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întreceri pasionante în campionatul 
republican de hochei pe gheață

— Dinamo Tg. Mureș s-a calificat pentru turneu! final ® Azi
Astăzi se încheie întrecerile din 

seria I a campionatului republican 
de hochei pe gheață pe anul 1958.

Pentru turneul final s-a calificat, de 
pe acum, echipa dinamoviștilor din 
Tg. Mureș, care — cu cele 8 puncte 
pe care le are — nu mai poate pier
de primul loc. Cea de a doua fina
listă se anunță a fi Progresul Gheor
ghieni, care are 5 puncte și un meci

se
ac-mai atent în apărare și finalizînd 

țiunile ofensive, Alimentara Tg. Mureș 
a reușit ca după 40 minute de 
joc epuizant să aibă asigurată o 
„zestre" de două puncte. In aceste 
condiții, mureșenii au așteptat liniș
tiți desfășurarea celei de a treia re
prize. Nu același lucru se întîmpla 
însă cu echipa Recolta Miercurea 
Ciuc, care trebuia să forțeze egala-

Fază din Miluirea Dinamo Tg. Mureș— C.S.M. Rădăuți

încheie jocuriie primai serii — 
din, Gheorghieni au reușit să facă 
față iureșului cu care ne-a obișnuit 
să înceapă meciurile echipa din Ră
dăuți. Mai mult chiar, contraatacînd 
periculos, jucînd omogen, mai bine 
decît în partidele de pînă acum, Pro
gresul Gheorghieni a deschis scorul 
prin Giacomuzzi în min. 15. In cea 
de a doua repriză, aspectul jocului 
nu este mult schimbat: C.S.M. Ră
dăuți luptă din toate puterile pentru 
egalare și aruncă în luptă tot elanul 
tineresc al 
ta tea sub
Gheorghieni

hocheiștilor săi (majori- 
20 ani), dar Progresul 
joacă mai organizat. Re-

CÂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ceva mai ușor, în compania tinerilor 
elevi din Miercurea Ciuc.

★
Sîmbătă dimineață, Dinamo Tg. Mu

reș a întrecut C. S. Harghita la ca
pătul unui meci al cărui „istoric" 
este reflectat în sco'r : 20—1 (10—0, 
6—1, 4—0). De data aceasta însă, 
.este de făcut mențiunea că partida 
.u a mai avut aceeași desfășurare 

monotonă.
Miercurea 
dinți" și 
periculos.

Programul de; după-amiază a fost 
inaugurat printr-un rezultat neaștep
tat : Alimentara Tg. Mures — Re
colta M. Ciuc 5—1 (1—0, 1—0, 3—1). 
Ceea ce ne-a surprins mai mult a 
fost revenirea în formă a echipei mu
reșene, care a probat în acest meci 
că și-a găsit cadența și că este ca
pabilă să furnizeze partide la valoa
rea jucătorilor care o compun. Jucînd

De cîteva ori, elevii din 
Ciuc și-au „luat inima-n 

au contraatacat destul de

Selecționata de lupte libere 
CIuj-Bucureșts 

învingătoare la Chișinău
CHIȘINAU 7 (prin telefon). — 

Duminică după-amiază s-a desfă
șurat în sala, de la Stadionul Re
publican din localitate întîlnirea 
de lupte libere dintre selecționa- 
nata Chișinăului și selecționata 
orașelor Cluj —- București. După 
întreceri viu disputate victoria a 
revenit luptătorilor romîni cu sco- 

’ de 9-7. Iată acum rezultatele 
« dec înregistrate: categ. 52 
kg: Habov (C) bate puncte Co- 
roban (C—B) ; categ. 57 kg: 
Marcmajus pierde prin tuș în min. 
7 în fața lui Crăciun ; categ. 62 
kg: Curdov (C) pierde prin tuș 
în min. 7 în fața lui Jula ; categ. 
67 kg: Smirnov (C) bate puncte 
Bîrz ; 
pierde 
taszi; 
pierde
ririesctt; cat. 87
I. Ionescu au făcut meci nul ; ca
teg, grea : Domidje (C) bate prin 
tuș în min. 4 pe Crăciun.

rea și eventual victoria. In. primele 
două reprize ale jocului, hocheiștii 
din M. Ciuc au avut momente de 
categorică dominare, însă fiind defi
citari în ce privește trasul la poartă 
și patinajul n-au reușit să concreti
zeze nici una din cele cîteva clare 
ocazii de gol. Mai mult decît atît, 
cea do a treia repriză, în care cei 
de la Recolta își puseseră mari spe
ranțe, nu a început sub cele mai 
bune auspicii pentru ei: după mai 
puțin de 10 minute de joc Alimen
tara conducea cu 3—0. Partida era 
jucată I Purtatele au f-ost marcate în 
ordine de Auer (min. 16). Fenke I 
(min. 29), Incze III (min. 46), Be- 
laszi (min. 49), Fenke II (min. 55) 
pentru Alimentara, respectiv Torok I 
(min. 54) pentru Recolta. Corect ar
bitrajul lui I. Lupu și L. Sîngeor- 
zan.

La fel cum în meciul anterior spec
tatorii au avut o plăcută surpriză 
văzînd jocul echipei Alimentara Tg. 
Mureș (care — repetăm — a jucat 
prima oară la adevărata ei valoare, 
cîștigînd partida meritat), tot așa 
s-au petrecut lucrurile. în cel de al 
doilea meci de sîmbătă după-amiază, 
cu Progresul Gheorghieni. Intîlnind 
formația C.S.M. Rădăuți, hocheiștii

categ. 73 kg: Bașevin
la puncte
cafcg. 79
la puncte

(C) 
Ha- 
(C) 
Ma

în fața lui 
kg: Deft iar 
în fața lui 
kg: Baranov și

Cel de al lll-lea Congres al Cooperației de 
noastră și-a încheiat ieri după-amiază lucrările, 
dinței, prezidată de tov. Constantin Mateescu, s-a dat citire re
zultatului votului pentru alegerea organelor de conducere ale 
Centrocoop-ului. Congresul a ales prin vot secret pe președinte, 
pe cei 5 vicepreședinți și pe secretarul Comitetului Executiv al 
Centrocoop-ului, pe membrii și pe membrii supleanți ai Comitetu
lui Executiv, precum și pe președintele și membrii comisiei de 
revizie. Tov. Constantin Mateescu a fost ales președinte al Co
mitetului " ‘ - - -

După 
tîmpinați 
partid și 
incintei iau loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Constantin Pîrvulescu, Ștefan Voitec, Tanos 
Fazekaș.

Sînt, de asemenea, prezenți reprezentanții organizațiilor coo
peratiste din țările socialiste, prietene.

Se dă citire procesului-verbal încheiat cu ocazia desfășurării 
lucrărilor celui de al lll-lea Congres al Cooperației de Consum.

In aplauzele întregii asistențe s-a dat apoi citire salutului a- 
dresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne de către cel 
de al lll-lea Congres al Cooperației de Consum. Salutul a fost a- 
doptat în unanimitate de participanții la 
impresionantă manifestație de dragoste și 
tid și Guvern.

Cu aceasta lucrările celui de al lll-lea 
de Consum din țara noastră au luat sfîrșit.

Consum din țara 
La începutul șe-

Executiv al Centrocoop-ului.
o scurtă pauză, lucrările Congresului au fost reluate. In- 
cu vii aplauze, își fac intrarea în sală conducătorii de 
de stat ai Republicii Populare Romîne. In loja din dreapta

Congres, prilejuind o 
atașament față de Par-

Congres al Cooperației

<
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Turneu international de polo in Capital;
și sîmbătă bazinul aco- 

Floreasca va găzdui un
Joi, vineri 

periț de la 
interesant turneu de polo pe apă cu 
participarea echipelor: Dinamo Bucu-

Dozsa Szolnok, Dynamo Berii 
selecționată a Capitalei.
cele trei zile de întreceri vț 

fi urmăriți numeroși jucătoi

rești, 
și o

In
putea 
internaționali.

Rugbiștii romîni «■ obținui 
un reuultat meritoriu

CATANIA 7 (prin telefon). Pe sta
dionul municipal „Cibali" din locali
tate s-a desfășurat partida internațio
nală de rugbi dintre echipele națio
nale ale Italiei și Romîniei. Cu tot 
timpul nefavorabil (la Catania plouă 
fără întrerupere de două săptămîni) 
peste 5000 de spectatori erau prezenți 
la meci, tribunele părînd o adevărată 
„mare" de umbrele.

Față de condițiile atmosferice exis
tente și ținînd seama de faptul că te
renul a fost complet desfundat, tactica 
echipei noastre a fost bazată pe jocul 
înaintării. De altfel, acest comparti
ment a dus greul întîlnirii. in ciuda 
tinereții sale, el a dominat masiva și 
rutinata înaintare italiană. Dar iată 
principalele momente ale acestei dis
putate partide.

Echipa noastră beneficiază de lovi
tura de începere și se instalează In 
terenul de joc al italienilor. Balonul 
ud și greu (din cauza ploii) este mî- 
nuit cu dificultate. De aceea, jocul pe 
trei sferturi suferă, echipele concen- 
trîndu-și eforturile pe înaintare. La 
început, ambele echipe „caută" cîteva 
tușe lungi. In min. 7, fundașul italian 
Baldini transformă o lovitură de pe
deapsă, dictată după o grămadă care 
a avut loc în terenul nostru de 22 m, 
(în urma introducerii balonului în li
nia a doua a grămezii). Este 3—0 
pentru Italia.

Echipa noastră, 
în formație (Al. 
Graur, Niculescu,

nu se descurajează și contraatacă pe
riculos. In urma unui asemenea con
traatac, după numai două minute, are

AL. IONESCU

la Catania

deși cu 6 debutanți 
Ionescu, Melinte, 

Stanciu și Barbu)

loc o grămadă în apropierea buturilor 
italiene. Romînii scot balonul, însă îl 
rețin în grămadă. Jucătorii italieni, 
din linia a treia, nu sezisează acest 
lucru și sînt surprinși în ofsaid. Ur
mează o lovitură de pedeapsă pe care 
Titi Ionescu o transformă: Italia 3 — 
Romînia 3.

Din acest moment, rugbiștii noștri a-

Sărbătoarea sportivilor 3nstitutnlni politehnic, din Capitală
Reprezentanți ai M.I.C., cadre di

dactice din învățămîntul superior, pro
fesori de educație fizică, precum și 
numeroși studenți din Capitală au 
participat ieri la o frumoasă serbare 
prilejuită de inaugurarea sălii de sport 
a Institutului Politehnic. In lumina re
flectoarelor cinematografiei și a blitzu
rilor sumedeniei de fotografi prezenți, 
cunoscuta bază sportivă de la cămi
nul „303“ — radical renovată — a- 
părea în toată frumusețea ei. In spa
țiul larg, delimitat de laturile drep
tunghiului de 40 x 20 m, se pot prac
tica în cele mai bune condițiuni vole
iul, baschetul, handbalul, gimnastica, 
tenisul, scrima și alte discipline spor
tive. Sala este perfect utilată, lumi
noasă, îmbiind parcă la o neîntreruptă 
și însuflețită activitate.

