
0 însemnată contribuție
la întărirea prieteniei romîno-cehoslovace^ 

și unității lagărului socialist I
Solemnitatea semnării documentelor oficiale

r PR AGA 25. — (De Ia trimișii spe- 
fciali Agerpres).

In urma încheierii convorbirilor ofi
ciale dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale . Republicii Populare 
Romîne și Republicii Cehoslovace, la 
25 octombrie ora 12, ora locală, a avut 
loc în marele palat Hrad din Praga so
lemnitatea semnării documentelor ofi
ciale.

La solemnitate din partea romînă au 
luat parte tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C. C. al 
P. M. R., membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, conducătorul dele
gației ; Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Miniștri ; Petre Bo- 
rilă, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ; Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. al 
PJVI.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., șeful Direcției de propagandă 
și cultură a C. C. al P. M. R., și G. 
Gaston Marin președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, consilieri și experți.

Din partea cehoslovacă au luat parte, 
tovarășii Antonin Novotny, prim-secre
tar al C. C. al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace: Viliam Siroky, membru 
al Biroului Politic al C.C. al” Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, președin
tele guvernului cehoslovac; Rudolf 
Barak, Jaromir Dolanski, Jiri Ben

ch, Vaclav Kopccky, Otakar Si.ru- 
uek, membri ai Biroului Politic al C.C. 
il Partidului Comunist din Cehoslova
cia, Ludmila Jankovcova, membru su- 
jfeant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
Dldrich Cernik, Bruno Kbhler, Vladi- 
siir Koucky, Vratislav Krutina, secre
tari ai C.C. al P.C.C., membri ai Co
mitetului Central, miniștri, dr. ing. 
Emanuel Slehta și dr. losef Plojhar, 
șefii Partidelor Frontului Național, 
l/aclav David, ministrul Afacerilor Ex- 
ertie, Richard Dvorak, ministrul Co- 
nerlului Exterior, Frantisek Kahuda, 
tiinistrul Invățăinîntului și Culturii, 
/aclav Skoda, ministrul Justiției, An- 
onin Krcek, prim-secretar al Comitetu- 
iu Orășenesc Praga al P.C.C., acti
viști ai Comitetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia.

Au fost de față Gheorghe Vidrașcu,' 
ambasadorul R. P. Romîne la Praga, ( 
precum și dr. Ivan Rohal llkiv, ainba-l 
s ador ui R. Cehoslovace Ia București.! 
Au asistat ziariști romîni, cehoslovaci! 
și străini. ț

Declarația comună a delegației Par- I 
tidului Muncitoresc Romîn și guvernu-1 
lui Republicii Populare Romîne și a! 
delegației Partidului Comunist din Ce- 31 
hoslovacia și guvernului Republicii Ce-® 
hoslovace a fost semnată din partea an 
romînă de tovarășii Gheorghe Gheor- î/i 
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al Par ®, 
tidului Muncitoresc Romîn, membru în 1 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a r 
Republicii Populare Romîne, și Chivu® Sîmbăta seara sala Floreasca a fost 
Stoica, membru al Biroului Politic al arhiplină. Deși întîlnirea dintre repre- 
' r> J.J..I... **'.:“.c:tcrccc ® zentativelc de box ale R. P. Romîne și

j -- ' 1 ®R. D- Germane era anunțată pentru
dm partea ceho-ora 19, cu o oră mai devreme aproape
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* Reprezentativa de box a R. P. Romîne 
a întrecut selecționata R. D. Germane cu scorul de 6-4/

C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Romîne, iar <" 
slovacă de tovarășii Antonin Novotny, toate locurile erau ocupate, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Co- m / ' j ' „ î ... . .. _ - -
munist din Cehoslovacia, președintele ® terizate printr-o dîrzenie rar întîlnită. 
Republicii Cehoslovace, și Viliam Si-7 - ■ ■ 
roky, membru al Biroului Politic al '
C. C. al Partidului Comunist din Ceho- j Jxemplu. Foarte combativi, bine pregă- 
slovac’a, președintele guvernului ceho-^.tjți fizic, ci au fost aproape tot timpul 
s'.ovac.

Acordul asupra principalelor proble-

Majoritatea întîlniriior au fost carac-

■? Trebuie spus că, la acest capitol pugi- 
Sliștii germani au oferit un frumos e-

ftiți fizic, ei au fost aproape tot timpul 
țîn ofensivă. A ieșit însă în evidență 

y f insuficienta lor pregătire tehnică (cil 
me privind colaborarea economică^și®excepția lui R. Caroli și, înir-o măsură, 

'a lui Petermann) pc care căutau ș-o 
suplinească prin combativitate.

( Deși nu au fost în forma lor cea mai

sahimbul dc mărfuri pe anii 1959—1965 ' 
între R. P. Romînă și Republica Ceho- “ 
slovacă a fost semnat d:n partea/ 
romînă de tovarășul G. Gaston Alarm, j y bună, pugiliștii noștri au repurtat o
președintele Comisiei de Stat a Plani- j 
ficării, iar din partea cehoslovacă de ț 
tovarășul Otakar Simunek, președintele) 
Direcției de Stat a Planificării din Re-J 
publica Cehoslovacă. (

Acordul între guvernul Republicii« __ __
Populare Romîne și guvernul Rcpu-As fa figură, l-a obligat pe boxerul ger- 
Micii Cehoslovace privind colaborarea C man să intre într-o defensivă disperată, 
culturală a fost semnat din partea i Acesta, avantajat de alonjă, încearcă 
romînă de tovarășul Vasile Dumitrescu, W totuși să străpungă garda lui Dobrescu 
adjunct al ministrului Afacerilor Ex- < C11 0 directă de dreapta, dar toate lovi- 
terne, iar din partea cehoslovacăturtle sale ajung în blocaj. In plus, 

’ * jeț atacă foarte periculos cu capul, este
I avertizat de trei ori, după care, firește.

«victorie pe deplin meritată.
~ ' i care au urcat treptele ringului 

.... __ : Mircea Dobrescu și Purwin.
Reprezentantul nostru s-a comportat 
excelent, în special în lupta de aproape 
și, lovind variat, cu cro.șeitri și directe

«victorie | 
î / Primii
1, an fost:1 Minai Stoian și H. Petertnann

dr. Frantisek Kahuda, ministrul lnvăță- 
rnîntului șt Culturii al R. Cehoslovace.

Tratatul între R. P. Romînă și R. Ce-fffe descalificat. O eroare de arbitraj s-a 
hoslovacă privind asistența juridică în?/ 
cazurile civile, familiare și penale a fostg 
semnați din partea romînă de tovară-.j 
șui Vasile Dumitrescu, adjunct al mi-a 
nistrului Afacerilor Externe, iar din I 
partea cehoslovacă de dr. Vaclav Skoda, M 
ministrul Justiției. fl

mentală 

părăsit Praga 

Zeci de mii de oameni ai muncii au ovaționat ( 
îndelung pe reprezentanții poporului romîn ,

Delegația

R.P.Ra

Je partid și guverna 

omîne a

La gara centrală conducătorii Par-ț 
tidului Muncitoresc Romîn și gtt-1 
vernului R.P.R. au fost conduși de. 
tovarășii: Antonin Novotny, președin- ‘ 
tele R. Cehoslovace, prim-secretar al j 
C.C. al Parfidului Comunist din Ce- i 
hoslovacia, Viliam Siroky, președintele! 
guvernului Republicii Cehoslovace J 
.1. Dolansky, Z. I'ierlinger, J. j 
Hendrich, V. Kopecky, O. Sinuinek. 1 
membri ai Biroului Politic al C.C. ț 
al Partidului Comunist din Ceho-4 
slovacia, Ludmila Jankovcova, mem-j 
bru supleant al Biroului Politic al 5 
C.C. al P.C.C. și de alți reprezentanți | 
de frunte ai vieții publice. I

In pl ța din fața gării tovarășii" 
Viliam Siroky, președintele guvernti- B 
lui Republicii Celiosiovace. și Chivu f 
Stoica, președintele Consiliului dej 
Miniștri al R.P. Romîne, au rostit J 
cuvîntări. Oamenii muncii din Praga»

PRAGA 25. — De la trimișii speciali
:i Agerpres :
La 25 octombrie, după o vizită de 

lase zile în Republica Cehoslovacă, 
t părăsit Praga delegația de partid 
i guvernamentală a Republicii Popu- 
»re Romîne, tovarășii Gheorghe 
ibeorglwu-Dcj, prim-secretar al Comi- 
etului Central al Partidului Munci- 
oresc Romîn și membru al Prezi- 
liului Marii Adunări Naționale a

P. Romîne, conducătorul delegației, 
’.fiivu Stoica, membru al Biroului Po- 
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
lonșiliului de Miniștri; Petre Borilă, 
lembru al Biroului Politic al C.C. 
I P.M.R.. vicepreședinte al Consi- 
ului de "Miniștri; Ștefan Voitec, 
>embru supleant al Biroului Poktic 
1 C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
onsiliului de Miniștri; Leonte 
ăiitu, membru supleant al Bi
gului Politic al C.C. al P.M.R., care s-au adunat în piața din fața 
îlul Direcției de propagandă și cul- 
îră a C.C. al P.M.R. și G. Gaston 
larin, președintele Comisiei de Stat

Planificării.
Străzile centrale ale orașului Prag» 

•au pavoazate cu pancarte, pe care 
-a scris în limbile romînă și cehă 
Trăiască prietenia rotnîno ceho- 
ovacă“. De asemenea pe frontispi- 
ile marilor clădiri au fost arborate 
apeleîe de stat cehoslovac și ro

ii n.
La plecarea delegației noastre, în 
iața gării centrale din Praga se 
flau mii și mii de oameni. Zeci de 
iii de oameni erau înșiruiți pe stra
ie care duc la gară. Mulțimea purta 
egulețe tricolore romînești și cetio- 
ovace. Trecerea delcgaț'ei noastre în 
rum spre gară a fost salutată cu 
•a'e puternice. S-au scandat lozinci 
îspre prietenia rcmîno-cehoslovacă.

