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Duminică 23 octombrie Ia ora 20 
s-a înapoiat în București tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
condus delegația R.P. Romîne la cea 
de a 15-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite, 
precum și tovarășii Leonte Răutu și 
Ștefan Voitec.

Cu același tren au sosit și tova
rășii Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu 
și Alexandru Drăghici care au înso
țit pe membrii delegației romîne de 
la intrarea pe teritoriul țării.

La sosirea în gara Băneasa to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Leonte Răutu și Ștefan Voitec au 
fost întîmpinați de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Ion Gheorghe Maurer, 
xandru Moghioroș, Dumitru 
general de armată Leontin Sălăjan, 
Mihai Dalea, Janos Fazekaș, membri 
ai Comitetului Centra! al P.M.R., mi
niștri, membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători ai in-

Ale- 
Coliu,

stituțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai pre
sei străine, numeroși oameni ai 
muncii.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La coborîrea din tren tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
tovarăși cu care a călătorit au fost 
întîmpinați cu urale și aclamații în
delungi.

Un grup de pionieri au oferit bu- 
chete de flori conducătorilor partidu
lui și guvernului.

In fața gării Băneasa, de-a Iun-, 
gul șoselei spre oraș se adunaseră 
zeci de mii de bucureșteni care au
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Primirea în
CURI1CI 23. De la trimisul special 

Agerpres. —
Duminică dimineața trenul cu care 

a călătorit în drum spre patrie tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum 
și tovarășii Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec, a sosit în gara de frontieră 
Curtici.

La sosirea pe teritoriul țării noas
tre, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți membri ai delegației 
romîne au fost salutați de tovarășii 
Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu și 
Alexandru Drăgh:ci, veniți în întîm- 
pinare.

De asemenea, pentru a întîmpina 
delegația au venit tovarășii Petre 
Blajovici, prim-secretar al Comite
tului regional Timișoara al P.M-R.,

Cupa Agriculturii un sueces a!
HUEDIN 23 (prin telefon de. laUv 11111 Uv ULIU 111 vy ICI Li veil C uU * A A * * «

salutat cu căldură și entuziasm peY^r^m‘su^ nostru). ~ Azi dupa-amiaza, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,”a avut loc pe stadionul Vlădeasa din 
au aclamat îndelung pentru Partidullocalitate închiderea festivă a celei 
Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul'"de a H-a ediții 
său Central. (Agerpres) "turii". Ultimele întreceri s-au dispu-

gara Curtici

a „Cupei Agricul-

re
ntai 
pro- 

men- 
două 
1 la 

jii.iivfu-i băieți și la fete în clasamentul g_e- 
P.M R., "neral. Iată rezultatele obținute în 
Sfatului ^.ultima zi a întrecerilor de atletism.

Lungime junioare: 1. Elza Teiss (re- 
i Stalin) 4,27 m, 2. Agneta

.-tat duminică dimineața. Atleții 
”giunii Stalin s-au dovedit cei 
i.buni, terminînd în majoritatea 
--belor pe primele locuri. Ei și-au 
"ținut avantajul din primele 
■■zile, reușind să ocupe locul

Ioan Gluvacov, secretar al Comitetu
lui regional timișoara al 1 
loan Beldean, președintele
Popular regional Timișoara, Eugen. ----
Petruț, prim-secretar al Comitetului-Âgiunea 
raional Arad al PM.R., Ștefan Oniță, fToth (Baia Mare) 4,19 m, 3- Doina 
președintele Sfatului Popular raional" Codreanu (Hun'»^'”’-’' A 19 
Arad și alți conducători ai organe-•■ 400 m senioare: 
lor locale de partid și de stat, nu-"(rȘg!unea Stalin) — _ , _
meroși locuitori din Curtici și din îm-.-Mirgheș (Oradea) 72,5 sec.,^3. Elișa- 
prejurimi, care au făcut tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și celorlalți 
membri ai delegației o caldă și entu-" 2:13,1,

președintele Sfatului Popular raional

lor locale de partid și de stat, nu-

Codreanu (Hunedoara) 4,12 m ;
: 1. Olga Zammer

(regiunea Stalin) 66,5 sec., 2. Emilia

beta Lazăr 74,8 sec. ; 800 m ju
niori: 1. Andrei Sopos (R.A.M.)

2. Traian Negrilă (regiunea
ziastă primire. Grupuri de pionieri Șl (°iza

500 de spectatori au aplaudat dumi
nică dimineață echipa campioană 
— Vulturul Mintiul Gherlei (reg. 
Cluj). Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine Progresul Sîngeor- 
giul de Pădure (R-A.M.), Stăruința 
Borș (reg. Oradea), Recolta Cincu 
(regiunea Stalin). In fiecare zi, mai 
ales după-amiezele, sportivii oaspeți 
își aveau „galeria" lor. Erau gaz
dele la care locuiau. Atenția gazde
lor i-a însoțit pretutindeni. în clipa 
plecării sportivilor au loc scene emo
ționante. Se schimbă adrese, se în- 
mînează buchete de flori, se reînoiesc 
promisiuni de a se reîntoarce vi
zitele...

