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Marele miting al oamenilor muncii din Capitală

In timpul marelui miting care a avut loc pe Stadionul Republicii

Ziua de 7 Noiembrie, cea de a 4l-a 
'aniversare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, a fost sărbătorită 
de oamenii muncii din Capitală prin- 
tr-un mare miting care a avut loc pe 
Stadionul Republicii.

Peste 60.000 de oameni au venit să 
'sărbătorească aici glorioasa aniver
sare. Alături de poporul sovietic șl 
întreaga omenire progresistă, ei săr
bătoresc. victoriile de neasemuit ale 
primei țări a socialismului din lume, 
sărbătoresc propriile lor victorii lu
minate de soarele lui Octombrie roșu. 
Tribunele freamătă de entuziasm.

’Mii de glasuri scandează cuvinte 
scumpe, dragi tuturor, se aduce slavă 
eroicului Partid Comunist al Uniunii 

wiefice ,se fac urări in cinstea 
i Partid ului Muncitoresc Romin, con
ducătorul încercai al poporului nostru. 

■ Pentru zecile de mii de oameni ai 
muncii participanți la miting, pentru 
întregul nostru popor aniversarea 
'Marelui Octombrie este și sărbători
rea . marii prietenii care unește poporul 
romin cu poporul sovietic. De pretu
tindeni răsună chemări ce exprimă 
sentimentele de profundă recunoștin
ță și dragoste față de marele popor 
vecin și prieten.

raidurile nenumăratelor steaguri 
tricolore și roșii, marile panouri fes
tive, pe care sini înscrise chemări 
pentru victoria socialismului și păcii 
in lame, entuziasmul nestăvilit al oa
menilor ce umplu tribunele, detașa
mentele de gărzi muncitorești, mide 
de tineri imbrăcați in pitorești costu
me naționale și de sportivi alinlați pe 
covorul verde de iarbă al stadionului, 
totul dă o imagine de mare sărbă
toare. Intr-und din tribune, exprimind 
'unitatea frățească, de nezdruncinat 
dintre poporul romin și poporul so
vietic ,tineri .imbrăcați in alb au în
scris cu trupurile lor litere uriașe: 
U.R.S.S., R.P.R. De pe întinsul sta
dionului sute de porumbei albi se 
înalță din văzduh, simbol al dorinței 
de pace a poporului nostru.

La ora 10, primiți cu puternice 
ovații și aplauze, sosesc conducă
torii partidului și statului nostru. 
Un grup de pionieri le oferă buchete 
de flori.

In tribuna oficială au luat loc to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bpdnăraș, Petre Bontă, Nicolae Ceau
sescu. Alexandra Drăghict, Alexandru 
Moghicroș, Constantin Pirvuiescu, 

Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general 
colonel Leonlin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Ion Gheorghe Maurer, lanoș Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexan
dru Birlădeanu, Florian Dănălaclie, 
membru al C.C. al P.M R., prim se
cretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., Dumitru Diaco- 
nescu, președintele Sfatului Popular 
al Capitalei, Gheorghe Nectila, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului Regional Bucu- 

’ reșii al P.M.R., Vasile Mateescu, 
președintele Sfatului Popular al regiu
nii București.

In tribuna oficială au luat loc de 
asemenea A. A. Epișev, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Uniu
nii Sovietice în R. P. Romină, și ge
neral maior I. P. Juravlev, atașat 
militar, naval și al aerului al U.R.S.S.

Sint prezenți membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, muncitori 
fruntași din întreprinderile Capitalei, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Sint de față șefii unor misiuni di
plomatice acreditați in R. P. Romină, 
membri ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Fanfara militară și un mare cor 
care se află pe stadion intonează im
nurile de stat ale R. P. Romine și 
Uniunii Sovietice.

Mitingul consacrat zilei de 7 No
iembrie, cea de a 41-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. a fost deschis de tovarășul Flo
rian Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Comitetului 
Orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvinlul tovarășul Vladimir 
Gheorghiu, secretar al C.C. al P.M.R., 
care in numele și din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și a guvernului 
Republicii Populare Romine, a trans
mis oamenilor muncii un fierbinte sa
lut și felicitări cu prilejul celei de a 
41-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Cuvintarea tovarășului Vladimir 
.Gheorghiu a fost subliniată in repe
tate rinduri de puternice aplauze. Ze

cile de mii de oameni ai muncii par
ticipanți ța miting au ovaționat în
delung pentru glorioasa aniversare a 
Uniunii Sovietice, pentru încercatul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
exemplu însuflețitor și far călăuzilor 
în lupta partidelor comuniste și mun
citorești din întreaga lume, pentru 
trainica prietenie și colaborare fră
țească dintre poporul romin și po
poarele sovietice.

A vorbit apoi ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, A. A. Epi
șev, care a transmis poporului ro
min salutul frățesc al popoarelor so
vietice și cele mai bune urări in opera 
nobilă de construire a socialismului, 
pentru continua înflorire a Rominiei 
democrat populare.

A. A. Epișev a rostit ultima parte 
a ciivtnlării sale in limba romină. 
Cuvintarea ambasadorului . Uniunii 
Sovietice a fost îndelung aplaudată, 
intr-un singur glas se scandează: 
„R.P.R.-U.R.S.S., sint in veci prie
tene".

La miting au mai luat cuvinlul 
muncitorul fruntaș llie Gheorghe, a- 
justor la uzinele „23 August" din Ca
pitală, și artistul poporului Costache 
Antoniu. In cuvintările lor vorbitorii 
au exprimat dragostea și recunoștința 
poporului romin față de marea Uniu
ne Sovietică, hotărirea fermă a oame
nilor muncii din țara noastră de a 
lupta pentru triumful atotbiruitoarelor 
idei ale marxism-leninismului, pentru 
apărarea păcii in lume.

Marele miting de pe Stadionul Re
publicii ia sfirșit. Toți cei prezenți 
intonează Internaționala, imnul de 
luptă al celor ce muncesc din întrea
ga lume. Răsună puternice ovalii și 
arale. Exprimind voința întregului 
npstru popor muncitor, strins unit în 
jurul partidului său marxist-leninist, 
Partidul Muncitoresc Romin, a Comi
tetului său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mul
țimea manifestează îndelung pentru 
victoria construirii socialismului in 
țara noastră, pentru unitatea de ne
zdruncinat a tuturor țărilor lagărului 
socialist, care, în frunte cu Uniunea 
Sovietică pășesc cu hotărire pe dra
mul luminos deschis tuturor popoare
lor de Mărețe Octombrie, pentru 
triumful cauzei păcii și socialismului 
?<: lume.

(Agerpres)

La Ungheni, în ziua de 7 Noiembrii

Ștafeta prieteniei 
a fost inmînată sportivilor sovietici

Ungheni, dimineața lui 7 Noiem
brie...

Străzile frumosului orășel de pe ma
lul Prutului, capitala unuia din cele 
mai importante raioane cu specific a- 
gricol din R.S.S. Moldovenească, cm 
nosc animația specifică marilor sârbă 
tori. Mii de oameni se îndreaptă spre 
piața centrală pentru a lua parte la 
mitingul consacrat celei de a 41-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialiste 
d.'n Octombrie!

In cadrul mitingului urmează a fi 
predată sportivilor sovietici „Ștafeta 
prieteniei romîno-soviet.ce“, mesajul 
de fierbinte salut pe care tineretul spor
tiv din Romînia il adresează sportivi
lor din U.R.S.S., cu ocazia sărbătoririi 
Marelui Octombrie.

In piața frumos pavoazată, în aplau
zele asistentei, își face apariția coloana 
de niotociclișli romîni, purtători ai șta
fetei. In coloană, numeroși nivloci- 
cliști fruntași ca: Gh. Voiculescu, Lu
dovic Szabo, Mircea Cernescu, Cons
tantin Nedeicu, Gh. Mormocea, Mihai 
Sărățeanu și alții. Motocicliștii se o- 
presc în fața tribunei oficiale și mi
tingul începe.

Conducătorul delegației noastre, tov- 
CONSTANT1N MIHAI, șef de secție 
în U.C.F.S., dă citire textului mesa
jului de salut al sportivilor romîni și 
apoi îl înmînează tovarășului VLADI
MIR HRENOV, președintele C.C.F.S. 
din R.S S. Moldovenească.

Numeroșii vorbitori care au luat cu- 
vîntul în cadrul mitingului au adresat 
cuvinte calde de salut delegației ro- 
mîne. Alături de miile de participanți 
la mitingul din piața orașului Un
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In cinstea zilei de 7 Noiembrie
—---------------------------- •----------------------------------------------------------------------------------------------- I

Regiunile Raieii $i Bala nare gi-au îndeplinii 
angaiameniele anuale privind înscrierea 

de nouri în li. C. F. s.
In ajunul zilei de 7 Noiembrie ne-au sosit din regiunile Galați și 

Baia Mare vești importante: în cinstea celei de a 41-a aniversări a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie, aceste regiuni și-au îndeplinit angaja
mentele pe anul 1958 cu privire la înscrierea de membri în U.C.F.S. Re
giunea Galați are acum 120.240 membri U.C.F.S. (angajament 120.000), 
iar regiunea Baia Mare 85,850 membri U.C.F.S. (angajament 85.000).

Sportivii, antrenorii și activiștii sportivi din regiunile Galați și Baia 
Mare, raportează astfel Partidului, realizarea angajamentelor cu două luni 
înainte de termen.

Succesul repurtat de mișcarea sportivă din regiunile Galați și Baia 
' Mare trebuie să constituie un puternic exemplu pentru toți activiștii spor
tivi din țara noastră.

gheni, sportivii romîni au manifest: 
îndelung pentru gloriosul Partid Cc 
munist al Uniunii Sovietice, făuritori 
Mani Revoluții Socialiste, pentru pac 
și pentru prietenia între popoare.

Defilarea oamenilor muncii din Un 
gheni. care a urmat după miting, 
fost încheiată de motocicliștii romîni

★
In cursul după-amiezii, în cadru 

îutîlnirii dintre membrii delegației rc 
mine și reprezentanții organizațiile 
de partid, sindicale, de tineret ș 
sportive locale au vorbit din parte 
gazdelor printre alții: Vladimir Un 
nov, președintele C.C.F.S. din R.S.t 
Moldovenească, Teodor Tabunșc.k, s< 
cretar al C.C. al Comsomolului di 
R.S.S. Moldovenească, lacob Ceacii 
președinte al Sfatului Popular rai< 
nai Ungheni, precum ș: trei sporti' 
fruntași din R.S.S. Moldovcncasci 
Boris Diacenco (campion mondial I 
tir), Ion Țurcanu (maestru al sporti 
lui la sărituri în apă) și Petre Gheo. 
ghiu, maestru al sportului la lupte.

In afara tovarășului Constantin M 
hai, conducător al delegației noaste 
au mai rostit scurte cuvîntări tovari 
șii: Leopold Minchevici din parte 
ÂRLUS-ulni, Constantin Moarcăș di 
partea C.C.S., I. Iiodoi din parte 
C.C. al U.T.M.