produs în meciul următor dintre N. 
aMîndreanu și Biichner. Reprezentantul 
K nostru și-a trimis adversarul la podea 
Bin prima repriză. In repriza a IlI-a 
| Biichner a fost numărat în picioare. 
«Totuși, el a fost declarat învingător la 
| puncte.
B O întîlnire confuză au furnizat „pe- 
Knele“ I. Mihalic și M. Mayes. Repre- 
jzentantul nostru a început foarte bine 
Idar, spre sfîrșitul reprizei I, o directă 
Ide stingă a lui Mayes l-a incomodat 
|oarecum pe Mihalic. Campionul nostru 
rîși revine și trimite multe lovituri cu 
iadresă. Boxul său curat — în linie — 
a nu se acomodează însă cu acțiunile 
I insistente dar dezordonate a'.e pugilis- 
Stului german. învingător la puncte 
I Mayes.
J Mrhai Trancă a întîlnit în boxerul 
S Waga un 'adversar puternic și foarte 
Lcombativ. Pugilistul german a trimis 
[însă repetate lovituri după ceafă și a 
fatacat periculos cu capul. La una din 
1 aceste acțiuni el i-a deschis arcada lui 
î Trancă, motiv pentru caice a fost 
f descalificat.
I Plăcut ca „spectacol", boxul lui C. 
i'. Dumitrescu a -fost din nou ineficace, 
[ceea ce a făcut ca juriul să atribuie 
t victoria la puncte boxerului german 
Giisse. învingătorul a fost mai agresiv 

i și a punctat mai des. In meciul cu 
*■ Peterman, Mihai Stoian a fost de nere- 
! cunoscut. Cu toate acestea juriul a a- 
cordat decizia boxerului romîn, deși 

*— după părerea noastră — Petertnann 
! a fost mai bun.

gării au ovaționat îndelung pe repre- ffi 
zentanții poporului romîn frate. M

O companie de onoare a prezentat® 
onorul conducătorului delegației ro % 
mine. ®

Au fost intonate imnurile de stat® 
ale R.P. Romîne și R. Cehoslovace. HB

Membrii delegației de partid și ® 
guvernamentale a R.P. Romîne își iatiT 
un călduros- rămas bun de la condu-1 
cătorii de partid și de stat ai R. yr 
Cehoslovace. (

Delegația romînă care se înapoiază k 
în patrie este condusă printre alții 4» 
de A. Gregor, Lcțiitor al ministrului <i 
Afacerilor Externe al Republicii Ceho- £ 
slovace. împreună cu delegația a fi 
plecat Ia București Ivan Rohal-llkiv,f 
ambasadorul Republicii Cehoslovace în 
R. P. Romînă, și Gheorghe Vidrașcu, j 
ambasadorul R.P. Romîne în R. Ceho- ? 
slovacă. - r

Un aspect din intilnirea dintre
Departe de a se intimida de faima 

lui Caroli, Șerbu Neacșu a atacat pu
ternic. Pugilistul german a ripostat în
deosebi' în repriza a doua, cu directe 
și un-doi-uri la figură. Către stîrșitul ce 
lei de a treia reprize Șerbu Neacșu este 
într-o revenire excepțională, insuficientă 
totuși pentru a remonta întreg handi
capul. O luptă epuizantă a oferit par
tida dintre D. Gheorghiu și G. Korts- 
tok. Boxerul romîn, vădit incomodat 
de obstrucțiile adversarului, a avut însă 
suficiente resurse pentru a obține o 
victorie meritată la puncte.

Așteptată cu viu interes, întîlnire»s 
dintre Gh. Negrea și AL înger nu *. 
durat decît cîteva secunde, reprezentan
tul nostru cî.știgînd cea mai rapidă vic
torie a galei: k.o. în repriza 1.

Ultimul meci ne-a adus satisfacția- 
unei noi victorii: aceea 
(care a fost declarat 
puncte în întîlnirea cu 
general: 6—4 pentru 
R.P. Romîne.

a lui Mariuțaa? 
învingător la. 
Preuss). Scor- 
reprezentativ»:

R. CALARAȘANIJ

Însuflețite întreceri sportive 
în cinstea zilei

UN REUȘIT CONCURS 
DE HALTERE LA CLUJ

Ieri s-a desfășurat în localitate nn 
concurs de haltere. La concurs au parti
cipat 21 de halterofili, ale căror per
formanțe au fost în general satisfă
cătoare. In mod special remarcăm pe 
cele realizate de Gavril Eresz (Ști
ința) cu 315 kg. la 
cie și Stefan Banyai 
ința) cu 322,500 kg. 
migrea. Concursul a 
colectivul sportiv C.F.R. care a tota
lizat 14 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat colectivele sportive Știința 
(15 p.) și Silva (17 p.). TIBERIU 
1ANCU, corespondent

categoria mijlo- 
(tot de la Sti

la categoria se- 
fcst cîștigat de

ÎNTRECERE ATLETICA 
1NTERORAȘ2

I

de 7 Noiembrie

In cadrul manifestațiilor sportive 
organizate la Oradea în cinstea 
lei de 7 Noiembrie, în localitate

zi
s-a

i

i

desfășurat zilele trecute o interesantX. 
întrecere atletică cu participarea re
prezentativelor orășel r Cluj,
Mdre și Oradea. întrecerea s-a bucu
rat de o bună organizare, înregis— 
trîndu-se și cîteva rezultate promită-* 
toare, în special la fete (Maria Atid'jh 
13,5 sec. pe tOO m., Gabriela Szî-»’ 
lagy cu 4,78 m. la săritura în lun
gime, Eliza Soos cu 32,66 m la a- 
runcarea discului, Mihai Mărunțelu cu 
11,4 sec. pe 100 m. etc.). Cel mal 
mare punctaj l-au realizat reprezen
tanții orașului gazdă (270 p.), care! 
au ciștigat cupa pusă în joc. IRINAI 
KISS, coresp.
„CUPA 7 NOIEMBRIE" LA MARȘ,

In organizarea raionului U.C.F.S4’ 
1 Mai a avut loc ieri dimineață uiți 
concurs de marș pe circuit închis do-1 
tat cu „Cupa 7 Noiembrie", la star
tul căruia au fost prezenți aproapai 
50 de sportivi. Iată cîștigătorii: Se
niori 8 km.: Dumitru Paraschivcsctf 
(Spartac) ; 5 km. juniori: Dumitru*
Roateș (Spartac); 5 km. începători: 

mpețeanu (P.T.T.) ; 1 kmj 
>itru Gavrilescu (Șc. ele-d 

tihail Sadoveanu). NICO» 
NICOLAE, coresp.

.TITII SPORTIVE ORGANI» 
IN RAIONUL MURGENf I) 
(REGIUNEA IAȘI) 7

A și comunele raionului Mura 
mosc în aceste zile o arii- 

>uțifi obișnuită. Intr-adevăr, cu 
Luni) Prieteniei Romîno-So- 

, numeroși tineri care au în- 
i sportul sînt prezenți în dife- 
intreceri sportive la oină, volei, 
ism, fotbal și călărie. Pină acum,; 

-ărul
1500. Se remarcă — pentru entu- 

ismul 
eceri
:e din comunele Blăgești, Tuțcani 

Cîrja. De menționat totodată că
1 ultima vreme în aceste comune, 
lumărul

U.C.F.S.
PETRE 
gional

participaiițiitor a atins cifra

cu care s-au avintat în în-
- în special tinerii și tine-

vreme
membrilor înscriși 

a crescut cu aproape 
COD REA, corespondent



Dinamo pentru a patra oară campioană 
republicană de atletism pe echipe
Pc primul loc în clasamentul echipelor masculine: Dinamo, k Rapid, 

cea mai bună echipă feminină a tării

Primele jocuri din categoria A la voleț

Știința Cluj $i Dinamo București

Pc o vreme minunată, s-au desfă
șurat sî.nbătă și duminică, pe stadionul 
Republicii, întrecerile ultimei etape a 
■elei de a V a ediții a campionatului 
epr.blican de atletism pe echipe. Deși 
se baza rezultatelor anterioare, clasa
mentele campionatului erau practic de
finitivate (în ceea ce privește ocu- 
panții primelor locuri) „derbiul" eta
pei-, Dinamo — U.A.S.R. a fost ur
mărit cu deosebit interes, prilejuind 
o luptă strînsă, pasionantă. A învins 
iu cele din urmă echipa studenților, 
•evanșîndu-se pentru înfrîngerea sufe
rită îii iunie la Cluj. Mulțumită însă 
unui punc.taveraj superior, Dinamo și-a 
păs*rat locul 1 in clasamentul general, 
lucerind pentru a patra oară titlu! 
de campioană republicană. In clasa
mentul alcătuit separat pentru echipele 
masculine, pe primul ioc se. află tot 
Dinamo, neînvinsă de-a lungul întregii 
rompetiții. TiTul de campioană a echi
pelor feminine a revenit pentru prima 
i>âi:ă Rapidului. Clasamentele reflectă 
In mol fidel valoarea echipelor. Atlelii 
d atletele de la Dinamo, atletele de 
a Ra> id, merită toate laudele pentru 
titlurile cucerite.

FEMEI. 1(0 m : Ioana Luță (R) 
12,5; L. Bendin (R) 12,7; Silvia Băl- 
lăgerctt (M) 12,9; 200 m: Marilis
ăuțui (LJASR) 26,6; llerta Giindisch 
(UASR) 26,7; CI. Simionescu (M) 
16,8; 400 m : M. Cuțiii 59,2; Olga 
Zatnmer (R) 60,6; Ana Czuli (UASR) 
>1,0; 800 m: M. Cuini 2:19,9; Nina 
Fascine (UASR) 2:26,0; O. Zamnier 
(R) 2:22,8; 80 m. g. : Antoaneta Dra- 
gomirescu (R) 11,6; S. Băltăgescu
12,0; FI. Stanca (CCA) 12,0; îniilți- 
ne: Eva Mayer (C) 1,51 m; Leonti- 
;a Neța (UASP.) 1,-17 m; K. Giindisch 
(C) 1,43 ni; lungime; Viorica Beline- 
ra (P) 5,37 in; Sanda Gresii (C) 
>,28 tn; L. Neta 5,23 tn; Aneliece 
Reimesch (R) 5,18 m; Ed.i Kuril
lUASR) 5,18 m; greutate: Ana Co
ncn (D) 1-1,33 m ; Erika Scherer (V) 
2,5-1 1:1 ; Melania Silaghi (V) 12,53 
n; Liliana Saitcă (UASR) 12,23 m; 
leana Stoica (P) 12.13 in ; Anca Gu
an (P) 11,80 m; disc: Lia Manoliu 
M) 46,61 in; Paraschiva Simionescu 
(UASR) 45,79 in: Al. Silaghi 43,13 
n: Olimpia Cataramă (P) 41,83 ni; 
V Coman 40,31 ni ; suliță : Maria Dili 
V) 50,27 m.; Ilona Micloș (D) 45,82 in: 

Viaria Iordan (C) 39,81 in; 4x100 hi: 
UASR 51,2; Rapid 51,2; Progresul 
>2,2.