Actuala ediție a „Cupei Agricul
turii", începînd de la prima etapă și 
pînă la faza finală, a adus o impor
tantă contribuție la întărirea priete
niei dintre sportivii celor șase re
giuni. De asemenea, între sportivi

sportului sătesc
fiu avut loc discuții numeroase 
privire la munca lor de fiecare 
Colectivistele din Borș (reg. Oradea) 
renumite pentru succesele obținute 
în munca lo-r pe ogoare, au discutat 
îndelung cu colectivistele din Bod 
(regiunea Stalin). Ultimele au avut 
ce învăța. Fiecare membră a echipei1 
de volei a fetelor din Borș are peste 
130 de zile muncă și toate sînt frun- 
tașe în muncă. Voleibaliștii de la 
centrul experimental Gura Sada —4 
reg. Hunedoara — după ce i-au ctH 
noscut pe fotbaliștii de la GjA.S* 
„Axente Sever" au discutat îndelung 
cu aceștia în legătură cu altoirea 
noilor soiuri de viță. Despărțirea a 
fost însoțită de regrete reciproce* 
La anul se vor întîlni însă din nou* 
Pînă atunci se vor strădui să ob-i 
țină noi succese în muncă și sport*

OTTO BENKO

cu 
zi.

tineri colectiviști le-au oferit buchete 
de flori.

Teiss (regiunea Stalin) 11,5 sec., 2. 
■■Paraschiva Szasz (RAM.) 11,7 sec.,

Trenul și-a continuat apoi drumul ÂI3- Vioara Seran (Oradea) 12,1 sec. 
” Așa cum lăsau să se întrevadă re- 
Â ’ zultatele anterioare, de la fazele de 
■■raion și cele de regiune, cei mai 
' 1 buni popicari s-au dovedit a fi spor- 
-■ tivii din Miercurea Nirajului. Ei i-au 
” întrecut pe sportivii din regiunile 
- 1 Baia Mare, Oradea și Stalin. Finala 

dâ-”la fotbal, la care au asistat peste 
gu-IÂlOOO de locuitori ai comunei Almaș, 
de--s-a terminat cu un rezultat.de ega- 

• ~..." litate : 0—0. Fotbaliștii de la Spar- 
, prin..tac Crasna (reg. Cluj) au devenit

care a trecut trenul, la Deva, Alba Iu-” totuși campioni fiind... cu 23 de ani 
lia. Blaj, Copșa Mică,51ediaș, Dum-..mai tineri decît cei de la Recolta 
brăveni, Azuga, Bușteni, Sinaia, Băicoi-- „Axente Sever". In cele trei zile dt> 
și altele, mii de oameni ailați pe pe-”î„l1CT.cll, 
roanele gărilor au aclamat călduros--drăgit voleiul.
. -   ------ S-™ ■j'—v. -j , _ avvov p, m vea ut < aiu
și pe ceilalți conducători ai partidului.. prin munca voluntară a sportivilor

spre București.

Salutul cald al oamenilor muncii
Pe întregul parcurs, zeci de mii de 

oameni ai muncii au salutat cu căldură 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
i-au exprimat mulțumirea și calda re
cunoștință pentru activitatea desfășu
rată la sesiunea Adunării Generale a 
O-N.tl., unde a afirmat cu putere vo
ința de pace și colaborare internațio
nală a poporului romîn.

La Arad, Săvîrșin și Simeria, la 
Sighișoara, Racoș, Orașul Stalin, Pre
deal, Cimpina și Ploiești — localități 
unde s-a oprit trenul, oameni -----
cii în frunte cu conducători 
nelor locale de partid și de 
înconjurat cu dragoste, într-o 
ră de puternic entuziasm, pe

veniți în iutitnpinare. Pionieri au 
ruit conducătorilor partidului și 
vernului cravate roșii și insigne 
pionieri, nenumărate buchete de fiori.

In alte numeroase localități

Campionatul de pentatlon modern al armatelor prietene

M. Teichgraber a trecut pe primul loc in clasamentul 
general individual, iar Honved continuă să conducă

in cel pe echipe

ai mun- 
ai or gu
stat au 
atmosfe- 

, r_ membrii 
delegației, !e-au urat bun sosit pe pă- 
mîntul patriei. In timpul opririi trenu
lui tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a stat de vorbă cu oamenii muncii

și altele, mii de oameni ailați pe pe-

pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej-----1-- x*.—. -
și guvernului. 4- din

Atmosfera sărbătorească, manifesta-"pi____
țiile pline de entuziasm ale oamenilor ■■ După terminarea 
muncii pe parcurs au constituit o pu-" " 
ternică expresie a dragpstei profunde’.
a poporului pentru Partidul Muncita-”. , , . . .
resc Romîn, pentru Comitetul său Cen-"^re ^oca'nici> lar proaspeții 
trai în frunte cu tovarășul Gheorghe-■ nor>
Gheorghiu-Dej. (Agerpres) T echipele participante la finală. Gci

întreceri, sătenii din Sîncrai au în- 
„ . Terenul construit cu

acest prilej în curtea școlii de 7 ani

localitate și a celor 150 de 
pionieri a cunoscut o vie activitate. 

. " ' i întrecerilor și în
timpul pauzelor dintre ele s-au în- 
cins veritabile competiții sportive în- 

„antre- 
nu erau decît voleibalistele din

Faza a treia a campionatului republican de motocros
GH. IONIȚĂ (C.C.A) ÎNVINGĂTOR LA 250 Șl 350 cmc -ta 175 cmc CÂȘTIGĂTORUL 

VA FI DECIS DE F.R.M.
trimi-CIMPINA 23 (prin telefon dc la 

sul nostru). 0 vreme splendidă, un pu
blic numeros (cifrat la aproape 30.000 
de spectatori) și o organizare excelentă, 
iată cadrul în care s-a desfășurat 
de a treia fază a campionatului 
blican de motocros. Participan|ii u-a.u 
rămas datori: ci 
tacol sportiv 
o îmbucurătoare 
că.