Festivitatea inaugurării a fost des
chisă prin cuvîntul rostit de rectorul 
Institutului, prof. C. Dinculescu. Des
pre importanța acestui eveniment din 
lumea sportului universitar au mai

vorbit și tov. 7. Trifon, președintele 
Asociației Studenților din Institutul 
Politehnic și șefa catedrei de educație 
fizică, prof. Ecaterina Nidolescu

A urmat apoi un bogat și atrăgă
tor program sportiv. Gimnasticii i-a 
revenit cinstea de a deschide acest 
frumos spectacol. Am urmărit cu mul
tă plăcere demonstrațiile la diferite a- 
parate făcute de gimnaștii Institutu
lui și de sportivi de la l.C.F. De a- 
semenea, au impresionat în mod deo
sebit evoluția grupului de euritmie a- 
vînd ca temă poezia lui Dumitrii Cor- 
bea „Pămîntul care ni s-a dat" (în 
concepția scenică a Verei Ciortea și 
transpusă cu multă măiestrie de prof. 
Nușa Stoenescu) ca și aceea a echi
pei artistice de dansuri folclorice și 
clasice. Ritmurile variate, siguranța, 
grația arălate de studentele de la Po- 
jitehnică au cucerit sala. Lîflgă noi, 
o tînără spectatoare schița cu mîna 
mișcările, integrîndu-se parcă ansam
blului. Era firească această participare, 
pentru că spectatoarea de lingă noi,

pe nume Viorica Drăgan, care inten
ționează și ea să urmeze din anul vi
itor cursurile Institutului Politehnic, 
încuraja tacit pe sora ei Alexandra, 
una dintre solistele formației artis
tice.

Cu mult interes au fost urmărite 
și întrecerile scrimerilor, handbaliști- 
lor, voleibaliștilor. înainte de plecare 
am stat de vorbă cu cîțiva studenți ai 
Institutului. In unanimitate, ei și-au 
exprimat recunoștința pentru condiți
ile minunate ce le sînt create. „Trebuie 
să răspundem la grija ce ni se arată, 
prin rezultate cit mai bune, atît la în
vățătură cit și la sport" — ne spunea 
utemista Silvia Teodorașcu, căpitana 
echipei de handbal și studentă frun
tașă în anul V energetică. Iar vo
leibalistul Mihail Curcubătă pînă mai 
ieri furnalist la Combinatul Siderurgic 
din Hunedoara, astăzi student în a- 
nul II Metalurgie, a ținut și el să-și 
exprime mulțumirea față de, atenția 
ce se acordă astăzi dezvoltării armo
nioase a tineretului studios.

tacă puternic și nu părăsesc terenu 
advers decît la o lovitură a fundașuit 
Baldini care trimite mingea în terenu 
nostru de 22 m. Arbitrul acordă în a 
ceastă situație o lovitură de pedeaps; 
(imaginară), pe care același Baldin 
o transformă: Italia 6 — Romînia 
(min. 30).

In repriza secundă, dominăm din nc 
cu autoritate dar (deși beneficiem d 
două lovituri de pedeapsă de la 30-4 
m) Pcnciu și Ionescu le ratează, asi 
fel că rezultatul nu poate fi modifica 
In min. 76 are Ioc o fază palpitant: 
cîștigăm o minge, care este transmis 
liniei de treisferturi. Teodorescu fac 
o cursă spectaculoasă și bate o lovi 
tură de deplasare, pe care Penciu 
urmărește și culcă balonul între bt 
turi. Arbitrul francez Durand, î 
mod cu totul nejustificat, nu acord 
însă încercarea, dînd o lovitură d 
reîncepere de la 22 m. Și astfel pai 
tida ia slîrșit cu rezultatul de 6— 
(6—3), realizat în condițiile descris 
mai înainte.

Compartimentul „forte" al echip< 
noastre a fost înaintarea, care dei 
era handicapată cu 80 kg. față de ce 
italiană, a dus tot greul meciului, dc 
pășindu-i pe italieni atît prin forțe 
cit și prin tehnică. După meci, părc 
rile unanime ale conducătorilor fed< 
rației italiene, cît și ale ziariștilor d 
specialitate, au confirmat că romîn 
sînt învingătorii morali ai întîlniri 
lată, de altfel, o scurtă declarație 
lui MAURO LAIS (președintele fe 
derației italiene de rtigbi și vicepreșc 
dinte al federației internaționale) 
„Față de partida presiată, romînii mc 
ritau un alt rezultat! Pachetul lor a 
înaintași a fost superior, dominindu 
net pe italieni".

Arbitrul Durand (Franța) a condu 
în general bine un joc nervos. El 
fost însă depășit in cîteva faze dec: 
sive, deciziile sale (nefavorabile nouă 
influențînd rezultatul. Au jucat urmă 
toarele formații: ITALIA: Baldini - 
Squaglio, Simonelli, Viadelle, Mollai
— Btisson, Braga — Percutam, Li 
vopatto, De Zitti — Saetti, Silliiu - 
Tavegghia. Navarrini, Frelich; ROMI 
NI A: PENCIU (din min. 45 Stanciu
— TEODORESCU, 1LIE, Frame 
Barbu — Stanciu (din min. 45 Per 
ciu), D. Ionescu — Zlătoianu, GRAU 1 
Niculescu — MELINTE, Mladin - 
AL. IONESCU, IORDACHESCL 
PIRCALABESCU.

maestru
D. IONESCU 

al sportului

★
Sîntem în măsură să 

revanșa acestei partide
anunțăm 
va tfVea 

anul viitor la sfîrșitul lunii ‘ mai, 
București.

c 
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Reportaj de la en antrenament 
obișnuit de lupte...

• Acolo undo absolventul I.C.F. primește adevărata diplomă
• Exemplul lui Grfgore Grăjdan sau ce înseamnă pasiunea pentru un 

sport

Prin definiție, reporterul este un 
t foarte ocupat. Mai ales atunci 
id se află pe teren, el devine extrem 
zgîrcit cu timpul de care dispune, 

ingînd să-și drămuiască nu numai 
de, ci chiar minutele. Spre a nu 
e excepție de la regulă, poate că 
im fi zăbovit prea mult la antrena
ntul centrului de lupte din Petro- 
li. Gum n-am avut niciodată pasîu- 
i acestui sport, nit ne închipuiam 
ne-ar putea reține acolo peste 

îpul strict necesar unei informări 
:ecte asupra activității acestui 
itru. Și totuși, aspectele pe care 
ini întâlnit au fost atît de intere- 
îte, de diverse, îneît fără nici o 
■ere de rău am renunțat la alte 
biecte", asistînd de la încăput și 
ă la sfârșit la un simplu și obiș- 
t antrenament de lupte.
..Mai întâi i-am văzut pe toți bă- 
i care veniseră la anțrenament, 
mind echipament de Ia antrenor, 
isctiți în vremurile noastre noi, lu- 
1 acesta li se părea cel mai firesc 
putință. Doar din cărți sau din po- 
tirlie sportivilor mai în vîrstă ar 
ea ei afla despre nenumăratele 
utăți pe care le întâmpinau cei 
e, asemenea lor, ar fi dorit cu ani 
urmă să practice luptele. Pentru 
ce simplu a fost I Cînd în luna 

ie a acestui an au aflat despre 
cliiderea centrului de antrenament 
lupte, n-a fost nevoie decît să vină 
să se înscrie. Astăzi, peste 50 de 
■ri învață luptele sub îndrumarea 
renorului Valentin Caraisiniu.
.Apoi am stat de vorbă cil antre- 
ul Car siniu. El a absolvit Insti
ll de Cultură Fizică în 1957. 
ns la Petroșani, s-a și pus 
treabă. Să-și recruteze elevi, n-a 

o problemă. „Terenul" pentru 
voltarea luptelor este cît se poate 
prielnic în aceste locuri. A înfiin- 
centre de antrenament la Pctro- 

i, Petrila și Lripeni (în cur'md se

vor deschide și la Lonea, Uricani și 
Vulcan), Consiliul raional U.C.F.S. 
a dat tot sprijinul acestei noi activi
tăți (un exemplu: cea mai mane din 
încăperile sediului U.C.F.S. din Pe
troșani a fost transformată în sală 
de antrenament pentru luptători). 
Firește, nu lipsesc greutățile începu
tului. Dar incomparabil mai mari sînt 
satisfacțiile...

...In timp ce discutam cu fostul 
Icefîst, pe saltea antrenamentul era 
condus de altcineva. „Antrenor ?“ — 
Nu, mi-a răspuns Carasiniu. Este in
structorul voluntar al centrului nostru 
de la Petrila și a venit întîmplător 
pe-aici.

Aș vrea să prezint foarte succint 
„fișa biografică" a instructorului vo
luntar Grigore Grăj'dan. A făcut școa
la de ucenici în București, apoi a 
intrat la uzinele „23 August", la tur
nătoria de oțel. A absolvit liceul se
ral, iar în 1954, sfătuit de șeful său 
de secție, inginerul Nicșa (fost jucă
tor de fotbal) a început cursurile fă
ră frecvență la Institutul de Mine. 
Din primăvara acestui an lucrează 
la Petrila, în mină, ca mecanic. A 
început luptele acum 8 ani și de a- 
tunci le-a rămas credincios. Iu pre
zent concurează pentru „Corvinul" 
din Hunedoara (întrucât la Petroșani 
nu există echipă de primă categorie). 
După orele de muncă în mină, după 
orele de studiu (acum e în anul IV, 
fără frecvență, la Institutul de Mine 
din Petroșani) și cele destinate pro
priilor sale antrenamente și concur
suri, el găsește timp ca, de trei ori 
pe eăp+ămînă, să-i inițieze în lupte 
pe tinerii muncitori și elevi din Pe
trila I

...Iată câte lucruri interesante am 
putut afla la un simplu antrenament 
de lupte-,

IACI NT MANOLIU

Știința Cluj, Olimpia (băieți) și progresul (fete)
învingătoare în principalele întîlniri de baschet

MASCULIN
STIINTA CLUJ — RAPID BUCU

REȘTI 64—61 (32—27). Derbiul eta
pei ’ a VIII-ia a campionaitului repu
blican masculin de baschet a fost 
așteptat cu mult interes de specta
torii clujeni. Studenții au acționat 
foarte bine, 
unde aveau 
ține pe pivotul echipei bucureștene, 
Cocoș. Acesta, în formă bttnă^ a ju
cat excelent și pentru a nu-1 lăsa să 
înscrie baschetbaliștii clujeni i-au fă
cut 21 de faulturi. Cucoș a înscris 
totuși 25 de puncte. Știința Cluj s-a 
dovedit însă mai omogenă și a făcut 
un joc eficace, cîștigînd o partidă 
foarte dificilă. De menționat că în 
acest meci au fost executate de către 
ambele echipe, 55 de aruncări libere, 
din care au fost transformate doar 
35 (procentaj 63,63%). Cele 125 de 
puncte an fost înscrise de: Albit 17, 
Vizi 15, Radu 11, Sarosi 10, Vidu 6, 
Marin 2, Bugnariu 2, Chioreanu I 
pentru Știința,, și Cucoș 25, Costescu 
10, Cr. Popescu 9, Călugăreanu 8, 
Ganea 7 Lanculescu 2 pentru Rapid.

