiste sîmbătă 
®eara la evoluția boxerilor din cele 
idotiă ec.iipe. O desfășurare interesan
tă a avut-o partida dintre Albert blank 
f(București) și Dobre Pavel (Constan
ta), care — pînă la un moment dat — 
a avut caracterul unei partide de de
monstrație, caracter imprimat de 
țBlaiik. Aceasta pînă în repriza a Il-a, 
icînd un croșet la bărbie al constă țea- 
intilui l-a trimis la podea p? „decanul 
rfe virstă" al boxerilor noștri î:t acti- 
ivitatc. In repriza a Ilf-a insă, Blank 
'Iși depășește net adversarul, trimi- 
ltîndu-1 la podea. Gongul îl salvează 
însă pe Dobre > avei de la înfrmgere 
prin k.o.

f>Qspa poștașului” 
la ciclism

r Duminică dimineața s-au deslăști- 
jrat pe șoseaua București — Pitești 
întrecerile cicliste din cadrul „Cupei 
poștașului". Trofeul a revenit alergă
torilor de .'a C.C.A. (2 p.), urmați de 
P.I.'l. (4 i>.), Constructorul (6 p.) 
șa.

Rezultate tehnice: Cc.t. oraș: 1. V. 
IVoloșhi (P.T.T.), 2. N. Chiriacescu 
(Recolta), 3. ll:e Angliei (P. 1.T.): ju
niori: 1. I. Stoica (Voința), 2. D. Ro 
larii (C.C.A.), 3. Gh. Clfrcoiaș
XP.T.Î.); avansați: 1. Braharu (Vo
ința), 2. Fr. Czeke'y (C.C.A.), 3. D. 
Pop (Sirena). (V. IONESCU, cores
pondent).

Au luat sfîrșit finalele campionatului 
individual de popice

— IVasme iioh pe lisla campionilor —

Iată rezultatele tehnice: MUSCA: V. 
Vintilă (Constanta) b.p. Gh. Vereș 
(Buc.); COCOȘ: O. Eremia (B)—D. 
Răgătie (C) meci nul; PANA: M. 
Goanță (B) — St. Văcarii (C) meci 
nul; SEMIUȘOARĂ: P. Vizitiu (B)— 
C. Preda (C) meci nul; UȘOARA: 
Marin Ion (B) b.p. N. Stoenescu (C); 
SEMIMIJLOCIE: M. Stoian (B) b.p. 
Mircea Ionescu (C); MIJLuClE U- 
ȘOARA: A. Blank (B) b.p. Dobre Pa- 
vei (C); MIJLOCIE: victor Vlădescu 
(B) b.p. V. Vîivari (C): sEMIGRua: 
P. Zaharia (B) b.ab.r.I N.Topală(C); 
GREA: Gh. “ ‘
Tălmăceanu
C.S. Gloria

Rossler (B) b.ab.r.I. 1. 
(C). M. TUDORAN 
Galați — Spartac Bucu
rești 1Î—1»
19 (prin telefon).GALAȚ1,

Azi s-a desfășurat pe arena Loco
motiva, în fața a 2.000 spectatori, me-

C. S. U. București a câștigat 
eampioBiaiul republican mascolin 

Ia hochei pe iarbă

greu un rezultat de egalitate în
............... "----- *-*■. Pe

Ziua a doua a finalelor campiona
tului republican masculin de hochei 
ne iarba n-a adus clarificările aștep
tate. r " , 
cchi|)ei Progresul Giieorgh:eni 
rea C.
tul de ușor de Dinamo Oradea care 
în primul meci al turneului obținuse 
cu " ’ '
țața echipei Victoria București, 
teren însă, lucrurile s-au petrecut alt- 
Icl: Dinamoviștii crădcni au evoluat 
la un nivel net superior celui din pri
ma zi, și-au impus jocul și au’’domi
nat cu autoritate majoritatea timpului, 
dar n-au reușit să treacă de apărarea 
dîrză a studenților. Dimpotrivă, C.S.U. 
este cel care reușește să marcheze un 
gol valabil pe care însă arbitrul Mifsc- 
liaiig nu-1 acordă pe motiv că min
gea ar fi atins piciorul jucătorului. 
Rezultatul final: O—O.

Cel de al doilea jmeci al zilei o- 
pus echipele Progresul Gheorghieni și 
Victoria București. Spre deosebire de 
jocul slab făcut în prima zi a turneu
lui, jucătorii din Gheorghieni au lost 
superiori din punct de vedere tehnic 
și tactic, reușind să obțină victoria. 
iii au cîștigat cu 2—0 (1—0) prin 
purtctele înscrise de Kari (min. 15 șl 
68).

in urma rezultatelor de sîmbătă, în 
lupta pentru titiu rămîneau angajate 
Dmamo Oradea, care avea un meci 
greu cu Progresul Gheorghieni și 
C.S.U., a cărui sarcină părea mai u- 
șoară în fața Victoriei București. Di- 
namoviștii orădeni au dominat net re
priza întîia a meciului cu Progresul 
Gheorghieni. De altfel ei au reușit să 
concretizeze această dominare în
scriind prin Dulimov în min. 24. Cu 
toată revenirea din repriza a doua a 
jucătorilor din Gheorghieni, scorul 
rămîne neschimbat pînă la fluierul fi
nal : 1—0 (1-0).

Meciul C.S.U. —; Victoria, care 
părea o simplă formalitate pentru stu- 
itenți, s-a transformat într-un joc în 
care virtualii campioni și-au văzut 
titlul periclitat. Intr-adevăr, prima re
priză a aparținut Victoriei, pe care 
însă lipsurile tactice ale jucătorilor au 
îtnpiedicat-o să înscrie. In repriza a 
doua, studenții au trecut la ofen
sivă și în min. 62 Epure înscrie de 
aproape unicul gol al partidei. In fe
lul acesta C.S.U. reușește frumoasa 

După victoria obținută în țața 
.1 1'. —i se pă-

că C.S.U. București va trece des-

ciul de campionat dintre echipele Glo
ria și SpartaC. lntîlnirile au fost de 
un slab nivel tehnic (mai puțin cele 
de la pană șj muscă). Gălățenii au 
ratat victoria prin neprezentarea bo
xerilor de la categoriile semigrea și 
grea. Rezultate tehnice:

Cat. muscă: V. Mihail (G) b.p. M. 
Mihai (B); cocoș: V. lliuță (G) meci:nul
I. Stoica. (B); pană: M. Popa (G) 
b.p. D. Fierarii (B); semiușoară: M. 
Mușat (G) meci nul C. Calciu (B); 
ușoară: D. Cristea b.k.o. VI. Grigore 
(B); semimijlocie: I. Demeter (B) b.p.
1. Novac (G); mijlocie mică: St. Gojan 
(G) meci nul N. Niță (B); mijlocie: 
1. Cortiatis (G) b.p. Alex. Nicolae 
țB).

A. SCHENCKMAN,
V. PALADESCU 

corespondenți
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Epure (C.S.U.B.) i:i luptă pentru balon 
din meciul Dinamo Oradea

performanță de a cuceri titlul de cani- 
pioană republicană pe anul 1958, după 
un turneu al cărui clasament final are 
următoarea înfățișare:

i cu Timar (Dinamo Orari?a )• Fază
i—C.S.U. București 0-0 \

1. C.S.U. Buc. 3 2 1 0 3:0
2. Dmamo Oradea 3 1 2 0 2:1
3. Progr. Gheorghieni 3 1 0 2 2:3
4. Victoria Buc. 3 0 1 2 1:4

5
4
2
1

Srigore Lupancu (Stejarul Ploești) 
campion republican la proba completă 

de călărie
Cei șase concurenți prezenți la star

tul campionatului republican de că
lărie proba completă, au fost supuși 
sîmbătă dimineață uneia dintre cele 
mai grele încercări: proba de fond 
pe o distanță de 27 km. presărată 
cu mai multe obstacole fixe. F'avo- 
riți în această probă porneau călă
reții de la C.C.A., Virgil Bărbuceanu 
și Gheorghe Langa, care se clasaseră 
primii în proba de dresaj. Dar iată 
că, deși a avut puțini participant!, edi
ția din acest an nu a fost lipsită 
de interes și mai ales de... surprize. 
Traseul probei de fond a dat mult 
dc furcă concurenților care au avut 
cel mai greu obstacol în oxerul, în
semnat cu numărul 5. ■ Aici’ au fost 
penalizați mai toți concurenții cu 
excepția tînărului Grigore Lupancu 
care a avut în tot timpul probei o 
comportare excepțională. Pînă la urmă 
au mai rămas în concurs doar patru 
călăreți (Langa cu Cabala și Ghițu- 
ran cu Bambus fiind eliminați). Cel

Dinamo ISucurești, 
din nou, campioană republicană 

la polo
Ediția 1958 a campionatului catego

riei A de polo pc apă poate fi conside
rată ca încheiată, deoarece singura 
partidă restanță (Ștart București—Ile
for Tg. Mureș) programată astăzi la 
ștrandul Dante Gherman, ora 15, nu 
mai poate afecta, în mod practic, con
figurația actuală a clasamentului. Di- 
namoviștii din București au cucerit 
pentru a doua oară titlul de campioni 
republicani. Ultima ©tapă, disputată 
ieri în. Capitală, a reunit pe toate cele 
șase echipe participante la competiție. 
Cele trei partide programate au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate: Di
namo București—Știința Cluj 8-2 (3-1). 
Au marcat: Popescu (4), Zahan (3) 
și Bădiță pentru dinamoviști și Dan