Disputa la 175 
neașteptat. După 
un tur înainte de sfîrșit, M. Dănescu 
schimbă mașina, căreia i se defectase 
cutia de viteze, cu colegul său de club 
Eugen Kerestes. Arbitrul de sosire ac
ceptă această situație (dovadă: îi în
registrează sosirea ca învingător). Apoi, 
contcstîndu-se valabilitatea bolărîrii, se 
apelează la regulament. Dar în regula
mentul elaborat de către F.R.M. nu 
este prevăzută această situajie și, fi
rește, nici rezolvarea ei 1 Juriul con
cursului s-a întrunit pentru a lua o ho- 
tărîre. Celor 30.000 de spectatori care 
au așteptat pe traseu... dezlegarea enig
mei nu le putem oferi nici acum deci
zia juriului; declinîndu-și competenta, 
membrii juriului au înaintat contestația 
biroului federal spre judecată. Iată pe 
scurt filmul probelor: 175 cmc. Din pri
mul tur se instalează la conducere Mi
hai Pop, urmat de Traian Macarie, Tu
dor 1’opa, Mihai Dăncscu, Iosif Popa 
Ș. a. Dinamovistul M. Pop merge exce
lent și-și creează avans cu fiecare tur, 
dar în turul 4, cînd conducea autoritar, 
i se defectează cutia de viteze și este 
obligat să abandoneze. In acest timp 
M. Dănescu face eforturi mari pentru a 
reface pozi(ia. In turul 1 reușește să

au oferit 
pasionant 

ascendentă

cea 
repu-

spcc-un
dovedind 

valori-

cmc. a avut
o luptă dramatică, cu

un final

preia conducerea. Cînd se părea că to
tul e lămurit și că problema învingăto
rului este rezolvată, chiar la intrarea 
în ultimul tur (al 14-lea) i se defectea
ză și lui cutia de viteze. Așa cum am 
mai arătat, el găsește rezolvare 
schimbarea mașinii.

250 cmc. Instalat de la început 
conducerea cursei, Gh. Ionifă își 
gură victoria fără emo(ii. Pe planul 
doi se desfășoară însă o luptă pasio
nantă. Grigore Berenyi și Vasile Szabo, 
dcspărti|i de cîtev.i puncte în clasamen
tul general, își dispută cu îndîrjirc 
șansele. Merg roată lîngă roată mai 
bine dc jumătate din cursă. Vasile 
Szabo încearcă de cîteva ori să-l depă
șească pe Berenyi, dar nu reușește. In 
ultimul tur, cînd atacă decisiv, se lo
vește de un jalon și cade, picrzînd ast
fel posibilitatea de a mai ocupa locul 
2. Cu două ture înainte de sfîrșitul 
cursei abandonează Ccmescu din cauza 
unei defecțiuni.

350 cmc. Hugo Sitzler (Metalul Bus) 
pleacă primul, urmat de Ioni(ă, Ccr- 
nescu și V. Szabo. La încheierea primu
lui tur, Gh. Ioniță trece în fruntea 
cursei. Un tur mai tîrziu Cemescu — 
într-o formă foarte bună în această zi 
— îl depășește pe Ionijă șl forjează. 
Chiar în acest moment V. Szabo arc o 
defecțiune și pierde un tur (aproxima
tiv 4 minute) pentru a repune mașina 
la punct. Iu fruntea cursei, lupta con
tinuă să se dea între Cernescu și Ioni- 
tă. Reprezentantul C.C.A. (Gh. Ioniță) 
încearcă de cîteva ori să treacă de di 
namovistul M. Cernescu, dar nu reușește. 
In turul 6 arc loc o fază decisivă: Gh 
Ioniță atacă din nou. M. Cerpescu 
cade. Cu avansul luat, în această .situa-

prin

la 
asi-

ție, Ioniță nu mal poate fi ajuns și 
termină proba pe primul loc, cîștigînd
detașat.

Clasament: 175 cmc (clasament pro
vizoriu comunicat de juriu pînă la ho- 
tărîrea biroului federal): 1. Mihai Dă- 
nescu (C.C.A.) 8 p. 2. Traian Macaric 
(Dinamo) 6 p, 3. Șt. lancovici (Me
talul Buc.) 4 p, 4. Iosif Popa (Dina
mo'
P,

) 3 p, 5. Tudor Popa (Dinamo) 2
6. C. Nedelcu (Dinamo) 1 p. 250

H. NAUM
(Continuare în pag. a 2-a)

Două au fost momentele mai im
portante din proba de tir, disputată 
ieri pe poligonul Tunari în cadrul 
campionatului de pentatlon modern al 
armatelor prietene. Primul dintre a- 
cestea s-a produs chiar la începutul 
concursului, în prima din cele trei 
serii disputate cu acest prilej. Pe 
standul de tragere se aflau alături pri
mii doi clasați în clasamentul ge
neral individual : H. Sulajnis (Legia) 
și M. Teichgraber (Vorwărts). 
reuși oare concurentul ț 
realizeze ceea ce nu 
proba de scrimă adică să treacă pe 
primul loc în clasamentul general ? 
Iată întrebarea pe care și-o puneau 
toți cei prezenți Ieri la poligonul 
Tunari, în clipa în care a răsunat 
pentru prima oară comanda : „Foc 1“

Mai calm, Teichgraber realizează 
chiar de la început punctaje supe
rioare : 47 — 48 — 49 față de 
45 — 46 — 48. Ultima serie este 
în avantajul concurentului polonez : 
48 față de 46. Arbitrii anunță to
talul : Teichgraber 190 puncte — 
Sulajnis 187 puncte. Reprezentantul 
echipei Vorwărts este învingător și

.. Va 
german să 

a putut în

diferența cu care a cîștigat îi este 
suficientă pentru a trece pe primul 
loc în clasamentul general.