Cu ocazia vizitei la Ungheni, del< 
gația sportivilor romîni a făcut și 
vizită la sediul Comitetului raion; 
al P.C.U.S.’ și a luat parte Ia inat 
gurarea noii săli de cinema (cu ecra 
lat) construită în localitate.

RADU URZICEANU



Campionatul republican de box pe echipe în categoria B la fotbal

(l:namo bucurești — binamo
CRAIOVA 21—13

■’ Tînăra echipă de box Dinamo Cra- 
fîova, antrenor I. Mihăilescu, a servit 
<o replică, neașteptat de dîrză pitter- 
micei formații dmamoviste din Capi
tală. Prczentînd ci»iva boxeri bine 
;pregătiți — printre care N. Filigea- 
inu, A. Farkaș, V. lonescu, Ion Fe- 
irenț și, într-o măsură Ch lordactie — 
ioaspcții au lăsat sîmbătă o 'frumo.r- 
isă impresie în Capitală. Cum era de 
:așteptat, victoria a revenit boxerilor 
ibticureșteni, dar la un scor strîns: 
I21-A18. Și. dacă partida dintre Ghe- 
ițu Velicu și I. Ferenț (în care bticu- 
ireșteanul a fost declarat învingător 
■la puncte) s-ar fi terminat cu o de- 
țizicjmai aprqape dc realitate (după 
noi, ‘meci nul), diferența ar fi fost și 
mai mică. Victoria diaamoviști’.oȚ 
bticureșteni este însă p'e deplin me
ritată. Pugiliștii bticureșteni s-au do
vedit mai deciși, mai rutinați, reu
șind s;i se impună și printr-p pregă
tire tehnică superioară.

Reuniunea dc sîmbătă seara dc la 
Dinamo a furnizat și cîteva surprize. 
Cea mai mare surpriză a constituit-o 
înfrîngerea rutinatului Martin Far
kaș în fața tînărului Vasile lonescu. 
In prima repriză, Farkaș a schițat 
cîteva atacuri din viteză dar de fie
care dală a fost contrat cu eficacita
te. V. lonescu pornește dezlănțuit în 
repriza a doua și utilizează des di
recta dc stingă. Boxînd prea desco
perit. boxerul biicurcștean primește și 
In finalul întîlnirii numeroase lovituri 
carc-I zdruncină. Victoria lui Vasile 
lonescu, pe deplin meritată, lasă să 
se întrevadă frumoasele sale posibi
lități. ALTE REZULTATE: C. Gtii 
(D.C.) cîștigă fără adversar; Totna 
Constantin (D. Buc.) b. p. N. Fi?i- 
geanu (D.C.L A. Farkas (D. C.) J>. 
ib. III M. Urlăleanti (D. Buc.): C. 
Dumitrescu (D. Buc.) b. p. I. Olaru. 
(D. C.); I. Dragnea (D. Buc.) 
C. Bilă (D. C.): N. Linia (D. 
meci nul cu C. IorJache (D. 
Dumitru Gheorghiu (D. Buc.) 
ml cu Petre Deca (D. C.); D. Ciobo- 
aru (D. Bu'.) b. ab. I Șt. Marcovj- 
:eanu (D. C).

b. p. 
Buc.)

C.): 
•meci

Olteana (M) meci nul cu Gh. La- 
die (V); Dinu Dug. (M) b. p. 7. Ro- 
seti (V); /. Militarii (V) b.p. Șt. 
Eogdan (51) : Dănilă Done (M) b. p. 
O. Gnerasuii (V) ; 7. Vasilov (V) b. 
p. Șt. Eejan (M) ; Dănilă Enuț (M) 
b. ab. III Al. Ejtimiti (\’Y Gh. Si
mian (51) b. p. /. Dl rate (V): Gh. 
Nicolae (V). b. p. Gh. Cotțun \bV); 
1. Petrof (V) cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului. Scor final: 21—18 
pentru Voința.

VOINȚA CLUJ — ENERGIA 
I.M.B. TIMIȘOARA 22—17

Cluj 9 (prin telefon). Cei peste 
2000 de spectatori prezenți în Sala 
Arnțatei au aplaudat prirna victorie a 
echipei locale/ în campionat. Iată re

zultatele: MUSCA: D. Roman (F.) 
b. p. Vladimir Teodorescu (V). 
COCOȘ: C. Grigcrc (V) termină la 
egalitate cu E. Galie (E). PANA: O. 
Banciu (V) b. p. C. Szabo (E). SE
MI UȘOARA: M. Miclăuș (V)b. des
calificare A. Pupșa (E) în r. II 
pt. lovitura cu capul. UȘOARA: A. 
Nagv (V) b. p. M. Biedl (E.) SEMI- 
MIJLOCIE: Gh. Eremia (V) b. p. I. 
Dura (E). MIJLOCIEUȘOARA: Gh. 
Deal: (V) învingător prin neprezenta- 
rea adversarului. MIJLOCIE: 1. Bo- 
tez-an (V) termină la egalitate cu I. 
Broker (E). SEMIGREA: O. Cioloca 

*- -1' r. II F. Mikloș (V).
Peici (E) b. p. D. Stu-

(E) b. ab. 
GREA: M. 
păru (V).

CACOVEANU-coresn
* ;

Ghetu Velicu si Ion Pe rent au furnizat o dispută de un deosebit dinamism.
(Foto: GH. DUMITRU)

Etapa a X-a a campionatelor 
republicane de handbal

Meciuri viu disputate 
în ambele serii

SERIA I

C. TURZII

R. ( ALARAȘANU

VOINȚA BUCUREȘTI — METALUL 
M.I.G. 21—1«

IlrtlflIlVll
Contrar așteptărilor, reuniunea pu- * 

r’ilislică desfășurată ieri dimineața în 
ala I.S.B. nu a corespuns decît în- 
r-o urcă măsură. Preocupați aproape 
ixclusiv dc actipifilarea de puncte, 
oxcrii echipelor Voința și Metalul 
H./.G. ;.u pus pe primul plan comba- 
rvitatea, în dauna calității meciurilor. 
Ișa se face că aei asistat la multe 
ntîlniii de slabă factură tehnică 
Dinu Eugen — Ion Roseti, G. Glie- 
asini — Dănilă Done, St. Bcjail — 
oil Vasilov, Gh. Colțun — Gh. Ni- 
plac), in care au abundat obstruc- 
iile și loviturile neperm'ise.
REZULTA TE TEHNICE

lie (V) b. M. Cristea
'Coma 

(Al) : A.

HBPISM
Stoc printro fruntașii dc generație 
In aler^sroa princip; lă a reuniunii de 
mbătâ, premiul PUșa, s-a Oti.inut un 
ezultat interesant din punct de vedere 
date. Stoc, camp.onu) feenerației de doi 
ni, după o îndelungată eclipsă de 
um.î, și-a găsit bum valoare, reluln- 
u»țl locul printre fruntașii catldr de 
ei ani.
Rezultatele reuniunii sînt uimitoarele: 
I. ring Fong (Lazăr1, Severin, Fira. 
ota !>,'»—s,«.

Micuța (Tasim), Pravila, Neajlov. 
1,5#—;»,2C—21,9V.
Vradnie tCrișar,), Jurtin, Așa da. 
l.M—7,20—?,W.
Stoc <Ciișan), codoș, Leandru. 
3,M—10,60—r,79.

•leny (Huțulapg), năsijuerița, Ar- 
■■ cota: 1,90—37,39—15, S«. Ordinea

II. 
ota:
III. 
ota:
IV. 
ota:
V. 
nur II. 
’iplă 210 lei.
VI. Bcc (Tasim), Răsărit, Cer senin. 
■c<t: 2,60—
Vii. I eon el (Drățhicl C-), Gib, Si'nceir.

&căzîndx:-SL; recordcarierii, la. 1’26, 
rmăsariil Singurel a cî^nt aiergprep 
rincipală a reuniunii <5e ieri, 
rezultatele reuniunii sint următoarele:
* ’

iefiriu -
IW. 
ăn. C0ta
IV.

Î3U1, jr-ianvvii .
V. Singurei
.ustraeiu. Cota: _ ____ ,
VI. Flavina (Nepxșu c.) ÎMI,?, Herța, 
egp IJ. Cota: 6.60—5?,90—£6,50.
VII. nnrvln (P.-Ujeih i’?«.9. Sinzlan»; 
«■vara, cot*: i «0—22.40.—13,°'».
VIII. Orade.n (Marcu T.» L’^M. Ca’i- 

a.n II, Ceahlău. CcIt: 2.2 —f*,SG—; 3,10,
Reuriime 1 cIp «’’crcuri

MtcrcuH 12 ro crnfcrie/ Jn ora 13.4". 
rganize'-ză o reuniune dc Iran, cele 7 
robe ale ramului sîi't l i ie popr
ite. reunind n șl 9 cohcurenti.
entru caii din nrlmn catcpcrie
îcr.r'l —1.^1 rfnt rezerva te două . 
robA. C'ii dni «ni dau prlncina'a 
>r*tribiițlc 16 rro^t-amUhii:
'Utttasdi fi.ierci generații rc întîlnesc 
n-niivl cr’--a<“xXi-v''J 

aucttiac s-a închis la suma —
Î92 IcL ■ ,

( Zdra-

"" M
•ta: '15,30—
Xenofon II. (Oîto^niu l’3^J.9,fcU 
Prahova lT.

dlcws^f! r&,
3.20—39.60—

Etapa a X-a a campionatelor repu- 
blictave de handbal n-a fost lipsită 
de unele surprize. In campionatul 
masculin, de pildă, Dinamo București, 

'angrenată direct în lupta pentru tit
lu, a fost întrecută de Rapid Bucu
rești, astfel îneît C.S.M. Reșița, care 
și-a continuat seria victoriilor, a reu
șit să se detașeze ca lider al clasa
mentului. Notăm, de asemenea, seve
ritatea scorurilor din jocurile C.C.A.— 
Petrolul Ploești și Voința Sibiu — 
Știința Timișoara. Iată rezultatele: 
Dinamo București — Rapid Bucu
rești 8—9 (3—5), după tin meci des
tui de echilibrat, dar lipsit de spec
taculozitate. Dinamo Orașul Stalin— 
C.S.M. Reșița 12—13 (7—7). Fruntașa 
clasamentului, mai decisă, a cîștigat 
un joc foarte frumos, în care ambele 
echipe au avut perioade de dominare. 
Voința Sibiu •— Știința Timișoara 
11—6 (6—1). Au înscris: Schuller I 
(5), Schuller II (2), Geimer (2), 
Kraus și Bretz pentru învingători, 
Moser (3), Vlad, Oprea și Bara pen
tru învinși. C.S.M.S. Iași — Chimia 
Făgăraș 8—8 (3—4), după ce ieșenii , 
conduceau la un moment dat cu 2 
goluri. Tehnometal Timișoara — Vic
toria Jimbolia 18—-5 (12—8). CCA.— 
Petrolul Ploești 15—2 (6—1). Mi
litarii au excelat în acest joc în care 
scorul reflectă destul de exact situa
ția de pe țeren.