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 67—46 ( 31—27). După 
o repriză egală ca aspect, orădenii 
iau cîstigat apoi comod.

VOINȚA IAȘI — TORENTUL GA
LATI 84—69 (41—31).

DINAMO TG. MURES — CETA
TEA BUCUR 82—58 (44—32)

OLIMPIA BUCUREȘTI 
LUL M.l.G. .
(26—21). Un meci foarte disputat, 
în care diferența de scor a fost în 
permanență mică. S-a jucat foarte 
calculat, fiecare acțiune fiind reali
zată după miilie Pase. S-a jucat po
zițional, fără contraatacuri și cu prea 
puține aruncări de la semi-distanță 
și distanță. Olimpia a avut o com
portare bună — caracteristică aces
tei echipe și în etapele anterioare — 
și și-a impus superioritatea în pre
gătirea tehnică și tactică. Au mar
cat: Radulescu 17, Barău 11, L. Ni- 
culoscu 11, Nagy 10, Nosievici 6, Bîlc 
2, pentru Olimpia, Cojcfcaru 15, Or- 
tinschi 4, Novacek 13, Tursugian 4, 
N. Popescu 2 și Angliei 11, pentru 
Metalul M.l.G.

în special în apărare, 
dificila misiune de a-1

META-
BUCUREȘTI 57—49

Despre recordurile republicane de atletism
ale anului 1958

ă- 
at-
85

i decursul sezonului atletic al
ii 1958 Federația romînă de 
>m a omologat un număr de 
recorduri republicane (doborîte, 
late și stabilite). Dintre acestea: 
au fost realizate de seniori, 11 de 
oare, 28 de juniorii din oateg. 

> de junioarele din 
juniorii din categ. a 
oarele din categ. a 
nele din recordurile 
pil acestui sezon au 
>are internațională.

1,83 lolanda Balaș 
Greutate 14,87 Ana Coman 
disc 47,28 Lia Manoliu 
Suliță 52,59 Maria Diți 
4x100 m 47,2 Echipa națională 

(Bendiu, Maksay, Ltiță, Kinc-

18.10
21,5

19.10
13.9

categ. I. 18 
Il-a și 14 de 
Il-a.
stabilite de-a 
o foarte;bună 

In primul 
— bineînțeles — se impun cele 

i recorduri mondiale stabilite de 
stra emerită a sportului lolanda 
iș (1,78 m — 1,80 m — 1,81 m 
1,82 m — 1,83 m) ; de asemenea 
uie remarcate rezultatul de 52,59 
■ealizat de .Maria Diți la arunca- 
suliței și recordul Anei Coman de 

7 m la . aruncarea greutății. Alte 
rduri de valoare au fost obținute 
Zo'tan Vamoș la 1.500 m, Cons- 
in Grccescu la 10 000 m, Tiberiu 
;leanu la 110 m g. Zoltan Szabo 
’răjină, echipa feminină (Bendiu,

' * 4x100•say, Luță, Kineses) la 
i etc.
tă acum lista recordurilor

în 1958 :
reali-

CORNEL PORUMB
SENIORI

m, 47,5 Tr. Sisdrigean
47,5 I. Savel 

) m 3:46,6 Z. Vameș
3:44,9 Z. Vamoș 

)0 m 29:57,0 C. Grecescu 
ni g 14,5 T. Ardeleana 
m. g 24,2 V. Jurcă 
0 iii 3:13,6 Echipa națională 
(Mihaly, Vamoș, Savel, Su- 
drigean)

3:13,6 Echipa națională 
(Mihaly, Stidrigean, Enache, 
Savel)

3:12,3 Echipa națională 
(Mihaly, Sudrigean, Savel, 

Enache)
ină 4,30 Z, Szabo

4,35 Z. Szabo
50,21 V. Mano I eseu

8.8

15.9

SENIOAREI)
ni 24,9 j Ioana Luță
ime 1,78 lolanda, Balaș

1)80 lolanda Balaș
1.81 lolanda Bai aș
1.82 lolanda 'Balaș

5,7
7.6

22.6
31.6
4.10

Pentatlon 3.948 Antoaneta Dra- 
gomirescu 20/21.9

Juniorii noștri au realizat și ei o 
serie de - performanțe care au atins 
o valoare destul de ridicată. Mircea 
Stein (născut în 1939) a realizat re
zultate promițătoare atît la viteză cît 
și la sărituri (lungime și triplu) : 
10,7 sec la 100 m ; 7,01 m și respec
tiv 15,24 m. Vaileriu Jurcă (născut 
în 1939) este și el unul din tinerii 
noștri atleți cu mari perspective. Anul 
acesta a obținut cîteva performanțe 
excelente: 15,1 sec la 110 m g (106 
cm); 13,9 sec la 110 ni g (91,4); 
24,2 sec la 200 m g (record de se
niori egalat) ; 55,0 sec la 400 m g 
și 7,09 m la lungime. Ștefan Per- 
neki (născut în 1939) a fost cel mai 
bun aruncător junior al nostru, atît 
la greutate cât și la disc: 15,08 m 
(greutate de.: 7,250 kg) și 16,63 m 
(greutate de 6 kg) ; 46,09 m (disc 
de 2 kg) și 51,72 m (disc de 1,5 
kg)., O dispută foarte interesantă au 
furnizat-o, în acest an, săritorii în 
înălțime. Cornel Porumb (născut 
1939) și Grigore Marinescu (născut

1943). Ei au doborît de mai multe 
ori recordul de juniori al țării, du- 
cîndu-1 la 1,93 m. (Un amănunt care 
credem că nu este lipsit de interes: 
loan Sotcr a obținut 1,922 m la vîrs- 
ta de 20 ani). In afara acestora, 
mai avem și un alt săritor Eugen 
Ducu (născut 1942), foarte dotat pen
tru această probă, care a și obținut 
un rezultat promițător (1,85 in).

Dintre fete, Olimpia Cataramă a 
dus recordul de junioare la arunca
rea discului la 42,33 m și are încă 
multe posibilități, iar Crista Maksay 
a obținut 12,1 sec pe 100 rrr. Vom 
mai nota evoluțiile aruncătoarelor de 
greutate Ileana Stoica (12,63 rn) și 
Liliana Sauca (12,43 m), a aruncă
toarei de suliță 
(43,09 m) ca și 
lor în înălțime, 
Rodica Voroneanu 
1,55 m ; Astrid 
1943) 1,53 m.

Toate aceste rezultate ale juniori
lor noștri ne determină să așteptăm 
cu deplină încredere viitoarele lor 
evoluții. Acești tineri au la dispo
ziție toate condițiile pentru a putea 
progresa. Li se cere însă să se pre
gătească cu toată dîrzenia, să-și as
culte profesorii și antrenorii, și să nu 
uite nici un moment că sînt schim
bul de mîine al atletismului nostru 1

ROMEO VILARA

Ingrid 
cele ale
autentice 
(născută 

Krammer

Lindacher 
săritoare- 

talente : 
în 1943) 
(născută

„Păzită" de Pair ița Sișu, Ștefania Dinescu încearcă să pătrundă sub 
coșul advers. Fază din meciul Olimpia—C.S.U. (Foto: Gh. Dumitru)

9 Meciul C.C.A. — Dinamo Bucu
rești se va juca miercuri la ora 20 
în sada Floreasca.

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 44—42 (22—24). 
A fost, fără îndoială, cel mai spec
taculos meci feminin din actuala edi
ție a campionatului republican. Dis
putat într-un ritm viu, jocul ă oferit 
spectatorilor acțiuni care pur și sim
plu au încântat. De altfel, aplauzele 
repetat . adresate au constituit un 
semn de apreciere pentru jucătoarele 
ambelor echipe care nu au precupețit 
nici un efort pentru a realiza un joc 
cît mai frumos. întrecerea a fost in
teresantă și prin prisma evoluției 
scorului, care a fost pe rînd favorabil 
ambelor formații. In final, după ce a 
fost condusă cu 36—34 (min. 31), 
Progresul a egalat și a luat con
ducerea cu 39—36 (min. 33), încheind 
meciul învingătoare cu 44—42. Un 
rezultat pe deplin meritat, deoarece 
jucătoarele de la Progresul au al 
cătuit o formație mai .omogenă, care 
a atacat mai des și mai periculos. 
In plus, contraatacurile au funcționat 
de minune, aducîndu-le multe puncte. 
Rapid, cu jucătoare mai tehnice dar 
mai puțin eficace în aruncările la 
coș, a pierdut o partidă, care a scos 
din nou în evidență, necesitatea îm-

prospătării primei formații cu ele
mente tinere. S-au evidențiat: Nicu- 
lina lonescu Irina Boghiță, Laura 
Cafrița. Dina Manolescu, de la Pro
gresul și Eva Ferencz de la Rapid.

VOINȚA ORADEA -----------
SPORTIV ȘCOLAR
40—38 (14—17). După o repriză în 
care au jucat organizat și s-au com
portat foarte bine, tinerele baschet
baliste de la Olubul școlar Timișoara 
au cedat ritmul și au permis orăden- 
celor să cîștige la limită, 
măsură, victoria gazdelor 
rează jucătoarei Margareta Szilagy, 
care a fost cea mai bună de pe teren. 
S-au evidențiat : Szilagy, Csab, 
Schmidt, dc la Voința, Cherciov, 
Heintz și Zamfirache, de la Clubul 
școlar Timișoara.

C. S. ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 64—46 (19—22). Orădencele 
au intrat încrezute pe teren și au 
jucat lent în prima repriză. In cea 
de a doua însă, s-au comportat ex
celent și au înscris coș după coș, cîș- 
tigînd fără emoții.

VOINȚA ORAȘUL STALIN 
MENTARA ---------
(31 — 16).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 57—27 ( 32—12).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
C.C.A. 60—18 ( 30—6).

- CLUBUL 
TIMIȘOARA

In mare 
se dato-

ALI-
TG. MUREȘ 59—30

c.s.u.

CUPA 13 DECEMBRIE*,
o reușită competiție de ciclocros

La numai o săptăm'ină de la con
cursul de ciclocros dotat cu Clipa 
„Sportul popular", ieri dimineață, îm
prejurimile lacului Floreasca au cu
noscut din nou animația specifică a- 
cestui gen de întreceri. Inițiatorii și 
organizatorii concursului au fost de 
această dată activiștii de la Consiliul 
raional U.C.F.S. I. V. Stalin din Ca
pitală care duminică și-au înscris în 
calendarul competițional prima ediție 
a „Clipei 13 Decembrie" la ciclocros. 
Și începutul a fost cît se poate de 
bun. O organizare perfectă, un traseu 
ne cît 
si un 
:cput 
ne-am 
toate 
și harnic.