Al doilea moment important a in
tervenit în timpul celei de a doua 
serii, cînd reprezentantul nostru Gh. 
Tomiuc a tras slab, ceea ce a deter
minat ca echipa C.C.A. să fie ajunsă 
de formația TSKA. Apoi, în cea de 
a treia serie, Nikolai Tatarinov l-a 
întrecut pe D. Țintea și astfel în 
clasamentul general pe echipe TSKA 
a trecut pe locul al doilea, iar C.CĂ. 
pe locul trei.

Tot în cea de a treia serie s-au 
realizat și cele mai bune rezultate 
ale probei. Pentru primul loc în a- 
ceastă probă și-au disputat întîieta-i 
tea Janos Body (Honved) — reali-i 
zatorul unei excepționale „serii" de 
50 (5 focuri în 10 !) — și Kazimierz 
Mazur (Legia). Ambii au obținut în 
cele din urmă 191 p. pentru care au 
primit 920 de puncte. Pe primul loc 
s-a clasat însă K. Mazur (Legia).

CALIN ANTONESCU '

(Conțin nare în pag. a 4-a)

In revanșa întîlnirii dintre repre
zentativele masculine de baschet ale 
R. P. Romîne șî R.S.F.S.R., baschet- 
baliștii romîni au realizat la Rostov 
pe Dom o frumoasă victorie cu scorul 
de 72—67 (38—31). Echipa romînă a

Joc frumos la Iași

2-2, după ce Dinamo București a
IAȘI, 23 (prin telefon). Evoluția 

liderului a fost așteptată cu mult in
teres, dovadă numărul mare de spec
tatori (peste 20.000). Meciul a plăcut 
atît datorită dinamismului, cît și lup
tei dusă pentru victorie de ambele 
echipe. C.S.M.S. și Dinamo au făcut 
eforturi serioase — în limitele sporti
vității — pentru cîștigarea celor două 
puncte. Dinamoviștii au ratat o vic
torie pe care o puteau obține, mai 
ales dacă ținem seama de faptul că 
la un moment dat conduceau cu 2—0 
(prin golurile înscrise de Ene II în 
min. 14 și Eftimie în min. 17). Dar 
aceasta nu s-a întîmplat pentru că:

1. Florea, portarul ieșenilor, a făcut 
o partidă foarte bună, salvînd goluri 
gata făcute, mai ales în repriza a 
doua1 „ -' '

1 a reușit în 
să facă față atacului

2. Apărarea ieșeană 
mare măsură să f~?f 
dinamovist, care se părea (așa cum 
începuse: cu acțiuni în viteză și 
schimburi de locuri derutante, bine 
sprijinite de cei doi mijlocași) că va 
face ca balanța victoriei să încline 
de partea sa. La 2—0, nici specta
torii ieșeni nu se mai îndoiau de 
acest lucru, deoarece jucătorii de la 
C.S.M.S. se găseau cu greu, acționau 
pripit, nereușind să amenințe poarta 
lui Uțu. Spre finele primei reprize 
ieșenii și-au revenit și Voica a reluat 
cu capul o centrare a lui Demien: 
1—2 (min. 41).

3. După pauză, presiunea gazdelor 
se intensifică datorită unei puteri de 
luptg ffiai mari. Contraatacurile se

avut inițiativa din 
mai buni jucători 
au fost Nosievici 
au înscris și cele 
(Agerpres)-

primul minut. Cei 
din echpa R.P.R. 
și Novacek, care 

mai multe puncte.
I

condus cu 2-0
succed cu rapiditate. Rînd pe rînd* 
Dram și Matei ratează situații clare* 
In schimb, mijlocașul Alexandrescu., 
nu scapă ocazia și, excelent servit de 
Avasilichioaie, egalează : 2—2. (miaț 
56).

Arbitrul C. Ianopol — Constanța « 
condus bine echipele:

C.S.M.S.: FLOREA-Scarlat, MCM 
ȚOC, Dragomiresctt-Alexandresctt, Dons 
DRAM, MATEI, Voica, Avasilichioaie* 
Demien.

DINAMO: Uțu-Popa, Nunweiller
III, Panait-V. Alexandru, Dragomirs 
V. Anghel, Țîrcovniou, Ene II, Eftie 
mie, Selimesy.

P. GODKEA, A SC AU NAȘ J 
--------- gQr?sfc

rezultat.de


Ieri, în
Caracteristic etapei de ieri a cam

pionatului feminin de volei a fost în
trecerea între echipele bucureștene și 
cele din țară. Din acest „meci" au 
ieșit-învingătoare echipele bucureștene. 
Scor: 3—1. într-adevăr, din cele pa
tru partide disputate ieri în Capitală, 
formațiile oaspe au pierdut trei. O 
singură excepție : C.S.M. Cluj, care a 
cîștigat partida cu Sănătatea Bucu
rești. Iată cîteva amănunte asupra 
acestor partide.

BUCUREȘTI: Rapid-Progresul 3—0 
(8,10,9). Deși a pierdut din nou cu 
3—0, Progresul s-a comportat mai 
bine decît în prima etapă. Uneori a 
practicat un joc la nivelul învingă
toarelor. Rapid a pierdut multe puncte 
la preluarea serviciilor, capitol la care 
antrenorul Meadu va trebui să insiste 
la viitoarele ore de pregătire. Ana 
Păunoiu și Antoaneta Maricuța (Ra
pid) s-au dovedit mai constante în 
comportare. De la Progresul Eugenia 
Metopadov a fost la fel de bine ins
pirată în atac și în apărare.