BĂRBAȚI. IC0 ni. I. Măgdaș 
(UASR) 11,0; A. Sloeaescu (D) 11,0; 
L Gergely (CCA) 11,0; M. Pop (R) 
11,0; E. Ltipsa (UASR) 11,1; S. Do- 
>ay (D) 11,1; C. Farcaș (R) 11,1,;

A.u fost reluate 
republicane

Remarcam intr-un articol publicai 
n momentul întreruperi camp'onale- 
or republicane de handbal, că anul 
icesta formațiile din campionatul 
nascul'n de categoria A se prezintă 
nuli mai echilibrate ca forțe țață de 
inii trecuți. Desfășurarea etapei a 
'//-a, prima după o inirerapere de 
! săplumim a campionatului, ii-a dez- 
nirițit această afirmație. Intr-adevăr, 
liderul campionatului. C.S.M. Reșița, 
i ceded locul unei noi fruntașe; Ra
nd București, care a totalizat 1(> piiiu- 
e față de celei:-'- formații reșițene. 
familie numai de văzut care va H 
lonfigurația clasamentului după jocul 
')inam> București (8 p.) cu 
’imholia. meci amînat. lată a 
luUalele, transmise de coresp 
wștrr. lehlionietal Timișoara 
îamo Orașul Stalin 15—13 <
'lupă o primă repriză egală, o. 
iu dat apoi se ime de nervozih 
metalurgist ii, t:lai calmi, au șl 
oroft.'e de greșelile adv. rsarilor. 
înscris: Midiei (-/), Reitz (4). / 
ț3), Holierbach (2), (ihimpel și 1 
pentru învingători. Weber (6). 
'ini (3), Schmidtz (2), Jeckel și 
han pentru învinși. C.C.A. — C.S.A't 
lași 12—11 (5—5). Ieșenii au ine. 
tul de a fi rezistat mai mult decil < 
norabil rutinatei formații a militar 
lor bucureșteni, fiind chiar fie punc
tul de a cișligu jocul. Ca de obicei, ei 
și-au axat atacul pe Țipa, care, în zi 
bună, a înscris toate cele 11 puncte ale 
formației sale! Pentru învingători au 
marcat: Nicula (4). Bulgaro (4), 
Lingner (2), Costache și Cerbii. Pe- 
troliil Pioești — Voința Sibiu #—6 
(6—4). Au înscris: Trifu (5), Cetini
(2) și Hoffman pentru Petrolul. Rath
(3) , Kraus (2) și Schuller pentru Vo
ința. Chimia Făgăraș — C.S.M. Re
șița 10—10 (-1—6). Oaspeții au domi-

In numele Federației Romine de atletism, Ficulae Gurăti inmtneaza, 
antrenorului echipei Dinamo. Al. Stoe nescu, cupa atribuită echipei ciștigă-
toare a campionatului repiiblicc.n de

200 m : Iile Savel (D) 21,9 ; Gr. Ena- 
che (CCA) 22,2; S, Dobay 22,3; M. 
Pop 22,5 ; I. Măgdaș 22,6 ; 400 m : Tr. 
Sudrigean (UASR) 48,5; I. Savel 
49,9; Șt. Mihaly (D) 50,2; Gr. Ena- 
che 51,0; 800 ni: Șt. Mihaly 1:52,3; 
Tr. Sudrigean 1:53,0 ; T. Corneisan 
(UASR) 1:55,9; O. Lupu (P) 1:57,5; 
Șt. Beregszaszi (M) 1:57,7; 1.500 m: 
A. Barabas (D) 3:57,0; C. Grecescu 
(D) 3:57,9; I. Boghian (UASR) 3:59,1; 
5.000 m : A. Barabaș (D) 14:51,6 ; C. 
Grecescu 14:59,8 ; 1. Pricop (P)
15,03,4; 10.000 m: F. Moscovici (P) 
31:19,2; I. Pricop (P) 31:19,4; Gr. 
Cojocarii (UASR) 31:19,6; V. Weiss 
(D) 31:24,4; I. Szabo (D) 31:37,2; 
L . David (R) 32:19,2; 110 m.g. T. 
Ardeleanti (UASR) 15,2; M. Urcac 
(D) 15,5; V. Jurcă (UASR) 15,5;
G. Viniilă (P) 15,5 ; P. Păunescu (D) 
15,6 ; E. Ignat (R) 15,7; I. Mcsaros 
(R) 15,7; S. Ioan (R) 15,8 ; 400 m. g.: 
Ilie Savel 52,8 ; AA. Ursac 54,6; V. 
Pop (UASR) 54,9; I. Mesaroș (R) 
55,5; Gh. Stanei . (R) 56,2; 3.000 ni. 
oh. : Gr. Cojocarii 9:"0,-3; V. Florea 
(D) 9:36,4; I. Iîădici (D) 9:13,2; I. 
Pitică (UASR) 9:47,8 ; D. Dragomir 
(R) 9:55,0; 10-km. marș: M. Neagu 
(D) 46:25,4; I. Baboe (R) 46:33,2; I. 
Barbu (P) 47:54,6; I. Păcurarii (C) 
47:58,0; înălțime : X. Boboc (CCA) 
1,96 in; C. Dumitrescu (UASR) 1,91 
m; C. Porumb (UASR) 1,85 m; lun
gime: Sorin Ioan (CCA) 6,96 m; N. 
Popovschi (UASR) 6,91 in ; R. Licker 
(D) 6,81 ni; triplu: S. Ciochină (D)

campionatele 
de handbal
nat tot limpid, conc'ucind cu 5—2 iar 
apoi cu S—6. In ultimul moment insă, 
gazdele au reușit să egaleze. Jocul a 
fost frumos, viu disputat. Au marcat: 
Chiujdea (3), M;sches (3), Martin 
(2), Tischler șt Lupe seu pentru local
nici, Johman (,'), I.indenbach (2) și 
Schultz (3) pentru oaspeți. Știința 
Timișoara — Rapid București 11—15 
(ii—6).

In campionatul feminin, etapa de 
ieri n-a rămas, de asemenea, fără ur
mări în clasament, in sensul că frun
tașa clasamentului. Steagul roșu Bucu
rești, fălind meci egal cu Rar* ' 
rest*- a- 

si
Ăl 
hi
r

la G.A.S. Segarcea, ciștigător al pro
belor de: înhumare viteză căruță cu 
2 cai (2:58,2), greutate atelaje 5 km. 
(16:21,’)) și tracțiune greutate progre
sivă 6.500 kg. (1.48,5), a repezentan " 
tului regiunii Pitești Andrei Olarii, 
cîștigf.tor ::1 probelor de cacealcă 50'J 
kg. pe 20 km. (1 h 41 min. 3 sec.) și 
înhumare indemlnare pe cai (1:54,00) 

■ lui Petru Smenmc (rcg. Suceava), 
iștigătorul probei de galop pe 1500 

(2.06,5) precum și aceea a repre- 
ntautuliii regiunii Pioești, C. Cătă- 

șscu, ciștigătoru! cursei de galop 
i.rduri (3:01,2). In proba pe echipe 
afetă victoria a revenit reprezentativei 
gitinii Pioești (Al. Neagu pe Roibu. 

m Nicolaie pe Dida și Stoica Bcnone 
e Saghia timp 2:llj00). Pe locul 2 
a clasat legiunea Craiova (V. Dumi- 
scu, V. Pitiehi și 1. Boanții timp 

15,8), iar pe locui 3 din nou regiunea 
loești (limp 2:24,5).
In cadrul aceluiași concurs, dci din- 

cei mai valoroși călăreți ai țării

atletism.
14,49 m: S. loan 14,45 m; Viscopo- 
L-anu (R) 14,13 m ; prăjină : M. Tran- 
dafilov (D) 4,20 ni; Paul Ioan (CCA) 
4,10 m; Z. Szabo (CCA) 4,10 m ; M. 
Dumitrescu (UASR) 4,00 m; Răuțoiu 
(UASR) 3,90 m; Gh. Constantin (D) 
3,90 ni; E. Lupșa 3,90 m ; greutate :
C. Crețu (UASR) 15,53 in ; N. Ivanov 
(D) 15,04 m; Gh. Popescu (UASR) 
13,93 m ; disc : V. Manolcscu (O) 
46,00; R. Coveianit (CCA) 45,39 m; 
E. Vîlsan (CCA) 45,08 m ; suliță: Al. 
Bizim (UASR) 69,96 m; Gh. Popescu 
(UASR) 66,36 ni; A. Demelcr (D) 
63,89 tn ; D. Zamfir (D) 62,33 m : cio
can: N. Rășcănescu (CCA) 54,68 m; 
C. Dumitru (R) 53,54 in; D. Grafen- 
stein (M) 52,70 m; 4x100 m : Dinamo 
42,9; UASR 42,9; CCA 43,3; 4x400 ni: 
UASR 3:19,0; Dinamo 3:20,4; CCA 
3:33,1.

★
Rezultatele etapei, PE ECHIPE: 

U.A.S.R. — Dinamo 171 —164 (băr
bați: 103—116; femei: 68—48);
U.A.S.R. — Constructorul 212—106 
(145—59; 67—47); Dinamo — Cons
tructorul 225—98 (157—51; 68—47); 
Rapid — G.C.A. 194—113 (111 — 107; 
83—6); Rapid — Recolta 212—115 
(158—78; 73—37); Recolta — C.C.A. 
150—137 (84—127 ; 66—10) ; Metalul 
M.I.G. — Voința 199—82 (131—38; 
68—44) ; Progresul — Voința 189—86 
(132—37; 57—49); Metalul M.I.G.— 
Progresul 184—140 (113—108 ; 71—42)

CLASAMENTUL GENERAL al cam
pionatului este următorul:
1. DINAMO 16 15 0 11 3279 :1842 30
2. U.A.S.R. 16 15 0 • :1 3099 :1956 30
3. Rapid 16 12 0 4 3006,5:2061,5 244. Metalul

M.I.G. 16 10 0 6 2683,5:2397,5 20
5. Progr. 16 8 0 8 2441.5:2630.5 166. Const r. L6 5 0 11 2312 :2687 10
7. Recolta 16 4 0 12 2054 :2834 8
8. C.C.A. 16 2 0 1 1 1886 :2930 49. Voința 16 1 0 15 1461,5:3088,5 2

CLASAMENTUL ECHIPELOR MAS
CULINE : DINAMO 32 p ; 2. U.A S R 
26 p ; 3. Rapid 24 p ; 4. C.C.A. 20 p ;
5. Aîetalul M.I.G. 14 p ; 6. Recolta 12 
p ; 7. Progresul 8 p ; 8. Constructorul 
8 p ; 9. Voința 0 p.

