
MNDUMTDRI DE PARTID Șl DE STAT 
IN REGIUNEA SDCEAVA

Tn zilele de 13 și 14 octombrie, tovarășii Gheorghe Gheorghiu Dej, 
mil Bodnăraș, Petre Borilă, Mihai Florescu, ministrul Industriei Petro- 
ului și Chimiei, Mihai Suder, ministrul Construcțiilor, Industriei Mate- 
ialelor de Construcții și Industriei Lemnului, Nicolae Bădescu, preșe- 
lintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistema- 
izare, au vizitat localități, șantiere și întreprinderi industriale cin re- 
liunea Suceava. In cursul vizitei ei au fost însoțiți de tov. Ene Turcanu, 
tembru al C.C. al P.M.R., prim secretar al Comitetului regional P.M.R. 
uceava, Emil Bobu, președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popu- 
ir regional Suceava, precum și de alți activiști de partid și de stat.

Pretutindeni — la Suceava, Bucecea, Botoșani — oamenii muncii 
u făcut oaspeților o călduroasă primire, manifestîndu-și atașamentul 
5r puternic față de partid și guvern, hotărîrea de a munci cu elan 
entru îndeplinirea politicii partidului.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
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La uzinele textile „Moldova". din Botoșani

U.T.A. învinsă, Steagul roșu la egalitate la București...

IN NOU LIDER IN CATE60RIA A LA FOTBAL: C.C.A.
De ieri, categoria A la fotbal are un nou lider: pe C.C.A., echipa care în 

ultimul timp a marcat o puternică revenire la forma sa care i-a adus atîtea 
succese. De fapt, C.C.A. revine pe primul loc, pentru că tot această echipă a 
condus plutonul și după etapele I și a Il-a. Schimbarea produsă pe primele 
locuri ale clasamentului se datorește înlănțuirii a trei rezultate: victoria echi
pei C.C.A. la Bacău, infrlngerea — prima — a iextiliștilor la Arad și meciul 
egal făcut de Steagul roșu la București.

Caracteristic etapei a opta este succesul echipelor în deplasare. Dintre 
gazde, au cișiigat doar Rapid (care jucînd bine a întrerupt ieri seria insucce
selor) și Minerul (care a realizat scorul etapei). In rest, trei victorii în depla
sare (C.C.A. la Bacău, Petrolul la Arad și Progresul la Cluj) și un meci nul 
[Steagul hoșu la București).

In clasament s-au produs citeva modificări, dar încă nu se pcate vorbi 
-> cristalizare. Mai sînt posibile schimbări în etapele viitoare.

ac BUN $1 UN REZULTAT DE EGALITATE ECHITABIL: 
DINAMO BUCUREȘTI-STEATUL ROȘU 2-2 (0-0)

bine și primind o pasă în adîncime de 
la Szigeti a înscris printr-un șut pu
ternic. Toate eforturile echipelor de a 
mai modifica scorul au rămas zadar
nice.

Jocul ne-a dat posibilitatea să reți
nem forma foarte bună și jocul supe
rior al lui Fustilan, Hașoti, V. Anghel, 
Meszaros II, Uțu și Szigeti, alături de 
care s-atl mai remarcat Al. Vasile, Za
harin și Călinoiu. In revenire Ene I. 
Cădariu nu s-a încadrat încă în jocul 
echipei, Popa a făcut o primă repriză 
slabă.

P. GAȚU

Citiți cronicile celorlalte meciuri 
în pag. a S-a.

Campionatul republican de haltere pe echipe

C. C. A. a cîștigat 
pentru a patra oară consecutiv campionatul

O PATRU NOI RECORDURI ALE ȚARII » LAZĂR BAROCA : 412,5 KG. 
LA CATEGORIA SEMIGREA • ION PANAIT 287,5 GR. LA CATEGO
RIA CEA MAI UȘOARA • TIBERIU ROMAN 557,5 KG. LA CATE

GORIA SEMIMIJLCCIE

ORADEA Î8 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Echipa C.C.A. (an
trenor Ștefan Achim) a cucerit pen
tru a șaptea oară (a patra oară 
consecutiv) titlul de campioană re
publicană la haltere. Ea s-a dovedit 
a fi echipa cea* mai omogenă și mai 
bine pregătită. De fapt, echipa mi
litară, avînd în formație numeroși 
campioni și recordmani, a pornit la 
acest campionat drept mare favorită. 
Meritul echipei militare constă în 
faptul că ca a fost bine pregătită, 
toți componenții ei luptînd cu multă 
ambifie pentru rezultate cît mai bune. 
S-au remarcat îndeosebi Tiberiu Ro
man Și Lazăr Baroga. care au dobo- 
rît trei recorduri republicane. La cat. 
semimijlccie, Tiberiu Roman a tota
lizat 367,5 kg (vechiul record 362,5 
kg), iar la categoria semigrea Lazăr 
Baroga a realizat o performanță ex
cepțională la total — 412,5 kg (ve
chiul record 405 kg) și la împins 
135 kg (vechiul record 132,5 kg). 
Al patrulea record al țării a fost 
realizat de tînărul și talentatul Ion 
Panait (Victoria București), care a 
totalizat la cat. cea mai ușoară 
287,5 kg (vechiul record 282,5 kg).

Cea de a doua clasată, A. S. Pom
pierul, (antrenor AL Cosma) n-a stră
lucit prin individualități, dar s-a do
vedit a fi o echipă omogenă. For
mația Știința București (antrenor I. 
Docîulescti) a ocupat un meritat ioc 
3. Dintre celelalte echipe trebuie să 
remarcăm pe Olimpia Orașul Stalin 
(antrenor Gh. Piticaru), care putea 
să ocupe locul 2 dacă clubul s-ar fi 
îngrijit din timp să fie în posesia 
legitimației lui Zentai (cat. grea) și 
dacă M. Gusbeth (cat. mijlocie) n-ar 
fi ratat de trei ori consecutiv la „îm
pins", ieșind astfel din concurs. Pu
tem evidenția o serie de elemente 
tinere, care trebuie să intre în aten

ția antrenorilor și a federațiilor de 
specialitate. Este vorba de Ăl. Toma 
(C.S.M. Galați), Fr. Wagner (Olim-; 
pia). Dorin Horea și V. lonescu 
(Știința București) ctc.

Iată rezultatele tehnice. Clasament 
pe echipe: 1. C.C.A. 13 p; 2. A. S. 
Pompierul 22 p; 3, Știința București 
26 p; 4. Victoria București 28 p; 
5. Olimpia Orașul Stalin 30 p; 6. 
C.S.AL Galați 36 p; 7. Locomotiva 
Cxrivița Roșie 41 p. Clasament pe 
categorii:

Cat. cea mai ușoară: 1. Ion Pa
nait (Victoria) 287,5 kg (92,5+85+, 
100), 2. Al. Toma (C.S.A1. Galați) 
250 kg, 3. Al. Cosma (A. S. Pom
pierul) 242,5 kg.

Cat. semiușoară: 1. Fr. Wagner 
(Olimpia) 275 kg (80+85+110), 2. 
M. Cincă (C.C.A.) 252,5 kg, 3. I. 
Lugojan (Victoria) 250 kg.

Cat. ușoară: 1. N. Amzuică (Știin
ța București) 322,5 kg (95+100+ 
127,5). 2. S. Schuler (Olimpia) 317,5 
kg, 3. Gh. Iențiu. (C.C.A.) 307,5kg.

Cat, seniiniijlocie: 1. T. Roman
(C.C.A.) 367,5 kg (115+110+142,5),
2. N. Segal (A. S. Pompierul) 312,5 
kg. 3. Ilie Iențiu (Victoria) 310 kg.

Cat. mijlocie: 1. A. Vasarhelyi
(C.C.A.) 355 kg (110+105+140). 2. 
Iosep Orește (Știința București) 300 
kg, 3. St. Akxrvai (A. S. Pompierul) 
292,5 kg.

Cat. semigrea: 1. L. Baroga 
(C.CA.) 410 kg (132,5+122,5+155). El 
a realizat La „împins* 135 kg în a- 
fară de concurs, 2. I. Zlădăreanii (A. 
S. Pompierul) 335 kg. 3. Gh. Piti-, 
caru (Olimpia) 322,5 kg.

Cat. grea: 1. S. Cazan (C.C.A.) 
420 kg (145+120+155). 2. N. Băică- 
coanu (Știința București) 355 kg,
3. G. Mocanu (A. S. Pompierul)
340 kg. i

ION OCHSENFELD 1

talltat finii ; 2—Z (0—0). A» marcat : Fu- 
lan (mm. 4.7), Ene I (min. 49). Ene I (min. 
I și Fvsalan (mia. 66). Arbitru : D. Rusn-A- 
l, bau (la tn?ă: Gh. Năstase și M. Antone* 
i). Șase cernere pantru Steagul ro-țu, patru 
itru Diaamo.
MMAM0 : UU—Papa. Căliaoii, Al. Va-
e, MuaweiUw—T. Anglul, Cădariu, Ena I, 
ikaes I, K0s;agy.
vT. ROȘU : Gaiță—Zbîroea, Zaharia, Moarcăq— 
‘Sau, Szigeti—Hașoti, Fuculan, Proca, Meszaros 
'DaviA.

Timp însorit, plicit. Aproximativ 15.000 spao- 
cri. Jocul s-a desfășurat în general, intr-o 
ă corectă.

înainte de meci, fiecare din cei doi 
itrenori privea jocul printr-o prizmă 
ferită. luliu Baratki (Dinamo) con- 
dera meciul greu datorită omogenită- 
, echilibrului și maturității echipei 
n Orașul Stalin, precum și faptului 
i formația dinamovistă, deși în re- 
tnire, nu a atins încă forma sa bună. 
Iviți Ploeșieanu (Steagul roșu) con- 
iera partida dificilă în primul rînd 
dorită emotivității pe care o resimt 
calorii Steagului și în general cei 
n provMcfe atunci cînd joacă la 
icurești. A'mîndol însă, sperau într- 

i meci bun.
Desfășurarea întîtnirii a confirmat 
bună măsură pe cei doi antrenori, 

ir mai ales în ceea ce privește cati
fea jocului. Din capul locului trebuie 

sublin'em — spre lauda celor două 
hipe — că am asistat la o întîlnire 

atributele țâre fac plăcut și pasio- 
>nt un spectacol fotbalistic: dina- 
ic. iute, variat, corect, ritm uniform, 
ze palpitante la cele două porii, 
az’i ratate și... goluri. Fără îndoială 
echipele Sînt capabile de mai mult, 

■T și așa meciul de ieri a fost supe- 
>r uiidtorât din partidele din ulti- 
ele etape. Ambele echipe au confir- 
at comportările anterioare și conclu

ziile la care s-a ajuns. Dinamo este 
într-o revenire destul de accentuată, 
Steagul roșu — în mare progres — a 
cîștigat mult în maturitate, în jocul 
de ansamblu, în concepția de joc. Da
torită acestor fapte, jocul s-a păstrat 
tot timpul la nivelul unui ritm ridi
cat, ba spre sfîrșit s-a jucat chiar mai 
iute, echipele căutind să obțină golul 
decisiv. Nu au fost nici un moment 
perioade de scădere.