Un număr de aproape 40 cicliști îm- 
părțiți în trei categorii (categoria a 
IlI-a și neclasificați, juniori și avan
sați) an hiat ieri dimineață startul din 
fața „Casei Scînteii". Primii au plecat 
concurenții din categoria a IIl-a și ne-

de dificil, pe atît de interesant 
colectiv de arbitri (același pri- 
și entuziast colectiv pe care 

obișnuit sâ-1 întilnlni în ni’i 
competițiile cicliste) competent

clasificați. După cîteva sute de metri 
parcurși pe aleile din Parcul 1. V. 
Stalin cei 17 concurenți au avut de 
străbătut un traseu dificil pe margi
nea liniei de cale ferată. La ieșirea 
pe șosea, Dumitru Rctaru (C.C.A.) 
este nevoil să schimbe bic cleta în urma 
unei defecțiuni. El continuă apoi cursa 
alături de coechipierul său Cornelia 
Căpriță, [ie care îl învinge la sprint.

O lupta dîrză au dat-o și juniorii. 
Din rândul lor s-au remarcat în mod 
deosebit T. Olianesian și D. Tudor de 
la C.C.A., FI. Cristescu (Șc. Tin. 
Buc.) și N. Chiriacescu (Recolta).

Deși puțini la număr cicliștii de la 
categoria avansați au prilejuit un 
mos spectacol sportiv, aplaudat 
numeroși iubitori ai sportului cu pe
dale ai'lați pe traseu în punctele cele 
mai dificile și Ia sosire. Cel mai 
s-a

fru- 
de 

pe-

O I P R S Mi
Patru cîșllgători și-au îmbunătățit re

cordul

Datorită timpului prielnjc și progra
mului atractiv, reuniunea de tari s-a 
desfășurat în fața unei asistențe nume
roase.

Alergările au fost spectaculoase, cu 
întreceri anjmate, încheiate cu rezul
tate interesante.

Patru cîștigători, Minerva, Fantezii, 
Orient II și Fulvia și-au îmbunătățit 
recordul carierei. Ceilalți cîștigâtorj au 
marcat de asemenea valori tune, foarte 
apropiate de record. In alergarea prin
cipală armăsarul Eronin a mers la nu
mai o zecime de secundă sub, record. 
Remarcabil s-a comportat și Pamfil 
alergarea amaitorjlor. Bine condus 
Ileana Mîndrilă, armăsarul Pamfil 
purtat o blrjulnțâ1 ușoară.

Alergările de miercuri

Miercuri 10 decembrie, la ora

a

în 
de 
re-

13,30,

i.

se va disputa ultrna reuniune din 
acest an.

Figurează următoarele alergări:

Pr. Opal: 1660 G.esta, Adri-.tiea,
Roza, Lotca, Blam, Codruț.

II. Pr. Okto&di: 1520 Gladiola, 
.540 Havuz; 1560 Holtei, Breton; 
Ancorat; 1600 Narcis.

III. Pr Dracul: 1580 Sighișoara, Basm 
II, Vila, Graba; ISto Călin, Hlamida; 
1620 Florida, Zeflra.

IV. Pr. Oleander: 1760 Fenomen, 1720 
Alvița, Gluma, 1710 Viola, 1760 Lupa, 
Minciuna III, Harcov.

V. Pr. Ostrov: 1700 Hazliu II, Cuta, 
lu2>9 Someș H, Teofatnaț 1740 Bienv, 
Winetu, Caliban II.

VI. Pr. Oda: 1760 Pack, Flavlna, 1720 
Sita, 1740 Hoția, Hermes, Demon, Baltag.

VII. Pr. Ofelia: 1700 Castan, Vinovat, 
Radovan, Hervin, Zdravăn, 1J20 Ga
roafa, Porumbel.

Jocul austriac s-a ridicat la suma dc 
lei 12.516. . - —- -,

Avia; 
1580

bun 
dovedit a fi tînărul Ion Stoica 

(Voința) care a ieșit învingător Ia ca
pătul celor 20 km. Așa cum ne-a 
declarat la sosire, tînărul ajustor de 
la Cooperativa Electro-Bobinaj din 
Capitală și-a închinat victoria de ieri 
cehii de al II 1-lea Congres al Coope
rației de Consum din R.P.R.

Clasament individual: categoria a 
III-a si ncclasijicati: 1. D. Rotaru 
(C.C.A.) 43:07,0; 2. C. Căpriță (C.C.A.) 
același timp; 3. Gh. Mttu ' (Constr.) 
43:09,0; 4. Vateriu Dinu (C.C.A.) ace
lași timp. luniori: 1. T. Ohanesian 
(C.C.A.) 48:10,0; 2. FI. Gr ist eseu (Șc. 
Sp. U.C.F.S. Buc.) același timp; 3. 
D. F. Tudor (C.C.A.) 49:18,0; 4. N. 
Chiriacescu (Recolta) 49:50,0; Avan
sați: 1. Ion Stoica (Voința) 50:50,0; 2. 
D. Dragomir (Recolta) același timp;
3. Mihai Maxim (C.C.A.) 51:01,0; 4. 
Fr. Czsecheli (C.C.A.) 58:47,0. CZa- 
sament pe echipe: 1. C.C.A. 28 punc
te; 2. Recolta 59 p.; 3. Sirena
4. Constructorul 72 p.

La sfîrșitul întrecerii tov. 
președintele consiliului raional 
Stalin a împărțit câștigătorilor 
plachete și diplome.

70 p.

Pojța,
UCFS 
cupe,

O. G1NGU. j



de fotbal
Fotbaliștii combinatei bucureștene 

rsțin astăzi la Londra al doilea joc 
1 cadrul turneului pe care-1 între- 
rind în Anglia. De data asta, ad- 
ersar le este echipa londoneză Tot- 
nham Hotspur, o formație bine co- 
ită în fotbalul englez. Echipa engle- 
i practică un fotbal de calitate, avînd 
apărare dîrză și un atac rapid. Re- 

arcăm că Tottenham este unul din- 
e cele mai vechi cluburi londoneze 

echipă de fotbal în prima ligă.

Meciuri amicale de fotbal
OȚELUL'ROȘU 7 (prin telefon). — 
:i s-a disputat în localitate meciul 
deal Metalul Oțelul Roșu — C.F.R. 
iransebeș. Echipa locală a cîștigat 

6—0 (2—0). Au marcat Birău (2), 
avustiac (2), Ponoran și Pîrvu. 
Romulus și Zeno Radu — coresp.

3L0EȘTI 7 (prin telefon). — Pe- 
liștii își continuă pregătirile în ve- 
;ea meciului, de miercuri, cu Știința

Dinamo a întrecut C. C. A.
la handbal redus

a fazei orășe-ea de
ii din
an de ______ _____ __ r...&____
în Capitală patru partide mascu-

a doua etapă
cadrul campionatului repu- 
handbal redus a programat

șteptată cu justificat interes îintîl-
•a dintre formațiile fruntașe

■ și C.C.A. — considerată 
Vat derbi — a satisfăcut în 

pe numeroșii spectatori 
'i în sala Floreasca. Dinamo a 
t partida după ce în ambele reprize 
>ndus cu o apreciabilă diferență da 
de. Practicînd un joc mult mai efi- 
și apărîndu-se bine, dinamoviștii au 
încă din prima repriză un avans 

9 puncte (20—11) pe care l-au 
rat și la sfîrșitul jocului. Scor fi-
29—2°.

elelalte partide desfășurate ieri Bucur — C.S.U. 10—9 (7—4).

Di- 
un 

ge- 
pre- 
cîș- 

u fotbaliștii romîni în R. P. Albania
Timp de nouă zile, fotbaliștii selecționatei București au fost 
alei Albaniei, Tirana. In tot acest răstimp, membrii delegației 
ive s-au bucurat de o primire excepțională. Diri momentul în 
ît din avion și pînă la plecare, în cursul vizitelor făcute Ia 
•urres și în excursia pe șoseaua Tirana—Elbasan, pretutindeni unde 

făcut apariția, fotbaliștii noștri au fost întâmpinați cu toată simpatia 
i.dura, care caracterizează pe acest mic, dar brav, harnic și ospitalier 

albanez, însuflețit de cele mai sincere sentimente de prietenie și dra- 
frățească față de poporul romîn. Zilele însorite petrecute in mijlocul 

*r aJbanezi, pe pămîntu! unei țări care freamătă de viață nouă și 
, odnică, alături de oameni ai muncii porniți cu tot elanul și dorința 
ai bine, de pace, să pună temelii solide viitorului luminos — ne-au pri- 

amintiri de neuitat.

Sîmbătă, Tottenham a întâlnit pe te
ren propriu pe Preston North End în 
fața căreia a pierdut cu 2-1. La acest 
meci au asistat și fotbaliștii noștri 
care se află în capitala Angliei de 
vineri după-amiază. Ei au făcut câ
teva antrenamente pe terenul clubu
lui Tottenham, acolo unde va avea 
loc și meciul de astăzi. Partida va 
începe la ora 19,30 (21,30 ora Ro- 
mîniei).

Cluj, restanță în campionatul cate
goriei A. Ei au jucat duminică cu 
Flacăra Moreni pe care au învins-o 
cu 1—0 (0—0) prin golul marcat de 
Babone în min. 88. Flacăra Moreni 
a fost un partener dificil. Apărarea 
echipei locale s-a dovedit bună, dar 
înaintarea a fost ineficace, ratînd 
numeroase ocazii prin Taibarcea, Ma
rin Marcel ș. a.

M. Bedrosian — corespondent

în sala Floreasca au furnizat me
ciuri echilibrate, de o valoare tehnică 
satisfăcătoare, dacă ținem seama de 
faptul că ne aflăm la începutul cam
pionatului. La băieți, Acvila a dispus 
de Politehnica cu 22—21 (12—9), 
iar C.S.U. a. cîștigat meciul cu Ra
pid cu 24—22 (’14—12). In ultimul 
meci, echipa Titanii „23 August* 1 * * * * * 7* a 
întrecut formația Clubului sportiv 
școlar București cu 18—15 (10—7).

neul selecționatei București a 
eușit din toate punctele de ve- 
înteres enorm, spectacole spor- 

e bună calitate, parteneri de joc
i și valoroși, arbitraje excelente 
comportare generală bună a re- 
îtanților noștri.
tru unii dintre iubitorii de mibal 
ira noastră, rezultatele selecțio- 
București sînt, poate, nesatisfă- 

e. Mulți spectatori au rămas cu 
iia lăsată de echipele albaneze 
au evoluat acum cîțiva ani și 

prin această prismă turneul
onatei București. In realitate
itît comportarea cît mai ales re
le fotbaliștilor noștri sînt bune.