CLASAMENTUL ECHIPELOR FE
MININE: 1. RAPID 32 p; 2. Metalul 
M.I.G. 28 p ; 3. U.A.S.R. 22 p ; 4. Di
namo 20 p ; 5. Progresul 16 p; 6. 
Constructorul 14 p : 7. Voința 8 p ; 8. 
Recolta 4 p; 9. C.C.A. Op.

invingătoare in
Ieri, amatorii de volei au putut 

urmări din nou întrecerea celor mai 
bune formații ale noastre. A în
ceput o nouă ediție a campionatelor 
republicane de volei: a XI-a la băieți 
și a X-a la fete. Trebuie să remarcăm 
că în prima zi a competiției, echipele 
deși an furnizat o serie de meciuri 
interesante — ca evoluție a scorului 
sau sub aspectul luptei sportive •— 
nu au dat satisfacție însă în ceea ce 
privește pregătirea tehnică. De la 
această remarcă nu fac excepție nici 
cele două meciuri masculine care pot 
fi considerate derbiuri ale etapei: 
Rapid București — Știința Cluj și 
Dinamo București — Cetatea Bucur. 
Deși cele patru „combatante" inclu
deau în loturile lor majoritatea frun
tașilor voleiului nostru masculin, dis
putele lor au arătat o pregătire insu
ficientă încă. Se cere dec« o intensi
ficare a antrenamentelor, o muncă 
susținută pentru aducerea tuturor 
jucătorilor și jucătoarelor la un nivel 
superior, constant. Iată de altfel, pe 
scurt, relatări asupra unora din cele 
10 partide ale campionatelor catego
riei A:

MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — ST1INTA 
CLUJ 2—3 (15—3, 6—15, 12—15, 

15—8, 11 — 15)
Intîlnirea a fost începută foarte 

bine de feroviari, care printr-im joc 
variat și sigur lăsau impresia că 
vor cîștiga ușor, în trei seturi. Iată 
însă că studenții clujeni la rîndul 
lor încep să joace mult mai organi
zat își concentrează forțele și obțin 
piuă la urmă o meritată victorie. 
Factorii hotărîtori ai acestui impor
tant succes al echipei oaspe l-au con
stituit modul aproape ireproșabil cum 
au funcționat ridicătorii ei, Cherebe- 
țiu și Adamovici. De asemenea, un 
element determinant, al victoriei a 
fost precizia paselor jucătorilor clu
jeni, spre deosebire de inexactitatea 
de care au dat dovadă bucureștenii 
la acest capitol. Rapidul a mai avut 
slăbiciuni și în ceea ce privește pre
luările și forța de atac. S-au remar
cat Fierarii, Cherebețiu, Adamovici 
(Știința) și Horațiu Nicolatt (Rapid). 
DINAMO BUCUREȘTI — CETATEA 
BUCUR 3—2 (13—15, 15—8, 15—8, 

14—16. 15—11)
Dinamoviștii, actualii campioni, an 

avut de înfruntat un adversar dificil, 
o echipă în care figurau Miculescti, 
Rusescu și Roman. Dar, tocmai atacul 
acestora din urmă, acțiunile lor ofen
sive care ar fi trebuit să meargă' 
„strună" a avut scăderi apreciabile, 
dovedind lipsă de omogenitate, de 
colaborare. Pe de altă parte, învin-' 
gătoriî au avut acțiuni ofensive mult 
mai hotărîte, în care a excelat Derzsi 
(cel mai bun jucător al zilei) bine 
servit de Mihăilescti, și o mult mai 
bună mișcare în teren, factori hotă
rîtori pentru obținerea succesului. 
VICTORIA BUCUREȘTI — C.S.U.

IAȘI 3—0 (12, 13, 6)
Echipa remaniată a Victoriei, în

tărită simțitor cu Sușelescit și Bă
nică Teodorescu, a depășit net un 
adversar destul de slab pregătit.
C.C.A. — CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 1—3 (12—15. 6—15, 15—12.

12—15)
TRACTORUL OR. STALIN—VOINȚA 
BUCUREȘTI 3—1 (15—9, 16—14,

13—15. 15-11)

republican sătesc de la Craiova
iu a trecuf din prima încercare 2 metri

derbi-urile etapei
FEMININ

SOMEȘUL CLUJ — ȘT1INTA TI
MIȘOARA 3—1 (15—9, 11—15, 15—7. 

15—3)

Deși a cbținut o victorie ușoară. 
Someșul nu s-a ridicat la valoarea 
dovedită în campionatul trecut. În
vingătoarele au arătat totuși un joc 
mai organizat, mai egal. Știința Ti
mișoara s-a bizuit mai mult pe Ma-' 
ria Rațiu și n-a avut finalitate, elan 
în acțiuni. De la Someșul evidențiem 
pe Ana Susan și Vara Pavlenco.

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA OR. 
STALIN 1—3 (15—13, 9—15, 14—16, 

7—15)

Deși în majoritate debutante, gaz
dele au trecut pe lingă o frumoasă 
victorie. Infrîngerea Iar se datore.ște 
mai mult lipsei de rutină, emotivi-: 
tații. Cu toate acestea clujencelc au 
demonstrat unele atacuri viguroase 
la fileu, tendința spre un joc com
plet. Cele mai bune jucătoare: Rodica 
Voicaș, Maria Țtirturescu și Eugenia 
Suciți. De la echipa învingătoare — 
mai eficace în atac dar cu o apărare 
puțin mobilă — au fost mai bune 
Ada Kubalek, Doina Bezia și Maria
na Bărboșii. lancu Tiberiu-coresp.

VOINȚA SIBIU — DINAMO BUC. 
1_3 (15—7, 10—15, 12—15, 9—15)

COMB. POLIGRAFIC BUC. — ME
TALUL M.I.G. BUC. 3—2 (18—lb,

4—15, 11 — 15, 15—2, 16—14)

PROGRESUL BUC. — RAPID Bl C.
0—3 (11, 8, 8)

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN CAT. B

Feroviarul Constanța — Voința 
Suceava 3—0 (12, 9, 11), Dinamo 
Tg. Mures — Șoimii Orașul Dr. Petru 
Gjoza 2—3 (15—17, 15—12, 10—15, 
15—11, 10—15). Știința Timișoara— 
Utilajul Petroșani 3—0 (14. 10, 8), 
Voința Bacău —Rovine-C.F.R. Cra
iova 3—1 (16—14, 15—13. C—15, 
15—6). I.C.A. Arad — Dinamo Ora
dea 3—1 (13—15, 15—8, 15—13, 
15—6), Aurul Negru Pioești — Ma
rina Constanța 3—1 (10—15, 15—13,
1.5 —12, 15—12). Știința Galați —
Politehnica Or. Stalin .3—2 (11—15, 
45—9, 15—6, 11—15, 19—17).

Progresul Gh eorghieni - Gr ii n wal 
(R. P. Polonă) 2-1 (1-0) 

la hochei pe iarbă
' OHEORGHIENI (prin telefon). Pesl 

te 1000 spectatori au asistat la me
ciul internațional de hochei pe iarbă 
dintre echipa locală- Progresul și for
mația Griinwald din R. P. Polonă. 
După un joc viu disputat, în care lo
calnicii s-au comportat mai bine ca 
în finalele campionatului republican, 
echipa Progresul a întrecut formația 
oaspe cu 2—1 (1—0). Au înscris pen
tru învingători Krri (2) iar pentru în
vinși Mazetz.

Echipa poloneză Grunwald va juca 
inline (ij.r. azi) la Miercurea mc. 
cu Progresul, iar joi la București* cit 
Victoria.

1. RADAR 7 
cores|)on<lent ,

s au întrecut în proba de 
cu tentativă de record, 

concurent a avut drep- 
sară de patru ori Ia 

înălțime. Primul care evo- 

noastre 
înălțime 
Fiecare 
tul să 
aceeași
Juează este G/i. Langa pe calul Ma- 
chedon Ia 1,92 m., înălțime pe care o 
trece de la prima încercaie. Este ria
dul lui Vașile Pinciu, care pe calul 
Prundiș atacă acum 1,95 in. El reu
șește să treacă această înălțime doar la a 
treia încercare. La 1,98 m., Gh. Langa 
lot pe Machedcn trece fără greșeală 
la a patra încercare. Dar iată că ob
stacolul este ridicat acum la 2 metri. 
Vasile Pinciu cu Prundiș pornește ho- 
tărît să ‘ ' ...........
țime. In 
tatori, el 
realizînd 
manță.

ROM1CA SCIiULTZ
Corespondent

treaca și peste aceasta uial- 
cntuziasmul miilor de spec- 
reușește din prima încercare, 
astfel o frumoasă perfor-



Surprise în

3AC1A ORÂȘTIE — C.S.A. SIBIU 
2-1 (2-1)

Joc frumos, victorie surprinzătoare, 
ar meritată. Gazdele au obținut suc- 
esul prin punctele marcate de Gavri- 
ă (min. 10) și Găină (min. 34). Pen- 
ru oaspeți a marcat Dragoman (min. 
3).

Gh. Balogh, corespondent
FLACĂRA TG. JIU — STIINTA 

CRAIOVA 1—2 (0—1)
Craiovenii au cîștigat prin golurile 

larcate de Dilă (2). Dorobanții a fost 
uterul golului înscris de gazde.

Gh. Fometescu, corespondent
DINAMO TR. SEVERIN — C.F.R.

TIMIȘOARA 2—3 (2—1, 2—2)
In prima repriză gazdele au fost 

jperioare și au marcat două goluri 
rin Focșăneanu (min. 35 și 37). Oas- 
eții, care au redus handicapul prin 
nderle în min. 42, și-au revenit după 
auză și deși în 10 oameni (lordă- 
rescu s-a accidentat și nu a mai 
icat) au reușit să egaleze prin Lcn- 
îel (min. 80) și în prelungiri să în- 
■rie prin Țigăniuc (min. 113), punc- 
1 victoriei. Din min. 91, Dinamo a 
cat în 10 oameni, Focșăneanu acci- 
ir.tîndu-se și el. S-au remarcat: Sz.ik-
i. Țigăniuc (C.F.R.) și Jujan, Foc- 
ineanu și Bisok (Dinamo).