Rezultatul este echitabil. Ar fi fost, 
[•arcă, păcat să cîștige una dintre ele. 
Perioadele de dominare nu fost egale, 
ca și ocaziile de gol. Fiecare echipă 
însă, a trecut pe lingă victorie, fiecare 
a condus la an moment dat, dar a fost 
apei egalată. Dinamo ar fi putut să 
ciștige, ca să spunem așa, în primele 15 
minute, cînd a avut ocazia să ia un 
avantaj de un gol sau două, dar Kos- 
zegy (min. 7) și mai ales N'unweiler 
(min. 12) au ratat situații clare. DI- 
namoviștri combină destul de bine, ju
cînd imediat balonul și demareîndu-se 
pentru a prelua, însă nu au continui
tate, mai ales aripa stîngă Szakacs— 
Koszegy care pierde multe mingi și 
încurcă jocul. In schimb, Steagul roșu 
este mai bine organizat, are mai multă 
continuitate și supune la grele încer
cări apărarea dinamovistă, vulnera
bilă la fundași. O dublă greșeală a 
lui Călinoiu și Popa a și dus, de alt
fel, la deschiderea scorului în min. 47 
prin Fustilan. Tabela de marcaj s-a 
schimbat însă, imediat, după două mi
nute, Ene — scăpat o clipă de sub su
pravegherea lui Zaharia — s-a stre
curat prin apărare și a marcat. Tot 
el profită de jocul mai reținut al oas
peților și de o greșeală a lui Gfiiță 
și urcă scorul la 2—1, printr-un șut 
parabil. Nici avantajul dinamoviștilcr 
n-a rezistat urnit, peniru că l'usulan, 
după 7 minute, s-a demarcat foarte

Campionatele republicane de scrimă au luat sfîrșit

Cornel Pelmuș și Olga Orban din nou campioni
începute într-o notă mediocră, cam

pionatele republicane individuale de 
scrimă au marcat chiar cu proba de 
spadă — și dc atunci din ce în ce mai 
vizibil — un salt calitativ, apropiin- 
du-se, în final, de adevăratul nivel al 
scrimei noastre. După spadasini, care 
au oferit spectatorilor o întrecere pasio
nantă și dîrză, sabrerii — intrați în 
concurs sîmbătă — ne-au făcut să fim 
martorii unor asalturi frumoase, cu 
acțiuni clare și precise. Menționăm în 
special că lupta a avut o desfășurare 
cu adevărat sportivă. Acest lucru oglin
dește, pe de o parte, o bună educație 
a trăgătorilor, iar pe de alta o îmbu
nătățire considerabilă a arbitrajului. 
Intr-adevăr, întregul arbitraj al pro
bei de sabie și în mod deosebit cel din 
finală a fost corect, mulțumind deopo
trivă pe spectatori, pe învingători ca 
și pe învinși.

Titlul ele campion al țării la sabie a 
revenit pentru a treia oară consecutiv 
lui Cornel Pelmuș (C.C.A.) care și-a 
întrecut în baraj colegul de club: 
Dumitru Mustață. De altfel, deși lupta 
a fost în tururile precedente finalei e- 
chilibrată ca valoare, se vedea destul 
de; clar că unul din cei doi amintiți va 
înibrăca tricoul de campion. Intr-o ac
centuată revenire de fortnă, atît Cor
nel Pelmuș cit și Dumitru Mustață, 
s-au comportat bine, dîndu-ne speran
țe înlr-o victorie romînească la aceas
tă probă în cadrul „internaționalelor" 
noastre.

Sabia n-a oferit prea multe surprize. 
In afară de Tiberiu Szabo (Progresul 
Cluj) și Vasile Roșa (Știința Tg. Mu
reș) care au „căzut" în eliminatorii și

respectiv în sferturi de finală, toți sa- 
'nrerii noștri fruntași s-au calificat în 
finală. După primele asalturi, „frun
taș" este Dumitru Mustață care nu are 
nici o pierdere, în timp ce Pelmuș, Ro
hony și Araș au cite o înfrîngere. Dar 
drumul spre victorie este oprit. Ladis- 
lau Rohony îl învinge pe Dumitru 
Mustață aducîndu-I pe acesta la egali
tate de victorii și Infringed cu Pelmuș. 
Tc.talizînd cîte 6 victorii, cei doi repre
zentanți ai C.C.A. susțin un baraj. La 
început scorul este strîns: 1-0, 1—1, 
2—2. De fiecare dată, conduce Pelmuș, 
dar Mustață egalează. Mai calm, Cor

'Aspect de la întrecerile din ultima zi a campionatelor republicane de scrimă 
din aceșl an; pe planșă, țloretistele Olga Orban și Denisa llray 
’ - (Foto; 1. Mihăicăi

nel Pelmuș punctează valabil și cîști- 
gă cu 5—3. Dintre ceilalți finaliști, o 
bună impresie au mai lăsat Ixidistaa 
Rohony. Aruș și — cu toate că a ocn-i 
pate numai locul VII — Nicolae (.Hm 
lezau. Sub valoarea pe care i-c> ctw 
noaștem a evoluat Ion Szantay (DicuH 
mc. Cluj).

Iată clasamentul săbiei : 1. CORN'EK 
PELMUȘ (C.C.A.) 6 v. (după baraj)' 
campion R.P.R.) 2. Dumitru Mustață

elena mateescu '1

(Continuare în pag. a 2-a)



Finalele „Cupei
Ieri dimineață, in sala I.S.B., s-au 

consumat ultimele meciuri din cadrul 
competiției pugilistice dotate cu „Cupa 
Semănătoarea". Reuniunea a început 
prin disputarea unor meciuri de ju
niori. Am asistat la o seamă de par
tide de rară dîrzenie, crini au fost a- 
celea dintre Gh. Preda (Metalul) — 
D. Dănăilă (Metalul), C. Brezeanu 
(Metalul) — I. Marinescu (Semănă
toarea), C. Giurea (Metalul) — Al. 
Pîrvu1 (Constructorul). Foarte d'nami- 
ce ati fost și meciurile de seniori la 
care, firește, s-a mai adăugat și ni
velul calitativ superior. Ne referim în 
deosebi la partida dintre Dănilă Done 
(Titanii) și Ad. Rosnovschi (Construc
torul) în care ambii pugiliști au prac
ticat un box bun. Done a punctat 
mult cu croșeuri la figură și, în ge
nera], a fost mai activ. La Rosnovschi 
a idăcift blocajul ermetic care l-a ferit 
de miiite lovituri, și contrele cu care 
răspundea la atacur le adversarului. 
REZULTATE TEHNICE. JUNIORI. D. 
Dănăilă (Mcta'ul) b.p. Gh. Preda (.Me
talul), C. Roșu (Semănătoarea) b.p. 
Fi. Dron (.Știința). C. Brezeanu (.Me
talul) b.p. I. Alarinescu (Semănătoa
rea), C. Kiss (Metalul) b.p. D. Alinea 
(Titanii), I. Stăneseu (C.F.R.-l.C.I.) 
b.p. D. Taudor (Semănătoarea), I. Ol
teana (Titanii) b.p. R. NemOianti (Ști- 
înța), M. Pîrvu (Constructorul) b.p. 
C. Giurea (Metalul). SENIORI. I. Pă- 

(C.F.R.—I.C.I.) b.p. Dincă

Semănătoarea REZULTATELE ETAPEI DE IERI

Prima fază a campionalului repu
blican de motocros a atras pe tere
nul din spatele stadionului Construc
torul aproximativ 10.000 de specta
tori. Este cea mai mare cifră înre- 
gisTrală pînă acum la un concurs al 
motocic’.iștilor pe teren variat.

hi general, la această primă fază 
nu s-au înregistrat surprize. In a- 
fară doar de clasa 125 cmc., unde 
conducerea în campionat a fost pre
luată dc M. Dănescu (C.C.A.) și nu 
de Mihai Pop (Dinamo), favoritul nr. 
1 al alergării. Miliaj Dănescu a fă
cut într-adevăr o cursă: excepțională 
reușind — este adevărat și datorită 
unei pene de cauciuc suferite de Al. 
Pop — 
de altfel 
faze de 
Dănescu 
mo), 3.
cmc 1. Al. Pop (Dinamo). 2. Tr. Ala- 
carie (Dina-mo), 3. T. Popa (Dina
mo); 250 cmc 1. Gh. Ion : (C.C.A.). 
2. M. Cernescti (Dinamo). 3. E. Sei
ler (Rapid); 350 cmc 1. Gh. Ionita 
(C.C.A.), 2. V. Sabo (Dinamo), 3. Al. 
Lăzărescu (Rapid); începători: 1., K. 
Rautenstrauch (Voința Sibiu), 2. Gh. 
AVitu (M.T.D.), 3. D. Manea
(M.T.D.).

să cîștige întrecerea. Iată 
clasamentele acestei prime 
campionat: 125 cmc. 1. M. 
(C.C.A.), 2. 1. Popa (Dina- 
B. Predescu (Metalul); 175

G. ST.

(Constructorul), C. Stăneseu (C.F.R.— 
I.C.I.) b.p. V. Lăzăreanu (C.F.R.— 
I.C.I.), D. Bălăci (Semănătoarea) 
b.K.O. E. Marinescu (C.F.R.—I.C.I.), 
D. Done (Titanii) b.p. Ad. Rosnovschi 
(Constructorul), O. Silberman (Știin
ța) b.p. D. Enuț (Titanii) — decizie 
eronată. „Cupa Semănătoarea" a fost 
cîștigată de boxerii asociației C.F.R.— 
I.C.I., care s-au dovedit, 
cei mai bine pregătiți.

în ansamblu,

R. C.
★

Sîmbătă seara a avut 
piua o întîlnire amicală 
echipele Uzina A’ecanîcă 
Dinamo Oradea. Localnicii s-au dove
dit net superiori • și au cîștlgat întîl- 
nirea cu scorul de 11—3.

PUIU N’ICOLAU — corespondent

Cîm- 
intre

loc la 
de box

Cîmpina și

Făcînd abstracție de două rezultate 
înregistrate în prima serie a campio
natului catgoriei B (C.S.M.S. Iași-Fe- 
roviarul Constanța 2—3 și Știința 
București—Petrolul Ploești 2—3) și 
de victoria echipei feminine Știința 
Cluj la Timișoara, putem spune că re
zultatele înregistrate în campionatele 
categoriei A și B la volei sînt nor
male. Avem de remarcat forma bună, 
la un nivel ridicat, a echipei campioa
ne masculine Rapid București, și 
constanța arătată pînă acum de echi
pele feminine bucureștene Rapid și Di
namo.

Dar mai bine să dăm cuvîntul co
respondenților noștri:

GALAȚI : Știința—Cetatea

(m) 1—3. A fost cel mai frumos meci 
de volei văzut în ultimii ani la Galați. 
Cei 800 spectatori prezenți la meci au 
aplaudat evoluția celor două echipe. 
S-au remarcat : Miculescii. Ganciu. 
Cliezan (Cetatea Bucur), Huliulea, Mo- 
tora, Vîlsan (Știința).