In’ campionatul feminin continuă 
lupta pentru întîietate între Olimpia 
M.I.p. și Steagul roșu. Ambele au 
repurtat victorii Ia scor în această 
clapă. Rezultate: Rapid București — 
Tractorul Orașul Stalin 8—4 (6—0). 
Dominata net în prima repriză, jucă
toarele de la Tractorul n-au. mai: reu
șit, • în . repriza secundă, decît să re
ducă din handicap. Constructorul Ti
mișoara Olimpia M.I.C, ■ 4—9 
(3-1). .lupii o repriză de joc echili- 
|>rat, bucițreștence'.e au învins auto?

^Flfttmra roșie Sibiu — Măgura 
Cod lei 3—3^ (1—ik Scorul de egal if 
t n T O r*l.1 filtt.m.Sl ă |V»c r> 1 n/xrc c -x, 1 mc) o c,<

tuației precare a echipei sibiene, care 
începuse destul de bine actualul cam
pionat. Gloria Sighișoara — Știința 
Timișoara 1—3 (1 — 1). Steagul roșu 
București — Record Mediaș 10—1 
(7—1). La acest scor a contribuit 
și comportarea foarte slabă a portă- 
riței Klein, din Mediaș. C.S.U. Bucu
rești — Ilefor Tg. Mureș 5—6 (1—3), 
după un joc de slabă factură tehnică.

Masculin, categoria B : Voința Si
ghișoara — C.S. Marina Constanța 
16—10 (9—3); Recolta Hălchiu — 
Balanța Sibiu 13—10 (6—4); Știința 
Galați — Dinamo Tg. Mureș 11—11 
(7—7); Știința Cluj — l.C.A. Arad 
8—8 (4—5); Victoria Bacău — C.S.U. 
București 11 —11 (5—5); Textila Cis- 
nădie — Stăruința Odorhei 12-^ 
(6-4).

• Joi după-amiază, în Capitală, s-au 
disputat două jocuri restanța în 
campionatele categoriei A. La fete, 
Rapid București a întrecut Record Me
diaș cu 4—3 (1 — 1). La băieți, C.C.A. 
a învins Rapid București cu 11—10 
(5—5).

E ’ne haltere |

J

Federația Roniîhă de' Haltere 
hoifirif ca' fitf^feld campionatelor 
publicam de haltere | 
aibă loc l'a București în 
și 16 noiembrie și nit la Timișoara, 
cmn era inițial stabilit.

Cu acest prilej se vor îiitîlni i 
Capitală cele mai Imiio echipe duj

a 
reĂ

pe echipe să 
în zilele dc LJ .............1

vor tor
ma recordmani și campioni ai țării.

Ufc..  ...._ ___ ___ ... '

SERIA A ll-A

RAPID 2 BUCUREȘTI — PRAHOVA 
PLOEȘTI 9—0 (4—0)

După un „foc de paie“ de 10 niș-’ 
nute al oaspeților, gazdele își impun 
superioritatea. Proporțiile scorului pu
teau fi și mai mari, dacă feroviarii 
"ar fi fructifică! numeroasele ocazii de 
gol pe care le-au avut mai ales în 
repriza secundă. Realizatori: Gavrî-' 
loaie (min. 16-autogol), Mafteuță 
(min. 25), Călin (min. 31, 80), Leahe- 
vici (min. 40,^56, 81), Mihail (min, 

) (T. St.)
IOC-

INDUSTRIA SIRMEI 
CORVINUL HUNEDOARA 3-0 (2-0)

Un meci de un bun nivel tehnic. 
Victoria localnicilor este ..meritată. Au 
marcat: Nedelcu (min. 11), Niculesvtt 
(min. 39) și Racksî (rffin. 80).

(P. Tonea, coresp.) 
C.S. ARMATA SIBIU — C.F.R. TI

MISOARA 0—2 (0—0)
O surprinzătoare — dar meritată—■ 

victorie a feroviarilor timișoreni. Gaz
dele au jucat foarte slab. Au îtțc^s: Vlcl (mln. qu.oo, OI/, 
Gali (min. 60) din lovitură liberate,- și Milea 'jmin 86j 

on. * t. n|NAM0 GALAT1 _ UNIREA 
ȘANl 6—1 (0-0) 

DINAMO BIRLAD — POIANA
PI N A 3—2 (1—1)

Joc da slabă factură tehnică, 
dele au avut mai multă finalitate și 
au cîștigat pe merit prin golurile 
marcate de Chirilă (min. 38), Pan- 
tici (min. 46) și Moțoc (min. 86 
din 11 m.) Punctele oaspeților au 
fost realizate de Bălăceanu (min. 18) 
și Bantas (min. 57 din 11 m.). 
PROGRESUL SUCEAVA — DINAMO 

OBOR 2—1 (2—0)
Au înscris: Stoica (min. 5) și Ilai- 

niovici (min. 1/ 
P. Aloldoveanu ( 
pentru oaspeți. (D. Nicoriuc, coresp.) 
FLACĂRA MORUNI — GLORIA BIS

TRIȚA 4—3 (2—1)
Punctele au fast realizate dc Ca-< 

pcianu (min. 2, 38, 88) și Badea 
(min. 51) pentru Flacăra și Radu
lescu (min. 21), Marin (m:n. 81, 82) 
pentru Gloria. (P. Andrei, coresp.) 
FORESTA FĂLTICENI — UNIRF 

IAȘI 3—2 (2—0)
C.S.M.S. IAȘI — METALUL TITANII! 

BUCUREȘTI 3—1 (2—1)
La capătul unei partide viu dispiiț-’ 

tate, în care oaspeții au recurs tine-’ 
ori la durități, ieșenii și-au impus 
superioritatea, în urma golurilor în
scrise de Demițn (min. 9), Baban 
(min. 25 din II m.) și Vasilescii 
(min. 89). Unicul punct al oaspeții^ 
a fost realizat de Stan (min. 25, dih 
penalti). (A. Scăunas. coresp.)

CLASAMENTUL :
9
7
5
5
5
3
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 .1 6 
1 3 6

(I6.XL): 
Feresta ’Fălticeni;

la 16 m. și Manciu (min. 80). A ar
bitrat foarte bine I. Căpitanu (Buc.).

(M. Viădoianu și C. Pitaru, coresn.) 
C. S. ORADEA — A.M.E.F.A. ARAD 

0—0
Joc de luptă. Ambele echipe au fost 

dezavantajate datorită accidentării 
unor jucători: Krempanski (C.S.O.) 
accidentat în min. 14, a trecut ca fi
gurant pe extrema stingă, Iuhasz 
(A.M.E.F.A.) accidentat în min. 44 
n-a mai revenit. (I. Ghisa, coresn.) 
ST1INTA CRAIOVA — GAZ METAN 

MEDIAȘ 0—2 (0—0)
TRACTORUL OR. STALIN — C.S.M. 

REȘIȚA 0—1 (0—0)
După o repriză slabă, localnicii au 

dominat, dar au fost învinși prin 
gelul înscris de Matcon (min. 72) 
în plină dominare a gazdelor. (P. 
I.bwy, coresp.)
C.F.R. ARAD — MINERUL BAIA 

MARE 3—2 (2—0)
Arădenii au obținut o victorie me

ritată, deși oaspeții au făcut eforturi 
pentru obținerea unui meci nul. Au 
marcat: Klein (min. 2), Vaczi (min. 
12) și lonescu (Minerul, autogol în 
min. 52) pentru C.F.R., Rusu (min. 
67) și loanovici (min. 68) pentru 
Minerul. (St. Weinberger, coresp.) 
MINERUL LUPENI — C. S. TG.

MUREȘ 2—0 (2—0)
Minerii au obținut o victorie meri- 

tată prin 
(min. 15)

1. C.S.M.
2. Minerul Lupeni
3. Ind. Sirmei C.T.
4. A.M.E.F.A. Arad
5. Corvinul Hunsd.
6. C.F.R. Arad

golurile marcate de Onea 
și Paraschiva (min. 40) 

(I. Zamora, coresp.)
CLASAMENTUL

2
2
3
3
2
1
1
2
3
1
2
4
1
1

10
10
10
10
10
10

7. C.S. Tg. Mureș 10
10 
10
10

Reșița

CiM-

Gaz-

9) pentru gazde și
(min. 82 din 11 ni.)

13: 8 
14:12 
13: 6
13: 7
17:13
18:12
11:10
15:15 
12:11
13:12

14
14
13
13
12
11
11
10

9
9
8
6
5
5

Arad —

6
6
5
5
5
5
5
4
3
4

10 3 
10 1 
10 2 
10 2

8. C.S.A. Sibiu
9. Gaz Metan

10. Tractorul O.
11. C.F.R.
12. Min.
13. St
14. C.S.

Etapa 
Minerul
C.F.R. Timisoara, Știința Craiova — 
C.F.R. Vad’ C.S.5< Reșița — C.ȘA. 
Sibiti, Corvinul iTuneîîoâîa ;— Tracto
rul Or; Stalin, Gaz Metan Mediaș — 
C.S. Oradea, Minerul Baia Mare — 
Ind. Sirmei C. Turzii.

S.
Tim. 

Baia Mare 
Craiova 
Oradea

2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5 11:14 

13:24 
10:22
5:12

5
7
7

viitoare: A.M.E.F.A.
Lupeni, .C.S. Tg. Mureș —

1
2

1
2
4
4
5
5
5
5
4

1 6

38:12 
29:16 
17:11
15:11 
18:18 
17:14
15:19 
16:15 
15:17
17:24
9:15

18
15
14
1«
11
»

■vy

1. Rapid 2 Bpc.
2. Met. Titanii
3. Flacăra Moreni
4. C.S.M.S. lași
5. Unirea lași
6. Poiana Cîmpiaa
7. Gloria Bistrița
8. Dinamo Obor
9. Progr. Suceava

10. Unirea Focșani
11. Forest*
12. Dinamo
13. Dinamo
14. Prahova

Etapa viitoare 
Obcf ~ _
Ploești — Unirea lași; Unirea Foc7r 
șa ni — r_ț2cărA. Als^nj; Pâiâha Citato 
pina — Metalul Titaiiiii; Gloria Biș.. 
trița — Rapid 2; Dinamo Birlad — 
Dinamo Galați'; C.S.M.S. lași — Pro
gresul’Suceava.

■u>-------------------------------------------------

Fălt. 
Galați 
Birlad
Ploești

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 
HI
10
10
10

0 
1
4
3
1
3
1
2
2
2
4

fl
*
8 

12:17 7
15:33 
14:25 .
Dînamc»"
PrahțWd

Vie activitate voleibaiistica
Joi seara s-a dispulat partida inter

națională de volei CETATEA BUCUR 
—SPARTAC BRNO (R. Cehoslovacă). 
După o partidă spectaculoasă biicu- 
reștenii au terminat învingători cu 
3—1 (9—15, 15—10, 15—6, 15—12), 
dovedind — și acesta este lucrul cel 
mai important — că au trecut de faza 

’ critică în care 
timp în urniă.