BUCUREȘTI : Dinamo-C.S.M. Sibiu 
3—0 (5,0,5). La fel ca și în toamna 
trecută, C.S.M. Sibiu a început slab 
campionatul. Tn meciul de ieri sibien- 
cele s-ati arătat nepuse la punct cu 
pregătirea și. în plus, au acționat fără 
curaj în fața echipei campioane, care, 
deși nu s-a comportat la valoarea sa 
obișnuită, a obținut o victorie meri
tată.

BUCUREȘTI : C.P.B.—Farul Cons
tanța 3—1 (15—7, 15—12, 8—15,
15—6). Așteptată cu mult interes, 
■ceasta partidă a corespuns în bună 
măsură. Meritul revine în cea mai 
mare parte învingătoarelor: mai ruti
nate și mai calme în momentele de
cisive decît constănțencele. Jucătoa
rele de la Farul, emoționate probabil 
datorită apariției în fața publicului 
bucureștean, au pierdut multe situații

campionaiul feminin
favorabile. Elena Florea, Maria Ursu- 
lescu (C.P.B.) și Elisabeta Goloșie 
(Farul) au fost cele mai bune jucă
toare de pe teren.

BUCUREȘTI: Sănătatea-C.S.M. Cluj
2— 3 (15—9, 6—15, 7—15, 15—9,
9—15). Meci echilibrat, dar de valoare 
tehnică scăzută. Clujencele se prezintă 
mai slab pregătite decît în campio
natul trecut. Sănătatea — în schimb 
— s-a comportat mai bine decît în 
meciul de debut.

BUCUREȘTI: Metalul-Știinta Cluj
3— 1 (15—6, 11—15, 15—11, 15—13). 
Rezultatul ar părea o surpriză, pentru

că Știința Cluj are în momentul de 
față un lot valoros, dar încă nesudat. 
Metalurgistele s-au comportat la va
loarea lor reală obținînd o victorie 
frumoasă.

ORAȘUL STALIN: Olimpia-Țeșă- 
tura Iași 3—1 (15—13, 15—5, 12—15, 
15—5). învingătoarele au jucat mai 
bine și au fost mai hotărîte în acțiuni 
decît adversarele lor. Jocul nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic superior, 
dar a plăcut pentru dîrzenia cu care 
ambele formații și-au apărat șansele. 
(P. Dumitrescu-cor&so.).

Blocajul jucătoarelor de la Rapid n-a putui „stopa" acțiunea Eugeniei 
Metopadov. (Fază din meciul Rapid—Progresul 3—0).

Foto: Gh. Dumitru

Tînărul A. Belodi a terminat
la egalitate cu A. Gănescu!

Ieri dimineață, în sala de festivități 
a Institutului „Pasteur", s-au întîlnit 
echipele Progresul și Constructorul în 
cadrul etapei a treia a competiției 
„Cupa F. R. Box". Gala a prilejuit 
cîteva partide spectaculoase. Se cuvine 
să subliniem meciurile : M. Plrvu- 
D. Fieraru, A. Gănescu-A. Belodi, N. 
Constantin-Gh. Constantin. Deși han
dicapați de absența lui Bariciu, care 
a fost oprit de medic să boxeze, cei 
de la Progresul au cîștigat întîlnirea 
cu scorul de 24—15. Spectatorii pre- 
zenți în sala „Pasteur" au apreciat, în 
afara meciurilor de care vorbeam mai 
sus, și calitatea arbitrajelor și juste
țea deciziilor date de arbitrii judecă
tori 1. Firu, B. Robert și I. Brand. 
O notă discordantă a făcut însă arbi
trul Gh. Stanciu care, deseori a oprit 
inoportun lupta sau a fost neatent 
la atacurile cu capul ale unora din
tre pugiliști.

Una dintre cele mai frumoase par
tide le-au oferit „penele" M. Pîrvu 
(C) și D. Fieraru (P). Chiar de la în
ceput, Pîrvu a atacat decis și a lu
crat excelent în lupta de aproape. In 
plus, folosind cu succes directul de 
dreapta la plex, Pîrvu a acumulat 
avantaj. Repriza următoare a fost mai 
strînsă, ambii boxeri contrîndu-se fără 
menajamente. In ultima repriză Fie
raru a boxat mai „economic", dar cu 
mai mult folos, reușind să stăvilescă 
atacurile repetate ale partenerului din 
ring. Pîrvu a făcut greșeala de a 
urmări cu orice preț lovitura decisivă, 
s-a aruncat descoperit în atac și a 
fost contrat de fiecare dată cu puter
nice lovituri la față care l-au adus 
aproape în situația de groggy. Juriul

a atribuit decizia boxerului de la Pro
gresul.

Partida dintre Gănescu (P) și Be
lodi (C) a luat sfîrșit cu o justă 
decizie de egalitate. Gănescu a întîl
nit un adversar mai ușor în greutate, 
dar care s-a comportat surprinzător 
de bine. Partida s-a caracterizat prin 
lovituri extrem de puternice de o parte 
și de alta. Gănescu a recepționat în 
repriza a doua un puternic croșeu la 
față fiind la un pas de a cădea. Ar
bitrul Firu a procedat just că nu l-a 
numărat, deoarece Gănescu nu atin
sese podeaua cu miinile. Doar cîteva 
secunde a durat meciul dintre O. Sil- 
berman (P) și M. Balcă (C). TrirrrtS 
la podea de două ori, Balcă a fost 
nevoit în cele din urmă să abando
neze. N. Constantin (C) a obținut 
decizia în fața lui Gh. Constantin (P) 
de la care nu am reținut decît... boxul 
periculos cu capul, confuz, plin de 
obstrucții. In repriza a doua Gh. 
Constantin i-a spart arcada cu capul 
boxerului de la Constructorul, fără ca 
arbitrul Gh. Stanciu să se sesizeze. 
ALTE REZULTATE. I. Stoica (P) 
b. p. D. Gheorghe (C) ; C. Rusu 
(P) b. p. I. Manea (C) ; 1. Marin 
(P) b. p. A. Voicu (C) : E. Schnapf 
(P) b. ab. 3 I. Pascu (C) ; Gh. Ros- 
sler (P) b. ab. 1. N. Blejan (C).