< w

,-r

a 4-1 

mai bun rezultat 1-a obținut Grigore 
Lupancu (Stejarul Ploești) pe calul 
Falnic. El a fost penalizat doar cu 
1,4 puncte față de cole 68. cît a 
totalizat Bărbuceanu, cel de al doilea 
clasat. Acest rezultat îi asigura tînă- 
ru-lui Lupancu titlul de campion re
publican chiar dacă în ultima probă 
(obstacole cat eg. ușoară) desfășurată 
ieri dimineață el ar fi doborît 3 obsta
cole. Evoluția lui Grigore Lupancu în 
proba de obstacole, unde a avut doar 
o singură penalizare, a dovedit că 
tînărul călăreț ploeștean a cucerit o 
victorie pe deplin meritată pentru care 
atît el cît și antrenorul său Petr? 
Roșea merită felicitări. Iată rezulta
tele pentru toate cele 3 zile de con
curs: 1. Grigore Lupancu (Stejarul 
PI.) pe Falnic, campion R.P.R. cu 
66,07 p.; 2. V. Bărbuceanu (C.C.A.) 
pe Merzuh 99 p.; 3. Gh. Langa 
(C.C.A.) pe Fulger 141,6 p.; 4. Gh. 
Ittja (C.S.A. Buc.) pe -Siminic 260.67 p.

O. GiNGU 

ciu, Szabo pentru studenți. H. Iacobini 
(București) a condus bine formațiile 
Dinamo : Frățilă — Bădiță, Zahan —-i 
Ai. Popescu—Kroner, Csiszer, Culiniacțj 
Știința : Csuros —■ Mayer,. Danciu —« 
Szabo —■ Doleanu, Maxim, Cosma.

C.C.A.—Ilefor Tg. Mureș 8-4 (2-2)j 
Au marcat: Șt. Ionescu (3), Grințescu 
(4) și Iosim pentru învingători, și 
Deak, Both, Simon (2) pentru învinși; 
Arbitrul N. Nicolaescu (București) a 
condus’cu greșeli formațiile: C.C.A.: 
Marinescu — Blajec, Iosim —• Marchi-; 
țiu—Crișan, Grințesou, Șt. Ionescu.' 
Ilefor: Csiszer — Nașca, Vereș — Siș 
inon —, Meder, Dcak, Both.

C.S.U. București — Ștart București
4-2  (0-1). Au marcat: thirvăsuță'- (3) 
și Zâne pentru studenți, și Naum, Ghi- 
dale pentru Start. N. Bliilaru (Buc.) a 
arbitrat corect echipele: C.S.U.: M; 
Ștefăncscu — Zâne, Chiriac — Var4 
lam — Cloșcă, M. Vasiliu, Chirvăt 
sitfS.

Start: Bendu — Ganga, Ghidale —! 
Nagy — Naum, Firoiti, A. Ionescu. i 

CLASAMENTUL.
1. Dinamo București 10 10 0 0 72:20 20
2. C.C.A. 10 7 0 3 50:33 14
3. Ilefor Tg. Mureș 9 5 0 4 45:41 IO
4. C.S.U. București 19 4 0 6 27:42 8
5. Știința CkiJ 10 2 0 8 28:58 4
6. Start București 9 1 0 8 13:52 2

Etapa ramurilor nule 
în campionatul de rugbi
Surpriză Ia Timișoara, unde C.C.Ai. 

nu a putut întrece Știința !

Rezultatele tehnice ale etapei a 
XlII-a : Constructorul—Dinamo 3-3 
(0-0), Știința Timișoara—C.C.A. 
0-0, C.S.A. Ploesti—Progresul 3-3 
(0-3), C.S.U. Buc.—C.SJYI.S. >-:-i
3-11  (0-0), Rapid—C.F.R. Gr.
Roșie 5-19 (5-11).

In cel mai important meci al etapei 
s-au întîlnit Constructorul (locul IV îr 
clașament) cu Dinamo, situată pc lo
cul secund, în imediata apropiere a li
derului. Intr-o asemenea confruntare 
s-a jucat cu dîrzenie, accentul princi
pal punîndu-sc pc rezultat. Intr-ade 
văr, protagoniștii au neglijat parte; 
spectaculară, desfășurînd un joc ner 
vos, cu greșeli tehnice dc o parte ș 
alta, remarcate mai ales în efectuare; 
paselor și în prinderea baloanelor. Re 
zultatul egal (3-3) cu care a luat sf-îr 
șit meciul este echitabil.

Am reținut partida prestată de lor 
dăchescti, Ghiondea, Zlătoianu. Sebe 
Ionescu, Graur (Din.) și Răditlescu 
P. Niculescu, Mehedinți, Mateescu ș 
frații Sava (Constructorul). Nu gutei; 
să încheiem aceste rînduri fără a con 
damna jocul inadmisibil de dur al In 
AWea (D.) și Chiosea (C.) care ală 
turi de Doruțiu (D.) au fost elimina" 
pe drept de pc teren.

(C. r
• La Timișoara surpriza etapi 

fost furnizată de Știința care a reuș 
un meci egal cu C.C.A. (0-0). Este 
nouă performanță de valoare care s 
înscrie în palmaresul echipei timișc 
rene. (Al. Gross — coresp.).

o Important pentru partea infc 
rioară. a clasamentului, jocul C.S.LL- 
C.S.M.S. Iași s-a terminat cu un r< 
zultat pe cît dc surprinzător pe at 
de concludent: 3-11. S-au remarc; 
din echipa ieșeană fia lean și Poser 
berg, iar de la bucureșteni Borșar: 
(Al. Paulescu — coresp.).

® C.F.R. Gr. Roșie și Rapid au fu 
nizat un joc frumos. In ciuda faptul 
că a conclus cu 5-0. Rapidul a ced. 
pasul în fața superiorității tehnice 
caprpionilor. Cei mai buni : Vuse 
Morarii, Stoenescu (C.F.R.), Litsca 
Ani și Bănică (Rapid). (V. Hossu • 
coresp.).

r în ultima zi a finalelor campiona
tului reptiblicrn individual de popice 
iau fost martori: unor pasionante dispute 
ipemtrii cucerirea titlurilor la pro- 
Ibele clasice și izolat?. Supremația de- 
Hinută de maestra sportului din Tg. 
'Mureș, Margareta Szemany, la proba 
clasică de 100 bile mixte a fost asal- 
Itată de jucătoare.? feroviară 1 lorica 
ILăpușan (Rapid București) care din 
{primele 50 de bile a doborit 212 popi- 
ice. In manșa a doua, pc o pistă mai 
Igrea nu a dat deci! 6 bile ,.goale", în 
ischimb a „spart" de o manieră exas- 
jperantă, realizînd doar 175 p. d. și 
Iratînd o mare oo.izie dc a ocupa pri- 
antil loc în clasament. La proba inas- 
icttlină Toma Tudor (Voința Craiova) 
iți Iosif Munteanu (Voința Sibiu) se 
;g;iseu după terminarea concursului 
Ha egal tite de puncte : 831 p. d. Ba
rra ful (20 bile) a dat c’știg de cauză 
ttalentatului Toma Tudor care învin- 
jgîiid cu 89-80 p. d. a devenit campion 
ral țarii la proba de 200 bile mixte. 
țTînărtil șofer de la Metrom Orașul 

.’Stalin, Gh. Pestenieanu a îmbrăcat 
{pentru prima oară tricoul de campion 

cîștigînd proba de 1C0 bile izolate cu 
un procoitaj valoros, 278 p. d. (cu 2 
popice sub norma de maestru). Erica 
Arion care deținea șefia clasamentu
lui la proba feminină a fost întrecută 
în ultima zi de jucătoarea llctia Nagy 
(Oțelul Roșu Tg. Mureș) care a rea
lizat 232 p. d. Iată clasamentele finale 
la ultimele patru probe. 100 bile mix
te femei: Afargareta Szemany (V. Tg. 
M.) 398 p. d., Olimpia Popescu (Rec. 
Buc.) 394 p. d., FI. Lăpușan (Rapid 
Buc.) 387 p. d. 200 bile mixte băieți: 
Toma Tudor (V. Craiova) 831 p. d., I. 
Munteanu (V. Sibiu) 831 p. d. (Tu
dor—Munteanu baraj 20 bile 89-80), 
Ivan Victor (Petrolul Ploești) 807 p. 
d. 100 izolate femei: Bona Nagy (O. 
Roșit Tg. M.) 232 p. d., Erica Ar on 
(Rec. Buc.) 226 p. d., Olimpia Po
pescu (Rec. Buc.) 215 p. d. 100 izo
late băieți: Gh. Reștemeanu (Metrom) 
278 p. d., Gh. Amărăieanu (V. Craio
va) 264 p. d.. Ștefan Regep (Loc. 
Constanța) 261 p. d., losf Szabo 
(C.S.O.) 261 p. d. (Regep—Szabo ba
raj 10 bile 24-14 r> d ).
gș > ' JIU iOANIȚEȘCU.