, i de ce.
orimul rînd, fotbaliștii albanezi 
i sînt cei pe care i-am cunoscut 
za ani în urmă. Jucătorii echipei 

care au înfruntat selecționata 
dban ia în cadrul Spartachiadei 
ționale militare de la Leipzig, 

înainte, fotbaliștii Progresului 
ști — care au jucat în vară la 

și Durres — ne-au vorbit in 
: elogioși de fotbalul practicat 
anezi. Ne-am convins mai bine 
astă transformare petrecută în 
ani în fotbalul albanez cu pri- 
ecentului turneu. Atît selecțio- 
rașului Tirana (alcătuită din 
i celor mai bune echipe: Par-
7 Noiembrie și Dinamo), cît și

Partizan și Dinamo (pe care 
mt-o jucînd la Tirana cu Di- 
lerilin) ne-au lăsat o bună im- 
>rin jocul lor tehnic, organizat, 

la car,e s-au adăugat viteza, 
de luptă, drrzenia și rezistența 

■arat excepționale. Mai în amă- 
e vom .ocupa cu alt prilej de 

fotbalului albanez. Aici vom 
doar faptul că jucătorii al- 

practică un fotbal orientat 
îult spre calitățile care carac- 
î jocul modern: în mișcare, 
tehnic, atletic, dar corect. Da- 

icstui joc omogen, viguros și

-st

Ieri, a început șl întrecerea echipelor 
feminine, in cele două jocuri progra
mate în prima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rapid — Cons
tructorul 14—7 (9—3) și Cetatea

oaspeții 
noastre 

care au
Tirana,

sau în 
întilnirde 

le-a cîști-

spectaculos, Partizan — de pildă — 
a reușit rezultate foarte bune la Leipzig 
și într-un turneu în R. P. Bulgaria; 
Dinamo Tirana în turneul s~
R.D.G. și acum în urmă în 
cu Dinamo Berlin (pe care 
gat de o manieră categorică din punct 
de vedere al valorii fotbalului); iar în 
luna mai reprezentativa Albaniei (din 
care au făcut parte 9 jucători care au 
evoluat în partidele cu selecționata 
București) a terminat la egalitate 
(1—1) cu selecționata R. D. Germane.

Aceștia sînt partenerii de joc pe 
care i-a avut la Tirana selecționata 
București. Adevărate echipe naționale 
A, pentru că în echipa Tiranei au ju
cat 10 internaționali (Maliqati, Fagu, 
Papallopouli, Ndini, Vila, Kraja, Ja- 
reci, Bespalla, G. Merja și Deda) iar 
în formația Partizanului (pe care spec
tatorii romîni vor avea ocazia anul 
viitor s-o urmărească și s-o aprecieze) 
de asemenea 10 (Maliqati, Deliallisi, 
Fagu, Papallopouli, Ndini, G. Merja, 
Kraja, Bespalla, Resmja și Deda)). 
Acestor echipe le-am opus o for
mație experimentală care nu era 
nici reprezentativă B și nici de ti
neret; o echipă mixtă, cu scopul pre
cis de a se încerca o nouă formulă 
de formație și noi elemente, fără ex
periență internațională, în vederea 
alcătuirii unei evidențe a selecționabi- 
lilor. Deși au fost greutăți la alcătui
rea lotului (indisponibilitatea lui Se- 
redai, Copil etc.); deși turneul venea 
după un sezon încărcat, în cursul că
ruia jucătorii au fost foarte mult so
licitați în meciurile echipelor lor; deși 
înfrunta adversari cu mai multă expe
riență internațională și omogenitate, 
totuși selecționata noastră a făcut 
țață, în general, situației. Se poate 
spune chiar că încercarea a reușit în 
multe privințe, că scopul organizării a- 
cestui turneu cu o asemenea echipă 
a fost atins mai ales din punct de 
vedere al selecționării elementelor ca
pabile să întărească cadrele primei 
noastre reprezentative.

C.F.R. ARAD — AMEFA ARAD
2—2 (0—1, 2—2)

Peste 1.000 spectatori au asistat 
la un meci viu disputat, terminat cu 
un rezultat de egalitate. Echipa C.F.R. 
a atacat mai mult dar făcând unele 
greșeli în apărare s-a văzut la un 
moment dat condusă cu 2—0. In 
partea a doua a meciului ceferiștii 
forțează și reușesc să egaleze. Au 
marcat Negrău (min. 44), portarul 
Kiss (min. 59 din tl m) pentru 
AMEFA, Cazan (min. 70) și Varga 
(min. 75) pentru C.F.R. Partida se 
va rejuca miercuri. (ST. WEINBER
GER — corespondent).

LOC. FILARET BUCUREȘTI
UNIREA PITEȘTI 3—2 (6—2)

Desfășurată pe Stadionul Republicii, 
partida a plăcut prin dîrzenia cu oare 
echipele și-au disputat șansele. Prima 
repriză a aparținut oaspeților, care 
au înscris de două ori prin Pave- 
lescu (min. 29 și 40), la capătul unor 
acțiuni personale. La reluare fero
viarii joacă mai legat, înaintarea fiind 
continuu alimentată de mijlocași. Cele 
trei goluri ale ceferiștilor au fost în
scrise de Gordtn (min. 72, 74 și 86). 
Bun arbitrajul lui Constantin Cris 
tescu (Ploești). (A. 
respondent).

AXENTE co-

C.F.R. TIMIȘOARA
Ș1ȚA 2—1

RE-

meciStadionul C.F.R. a 
interesant, cu multe

Țigăniuc trece de trei

găzduit un
faze frumoase, 

desfășurate în viteză. Gazdele au a- 
tacat mai mult, dar ineficacitatea li
niei de înaintare nu le-a permis să 
concretizeze -numeroasele situații de 
gofl pe care le-au avut. Punctele au 
fost marcate din următoarele situații: 
în min. 21 Țigăniuc trece de trei 
adversari și înscrie impairabil; la re
luare oaspeții insistă și în min. 47 
Urcan egalează (1—1); în min. 76 
gazdele își concretizează dominarea 
prin golul marcat de Popuță. lată 
formațiile :

C.F.R. Timișoara: Boroș — Pre- 
doi, Bodo, Apter — Gali, Lengher — 
Popuță, Țigăniuc, Fodor, Surda-n, Man-

Rezultate bune s-au înregistrat în 
ceea ce privește compartimentul de
fensiv. Toți jucătorii folosiți au dat 
satisfacție, alcătuind un lot de ele
mente care oricînd pot fi selecționate 
în prima reprezentativă. In primul 
rînd s-a impus Mîndru, acest portar 
care în doi ani a făcut dovada unui 
progres enorm. După părerea noastră, 
foarte curînd va fi candidatul nr. 1 la 
postul de portar în echipa națională 
A. La Tirana a jucat excepțional, 
exasperînd pe atacanții albanezi (a 
apărat goluri gata făcute) și... pe 
spectatori, care — însă — la sfîrșitul 
jocurilor i-au făcut sincere manifes
tații de simpatie și admirație. In or
dine s-au impus: Soare, revenit la o 
lormă foarte bună, Țîrcovnicu — un 
mijlocaș la fel de bun în apărare ca 
și în atac; Pahonțu — mai bun în 
al doilea meci; Jenei și Capaș — care 
au confirmat încrederea și bunele a- 
precieri. Bodo a muncit foarte mult 
(a jucat doar în al doilea meci); ră- 
rnîne un element de bază pentru ti
neret. Cîrnaru a avut de suportat emo
ția debutului internațional și compor
tarea i-a fost influențată. Este un e- 
lement cu calități care trebuie avut 
în evidență.

Linia de atac nu a corespuns în în
tregime. Faptul că era alcătuită din 
jucători din mai multe cluburi a făcut 
să nu aibă omogenitate și din acea
stă cauză acțiunile sale au avut de 
suferit. Singurul care a dat deplină 
satisfacție, mai ales ca sarcini tactice, 
a fost extremul stînga Bădulescu, care 
de altfel este și în formă foarte bună. 
A acționat cu succes înainte-înapoi și 
a fost autorul unui gol de toată fru
musețea. Lereter, de asemenea, s-a 
impus, dar lipsa de pregătire suficien
tă J-a împiedicat să dea un randa 
ment mai mare. Din cauza oboselii 
a trebuit să fie înlocuit. Din rest, 
Petschovski a fost util echipei. Zaha- 
ria, accidentat în primul meci, a jucat 
prudent în cel de al doilea, astfel că 
nu s-a putut comporta pe măsura va
lorii sale. Rămîue de urmărit, ca și 
Asan, care a jucat dezordonat, dar a 
vădit calități care-1 fac susceptibil de 
progrese. Gram și Babone au fost 
slabi, în special primul (Drăgoi s-a 
îmbolnăvit pe drum și n-a fost dis
ponibil, în timp ce Todor și Staicu, 
deși valizi, au trebuit să se mulțu
mească cu rol de spectatori; apărarea 
neavînd nevoie de modificări). In con
cluzie, problema atacanților pentru lo
turile reprezentative rămîne deschisă.

P. GAJ_U. 

ciu | C.S.M. 
șek, Chirîlă, 
— Mateon, 
Scânteie. (AL. GROSS — coresp. re
gional).
DINAMO BAIA MARE — MINERUL 

BAIA MARE 0—4 (0—3)
Meciul s-a desfășurat pe stadionul 

„Chimistul" care a fost acoperit cu 
un strat de zăpadă de 15 cm 1 Lupta 
a fost deosebit de dîrză, dar s-a 
desfășurat în limitele celei mai per
fecte sportivități. In acest sens este 
de remarcat faptul că în repriza a 
Il-a nu a fost comis nici un fault. 
Perioadele de dominare au alternat. 
Scorul a fost însă net favorabil mine
rilor datorită formei bune a înaintării 
acestora, și a portarului Fejes ca șT7.. 
impreciziei în șut a atacanților dina- 
moviști. Golurile au fost marcate de 
Rusu (min. 30), Vlad 
Sulyoc (min. 39). (V. 
coresp. regional).
VICTORIA BUZĂU —

Reșița: Bocianu — Hu- 
Budai — Nicolin, Apro 
Jndru, Urcan, Tischler,

(min. 32, 46), 
SĂSĂRANU —

UNIREA FOC
ȘANI 1-1 (1-1, 1-1)

Gazdele au beneficiat în ultima 
parte a prelungirilor de o lovitură 
de la 11 m pe care au pierdut-o și 
cu aceasta au ratat și victoria. Punc
tele au fost înscrise de Solyo'ni (min. 
18 pentru Unirea) și Racz (min. 30 
pentru Victoria). Pentru turul urmă
tor s-a calificat echipa în deplasare, 
adică Unirea Focșani. (D. MARIN — 
corespondent).
C. S. MARINA CONSTANTA — TI

TANII BUCUREȘTI 3—0 (1—0)
Acest meci a fost cel mai frumos 

din cîte s-au disputat în acest sezon 
în orașul Constanța 1 Deși au jucat 
din minutul 14 în zece oameni (Mihai 
a părăsit terenul accidentat) gazdele 
au luptat cu curaj, reușind să-d în
vingă pe metalurgiști la un scor 
concludent. Ei au fost plini de elan 
și au arătat multă combativitate. Au 
marcat: Pocriște (min. 24), Po- 
povici (min. 60), Ganga (min. 86). (L. 
BRUCKNER — corespondent).
C.F.R. PAȘCANI — C.S.M.S. IAȘI 