R. GALARAȘANU

Faza a treia 
a campionatului republican 

de motocros
(Urmare din pag. 1)

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport nr 
43 din 23 octombrie:

Dinamo București a întrecut ieri pe C. S. Oradea 
și se îndreaptă cu pași siguri spre primul loc

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PE PENULTIMUL LOC PENTRU PATRU... MIIMI
falvi pentru clujeni, Medianu 
Mihai și Mărculescu pentru 
teni.

1. Gh. Ioniță (CCA) 8 p,
3. V.

I. CCA-Știința Timișoara 1
II. Rapid-Petrolul X

III. CSMS lași-Dinamo Buc. X
VI. Știința Cluj-Steagul roșu 2
V. Dinamo Bacău-Progresul 1
VI. Minerul-UTA 1

VII. Farul-Corvinul 1
.VIII. AMEFA-Jiul 2

IX. Aurul Brad-Ind. S. C. Turzii X
X. Gaz Met. Mediaș-CSM Sibiu 1

XI. Drubeta Tr. Sev.-Acad. Milit- 1
XII. CSM Brăila-Poiana Cimpina 1 
Variante depuse aproximativ 533.000

I MIINE, ULTIMA ZI LA PRONO- 
EXPRES.

Premiile obținute la concursul Pro- 
noexpres de săptămîna trecută demon
strează încă o dată că acest sistem de 
joc se bucură de frumoase succese. 
După cum am scris în numărul trecut, 
premiul I a fost obținut de Ion Da- 
maschin din Filipeștii de Pădure pe 
tin buletin sistem: redus, schema nr. 7. 
Nu este cazul să mai amintim că pe 
un astfel de buletin s-au mai obținut 
numeroase premii importante. Cert 
este că schema nr. 7 rămîne, așa 
cum este cunoscută, cea mai popu
lară schemă. De ce este populară ? 
Tocmai pentru faptid că oferă'' mari 
șanse de cîștig. Participați și dv. la 
concursul Pronoexpres de miercuri 
26 octombrie și poate veți obține un 
premiu important. Nu uitați însă că 
numai astăzi și mîine mai puteți de
pune buletinele I

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

Deși au mai rămas de disputat 
cinci jocuri, în campionatul republican 
de polo s-au limpezit apele. Cunoaș
tem acum (IN MOD PRACTIC), în 
urma meciurilor disputate ieri la ba
zinul Floreasca, atît echipa care va 
primi titlul de campioană pe anul 
1960, cît și pe cele două formații 
care vor părăsi prima categorie a țării. 
La sfîrșitul jocurilor restanțe (simplă 
formalitate), tricourile de campioni vor 
reveni tot dinamoviștilor din București. 
Ieri, ei au tranșat în favoarea lor ri
valitatea pentru supremație, întrecînd 
formația C.S. Oradea cu categoricul 
scor de 9—3 (4—2).

Pentru evitarea penultimului loc au 
luptat anul acesta nu mai puțin de 
patru formații: C.C.A,, Știința Cluj, 
C.S. Mureșul și Știință București. Re
zultatele înregistrate ieri în ultima eta
pă (C.C.A.—Știința Buc. 3—1, Știința 
Cluj — Progresul Buc. 5—4 și C.S. 
Mureșul -— Voința Buc. 12—0) au 
trimis pe locul 7 formația studenților 
din București (12 p„ golaveraj 0,803) 
și au salvat pe C.C.A., Știința Cluj și 
C.S. Mureșul (aceasta din urmă la 
egalitate de puncte cu Știința Bucu
rești dar cu un golaveraj mai bun cu 
4 miimi: 0,807). Și, cum în mod nor
mal Știința București nu poate emite 
pretenții în ultimui joc restanță pe 
care-1 mai are de disputat cu Dinamo 
București, ea este cea de a doua echi
pă (împreună 
care va trebui

Iată 
ieri, în 
lor : 

c s
REȘT1

rnon (4), Fleșeriu (3), Sarvadi (2), 
Csiszer, Na șea și Fiilop.

C.C.A. — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
3—1 (2—0). Au înscris : Firoiu, C. 
Marinescu și Crișan pentru învingă
tori și Varlam pentru învinși.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S. O- 
RADEA 9—3 (4—2). Punctele au fost 
înscrise de: Bădiță (4), Zahan (3), 
Laszlo și Kroner pentru dinamoviști 
și de Oanță (4 metri), Muth și Novac 
pentru orădeni.