Nichifor Tavara, Rodica Petrescu și Mircea Anastasesc\ 
campioni republicani la caiac-canoe fond

Sîmbătă, pe Herăstrău, participanții 
la campionatul republican de caiac- 
canoe fond au avut de înfruntat o 
vreme neprielnică, cu vînt puternic, 
care a influențat în oarecare măsură 
rezultatul curselor. Confirmîndu-și va
loarea, Nichifor Tardra a condus cu 
destulă autoritate plutonul dc 10 ca- 
noiști în primele trei din cele cinci 
ture ale traseului 20 !tm. Trebuind 
să scoată apa din canoe, se dezechili
brează, își pierde perna și... aproape 
un minut față de urmăritorul său di
rect Igor Lipalit. Pe ultima parte a 
parcursului revine însă puternic și 
cîștigă. Trebuie să arătăm totuși că 
Igor Lipalit, mai ușor ca greutate, a 
fost la rîndul lui handicapat de vîntul 
puternic din față pe ultimele sute de 
metri, unde a lăsat secunde prețioase.

De remarcat comportarea meritorie a 
tînărului Igorov de la Dunărea Brăila, 
sosit pe locul 7. Iată clasamentul pri
milor 6: 1. Nichifor Tarara (C.C.A.) 
112 min. 23 sec.; 2. Igor Lipalit (Di
namo) 112:36; 3. Serghei F’Kip 
(C.C.A.) 115:09; 4. Iacovici (Dinamo) 
118:57,3; 5. Ichim Lipalit (Dinamo) 
119:18; 6. Azizoaie (Din.) 121:31.

La caiac simplu feminin, Rodica Pe
trescu a trebuit să se întrebuințeze la 
maximum pentru a depăși pc tînăra 
Elena Lipalit și a reedita victoria de 
anul trecut. Iată ordinea sosirilor la 
capătul celor 10.000 m: 1. Rodica Pe
trescu (C.C.A.) 52:27,1; 21 Elena Li
palit (Dinamo) 52:56; 3. Doina Rația 
(Dinamo) 53:22,4; 4. Cornelia Prisă- 
caru (Dinamo) 54:31,8; 5. Viet ria 
Gheorghe (C.C.A.) 54:44,2; 6. Ana 
Budu (C.C.A.) 55:19,2; 7. Tereza Rer- 

tes (Rec.) 55:43,5; 8. Aurelia Nic 
lescu (D) 62:24,0.

întrecerea pe 20 km. a caiacișttk 
desfășurată duminică pe un tin 
foarte friguros, a revenit net — pent 
a treia oară — dinamovistu'm Mi 
cea Anastasescu, secondat, de Do 
Bardaș, singurul reprezentant 
C.C.A. care a reușit, de ai'.tfel, ră 
claseze în primele locuri. Clasamer 
1. Mircea Anastasescu (Dinarr. 
91:12; 2. Dorn Bardaș (C.C.A 
92:37,3; 3. 1. Sideri (Dinamo) 93:57.
4. Grigore (Dinamo) 94:19,3; 5. E 
lint (Dinanio) 94:51; 6. Barbu (1 
hamo) 95:55,2. Participare masiv 
21 concurenți !

In clasamentul pe echipe, pe p 
mul loc s-a clasat DINAMO care 
prezentat un lat valoros, omogen.

N. M.



Echipa probabilă a Ungariei 
pentru jocul cu Romînia

r In urma celor trei etape desfășurate 
în decurs de numai 8 zile, fotbaliștii 
din pi ima categorie a campionatului 
maghiar au lost supuși unui dificil exa
men Derbiul etapei de .miercuri l-.a 
tons ti tu it meciul M.T.K.-7-tîouved,, ter
minat la egalitate : 1-1. Vasas a rea
lizat același scor cu- Diosgybr iar 
IJjpcsr Dozsa a întrecut Vasulas cu 
4-1, în ■ timp ce Ferencvaros a învins 
în deplasare pe Dorpg cn 3;-2. In eta
pa de ieri s au înregistrat următoarele 
rezultate : M.T.K.—Diosgijur 2-0, \'a- 
sutas—Csenel 3-2,- Dpețscț—ilotived 1-0, 
Vasas-F erencvaroș TȚ), Șaigotarjan—

Ieri în categoria C la fotbal
SERIA I

Petrolul Moinești — Sp. Muncitoresc 
Rădăuți 2-1 (1-0).

Gloria Dorohoi — Textila Botoșani 
1-1 (1-1).

CSMS II Iași — Minerul CI. Moldo
venesc amînat la 22 octombrie.

Textila Buhuși — CSA Bacău 1-2 
(0-1).

C.F.R. Pașcani — Unirea II Iași 
1—0 (2—0).

ETAPA VIITOARE (2 noiembrie) : 
CFR Pașcani — Minerul CI. Moldove
nesc, Sportul Muncitoresc Rădăuți — 
Textila Buhuși, Peitro'ul Moinești — 
CSMS 11 Iași, Textila Botoșani — CSA 
Bacău, Unirea II Iași — Gloria Doro- 
feoi.

SERIA A 1I-A
Industlia Sîrrnej Brăila — Victoria 

Buzău 0-3 (0-2).
Comb. Polig. Buc. — Gloria CFR 

Galați 2-0 (1-0).
SNC Constanța — Dinamo 9 Bucu- 
'• 2-1(21).
cimentul Medgidia — Ancora Galați

5-1  (1-1)-
Știinta Galați — IMUM Medgidia 

D-0.
ETAPA VIITOARE (2 noiembrie) : 

SNC Constanța — Știința Galați,

Finala
:ampionatuiui feminin de șah

Sîmbătă și duminică finala campio
natului feminin de șah a cunoscut un 
tirogiam încărcat. S-au desfășurat două 
•unde și partidele întrerupte în rundele 
mtciioare. Apropierea finișului a acce- 
‘erăt într-o bună măsură ritmul dispu
tei. Elis.abeta Polihroniade a reușit (din 
ion) să treacă singură pe primul loc, 
uînd un avans de un punct față de 
Maria Pogorevici, care a întrerupt în- 
r-o poziție mai slabă partida cu Mar-

■eta Teodorescu. In puternică reve- 
, Natalia Iliescu (a cîștigat la Mar- 

jăreta Teodorescu și a întrerupt în po- 
riții superioare cu Rădăcină și l'dudcc) 
mienință și ea primele locuri. Irina Tzi- 
ron, și-a îmbunătățit simțitor jocul în 
aceste runde, cîștigînd la Veturia Siniu 
;i Domnița Macri. Dintre celelalte re
alitate remarcăm victoria Doinei Mayer 
a Sanda Filipescu (a cincia în șase 
•unde) și a Silviei Zamlirescu la Elena 
Jdudec.

înaintea ultimelor trei runde clasa- 
nenlul este următorul: 7. Polihroniade 
10 p., 2. PogOrevi'i 9 p. (1), 3. Rei- 
:her B'/? p (1). 4-7. Giurbiu (2), Fried- 
nan (1). Filipescu. Pereuosnic 7'1-2 p.. 
■t-IO Biescu (2), Ududec (l), Si galas 
rl) 7 o, 11-12. Teodorescu (1). /.am- 
’irescu 6','- p, 13-14. Tzifron, Mayer, 
> p., 15. Manolescu 5 p. (/), 16. Simu 
l‘/2 />. (?), 17. Rădăcină 4 p. (1). 13 
Macri 2 p.

Astăzi dimineață între orele 9-1-1 se 
joacă partidele rundei a XV-a.

REUNIUNEA de simbata
Alergările amatorilor continuă să exer

cite o puternică atracție. Premiul Buuea, 
în care au condus actrițe și (jctoai, a 
dat loc unei lupte pasionante, încheiata 
cu victoria lui Theo Pariisch, c .re a mi
nat fără greșală pe ipa Sînz.ana. Locul 
al doilea l-a ocupat Rozalia Avram, care 
a condus curajos pe armăs. rul Jovin.

I. Secera (Vasile Gh.) 1’44,3, Fhuieră 
vînt, Fugar. Cota: 2,SC—93,43.

II. Spic (Avram G.) l’U>,3, Crlșana,
Basm II. Cota: 2,50—9,23—24,u0.

III. EaltGg (Avram G.) 1’30,6, Someș II, 
Voluta. Cota: 2,7G—15,40—6.60.

IV. Sînziana (Theo Păriisch) 1’35,9, Jo- 
vin, Hkrvin. Cota: 6,90—93,00—75,10.

V. Zorit (Bonțoi V.) 1’23’8, Berna,
Oțel. Cota: 6,IC—78,7c—39, 220.10.

VI. Ticău (Icnim C.) 1’25,9, Arnica,
Bahtui. Cota: 4,20—48,70—96,80.

VII. Zdravăn (Popescu Gh.) 1’35,8, So
nata. Eezca. Cota: 41,40—43,4'2— 98,70.

PUȘA A CÎȘTIGAT PREMIUL
REPUBLICII

Ieri s-a disputat principala alergare 
din stagiunea de toamnă, premiul Repu
blicii!. După o luptă prelungită, victoria 
a revenit iepei Pușa, care pleacă la her 
Chelia după o serie de strălucite succese.