Știința—Știința Timișoara
ob-
joc

CLUJ :
(m) 3—0. Victoria clujenilor a fost 
ținută în numai 35 minute de 
efectiv.

BUCUREȘTI : C.C.A.—Utilajul

Bucur

ORAȘUL STALIN': Voința—Combi
natul Boli grație București (f) 1—3. 
Jocul a fost de un nivel tehnic nesa- 

Hisfăcător și aceasta din cauza slabei 
comportări a gazdelor. Politehnica Or. 
Stalin—Tractorul Or. Stalin (m) 1—3. 
Derbiul local a corespuns pe deplin. 
Cele două echipe au realizat un spec
tacol valoros. Victoria Tractorului este 
meritată.

Rezultate scontate în categoria A
c. F. R. GRIVIȚA ROȘIE 

IN MARE FORMA

Acei 
neață 
pil ului 
formația 
Roșie și Știința Cluj nu au avut ca 
regreta. Și aceasta în ciuda dispro
porției dc valoare dintre cele două 
echipe, oglindită de altfel și de sco
rul final: 35—3 (11—3) pentru C.F.R. 
Grivița Roșie. Fiindcă ieri, ferovia
rii s-au întrecut pe ei înșiși, oferind 
spectatorilor ~4—x—‘

care s-au deplasat ieri dimi- 
pe stadionul din Parcul Co- 
spre a asista la partida dintre 

campioană C. F. R. Grivița

vînt, ei au jucat așa cum joacă 
echipă... campioană. Ne-au 
special Moraru — excelent 
tor, Rusu — din ce în ce 
Oblemenco — în revenire 
Mlădiu și Grigoriu. Știința 
prezentat mai slab ca de obicei. Nu 
a mai avut același „nerv” cu care 
ne obișnuise. Dominați pe „grămadă" 
și cp dci centri foarte slabi care 
nu și-au placat adversarii, studenții 
nu puteau face mai mult. S-au re
marcat totuși: Cordoș (autorul unei 
frumoase încercări), Demien, Gebe-

Pop. A arbitrat

o 
plăcut în 
coordona- 
mai bun, 

de formă, 
Cluj s-a

la balon, 
a fost asigurată 
de Marica, care

deloc drumul 
Cons triictorul ui 
prima repriză 
transformat o

an făcut dovada unor
, desfășurînd un joc
, în permanentă mișcare, 

a doua. în special, ei 
să stă'pînească terenul, 

în această repriză ei au 
lizat o încercare pe care arbitrul nu 
a acordat-o. (Ad. V.).

Stiinta Timișoara — C.C.A. 0—9 
(0-6)/

Constructorul Bîriad — 
București 0—19 (0—11).

ETAPA VIITOARE (25 
C.C.A. — C.F.R. Grivița 
namo — Constructorul; 
Iași — Progresul; Știința Cluj — 
Constructorul Bîriad’, Metalul M.I.G. 
—Știința Timișoara.

Ieșenii 
calități, 
curajos, 
repriza 
reușit 
altfel, 1

Victoria 
în 
a 

lovitură de pedeapsă, 
rea Le 

foarte 
In 
au 

De 
rea-

troșani (m) 3—2. Cele două echipe, 
alcătuite din jucători tineri, au reali-: 
zat un meci pasionant. Au jucat: 
C.C.A.: Claici, Corbeanu, Butenco; 
Papugiu, Wolf, Kramer—Iorga, Petrie) 
Utilajul: Crivăț, C. Gornoviceanu; 
Pintea, Brandenburg, Lepăduș, Radu
lescu—Cojocarii. A. Gornoviceanu, Pu-f 
șac.. Dinamo—Victoria (m) 3—1. Di- 
namovișt i au obținut o victorie mult 
mai dificilă decît o arată scorul fi
nal. Echipa Victoria a dat o ripostă 
dîrză și, cu niai multă atenție în fina
lizarea acțiunilor, ar fi realizat un re
zultat și mai frumos. Dinamo—Voința 
Sibiu (j) 3—0. Bucureștencele s-au 
întrebuințat numai 42 minute pentru 
a obține o victorie ușoară.

Iată rezultatele tehnice înregistrate în campio
natele da volei ala echipelor oin categoria A 
și B :

Categoria A, FEMININ : Dinamo București—Vo
ința Sibiu 3—0 (2, 3, 0), Știința Timișoara— 
Știința Cluj C—3 (10, 1, 11), Frogrcsul Bucu
rești—Petrolul Constanța 3—1 (6—15, 15—7, 
15—12, 15—8), Voința Orașul Stalin—Combina
tul Poligrafic București 1—3 (15—9, 2—15, 16—
15, 12—15), Rapid București—Metalul M.I.G.
București 3—0 (9. 12, 12), Pronresul Tirgoviște— 
Someșul Cluj 0—3 (9. 12. 4). MASCULIN : Ști
ința Cluj—Știința Timișoara 3—0 (5, 13, 8),
Constructorul București—Rapid București 0—3 (5, 
7, 3), Știința Galați—Cetatea Bucur 1—3 (3—15, 
13—15, 15—12, 7—15). Politehnica Orașul Sta
lin—Tractorul Orașul Stalin 1—3 (10—15, 15— 
13, 7—15, 10—15), C.C.A.—Utilajul Petroșani 
3—2 (15—11, 11—15, 15—6, 15—17. 15—11),
Dinamo București—Victoria București 3—1 (16—
16. 13—15, 15—6, 18—16).

Categoria B, SERIA I : Voința Suceava—Voința 
Bacău 1—3 (13—15, 15—10, 7—15, 7—15),
C.S.M.S. Iași—Feroviarul Constanța 2—3 (15—10. 
15—13, 7—15, 12—15, 13—15), Știinta Bucu
rești—Petrolul Ploești 2—3 (15—7. 8—15. 15— 
9, 10—15, 10—15), Voința Facău—C.S.A. Marina 
Constanța 3—1 (15—7, 9—15, 15—12, 16—V' 
SERiTiA A T.I-A : Voința Sibiu—Dinamo Tn. M 
1—3 (15—3. ... .......................... . "
Craiova—I. C. 
Oradea—Șoimii 
(15—11, 
mata Rm.

8—15,

Progresul

octombrie): 
Rosie; Di-

C.S.M.S. 13—15, 12—15, 15—17), C.
Arad 3—0 (7, 15, 14), Dinamo

Orașul Dr. Petru Groza 3—2 
15—13, 3—15, 12—15, 15—13), Ar-
Vîlcea—C.S.M. Baia Marc 1—3 (15—

fugi și

Rezultate normale in etapa a Xll-a 
a campionatului categoriei A

REZULTATELE ETAPEI : C.C.A — 
,S. Oradea 9-6 (4-4), Știința Bucu

rești— Industria Linii Timișoara 7-2 
(4-0), C.S. Tg. Mureș—Dinamo Bucu
rești 2-5 (0-2).

numai după categorica înfrîiigere su
ferită în fața dinainoviștilor, orădenii 
au evoluat ieri mult schimbați in bine, 
demonstrînd frumoase calități de joc 
ofensiv. Fără cele două greșeli săvir- 
șite de Oanță în adevărate momente 
psihologice ale jocului (la situațîi'e 
de 5-4 și C-5) rezultatul putea fi alb’’

In deschidere, Știința București 
întrecut fără emoții formația textiliș- 
tilor din Timișoara, care alcătuită din 
6 juniori n-a putut face rnai mult.

La Tg. .Mureș, Dinamo Bucure'ti a 
mai făcut un pas sigur spre... titlu, 
cîștigînd relativ ușor în dauna forma
ției locale C.S. Tg. Mureș.

Fază din Intilnirea, de rtigbi C.F.R. Grivița Roșie-Șiiința Cluj: surprinși de 
vigoarea cu care jucătorii clujeni sînt liotărîți să le stăvilească acțiunea, inain- 

o schimbare de direcție « balonului 
(Foto; D. Callimaehi)

pări — I. Oncescu. Nu putem în
cheia aceste, rinduri, fără a semnala 
gesturile- nesportive ale lui Țîbtdeac 
și Sfanciti care și-au lovit în mod 
brutal adversarii. (D. C.)

O VICTORIE DIFICILA
Pe linia ultimelor comportări slabe 

.; manifestate de la reluarea activității 
compelifionale, formația Constructo
rul Bucurcstj a obținut cu njiiltă greu
tate victoria în meciul susținut- ieri 
pe stadionul din șos. Olteniței în 
compania echipei C.S.M.S. lași. Victo
ria gazdelor la limită 3—0 
oglindește fidel lupta acerbă 
Șurată pe teren. Inexplicabil, 
truotorul a practicat un joc 
linia de treisferturi n-a dat aproape

lașii feroviari încearcă (și vor reuși)

rugbistic. Un joc în permanentă 
mișcare, cu atacuri în forță, care 
s-an succedat cu o repeziciune uimi
toare; o perfectă organizare a gră
mezilor deschise, o exemplară cola
borare între înaintare și linia de 
trei sferturi. Iată pe scurt ce ne-au 
arătat rugbiștii ceferiști. Intr-un cu-

Meciul principal al cuplajului de la 
Ștrandul Tineretului a opus echipele 
C.C.A. și C.S. Oradea. Jocul a fost 
frumos, deschis și a pasionat pe nu
meroșii spectatori. După 3-3, echipa 
militari'or a condus tot timpul jo
cului uneori și la două goluri dife
rență. Acțiunile ei ofensive an avut 
nin plus de claritate față de cele ale 
formației orădene, astfel că victoria 
este pe deplin meritată. La trei zile

î Rînduri despre spectatori... 
it

*i 
+♦
4

ără doar și poate, publicul este, mai inloldeatina. factorul motor al 
oricărei întreceri sportrue. Oricit de ridicat ar fi nivelul tehnic la 
care s-ar disputa, să spunem, o îniilii'.re internațională de tbx, de 

rughi sau dc fotbal, dacă spectatorii nil iau varie la fazele meciului, dacă 
nu susțin un sportiv sau altul, o ea tiîpă sau altă, partida nu ic face să 
vibrezi, nu-ți dă acel fior care te străbate tot timpul ca un curent electric. 
Dimpotrivă — referindu-ne mai mult la fotbai — un joc între două echipe 
modeste, dar ta care „galeriile" respective își fac simțită prezența, te ține 
irîcordat, te face să „trăiești" și tu lupta sportivă de pe teren.