Iu acest meci, 
cut (jpvada că 
care practică un 
tificii, cu accent pe atac 

'[Orie al formației). Nu este mai pu
țin adevărat că în acest meci învin
gătorii au făcut și destule greșeli. 
Este locul să amintim de nenumăra
tele servicii greșite (în plasă sau în 
dfăra terenului) din setul 
lea. Rînd pe rînd, Pădureții, Ganciti, 
Mieuiescii, Chezaii, Roman, Palade, 

iau greșit. Fprța de at^f a țzțicureștc- 
liilor, de care am amintit mai siis, a 
restabilit echilibrul.

Echipa cehoslovacă ne-a demon- 
isfrat încă o dată caracteristicile vo
leiului. ceh:.joc cu minimum de efort 

jși maximum de randament și un atac 
care pune' accentul pe loviturile pla
sate. . Cu acestea, oasneții au găsit 

Ide multe ori liber mijlocul terenului 
(Ocupat de bticureșteni, cucerind pune- 
,te pretioiise.

Arbitrul C. Armășc'tec:i a condus 
cu unele greșeli următoarele echipe: 
CETATEA .BUCUR: Pasescu. Gan- 
r'".- Pădit/eP’ Clieza’i,
ROMAN — Palade. SPARTAK : Laz-

se găseau cu cîtva

Cetatea Bucur a lă,- 
e o ■ echipă ipațură, 
voiei sobru, fara ar- 

(punctul

nicka, Scibrini, llandTij, Lipa. RU- 
SEC, Sdenar — Rohricek, Zaicek, 
Sdenar, Tnrek.

Spartak Brno evoluează din nou 
rtiîind seară 
tot în sala 
lîlni echipa
REZULTATE 
NATUL CATEGORIEI

Rezultatele celei de a IlI-a etape a 
campionatului echipelor masculine și 
feminine de volei din categoria A sfiit 
normale.

Din cadrul partidelor masculine 
trebuie să remar.căni meciurile Trac
torul Orașul Stalin — Știința Cluj 
și CCA. — CSMS; Iași. După cum 
ne-a transmis corespondentul nostru 

al patru- din Orașul Siaiin, Gh. Măzgireann, 
partida Tractorul. — Știința Cluj a 
fost unu) dintre cele mai frumoase 
meciuri de volei văzute în ultimul 
limp în orașul de ia poalele" Tîmpei. 
Victoria a revenit studenților de- 
cît după o partidă extraordinar de 
disputată, în care jucătorii ambelor 
echipe au făcut risină de enerbie. Tot 
așa de bine cum le-a revenit cluje
nilor, victoria putea să încline de 
partea iocalnicilnț;. Iordaclie, Rusii, 
Sțanciti (T), Fierarii, Adamovici și 
Agfrbiceahu (S), au’fost cei mai 
buni.

Iu nariida CCA. — CSMS.Icși s-ait 
înlîlnit ocimantele ti'limelor două 
to'l'ri ale clas-mcnti’i'iii masciilto. 
Iidirmînd tocurile, cele două e-h'rt 
au furnizat tui spectacol dc calitate

(începînd de la ora 19) 
Floreasco, unde va îil- 
Victoria București.

NORMALE IN CAMPIO- 
A LA VOLEI

și — ceea ce e mai important — ’.ui' 
realizat cîte o dată faze' care nu do
vedit o pregătire tehnică destul' de- 
bună. Ieșenii s-au prezentat • niuit 
schimbați în bina față de ultima faiț.i 
apariție în Capitală. De asemenea, 
CCA., cu o echipă total schimbată*,’' 
a avut o comportare frumoasă CMlP") 
șat a fost cel ni.ii bun) și probabiln. 
eă viitoarele etape vor arăta fornjftg, 
ția- militarilor pe un drum și mai, 
bun. Aceleași cuvinte bune se cuvin 
și tinerilor jucători de ia Voința BiP'' 
ciireșli care au opti* o rezistențân 
dîrză- în fața celor de la Diurni''.

In urma rezultafelcr î,nregistraic^v> 
Diparno București (masculin) și 
pid București (feminin) ccnduc 
c'asamentele resjiectivc.

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN : .CCA. — CSMS.

3-2 (12-15, 15-10, 10-15, 15-9. 15-11), 
Rapid — Victoria Bt»:. 3-0 (8, 8, 6),' 
Cetatea Eti-iur — Constructorul Buc..- 
3-1 (15-0, 15-11. 11-15, 15-12). Trac
torul Orașul Stalin — Stiin'a Cluj 
2-3 (13-15, 15-8, 11-15, 15-7, 13-15), 
Voința Buc. — Din.imo Buc. 1-3 
(9-15. 15-12, 4-15, 13-15).

FEMININ : Voința Sibiu — Rapid 
Buc. 0-3 (4, 9, (*), Someșul Cluj — 
Progresul Buc. 3-0 (9, 8. 101. Comb. 
Poligrafic Buc. — 
(15-7, 15-7. 14r(6, 
Ciut — Știinta Timișoara 3-1 (7-15, 
15-8, 15-6, 15-12). Voința Orașul Sto
len — Metalul MfG. Buc. 2-3 (10-14, 
15-13, 8-15, 13-15, 10-15).
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Dinamo Buc. 3-1
15-13), Șfiinta
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turului campionatului

Ce a fost...
C.C.A. Bjcurești-Dinamo Bacau 1-2 (l-l) 
Progresul București-U.l. Arad 1-3 (U-2) 
Știinta Cluj-bteagul roșu Or. bfalin U-U 
Știința Iimișoara-Jiu! Petroșani 2-1 (l-UJ 
tarul Constanța-Dinamo Buc. 1-4 (0-1)
Petrolul Bloești—Rapid Buc. 3-1 (l-U)

...ce este...
1. Dinamo Buc. 0) 8 7 1 0 21: 6 15
2. U.T.A. (5) 8 3 3 2 12: 8 9
3. Petrolul tn 6 4 G 2 11: 5 8
4. Rapid pi 7 4 0 3 15:11 8
5. Dinamo Bacau (8) 8 3 2 3 11:10 8
6. Progresul (3) 7 3 13 15:10 7
7. C.C.A. (4) 6 3 1 2 9: 7 7
8. Jiu! (6) 8 3 1 4 11:18 7
9. Știința Tim. (’) 8 2 3 3 7:12 7

10. Steagul roșu (10) 8 2 15 10:17 5
11. Știința Cluj (ii) 7 0 5 2 4:8 5
12. farul 12) 7106 6:20 2

...și ce va fi
MltKCUKI 12 NOIhMSRlfc, București : 

Rapid—C.C.A.; P.'oeșfi : Petrolul—Progre
sul (jocuri restante).

DUMINICA 16 NOItMBR.'b, Arad : 
U.T.A.—Jiul; Cluj : Știința—Farul ; Bucu
rești : C.C.A.—Progresul; timișoara : 
Știința—Petrolul ; Bucureșîi : Dinamo- 
Kapid ; Orașul Stalin : Steagul roșu- 
Dinar.10 Bacau.

U. T. A. a surprins prin joc și rezultat
încă sub impresia calității și sur

prizei primului meci al cuplajului, 
spectatorii prezent i ieri în tribunele 
stadionului (Republicii) priveau cu 
îndoială a doua partidă, Progresul — 
U.T.A., atît ca perspective de joc, 
cît și ca posibilitate de o nouă sur
priză. Arădenii prezentau o formație 
cu cîteva nume necunoscute unor 
spectatori (Mețcas, Tăucean, Igna, 
h.oczka, Țirlca sînt nume mai puțin 
consacrate), iar Progresul, oricum, 
este o echipă cu mulți consacrați. 
La începutul meciului, oaspeții au 
tăcut un joc timid, în timp ce bucu- 
reștenii s-au instalat confortabil în 
terenul advers. Dar minutele s-au 
scurs fără să confirme așteptările. 

.Bucureștentt — [roate încrezut i, dar 
în orice caz sub valoarea lor — n-au 
reușit nici un moment să pericliteze 
poarta lui Coman. Dimpotrivă, arăde
nii sînt cei care dau mai multă 
viață și spectaculozitate jocului și 
treptat devin foarte periculoși. Apli- 
cînd foarte bine, un sistem de joc di
ferit de cel obișnuit echipelor noas
tre (3-3-4), texiiliștii nu numai că 
reușesc să pareze acțiunile Progresu
lui, dar și atacă legat și eficace, si
lind apărarea adversă să-și descopere 
slăbiciunile (Caricaș, Mîndru, Pereț). 
In min. 17, o pasă a lui Neagu ajunge 
la... Tăucean care centrează, Țîr'ea 
luflează, Caricaș este neatent și 
Jurcă venit în viteză de pe extremă, 
reia pe jos în gol: 1—0 I Progresul

atacă, oarecum surprins de întorsătu
ra, dar acțiunile sale sînt lipsite de 
vigoare, decizie și eficacitate, astfel 
că apărarea oaspeților, bine dirijată 
de Petseliovski (și din care Farmati 
a lipsit cîteva minute, fiind !ovit și 
trecut extrem stînga) intervine cu 
succes. In min. 37 (după ce Jurcă 
(min. 28), Dinulescu (min. 33), Tău
cean (min. 34) și Smărăndescu (min. 
36) au ratat situații favorabile), Tău
cean execută uri corner (acordat de 
Caricaș) și Petseliovski reia cu capul. 
Mîndru scapă mingea, iar Țîrlea șu- 
tează în plasă : 2—0.

Arădenii continuă să desfășoare un 
joc mai bun, mai curat, mai eficace 
și după pauză, deși la început iniția
tiva aparține Progresului care pare 
ceva mai hotărît. Și în min. 59 me

ciul a fost jucat: o combinație Igna- 
Jurcă-Mețcas, uij drib'ing al acestuia 
din urmă (care l-a derutat pc Ca
ricaș) lin șal puternic și plasat de la 
16 ni și... 3—01 U.T.A. joacă calm, 
organizat, deși în 10 oameni (Igna 
lovit de Smărăndescu în min. 81 a 
părăsit terenul). Progresul reușește 
unicul gol în min. 85 prin Caricaș 
(trecut înaintaș), care a re'uat cu ca
pul o centrare a iui Dinulescu.