Miskolc 3—0, Tatabanya-Szombathely 
3-0, Gtjor—Dorog 1-1. In clasament 
conduce M.T.K. cu 12 p. urmată de 
Vasas II "p., ifjpești-Dozsa 9 p. etc. 
Loturile definitive nu au fost încă al
cătuite, ele urmind să fie stabilite în 
cursul zilei de inline. Totuși, antreno
rul Lajos Baroti a anunțat că echipa 
probabilă .a primei reprezentative ma
ghiare care va juca duminică la Bucu
rești va fi următoarea : Bako, (Geller, 
Tbrck)-Matrăi, Sioos, Sarosi-Boz'ek, 
Berendi-Sandor, Gbrocs. Budai, Ticht, 
Bcncsics.

Pitești

Rovine

Reg.

IMUM Medgidia — Victoria Buzău, 
Gloria . CFR Galați — Cimentul Medgi
dia, Dinamo 9 București — Comb. Po
lig. Buc., Ancora Galați — Ind. Sîrmri 
Brăila.

SERIA A III-A
Oltul Tr. Măgurele — ITB București 

1-1 (1-1).
CSU București — Unirea

1-0 (1-0).
Metalul Tîrgoviște — CFR 

Craiova 0-1 (9-1).
Dinamo Craiova — Rapid 

Ploești 3-2 (2-0).
Confecția București — Dunărea Co

rabia 0-1 (0-1).
ETAPA VIITOARE (2 noiembrie.) ; 

Dinamo Craiova — Confecția București, 
Dunăiea Corabia — CFR Rovine Cra
iova, 1TB București — Rapid Rog. 
Plcești, Unirea Pitești — Metalul Tir- 
goviște, CSU București — Oltul Tr. 
Măgurele.

SERIA A IV-A
Mureșul Toplița — Alimentara Tg. 

Mureș 10 (0-0). e
Chimia Făgăraș — Torpedo 3-1 (3-1).
Voința Tg. /Mureș — Textila Sf. 

Ghecrghe 0-2 (0-2).
Metaalul Aiud — Partizan Reghin

4— 0 (1—0).
ETAPA VIITOARE (2 noiembrie) : 

Alimentara Tg. Atureș — Rafinăria 
Cîmpina, Partizan Reghin —Textila Sf. 
Gheorghe, Metaiui Aiud — Mureșul 
Toplița, Torpedo — Voința Tg. Mureș, 
Carpați Sinaia — Chimia Făgăraș.

SERIA A V-A
Stăruința Satu Mare — Tisa Sighet 

amînat la 23 octombrie.
Dinamo Baia Mare — Ariesul Turda 

3-0 (1-0).
Recolta Cărei — Someșul Satu Mare 

1-0 (1-0).
Rapid Cluj — Rapid Oradea 2-0 

(2-0).
Voința Oradea — CFR Cluj 0-1 (0-0),
ETAPA VIITOARE (2 noiembrie) : 

Recolta Cărei — Voința Oradea, CFR 
Cluj — Tisa Sighet, Arieșul Turda — 
Rapid Cluj, Someșul Satu Mare — Di
namo Baia Mare, Rapid Oradea — Stă
ruința Satu Mare.

SERIA A VI-A

Metaiui Otelul Roșu — Flacăra Tg. 
Jiu 8-0 (2-0).

Indngrara Arad — Metalul Bocșa Ro- 
mînă 0-0.

Drubeta Tr. Severin — Olimpia Re
șița 7-1 (2-1).

CFR Simeria — Aurul Brad 1-0 
(1-0).

Unirea Rin. Vîlcea — U. -AL Cugir
5- 0 (4 0).

ETAPĂ VIITOARE (2 noiembrie) : 
Aurul Brad — Flacăra Tg. Jiu, Olim
pia Reșița — Metalul Oțelul Roșu, In- 
dagrara Arad — Unirea Rm. Vîlcea, 
Drubeta Tr. Severin — Metalul Bocșa 
Romîi’.ă, U. M. Cugir — CFR Simeria.

I § MS K
Cea de a doua sosită, Văduva, a marcat 
deasemenea o valoare ridicată.

REZU LTAȚELE REUNI UNII
I. Gib (Petcu A.) Leonel, Răsărit. Cota 

5,10—6,40.
II. Ping-Pong (Stoian P.) Vulpea, Ra- 

dovanca. Cota: 2,4-0—37,10—6,70.
IFL Sovata (Stoian P.) Nașa mea, Fer- 

dubice. Cota: 1,80—8,30—9,20.
IV. Cazac (Stoian Gh.), S'iep Jvstin. 

Cota 1.4<*—38,—7
V. Natașa (Petcu A.), Sonata, Naiba. 

Cota: 10,60—52, W—82,10.
Vi. Pușa țc.iLu Gx.), Văduva, Gal. 

Cota: 4,50—13,88—100,50.
VII. Cadet (Iorga C.) Fascal, Cer se

nin. Cota: 4,30—104,20—72,90.
VIII. Nurlia (Stoian p.), Sibianca, No

rocoasa. Cot.: 1,50—11.40—17.70.
INTRE CIȘTIG ATORT

Miercuri 22 octombrie se va disputa 
premiul Artiștilor, în cave ver conduce 
actrițe și actori câștigători în alergările 
precedente. In această alergare vor par
ticipa: Pack 1700 (Ion Cipriank Tămîios 
1720 (C. Nencșu), Vulcan 1740 (Lilian?. 
Tomescu), Crenguța 1760 (Jeny Argeșc-a- 
nu), Bega 1760 (Olga Tudcrache), Triumf 
1760 (C. Eiefterescu), Valea Canei 1780 
(Dan Nicol'e), Amica 1780 (Ileana Mîn- 
drilă), Chiostec 1780 (Doris Cijmei).

Corvinu! Hunedoara și Rapid ii București 
continuă să conducă în categoria B

Pop, fundașul echipei Pcresta Fălticeni', a fost mai iute și a respins cu capul 
mingea pe care o urmărea și Radu Tudor (Metalul Titanii) ■— dreapta. In 

poartă, Mocanu (Foresta) este gata să intervină.

Seria I
CORVINUL HUNEDOARA — 

A.M.E.F.A. ARAD 1—1 (1—0)
Ambele echipe au luptai cu notărîre 

pentru rezultat. In prima repriză 
Ccrvinul a dominat insistent, dar nu 
a concretizat decît o singură dată 
prin Tetea în min. 37. Cu nouă mi
nute mai înainte, Zapis 11 a ratat un 
penalti. In min. 70 Jerger centrează 
de pe partea dreaptă și Rennich in
troduce cu capul balonul peste Nicu- 
lescu, ieșit inoportun din poartă.

CORVINUL: Nicu'.escu-Coicm, Ghec, 
Calotă-Tătaru, Smărăndesctt-Pîrvu, Te
tea, Zapis II, Oprea, Nistor.

Ă.M.E.F.A.: Kisș-Juhasz, Dușan, Bu- 
zeșan-Jcrger, Rennich-Chitic, Izdrăilă, 
Petz, Mercea, Ristin.

C. Moraru și O. Rațiu, corcsp.
STIINTA CRAIOVA — TRACTORUL

ORAȘUL STALIN 1—0 (1—0)
Jocul a fost destul de viu și rapid, 

plăcind spectatorilor prezenți în nu
măr mare. Știința a jucat mai bine 
și a meritat victoria obținută prin 
golul marcat de Dilă (min. 38).

I. Motoc, coresp.
GAZ A1ETAN MEDIAȘ — C.F.R. TI

MIȘOARA 3—1 (3—1)
Medieșenii și-au apropiat victoria în 

prima repriză, cîixl, jucînd cu pase 
în adîncime, a.ti domingt majoritatea 
timpului, în timp ce oaspeții au ata
cat sporadic și fără eficacitate. După 
pauză jocul devine anost. Au marcat: 
Noian (min. 3), Staudt (min. 20). 
Gross (min. 42 din 11 m) pentru Gaz 
Metan și Enderle (min. 44) pentru 
C.F.R. Dan Vinti'ă, corespondent

C.S. ORADEA — MINERUL 
LUPENI 0—1 (0—0)

Orădenii au suferit ieri a treia In
fringe™ pe teren propriu în acest 
campionat I Totuși echipa a arătat un 
oarecare reviriment față de ultimele

Loturile reprezentative de fotbal s-au pregătit 
pentru jocurile cu Ungaria

(Urmare din pag. 1)

condus cil 1—0. Rezultat final: 1 — 1 
(0—0). In prima repriză au jucat 
formațiile: LOTUL B: Voinescu-Cojo- 
caru, Lazăr, Soare-Jenei, Mihăilîsru- 
Cacoveanu, Fusulan, Zaharia, Mesza- 
roș 11, Vasilescu. ȘTIINȚA CLUJ: Ni- 
coară-Roman, Mureșan, Costin-Geor- 
geseu, Crișan-Ivanovici, Muntaanu, 
Petru Emil, Lutz, Moldovan. In
min. 3, Munteanu trage în bară.
Voinescu se remarcă apărînd două 
șuturi periculoase ale lui Pe
tru Emil și Moldovan. In min. 30, 
Voinescu este înlocuit cu Cosma. In, 
cea de a doua parte a jocului, la 
Știința intervine o singură schimbare: 
în locul lui Moldovan intră Suciți. 
Lotul B prezintă o formație mult 
schimbată: Cosnia-Nagy, Lazăr, Soare- 
Hidișan, Szigeti-Zaharia, Fustlin, 
Meszaroș 11, Lereter, Vasilrscu. Pri
mul punct este înscris în min. 59 
de Petru Emil la o învălmășeală.. 
De-acum, inițiativa este preluată de 
lotul B. în formația căruia se mai 
produce o schimbare (min. G0): 11a- 
șoti îl înlocuiește pe Fusulan. I'așoti 
este și acela care aduce cgalarea 
în min. 79 (I — 1).