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 5—4 (2—2). Au mar
cat : Darotzi (2), Szabo (2) și Bik-

(2), Șt. 
bucureș-

★
Astăzi la bazinul Floreasca (ora 

19) se dispută meciul restanță Dina
mo București — Știința Cluj. înaintea 
acestei întîlniri clasamentul campiona
tului republican se prezintă astfel:
1. C.S. Oradea 13 10 0 3 72:42 20
2. Dinamo Buc. 9 8 1 0 92:39 17
3. Progresul Buc. 13 7 1 5 63:57 15
4. Știința Cluj 13 6 1 6 66:49 13
5. C.C.Ă. 13 6 0 7 57:54 12
6. G.S. Mureșul 14 G 0 8 64:73 12
7. Știința Buc. 13 S 2 6 41:49 12
8. Voința Buc. 14 0 1 13 27:119 1

MIERCURI, ALERGĂRI LA TRAP
Reuniunea de trap de miercuri după 

amiază prezintă un deosebit interes 
prin participarea în cursă a condu
cătorilor amatori. Ei au la dispoziție un 
lot de cai cu record în jurul lui 1,30, 
cu șanse bine echilibrate. Concurează :

1700 Avîrrt (I. Gabriel), Birlic II 
(I. Mavrodin), Rovina (G. Buznea), 

<1720 Vinovata (C. Elefterescu), Le
gendar (I. Petrescu), Coleta (Rozalia 
lAvram), 1740 Adrian (H. Căciulescu), 
Ancorat (J. Argeșanu), 1760 Pîrjol 
(C. Ispas).

ieri la alergările de galop

Palmira a cîștigat marea compe
tiție a premiului Republicii. A învins 

ipe Snop și Sovata, înregistrînd un 
iplus de valoare față de ultima lor îti-

acum 
ultima

cu Voința București) 
să retrogradeze, 
rezultatele înregistrate 
etapă și autorii goluri-

ORADEA — VOINȚA BUCU-
12—0 (4—0). Au marcat: Si-

II S M
tîlnire. Alergarea s-a desfășurat 
bune condiții și a fost urmărită 
interes.

LATA REZULTATELE:

în
cu

I. Melchior (Soare Gh.), Himera. 
Gogu. Cota : 2,50—19,50 lei. II. Final 
(Stoian P.), Altai (Gîmpeanu), Co
ronița. Cota : 10,70—4,40—6,70—3,20
lei. Ordine triplă : 116,70 lei. III. Li
belula (Stoian P.), Picup, Scufița. 
Cota : 1,70—4,40—2,50 lei. IV. Nașa 
Mea (Soare Gh), Sorinei, Patrat. 
C„l„ : 6.20—12,30—8,60 lei., V. Pal-Cota :
mira (Cțmpeanu), Snop, Sovata. Cota: 
1,60—12^0—13 lei. VI. Pagoda (Lo- 
gofătu),, Miracol, Faraon. Cota: 4,40 
lei, 79 Jei, 10,10 lei. VII. Sputnic 
(Stoian GH,), Prieten, Marinella. Cota: 
2t2Q-12t5O, 19t90 lei. „

cmc:
Berenyi (Met. Buc.) 6 p.
(Dinamo) 4 p, 4. Gh. Voiculcscu (CCA) 
3 p, 5. E. Seiler (Rapid) 2 p. 350 cmc: 
1. Gh. Ionilă (CCA) 8 p. 2. M. Cer- 
nescu (Dinamo) 6 p, 3. Al. Llizărcscu 
(Rapid) 4 p, 5. II. Sitz.Ier (Met. Buc.)
3 p, 5. V. Szabo (Dinamo) 2 p

Clasament începători. 175 cmc: 
Dctibel (St. roșu Or.
cmc: 1. O. Stephani (St. 
lin) 8 p, 2. Al. Șinca 
P, 3. '
4

175 cmc: O.
Stalin) 8 p. 250 

roșu Or. Sta- 
(Voința Buc.) 6 

1. lonescu (St. roșu Or. Stalin)
P

★
Cu prilejul desfășurării fazei a treia 
campionatului republican de motocros, 
alergători din R. P. Ungară (Laszlo 

Zsigmond llamar 
și Laszlo Cal) au încercat mașinile spe
ciale dc motocros Danuvia. Atît măie
stria sportivilor oaspeji (și îndeosebi a 
lui llamar și Szabo) cît și valoarea mo
tocicletelor. au impresionat pe specta
tori și specialiști.

a
4
Szabo. Gyula Nagy,

Metalul Tîrgoviște, Știința Craiova și Jiul Petroșani
“ A ” “ ----mconduc

Seria I
REZULTATE

DI-METALUL TÎRGOVIȘTE — 
NAMO SUCEAVA 4—0 (2—0).

C.S.M. BRAILA — POIANA CIM
PINA 2—0 (0—0).

DINAMO GALAȚI — STEAUA RO
SIE BACAU 1 — 1 (0—1).
' PRAHOVA PLOIEȘTI — FORES
TA FĂLTICENI 4—1 (1—0).

FLACARA MORENI — RAPID 
FOCSANI 1—1 (0—0).

RULMENTUL BIRLAD — S.N.M. 
CONSTANȚA 1—0 (1—0).

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA IAȘI 
4—1 (3—0).’

CLASAMENT î
8 6
8 4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metalul Tîrgoviște (1) 
C.F.R. Pașcani (4) 
Dinamo Galați (3) 
C.S.M. Brăila (8) 
Poiana Cimpina (2) 
Flacăra Moreni (5)

7. Rapid Focșani (6)
8. St. roșie Bacău (9) 
“ Prahova Ploiești (11)

S.N.M, Constanța 
Rulmentul Bîrlad
Dinam» Suceava 
Unirea
Foresta

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iași (12)
Fălticeni

(7) 
(14) 
(10)

(13)

cele trei serii ale
Seria a ll-a
REZULTATE

DRUBETA TURNU SEVERIN — 
A. S. ACADEMIA MILITARĂ 2—1 
(0-1).

DINAMO OBOR —C.F.R. ROȘIORI 
0—0.

C.S.M. MEDIAS — C.S.M. SIBIU 
1—0 (1—0).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 0—2 (0—1).