2—0 (2—0)
Feroviarii din Pașcani au obținut o 

frumoasă victorie în fața unui ad
versar valoros. Jocul a fost frumos. 
Golurile au fost marcate de Rozolea 
(min. 9) și Atanasiu (min. 38). Au 
jucat formațiile: C.F.R. Pașcani: 
Cristescu — N. Panait, Brohanski, 
Nedelcu — Simina, Boboc — Vor
nicii, Marian, Atanasiu, Rozolea, An 
drieș ; C.S.M.S. Iași: Lang — Păun, 
Btiimistriuc, Dascălu — Poîogea, Don 
— Baban, _ ' -----
Vasllescu. , 
(Focșani), 
dent).
MINERUL ,

, Demien, Tocilă, Gruțiu, 
A arbitrat bine S. Lupii 

(C. ENEA — corespon-

COR VINUL 
(1-0)
dar meri-

TRACTORUL
STALIN 3—1 (2—0)
revenit gazdelor, care 
un fotbal de calitate, 
viteză. Cei peste 2.000 
au aplaudat o victorie

AN1NOASA — 
HUNEDOARA 3—2

Victorie surprinzătoare
tată. Scorul a evoluat- astfel : 1—0 
(min. 17 prin golul marcat de A. 
Golgoțiu) ; 1—1 (min. 58 autogol,
M. Golgoțiu) ; 1—2 (min. 65, înscrie 
Zapis) ; 2—2 (min. 70 marchează 
Anca) ; 3—2 (min. 78 prin golul în
scris de Furnea). S-au remarcat por
tarul Niculescu, M. și A. Golgoțiu, 
Foca (Minerul), Httztim, Niculescu, 
Zapis (Corvinul).
CARPATI SINAIA

ORAȘUL -----
Victoria a 

au practicat 
simplu și în 
de spectatori 
clară realizată prin golurile marcate 
de Petrescu în min. 10, 28. 72 (Car- 
pați) și Ursu min. 66 (Tractorul). 
(ION POPA — corespondent).
PETROLUL MO1NEȘTI — DINAMO 

BIRLAD 3—1 (0—1)
Petroliștii au învins datorită puter

nicei dominări pe care au exercitat-o. 
Trei dintre numeroasele șuturi pe care 
gazdele le-au tras la poarta bîriăde- 
niloir și-au atins ținta : min. 50 (Cai- 
das), min. 62 (Talpă), min. 75 (Va- 
nopulos). Oaspeții au înseris o sin
gură dată (min. 44) prin Pantici. (FL. 
CÂLȚUN —• corespondent).

ono sport

III. C.F.R.
șița (Cupa R.P R.)

IV. C.F.R.
(Cupa R.P.R.)

V. Campați
Stalin (Cupa 

VI Metalul

Așa arată Un buletin Pronosport cu 12 
ireaultate exacte la concursul nr. 49, e- 
tapa din 7 decembrie 1953.

I. Turoia |A)-R P. Bulgaria (A) x ix)
II. R. P. Bulgaria (B)-Turcia (B) 1 (1) 

Tlmflșoara-C-S M. Re-
— ; ‘ 1 (1) 
■Arad-AMEFA Arad

X (2) 
Sinaia-Tractorul Or.

R.P.R.) 1 (1)
Tîrgoviște-Dinamo O-

boT (Cupa R.P.R.) 1 (x)
VII. Monaco - Racing (Paris)

(camp, francez) 1 (1)

RAPID CLUJ — C.F.R. CLUJ
1—4 (0—2)

Feroviarii au jucat foarte bine și 
au reușit să obțină o meritată vic
torie. Au marcat Dezso (min. 15), 
Papiu (min. 18), Călbăjos (min. 53), 
Băluțiu (min. 88) pentru C.F.R. și 
Soos (min. 49) pentru Rapid. Foarte 
bun arbitrajul lui Ad. Varga. (R. 
F1SCH — coresp. regional).

ARIEȘUL TURDA — GAZ METAN 
MEDIAȘ 4—0 (1—0)

Oaspeții au intrat încrezuți ps te
ren, subapreciind valoarea localnici
lor. In min. 22, Staudt (Gaz Metan 
Mediaș) a fost eliminat pentru lovi
rea intenționată a adversarului. Ju
cătorii echipei gazdă au practicat un 
joc bun, au luptat cu însuflețire și 
au reușit să-și adjudece la scor vic
toria. Au marcat: Vaczi (min. 42, 
57, 83) și Cucu (min. 72). A arbi
trat bine Ion Dobrin (Petroșani). (1. 
PATAKI — corespondent).

METALUL TIRGOV1ȘTE — DINAMO 
OBOR 1—0 (0—0, 0—0)

După consumarea celor 90 minute 
de joc tabela de marcaj indica scor 
alb : 0—0. In prelungiri lupta este și 
mai îndîrjită. Bucureștenii se bîlbîie 
la o fază desfășurată în propriul lor 
careu și Nunweiler IV trimite balo
nul în plasă • (autogol) consfințind 
victoria... gazdelor. (M. AVANU — 
corespondent).

C.F.R. ROVINE CRAIOVA — ȘTIINTA 
CRAIOVA 2—1 (0—0, 1 — 1)

Nivelul 'tehnic al partidei a fost 
satisfăcător. Ambele echipe au tras 
însă puțin Ia poartă, jocul desfășu 
rîndu-se mai mult în cîmp. De re
marcat că jucătorul Pană (Știința) 
a ratat o lovitură de la 11 m. în 
min. 75. Punctele au fost înscrise de 
Miilea (min. 64), Walter (min. 97) 
pentru învingători și Pană min. 79 
pentru învinși. A arbitrat mulțumitor 
O. Șerbănescu (Craiova). (R. SCHULTZ 
— coresp. regional).

corespondent).
RAFINĂRIA 4 C1MPINA —

BUCUREȘTI 3—1 (1 — 1) 
a fost frumoasă. Echipa

TEXTILA BOTOȘANI — PROGRE-t 
SUL SUCEAVA 5—1 (3—0)

Jocul a plăcut spectatorilor prin 
frumusețea fazelor. Gazdele au do
minat cu autoritate. Golurile au fost 
înscrise de Manafu (min. 3 și 48), 
Socaci (min. 33 și 45) și Bolea (min. 
62) pentru Textila și David (min. 
86) pentru Progresul. (BENO ZU- 
MER — corespondent).
VOINȚA ORADEA — C.S. ORADEA 

0—0
Meci de un slab nivel tehnic. Par

tida se va rejuca miercuri. (Z. ZIN
GER — corespondent).
TEXTILA SF. GHEORGHE — PAR

TIZAN REGHIN 5—2 (0—1)
Jocul a fost foarte disputat. In pri

ma repriză a existat echilibru de 
forțe. In cea de a doua parte a jo_ 
cuini situația se schimbă, localnicii 
punînd stăpînire pe joc. (C. FINI- 
CHIU — ' •'
FLACĂRA 
RAPID II

Partida 
gazdă a mers bine, a fost în mare 
vervă de joc, dominîndu-și adversa
rul în marea majoritate a timpului. 
Golurile au fost înscrise de Mincu- 
lescu (min. 10), Nanu (min. 63 și 
78) pentru Flacăra și Milea (min. 63) 
pentru Rapid. (B. PĂLTINEANU — 
corespondent).
DACIA ORAȘTIE — AURUL BRAD 

2—3 (1—1, 2—2)
Partida a ținut încordată atenția 

spectatorilor pînă spre sfîrșitul pre
lungirilor, cînd oaspeții au reușit să 
înscrie golul victoriei. 102 minute 
rezultatul a stat sub semnul incerti
tudinii. Punctele au fost înscrise în 
ordine de : Gavrilă (Dacia) min. 16 ; 
Schliet (Aurul) min. 43 și 55; Ga
vrilă (Dacia) min. 87 din II m și 
Manea (Aurul) min. 102. (GH. BA
LOGH — corespondent).

VIII. valeaciennes-St. Etienne
(camp, francez) anulat

IX. Strasbourg-Nice (camp, fran
cez) x (x)

X. Toulouse-Lens (camp, francez) 1 (1)
XI. Limoges-Se dan (camp, fran

cez) x (x)
XII. Lyon-Angers (camp, francez) 1 (x)

Deoarece meciul VIII Valencieinnes-St. 
Etienne a fost întrerupt din caiuza ce- 
(ii, conform regulamentului toate va
riantele depuse primesc gratuit pro
nosticul exact la acest meci.

(In paranteză, rezultatele la pauză).
Variante depuse aproximativ 425-003. j



In msciul feminin de șah P.P. Polonă - R.P. Romînă

Elisabeta Polihroniade 
a obfinut a esneea victorie

Ieri, în camniona+ele

La Sczeczin (R. P. Polonă) a con
tinuat Întîlnirea internațională de 
dintre reprezentativele feminine 
R. P. Polone și R. P. Romîne.

In partidele rămase întrerupte 
rundele a 3-a și a 4-a șahistele 
loneze au depus serioase eforturi pen
tru a reface din handicap, reușind în 
parte. Astfel, pe rînd, Samoilowicz a 
învins-o pe Ududec și Litmanowicz. 
pe Dcsmireanu, aducînd astfel la ega
litate scorul rundei a 3-a : 4—4. La 
reluarea partidelor din cea de a 4-a 
rundă, Pogorevici n-a putut realiza 
avantajul avut la întrerupere în fața 
lodzinskei, terminînd la egalitate. In 
celelalte două, jucătoarele poloneze 
au obținut victorii: Knapik — Teo
dorescu 1—0, Konarkowska — Des- 
mireanu 1—0. Partida Samoilowicz — 
Manolescu s-a întrerupt pentru a doua 
oară, în poziție egală.

In urma acestor rezultate, jucătoa
rele noastre s-au prezentat la runda 
de ieri, a 5-a, cu un singur punct 
avans: 16—15 (și o partidă între-
. ______________________ :______

șah 
ale

din 
po-

ruptă). Ele au jucat în^ă cu aceeași 
însuflețire arătată la începutul întî-1- 
nirii, obținînd avantaj în majoritatea 
partidelor. Singura care s-a terminat 
în orele regulamentare de joc a fost 
aceea dintre Polihroniade și Litwin- 
ska, în care românca a obținut cea 
de a cincea victorie consecutivă, care 
îi aduce și norma de maestru. Res
tul partidelor s-au întrerupt. Avan
tajul este de partea echipei R. P. 
Romîne în partidele Teodorescu — 
Spakowska, Nicolau 
Ududec 
șahistele
partidele Manolescu — Holuj și Pe- 
revoznik — Konarkowska. ’
reanu a întrerupt în poziție egală 
Iodzinska. S-a amînat partida Pogo
revici — Knapik.