RADU FISCH, coresp. regional 
® PLOEȘTI, 19 (prin telefon). ■— 

Partida dintre selecționata tineretului 
și Petrolul Ploaști terminată cu sco
rul de 2—2 (1—0) a satisfăcut în special 
în repriza.a doua cînd fazele de gol 
au alternat cu iuțeală de la o poartă 
la alta. Se'ccționabili: au jucat mai 
bine în prima parte a meciului, cînd 
s-a remarcat o bună legătură între 

meciuri. Intr-adevăr, C.S.O. a domi
nat 60 minute din meci, dar- atacanții 
au ratat toate ocaziile. In a doua 
jumătate a reprizei secunde, oaspeții 
își revin, organizează cîteva atacuri 
și reușesc să marcheze golul victoriei 
în min. 77 prin Creir.iceanu.

M. Pop, corespondent
C.S.A. SIBIU — C.S. TG. MUREȘ 

2—0 (2—0)
Au marcat: Dragoman (min. 27) 

și Roman (min. 38).
C. Pitaru si I. Pantelimon, coresp. 

C.F.R. ARAD’ — INDUSTRIA SiR- 
MEI C. TURZ11 0—0

Rezultatul de pe teren oglindește fi
del desfășurarea meciului. In min, 39 
Ioanovici (C.F.R.) și Apostolache 
(Ind. Sîrmii) au fost eliminați pen
tru lovire reciprocă. A condus bine 
arbitrul Eugen Bucșa (Sibiu).

Șt. Weinberger coresp.
C.S.M. REȘIȚA — MINERUL BAIA 

MARE 2—0 (0—0)
Jocul s-a caracterizat printr-un duel 

permanent între apărarea oaspeților 
și atacul reșițean. Apărarea băimăre- 
nitor, în frunte cu portarul Feyes, a 
rezistat pînă în min. 75, cînd, la o 
învălmășeală, Mateon deschide scorul. 
In min. 88 Urcan mărește diferența 
la 2-0.

ETAPA VIITOARE (2 noiembrie): Ind. 
Sîrmii C. Turzii — Știința Craiova, 
C.F.R. Timișoara — Tractorul Orașul 
Stalin, Minerul Baia Mare — C.S. Ora
dea, C.S. Tg. Mureș — Corvinul Hune
doara, A.M.E.F.A. Ar.-.d — Gaz Metan 
Mediaș, C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad, 
Minerul Lupeni — C.S.A. Sibiu.

CLASAMENTUL
1. Ccirvinul Hunedoara 8 5 2 1 17: 9 12
2. A.M.E.F.A. Arad 8 4 2 2 12: 7 10
3. C.S.M. Reșița 8 4 2 2 IO: 7 10
4. C.S.A. Sibiu 8 4 2 2 15:12 10
5. Minerul Lupeni 8 4 2 2 ll:li2 10
6. C.F.R. Arad 8 4 1 3 14: 8 9
7. Ind. Sîrmii C. Turzii 8 •y 3 2 6: 5 9
8. C.S. Tg. Mureș 7 3 1 3 9: 8 7
9. Tractorul Cr. Stalin 8 3 1 4 11:10 7

16. Gaz Metan . Medii.<ș 8 2 3 3 18:10 7
11. C.F.R. Timișoara 8 2 2 4 8:12 6
12. Știința Craiova 8 2 1 5 9:16 5
13. C.S. Oradea 7 2 0 5 5: 8 4
14. Mineral Baia Mare 8 0 4 4 8:21 4

compartimente iar atacul a combinat 
frumos mai ales pe aripa stingă. Li
nia de halfi Bodo-Stanc.ii a alrnien- 
tat în permanență înaintarea cu 
pase utilizabile și a luat parte la 
fazele finale. Golurile au fost înscrise 
de Copil (min. 11), Georgescu (min. 
49), Voica (min. 73) și Babone (min. 
79). Au jucat următoarele formații: 
Lotul R.P.R. Tineret: Todor (Uțu)- 
Nagy, Motroc, Staicu (Panait H)-Bo- 
do, Stancu-Copil, Țircovnicu (Seredai), 
Asan (Ene II), Georgescu, Văcarii 
(Dragoi). Petrolul: Roman (Sfetcu)- 
Pahonțu, Marinescu, Topșa- Neacșu, 
Tabarcea-Voica (Babone), Constaoti- 
nescu, Babone (Voica), .M. Marcel, 
Bădulescu (Brtescu min. 18).

M. BEDROSIAN-coresp.
® Juniorii au făcut o verificare se

rioasă a potențialului echipei, întîl- 
nind echipa"C.S.M.S. lași, una din 
fruntașele serici a 11-a a categoriei B. 
Juniorii au realizat o partidă destul 
de bună, care a evidențiat forma în 
care se află linia de fund și portarul 
Andrei, dar a -arătat și unele defi
ciențe care mai există în linia de Îna
intare: cvintetul ofensiv a reușit de 
puține ori să realizeze faze frumoase, 
clare. Mijlocașii au alimentat cu su
ficiente mingi utilizabile atacul.

Rezultatul partidei: 1 — 1 (1—0) prin 
punctele marcate de Popa în min. 5 
pentru selecționata de juniori și Po- 
logea (min. 55) pentru C.S.M.S. Iată 
formația întrebuințată de juniori: 
Andrei-Zanca, Covaci, Rădulescu- 

-Cbețan, Surdan-Igna, Varga, Dadeș, 
Popa, Matei.

M. T.

Se?ia II
RAPID II BUCUREȘTI—FLACARA 

MORENI 2-0 (U-0)
Derbiul primei serii a 'prilejuit o 

partidă foarte disputată, în care rezul
tatul a fost ir.cert, o mare bucată de 
vreme. Și gazdele și oaspeții s-au a- 
ratat la fel de bine pregătiți. Ceea ce 
a. adus însă victoria feroviarilor a fost 
finalitatea pe care atacanții acestei e- 
chipe au dovedit-o în repetate rînduri.

Punctele învingătorilor au fost mar
cate de Milea, cu capul, în urma unei 
pase primită de la Mafteuță (min. 48) 
și Alafteufă (min 80), printr-un șut 
tras prin surprindere de la 25 m.

Arbitrul W. Măicănescu (București) 
a condus bine un meci cu multe nerc- 
gularități, greu de arbitrat. In min. 82 
Unguroiu (Flacăra) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului.

RAPID II : Straie — Drăgomirescu, 
CRISTESCU, Alexe — POPESCU, 
Arieșann — Călin, Mihai. Leahevici, 
MAFTEUȚA, Milea.

FLACARA : Leich—Băleanu, Guian, 
AHHAESCU — Patru, Duniitriu — V. 
ȘTEFANESCU, Capoianu, Badea. Un
guroiu, ENE III.

M. TUDORAN
METALUL TITANII — FORESTA 

FĂLTICENI 3-1 (1-1)
Aîetalurgiștii au mai cîștigat un }>c, 

dar comportarea lor nu a satisfăcut.
Jocul a fost modest în general 

și cu neregularități comise de ambele 
părți sub privirile îngăduitoare ale ar
bitrului Gh. Grigorescu (Cîmpina). 
Dintre gesturile nesportive a sancțio
nat doar pe cele ale lui Fodcr (AL) 
și Grigore (F.) care au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă. Au marcat: 
Grigore (min. 23) pentru Foresta și 
And: 'cu (fnin. 40, 58 Șt’-74) pentru 
Metalul

DINAMO BIRLAD—UNIREA IAȘI 
1-4 (1-n

Oaspeții au obținut o neașteptată dar 
meritată victorie, datorită dinamismu
lui pe care l-au imprimat partidei de 
Ia primul și pînă la ultimul minut. Au 
marcat: Ciurugă (min. 9, 75), Bedi- 
van (min. 49), Creangă (min. 89) pen
tru învingători. Unicul gol al. localni
cilor a fost înscris de Slunski (min. 
43). (S. Solomon, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA—PRAHOVA 
PLOEȘTI 2-1 (1-0)

Localnicii au obținut cele două 
puncte la capătul unui ioc disputat. 
Gloria a jucat din min. 75 în 10 oa
meni din cauza accidentării lui Co
vaci. Au înscris Jimborean de la Glo
ria (min. 29). Gavriloaia (min. 57) 
autogol și Alihalache (min. 90) de la 
ploeșteni. (O. Berbecaru, coresp.). 
POIANA CÎMPINA— DINAMO OBOR

0-0
Timp de 70 minute gazdele au do^ 

minat teritorial, dar n-au reușit să 
marcheze. (C. Vîrjaghie, coresp.).