De ai!fel, publicul ' este acela care dă elan echipelor, care d'c multe ori 
„poartă" spre victorie atunci cind iotul pare că c pierdut. Și, firește 

„cuminte", calm'— așa zisul specta- 
vorbă de-a lungul unui meci, ci îl

(.3-0), 
desfă- 
Cons- 

închis. COMEI PHIWȘ $1 OLfiA ORBAN DIN NOU CAMPIONI
(Urmare din prag. '!)■

t

■f 
+

/<? 
stadionul nu se iriipacă cu spectatorul 
tor, „imparțial", care nu scoate nici o 
preferă pe „celălalt", pe spectatorul entuziast, cel care sare in sus de bucu
rie ciad echipa sa favorita a înscris un gol, sau care își mototolește pălă
ria de ciudă că jucătorul pe care îl simpatizează a tras pe lingă poartă. 
Ba, acești spectatori, ne sini deosebit de dragi. Ei sînt aceia cere nu nu
mai că dau „culoare" întrecerilor de pe stadioane, dar contribuie efectiv la 
reușita întrecerilor sportive.

..Cu o condiție insă : sa aibă întotdeauna comportarea pe care a avut-o 
la intilnirea de box R.P R.-Italia sau ieri, pe Stadionul Republicii la me
ciul Dinamo București-Steagul roșu. Să fie pătruns de un spirit cu adevă
rat sportiv, să aprecieze ((ortul pe care îl fa . ' 
aduc la progresul sportului respectiv toți factorii care iau parte la lupta 
sportivă de pe teren : jucătorii... antrenorii... arbitrii. Spunînd acest lucru, 
nici prin minte nu ne trece să cerem unui suporter să fie... obiectivi N-ar 
mai fi... suporter. Dar e bine să nu uite nici el că în întrecerea sportivă se 
cheltuiește energie, că fiecare nerv este întins la maximum, că o serie în
treagă de factori materiali și morali acționează acolo pe teren și că — m ii 
presus de toate — jucătorii nu :înt niște mecanisme de precizie. In frac
țiunea aceea de secundă nu e deloc ușor să găsești cea mai bună soluție, 
să eviți greșeala. Săi nul descura/ăm și rnai mult prin apostrofări pe jucă
torul oricum afectat de nereușita sa.

Știm, în focul întrecerii sportive, este greu să-ți amintești de toate 
acestea. Dar... să încercăm (Uite, ieri de pildă: am reușit!). Ne vom 
da seama atunci că, adesea, am fost nedrepți cu mulți dintre sportivii noș
tri. pe care în fond îi iubim și ii așteptăm cu nerăbdare duminică de du
minică.

T

PREMIUL REPUBLICII
s-a disputat pc hipodromul Bănoasa prin- 
alergare din mitingul de toamnă, premiul 

Victoria a revenit iepei Văduva. Cîș-

Ieri 
ci pa la 
Republicii. 
tigătoarca a arătat valoarea ei maximă. Lecui al 
doilea l-a ocupat iapa Nașa tuea, depășind pe 
Argint și Covasua.

Rezultatele tehnice sini următoarele :
I. Rouă (Botescu

3.10— 139,20 lei.
11. Pascal (Petcu 

7.00—37,80—160,«0 
111. Alama (Stoian
4.10— 14,50—134,40

IV. Văduva (Botescu St.), Nașa 
Cota: 7,60—55,02—49,00 iei.

V. Viorica (Botescu St.),

St.), Fatma,

A.), Așa da, 
lei.

P.), Vultur, 
lei. •

Keops.

Leonel.

Ceia :

Cota :

Asia. Cota :

rc bine puse !a punct cu antrenamente- 
le, tenace și... rezistente.

Finala nu s-a dezminți'!. Strînsă, 
pasionantă, ea ă plăcut mult specta
torilor prezenți 
sala Floreasca. 
rînd la titlu și 
Vicol. Prima a 
surprinzător de 
doua de Maria Lucky. Carrkpioana 
urma să fie hotărîtă deci de asaltul 
direct dintre ele. Cfnd mai era 1 
minut pînă la expirarea timpului re
gulamentar destinat unui asalt, seo- 
rul era de 2—1 pentru Orban. Dar, 
Vicol egalează și ia conducerea: 3—2. 
In ultimele secunde este rîiHltiț Olgă'j 
să egaleze și după. ce timpul expi
rase, ea mai dă o tixșe cîștigînd ast
fel titlul (asaltul cu Vafaskav care 
aurmat a fost numai „o formalitate). 
Bine s-a comportat în această fi
nală Maria Vicol, Mioara 
și Ecatcrina ■ Orb-Lazăr.

lată 
Orban 
p ioană 
greșul 
teanu 
terina 
4 v.; 5. Maria Lucky (Meteorul Satu 
Mare) 4 v.; 6. Paula Roman (C.C.A.) 
2 v.; 7. Cecilia Neagu (Petrolul Plo
ești) 1 v.; 8. Iu.Ha VaJaskay (Di
namo Cțluj) 1 v.

(C.C.A.) 6 v.; 3. I 
(Progresul Cluj) 4 v. 
(Dinamo Cluj) 4 v. 
șDinamo Cluj) 3 v.: 
han (C.C.A.) 2. v 
(Progresul Cluj) 2 v.; 8. Iidiu 
terfeli (Știința Tg. Mureș) 1 v.

★
Așa cum au evoluat în cadrul cam

pionatului republican încheiat aseară 
în sala Floreasca, floretistele noastre 
— și nu numai cele fruntașe — au 
făcut dovada unei creșteri a nivelului 
scrimei noastre feminine. In fiecare 
seiie, în fiecare asalt, lupta a fost strîn- 
să, iar învingătoarea greu de prevăzut. 
In afară de Olga Orban, Maria Vicol, 
și Ecaierina Lazăr, celelalte concu
rente au fost nevoite să se întrebuin
țeze serios pentru a se califica dintr-un 
tur în altul.

Au fost, firește, și cîteva excepții. 
Dc pildă,. Eugenia Mateianu, Lidia 
Gribb și Otilia Vadnay, trăgătoare cu
noscute, au fost întrecute și eliminate 
din competiție, încă din serii. Insufi
cient pregătite, acestea ca și Szentki- 
rahj, Melak, Alexandrescu, sau Czim- 
balmoș eliminate în sferturile de finală, 
au fost nevoite să părăsească planșa 
învinse de c meurente mai tinere, unele 
chiar începătoare. Finala a adus pe 
planșă ceea ce avem mai bun în scri
ma feminină la ora actuală. 8 țrăgătoa-

Eadislau Rohony 
'. ; 4. Emeric Aruș- 

; 5. Ion Szantay 
6. Constantin Ste- 

7. Nicolae Ghilezan 
Pe-

duminică seara în 
Au „candidat" pe 

Oiga Orban și Maria 
fost învinsă în mod 
Paula RonwMț, iar a

Argint.

Siraeuza

mea,

Vampir,

VI. Jaguar (Cimpeanu), Letopiseț Ceardac.
2.10— 22,50—46,40 lei.
VIL Stix (Petcu A.), Habanera, Simplon.
5.10— 52,10—40,50 tei.

ALERGĂRILE DE MIERCURI
Reuniunea din ziua de miercuri 21 octombrie 

cuprinde două alergări rezervate cailor din prima 
categorie, premiile Baia Mare și Balalaica.

In prima alergare participă : Nărăvaș 1700 
(Gheorghe V.), Straja 1700 (^tcîăneseu), Pamfil 
1700 (Toderaș), Oradea 1720 (Maieu Tr.), Lus
tragiu 1740 (Mihăitescu), Tihău 1740 (Vnronia), 
Tarcău 1740 (Oănă 1.), Olteț 1760 (Szabo I.).

In cea de a doua alergare concurează : Zvon 
11 1700 (Tcoîil), Rosa 1700 (Marcu Tr.), Omar 
1720 (Tănasc), Erbnin 1740 (Mihăitescu), Singu
rel 4740 (Brailowski), Zăduî 1740 (Oană I), 
Succes 1760 (Szabo L), Vampir 1760 (Toderaș),

In celelalte alergări numărul concurenților este
- - .... ----- _* •

■>- 

si contribuția pe care o ••
■ ■ < ►

Cota: 9,60—17,80—13,80 lei.
Cota:

Cota : Săteailu

1. O Sg a 
v. catn-

clasamentul finalei :
(Progresul Cluj) 6 
R.P.R.; 2. Maria Vicol (Pro-

Biicurești) 5 v.; 3. Mioara Să.
(Jiul Craiova) 5 v.; 4. Eca-
Orb-Lazăr (Progresul Cluj)

4 - 
' *

t JACK BERARIU Ț 1‘ogoiiși 1760 (Strijiniuc).
L T In ccteiaiie alergări numărul concnrenți

deosebit de ridicat 10—13 concurențij >



UN NOU LIDER IN CATEGORIA A: C. C. A,

O victorie netă a Rapidului
Stadionul din Ciulești a fost și ieri 

plin pînă la refuz. Toți acei entuziaști 
suporteri ai Rapidului, care au hotărît 
cu o săptămîna înainte „în mod ire
vocabil" să nu mai vină la fotbal (!?) 
s-âu... întîlnit ieri, ca de obicei, aștep- 
tînd cu 
victorii. 
De data 
nu și-au 
trivă. Ei 
care au înscris 5 puncte, dar care pu
tea să ia sfîrșit la un scor și mai 
sever. Cu toate acestea, Rapidul a fă
cut destule... emoții suporterilor săi în 
prima parte a jocului. Deși a dominat 
insistent, a atacat mai mult și a avut 
numeroase ocazii de a înscrie, înain
tarea Rapidului s-a. oprit de fiecare 
dată în fața decisei apărări a Jiului, 
în care s-a remarcat îndeosebi Tîl- 
vescu. Jiul practică un joc defensiv, 
se apără cu 7—8 oameni și, în plus, 
folosește ca tactică (?!) jocul la ofside 
pe care bucureștenii nu-l sezisează de- 
cît tirziu.

Prima repriză are tot timpul același 
aspect: Jiul se apără, iar Rapid a- 
tacă... ineficace. Bucureștenii înghesuie 
prea mult jocul pe centru și aceasta 
ușurează sarcina apărării Jiului. Totuși 
Ozon reușește să scape o dată de fun
dași, este singur în fața porții, dar 
trage în... brațele lui Gram. Jiul ini
țiază cîteva contraatacuri foarte pericu
loase, dar se retrage imediat apoi în 
apărare. Golul —■ care „plutea în aer" 
nu vine- însă decîț în cea de-a doua 
repriză, cînd Ene II centrează splen
did de pe partea dreaptă și Ozon (mill. 
47) reia în plasă: 1—0. In tribune, 
un entuziasm de nedescris. In sfîrșit, 

îptrevedea o victorie a rapidiștiicr. 
- .dl devine mai interesant. Jiul se 
pune bine pe picioare, Rapid joacă mai 
închegat, pune accentul pe jocul colec
tiv, atacul se desfășoară tot timpul 
pe extreme. Georgescu ratează de cî
teva ori, dar în minutul 65 se... reabi
litează, înscriind un gol de toată fru
musețea. Cîteva minute mai tîrziu, este 
rîn'dul lui line II să mărească scorni 
reluînd din voie în plasa porții lui 
Gram (min. 67). Mingea este pusă la 
centru, spectatorii aplaudă entuziaști 
și Ciurdărescu.;. înscrie. A fost o fază 
care a surprins întreaga apărare a Ra
pidului și în special pe Dungii. Sur
prinde plăcut și jocul tot at îl de . bun. 
a! Jiului, care nu se descurajează. Ra
pidul — se pare —■ este astăzi într-o 
formă excelentă. Deși în min. 75 Fio 
rea înscrie, arbitrul Aurel Manii nu a- 
cordă, penalizînd o poziție de ofside 
discutabilă. Rapidul contraatacă și 
Ozon centrează Ia Ene II, care mă-

nerăbdare și... speranța unei 
evoluția echipei lor favorite, 
aceasta, jucătorii Rapidului 
dezamăgit suporterii. Ditnpo- 
au cîștigat clar o partidă în

pronosport
cu.m arată un buletin cu 12 rezultate 

etapa
lata

xacte la concursul Pronosport nr. 42 
18 octombrie 1959.