Gh. Manafu, corespondent
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

METALUL TITANII BUCUREȘTI 
1—3 (0—2)

Joc de factură slabă. Metalurgiștii 
i înscris prin Dan, Radu Tudor și 
arcoci, Confecția prin Păsculescu. In 
>sa arbitrilor delegați, a condus A. 

ubuliu. De altfel, jocul a fost pro
bat în ultimul moment pe stadi

ul Dinamo, ieri dimineață.
D. Dolberg, corespondent 

ANCORA S.N. GALATI —
Victoria buzău o—i'(o—o)

Un meci bun. Unicul punct al par- 
lei a fost marcat de Nedelcu cu 
ici minute înainte de sfîrșit.

I. Ștefănescu, corespondent
TEXTILA SF. GHEORGHE — 
C.S. TG. MUREȘ 1—0 (0—0)

Joc anost în general. Oaspeții au 
ezentat o formație fără nici un ti- 
ar. Gazdele au obținut victoria prin 
netul înscris de Sciimes în min. 74.

C. Finiehiu, corespondent
OLIMPIA GIURGIU — DINAMO 

OBOR 0—0, după prelungiri
Din min. 80, echipele au rămas în 
e 10 oameni : Cristea, portarul gaz- 
'or și P. Moldoveanu (Dinamo Obor) 

fost eliminați pentru lovire reci- 
>că. Bun arbitrajul lui Gr. Mânu 
ălărași).

Gh. Bucur, corespondent
.. CLUJ — GLORIA BISTRIȚA 

3—2 (2—2)
j partidă viu disputată, urmărită 
interes de peste 1.500 de spectatori.

chipa Curcanii 6. A. S. Oltenița 
-a păstrat titlul de campioană la oină
niilniril.e dintre Dinamo București,
'.U. București și Curcanii G.A.S. 
enița, programale in cadrul ulti- 

e’tape a turneului final in grupa 
la București pe stadionul Tineretu- 
au corespuns in totul așteptărilor.

e trei formații — care in momen- 
de față reprezintă. primele valori 
sportului nostru national — au 

' in joc toată capacitatea și plite
lor de luptă, furnizind partide 

sebit de Inimoase.
Confruntarea lor a plăcut și prin 
luția rezultatelor, campioana țării 
loscindu-se abia in ultimul meci 
copipetiției. Curcanii G.A.S. Oltc- 

t, avind o revenire puternică in ul- 
a zi a turneului, și-a învins adver
se de o manieră care i-a atras sim- 
a spectatorilor, reușind să cuce
rea pentru a doua oară consecu
tivul de campioană a țării. /. Cos
te, (iii. Petrescu, Ion Vcicu, liu- 

Cocuț. ion Glăvaii, Fierea Hum
ei,' Vascu Tașcti, Marin Bălaie, 

Lragnea, Angliei Bitfoi și Alex. 
ga (antrenori Dumitru Popescu și 
-e Popescu) au format duminică o 
ipă omogenă, dovedind in meciul 
•siv cu redutabila formație a stu- 
tilcr bucureșteni multă maturitate 
ocul la prindere. Pi au reușit să re- 
i handicapul (8—2 pentru C.S.U.) 
lă ciștige partida la capătul unui 
i foarte interesant. Un amănunt: in 
nentiil in care mai erau de tras 
nii doi jucători de la C.S.U. (care 
lucea cu 11—8) studentul Costel 
:u mărește avantajul echipei sale 
13—8 printr-o lovitură peste bar’:, 
icni nu se mai aștepta la inversa- 
rezultatului. Dar surprinzător, Șulea 
i.lJ.) a fost prins la ,,mijloc" și 
ii", iar valorosul jucător din Olte-

11 echipe de categoria B eliminate —
Ceferiștii au învins prin golurile mar
cate de Covaci (2) și Oprea. Gloria 
a înscris prin Firică și Radulescu.
S-au remarcat: Bucur, Călbăjos, Co
vaci (CFR), Firică, Uie Copil și Va- 
silc (Gloria).

T. Balaj, corespondent
C. S. MARINA CONSTANTA — 
I.M.U.M. MEDGIDIA 4—0 (1—0) 
înaintarea a depășit clar echipa oas- 

pc și putea realiza un scor mai mare 
dacă ar fi avut mai multă precizie. 
Au marcat: Moroianu (min. 8), Bo- 
calu (min. 65 și 87) și Gangea (min. 
84).

D Toca, corespondent 
MINERUL BOCȘA VASIOVEI — 

C.S.M. REȘIȚA C—4 (0—1) 
Victorie clară. Au marcat: Matcon 

(3) și Manolache.
T. Țăranii, corespondent 

TEXTILA BOTOȘANI — FORESTA 
FĂLTICENI 1—0 (0—0)

Joc frumos, desfășurat într-o notă 
de sportivitate. Botoșănenii au cîști
gat prin punctul înscris de Manafu în 
min. 57, după ce tot Manafu, în min. 
10, ratase un 11 m.

Zummer Benu, corespondent 
C.S.A. BACĂU — DINAMO 

B1RLAD 1—2. (0—2)
Oaspeții au fost mai deciși și și-au 

asigurat victoria din prima repriză. Au 
marcat: Tîlvescu și Slanschi, respec
tiv Trcistaru.

Iile lancu. corespondent 
INDAGRARA ARAD — A.M.E.F.A. 

ARAD 0—G (0—3)
Victorie clară. Au marcat: Zebna 

(2), Milea, Tonea, Negrea și Chitic, 
St. Weinberger, corespondent

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA I 
IAȘI 3—0 (1—0)

Joc frumos, în care echipa gazdă 
a fost mai eficace. Au marcat : Andrieș 
(min. 40 și 51) și Antoniu (min. 86).

C. Enca, corespondent
PROGRESUL BRĂILA — ȘTIINȚA 

GALAȚI 1 — 1 (1 — 1, 1 — 1)
Meci- disputat. Au marcat: Venturini 

(min. 31) pentru Știința și Boboc (min. 
37) pentru Progresul.

I. Baltag, corespondent 
PETROLUL MOINEȘTI — TEXTILA 

BUHUȘI 5—2 (4—0)
Jocul a fost la discreția echipei gaz

de, mai ales în prima repriză. Au 
marcat: Vanopulos (2), Alecus, Șer- 
ban și Căidas (Petrolul) și Aîanole 
și Biltz (Textila).

FI. Călțun, corespondent
DINAMO BAIA MARE — RECOLTA 

CĂREI 1-0 (0—0, 0-0)
Echipa gazdă a dominat, dar atacul 

a combinat prea mult în fața porții. 
Golul victoriei a fost înscris de Thor- 
day în min. 110; în min. 71 Drăgan 
(Dinamo) a ratat o lovitură de la 11 
m., trăgînd în bară.

C. Pop, corespondent

nița. Ion Voicu, in vervă deosebită, .a 
prins momentele cele mai prielnice, o- 
chind pe rind pe rutinații lancu și Bulin. 
Astfel Curcanii au obținut o prețioasă 
victorie la o diferență de numai un 
punct: 14—13.

C.S.U. București, clasată pe locul 
II, a început promițător și se părea 
că va c iști ga turneul. Dar duminică 
dimineața (retur) nu și-a mai găsit 
cadența, arătind o inexplicabilă emo
tivitate și nesiguranță in special in 
jocul la „bătaie". Tot atit de adevă
rat este că ea a intilnit în primul meci 
al returului un adversar extrem dc pericu
los,. Dinamo București, hotărit să arate 
că insuccesele din prima zi (șimbătă) in
fluențate intr-o oarecare măsură și de 
arbitraj, sini, accidentale. Dinamoviș- 
iii din riadul cărora am reținut pe Vă
duva, Costin, Dacău și Bașca s-au re
marcat printr-un bun. joc la „bătaie", 
i:nde au realizat multe puncte.

lată rezultatele: tur: C.S U. — Dina
mo 17-16, C.S.U.—-Curcanii 14-4, Di
namo— Curcanii 9-11. Retur: Dinamo — 
C.S.U. 14—9, Curcanii — C.S.U.
14—13, Curcanii — Dinamo 13—6.

Remarcăm competența și corectitu
dinea cu care au condus meciurile 
Pantelimon Ciolactt (Sibiu) și Con
stantin Sțroe (Giurgiu).

La Sibiu, C.F.R. a primit vizita ti
nerei formații Avîntul din comuna Bă- 
duleasa, de care a dispus în ambele 
meciuri (tur-retur) cu scorul de 13-9 
și respectiv 18—0. In clasamentul neo
ficial încă, primele trei locuri au fost 
ocupate de Curcanii G.A.S. Oltenița, 
C.S.U. București și Dinamo Bucu
rești.

TR, 1OAN1ȚESCLJ

TISA SIGHET — MINERUL BAIA 
MARE 1—5 (1—2)

Oaspeții au marcat prin Vlad (3), 
Sulyok și Feher, gazdele prin Bartha 
Arbitrul Tătar a condus cu greșeii, care 
au influențat rezultatul.

V. Dăbală, corespondent
FLAMURA ROȘIE TULCEA — 
DINAMO GALAȚI 2—1 (2—0)

Tulcenii au obținut o victorie sur
prinzătoare, punctele fiind înscrise dc 
Alanoliu (min. 5) și Sulinian (min, 35). 
Dinamoviștii au redus handicapul prin 
Sandu (min. 60).

Stan Păun, corespondent
RAFINĂRIA CIMPINA — POIANA 

CIMPINA 2—1 (1—0, 1 — 1)
Joc cu durități. Bălățianti (min. 

104) și Bulibașa (min. 113) — ambii 
dc la Poiana — au fost eliminați, pri
mul pentru injurii la adresa arbitru
lui, al doi'.ea penru lovirea intenționată 
a adversarului. Au marcat: Nanii (min. 
4) și Minculescu (min. 100) pentru Ra
finăria și Dumitru pentru Poiana.

Gh. Briotă, corespondent

Formațiile fruntașe au realizat victorii 
în campionatul de rugbi

Bază din Miluirea de campionat Constructorul — C.S.U.

Rezultatele tehnice ale etapei a 
XlV-a: Constructorul — C.S.U.B. 
28—3 (9—0); Rapid — C.S.A. 
Ploeșfi 3—3 (0—0); C.F.R. Gri- 
vița Rosie — Stiinta Timisoara 
11—0 (0—0); C.S.M.S. Iași’ — 
Dinamo Buc. 0—3 (0—0); Pro
gresul — C.C.A. 3—10 (G—5).

• Firește, cel mai important meci 
al etapei a fost cel dintre echipele 
Casa Centrală a Armatei și Progre
sul. Partida, deși a avut un aspect 
plăcut (jucî'ndu-se în majoritatea 
timpului drsehis, cu atacuri supranu- 
merice pe linia de treisferiuri) a de
cepționat totuși sub raport tehnic. 
Jucătorii au comis greșeli elementare, 
prinzînd greșit, pasînd defectuos sau 
șutind imprecis (mai ales cei de la 
Progresul), arătîndu-ne că . antreno
rii celor două formații mai au multe 
de făcut în această direcȚe.