DINAMO GALATI—PROGRESUL 
SUCEAVA 3-2 (2-0)

Au .marcat: pentru Dinamo: Stănilă 
(min. 9, 30), Dogan (min. 71 din 11 
m.); pentru oaspeți Coman (min. 84, 
87). (Schenkman și Paîadescu, co
resp.).

Jocul C.S.ALS. lași—Unirea Focșani 
se dispută la 22 octombrie.

Etapa viitoare (2 noiembrie) : Uni
rea lași—Dinamo Galați, Flacăra Ato- 
reni—Dinamo Bîrlad, Unirea Foc
șani—Progresul Suceava, Foresta Făl
ticeni—Rapid II Buc., Gloria Bistri
ța—C.S.ALS. lași, Dinamo Obor— 
Metalul Titanii Buc., Prahova Ploești— 
Poiana Cîmpina.

CLASAMENTUL
1. Rapid II Buc. 8 7 0 1 27:11 14
2. Metalul Titanii Buc. 8611 26:13 13
3. C.S M.S. Iași 7 4 2 1 11: 6 10
4. Flacăra Moreni 8 3 4 1 9: 7 10
5. Unirea Iași 8413 13:14 9
6. Poisma Cîmpina 8323 14:10 8
7. Dinamo Otor 8323 15:11 8
8. Dinamo Galați 8314 11:13 7
9. Gloria Bistrița 8314 9:15 7

10. Progresul Suceava 8 2 2 4 12:14 6
11. Foresta Fălticeni 8 1 4 3 5:11 6
12. Dinamo Birlad 8 2 1 5 11:27 5
13. Prahova Ploești 8125 13:15 4
14. Unirea Focșani 7115 13:22 3

pronosport
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte la concursul nr. 42 
(etapa din 19 octombrie 1958).

I C.S.A. Sibiu—C.S. Tg. Mureș 1 
II Gaz Metan Atediaș — C.F.R.

Timișoara 1
III C.S. Oradea—Min. Lupeni
IV Poiana Cîmpina—Dinamo Oborx 

V C.F.R. Arad—Ind. Sîrmei C. T. x
VI Dinamo Birlad—Unirea Iași 2 

VIL Șt, Craiova — Trac. O. Stalin 1 
VIII Dinamo Galați—Progr. Suceava 1

IX Roma—Juventus 1
X Fiorentina — Internazionale 1

XI Spăl — Lazio 2
XII Udinese — Sampdoria X

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 433.000 variante.



Prima etapă a campionatelor republicane de baschet
Masculin

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA 53—50 (24—23). Att înscris 
pentru Rapid: C. Popescu 13, Cos- 
tescu 10, Gauea 10, Cucoș 10, Iancu- 
lescu 8, C. Niculesctt 2. Au mai ju
cat: Gălugăreanu, N. lonescu. Pentru 
Dinamo: Suhai 3, Hoffman 14, Cupoiu 
12, Mokoș II, Vania 7, Szebestien ,3. 
A mai jucat Panele

C.C.A. — VOINȚA IAȘI 91—52 
(42—24). Au înscris: pentru C.C.A., 
Nedef 25, l'odor 21, Niculescu 17, Tol
bert 10, N'edelea 8, Pușcașii 6, Gim- 
poiaș 4. Pentru Voința: Chioreanu 15, 
Voroneanu 14, Vișo'anu 11, Huța 8, 
Todirașcu 4.

ȘTIINȚA CLUJ — TORENTUL 
GALAȚI 72—50 (24—25). Au înscris 
pentru Știința: Albu 22, Sarosi 19, 
Radu 15, Bugnai.ii 7, Vizi 6, lonescti 
2, Vițiu 1. Pentru Torentul: Vasilitt 
23, Stoica .2, Gheorglie 7, Petricâ 4, 
Zaharia 4.

DINAMO TG. MUREȘ — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 53- 62 ( 25—27). Gaz
dele au jucat fără Kadar, Borbeli și 
Toth. Au înscris: pentru Olimpia: No-

Echipele de baschet 
Diiiame Moscova 

și Dinamo Oradea 
au furn'zat aseară 

un excelent spectacol
Oaspeții susțin azi ultimul meci 

în Capitală
In a treia întîlnire pe care a susți

nut-o în Capitală, echipa masculină 
de baschet Dinamo Moscova a întîlnit 
formația Dinamo Oradea de care a 
dispus cu scorul de 88-74 (48-46). A- 
ccastă partidă a fost de departe cea 
mai frumoasă din cele jucate pînă a- 
cum de oaspeți. Intr-adevăr, întîlnind 
o rezistență foarte dîrză, baschetba- 
liștii sovietici au trebuit să se între
buințeze la maximum pentru a realiza 
victoria. Dinamo Oradea a fost o sur
priză plăcută pentru spectatori. Acțio- 
nînd cu multă fermitate, jucînd rapid 
și cu pătrunderi decise, orădenii au 
ținut mult timp în șah formația ad
versă.

Scorul s-a menținut apropiat, fiind 
deseori favorabil orădenilor, pînă în 
ultima parte a reprizei secunde cînd 
eliminarea lui Hoffman a descomple
tat formația de bază și așa văduvită de 
aportul lui Sebestien, eliminat în pri
ma repriză pentru cinci greșeli per
sonale. In ultimele zece minute, oră
denii nu au mai ținut pas ritmului și 
au trebuit să cedeze într-o partidă 
foarte spectaculoasă și de bună cali
tate tehnică, în care Dinamo Moscova 
și-a arătat din nou înalta sa valoare. 
. Punctele au fost marcate de: Stu- 
denețki 24. Torban 22, Ozerov 12, 
Korneev 12, Gaevski 14, Ekușin 4, 
pentru oaspeți și Vania 29. Hoffman 
23, Suhai 6, Mocoș 4, Hupoiu 6, Pa- 
nec 2 și Popa 2. Cei mai buni: Tor- 
ban, Stur'anețki, Ozerov, Hoffman, 
Vania și Mocoș. Au arbitrat bine: Pe
tre Marin și Gh. Dinescu. Azi la ora 
19,30. în sala Dinamo, oaspeții susțin 
a patra partidă, jucînd cu Dinamo 
București. In deschidere, la ora 18, 
meciul amical de volei Dinamo—Me
talul M.I.G. (fete).

D. ST.

începe Cupa Campionilor 
Europeni Ia baschet

In primii tur, C.C.A. va întîlni echipa Humboldt Universităt
In luna noiembrie va începe Cupa 

Campionilor Europeni la baschet. Re
prezentanta noastră, ca și anul tre ut, 
este echipa C.C.A., campioana țării. 
Recent, federația internațională de 
ba.se i iot a întocmit programttl acestei 
competiții pe care l-a făcut cunoscut 
federațiilor interesate. In primuri tur, 
C.C.A. va întîl.T echipa campioană a 
R.D. Germane, Humboldt Universităt 
din Berlin. Primul meci trebuie să 
se dispute între 15 și 30 noiembrie 
la București, și va fi condus de un 
arbitru sovietic și unul maghiar. Clu
bul bsrlinez a propus echipei C.C.A. 
ca această primă întîlnire să aibă 
loc la 22 sau 23 noiembrie. Bucu- 

sievici 23, Niculescu 8, Radulescu 14, 
Nagy 8, Barau 5. Bîlc 3, Dumitru 1. 
Pentru Dinamo: Berekmeri 22, Bttzan 
9, Zoizon 8, Gruber 8, Mittelman 6.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — META
LUL M.l G. 42—81 (20—44).

Feminin

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
BUCUREȘTI 48-41 (31 — 17). Au
înscris pentru Rapid: Eva Ferencz 
14, Antoaneta Sidea 12, Sanda Du
mitrescu 8, Doina Lupan 5, Anca Du
mitrescu 4, Elena lvanovici 3, Sunona 
Voicu 2. Au mai jucat M. Râducauu, 
Corr.elia Gheorghe. Pentru C.S.U.: 
Doina Chelaru 11, Constanța Dalben 
8, Ana Crivăț 7, Patrița Sișu 11, Vir
ginia Sănduiescu 2, Raluca Manota- 
che 2. Au mai jucat Virginia Jujeseu 
și Nina Lucia.

PROGRESUL BUCUREȘTI — VO
INȚA TG. MUREȘ 54—45 (24—24).

Campionatul republican individual de scrimă
9 Olga Orban ?i Constantin Sieli an nci campioni al țarii. • Cornel Pelmuș ți Tănase Mureșanu și-au 

păstrat titlurile cucerite anul trecut

Spadasinul Constantin Stelian a re
purtat sîmbătă seara un dublu succes: 
a devenit pentru prima oară campion 
at țării și, odată cu aceasta, a înde
plinit și norma de maestru a1 sportu
lui.'

Vrind parcă să continuie seria sur
prizelor, proba de spadă ne-a oferit 
posibilitatea de a înregistra noi... eli
minări ale unor trăgători care — re
comandați de valoarea și de compor
tarea avută în concursul desfășurat 
cu numai două săptăniîni în urmă — 
puteau aspira la titlul de campion 
republican. Ne referim la Constantin 
Ciocîr'ie — campionul de anul trecut 
— care a ieșit din competiție în pri
mul tur, Mircea Baia — primul cla
sat ia „Cupa de toamnă", —■ Victor 
Teodorescu, Gh. Lătidoiu, și Horvath 
toți scrimeri cu o valoare recunoscută.