I.
II.

III.
IV.

V.

e- 
rtin

C.C.A. a cîștigat la Bacău cu 2-1 (1-0)

Dinamo Racău—C.C.A. (A)
U.T.A.—Petrolul Ploești (A)
Știința Cluj—Progresul București „ ,
Dinamo București—St. roșu Dr. Stalin 
Minerul Lupeni—Farul Constanța (A) 

VI. Rapid București—Jiul Petroșani (A)
Dinamo
C.S.M.
Știința
C.S.M.
C. S.
C.F.R.

acest

CLASAMENTUL

1. C.C.A. 8 6 0 2 22.11 12
2. Steagul roșu 8 4 4 0 17:13 12
3. U.T.A. 8 4 3 1 10: 7 11
4 Dinamo Bacău 8 3 3 2 13: 9 9
5. Petrolul 8 3 2 3 17:12 8
6. Știința 8 2 4 2 12:12 8
7. Farui 8 3 2 3 11:14 8
8. Minerul 8 2 3 3 10:12 7
9. Dinamo Buc. 8 2 3 3 8:10 7

10. Rapid 8 2 1 5 11:12 5
11. Progresii 1 8 1 3 4 7:11 5
12. Jiul 8 1 2 5 7:22 4

casă cu fruntea 
declarase că va

avantajul echipei sale : 4—1. Cu 
minute înainte de sfîrșitul jocu-

Popescu, 
Ozon, Ene ÎL

va putea „să 
sus" — așa 
face numai 

echipei sale.

DAN G1RLESTEANU

rește 
două
Iui, Ozon trimite o minge pes<te apă
rarea Jiului, Ene II reia ușor peste 
Gram, ieșit din poartă, și tabela de 
marcaj arată 5—1. Rapid a cîștigat pe 
merit și credem că acum Macri (și 
poate și alți jucători) 
iasă din 
cum ne 
după o primă victorie a echipei .

RAPID BUCUREȘTI : Dtingu 
Greavu, Dodeanu, Macri 
Neacșu — Al. Lazăr, 
Georgescu, R. Lazăr.

JIUL PETROȘANI: Gram—Romo- 
șan, Tîlvescu, Crăciun — Cosmcc, Far- 
kaș — Toth, Florea, Ciurdărescu, Gbi- 
bea, Nertea.

ETAPA VIITOARE (25 octombrie) : 
Steagul roșu Or. Stalin — Petrolul 
Ploești, Minerul Lupeni — Dinamo 
Bacău, Rapid București — Dinamo 
București, U.T.A. — Știința Cluj, 
C.C.A. — Progresul, Farul Constan
ța — Jiul Petroșani.

Fază din jocul Rapid-Jitil 5-1. Em II ajunge prea tîrziu la minge. Gram, 
portarul echipei Jiul, este mai iute și o blochează

(Foto : B. Cicbar.u)

LUPENI 18 (prin telefon). —■
Deși arbitrul Ștefan Geac. fluierase 

sfîr.șitul partidei dintre Minerul și 
de spectatori nu 
din tribune. Ei 

pe fotbaliștii Mi- 
foarte bine. Dacă 
prin Paraschiva, 
localnicii puteau 
mai marc. Fot-

BACAU, 18 (prin telefon de la
trimisul nostru). — Dinamică și de 
un nivel tehnic mulțumitor, partida Di
namo Bacău—C.C.A. a ținut încor- 
da4ă atenția celor 15.000 de specta
tori pînă la ultima secundă. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu victoria — pe 
deplin meritată — a echipei bucit- 
reștene: 2—1 (1—0). Realizînd a- 
ceastă frumoasă victorie în depla
sare, militarii au continuat din plin 
forma bună îfl care se află. Echipa 
a jucat organizat și calm, folosind 
judicios jocul pe extreme și insistînd 
în acțiunile ofensive.

Chiar din primele minute milita
rii au avut inițiativa și. astfel, au 
reușit să obțină 2 cornere în 3 mi
nute. La unul din aceste cornere, 
Constantin a reluat plasat cu capul, 
dar Faur a reținut printr-un frumos 
plonjon. In continuare, jocul se echi
librează. La acțiuni’e bine organi
zate ale echipei C.C.A. dinamoviștii 
ripostează prin contraatacuri pericu
loase. In min. 22. Filip se acciden
tează și părăsește pentru cîteva mi
nute terenul. Rămasă în 10 oameni, 
echipa din Bacău are un moment de 
ezitare de care profila rutinații ju
cători bucureșteni. In min. 23 Bone 
venit în atac, îl deschide lung pe 
Tătaru. care, după o cursă scurtă, 
șutează sec în colțul opus al porții : 
1-—0 pentru C.C.A. Pînă la încheierea 
primei reprize, partida se menține 
mereu echilibrată.

După pauză, chiar în prime'e se
cunde. dinamoviștii egalează. La pri
mul atac al echipei gazdă, Zavoda I 
interceptează mingea și pasează scurt 
lui Bone. Acesta nu arc la cine pre
lungi și dă înapoi spre poarta lui 
Toma, Atent, Drăgoi urmărește și 
înscrie printr-un șut la „păianjen". 
Dinamo continuă să atace și peste 
cîteva minute Asan zguduie bara 
stingă cu un șut dc la 16 ni. 
După 10 minute de la egalare, A- 
Icxandrescu pornește într-o acțiune 
personală, ajunge singur cu Faur, îl 
driblează și cînd să-l ocolească, por
tarul băcăoan îl prinde de picioare. 
Arbilrul acordă lovitură de la 11 ni., 
dar Constantin execută defectuos și 
Faur respinge. Puțin timp după aceasta, 
la un atac dinamovist, Toma iese 
inoportun din poartă și Drăgoi tra
ge spre poarta goală. Gol? Nu! 
Bone respinge cu capul de pe linia 
porții. Faza se repetă aproape. în 
min. 65 cînd Constantin trage pe=te 
poarta goală. In min. 78, bucurește- 
nii înscriu golul victoriei. Cacoveanu 
inițiază o acțiune pe centru, ajunge 
în apropierea careului de 16 m și 
pasează pe dreapta lui Constantin, 
care dc la 12 m de poartă trage pu
ternic pe jos și marchează.

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a con
dus bine, reușind să țină în mînă un 
meci vin disputat.
DINAMO BACAU : Faur — Gio- 

sann, Lazăr. FI. Anghel — VATAFU.

Cîrnaru — Drăgoi. Ciripoi, Asan Fi
lip. PUBLIK.

C.C.A.: Toma — ZAVODA 1I.JVA- 
NESCU ZAVODA I — Jenei, BONE— 
CACOVEANU, CONSTANTIN Alexan- 
drescu. Raksi. TATARU.

ROMEO VILARA

U. T. A. a suferit 
prima infrirtgere!
ARAD 18 (prin telefon). Cei peste 

15.000 de spectatori arădeni an fost 
nemulțumiți de jocul practicat de e- 
chipa gazdă. In acest meci, text'liș- 
tilor le-a lipsit elanul și voința de a 
învinge și in consecință au fost depă
șiți de un adversar care a jucat pru
dent și care, după ce în pruna re
priză a marcat 2 goluri, în cea <E a 
doua, întărindu-și apărarea, a reușit 
sa mențină rezultatul.

Oaspeții au avut inițiativa de Ja în
ceput și chiar în primul minut au pe
riclitat poarta lui Coman prin șutul 
lui Babone. In min. 8 a fost rîndul lui 
D. Munteanu să pună la încercare pe 
portarul arădan. In această perioadă, 
înaintașii echipei locale au jucat fără 
vlagă, cei mai periculoși oameni ai lor 
fiind... fundașul Sziics și mij'ocașul 
Seres, care pa rînd hi încercat poarta 
de la distanță. In min. 35 a survenit 
primul gol: la un atac a Pe'ro’ului 
apărarea lc calnicilor a ezitat s.i in
tervină și mingea pasată de Dridea 
a fost reluată în poartă de P. Mim- 
teanu : 0-1. In imn. 42 S/iics vrîi-d să 
degajeze a pierdut mingea și D. Mun- 
teanu atent, de la 10 metri a marcat 
pe lîrgă Coman: 0-2. In repriza a 
doua, D. Munteanu s-a retras în apă
rare și chiar în primele minute a a- 
vut ocazia să se evidențieze : în ul
tima instanță a salvat o minge în 
corner. După o nouă lovitură de colț 
(min. 63), Marinescu a respins cu mina 
mingea din careu, arbitrul D. Scbulder 
însă în loc de penaHi a accrdat... o 
nouă lovitură de colt. In min. 76 Pîr- 
călab a ratat o ocazie bună. U.T.A. a 
continuat să atace și în min. 85 la o 
nouă lovitură de colț, Marinese i ia
răși a comis henț în careu, de astă 
dată penalizat de arbitru cri 11 metri. 
Pen.altiul tras de Petsehovschi a fost 
apărat de Sfctcn. De notat o altă o- 
cazie ratată de Țîrlea în min. 87. Ra
port de cornere 11-3 (4-1) pentru 
U.T.A. Arbitrul D. Schulder a con
dus partida în general bine, a greșit 
însă neacordînd penaltiul amintit.

U.T.A. : Coman—Sziics. Băciiț II, 
IZGIHREANU—Capaș, SERES—Pîrcă- 
lab, Petschovsclii, Petescu, Pop, Țîr
lea.

PETROLUL : SFETCU — Tendler* 
Marinesen, NEACȘU—FRONEA, Ta-i 
barcea—Pahonțu, D. MUNTEANU, 
Dridea, Babor.e, A. Munteanu.

ST. WEINBERGER—corcsp.

de Paraschiva, care face o cursă pe 
dreapta și centrează la Pereț, în ca 
reul dc 16 ni. Acesta o prelungește lui 
Crăiniceanu, care șutează fulgerător : 
2—0. Cinci minute mai tirziu, bine 
servit de Crăiniceanu, Milea pecetlu 
iește scorul reprizei : 3—0. La reluare, 
asistăm la o scurtă dar infructuoasă 
perioadă de dominare a eonstănțenilor. 
Din min. 60 însă, minerii ies 
și ridică scorul prin același 
ceanu : 4—0.