Cti toate acestea, victoria echipei 
militare a fost fără echivoc, ea re
fund periclitată nici un moment de 
un adversar, care nu s-a regăsit de-a 
lungul celor 80 minute de joc. De 
altfel, Progresul ne-a apărut ca o 
echipă obosită, lipsită de clan și fără

IHI II P I! § M
REUNIUNEA DE SiMBATA

Alergarea principală a reuniunii ăe trap 
de sîmbătă a tosr cîșligală de armăsarul 
Ofel într-o sosire srrînsă în care cei / con- 
curenti au terminat în 7 zecimi de se
cunda. .

In alergarea amatorilor, primele trei 
locuri au revenit conducătoarelor, în frun- 
te cu Rozalia Avram, care s-a impus prin
tre cei mai falentafi conducăiori amatori.

I. Furiosul H. (Sîrijiniuc) 1’36,5, Sonata, 
Foca. Cota : 2,13 — 4,50.

II. Baldachin (Braîlowsky) 1’33.9, Florida, 
Breton. Cota : 2,50 — 32,09 — 6,20.

III. Jovin (Rozalin Avram) 1’39,3, Zdravăn, 
Havara. Cota : 6.20 — 23,60 — 7,90.

IV. Otel (Onoche S.) 1’29,3, Zorit, Baltag. 
Cota : 3,39 - 12.40 - 15 50.

V. Winetu (Ciobanu) 1’29,7, Sena, Oradea. 
Cota : 5 00 - 46,20 - 70,90. Ordinea Tri
pla : 1535,40.

VI. Novac (Mihâilcscu) 1’23,3. Oltcț II, 
Vinovat. Cola : 1,50 — 12.80 — 49,10.

VII. Gluma (Kocsis) 1,33,6, Radovan, Har
buz. Cota : 1,20 - 28,90 - 4,93.

Jocul austriac s-a ridicat la suma de 
36.259 Ici ș,i a fost cîștigat de un buletin 
cu 7 cai cîșfigâi'ori, căru:a i s-a atribuit 
suma de 14.503,87 lei și 68 buleline cu cîte 
6 cai cîștigdiori.

COVASNA DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
In alergarea principalâ a reuniunii do

ieri de la Bâneasa, Covasna a repurtat a 
troxa victorie consecutivă, mareînd un nou 
salt de valoare. In întîlnirile dintre caii de 
doi ani și cei vîrstnici, reprezentanții tine
rei generafii au reușit să obîină victoria 
în două probe din trei.

I. Arthur II (Sfoian Gh.), Ripcnsia, Ros- 
merija. Cota : î,30 - 5,70.

II. Pagoda (Piciu F.), Fruv'la, Naiba.
Cota : 7,30 - CÎ,00 - 16,23.

III Viorica (Pateu A.), Prîslea, Bardac.
Cota : 11,70 - 29,30 - 68,00.

IV. Covasna (Stoian Gh.), Sib’anca, Lean
dru. Coîa : 3,80 - 23,60 - 41,70.

V. Sincer (Huî»leag), Sonata, Fira. Cofa : 
1,90 - 15,29 - 15.00.'

VI. Cazac (Sforan GhJ, Argint, Exicator. 
Cola : 3,30 - 11,90 - 6,40.

VEI. G:b (Sfo:an G’i.L Lconel, Ceardac. 
Cota : 4 30 - 15.50 - 5,40.
VIII. Răsărit (Logofutu), Neluîa, Pascal. 
Cota : 4,90 - 34,30 - 19,49.

Viifoaren reun’une de ga!on va avea loc 
sîmbătâ 1 noiembrie la ora 14.

REUNIUNEA DE MIERCURI
Miercuri 29 octombrie, la ora 14 se va 

organiza o reuniune de trap. In premiu' 
Banat - capul de afiș al reuniunii — concu
rează : Tarcău 1700 (Oană), Hopușor 1700 
(Marcu), Vampir 1720 (Avram), Omar 1720 
(Fanase), Pogorîși 1740 (Strijiniuc), Lustragiu 
1740 (MihâilescuL Ticâu 1760 IVoroninL

ALTE REZULTATE
Metalul Tîrgoviște — Prahcva Plo- 

ești 1—0 (0—0).
Filatura Fălticeni — Progresul Su

ceava 3—5 (2—1, 3—3).
Celuloza Zărnești — Tractorul Or. 

Stalin 2—4 (1 — 1).
I.A.S. Orașul Stalin — Gaz Metan 

0—3 (0—2).
Cârpați Sinaia — Flacăra A’.oreni 

5-3 (3-1).
C.S.M.S. I Iasi — Dinâmo Iași 11—1 

(7-0).
Stăruința. Satu Mare — Voința Ora

dea 1—3 (1—1).
Petrolul Valea Caselor — Unirea Pi

tești 1—2 (0—0).
Dinamo Pitești — Rapid II Bucu

rești 1—3 (0—2).
Minerul Aninoasa — Alinerul Lupeni 

4—2 (3—1).
Voința Tg. Mureș — Partizan Re

ghin 1—3 (0—0).
Alimentara Tg. Ahireș — Rapid Cluj 

0—1 (0—1).
Ariesul Turda — Industria Sîrmei C. 

Turzii 3—1 (1—0).
Confecția Bîrlad — Unirea Focșani 

0—3, neprezentare.

putere de pătrundere. Compartimen
tele (înaintarea și treisferturile) nu 
au colaborat cum trebuie, iar jucă
torii din linia dc atac nu s-au înțe
les, încurcîndu-se reciproc (Climovs- 
chi-Leonte).

In schimb C.C.A. a făcut un joc 
mai bun, mai ales dacă avem în 
vedere că în rîndurile „15-lui“ mili
tar au evoluat mulți tineri (Kriko- 
rian. Ciobănel, Barbu, Vizitiu etc.), 
care în general au corespuns. Iată 
că roadele întineririi echipei încep 
să se ivească, dovedind o dată în 
plus (chiar și celor mai sceptici) că 
aceasta esie singura soluție justă 
pentru îmbunătățirea evoluției unei 
echipe a cărei putere de joc începe 
să scadă. Și dacă acești tineri nu 
au ajuns încă la valoarea foștilor 
titulari, fără îndoială că viitorul le 
stă în față, plin de perspective

.Meciul a luat sfîrșit cil rezultatul 
de 10—3 în favoarea echipei C.C.A., 
scor realizat din două încercări 
(Penciu și Opresc») transformate, 
ambele, de același Penciu. Punctele 
Progresului au fost obținute <le Fă- 
gărășanu (o lovitură de pedeapsă). 
In încheiere ținem să relevăm jocul

Ea Tg. Murej

Primul concurs republican 
de tir cu arcul

Orașul Tg. Mureș a găzduit sîm> 
bătă și duminică întrecerile din cadrul 
primului concurs republican de tir ctș 
arcul organizat în țara noastră. La îi^i 
treceri au participat cei mai buni tr.T-t 
gători din orașele Gheorghieni, Cluj, 
Petroșani, Aninoasa și Tg. Mureș. 
Concursul a fost dominat de sportivii 
din localitate.

Iată rezultatele : 50m. seniori: 1. M. 
Kerekeș (Știința Tg. Mureș) 290 p.,
2. hnre Bige (Știința Tg. Mureș) 230 
p. 3. Etigen Vass (St. Tg. M) 200 p. 
50 m. senioare; 1. Magda Bige (St.; 
Tg. M) 142 p, 2. Victoria Szabo (St, 
Tg. M) 114 p, 3. Ana Isac. (St. Tg. M)j 
53 p. 30 m. seniori: 1. Kerekes 500 p,
2. Vass 480 p, 3. St. Babik (Voința 
Gheorghieni) 383 p. 30 m. senioarei 
1. M. Bige 396 p, 2. Victoria Szabd 
325 p, 3. Eva Pop (St. Tg. Al) 252 
p. Pe locul I în clasamentul la băieți 
s-a clasat trăgătorul M. Kerekes cu 
790 p, iar la fete Magda Bige cu 
503 p.

VIRGIL FODOR, coresp. r

prestat de Blăgescu, Barbu, Penciu, 
Ciobănel, Chiriac, Oprescu și Mer- 
ghișescu (C.C.A.), Ciobanu, Comșa, 
Ghiuzelea și Dumitrescu, care deși 
nu are finalitate este un exemplu de 
dîrzenie (de la Progresul). Bun 
arbitrajul lui Al. Carnabet.

o Anticipam că meciul dintre C.F.R. 
Gr. Roșie și formația studenților din 
Timișoara va fi echilibrat. Pe teren, 
însă, rugbiștii timișoreni nu au ară
tat mare lucru, adoptînd o tactică 
destructivă, de apărare. Dacă acest 
lucru le-a reușit în prima repriză (ter- 
minâtă cu un scor a'.b: 0—0) ci au 
cedat categoric pasul în cea de a 
doua, cînd ’au fost depășiți de teh
nica superioară a rugbiștilor feroviari, 
caro au înscris 14 puncte. De altfel, 
cu o asemenea tactică strict defen
sivă nu se poate niciodată cîștiga un 
joc! In cri.ce caz, așteptam mai 
mult din partea acestei formații re
comandate de excelentele rezultate din 
ultimele etape.

• Lipsiți de aportul a trei titu
lari (Dădulescu, Georgescu și Ghița) 
trebuind să recurgă la improvizații în 
formație, studenții bucureșteni au 
înregistrat un ncu eșec, de data a- 
ceasta categorie, în fața Constructo
rului. Victoria acesteia din urmă a 
fost astfel o simplă formalitate.

• Partida dintre cele două candi
date la retrogradare: Rapid și C.S.A. 
Ploești nu a dat cîștig de cauză nici 
uneia dintre echipe (scor final: 3-3), 
datorită ineficacității și mai ales 
nervozității ambelor echipe. Au mar
cat Luscan de la Rap'd (încercare) 
și Witting pentru C.S.A. (o lovitură 
de picior căzută).

• La lași, C.S.M.S. a rezistat fru
mos în fața redutabilei echipe a lui 
Dinamo, c.edînd la limită cu 0—31 
Deși învinși, ieșenii realizează ast
fel o performanță de valoare.