Bun arbitrajul ltd E. Bucșa- 
Sibiu. PROGRESUL: Mindru-Do- 
brescu, Caricaș (Cojocarii). Co 
jocaru (Neagu)-Știrbei, Pereț-Oaidă, 
Smărăndescu, Dinulescu, Neagu (Ca
ricaș), Blujdea. U.T.A. : Coman-Se- 
reș, Capaș, Farmati-Petschovski, Roc- 
zka-Jurcă, Igna, Țîrlea, Alețcas, Tău
cean. P. GAȚU

La Constanta: 4*1 pentru 
Dinamo București

Constanța 9 (prin telefon). — 
Rezultatul meciului Părut — Dinanro 
București, 4—1 (1—*0) în favoarea
jucureștenilor — exagerat ca scor — 
i fost consfințit la sfîrșitul unui jcc 
most, destul de slab sub aspect teh- 
ric, presărat pe alocuri cu durități 
JPi.pa și Sever au părăsit terenul 
n repriza a doua, fiind accidentați).
Prin desfășurarea lui — în care cu 

xcepția; finalului, cînd rdinamjjvijțij {au 
Idmi'nat clar, inițiativa a aparțimrt 
nai mult Țoeahjitilor meciul, acesta 

araiat' cu .claritate ca pe teren au 
xistât două echipe ^>tal . diferite ca 
oc: pe de-o parte Dinamo, o forina- 
e matură care știe să joace pentru 
diudecarea victoriei, iar pe de altă 

Farul, o ebhipă cu bun joc de 
de elan, dar ineficace mai 

lipsita de experiența jocurilor
rele.
Compartimentul forte al învingăto- 
lor 1-a const:tuiț apărarea în care 
oznia și Mo troc au avut intervenții 
ilvaioare iar [tercchea de fialfi Al. 
asile-Nunweillec prip jocul ei înainte- 
apoi, a fost o adevărată „supapă" 
vre ă acționat perfect. La înaintare, 
namoviștii au crntat în special pe 
asile Angliei care — bine servit de 
irteneri — a și marcat 3 goluri 
nin. 38, 60, 75). Cel de al patrulea 
:net al bucurcștenilor a fost reali-
t de Nicușor în min. 57. 
a cum au jucat 111 ac&st

ciuda eforturilor unora dintre jucători 
(Stăncescu, Toma, Sever), nu puteau 
evita înfrîngerea. In primul rînd 
pentru avut (în Maroșj și mai
ales Ciuncan) două puncte nevralgice 
în apărare, speculate la maximum de 
oaspeți, în vreme ce atacul n-a știut 
prin mișcare și combinații să-și cre
eze situații clare de gol. Unicul punct 
al învinșilor a fost înscris de halful 
Aîanole în min. 53. FORMAȚIILE: 
FARUL: Maroși-TOMA, STĂNCESCU, 
Ciuncan-AIanole, Pană-Moroianu, Cor- 
neanu. Ispas, Niculescu, Sever. DINA
MO: COZMA-Popa, MOTROC, Panait 
II-AL. VASILE, NUNVEILLER-VA- 
SILE ANGIIEL, Nicușor, Ene, Sza- 
kacs, SURU.

PETRE ENACHE-coresp. regional

Știința Ctaj la al
CLUJ’9 (pr.’n teleioil). Nici de data 

aceasta Știința n-a teușit să obțină 
o. victorie în, campionati

Cei 10.000 de spectabxi prezinți pe 
stădibmil ,,G11. Gheor^hiu-Dej" au 
asistat la un joc de uzură în care 
echipa oaspe, plinind adeenfu! pe apă
rare, a vrut cu ori ce preț — și pîuă 
la urmă a reușit — să smulgă uii 
punct clujenilor.

Știința domină cu insistență în pri
mele 20 de minute, dar Suciți și Pe
tru Emil ratează ocazii bune. In min 
22 este rindul oaspeților să atace ți 
Roman salvează o minge dz pe lima 
părții. Piuă la sfîrșitul reprizei, mai 

Localnicii, sînt de semnalat fazele din min. 30 și 
meci, în 34 aur

U.T.A. a marcat al doilea gol in meciul că Progresul. 'Autor: Țîrlea. 
Explozie de bucurie la arădeni (in tricouri vărgate), decepție la bucu- 
reșietu. Dobrescu și Miudru privesc cu tristețe balonul intrat în poartă.

Joc frumos, victorie meritată
Pentru a doua oară, întililindu-se 

în București cu Dinaino Bacău, C.C.A. 
părăsește terenul învinsă. Dar surpriza 
de ieri nu seamănă cituși de puțin cu 
cea de acum doi ani. Atunci, echipa 
din Bacău a obținut o victorie noro
coasă, în fața unui adversar care o 
dominase tot timpul. Ieri, Dinamo Ba
cău a învins pe merit, la capăiul unui 
meci de toată frumusețea, în care a 
acționat aproape in același ritm de Ia 
primul și pină la ultimul minut. 
Chiar atunci cînd C.C.A. a deschis j 
scorul prin Alexandrescu (min. 17) în 
urma unei greșeli a portarului Bucur, 
spectatorii n-au fost înclinați să crea-

5-!ea meci nul! • ■ «

re-
a-

Victorie clctrâ

au ratat deschiderea scorului. La 
luare „Steagul roșu" își întărește 
pararea, sporindu-i efectivul ia 8-9 
oameni. In min. 61, la o învălmășeală 
în fața porții lui Ghiță, Zaharia lo
vește mingea cu mina, însă arbitrul 
N. Mihăilescu nu acordă II ni. Pe 
măsură ce minutele se scurg, domina
rea Științei se intensifică, dar înainta
rea nu fructifică nici o ocazie. Sco
rul rămine alb pină la consumarea 
celor 90 de minute. Arb. N. Mihăi- 
lestu-București a condus satisfăcător 
(cu excepția fazei amintite) echipele:

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară—ROA1AN, 
MURESÂN, Copil—Kromeli, GEOR
GESCU— SUCIU, Petru Emil, Mate- 
ianu, Lutz, Moldovan.

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STA
LIN': GH1ȚA—ZBIRCEA, ZAHARIA, 
Tîrnovea nu —HID1 Ș AN, BI RS A N—Ha ■ 
șoti, Fiisu'an.- Proca, Szigeti, Campo.

■

Dt.OEȘTI, 9 (prin te'.ețoți). ' — 
'.ctoria Petrolului asupra Râptdutiii 
a. i'drezărit iacă din primele mitiu- 

dp joc. Gazdele jucau cu multă 
’/biție, an voință de. a. cișliga. Con- 
ngerea celor 12.000 de spectatori 
rzenți la acest nieci a fost intdh'tă 
irit- in min. 4 (cînd' Dfidea, relii- 
d cu capul o pasă de la Babone, a 
sc'iis scorul), iar mai tirziu de Jo- 
l , 'superior al echipei gazde. Atacul 
oeștean a exercitat o 
urne asupra apărării 
r.e- a făcut față cu 
"ulidescu, un ■ adevărat 
ipă el întregul atac, 
ini au produs panțcă

puternică pre- 
bucureștene 

greu situației, 
mdior, a trâs 
ale cărui ac
ta poart i lui 

dor. Acesta a acordat un corner in 
ri>. 28 la mi șut al lui Bădulescu, 
’-■■puțin mai tirziu Tabarcea a tras ii 
rii și Macri a salvat in corner, 
ngura acțiune pericutoarȚl a zoas- 
ților a lost în min. 45, dar Mari- 
scu a respins in corner acțiunea 
ido-Ene II. Inițiativa aparție gaz- 
Ier șî "fiuplT'pauza.'Scorul este jnd- 
at la 2—0 in min. 54- de Zahtiria. 
re a șutat la o învălmășeală pe 
gă Todor. Șapte minute mai tirziu,

/jajjpiia. -g-i i<n IjtplA cu Atacr.i, — tpi: 
mite cucapul' lui Dtide a, care' — 
tot cu capul înscrie peste Todor 
iqșit inoportun din poartă. I.a 3—0, 
gazdele slăbesc alura și Rapid rea- 
șeșle să înjghebeze, cîteva atacuri pe
riculoase. In mim 62, Bodo trage a- 
fară wi 11 m. acordat cu ușurință, la 
un heads involuntar comis de Nec.c- 
șu II. Rapid înscrie unicul gol în 
min, 70 prim Copil, care a reluat cu 
capul î:i plasă mingea venită din 
bară la un .șut. al. lui Oluru: ,3—I. 
Ultimele minute aparțin gazdelor, ale 
căror, acțiuui. însă, rămip fără rezul
tat. Scor final: 3—rl (1—0). Ioc 
in general dinamic, viu și corect dis
putat. A condus-sălisîăcălcr C. la-iopol. 
(Constanța). PETROLUL: Sîetcu— 
Pahontu.' MARINESCU. Topșa—
NEACȘU II. Neacsu 1—Zaharia. Ta- 
bhreea. Dridea, BABONE, BADU- 
LRSCU.

RAPID: Todor—GREAVU', VAR- 
ZAN, Mac-i (accidentat în min. 76,

Fiisu'an.- Proca, Szigeti, Campo. 
RADU FISCH-co-espondent 

regional

dă că oaspeții ar putea pierde. Ei ju
cau mai bine, ajungeau mai repede 
la minge, cîștigau majoritatea duelu
rilor. In special alacul, prin acțiuni 
variate și conduse cu multă rapiditate, 
își spunea mereu cuvîntul în desfă
șurarea meciului. In ruin. 32, după o 
fază frumoasă, Gram — pornind însă 
din poziție de ofsaid — egalează.

In prima repriză, înaintarea echi
pei C.C.A. a combinat uneori destul 
de bine. In general însă, s-a putut 
observa o diferență de ritm între ac
țiunile militarilor și cele ale oaspeți
lor și această diferență a constituit, 
de altfel. Cheia jocului. Atacînd me
reu, mai ales iu repriza a doua cu un 
elan debordant, echîpă d?n Bacatî Tî-’ă 
dat nici o clipă răgaz bucureștenilor 
(de fapt mai lenți), să se organizeze, 
să-și impună jocul obișnuit. Cu „bara" 
lui Constantin din minutul 48, s-au 
încheiat practic toate veleitățile de 
atac ale echipei C.C.A. Dinamo Ba
cău joacă din ce în Ce mai bine, în
scrie golul victoriei in min,., 55 prin 
Drăgoi și reușește să-și creeze șî ■alte i 
situații favorabile.

Arbitrul Coi ușa ,Octa,viaii (Craipsa) ( 
a oondils muMijjiiițcy, dar :E-) uftifâ'- 
rit îndeaproape, fazele, și de aceea a 
greșit deimtiNe’ori în aprecierea ofsai
durilor (nici Af^ierir nu l-au^ajÂftit,' 
ce e drept).

C.C.A..- VOINESCU—Zavoda li, A- 
polzan, Staicti—Onisie, JENEI—Cons- 
iaritinesQU, Constantin, ALEXAN
DRESCU. Zâvoda I, RENIE.

DINAMO: Bucur—Giosanti, CIRNA- 
RU. CINCU—ȚIRCQVNICU, FIORIAN 
ANGHEL—Radulescu, Filip, GRAM, 
EFTIMIE, DRAGOI.

ION MĂLIN

O victorie mai ușoară 
deeit arată scorul

categoriei C Ia fotbal
SERIA 1

C.S.A. Bacău—Gloria Dorohoi 3—1 
(1-1)

C.S.M.S. II lași — C.F.R. Pașcani 
0—I (0—1)

Textila Botoșani — Unirea 11 lași 
3_1 (0—0)

Minerul C-lung Mold. — Sportul 
Muncitoresc Rădăuți 1 — 1 (0—1)

Etapa viitoare: Textila Butiuși —I 
C.S.M.S. II lași, Gloria Dorolioi — 
Minerul C-lung Mold., C.S.A. Bacău—i 
C.F.R. Pașcani, Sportul Muncit. Ră
dăuți — Textila Botoșani, Unirea II 
lași — Petrolul Moinești.