Lupta pentru primul loc s-a dat 
îndeosebi între Constantin Stelian, 
Adalbert Gurath și Răzvan Dobrescu, 
dispută care a dat cîștig primului.

Prima etapă a campionatului republican 
le lupte pe echipe

Prima etapă a returului campiona- 
tu.ni republicați de lupte pe echipe — 
așa cum era și de așteptat — nu a 
adus modificări esențiale în clasamentul 
general. Liderul clasamentului, Dinamo 
București., a învins și de această dată 
la scoruri categorice toate cele trei 
echipe din grupa de la Orașul Stalin. 
La Reșița, s-a impus cu autoritate 
C.C.A., în Capitală Cetatea Bucur, iar 
la Lugoj Dinamo Satu Mare. Echipa di- 
namovista (penultima în clasamentul 
general) a furnizat surpriza etapei, ea 
învingînd în deplasare pe C.S.M. Lugoj 
a patia în clasament. Subliniem în mod 
deosebit comportarea echipei U.T.A. și 
preocuparea antrenorului și colectivului 
respectiv, care au romovat în mod cu
rajos elemente noi. tinere. Din păcate 
acest lucru a fost făcut prea tirziu pen
tru a mai putea salva echipa de retro
gradare.

Iată rezultatele: G'upct I. Orașul 
Si alin : Dinamo Buc. cu St. Roșu Or. 
Stalin 11-5 cu Feroviarul Timișoara 
16-0 și cu Carpați Sinaia 14-2; St.

reștenii nu au răspuns încă. Returul 
acestei partide este fixat între 1 și 31 
decembrie, la Berlin.

In același timp. F.I.B.A. a anunțat 
că în turui a! doilea cîștigătorul me- 
cttvlui C.C.A. — Humboldt Univwsi- 
tât va întîlni pe cel din meciul din
tre echipele campioane a'.e Ungariei 
și Suediei. Primiri meci va avea loc 
la Budapesta sau Stockholm între 
1 și 31 ianuarie, iar returul la Bucu
rești sau Berlin între 1 și 22 februarie.

In sfîrșit, federația internațională 
a solicitat forul nostru să delege un 
arbitru pentru meciul retur dintre
S. K. Beograd și A. E. K. Atena 
(care urmează să se dispute între 1 
și 22 februarie).

Au înscris pentru Progresul: Irina Bo- 
ghiță 18, Aurica Bocru 14, Niculina 
lonescu 9, V'oleta Constantin 6, Dina 
Manolescu 2, Laura Catriță 4, Moara 
Luca 1. A mai jucat V. Teodor eseu 
Pentru Voința: Eva Demeter 16, lu- 
lia Antal 14, Iren Koos 6, E. Balasz 
4, Elvira Beretzki 3, A. Csomos 2

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
CLUBUL ȘCOLAR TIMIȘOARA 
49—15 (20—9). Au înscris pentru 
Constructorul: Viorica Niculescu-
Antonescu 16, Maria Voicu 10, Hilde 
Weissenburger 8, Lucia Rusu 6, Xe 
nia Brînzei 4, Constanța Pîrvu 3, Ma 
ria Ouatu 2. Au mai jucat: Lavinia 
Vasiliu, A. Manolescu, M. Odobescu. 
Iar pentru Clubul Școlar : G. Ker- 

ciov 8, A. Zamfirache 3, Cristina Teicii 
2, Elvira Marjncu 1, Ruxandra Witt
man 1.

C.C.A. — ALIMENTARA TG. MU
REȘ 38—43 (24—24).

VOINȚA ORAȘUL STALIN — O- 
LIMP1A BUCUREȘTI 50—45(27-25).

C.S. ORADEA — VOINȚA ORA
DEA 55—44 (30—20).

lată de altfel, care este clasamentu' 
finalei de spadă: 1. Constantin Ste- 
1 au (C.C.A.) 7 v. campion R.P.R. :
2. Răzvan Dobrescu (C.C.A.) 5 v.:
3. Adalbert Gurath (Progresul Cluj) 
5 v.; 4. Dieter Eels (Berea’Sibiu) 4 v.; 
5. Vilhelm Roman 3 v.; G. [uliii i’alb 
(Stăruința Timișoara) 2 v.; 7. Alex. 
Briija (Progresul Buc.) 2 v.: 8. Silvii 
Lambrino (Petrolul Ploești) 0 v. nu s-a 
mai prezentat în finală fiind acciden
tat.

Olga Urban a devenit campioană 
republicană de o manieră impresio
nantă. Nepierzînd nici un asalt dc-a 
'ungul întregii competiții, ea a cîști- 
gat primul loc dovedind o dată mai 
mult incontestabila ei clasă interna
țională. După Olga Orban —• și în 
clasament dar și ca evoluție — se 
află Maria Vicol și Elena Ferenczi. 
Hotărît lucru, Elena Ferenczi merită 
o mențiune în plus pentru combativi
tatea de care a dat dovadă în această

Roșu cu Carpați Sinaia 13-3 și cu Fe
roviarul Timișoara 13-3; Carpați Sinaia 
cu Feroviarul Timișoara 9-7. Grupa !I-a 
Iiucurești: Cetatea Bucur cu Metalul 
M.I.G. Buc. 10-6. cu U.T.A. 13-3 și cu 
Chimistul Baia Mare 10-6; Chimistul
B. Mare cu Metalul MIG 10-6 cu U.T.A. 
13-3 ; Metalul MIG Buc. cu U.T.A. 11-5. 
Grupa IlI-a Lugoj: Dinamo Satu Mare 
cu C.S.M. Lugoj 9-7 cu Corvinul Hune
doara 11-5 și cu Constr. Cluj 10-6: C. 
S.M. Lugoj cu Corvinul Hunedoara 14-2 
cu Constr. Cluj 14-2 ; Corvinul Hunc- 
doara-Conslr. Cluj 645. Grupa IV-a Re
șița: C.C.A. cu C.S.M. Reșița 12-4 cu 
Voința Tg Mureș 12-4 și cu Rapid Ora
dea 12-4 : Rapid Oradea cu Voința Tg. 
Mureș 14-2 și cu C.S.M. Reșița 12 2;
C. S.M. Reșița —• Voința Tg. Mureș 
10-6.

• lntr-un concurs
ATLETISM desfășurat la lalta,

tinăriil student din 
C'desa Rîbak a trecut 2,09 ni la înăl
țime, reușind al treilea rezultat sov.e- 
tic .în actua'ul sezon. V. Popov și V. 
Onielcitik au sărit 2,00 ni iar E. Pce- 
lințeva și S. Kostiuimva 1,65 ni.

® La 18 octombrie 
FOTBAL a părăsit Moscova, în- 

dreptîndu-se cu un a- 
vion special spre Londra, echipa de fot
bal a Uniunii Sovietice care vă întîlni Ia 
22 octombrie selecționata Angliei. Din 
lotul fotbaliștilor sovietici fac parte: 
Feliaev, Makarov (portari), Kesarev, 
Maslionkin. Krijevski, Kuznețoo, Scer- 
bukov (lundași), Voinov, Tariov.Netto 
(mijlociși), Metreveli, Ivanov, Kanev- 
ski, Simonian, Mamedov, Voroșilov, 

A Ilin și Meshi (înaintași). In acea
stă partidă reprezentativa Ang'iei va 
alin a următoarea formație: Mc. Do
nald —• Howe, Shaw, Clayton — 
U right. Slater — Douglas, Charlion, 
Lojthouse, Haynes, Finney.

® In etapa a Vl-a a campionatu
lui bulgar Ț.D.N.A. a întrecut Slavia 
cu 2—1, Lokomotiv Sofia a dispus de 
Bolev Varna cu 3—1. Levski a cîști- 
gat în deplasare (la Pleven) la Spar-

La Magdeburg j

Effloa la» de heodhal a 8. P. EomniB 
a mtrecui 10. M eu <m (2--V

Echipa masculină a R. P. Romine a fost învinsă cu 12-8 (8-5)
MAGDEBURG 19 (prin telefon).— 

In fața a 10.000 spectatori s-a desfă
șurat în localitate dubla întîlnire in
ternațională de handbal între repre
zentativele R.D. Germane și R.P. Ro
mine. In întîlnirea feminină, victoria 
a revenit echipei 'R.P. Romîne cu 
4—3. După cum ne-au spus la tele
fon antrenorii C. Popescu și N. Nedef, 
fetele noastre au desfășurat un joc 
excelent, dovedind in acest meci o 
vervă de joc deosebită. Excelent a ju
cat Elena Jianu care a condus foarte 
bine atacul, și Carolina Cîrligeanu, 
care a dirijat foarte bine apărarea. 
Scorul a fost deschis de Cîrligeanu 
iar după puțin timp Sanding (R.D.G.) 
a egalat. Apoi, Lucia Dobrc a ridicat 

scorul la 2-1, scor cu care a luat sfiF- 
șit repriza. După pauză jucătoarele 

ediție a campionatului. Clasamentul 
floretei feminine: 1. Olga Urban (Pro
gresul Cluj) 7 v. campioană R.P.R.:
2. Maria Vicol (Progresul Buc.”) 5 v.:
3. Ecaterina Orb-Lazăr (Progr. Cluj) 
4 v.; 4. Elena Ferenczi (Stăruința 
Satu Mare) 4 v.; 5. Lidia Cribb 
(C.C.A.) 3 v.: 6. Paula Roman 
(C.C.A.) 3 v.: 7. Doina Alexaudrescu 
(Progr. Buc.) 1 v. ; 8. Eugenia Țărăn- 
goiu (Progr. Buc.) 1 v.