MINERUL: Kiss — Plev, 
Chercsleș — Szftke, MII1AI.Y 
raschiva. Pal, Milea PEREȚ CRAI- 
NICEANU.

FARUL : Ghibănescu — Florescu, 
Ciuncan, Toma — Datcn, Bibere — 
Moroianu, Olaru, Matei, Meszaroș I, 
Sever

1. C1ORTEA — coresp.

partidei
Farul, cei peste 6000 
și-au părăsit locurile 
continuau să aplaude 
nerului, care au jucat 
nil ratau ocazii clare 
Pali și Crăiniceanu, 
cîștig.i la un scor și 
baliștii de la Farul Constanța au fost 
de nerecunoscut. Aproape toate min
gile le-au greșit, au înghesuit jocul 
cu regularitate pe centru, ceea ce a 
ușurat mult misiunea apărătorilor ad- 
verși. Cel mai bun jucător de pe te
ren a fost extremul stînga Crăini
ceanu.

Jocul începe în nota de dominare a 
gazdelor. Totuși, consfănțenii ratează o 
ocazie mare de gol, în min. 10. prin 
Meszaroș I, iar apoi prin Sever, care 
ezită să tragă, deși poarta era goală. 
Din acest moment asistăm la un asalt 
necontenit la poarta lui Ghibănescu. 
In min.
la 30 m 
lovitura, 
nu, care 
jucători, spre poartă. In cădere, Mihaly 
interceptează balonul și-l trimite în 
plasă' printr-d ,,foarîeCă“ : 1—0. Abia 
pusă la centru, mingea este preluată

la atac 
Crăini-

2
2
2
X
1
1
1
X
1
X
1
X 

aproximativ

(*)
- (A)

vii:
viii.

IX.
X

XI.
XII.

La
333.400 variante.

PW0EXPRES
tragerea din urnă a concursului 

octombrie au fost

26 11 5 12 46 
39 8

Pitești—C.S.M. Reșița (B) 
Rădăuți—Unirea Iași (B) 
Timișoara—Jiul Craiova 

Baia Mare—C.S.A. Sibiu 
Oradea—Recolta Cărei (B) 
Pașcani—Foresta Fălticeni 
concurs au io3t d’puse

Rezultatele
(|)
(fe)

(B)

29, Pereț, faultat de. Florescu 
de poartă, execută foarte bine 
balonul ajunge la Crăinicea- 
îl ridică peste un buchet de

La
expres de duminică 18 
următoarele numere :

Numere de bază :
Ihimcre de rezervă :
Fond de premii : 374.718 lei

rrono- 
extrace

43

Victorie mediată a Progresului București la Cluj
CLUJ 18 (prin telefon). In opt zile 

Știința Cluj a disputat al treilea meci 
pe teren propriu. Dacă în primele 
louă a obținut cîte un punct, în a- 
:esta din urmă formația studențească 
a părăsit terenul învinsă cu 1-0 (0-0). 
Jci 14.000 de spectatori au fost ne- 
nulțuniiți de jocul realizat de Știința 
In schimb, Progresul a dominat mai 
imit și a meritat victoria.

In primele zece minute studenții do- 
nină categoric. La un atac ăl lor, 
Jaricaș oprtște mingea cu mina în 
:areu și arbitrul Sigismund Lupu 
;Focșani), care a condus corect, a- 
:ordă o lovitură de la II m. Mtireșan 
nsă ratează, trăgînd cu mai mult 
le un metru pe lingă bară. După ce 
Progresul domină cîteva minute și ra
tează prin Dinulescu în min. 25. Mal- 
.euță are o ocazie clară în min. S3 
re care însă nu o fructifică. Zece mi- 
mte mai. tîrziu, Ivanstic centrează la 
Vlateianti, acesta șutează, dar Cari 
:aș salvează de pe linia porții, cînd 
iirtaști nu se afla în poartă 1 Dună 
lăuză, Progresul joacă cu multă în-.

snflețire și reușește ca in min. 51 să 
înscrie singurul gol al partidei prin 
Dinulescu, care a reluat în plasă o 
minge șutată de Smărăndescti II în 
bară. Știința domină apoi, dar în a- 
fără de Mtireșan, Costin și Moguț, 
restul jucătorilor se comportă foarte 
s'ab. Înaintașii au tras de patru ori 
pe poartă în tet decursul meciului 
(Progresul a șutat de 12 ori în spațiul 
porții). Spre sfîrșit jocul se animă șl 
ambele echipe ratează alte ocazii. Ra
port de cornere 6-4 (3-3) pentru Știm 
ța. Cei mai în formă jucători au fost: 
Caricaș, Soare, Dinulescu, Smărăn- 
descu 1 (Progresul), Mtireșan, Costin, 
Moguț (Știința).

PROGRESUL : Birtaști—Nedelcu, 
Caricaș, Soare—Smărăndescu I, Pe
trescu—Grigore, Smărăn<descu II, DI- 
nulescti, Mafteitță, V. Gheorghe.

ȘTIINȚA: Moguț—Georgescu, Mu- 
reșan, Costin—P. Emil, Nedelcu J— 
Jvansiic, Mateianu, Marcu. Nedelcu II, 
H. Moldovanm.

1 T1BERIU
V. CACOV.EANU-corespoodenți

Gloria Bistrița

Seria I
REZULTATELE' ETAPEI :

Știința București — Dinamo Galați 
2—0 (6-0)

C.S.M.S. Iași
2—0 (0—0)

Rulmentul Bîrlad — Prahova Ploești 
0-0

Unirea Focșani — Victoria Suceava
2- 3 (1-1) ' .

G.Ș.-M. Rădăuți — Unirea Iasi 1 — 1 
(0-0)

S.N.M. ..Constanta — Victoria Buzău
3- 3 (2—2)

C.F.R. Pașcani — Fcfesta 
0-0

Fălticeni

CLASAMENTUL
1. CS.M.S. Iași 8 7 1 0 25: 7 15
2. Dinamo Galați 8 5 1 2 15: 9 11
3. S.N.M. Constanța 8 4 2 2 13: 9 10
4. Prahova Ploești 8 3 3 2 14:11 9
5. Victoria Suceava 8 4 1 3 11:10 9
6. Rulmentul Bîrlad 8 4 1 3 9:11 9
7. Unirea lași 8 3 2 3 9:10 8
8. Gloria Bistrița 8 3 1 4 11:12 ,7
9. Foresta Fălticeni 8 2 2 4 11:11 0

10. Victoria Buzău 8 1 4 3 9:11 0
11. C.F.R. Pașcani 8 2 2 4 7:14 6
12. C.S.M. Rădăuți 8 2 2 4 9:23 6
13. Știința București 8 2 1 5 10:11 5
14. Unirea Focșani 8 0 5 3 9:13 5

ETAPA VIITOARE Gloria Bistri-
(a — C.F.R. Pașcani, Unirea Foc-
șani — Prahova Ploești, Unirea Iași — 
S.N.M. Constanța, Foresta Fălticeni —• 
Rulmentul Bîrlad, Victoria BuzăuDi
namo Galați, C.S.M. Rădăuți — Știun- 
ța București, Victoria Suceava — 
C.S.MS. lași.

de ieri din categoria B
Sesiia a ll-a Seria a H- r»

REZULTATELE ETAPEI:
A. S. Pompierul București — Car- 

pali Sinaia 2—1 (1 — 0)
Știința Craîova — Drubcta Tr. Sc- 

wnn 1—2 (1 — 1)
Poiana Cî-mpina C.F.R. Timișoara 

0 O’
Metalul Oțelul Roșu — Metalul Tîr- 

goviș(e o (î—3}'
Dinamo Pitești — C.S.M. Reșița 

5_0 (2—0)
Flacăra Moreni — Metalul Titanii 

București 2-0 (2—0)
Știința Timisoara — C.S. Craiova 

4-0 (0—0)
CLASAMENTUL

1. Știința Timișoara 8 5 2 1 2L- 8 12
2. Dinamo Pitești 8 5 1 2 17:12 11
3. Poiana Cîmpina 8 4 3 1 14:10 11
4. Flacăra Moreni 8 5 1 2 15:11 11
5. C.F.R. Timișoara 8 3 3 2 18:11 9
6 Metalul Tirgoviște 8 4 1 3 14:11 9
7. Știința Craiova 8 3 2 3 10:11 8
8. Drubela Ț. Severin 8 2 3 3 9:10 7
9. Pompierul Buc. 8 3 1 4 8:15 7

10. Met. Oțelul Roșu 8 2 2 4 13:18 6
11. C.S. Craiova 8 1 4 3 9:14 6
12. Meta'ul Titanii

București 8 3 0 5 6:11 6
13 Carpați Sinaia 8 1 3 4 10:14 5
14. C.S.M. Reșița 8 2 0 6 12:20 4

ETAPA VIITOARE: Flacăra Mo
reni -— C.F.R. Timișoara. Metalul Ti 
tanii București — C.S. Craiova, Dru- 
beta Tr. Severin — C.S.M. Reșița, 
Știința Craiova — Poiana Cîmpina, 
Știmța Timișoara — Metalul Oțelul 
Roșu, Metalul Tîrgoviște — A S. Pom
pierul București, Carpați Sinaia — Di
namo Pitești.

REZULTATELE ETAPEI:
lud. Sîrmei C. Turzii — Tractorul 

Or. Staîin 1 — 1 (1—0)
Gaz Metan Mediaș — C. S. Tg. Mu-: 

res 3—2 (1—0)
C.F.R. Cluj — C.F.R. Arad 1-0 

(0-0)
C.S.M. Baia Mare — C.S.A Silxiu 

j j ( '
Corvinul Hunedoara — Rapid Cluj 

3—0 (0—0)
C. S. Oradea — Recolta Cărei 4—2 

C-D.
A.M.E.F.A. Arad — Chimia Făgăraș 
2-1 (0-0)

CLASAMENTUL
1. Recolta Cărei 8 5 1 2 14:11 11
2. Corvinul Huned. 8 4 2 2 18 10 10
3. A.M.E.F.A. Arad 8 5 0 3 8 6 10
4. C.S. Oradea 7 4 1 2 15:11 9
5. C.S.A. Sibiu 7 2 4 1 12: 5 8
6. Tractorul

Orașul Stalin 8 3 2 3 9: 6 8
7. C.F.R. Cluj 8 4 0 4 11; 9 8
8. C.S.M. Baia Mare 8 2 4 2 12:1» 8
9. Ind. Sîrmei

Cîmpia Turzii 8 2 3 3 13:12 7
10. Gaz Metan Mediaș 8 2 3 3 12:16 7
11. Rapid Cluj 8 2 3 3 8:13 7
12. Chimia Făgăraș 8 2 2 4 12:16 6
13. C.S. Tg. Mures 8 3 0 5 10:>2 »>
14. CE R. Arad 8 1 3 4 4:H 5

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Ar.M — 
C.S. Oradea, Tractorul Or. Staîin — 
Chimia Fag;”raș, C.S. Tg. Mureș —- 
A.M.E.F.A. Arad, Gaz Metan Me
diaș — Corvinul Hunedoara, C.S.AU 
Baia Mare — C.F.R. Cluj, C.S.A. Si
biu — Ind Sîrmei C. Turzii, Rapid 
Cluj — Recolta Cărei.