SERIA A ll-A
Ancora Galați — S. N. Constanta 

1—0 (0—0)
I.M.U.M. Medgidia — Dinamo IX 

Miliția Buc. 0—0
tnd. Sirmii Brăila — Cimentul Med

gidia 1—0 (1—0)
Știinta Galati — C.P. București 

2-1 (i-1).
Etapa viitoare: Cimentul Medgidia—: 

Știința Galați, C.P. Buc. — I.M.U.M; 
Ăîedgidia, C.S. Gloria Galați — lud; 
Sîrmei Brăila, Dinamo IX Mil ția 
Buc. — Ancora Galați, S. N. Con-’ 
stanța — Victoria Buzău.

SERIA A III-A
Unirea Pitești — Cetatea Eu ur 

București 0—1 (0—0)
Confecția București — Metalul Tîr- 

goviște 2—3 (0—0)
Rapid reg. Ploești — Dunărea Co

rabia 4—0 (3—0)
C.F.R. Rovine Craiova — C.S.U, 

București 1 — 1 (1—0)
Oltul T. Măgurele — Dinamo Cra

iova 1—0 (0—0).
Etapa viitoare: Rapid reg. Ploești—2 

Oltul T. Măgurele, Cetatea Bucur 
București — DunăTea Corabia, Meta
lul Tîrgoviște — C.S.U. Buc., Dina; 
mo Craiova — Unirea Pitești, Confec
ția Buc. — C.F.R. Rovine Craiova.

SERIA A IV-A
Voința Tg. Mureș — Carpati Si

naia l — l (1—0)
Rafinăria Cîmpina — Chimia Fă

găraș 1—2 (1—0)
Textila Sf. Gheorghe — Aliment era 

Tg. Mureș 2—0 (2-—0)
Partizan Reghin — Mureșul To- 

plița 6—0 (2—0)
Torpedo—Metalul Aiud 1—1 (1—0).
Etapa viitoare: Mureșul Toplița— 

Rafinăria Cîmpina, Metalul Aiud —' 
Carpați Sinaia, Chimia T'ăgăraș — 
Voința Tg. Mureș, Textila Sf. Glie:>r- 
glie — Torpedo, Alimentara Tg. Mu
reș — Partizan Reghin.

SERIA A V-A
Tisa Sighet — Ariesut Turda 1—0 

(O-TÎȚ
Rapid Oradea — Recolta Cărei 

0—2 (0—2)
C.F.R. Cluj — Someșul Satu M re 

1—0 (0-0)
Voința Oradea — Dinamo Bria 

Mare i—2 (0—2).
Etapa viitoare: Rapid Cluj — Vo-’ 

ința Oradea, Dinamo Baia Mare — 
C.F.R. Cluj, Arieșul Turda — Stăruin; 
ța Satu Maur Someșul Satu 
Rapfd Orudia,. Recita Caret — Tina

' , SERIA A Vl-A
Metalul Otelul Roșu — lndagrr.ra 

Arad 1—0 (6—0)
C.F.R. Simeria — Drubeta T. Se

verin 2—0 (0—0)
Metalul Bocșa Ronână — U.M. Cu- 

gir 1-0 (1-6)
Flacăra Tg. Jiu — Olimpia Resifa 

4—1 (3—0).
Etapa viitoare: Metalul Bocșa Po

mină — Aurul Brad, Unirea R. 
.Vîlcea — Metalul Oțelul Roșu, Olim
pia Reșița — C.F.R. Simeria, Indagra-1 
ra Arad — Flacăra Tg. Jiu, U. M,' 
Cugir — Drubeta T. Severin.

• - . ..
I.ere!er—f'ădcwiu-'-I,ereter, ultimul des
chide scorul printr.-un șut plasat. Abia 
spre sfîrșitul reprizei (min. 40) asistăm 
ia prima acțiune mai periculoasă a 
echipei oaspe, dar Crăciun, scăpat sin
gur, ratează din apropiere. După p-au- 
ză, in min. 65, Constantin centrează 
de pe extrema dreaptă și L.eretcr reia 
cu capul in poartă: 2-0. Din acest mo
ment Jiul atacă mai susținut și in min: 
73 l'arkqș II trage puternic de la 30 
ni. înscriind, imparabil.

.Arbitrul St. Malaizcr (Craiova) a 
condus cu scăpări, următoarele for
mații: ȘTIINȚA: Enăchescu—ETL1P, 
Codrcanu. rLORESCU—Cojereamt, 
Tănase—Constantin. Neacsu, Cădariu, 
I.ERETER. MIȚARU. JIUL: Gram— 

................... n. , t__  r. ... __ , _ T?6rtK>șm, -panattrVastu—EARKAȘ-it;
Sererlai, ENE II. Olari’.- VAtârn (Ma- din repriza seditndă. Deleann—Du'a, GABOR, II-.OREA,
cri). M BFDROS1AN șl După o lungă perioadă d-1 dom îiare, Crăciun, Nertca.

FL. ALEU coresp. in min. 31, la capătul unei acțiuni PAVEL VELȚAN, coresp.

din

TIMIȘOARA 9 (prin telefon). In- 
filnlrea^ dintre echipele Șli rda Timi
șoara și Jiul Petroșani s-a încheiat cu 
o meritată 'viiț'orii a ' sliidenți'dr 'ti
mișoreni. Scorul: 2-1 (1-0) ,Pilțca fi 
mai mare dacă întreaga linie ae - îna
intare timișoreană - ar fi jucat ca aripa 
st'ngă (I.creter-Mițaru), aripă care a 
constituit un permanent pericol pen
tru apărarea echipei: oaspe. Eormația 
din'Petroșani a pus chiar'de la înce
put accentul pe apărare. In acest Scop, 
cen'rul ptacaut l'lorca a fost retras 
pe linia mijlocașilor, acțiunile, de atac 
liiud poerdanate de cei doi interi. Ga- 
I or și Crăciun.

Știința Timișoara a acut in major 
riiatea timpului inițiativa, stăpînind

Oonosport

Văcării)—BrtTo T.tui fia'""—' COPIL, '"focul' prima repriză" șl o VttiiS parte

Așa fixată un buietin Pronosport* cu 
12 rezultata exact- la concursul nr. 45
etapa din 9 noiembrie 195«.

I Progr. Buc. — U.T.A. (cat. A) 2
II C.C.A. — Din. Bacău (cat. A) 2

III Farul Const. — Din. Buc. (cat.A) 2
rv Șt. cluj — St. Roșu Or. Staiia 

(cat. A) X
V Ind. Sînnei C. Turzii — Corv. Hun. 

(cat. B) 1
VI C.S.M.S. Iași — Met. Titanii Buc.

(cat. B) ’ T
VII M, n. Lupeni — C.S. Tg. M_reș 

(cat. B) 1
VIII Progr. Suc. — Din. Obor (cat. B) 1 

IX C. S. oradea — AMEFA Arad 
(cat. B) X

X Forestn. Fălticeni — Unirea Iași1 
(cât. B) 1

XI C.S.A. Sibiu — C.F.R. Timișoara 
(cat. B) z

XII Tract. Or. Stalin — C.S.M. Reșița 
(cat. B\ ~

Variante depuse aproximaitiv 455.452.



Reprezentativa orașului Budapesta a intilnit in selecționata București 
un adversar redutabil

Dinamo a învins pe C. C. A. cu 3-0... 
dar C.F.R. Grivita Roșie conduce in continuare

kScor final 130-114 pentru oaspeți k La polo, București-Budapesta 7-5 și 8-7
11 Vineri seara, în ziua inaugurală a 
intîinirii internaționale de natație 
București—Budapesta, eleganta pisci
nă acoperită din Capitală, frumos pa
voazată și luminată puternic, căpăta
se și mai multă strălucire.

Timp de două zile, sportivii celor 
două orașe (înotători, săritori de pe 
trambulină, formații dc înot artistic și 
jucători de polo) au oferit un specta
col de bună calitate deseori mult a- 
jplaudat. Au învins finalmente, după 
cum era de prevăzut, oaspeții cu sco
rul de 130-114 (bărbați: București— 
Budapesta 68-67; femei : Budapesta— 
București 63-46), dar comportarea 
sportivilor care au reprezentat culorile 
Capitalei noasire a întrecut așteptă
rile, Tînărul nostru săritor. A. Breja. 
aflat la începutul carierei sale sporti
ve a dat dovadă de o mare stapîniro 
de sine r.-ușind să-l învingă pe Laszlo 
Ujv;:-ri — campion european.

La înot, din cele 13 probe indivi- 
dua.'c (ștafetele au revenit toate oas
peților), 6 au revenit înotătorilor noș
tri. Și rezultatele — luate individual 
— pot face cinste oricăror concursuri 
de prima importanță : 57,3 pe 100 m. 
liber (Dobay), 1:14,1 pe 100 m. bras 
(Al. Popescu), 1:04,5 pe 100 m. flu
ture (AL Popescu).

RazuKafe tehnice : ZIUA I : masculin : 
200 m t u ure : I. Varszegy (bp.) 2:30,5; 2. 
Kiss 'Bp.) 2-33,6; 3. $t. lonoscu (Buc.) 2:45,1; 
4. Nagy (Buc.) 2-51,1; 100 m. spate : I.
•MuS>r (2p.) 1:05,7; 2. Caminschi (Buc.)
1:03,7; 3. Vasiliu (Buc.) 1:03,8; 4. Koyacs

rupă 7 runde, încă nici o clarificare 
în campionatul republican de șah

Mai întîi, iată rezultatele înregistra
te în ultimele zile:

Joi, runda a 5-a: Troianescu — Boz- 
floghinâ >/2—*/2, Moisini — Breazu 
0—I. Mititelu — Radovici */2—*/2, 
Szabo — Botez '/2—*/2, Reicher — 
►Voictileseu */2—’/2, Gavrilă — Pavlov 
jf/2—'/2; întrerupte: Soos—Radulescu, 
Ci -ciit-a — Negrea, Alexandrescu — 
Bălane’.

Sîmbăta dimineața, întrerupte: Tro- 
iareieu — Radovici 0—1 (runda l-a); 
BozdoglTnă — Rădulescu 0—I, Par- 
tos — Voieulescu 0—I, Troianescu — 
Negrea '/?—'/2 (runda a 3-a); Ne
grea — Moisini 1—0 (runda a 4-a).

Sîmbăta după-amiaza, runda a 6-a: 
Voieulescti — Gavrilă 1—0, Giins- 
he'ger — Szabo >/2—*/2, Radovici — 
Pa-tos '/2—'/2. Breazu — Ciocîltea 
H/2—Bozdoghină — Moisini 1—0, 
(Soos — Troianescu 0—1; întrerupte: 
Radulescu — Pavlov, Botez — Rei
cher. Bălanei — Mititelu, Negrea — 
Alexandrescu.

Duminică, runda a 7 a: Troianescu—• 
Radulescu 1—0, Moisini—Soos */2—'/2, 
Ckx’iltca — Bozdoghină 1—0, Szabo— 
Radovici —*/,, Reicher — Giinsber-

Campionatul republican de Euptg pe echipe

Dinamo București învingătoare 
în derbiul etapei de ieri

o;.la Dinamo din Capitală a găzduit 
Ieri întrecerile celei de a doua etape 
din returul campionatului republican 
de lupt'* pe echipe. De foarte multă 
vreme spectatorii nu au mai asistat 
la întreceri așa de pasionante și viu 
disputat'*. Grupa de la București a fost 
de altfel cea mai puternică grupă din 
■cadrul etapei respective. Aci au evo
luat echipele Dinamo București, lide
rul clasamentului. C.C.A. clasată pe 
■locul 3. Cetatea Bucur aflată pe locul 
5 și Dinamo Satu Mare, care în etapa 
^precedentă a dovedit o serioasă reve
nire d* formă. Era și firesc deci, ca 
întimi.-ilc de Ia București să se situe
ze pe prim plan în etapa de ieri.