★
Nu se consumase decît Jumătate din 

finala probei de floretă bărbați și cam
pionul republican de sabie era cunos
cut : Cornel Pelmuș (C.C.A.) a reușit 
să-și păstreze titlul cucerit anul tre
cut și, odată cu aceasta, să îndepli
nească și el — ca și colegul său de 
club. Constantin Stelian, cîștigătorul 
spadei — norma de maestru al sportu
lui. Contrar așteptărilor, cei ce puteau 
amenința locul de fruntaș al lui Pei- 
niuș — și printre aceștia Mustață, Ban 
tossy și Szantay erau cei mai îndrep
tățiți — au fost depășiți, iar locul lor 
a fost luat de Constantin Marinescu si 
Tiberiu Szabo. Clasamentul probei: 1. 
Cornel Pelmuș (CCA) 6 v., cam
pion R.P.R.,2. C. Marinescu (Progresul 
Buc.) 5 v. ; 3. Tiberiu Szabo (Progre
sul Cluj) 5 v. : 4. I. Istrate 3 v.: 5. 
Ion Szantay (Progresul Cluj) 3 v. : 6. 
Dumitru Mustață (CCA) 3 v. ; 7. Tibe
riu Bartossy (Progresul Cluj) 3 v.; 8. 
Constantin Stelian (CCA) 0 v.

Epuizantă a fost finala floretei mas
culine I Mai mult de cinci ore, cei 8 
trăgători calificați ati fost supuși uimi 
examen greu, datorită echilibrului lor 
de forțe. Victoria a surîs p? rînd cirul 
lui Zilab.i, cînd lui Mureșanu, reve
nind, în final, lui Mureșanu. Clasamen
tul : 1. Tănase Mureșanu (Progresul 
Buc.) 7 v., campion R.P.R. 2. Iosif Zi- 
lahi (CCA) 5 v.; 3. Tudor Hie (Progr. 
Buc.) 4 v. ;-4. Barou Olănescu (Progr. 
Buc.) 4 v.; 5. Atila Csipler (Știința Tg. 
Mureș) 4 v. ; 6. Zcltan Uray (Dinamo 
Cluj) 2 v. ; 7. Ladislau Orban (Dinamo 
Cluj) 2 v.: 8. Sorin Poenaru 0 v.

ELENA MATEESCU

DE PESTE HOTARE
tak cu 1—0, în timp ce meciurile Spar
tak Varna — Dunav Russe și Spartak 
P'ovdiv — Botev Stara Zagora s-au 
terminat la egal.tate (1 — 1 și res
pectiv 2—2). In clasament conduce 
Ț.D.N.A. cu 12 p. urmată de Slavia 
cu 8 p.

9 In semifinalele „Cupei Armatei 
Sovietice" se vor întîlni miercuri Mi- 
nior cu Levski și Spartak Plovdiv cu 
Ț.D.N.A.

» Meciurile pentru „Cupa campio
nilor europeni" dintre M.T.K. și Jung 
Boys (Berna) vor avea loc la 5 și 26 
noiembrie.

• In etapa de reri a campionatu
lui francez de fotbal s-au înregistrat 
următoare'e rezultate: Ales — Racing 
1 —I, Reims — Nice 1—2, Strasbourg
— Niraes 1—5, Monaco—Sedan 0—3, 
Sochaux — Lens 2—1, Rennes — 
I von 2 - 4, St. Etienne — Nancy 4—0, 
Valenciennes — Toulouse 2—0, Lille
— Limoges 2—0, Marseille — Angers 
2—0. In clasament conduce Racing 
cu 18 p. 

noastre au combinații subtile și reu4 
șese să ridice scorul la 4-1 prin pune-* 
iele marcate de Scheip. In ultimele IO 
minute echipa gazdă mai înscrie două* 
goluri prin Schultz, și astfel mecitri ia 
sfîrșit cu scorul de 4-3 în favoarea re-i 
prezentativei R.P.R. Echipa noastră a 
utilizat următoarea formație: Gun
ther—Schenker, Popescu, Ugron, Roșu, 
Cîrligeanu — Dumitrescu, Pădurearu». 
Jianu (Dobre), Niculescu, Scheip.

Meciul dintre reprezentativele mas
culine s-a Încheiat cu victoria echipei 
R. D. Germane cu scorul de 12 8 (8-5)j 
Cu toate că reprezentativa noastră a 
fost învinsă, ea a desfășurat ttn joc 
bun. De-altlel, .în repriza a doua, re
prezentativa țării noastre a fost la un. 
pas de egalare, (la 8-7) cînd a ratat 
o lovitură de la 14 m. Un joc foarte 
bun l-a desfășurat apărarea, și în spe
cial portarul I labcrpursch. In rest s-au 
remarcat Costache, Căliman și Bul
garo.

Golurile echipei noastre au fost mar-' 
cate de Costache. Căliman. Bulgaro și 
Stănescu (toți cite 2).

Echipa masculină de handbal va 
pleca luni la Wuppertal unde va sus
ține miercuri un meci în compania 
unei selecționate a R.F. Germane.

Motocidiștii romîai 
învingători la Rnsse

RUSSE, 19 (prin telefon). Astăzi 
s-a desfășurat în localitate concursul 
internațioina.1 de trr tociclism viteză po 
circuit și viteză pe zgură cu partici
parea sportivilor clin R.P. Bulgaria 
(orașele Sofia, Tirnova, Plovdiv ss 
Russe) și R.P. Romînă. La viteză 
circuit, motoc ici ișt ii ronaîni (memo. , 
ai clubului sportiv Dinamo) și-au do
vedit neta lor superioritate cucerind 
primul loc în toate alergările. ConJ 
cursul de viteză pe zgură a evidențiat 
buna pregătire a alergat ri'.or bulgari/ 
Sportivă romîfli s-au calificat în fi-; 
nai? reușind și la aceste întreceri 
comportări meritorii. Cei peste 25.000 
spectatori au aplaudat cu căldură e-, 
vcl tția motocicliștiior oaspeți. Rezid-' 
tate tehnice:

Viteză pe circuit. 125 cmc: 1.'
T. Popa (R.P.R.), 2. Iosif Pona 
(R.P.R ), 3. C. Nedelcti (R.P.R.): 250 
cmc: 1. L. Szabo (R.P.R.), 2. I. Ma- 
no’.ov (R.P.B.), 3. I. Popa (R.P.R.),... 
7. T. Popa (R.P.R.); 350 ome: I. M. 
Cc-rnescu (R.P.R.), 2. C. Nedelcu
(R.P.R.), 3, D. Baiev (R.P.B.), 4. 
R. Temistocie (R.P.R.); 590 ome': 1. 
Gh. Voiculescu (R.P.R.), 2. I. Toplo- 
dolski (R.P.B.), 3. M. Cernescu
(R.P.R.),... 5. M. Dănescu (R.P.R.); 
750 cmc ataș: 1. Jean lonescu -*
T. Kestenhaimer (R.P.R.), 2. P. A' 
cev -Ț Gh. Spasov (R.P.B.), 3. •<* 
Ștefan -Ț Tr. Atacarie (R.P.R.). Viteză 
pe zgură. 125 cmc: 1. A'lex. Stoianon 
(R.P.B.), 2. Tr. Macarie (R.P.R.). 3 
B. Daminnov (R.P.B.); 250 cmc. 1
D. Baiev (R.P.B.), 2. Gh. Voiculescu 
(R.P.R.), 3. Tr. Macarie (R.P.R.) 
350 cmc: 1. I. Manolov (R.P.B.), 2
D. Baiev (R.P.B.), 3. R. Temictocli 
(R.P.R.), 500 cmc: I. I. Petkov (R.P.B.)
2. Gh. Voiculescu (R.P.R.), 3. M. Dă 
nescu (R.P.R.).

• In campionatul italian o singur 
partidă s-a terminat la egalitate: Udi 
nese — Sampdoria 1 — 1. Celctalti 

meciuri au 'uat sfîrșit cu victorii 1 
6: Florentina — lnternazionale 4—( 
Genova — Bari 1—0, Milan — Ales 
sandria 5—0, Napoli — Laneross 
1—0, Padova — Bologna 1—0, Rom 
— Juventus 3—0, Spat — Lazio0-3, T< 
rina — Triestina 1—0. In clasanier 
conduc Milan și Fiorentina cu cite
P-

• Echipa R.F. Ge
HOCHEI mane a cîștigat c 

8—1 meciul cu E 
veția.

» ® La Belgrad îi
SCRIMA cadrul unrji ce-Kiir 

internațional prob 
de floretă bărbați a revenit .‘ui Laszi 
Kamutl, cea de floretă temei scrim? 
rei Szekely iar proba de spadă 
fost cîștigată de Gabor (toți R.P.l).

o In cadrul con 
Tenis de masă ;>c“pa c«țemai buni 10 , Fol 
l-a învins pe BerczIK cu 3—1.

La Zurich, Elveția a dispus de Bc 
gia cu 5—3.