niXETISMI

Reprezentativa jeminină a Uniunii Sovietice 
este noua campioană a lumii

Aia luai sfîrșit întrecerile 
celor 900 juniori și junioare

Ecliipa K. 1*. KomÎBBe <i învins 91. P. Ungară și s-a clasai pe Socul
MOSCOVA, 18 (prin teleion de la 

trimisul nostru special). Cu meciurile 
disputate sîmbătă și dumi i:că a luat 
sîîrșit a treia ediție a campion, ttilrii 
mondial feminin de baschet. întrece
rile s-au încheiat cu categorica victorie 
a reprezentativei Ununii Sovietice. 
Baschetbalistele sovict'ce au dovedit 
o excelentă, pregătire tehnică, tactică 
și fhdcăț precum și o • combativitate 
exemplară, calități datorită cărora a 
pub.it realiza această performanță. 
Ecfiîpa R.P. Romîrie a înregistrat o 
frumoasă victorie în fața reprezenta
tivei R.P. Ungare. Echipierele noastre 
au dominat cu r.utor'tate și au avut 
conducerea scorului la diferențe apre
ciabile. Superioritatea formației noas
tre este subliniată din primele minute. 
In minutul 8 scorul era 14 — 6, aroi a 
devenit 16—10, 20—14, 31—20, 35—23 
și repriza s-a încheiat eu 42—24. In 
partea a doua a part'def, baschetba
listele maghiare fac eforturi vădite să 
reducă din handicap, dar acțiunile pre
cise din atac, jocul bun sub ambele 
panouri și dîrzenia reprezentantelor 
noastre fac ca scorul final al partidei 
să fie de 63—49. Buna comportare a 
echipei noastre este subliniată și de 
procentaje: 76% la aruncările libere 
și 53% la cele din acțiune. Datorită 
acestei victorii, echipa R.P. Romîne 
se află pe locul șase în clasamentul 
general. In meciul cu R.P. Ungară, 
punctele echipei noastre au fost în
scrise de: Niculescu 18, Cucuruz 11, 
Predescu 8, Racoviță 8, Voicu 6, Ha- 
ralanibie 7, Krauss 3, Ivanovici 2.

Cele mai bune: Niculescu, Cucuruz, 
Predescu și Racoviță.

Întîlnirea dintre reprezentativele U- 
niunii Sovietice și R.P. Bulgaria, care 
urma să decidă campioana lumii, a 
fost așteptată cu deosebit interes de 
cei peste 15.000 de spectatori prezenți 
în Palatul Sporturilor de la Liijnikî. 
Se cunoștea valoarea acestor două 
puternice echipe și pronosticurile erau 
împărțite. Meciul a început îutr-o notă 
de mare încordare, caracteristică jocu
rilor cu o „miză" rtit de importantă. 
Cele care au inițiativa în primele 
minute sînt baschetbalistele bulgare. 
Ele își impun jocul și reușesc să con
ducă, cu 4—1 și 10—(>. Echipa U.R.S.S. 
continuă să joace sobru, deși este evi
dentă emoția jucătoarelor, manifestată 
prin numeroasele ratări în încercările la 
coș. In minutul 9, antrenorul echipei 
sovietice. Butautas, introduce în teren 
pe Skaidrite, cea mai înaltă jucătoare 
a campionatului mondial (1,9-1 ni) și din 
acest moment raportul de forțe se schim
bă radical. Reprezentativa U.R.S.S. 
egalează în minutul 9 (10 — 10) și 
apoi ia conducerea pe care nu o mai 
cedează pînă la siirșitul meciului. 
Baschetbalistele sovietice practică un 
joc de înaltă valoare și se distanțează, 
cîștigînd partida cu scorul de 51—38. 
Echipa Uniunii Sovietice a realizat a- 
ceastă categorică victorie datorită jo
cului colectiv bine organizat, apărării 
excepționale care a anihilat pe Vol
nova (considerată cel mai bun pivot 
al campionatului) și mediei superioare 
în înălțime, element hotărîtor în lupta

6
de sub cele două panouri. Echipa 
U.R.S.S. a cîștigat pe merit titlul su
prem, dovedind că la ora actuală este 
cea mai bună reprezentativă din lume. 
La acest campionat, LTniunea Sovie
tică a fost reprezentată de următoarele 
baschetbaliste: Nina Maximilianova—• 
căpitană a echipei, Smildzinia Skai
drite, Valentina Kostikova, Maia Otza, 
Nina Paznanicikaia, Raisa Kttznețova, 
Iurate Daktaraite, Zne Kjtsing, Nina 
Arcisevskaia, Nina Eremina, Galina 
Iarosevskaia, Helena Bitner. Antre
nori : Stepas Butautas (principal) și 
Panel Baranov (secund).

Iată rezultatele din ultimele zile și 
clasamentul final al campionatului 
mondial: R.P. Bulgaria—R.P. Polonă 
62—48 (31—20), R.P. Polonă—R.P.D. 
Coreeană 59—38 (23—14), U.R.S.S.— 
R.P.. Romînă 70—39 (37—18), R.P. 
I |1g.‘ r > —[ •' < '
38), R.P. Bulgaria—R.P.F. Iugoslavia 
67—52 (1-1—26), R. Cehoslovacă— 
R.P.D.
R.P. Romînă—R.P.
(42—24), R.P.F. Iugoslavia—R.P. Po-

Aseară, la lumina reflectoarelor, au 
luat sîîrșit pe stadionul Republicii 
campionatele republicane de atletism 
pe anul 1959 pentru juniori și juni
oare. Această importantă manifestare 
atletică, la care au luat parte peste 
900 de concurenți reprezentînd 119 
cluburi și asociații sportive, ,a scos

tate: 1. Ioana Unică (Munca Rm, 
V.) 11,71 m; 2. Eliza Soos (S.S.B. 
Or.) 11,43 m; 3. M. Popovici (Voin
ța C-ța) 11,36 m; 60 m g: 1. Virgi-: 
nia Ciulinaru (C.S.S. Buc.) 9,7 sec —. 
record de junioare cat. a Il-a; 2. 
Margareta Cutui (Oradea) 9,9; 3. M, 
Mihai (Pr. Bite.) 10;0.

(1-1—26), R. Cehoslovacă— 
Coreeană 81—50 (50—22),

l Ingară 63—49

lonă 42—31 (22—20). U.R.S.S.—R.P.
Bulgaria 51—38 (21-16).

1. U.R.S.S. / 7 0 467—263 14
2. R. P. Bulgaria 7 6 1 409—3-19 13
3. R. Cehoslovacă 7 5 2 467—358 12
4. R.P.F. Iugoslavia 7 3 4 317—391 10
5. R. P. Pilonă 7 3 4 358—370 10
6. R. P. Romînă 7 2 5 312—371 9
7. R. P. Ungară 7 2 5 324—437 9
8. R.P.D. Coreeană 7 0 7 299—444 7

MIRCEA COSTE A

Grigors Marinescu (Progresul București) a cîștigat proba de săritură 
in înălțime cu 1,89 m

In a doua etapă a campionatului R- P. R

Danamo Oradea șâ Rapid București 
au oferii un spectacol excelent

In etapa de ieri a campionatului 
masculin de baschet am putut consta
ta că majoritatea echipelor sînt în 
general bine pregătite și că defecțiu
nile inerente unui început de compe- 
t’ție sînt mici și ele vor fi remediate 
pe parcursul întrecerii. O constatare 
la le' de îmbucurătoare este 
că cele mai multe partide 
spectacole atrăgătoare.

Pe prim plan se situează
dintre echipele Rapid București și Di
namo Oradea, desfășurată dimineața 
în sala Giulești. Spectatorii au urmărit 
„cu sufletul la gură" disputa palpi-

și aceea 
au oferit

întîlnirea

fantă dintre aceste două valoroase 
formații. Acțiuni de o rară rapiditate, 
contraatacuri prompte, pătrunderi de
cise, aruncări precise de la distanță 
și de la semi-distanță, luptă inepui
zabilă, iată elemente care au fost în 
permanență prezente în această între
cere. In plus, o evoluție a scorului 
care a ținut încordată atenția publi
cului pînă în ultima secundă. După 
ce avantajul a alternat în permanen
ță, în minutul 40 scorul devine 60-60. 
Cînd mai erau de jucat 60 de secun
de, Mokoș pătrunde sub panou, în
cearcă să arunce la coș, dar este faiil-

tat de Preduîea. Calm, jucătorul 
dean înscrie ambele încercări și

oră- 
face 

ca scorul să devină 62-60 în favoarea 
echipei sale. In ultimele 40 de se
cunde Jianu, Costescu și Ganea au 
prilejul să înscrie din acțiune, dar 
nervoși, ratează și astfel victoria re
vine dinamoviștilor orădeni. Pentru 
frumoasa comportare din această par
tidă merită felicitate ambele echipe 
care au realizat un spectacol exce
lent. Punctele an fost înscrise de : 
Giurgiu 17. Stihar 14, Mokoș 12, Hu- 
poiu 11, Szebestien 6, Vanya 2, pen
tru Dinamo și Cr. Popescu 14, Ganea 
13, Costescu 11, Preduîea 10, Iancti- 
lescu 10 și Jianu 2, pentru Rapid. Au 
arbitrat bine: “ '
Berger.

C. Armășescu și Al.

D. STANCULESCU 
rezultatele înregistrate 
etapei a Il-a : Rap'd 
Dinamo Oradea 60-62

Cluj—Metalul MIG

Iată acum 
în partidele 
București — 
(30-28), Știința 
București 65-58 ( 34-31), Dinamo Tg. 
Mureș — Voința Iași 94-57 ( 39-22), 
Știința București—Știința 
62-58 (35-29), Dinamo ' 
Progresul București 
C.O.A.—Steagul roșu 
72-49 (34-28).

★
In campionatul feminin s-au desfă

șurat doar dotiâ meciuri. încheiate ai 
următoarele rezultate: 
București—Voința Tg.
(18-12), OSM Tg. Mureș—Știința Cluj 
42-34 ( 20-21).

Timișoara
București —• 

47-50 (23-27), 
Orașul Stalin

Progresul
Mureș 46-27

Cr. Popescu a prtmii mingea și intenția sa este urmărită cu atenție 
de Htrpaiu, Sukai Și Costescu

(Foto: V. Bagesc)

Intîlniri internaționale de fotbal
LA BRNO: CEHOSLOVACIA — DA

NEMARCA 5-1 (1-1)
Returul întîlnîrii de fotbal Ceho

slovacia—Danemarca, din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei Europei", 
desfeișurat ieri la Brno, a fost cîști
gat l i mn scor cmiclndent de fotba
liștii cehoslovaci. După cum sc știe, 
în primul meci echipele terminaseră 
la egalitate (2-2). Reprezentativa R. 
Cehoslovace urmează să intîlncască 
echipa R. P. Romîtie în cadrul sfer- 
tuiitoi de finală ale competiției, care 
se desfășoară pînă la 1 mai I960.
LA HELSINKI: FINLANDA—POLO

NIA 1-3 (0-1)
In cadrul jocurilor preliminarii ale 

turneiilui olimpic, reprezentativa R.P.