Și de data aceasta, fruntașa clasa
mentului. Dinamo București, și-a spus 
cu autoritate cuvîntul învingînd la 
scoruri categorice pe Dinamo Satu 
Mare. Cetatea Bucur și la o diferență 
apreciabilă de puncte pe C.C.A. Echipa 
dinamovistă a dovedit încă odată că 
mc-ită cu prisosință locul pe care-l 
deține. Luptătorii de la Dinamo au 
muncit din răsputeri, au fost discipli
nați și, în plus, s-au dovedit mult mai 
bine pregătiți din punct de vedere teh
nic decît adversarii. Acest lucru a re
ieșit și din faptul că ei au terminat 
foarte multe, meciuri prin victorii la 
tuș în fața unor sportivi destul de bine 
pregătiți. Sub posibilități s-a prezen

(Bp.) 1:09,1; 100 m. liber : 1. Dobay (Bp.) 
57,3; 2. Blajec (Buc.) 58,5; 3. Voicu (Buc.) 
59,5 ; 4. Vords (Bp.) 59,6; 100 m. bras : E 
Al. Popescu (Buc.) 1:14,1 ; 2. Mitrofan (Buc.) 
1:14,4; 3. Fabian (Bp.) 1:17,0; 4. Ordog
(Bp.) 1:18,8; 4x100 m. mixt: I. Budapesta 
(Muller, Fabian, Varszegy, Dob v) 4:27,4 ;
2. București (Caminschi, Mitrofan, Popescu, 
Voicu) 4:28,9.

FtMINiN : 100 m. liber : Ana lamasovicz 
(Bp.) 1:09,0; 2. Csilla Baynog .1 (Bp.) 1:09,6;
3. Vasilîca lurciuc (Buc.) 1:11,6; 4. Ingrid 
Wâchter (Buc.) 1:12,3; 200 m. bras « 1. ian- 
da Iordan (Buc.) 3:03,9 (record de sală ju
nioare cat. l-a și a ll-a); 2. Katalin Uzdy 
(Bp.) 3:08,5; 3. Agnes Zimany (Bp.) 3:11,1 ;
4. Mâriuca Rotaru (Buc.) 3:13,9; 100 m. flu
ture : 1. Ncoleta Ștefânescu (8uc.) 1:19,8;
2. Katalin Takacs (Cp.) 1:22,6; 3. Marta E- 
gervary (Bp.) 1:23,5; 4. Elisabeta Braîu (Buc.) 
1:23,9; 4x100 m l.ber : 1. Budapesta (Bo-
dogi, Banogel, Tamasovics, Takacs) 4:37,8 ;
2. București (Wâchter, Inqrid lurciuc. Dan
Marta, Astrid Wâchter) 4:56,9; ZIUA A ll-a: 
masculin : 400 m. liber : 1. Muller (Bp.)
4:47,7; 2. Șt. lonescu (Buc.) 4:48,5; 3. Hor- 
nyansky (Bp.) 4:56,2; 4. Mocanu (Buc.) 4:56,6. 
200 m. bras : 1. M troian (Buc.) 2:43,2; 2. 
Fabian (Bp.) 2:47.9; 3. Schmalizer (Buc.)
2:50,5; 4. Ordog (Bp.) 2:52.8; 100 m. fluture-. 
1. Al. Popescu (Buc.) 1:04 5; 2. Varszegy
(Bp.) 1:05,5; 3. Kiss (Bp.) 1:05,6; 4. Kroner 
(Buc.) 1:08,7; 4x200 m. liber : 1. Budapesta 
(Rudai, Dobay, Gulrich, Muîler) 8:53,5; 2. 
București (Blajec, lonescu, Cociuban, Voicu) 
8:56,6. btMININ : 100 m. spate : 1. lakacs 
(Bp.) 1:15,8; 2. Csohar.y (3p.) 1:17,9; 3. 
Țincoca (Buc.) 1:20,8; 4. Șfefânescu (Buc.) 
1:24,9; 100 m. bras: 1. Iordan (Buc.) 1:26,4 
(record junioare cat. l-a și a ll-a); 2. Uzdy 
(Bp.) 1:27,0; 3- Zimany (Bp.) 1:29,7; 4. Boco- 
hovschi (Cuc.) 1:30.9; 400 m. liber : 1. Eqer- 
vary (Bp.) 5:33,2; 2. I. Wâchter (Duc.) 5:39,8;
3. lurciuc (Buc.) 5:47,6; 4. Csizmadra (Bp.) 
5:49,8; 4x100 m. mixt : 1. Budapesta (lakacs, 
Uzdy, Fgervary, Tamasovics) 5:16,2; 2. Bucu
rești (Tincoca, Iordan, Ștefânoscu, lurciuc) 
5:24,3.

ger J/2—'/2, Gavrilă — Bctez */2— 
Pav’.ov — Voiculescti '/?—'/2; între
rupte: Alexandrescu — Breazu, Mi
titelu — Negrea, Partos — Bălanei.

Un total de 35 partide, care însă 
nu s-au dovedit suficiente pentru a 
determina un pluton fruntaș autori
tar. Cei trei lideri actuali — Voicu- 
lescu, Giinsberger și Radovici, fiecare 
cu cite 4 irtncte — sînt urmăriți în
deaproape de alți jucători, care, Ia li
chidarea partidelor înterurpte pot tre
ce ei în frunte.

Situație perfect explicabilă, dat fi
ind „trena“ lentă a concursului, în 
care remizele continuă să abunde. 
Este suficient să remarcăm că doi 
dintre actualii fruntași — Radovici 
și Giinsberger — au cîte o victorie 
și nu niai puțin de... șase remize.

Deci, d.lpă consumarea unei treimi 
de concurs, lupta rămîne complet des
chisă, nici o indicație neputînd fi dată 
asupra viitoarei desfășurări a între
cerii pentru titlu.

Azi dimineața sc reiau întreruptele, 
iar după amiaza (ora 17) are loc 
runda a 8-a.

RADU VOIA

tat Cetatea Bucur, care a avut și doi 
luptători lipsă la categoriile 57 și 67 
kg-

lată acum rezultatele din București: 
Dinamo București cu C.C.A. 12-4 cu Di
namo Satu Mare 16-0 și cu Cetatea 
Bucur 16-0. C.C.A. cu Dinamo Satu 
Mare 14-2 și cu Cetatea Bucur 11-5. 
Cetatea Bucur—Dinamo Satu Mare 
8-8. V. GODESCU

In celelalte grupe s-au înregistrat 
următoarele rezultate: grupa a Ill-a 
(Hunedoara): C. S. Metalul M. I. G. 
Buc. cu Voința Tg. Mureș 13-3. cu 
Carpați Sinaia 10-6 și cu Corvinul Hu
nedoara 8-8. Carpați Sinaia cu Corvi
nul Hunedoara 8-8 și cu Voința Tg. 
Mureș 7-7. Corvinul Hunedoara cu 
Voința Tg. Mureș 12-4.

Grupa a Il-a (Timișoara) : Fero
viarul Timișoara cu C-S. Muncitoresc 
Lugoj 10—6, cu U.T.A. 14—0 și cu 
CSM Reșița 6—10. CSM. Lugoj cu 
l .T.A. 8—8 și cu CSM. Reșița 11—3. 
CSM. Reșița — UT A. 11—3.

Grupa a IV-a (Cluj): Steagul roșu 
Orașul Stalin cu Chimistul Baia Mare 
12—4, cu Rapid Oradea 9—7. cu 
Constructorul Cluj 13—3 Rapid O- 
radea cu Chimistul Baia Mare 13—3 
și cu Constructorul Cluj 13—3. Chi
mistul Baia Mare — Constructorul 
Cluj 9—7.

SĂRITURI TRAMBULINĂ: mascu
lin: 1. A. Breja (Buc.) 130,62 ; 2. A. 
Rotman (Buc.î 128,78; 3. J. Marton 
(Bp.) 121,31 (Laszlo Ujvary nu figu
rează la punctaj, deoarece a abando
nat); feminin: 1. Irene Zsagot (Bp.) 
134,29; 2. Emilia Lupii (Buc.) 107,91; 
3. Viorica Kelemen (Buc.) 104,34; 4. 
Erika Laszlo (Bp.) 90,89.
Echipa Bucureștiului învingătoare 

în ambele întîlnirî de polo
Vineri, în prima partidă de polo, 

(cea oficială), jucătorii bucureșteni au 
prestat în prima repriză un joc excep
țional, cu mare variație în acțiunile 
ofensive, care au derutat apărarea 
oaspeților. Neta lor superioritate în a- 
ccastă primă parte a jocului se reflec
tă și în rezultat: 5-1. După reluare, ei 
au dovedit slăbiciune în pregătirea fi
zică, au renunțat ia jocul modern, au 
jucat confuz folosind centrul fix. Este 
drept că și oaspeții au luptat mult 
pentru a reduce din handicap, ceea ce 
au și reușit. Scor final: 7-5 (5-1). Au 
marcat : Blajec (3), Chirvăsuță Î2), 
Bădiță (4 m) și Kroner pentru selec
ționata București și Rusoran II (3), 
Rusoran I, Katona, pentru selecțio
nata Budapesta.

Arbitrul Anatolic Blumenthal a con
dus echipele : București : Ștefănescu— 
Bădiță, Zahan — Blajec — Chirvăsuță, 
Grințescu, Kroner ; Budapesta : Fii- 
zesi—Kiss, Katona—Felkai—Konrad I, 
Rusoran II, Rusoran 1.

In cea de a doua partidă (amicală) 
reprezentativa Bucureștiului a întrecut 
pe cea a Budapestei cu scorul de 8-7 
(4-3).

G. NICOLAESCU

Surpriză in campionatul feminin de baschet: 
coiismuI București învinși la Orașul Slalin

Teri s;ati jucat în Capitală și în 
țară meciurile etapei a IV-a a cam
pionatelor republicane de baschet. O 
mare surpriză a fost înregistrată în 
campionatul feminin: la Orașul Sta
lin, echipa locală Voința a reușit să 
dispună de Constructorul București, 
campioana țării. Iată rezultatele:

FEMININ

VOINȚA ORAȘUL STALIN — 
CONSTRUCTORUL BUC. 44—39 
(13—24), Victoria echipei gazdă este 
pe deplin meritată. In repriza 1 
campioanele au aplicat apărarea în 
zonă în fața căreia Voința Or. Stalin 
n-a știut să se descurce. In repriza 
a Il-a gazdele au aplicat sistemul 
om la om pe tot terenul și au reușit 
să refacă din handicap și să cîștige. 
Este foarte adevărat că în partea a 
doua a meciului formația Construc
torul a jucat iără Viorica Niculescu 
(din min. 27), Lucia Rusu (din min. 
31) Maria Voicu (din min. 33) și 
Maria Ouatu (din min. 35) eliminate 
pentru 5 greșeli personale. Au mar
cat: Octavia Cucuruz (16), Rodica 
Pop (9), Hanelore Kraus (8), Elena 
Roșu (6), Ana Stark (4), Herta An- 
tosch (1), pentru învingătoare și Ma
ria Vofcu (13) Maria Ouatu (9), 
Ililde Weisenburger (8), Viorica Ni
culescu (4). Xenia Brînzei (3), Lucia 
Rusu (2f de ia învinse.