C. DUMITRU
V. HOSSU, corespondent

Oonosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultata 

exacte la concursul nr. 43 (etapa dirt 
26 octombrie 1958) :

I. R.P. Romină (A) — R.P. Un
gară (A) 2

II. R.P. Ungară (B) — R.P. Ro-
mină (B) 1

III. R.P. Romină (juniori) — R.P.
Ungară (juniori) 2

IV. R.P. Ungară (tineret) —R.P
Romină (tineret) X'

V. Sampdoria — Fiorentina (camp, 
italian)

VI. Lazio — Napoli (camp, ita
lian) X!

VII. Alessandria — Genoa (camp, 
italian)

VIII. Internazionale — Roma i
(camp, italian) #

IX. Lanerosi — Milan (camp, 
italian)

X. Bologna — Spal (camp,
italian) t

XL Triestina — Udinese (camp. 
Malian)

Xli. Bari — Padova (camp, 
ital'an) '

Variante dennse anroximativ 506.000,



Surprâze în campionat masculin de baschet

Rapid București și Dinamo Oradea 
învinse de Dinamo București și Voința Iași!

Trecerea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Rom ine 

prin Budapesta

MASCULIN

1 DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 67—60 (33—28). Fără 
îndoială o mare surpriză. Dinarnoviștii 
au intrat pe teren hotărîți să realizeze 
un rezultat frumos și au luptat din 
Hoațe puterile (deși erau dezavantajași 
sub aspect fizic, tehnic și tactic) depă
șind o echipă care teoretic trebuia să 
învingă la mare diferență. S-a văzut 
însă încă odată că înfumurarea scade 
enorm din potențialul de luptă și poate 
duce chiar la înfrîngeri. Jucătorii echi
pei Rapid au crezut că „au meciul în 
buzunar" și în consecință au acționat 
fără convingere, iar cînd, spre sfîrșit, 
au văzut că nu-și mai pot ajunge ad
versarii, nu au mai reușit să-și revină. 
Principalele greșeli le-au făcut în apa- 
rarca „om la om", care a fost aplicată 
slab și fără convingere, dînd putință 
dinamoviștilor să-și facă jocul în voie. 
Dinamo București, cu o formație în 
care, au evoluat doar trei jucători con- 
sacrați (Dan Niculescu, Radu Popovici 
și Caraglieorghc) merită felicitări pen
tru maniera în care a știut să-și apere 
șansele în fața unei echipe care pornea 
net favorită. Dinarnoviștii au jucat în 
apărare organizat și hotărîți, iar în a- 
tac au folosit cu mult succes contra
atacurile, aruncările de la semi-distanță 
și pătrunderile. Au marcat: Caraghcor- 
ghe 24, Popovici 14, Dan Niculescu 8, 
Pa.-aschivescu 7, Negoiță 6, Kiss 8, 
pentru Dinamo și Cucoș 20, Ianculescu 
13, C. Popescu 11, Costescu 10, Cianea 
6 pentru Rapid. S-au evidențiat Cara- 
gbeorghe, Popovici, Niculescu și Pa- 
raschivescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI — CETATEA 
BUCUR 77—37 (42—17). Au marcat: 
V. Rădulescu 27, L. Nagy 15, Boilc 
8, Barău 7, C. Dumitru 7, Nosievici 4, 
L. Niculescu 6, V. Niculescu 2, Mita 1, 
pcr.tru Olimpia și V. Popescu 8, Neagu 
6, Marin 7, Măzgăreanu 4, Postole 3, 
Mircea 6, Rusu 3, pentru Cetatea 
Bucur.

C.C.A. — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
71—35 ( 36—14) Au marcat: Cimpoiaș 
17, Folbert 14, Fodor 10, Niculescu 6, 
Testiban 6, Nedelea 6, Pușcașii 4, Di- 
nescu 6, Nedeff 2, pentru C. C. A. și 
Cir'.an 17, Drăgătoriu 9, I.orincz 4, 
Ilie 2, Ivanici 2. Toth 1, pentru Știința.

TORENTUL GALATI — DINAMO 
TG. MUREȘ 63—72 (35—28). Au mar
cat: Zoizon 20, Berekmeri 10, Bckor 
11, Mittelman 10,-Toth 10, Eordogh 10, 
Gruber 1 pentru Dinamo și Vasiliu 17, 
Stoica 20, Zaharia 16, Stanciu 5, Re
tried 5, pentru Torentul.

VOINȚA IAȘI — DINAMO ORA
DEA 70—68 (33—33). A doua mare 
surpriză a etapei de ieri a fost produsă 
'de ieșeni, care, după o partidă cu o 
'desfășurare de-a dreptul dramatică, alt 
învins la limită. Au marcat Chioreanu 
118, Voroneanu 21, Vișioianu 11, Todi- 
rașcu 5, Holimberg 5, Klieger 4, Ihtțu 
3, Selig I, David 2, pentru Voința Iași 
și Suliai 20, Szebestien 11, Mokos 9, 
Hoffman 18, Paneth 6, Vania 4, pentru 
Dinamo Oradea.
METALUL MIG. BUC. — ȘTI INTA 

CLUJ 81—65 (42—33)
Bucureștenii au obținut o victorie 

facilă în iața unui adversar ce nu a 
emis niciun fel de pretenții, dar care 
js-a prezentat destul de bine în prima 
jparte a jocului. Intr-adevăr, clujenii
6-au  prezentat la acest meci în pos- 

Ieri 8a Guesfrow

R. D. Germană B —
R. P. Romînă B 6-4 Ja box

f GUESTROW 26 (prin telefon). — 
JAstăzi a avut loc în Sala Sporturilor 
'din localitate întîlnirea internațională 
Jde box dintre reprezentativele sectmde 
ale R. D. Germane și R. P. Romîne. 
întîlnirea a fost cîștigată de echipa 
germană cu scorul de 6—4. Meciurile 
au fost vizionate de un public nume
ros cifrat la aproape 7000 persoane. 
Dintre boxerii roniîni, cea mai fru
moasă comportare au avut-o Dumitru 
Ciajiotara și Constantin Gheorghiu. 
Primul, a iaoxat cu un adversar mult 
mai greu. Cu toate acestea Cioboiartt 
a fost superior în cele trei reprize și 
a abținut o victorie meritată. Un meci 
exttem de dur an furnizat semigreu 
G/iețu Velicu și Griinenberg. Repre
zentantul nostru s-a comportat excep
țional. A lovit puternic, eficace, bo
xerul german resimțindu-se din plin. 
Deși au pierdut întîlnirile respective. 
Vasile Czegeli și Traian SI u păru au 

tura unei victime sigure, nțpntaJitate 
care este foarte greșită, pentru că po
sibilitățile jucătorilor sînt cu mult mai 
mari. Albu, Sarosi, Vizi, Radu Adri
an formează un mănunchi în jurul 
căruia se poate alcătui o echipă ctt 
mult mai valoroasă. Le trebuie doar 
un antrenament mai serios.

Au marcat: Novacek 30, Ortinschi 
H, Tursygian 9, Burada 7, Cojocaru 
6, Hațieganu 6, S. Stroe 5, M. Bărbu- 
tescu 5, N. Popescu 2 pentru MettSuI 
M.I.G., Albu 24, Sarosi 8, Bugnariu

Cristian Popescu (Rapid) încear că să pătrundă spre coș, dar va in- 
tilni opoziția lui Paraschivescu (Dina mo), pregătit să-i iasă in intimpinare. 

(foto: R. Teodor)
8, Litan 6, Radu Adrian 6, Vizi 6, 
AI. lonescu 4, Viciu 3 pentru Știința 
Cluj; a mai jucat Chioreanu.

FEMININ

C.C.A. — CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR TIMIȘOARA 46—43 (21—21).

Cele două echipe, recent promovate 
în prima categorie a țării, au făcut o 
partidă frumoasă, spectaculoasă, în 
care am putut urmări evoluția unor e- 
lemente talentate, cu reale perspective. 
In general, meciul a avut o desfășurare 
echilibrată, scorul variind la diferențe 
mici. In repriza secundă, formația din 
Timișoara, alcătuită, cu o singură ex
cepție din junioare, a dominat în ma
joritatea timpului și doar lipsa de ru
tină în întîlnirile decisive a făcut să 
piardă acest joc, în care a avut o com
portare foarte frumoasă. Echipa C.C.A., 
avînd din campionatul bucureștean obiș
nuința partidelor „grele", a știut să 
treacă cu succes de momentele critice 
și să învingă merituos, dovedind tot
odată perspective de progres. Au marcat: 
Elena Radu 15, M. Diaconescu 10, D. 
Cocorandu 7, F. Cornea 6, Zoe Paplica 
6, A. Spridoneanu 2, pentru C.C.A. și
E. CHerciov 23, E. Zamfirache 8, Cris
tiana Fezeh 5, II. Heintz 4, Elena Ma
rinei! 3, pentru Clubul Școlar Timi
șoara.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. BUCUREȘTI 60—40 (26—22). 
După o repriză în care a ținut piept 
cu succes valoroaselor adversare, stu
dentele au făcut o serie de greșeli în 
repriza secundă, în special împotriva a- 
părării „om la om“ agresive, aplicată 
la un moment dat de constructorul. Au 
marcat: Viorica Antonescu-Niculescu 
20, Maria Voicu 17, I tilde Weisenburgcr 

avut comportări remarcabile. Au fost 
deosebit de combativi, au punctat ntai 
mult, neft.'nd cu nimic inferiori adver
sarilor. Totuși aceștia au fost declarați 
învingători.

lată rezultatele tehnice: muscă : 
Puiu Nieo'ae (RPR) b. p. Babiascir 
(RDG); cocoș : Constantin Gheorghiu 
(RPR) b. p. Schlink (RDG) ; pană: 
Heise (RDG) b. p. Andrei Farkaș- 
(RPR): s. ușoară: Liwowsky (RDG) 
b. p. Vasile Czegeli (RPR) ; ușoară : 
Wolfgang I.abalin (RDG) b. p. Fr. 
Pazmani (RPR) într-un meci foarte 
strîns; s. miji: Caroli 'RDG) b. p. 
ihe Dragnea (RPR) ; •'w.’/focie mare: 
Buchsen (RDG) b. p. Mircea Balaș 
(RPR); mijlocie: Suctovius (RDG) 
b. p. Tr. Stuparu (RPR); s. prea: 
Ghețtt Velicu (RPR) b. p. Griinenberg 
(RDG); grea: D. Cioboiaru (RPR) 
b. p. Szigtnund (RDG).