Polone a debutat cu o victorie. Ju- 
cînd iert la Helsinki cu reprezentativa 
Finlandei, fotbaliștii polonezi au 
ținut victoria cu scorul de 3-1.
LA CARDIFF: TARA GALILOR 

ANGLIA’ 1-1 (0-1)
Noua echipă a Angliei, pe care o 

pregătește selecționerul unic W. Win- 
teri/ottom, a dat satisfacție în primul 
ei meci din actualul sezon. La Car
diff, fotbaliștii englezi au dominat 
majoritatea timpului conducînd pînă 
în u'timwl minut al partidei prin go
lul marcat de interul dreapta Grea
ves (min. 25). Egalarea a survenit 
cu cîteva secunde înaintea fluierului 
final, galezii înscriind prin Moore.
LA STOCKHOLM: SUEDIA—NOR

VEGIA 6-2

ob-

(Foto: T. Roibu)
CAT. A II-A. Ciocan:nos-în evidență progresul 

tru ia juniori în anul
Iată rezultatele înregistrate:

Ziua a H a
JUNIOARE CAT. I Greutate: 

Anca Gurău (Pr. Buc.) 13,00 m; 
II. Stoica (Pr. Buc.) 11,41 m; 3. M. 
Wittgenstein (Pr. Buc.) 11,29 m; 
200 m: 1. Christa Maksai (Rec. Buc.) 
26,0 sec.; 2. II. Zili (Din. Buc.) 
sec; 3. I. Gergely (Rapid Cluj) 
sec; ștafeta 4x160 m: 1. Dinamo 
(lonescu, Gheorghe, Fota, Zili) 
sec; 2. or. București 52,9; " 
Harghita Tg. M. 53,0 sec.

JUNIORI CAT. I: i
1. Petre Astafei 
p (100 ni : 11,6;
înălțime : 1,60 m; 
32.43 m; prăjină: 
viii (C.S.S. Buc.)
I, 65; 16,8; 38,89 ;
vei (S.S.E. Oradea) 3272 p (12,1 ;
II, 60; 1,70; 15,9; 38,73 ; 2,90; greutate:
1. I. Moisescu (Constr. Cluj) 14.62 
m ; 2. C. Brațovani (Pr.’Tim.) 14,49 
m; 3. 1. Bog (S.S.E. Or.) 14,1.9 ni ; 
110 m g: 1. Mircea Axente (Din. 
Buc.) 15,0 sec; 2. A. Deak (C.F.R. 
CI.) 15,6; 3. A. Lupaș (Șt. Tim.) 
15,6 ; înălțime : 1. Gr. Marinescu (Pr. 
Buc.) 1,89 m; 2. E. Ducu (Pr. Buc.) 
1,89 m; 3. V. Păltineanu (C.C.A.) 
1,83 m; disc: 1. V. Sălăjau (Met. C. 
Turzii) 50,38 ni ; 2. L. Cotler (Din. 
Buc.) 47,60 m; 3. K. Sokol (Harghi
ta) 46,69 m; 200 m: 1. Anton Diaco- 
rtu (Din. Buc.) 23,1 sec; 2. A. Sta- 
matescu (C.S.S. Buc.) 23,4; 3. V. 
Popescu (Sc. sp. UCFS Cr.) 23,8; 
1500 m. obstacole: 1. C. Paghidas 
(IMS Roman) 4:31,8; 2. G. Egyed 
(C.F.R. Cluj) 4:36J5; 3. AL Magya- 
rosi (St. Cluj) 4:42,0; 4. I. Măzăran 
(CSS Banatul) 4:43,8; ștafeta 4x400 
m: 1. Dinamo Buc. (Prăjesctl, Bott- 
rearat, Diaconii, Ciobanti) 3:33,0; 2. 
Corvinul Utined. 3:40,2; 3. C.S.S. 
Buc. 3:40,6; 1500 m: 1. Fr. Baban 
(St. Cluj) 4:12,6; 2. V. Chiciirus
(Trac. O. St.) 4:14,5; 3. C. lăncii 
(Pr. Buc.) 4:15 5; 4. A. Schîra
(U.T A.) 4:17,9.

JUMOARE CAT. a H-A: greu-

atletismului 
1959.

1.
2.

JU MIORI
1. D. Georgescu (Din. Buc.) 52,23 m 
— record de juniori cat. a 11-a ; 2.. 
D. Gheorghiu (Bacău) 51,99 ni; 3. I. 
Bărbuță (C.S.S. Buc.) 40,65 m;

Simionescu (C.S.S. 
m; 2. A. Cristea (C.S.S.'

o.

27.3
27.4 

Buc.
52,8 
C.S.

llexatlon : 
(C.S.S. Buc.) 3521 
greutate: 11,86 m; 

110 m g: 15.9 ; disc: 
3,80 m); 2. Af. Sa- 
3455 p (12 2; 12,25; 
3,80) ; 3. N. Maco- a o \ ‘>070 ~ /IO 1 .

(C.S.S. 
prăjină: 1. E. 
Buc.) 3,42 
Buc.) 3,30 m; 3. I. Pîrvulescu (St 
Buc.) 3,10 m; 
(Harghita) 55,79 
(Banatul) 51,00 m; 3. T. Bihari (S.S. 
E. Or.) 50,43 m; lungime: 1. E. Jer- 
gler (Pr. Tim.) 6,25 m; 2. C. Stroe 
(Banatul) 6,24 m; 3. M. Calnicov 
(Din. Buc.) 6J7 m; 4x100 m: Dinamo 
Buc. (Croitorii, Mirciulescu, Popescu, 
Calnicov) 46.5 sec — record de ju
niori cat. a Il-a ; 2. C.S.S. Buc. 46,9; 
3. reg. Stalin 47,8 sec.

CIȘTIGATORII PROBELOR 
ULTIMEI ZILE

JUNIOARE CAT. I : pentatton : Ade
la Einsiexller (C.F.R. Tim.) 3578 p) 
disc: Olimpia Cataramă (Șc. sp. 
U.C.F.S. C-'itng) 46,75 m ; 400 ni:
Waltraute Klimen (Din. Or. Stalin) 
60,7 sec. : 80 mg : Karin Artz-lonescu 
(Progr. Buc.) 12,4 sec.

JUNIORI CAT. I: prăjină: Afauasie 
Savin (C.S.S. Buc.) 3,82 m; 3000 m : 
Iosif Biro (S.S.E. Oradea) 9:23,6 ; 
suliță: Cornel Brașovan (Pr. Tim.) 
54,98 ni ; 200 mg : Iosif Ferencz (S.S.E. 
Oradea) 26,5; ciocan: Adalbert Kz 
roly (Șt. Cluj) 47,50 in; Iriplu-salt ■. 
Niculae Ionel (Spartac Buc.) 14,24 mj 
ștafeta 4X190 m: Dinamo Buc. 44,2 
sec.

JUNIOARE CAT. A II-A: 500 m: 
Aurica Popovici (I.M.S. Roman) 1:21,0; 
ștafeta 4X100 m: C.S.S. București 
52,9; lungime: Virginia Ciulinaru 5,06 
ni; suliță: Rodica Bucea (Banatul) 
31,13 m : înălțime : Voroneamt 1,60 m.

JUNIORI CAT. A II-A: greutate: 
Etician Stănișteanu (Șc. sp. U.C.F.S. 
Giurgiu) 14,82 ni; 80 m: Mihai Mu- 
reșan (S.S.E. Mediaș) 9.4 sec: 1090m: 
Jenger Ion (C.F.R. Cluj). 2:43,3; tria- 
tlonj MRiai Marinescu (Pr. Buc.)

suliță: 1. W. Sokc 
m; 2. D. Marian

1645 p.

PE SCURT
• LA 17 OCTOMBRIE au plecat în 

R. D. Germană marii maeștri sovie
tici Efim Gheller și Mark Taitnanov 
pentru a lua parte la turneul interna
țional de șah de la Dresda. Și-au mai 
anunțat participarea la acest concurs 
maeștri ciuioscuți din R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R.P 
Polonă și alte țări.
• CUPA EUROPEI la ginmastică 

va reuni la actuala ediție sportivi din 
21 de țări, printre care'U.R.S.S., An
glia, R. Cehoslovacă, Finlanda. R. P 
Butgari j. Luxemburg. Campionul mon 
dial Boris Sahl in nu va putea parti 
cipa, deoarece s-a accidentat îii timpul 
antrenamentelor. Uniunea Sovietică va 
fi reprezentată astfel da tînărut gim
nast Pavel Stolbov. Alături de el can
didează cit mari șanse cehoslovacul Fer
dinand Danis șl gimnastul Joseph 
Stoffel din Luxemburg.

• LA BELGRAD a început ultimul tur 
din cadrul turneului candidațitor la 
titlul mondial de șah. In runda a 22-a, 
disputată aseară, Tal la învins pe 
Smîslov. Restul partidelor s-au între
rupt. Keres are avantaj la Fischer. 
In clasament conduce Tai cu 16'/2 p., 
urmat de Keres 14 (1) p.

® CAMPIONATELE de gimnastică 
ale Scamdîrraviei, desfășurate recent, 
s-au încheiat cu victoria finlandezilor, 
pe echipe, și a finlandezului Kestola, 
la individual.

o IN CAMPIONATUL unional de 
hochei pe gheață s-aii .mai înregistrat 
următoarele rezultate: Dinamo—Ili- 
mik 4-2, Aripile Sovietelor—Spartak 
6-1, Ț.S.K.M.O.—Ilimik 7-2.

a IN PRIMUL MECI susținut la 
Moscova, echipa de handbal în 7 
Straitel din R.P. Polonă a jucat cu 
echipa asociației Trud. I landbaliștii 
sovietici au cîștigat cu 18-8 (12-6).

Primul meci în R. P. Chineză 
al selecționatei de fotbal

a Algeriei Libere
16 octombrie a sosii la PekinLa

echipa selecționată de fotbal a Algeriei 
Liltere, pentru a susține mai multe în- 
tîlniri prietenești cit echipele din R.P. 
Chineză. Din selecționata algeriană 
fac parte jucători ciuioscuți. care au 
părăsit cluburile profes'oniste franceze 
în semn de solidaritate cu lupta de 
eliberare a poporului atgerian. La Pe
kin, sportivii algerieni au fost primiți 
cu multă căldură de reprezentanți ai 
Comitetului pentru cultură fizică și 
sport al R.P. Clfneze.

Ieri, la Pekin, selecționata Algeriei 
Libere a susținut primul meci din ca
drul turneului, îutrecînd cu 4—0 o se
lecționată a orașu'ui Șenian. Fotbaliș
tii algerieni au fost răsplătiți cu nu
meroase aplauze de călre publicul 
spectator, pentru înalta calitate a jo
cului practicat.

(Agerpres)
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