La Budapesta s-a 
BASCHET desfășurat miercuri 

seara meciul dintre 
reprezentativele R.P. Ungare și Franței. 
Victoria a revenit baschetbaliștilor 
maghiari cu 69-68 ( 29-39). Jucînd în 
continuare la Viena, selecționata Fran
ței a dispus cu 67-52 de Austria.

Ieri pe stadionul 
Vigoreli din Milano 
ciclista Elsie Jakob

CICLISM
(Luxemburg) a înregistrat o viteză 
de 41,348 km. pe oră într-o cursă 
dz 10 km., performantă care constituie 
un nou record mondial.
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

VAT9AI ’n uk>mele zile s-au 
rUlBAL desfășurat mai multe 

partide din cadrul op
timilor de finală ale „Clipei campioni
lor europeni". Duminică la Gott borg, 
echipa locală I F.K. a terminat la ega
litate 2-2 (2-0) cu Wisniut Karl Marz 
Stadt.

0 La Madrid. Atletico a dispus la 
mare luptă cu 2-1 (0-0) de Ț.D.N.A. 
Sofia, în timp ce la Viena, Wiener 
Sport Klub a dispus cu 3-1 (1-0) de 
Dukla Praga.

in campionatul de rugbi
Rezultate tehnice ale etapei a 

XVlI-a: Constructorul — Rapid 
>> 6—3 (3—0); C.F.R. Grivita Roșie 
« — C.S.U.H. 25—3 (16—0):

C.S.M.S. Iași — C.S.A. Ploești 
?> 11—5 (3—5) : Progresul — Ști- 
« inia Timișoara 16—3 (0—3)1
$$ C.C.A. — Dinamo 0—3 (0—0).

• Partida C.C.A. — Dinamo, cea 
mai importantă din aceasta penultimă 
etapă a campionatului de rugbi s-a 
terminat exact în aceleași condițiuni 
ca și în tur : 3—0 (0—0) îh favoarea 
dinamovtiștilor. Și pentru ca simili
tudinea să fie și mai evidentă preci
zăm că tot Titi lonescu este acela 
care a adus victoria pentru echipa 
sa. Numai că de data aceasta, cele 
trei puncte au fost obținute în ulti
mele minute, printr-o lovitură de pi
cior căzută, în t.'nip ce în tur, ele 
s-au datorat unei lovituri de pedeap
să. Se desprinde de aici că Dinamo 
are un plus de eficacitate, care s-a 
menținut și ieri, cînd dinamoviștii au 
prezentat o echipă descompletată prin 
absența a 4 jucători titulari suspen
dați (lordăchescu, Graur, Zlătoiatnt, 
Life Ion).

Meciul în sine nu a prezentat o va
loare deosebită. Fazele au decurs, în 
general, șablon, cu atacuri stereotipe, 
nespectaculoase. De aici, o firească 
sterilitate care, repetată, etapă de 
etapă, în meciurile dintre protagonis
tele campionatului, devine îngrijoră
toare. După noi, scăderea valorică s-a 
datorat liniilor de treisferturi —- prost 
inspirate — în special cea dinamo
vistă, care a atacat lateral, fiind o- 
prită din acțiuni de deschiderile de
fectuoase ale mijlocașului Vautropa,

OLIMPIA BUCUREȘTI — ALIMEN
TARA TG. MUREȘ' 49—47 (24—22)

Meci foarte disputat. Rezultatul a 
fost decis în ultimele secunde, cînd 
Adriana Florescu a înscris o încercare 
din acțiune, la situația de 47—47. 
PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.U.

BUCUREȘTI 50—37 ( 22—15) 
ȘCOALA SPORTIVA TIMISOARA — 
VOINȚA TG. MURES 44—48 ( 25—201 
C.S . ORADEA — RAPID BUCU

REȘTI 46—41 (20—19)
VOINȚA ORA6F.A — C.C.A. 43—52 

(17—28)

MASCULIN

METALUL M.I.G.—CETATEA BUCUR 
59—54 ( 29—32)

Metalurgiștii au jucat slab, și-au 
subestimat în mod inadmisibil adver
sarul și n-au reușit să ia conducerea 
decît în min. 39.

VOINȚA IASI — DINAMO BUCU
REȘTI 51-60 (25-28). Gazdele au 
făcut o partidă bună, au acționat cu 
multă legătură și viteză.

TORENTUL GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 67—80 ( 26—34)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CLUJ 55—74 (23—30)

OLIMPIA BUCUREȘTI — DINA
MO ORADEA 67—63’(33—28)

C.C.A. — DINAMO TG. MURES 
81—54 (44—30).

De peste hotare
SPARTAK MOSCOVA CAMPIOANĂ 

A U.R.S.S.

® Ultimul meci din cadrul campio
natului U.R.S.S. din acest an a avut 
loc sîmbăta la Moscova, între echi
pele Spartak și Dinamo Kiev. Vic.^rta 
a revenit fotbaliștilor moscoviți cu 
scorul de 3-2. Echipa Spartak, după 
ce a cîștigat „Cupa U.R.S.S." a deve
nit și campioană a Uniunii Sovietice.

FRANȚA—ITALIA 2-2 (1-0)

Ieri pe stadionul Colombes din Pa
ris, după o partidă viu disputată re
prezentativele Franței și Italiei au ter
minat la egalitate (2-2). Scorul a fost 
deschis în min. 15 de Vincent, iar după 
pauză debutantul Nicole a marcat 
două goluri pentru echipa Italiei (min. 
57 ș< 64). Cu 5 minute inainte de sfîr- 
șit, Fontaine a egalat. Arbitrul spa
niol Cardabajal a condus următoarele 

mult prea lent și rigid. Nu înțelegem 
de ce conducerea tehnică a echipei 
Diilamo nu schimbă formula liniei de 
treisferturi (deși aceasta se impunea 
de mai mult timp) utilizîndu-1 la des-i 
chidere pe Cernat și, eventual, pelAn- 
toniu la centru. Partida a evidențiat 
totuși cîteva valori sigure ca liti lo
nescu, Mazilit, Penciu — ce! mai, bun 
de pe teren — Kramer, Si. Constan
tin, Manca, ca și elemente tinere, cu 
reale perspective ca Barbu (C.C.A.), 
— care se impune ca un înaintaș 
toarte combativ — și Cernat (Dina
mo).

a C.F.R. se adeverește a fi cea 
mai completă echipă. Ea a între
cut cu ușurință (25—3) formația 
,,în... 13“ a studenților bucureșteni. 
Din nou, au absentat de la joc cîțiva 
titulari : Dădulescu, Borșaru, Beju.

e Ne-ara fi așteptat la mai mult de 
la Constructorul, care cu două etape 
în urmă surclasase formația Progre
sul. Dar, spre surprinderea noastră, 
de atunci echipa nu se regăsește. Ieri, 
în compania Rapidului, a obținut o 
victorie dificilă (6—3) prin Sava (în
cercare) și P. Niculescu (lovitură de 
pedeapsă). Învinșii (cu mulți jucători 
tineri) au realizat o încercare prin 
Bulgarii.

C. DUMITRU 
T. STAMA

® Condusă în min. 70 cu 5—3, e 
chipa C.S.M.S. lași a găsit pînă 
urnîă resurSele necesare obțineai 
linei prețioase victorii asupra forma 
ției C.S.A. Ploești (11—5). Echipi
ieșeană se menține astfel in primr 
categorie a țării. Au realizat pehtn 
învingători, Rozenberg (5), Ba' t 
(3), Vizitiu (3).

(P. CODREA, coresp. regiotwal 
tTEra greu de presupus, ca djupi 

un 3—0 printr-o lovitură de pedeaipsi 
a lui Dușan, în prima repriză echip: 
Progresului să mai cîștige — și încț 
la scor — în dauna studenților timi 
șoreiii. La reluare însă, bucureșteni 
atacă dezlătițuițj și realizează trei în 
cercări prin Nagel, Dragomirescu ș 
Basarab; celelalte puncte ale învin 
gătorilor se datoresc lui Ghiuzelei 
(lovitură de picior căzută) și Făgă 
rășanu (două transformări).

(AL. PAULESCU, corespondent

Campionatele internaționale 
de tenis de masă 

ale Iugoslaviei
ZAGREB (Agerpres). — Vineri 

început la Zagreb cea de a IX-a ed 
fie a campionatelor internaționale 4 
tenis de masă ale R.P.F. Ingot 
la care iau parte jucători și jucăUj ja: 
din Anglia, Austria, Belgia, Gre’cz, 
R. P. Polonă, R. P. Romrnă, Stiedf; 
R. P. Ungară și R.P.F. Iugoslavii 
Sportivii romîni Maria Alexandru : 
Mircsa Popescu au obținut următor 
rele rezultate: simplu femei: turul 
Maria Alexandru — Despofovi» 
(RP.F.I.) 3—0, sferturi de finală 
Koczian (R.P.U.) — Maria Alexat 
dru 3—0 (18, 8, 14). Simplu bărbat 
turul II: Hrbud (R.P.F.I.) — Mirce 
Popescu 3—0. In primul tur, jucăt< 
rul romîn nu a avut adversar.

Dublu bărbați: turul II: Wcg 
rath, Mcllstrom (Austria. Suedia). 
Popescu, Rolland (R.P.R., Belgii

formații : FRANȚA : Colonna—Ka« 
bel, Jonquet, Marche—Penverne, U 
rond—Wisnieski, Donis, Fontaine. D 
laderiere, Vincent. ITALIA: Btiîfon 

Corravi, Cervalto, Sarti-Bergar-^sch 
Segatto—Bean, Boniperti, Nicol 
Galii, Pascuti,
• La Bologna echipa d? tineret 

Italiei a dispus cu 2-1 dc reprezenta! 
va dc tineret a R.P. Bulgaria.

• La Valencienes echipele de tin 
ret ale Franței și R.P. Polone au te 
minat la egalitate 2-2.

• Campioana R.P. Polono, Pol«i 
Bytom a întrecut la Dortmund echi( 
Borussia cu 4-2 (2-0).

Parașutistele sport PARAȘUTISM ve din R.P. Chine?
Li Su-Hua. Tiui Sii 

In și Li Siu-Hui au stabilit un tw 
record mondial la saltul în grup, S 
rind de la o înălțime dc 600 m., e 
au aterizat 
fixat .

la 12,39 m. de punct

RUGBI
Londrei.

La Paris, selecționa 
Parisului a dispus < 
II-3 de reprezentatai’
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