Scorul general al meciului este acum 
17—15 pentru reprezentativa R. P. 
Romîne (7 partide întrerupte și una 
a minată).

Astăzi se joacă runda a 6-a, în 
care jucătoarele noastre au negrele.

In general, rezultatele celei de a 
VII-a etape a campionatelor republi
cane de volei sînt normale. Totuși 
după părerea noastră o surpriză o 
constituie victoria' obținută de echipa 
feminină Știința Timișoara (3-2) în 
dauna voleibalistelor de la Dinamo 
București. Tot o surpriză (dar 
mai prin proporția scorului) 
și rezultatul de la Orașul 
Tractorul — Rapid București

MASCULIN

Samoilowicz,
- Litmanowicz ; în schimb 
poloneze stau mai bine în

Konarkowska. Desrrii-
cu

nu- 
socotim 
Stalin : 
0-3.

CETATEA BUCUR — C.S.M.S.
3-0 (15-9, 15-4, 15-9)

IAȘI

Deși au jucat fără Roman, Micu- 
lescu și Rusescu, voleibaliștii de la 
Cetatea Bucur au obținut o victorie 
ușoară în fata unui adversar care 
s-a prezentat mai slab ca la oricare 
altă întîlnire disoutată în Capitală. 
Cu acest prilej. Cetatea Bucur a do
vedit încă odată că are o serie 
jucători tineri, foarte talentați. 
remarcat dintre ei pe Pădurețu 
Ganciu.

de
Am

Și

întreceri pasionante în campionatul 
republican de hochei pe gheap

(Urmare din pag. 1)

zultatul? In min. 29 Fodor ridică 
scorul la 2—01 Partida nu este însă 
jucată. Asistăm și în ultima parte a 
meciului la atacurile dezlănțuite ale 
rădăuțenilor. Cînd însă în min. 47 
Balla înscrie și scorul devine astfel 
3—0 pentru Progresul Gheorghieni, pe 
gheață nu mai este decît o singură 
echipă. Jucătorii din Gheorghieni mai 
marchează pînă la sfîrșit încă două 
goluri (Almassi 1 min. 49 și Karri 
mim 51) și ratează un șut de pena
litate prin Karri în min. 52. Arbi
trii I. Petrovici și Al. Teodorescu au 
arbitrat bine, mai ales în ultima par 
te a jocului cfhd, atenți și prompți 
în- decizii, au reușit să țină partida 
„în rnînă".

Cea de a patra etapă, jucată ieri, 
a fost inaugurată printr-o partidă 
care avea un caracter decisiv: Di
namo Tg. Mureș și Alimentara Tg. 
Mureș luptau pentru a-și asigura ca
lificarea. Soarta acestui joc a fost 
decisă în 60 de secunde! Felul în 
care dinamoviștii mureșeni (învingă
tori cu scorul de 3—1 (0—0, 2—0, 
1—1) au decis jocul în favoarea lor 
a devenit pentru ei o specialitate. Să 
nu uităm că și în meciul cu C.S.M. 
Rădăuți ei și-au asigurat victoria tot 
în 60 de secunde...

După o repriză în care, cu tot 
efortul depus de ambele formații, 
scorul nu a putut fi deschis, în par
tea a doua a jocului dominarea echi-

pei Dinamo Tg. Mureș devine mai 
insistentă. Presiunea pe care tinerii 
jucători dinamoviști o exercită la 
poarta echipei Alimentara (care pare 
obosită după jocul din ajun cu Re
colta M. Ciuc) nu rămîne fără re
zultat : în min. 24 Publik și ineze 
11 marchează. Deci, după 40 de mi
nute de joc scorul este de 2—0 pen
tru Dinamo. Surprinzător însă, dina- 
moviștii renunță la luptă în ultima 
parte a meciului. Alimentara înscrie 
prin Ineze III în min. 57. Chiar în 
minutul următor însă Varga intercep
tează un puc la mijlocul terenului 
și pornit singur pe contraatac ridică 
scorul la 3—1. Cu această victorie 
Dinamo Tg. Mureș și-a asigurat cali
ficarea în turneul final.

Spre surprinderea generală, echipa 
elevilor din Miercurea Ciuc a reușit 
să termine . la egalitate meciul sus
ținut sîmbătă seara în compania echi
pei C.S.M. Rădăuți 6-6 (3-1, 2-2, 1-3). 
Partida a fost viu disputată și 
a arătat că participarea tinerilor ju
cători care alcătuiesc formațiile ce
lor două echipe la un turneu de im
portanța acestuia, a însemnat foarte 
mult și că ei au și început să aplice 
în mod practic numeroasele învăță
minte trase din meciurile susținute 
pînă acum. Cele 12 goluri ale parti
dei au fost marcate de:
(2), Cilievici, Fiorduban, 
Ciubotaru pentru C.S.M. 
de Vakar (2), Ianovici,

tal 1, Sopoș pentru Clubul școlar 
Harghita.

Cel mai frumos meci al întreceri
lor desfășurate pînă acum a fost a- 
cela dintre Recolta M. Ciuc și Pro
gresul Gheorghieni 1 Rezultatul final: 
5-5 (1-2, 0-2, 4-1). El a ținut
permanent încordată atenția spec
tatorilor. După ce Torok 1 deschide 
scorul pentru Recolta. Almassi II e- 
galează, pentru ca puțin mai apoi 
fratele său să înscrie și el pentru 
Progresul. După pauză Recolta do
mină, dar abuzînd de atacuri indivi
duale nu reușește să străpungă apă
rarea adversarilor lor. Ba dimpotri
vă, la două contraatacuri, Balla și 
Almassi I marchează în același mi
nut (26). In ultima parte a parti
dei, se joacă exclusiv la o singură 
poartă. Recolta atacă continuu și 
mult mai organizat decît pînă atunci. 
Apărarea celor din Gheorghieni ce
dează și Hollo (min. 44 ' “
dor (min. 49) marchează 
colta. Scorul a devenit 
In min. 54 Recolta preia 
înscriind prin Torok II. 
înainte de 
5-lea gol 
situația.

și 49), Fo- 
pentru Re- 
astfel 4-4 1 
conducerea 

Cu 4 min. 
sfîrșit Kari marchează al 
pentru Progresul, egalind

Șerbănescu 
Nichiforiuc, 
Rădăuți și 
Iszlai, An-

A luat sfîrșit campionatul categoriei 8 la rugbi
etapă a campionatului 

de rugbi (seriile a Il-a
in ultima 

categoriei B 
și a HI-a) rezultatele au fost, în ge
neral, cele așteptate. Este însă de 
subliniat faptul că deși, pe de o parte, 
noile promovate în prima categorie a 
țării erau deja cunoscute încă în eta
pele precedente, iar pe de altă parte 

și la periferia 
jocurile au fost

(14—0); Zimbrul Tecuci-Știința Ga
lați 16—0 (6—0); Progresul Galați- 
Laminorul Roman 3—3 (0—3); Aero
nautica București-Unirea T.U.G. Bră
ila 0—0; C.F.R. Cluj-C.F.R. Timișoara 
6—6 (3—6).

i

★
Pentru astăzi sînt programate ul

timele întreceri din cadrul seriei I: 
ora 10: C.S. Harghita — Progresul 
Gheorghieni ; ora 17: C.S.M. 
dăuți — Alimentara Tg. 
ora 19: Recolta M. Ciuc 
Tg. Mureș.

înaintea ultimei etape 
seriei I are următoarea
1. Dinamo Tg. Mureș
2. Progr. Gheorghieni
3. Aliment. Tg. Mureș
4. Recolta M. Ciuc
5. C.S.M. Rădăuți
6. C.S. Harghita M.

Ciuc

Ră- 
Mureș ; 
Dinamo

4 4
4
4
4
4

2
2
1
0

clasamentul 
înfățișare :

8
5
4
4
2

0 0
1
0
2
2

1
2
1
2

33: 6 
16:14 
27: 9 
29:15 
11:17

4 O 1 3 10:65 1

VOINȚA BUCUREȘTI — C.C.A. 
3-1 Ț15-11, 11-15, 15-11. 15-11)

Partida nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic superior. Trebuie să remar
căm însă că Voința a jucat cu mai 
multă combativitate si a arătat preo
cupări pentru un atac cit mai variat. 
Militarii au jucat slab (pase fără 
adresă și apărare nesigură). S-au 
remarcat: Sorbală, Carapcea (Voin
ța), Wolf, Gani (C.C.A.).

de volei...
8. Voința București 7 2 5 11:18 (338:398) 9
9. C.C.A. 7 1 6 7:20 (315:383) 8

10. C.S.M.S. Iași 7 0 7 5:21 (258:374) 7

DINAMO BUCUREȘTI — VICTORIA 
BUCUREȘTI 3-1 (15-13, 15-9, 

11-15, 15-6)

deA fost 
volei din 
au avut 
Victoria a evoluat mulțumitor, dînd 
destule emoții fruntașilor clasamen
tului. Primul set a fost și cel mai 
frumos din întregul meci. Dinamo- 
viștii au condus la un moment dat 
cu cîteva puncte diferență dar Vic
toria a egalat la 13. In lupta pentru 
această egalare, voleibaliștii de la 
Victoria au jucat bine, au făcut com
binații variate, la reala lor valoare. 
Dinamoviștii deși au jucat inegal, 
vînd perioade 
nut o victorie 
tori remarcăm 
mai constant, 
lalți colegi ai 
(Victoria).

cel mai frumos meci 
toate cele cinci partide care 
loc ieri în Capitală. Echipa

a- 
de „cădere", au obți- 
meritată. Dintre jucă- 
pe Păunoiu (Dinamo), 
spre deosebire de cei- 

săi, și pe Șușeîescti

TRACTORUL C........... —
RAPID BUCUREȘTI 0-3

5-15, 14-16)

ORAȘUL STALIN —
1 (8-15,

Judecînd după ultimele 
comportarea slabă a echipei ____
rul poate fi considerată un accident. 
In acest joc, în care au pierdut fără 
drept de apel, localnicii au făcut nu
meroase greșeli la preluări și au a- 
vut un blocaj slab. In schimb Rapid 
a jucat bine; Nicolau a realizat ex
cepțional aproape orice minge pe 
care a primit-o; la fel de bine s-au 
comportat Drăgan și Pavel. In ulti
mul set localnicii au fost conduși 
cu 12-3 dar au egalat: 14-14, pier- 
zînd în cele din urmă. Jocul a plăcut.

C GRUIA — coreso

meciuri, 
Tracto-

ȘTIINȚA CLUJ — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 3-0 (21-19, 15-9, 17-15)

Deși au deplasat un lot restrins 
(numai 7 jucători), bucureștenii au 
obținut un rezultat onorabil, reușind 
să se ridice la valoarea adversarilor 
lor, concurînd chiar Ia victorie. Stu
denții s-au întrebuințat 
mult 
jucat 
reușit 
sistat 
buță, 
ința),
(Constructorul). A arbitrat excelent 

Frențiu (Sibiu).
IANCU TIBERIU - coresp.

destul de 
pentru a-i depăși. Oaspeții au 
bine și în ultimul set dar n-au 
să-l cîștige penfru că n-au in
suficient. S-au remarcat: Băr- 

Szido, Fieraru, Cherebețiu (Ști- 
Ghertinișan, Novac, Cohn

C.