6, Constanța Pîrvu 7, Xenia Brînzei 4, 
Maria Oua tu 4, Lavinia Vasilkt 2, pen
tru Constructorul și Patrița Sișu 13, Ana 
Crivăț 12, Constanța Dalben 5, Doina 
Chelaru 4, Virginia Săndulescu 2, Nina 
Lucia 2, Virginia Jujcscu 2, pentru 
C.S.U.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ 71—33 (38—17). Au mar
cat: Adriana Florescu 19, Ștefania Di- 
nescu 18, Ana Haralambie 11, Irina Ri- 
zescu 8, Emilia Todirașcu 8, Anca Pop
7, pentru Olimpia și Eva Demeter 17,

Elvira Beretzki 5, Angela Csomos 5, 
Iulia Antal 4, Irene Koos 2, pentru 
Voința.

VOINȚA ORAȘUL STALIN — C.S. 
ORADEA 48-44 (24-17) . Au marcat: 
Ana Stark 14, Hanelore Kratts 11, Ro- 
dica Pop 10, I lelga Antosch 4, Elena 
Roșu 4 , Octavia Cucuruz 3, Stela 
Tampa 2, pentru Voința și Elena Tîrzitt 
13, Iolanda Darabas 13, E. Blaga 9, 
Clara Taub 5, Ana Cociubei 4, pentru 
C. S. Oradea.

ALIMENTARA TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 36—36 ( 23-16). 
Un meci viu disputat. In ultimele se
cunde scorul era de 36—35 pentru Ali
mentara, Dina Manolescu înscrie o 
lovitură liberă, egalînd ,dar o ratează 
pe a doua, care ar fi adtts victoria 
formației sale. Au marcat: Elza Gru
ber 7, Gabriela Antal 9, Gorok 6, Ba
lazs 4, Toth 4, Kosza 3, Fagarasi 2, 
Ezekeli I, pentru Tg. Mureș și Irina 
Baghițăll, Dina Manolescu 6, Grigo- 
rescu 5, Aurica Boeru 5, Mioara I.nca 
4, Violeta Constantin 3, Laura Cafrița 
2, pentru Progresul.

Marți începe în ca-
ATLETISM pitala Gruziei cam

pionatul de atletism 
pe echipe al Uniunii Sovietice. La 
actuala ediție a acestei importante 
competiții vor lua startul peste 1500 
de atleți reprezentînd orașele Mos
cova, Leningrad și Republicile Unio
nale. Printre participant se află 
recordmanii mondiali litri Stepanov, 
Oleg Riahovski, Vladimir Kuț și 
a'.ții.

• La Budapesta în cadrul unui 
concurs desfășurat duminică, J. Ko
vacs a alergat 5000 m. în 14:10,6. 
El a fost urmat de Szabo cu 14:15,0 
și Kovacs Laioș 14:19,0. In același 
concurs, Zsivotski a aruncat ciocanul 
la 60,53 m. In cadrul campionatului 
de pentatlon (feminin) atleta 05 s-a 
clasat pe primul loc cu 4.070 puncte 
(nou record republican pentru ju
nioare).

. La F>ar is. I» sta-rOTBAL dionul Cotombes, s a 
desfășurat întîlnirea 

internațională. Franța — R.F. Ger
mană, încheiată cu un rezultat de 
egalitate: 2—2 (I —I). Au marcat
pentru gazde Deladerriere (min. 24) 
și Douis (min. 69), iar pentru oas
peți Raftn (min. 12) și Seeler (min. 
80). Reprezentativa secundă a Fran 
ței a întrecut Luxemburg cu 3—1.

O In campionatul francez s-a des 
fășurat un singur joc Ales—Ang rs 
1—3. In clasament conduce Racing 
Paris cu 18 puncte urmată de Nice 
17 p., Nimcs 16 p., Sochaux 15 p., 
Reims, Monaco și Strasbourg 14 p.

BUDAPESTA 26. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

In drum spre patrie, delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Ro- 
mîne, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțită de lvan Rohal 
Ilkiy,. ambasadorul Republicii Ceho
slovace la București și Gheorghe Vi- 
drașett, ambasadorul R.P. Romine la 
Praga, a sosit sîmbătă seara pe teri
toriul Ungariei.

Delegația a fost întîmpinafă la 
frontiera R.P. Ungare de către Csator- 
day Karoly, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar, șeful Proto
colului din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Ungare, și de Ion Po
pescu, ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta.

Trenul oficial a sosit duminică di
mineața în Gara de Vest din Buda
pesta, pavoazată cu acest prilej cu 
drapelele de stat ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. Pe peronul gării oas
peții au fost întîmpinați de tovarășii 
Gyorgy Marosan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., ministru 
de stat, Karoly Kiss, membru al Bi-

Duminică la București: Romînia-Turcia 
in „Cupa Europei11 ia fotbal

După cum se știe, duminica viitoare 
capitala noastră va găzdui o nouă 
întîlnire internațională de fotbal, de 
data aceasta cu un caracter compe- 
tițional. Echipa noastră reprezenta
tivă întilnește selecționata Turciei în 
primul meci pentru „Cupa Europei" 
(returul partidei de duminică va avea 
loc în aprilie 1959 în Turcia).

Motocrosiștii cehoslovaci au dominat 
concursul internațional de Id Tbilisi

TBILISI 26 (prin telefon). — 60.000 
spectatori au asistat la întrecerile des
fășurate timp de două zile în cadrul 
concursului internațional de motocros 
de la Tbilisi.

Traseul concursului a fost foarte di
ficil : multe obstacole naturale și arti
ficiale (trambuline ctt înălțime de peste 
1,50 m IJ, șleauri înguste etc. Din 
această cauză unii dintre cei mai va
loroși concurenți (Ray Morel — Fin
landa, Pîlaev — Uniunea Sovietică)

• La Bruxelles primele reprezen
tative ale Belgiei și Turciei au făcut 
meci egal: 1—1 (0—0).
• Tot duminică s-a desfășurat la 

Stockholm meciul Suedia — Dane
marca, încheiat de asemenea cu un 
rezultat de egalitate: 4—4 (2—3).

La închiderea ediție 

întîlnirile de fotbal 
de la Budapesta și Szolnok
R P. UNGARA B — R. P. ROMI NA 

B 6—1 (2—1).

Stadionul Ferencvaros din Budapes
ta. Spectator; 12.000,

Golurile ati fost înscrise în ordine 
de Bodor (miri. 10), Zaharia (min. 
21), Kleiba.'t (min. 41), Bodon (min. 
54). Bddor (min. 63 și 74) și Kocz.au 
II (min. 75).

Arbitrul Rumeanțev (Bulgaria) a 
condus următoarele formații :

R. P. UNGARA: Ijth — Karpati, 
Szigefi, Lantos — Borsanyi (din min. 
r-'- Koczian II). Kleiban — Ivan, Ka- 
zinezi (din min. 35 Bo:Ion), Bodor. 
Pal, Fenyvessi.

R. P. ROMINA: Vo nescu — Cojo- 
carii, Lazăr, Soare — Ilidișan, Mihă;- 
lescu — Hașoti (din min. 63 Fusulan) 
Meszaros II, Zaharia, Lereter. Vasi- 
lescu. 

rottlui Politic, secretar al C.C. af 
P.M.S.U., Endre Sik, ministrul A- 
facerilor Externe al R.P. Ungare, 
Jozsef Șandor, membru al C.C. al 
P.M.S.U., șeful secției organizațiilor 
de partid și de masă al C.C. al 
P.M.S.U., Dezso Szilagyi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., șeful secției de 
relații externe a C.C. al P.M.S.U.

Au fost de asemenea de față re
prezentanți ai ambasadei Republicii 
Cehoslovace, membri ai ambasadei 
R.P. Romîne la Budapesta, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor Ex- 
terne al R.P. Ungare.

In cele trei ore cit a stat la Buda
pesta, delegația de partid și guver
namentală a R.P. Romîne s-a întrec 
ținut în med prietenesc cu conducă
torii ungari și a făcut o vizită prin 
oraș.

La orele 10,30 (ora locală) dele
gația romînă și-a continuat drumul 
spre patrie.

Delegația este însoțită de Csator- 
day Karoly. șeful Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe al R.P. 
Ungare și de Ion Popescu, ambasa
dorul R.P. Romine la Budapesta.

• La meciul de ieri din București 
au asistat trei observatori turci, prin
tre care Orhan, președintele federa
ției turce de fotbal.

• Lotul fotbaliștilor turci urmea 
să sosească marți în Capitală, venind 
de la Bruxelles, unde au jucat ieri 
cu Belgia și au făcut rezultat ega» 
1—1.

au suferit defecțiuni și n-au putut fer 
mina parcursul. Dintre alergătorii ro 
mini, doar doi (Pop Miliai — tocii 
6 și St. Iancovici — locul 7, ambii h 
cat. 125 cmc) ait reușit să termini 
întrecerea. Ceilalți (Gh.. Ion, Gh. Io 
niță, V. Szabo, H. Sitzler) au suferi 
grave defecțiuni mecanice, care n-ai 
putut fi reparate în timpul concursului

Cel mai valoros concurent a fos 
cunoscutul ntofociclist cehoslovac Ja 
roslav Cizek. Pilotînd o mașină J< 
de 250 cmc el a cucerit primul iu 
Ia categoria respectivă entuziasmînd p 
spectatori prin îndemînarea dovedit: 
la trecerea obstacolelor. O impresii 
deosebita a făcut și colegul său d< 
echipă Zdcnek Polianka clasat pe pri 
mul loc la 125 cmc. Francezul Ledor 
ntier a obținut victoria la 500 cmc.

In clasamentul pe echipe după repre 
zentativa R. Cehoslovace se află echi 
[iele R.S.F.S.R. și R.S.S. Gruzine 
Țara noastră s-a clasat pe locul 1 
înaintea echipelor Finlandei, Olandei 
R.D. Germane și R. P. Bulgaria.

R. P. UNGARA (tineret) — R. P 
ROMINA (tineret) 2—2 (2—1).

Stadionul din Szofnok. 4000 spec 
tafori. Golurile au tost înscrise de Ta 
liga (miti. 13), Rakosi (min. 28) 
Ene II (min. 30) și Georgescu (mtn 
80) din lovitură liberă de la 16 w 
Arbitrul Baici (Iugoslavia) a condu 
următoarele formații :

R. P. UNGARA (tineret) : Ilodi - 
Werner, Lakat, Novak (din min. 61 
Szimcsak II) — Nagy, Szini — Nag 
II, Kisntzki, Monostori II, Rakosi, Ta 
liga.

R. P. ROMINA (tineret) : Todor — 
Jenei, Motroc, Staicu — Bodo, Stanei 
— Copil. Seredai (din min. 76 Țtrcov- 
nicu), Erie II, Georgescu, Drăgoi.

Kocz.au