CLASAMENTUL

1. Djn.. București
2. Rapid București
3. Știința Cluj
4. Cetatea Bucur
5. Trac. Or. Stalin
6. Victoria Buc.
7. Con.str. Buc.

7 7 0 21: 6 (3'88:093) 14
7 6 1 20: 6 (372:255) 13
7 6 1 19:10 (390:363)
7 4 3 18:13 (4lU6:37«J
7 3 4 14:14 (373:358)
7 3 4 13:14 (326:347)
7 3 4 10:16 (326:351) 10

13
ii 
io 
io

FEMININ

COMB. POLIGR. BUCUREȘTI -i 
RAPID BUCUREȘTI 1-3 

(16-14, 10-15, 13-15, 13-15)

Deși învingătoare, jucătoarele d« 
la Rapid n-au impresionat nici de 
data asta. In primul set (pe care 
l-au și pierdut), au jucat fără Ana 
Păunoiu. Imediat ce ea a fost in
trodusă în formație, echipa a cîști
gat în omogenitate, și în general ; 
jucat mai bine

METALUL M.LG. — PROGRESUI 
BUCUREȘTI 3-1 (15-9, 15-4,

12- 15, 15-13)

învingătoarele au obținut o victori 
meritată în fața unei echipe (Progre 
sul) care nu se regăsește de la în 
ceperea campionatului

ȘTIINȚA CLUJ — SOMEȘUL CLU 
0-3 (9-15, 15-17, 8-15)

Un joc de bună calitate. Al doiie 
set a fost cel mai disputat și ar 
trebuit să revină jucătoarelor de- ' 
Știința dacă, la scorul de 14-11 pej 
tru Știința, arbitrul Dan Mărginear 
(Cluj) n-ar fi făcut o greșeală ' 
favoarea învingătoarelor, ceea ce 
influențat jocul.

IANCU TIBERIU — coresp.

VOINȚA ORAȘUL STALIN —VC 
ȚA SIBIU 3-1 (13-15, 15-8, 15-11,

Localnicele au obținut prima victoi 
pe teren propriu în acest campion 
Jocul a fost însă slab.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINA1V 
BUCUREȘTI 3-2 (15-13, 15-6, 6-

13- 15, 16-14)

Studentele au început foarte tare 
cest joc și au reușit ca în scurt tii 
să conducă cu 2-0 la seturi, prestî 
un volei de calitate. Dinamovist 
își impun însă în următoarele dc 
seturi superioritatea, ega-lînd situai 
Ultimul set a fost și cel mai spec 
culos. Jucînd cu multă voință de 
învinge, echipa timișoreană a ret 
să depășească p-înă la urmă pe 
namo București, care a intrat pe 
ren prea -sigură de victorie.

LADISLAU MAKAI — or

CLASAMENTUL

1. Someșul cluj
2. Rapid Buc.
3. Comb. Pollg.
4. Dinamo Buc.
5. Met. M.I.G. Buc.
6. Voința Or. Staljn.
7. Ș-trifnța cluj
8. Știința Tim.
9. Voința Sibiu

10. Progresul Buc

7 7 0 21: 6 (364:272
7 6 1 20: 4 (361:267
7 5 2 17: 9 (35<9:£f74
7 4 3 17:13 (370:359
743 16:14 (400:347
7 3 4 13:14 (332:339 

7 2 5; 1O116 (209:354
7 2 5 9:17 (282:34?
716 7:21 (266:37(
7 16 4:20 (246:34(

situația era lămurită 
clasamentului, totuși 
viu disputate.

Iu centrul atenției 
tului cu balonul oval 
doială, partida de ia Constanța, în care 
echipa locală S.N.M. a primit replică 
liderului seriei, Constructorul Bîriad. 
Constănțenii, care făcuseră în toate 
partidele jucate acasă o figură dintre 
cele mai inimoase (n-au pierdut aproa
pe nici un meci) de data aceasta au 
„scos", cu multă greutate, un rezultat 
de. egalitate: 3—3 (0—3), la capătul 
unui joc în care oaspeții au avut iniția
tiva în majoritatea timpului. De alt
fel, echipa oaspe reușise să deschidă 
sconil chiar în primele minute de la 
începere, printr-o încercare reușită a 
lui Panciu. Ea a dominat în conti
nuare, a creat multe faze spectaculoa
se (spre deosebire de jucătorii echipei 
gazde care au căutat să închidă jocul) 
dar a slăbit ritmul către sfîrșit, per- 
mițînd echipei S.N.M. să egaleze prin 
Vasilescu, tot lintr-o încercare. Oricum 
însă, Constructorul Bî-lad a demons
trat că practică un joc deschis, modern, 
cu acțiuni pe treisferturi și promite 
să fie o formație redutabilă chiar 
pentru partenerele ei din categoria A.

; I^iă și cîteva dintre celelalte rezul
tate înregistrate:

; Petrolul Ploeșh-C.F.R. Buzău 36—6

amatorilor spor- 
a stat, fără în-

® Arsenal și-a re
luat primul loc în 
clasament, după eta

pa. de sîmbătă a campionatului englez, 
în care a cîștigat greu la Portsmouth 
cu 1—0, prin punctul marcat în min. 
6 de Gordon, și reclamat ca ofsaid de 
către gazde. In schimb, Bolton n-a pu
tut face decît meci nul (1—1) pe te
renul lui Blackburn și împarte acum 
locurile 2—4 (la un punct de Arsenal) 
Cu Wolverhampton (1—0 cu Everton) 
și Preston (2—1 cu Tottenham). Ur
mează în clasament, cu cîte 25 punc
te, West Bromwich și Nottingham, 
care au făcut meci nul (1—1) pe te
renul ultimei. Scorul etapei a fost 
obținut de Newcastle, care a dispus cu 
5—1 de Burnley. Newcastle și Black 
popi (3—0 cu Luton) au cîte 23 punc
te. Urmează: Blackburn 22, Manches
ter U. 21, Luton, West Ham și Chel
sea 19, Burnley 18, Portsmouth, 
eds și Everton 17. Tottenham, 
mingliam și Manchester C. 16, 
cester si Aston

® Milan n-a 
tapă în fruntea 
natului Italiei, 
făceau t 
lînd după pauză, vechiul lider Fioren
tina c'îștiga cu brio în fața Iui Bari: 
4—0. Cu 16 puncte, Fiorentina re
vine în frunte, avînd un golaveraj mai

FOTBAL

Le- 
Bir- 
Lei-

Villa 14. 
putut sta decît 
clasamentului campio- 
In timp ce milanezii 

un dificil 1—1 cu Spăl, ega-

o e-

Redacția s< administrația:

bun decît Milan. Alte rezultate din e- 
tapa 
1—1, 
doria 
nova 
Două 
ceții: 
ternazionale — Juventus 2—0,

® In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țările Africii, echipa 
R.S.S. Ucrainiene a jucat la Khartum 
cu formația Maurach. Meciul s-a ter
minat la egalitate: 3—3.

O In anul 1959 fotbaliștii sovietici 
vor avea o bogată activitate interna
țională. Prima echipă reprezentativă a 
U.R.S.S. va susține întîlniri cu selec
ționatele Austriei, R. P. Bulgaria, R. 
P. Ungare, R. P. Romîne, R. Ceho
slovace și R.P.F. Iugoslavia. Echipele 
de club sovietice vor întîini formații 
din Brazilia, R. F. Germană, Franța, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, Repu
blica Arabă Unită, Anglia, Belgia 
‘alte țări. (Agerpres).

® In campionatul francez ultima 
tapă a turului a adus detronarea 
dțrttlui Racing. Echipa pariziană

de ieri: Lanerossi — Bologna 
Roma — L'dinese 3—0, Samp-

Padova 3—0, Torino — Ge 
0—0, Triestina — Napoli 0—0. 
partide s-au întrerupt din cauza 
Alessandria — Lazio 0—0 și In-

lost învinsă cu 4—1 la Monaco. Noul 
lider este Nînies (campioana turului) 
care a dispus cu 1—0 de Nancy. Mar-e 
surpriză la Reims, unde gazdele au 
pierdut cu 3—1 în fața lui Socliaux. 
Alte rezultate: Strasbourg — Nice 2-2, 
Lyon — Angers 1—0, Limoges — Se
dan 1—1, Toulouse — Lens 3—1. 
Rennes — Ales 4—2. Conduce Nînies 
cu 26 p. urmată de Racing 25, So- 
chaux și Nice 24, Reims 23, Monaco 
22 (și un joc mai puțin).

TURCIA — R.P. BULGARIA 0—0

5i

e- 
li-

a

Duminică s-a desfășurat la Istanbul 
întîlnirea dintre reprezentativele Tur
ciei și R. P. Bulgaria. După o par 
tidă interesantă, în care fotbaliștii 
oaspeți’ au fost mai buni, întîlnirea 
s-a încheiat cu un scor alb. Cei mai 
buni din echipa bulgară au fost Ko
lev, Dimitrov, .Ma no Iov. Rakarov, Boș- 
kov, în timp ce din echipa gazdă 
s-au remarcat Can, Metin și Lefter. 
Arbitrul austriac Josef Stoll a con
dus corect, în fața a 50.000 specta
tori,. următoarele formații:

R. P. BULGARIA: Năjdenov 
Rakarov, Manolov, 1. Dimitrov 
Boșkov, Kovacev — Milanov ( 
lev), G. Dimitrov, Panaiotov, Kc 
Ia nev.

TURCIA: Josan — Ismail, P1 
Basri — Mustafa, Ahmed — Le 
Metin, Serez, Can. Kadri.

» La Plovdiv, meciul dintre i 
pele secunde a luat sfîrșit cu v 
ria echipei bulgare cu scorni de ■ 
(2—0)..

® Dinamo Mosc 
Hochei pe gheață rt-a continuat turi 

iu R. Cehoslovacă 
cind cu Spartak Plsen. Gazdele 
cîștigat cu 4—3 (2—1, 1—1, 1-

© Echipa poloneză Legia Varșc 
și-a început turneul în R. F. Gertr 
jucînd cu campioana țării, E. V. 
sen. Jocul s-a încheiat cu un rezt 
de egalitate: 6—6 (2—2, 4—2, 0-

® La Stockholm 
Tenis de masă disputat întîlnirea 

ternațională dintri 
ehipele masculine ale Suediei și 
P. Ungare. Jucătorii maghiari au 
minat ‘ învingători cu scorul de 5 
lată rezultatele tehnice înregistr 
Sido — Sorg 2—1; Foeldy — La 
0—2; Berczik — Alser 2—1; Sid. 
Larsen 2—I; Berczik — Borg t 
Foeidy — Alser 2—0. (Agerpres).
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