CHIMIA FAGARAS — DINAMO 
PITEȘTI 1—1 (1—1).

C.F.R. ELECTROPUTERE CRAIO
VA — METALUL BUC. 5—1 (2—0).

TRACTORUL OR. STALIN — 
CHIMIA GOVORA 0—0.

categoriei B
narno Obor, C.S.M. Sibiu — Dinamo 
Pitești.

Seria a lll-a
REZULTATE

AURUL BRAD —
SÎRMII CIMPIA TURZII

A.M.E.F.A. ARAD — 
TROȘANI 0—1 (0—0).

C.S.M. CLUJ — C.S.
TG. MUREȘ 0—0.

RECOLTA CĂREI — 
TURDA 0—0.

C.S.M. BAIA MARE — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (1—0).

C.F.R. TIMISOARA 
REȘIȚA 3—0 (2—0).

C.S. ORADEA — DINAMO 
SAR 4—1 (3—0).

CLASAMENT :
8
8
8
8
8
8

INDUSTRIA 
0—0.
JIUL PE-

MUREȘUL

ARIEȘUL

C.S.M.

1
2
4
3
3
3
3

1 29: 9
2 17: 9
1
2
2
2
2

8: 7
7: 5 

10: 8 
12710 
10: 9
7:17

3
3
3
3
3
2 4 2
3 1 4 12: 9
2 3 3
2 2 4
2 2 4
13 4
12 5

10:10 
7:14 
5.*14

11:19 
9:14

CLASAMENT :
8
8
8
8
8
8
8
8
8

VIITOARE:
C.F.R. Pașcani,

Steaua roșie
Poiana

ETAPA
Bacău —
Cimpina — Prahova Ploiești, S.N.M. 
Constanța — Dinamo Galați, Metaliil 
Tîrgoviște — Rulmentul Bîrlad, Uni
rea lași ---- :
Focșani
Suceava

1.
2.
3.
4. A.S.
5. C.S.M. Sibiu (4)
6. Chimia Govora (5)
7. C.F.R, Roșiori (7)
8. Tract. Or. Stalin (10)
9. Chimia Făgăraș (11)

10. C.F.R. Electro Craio
va (12)

11. Știința București (8)
12. Metalul București (9)
13. C.S.M. Mediaș (14)
14. Dinamo Obor (13)

ETAPA VIITOARE: 
diaș — Chimia Govora, 
— Chimia Făgăraș,

Știința Craiova (1) 
Dinamo Pitești (3) 
Drubeta Tr. Severin (6) 
* ~ Acad. Mii. (2)

5
4
4
4
3
3
2
2
3

1 2
2 2
2
1
3
3
4
3
1

2
3
2
2
2
3
4

4
4

1
1
1 4
2 4
5 3

15:16
9:10 

10:16
7:18
7:12

11
10
10

9
9
9
8
7
7

7
7
7
6
5

8 3
8 3
8 3
8 2
8 0

C.S.M. Me- 
Mctalul Buc.

C.F.R. Roșiori 
Știința,, București, A. Ș. Academia 

- Flacăra Moreni, Rapid Militară — C.F.R. Electroputere Cra- 
Foresta Fălticeni, Dinamo iova. Tractorul Or. Stalin — Drubeta 

fijȘJW. Brăila. , I.ujJiu Șeverin. Șțijpț^, Craiova — Di-

SA

3 1
3
2
3
1
3

11
11
10
9
9
9
9
8
8
7
7
6
4
4

Oradea
Sîrmii

1. Jiul Petroșani (3)
2. Arieșul Turda (2)
3. Dinamo Săsar (1) 
' C.S Mureșul (4)

C.S, Oradea (6) 
Ind. Sîrmii C. Tur. (5) 
C.S.M. Baia Mare (7) 
Recolta Cărei (8)

9. C.S.M, Cluj (10)
10. C.F.R, Timișoara (12) 

A.M E F.A. Arad (9)
12. C.S.M. Reșița (11)
13. Aurul Brad’ (14)
14. Gloria Bistrița (13)

ETAPA VIITOARE:
— C.F.R. Timișoara, Industria
Cîmpia Turzii — Dinamo Săsar, Au
rul Brad — A.M.E.F.A. Arad, ” 
Reșița — C. S. Mureșul Tg.
Jiul Petroșani—Recolta Cărei, 
Baia Mare — C.S.M. Cluj, 
Turda — Gloria Bistrița.

4
51
6.
7.
8.

1
2
2
3
2

12: 
11: 
13: 
13:

11.

2 3
1
3
2
2
2
S.

4
3
4
5
5

6
6
8
9

16:11 
16:12 
7: 6 
6: 8 
7:13 

11:10 
7:11 
6:13
701 
6:‘jl4

C.S.M.
Mures, 
C.S.M. 
Arieșul



T B H L

Ieri în categoria A, etapa cu cele mai puține goluri: 12...
Știința Cluj—Steagul roșu 1^3 (1^2)

4 SCORURI DE 1-0!...
REZULTATELE ETAPEI

Timișoara 1—0

0—0.
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)

C.C.A.-Știința
(0-0).

Rapid-Petrolul
Minend-U.TJt.
Farul-Corvinul
Dinamo Bacău-Progresul 

(0-0)
C.S.M.S.-Dinamo Buc. 2—2
Știința Cluj-Steagul roșu 

(1-2).

1—0

(1-2)
1—3

CLASAMENTUL

L Dinamo Buc. (1) 8 5 3 0 14: 6 13
2. C.C.A, (3) 8 6 0 2 26:13 12
3. U.T.A. (2) 8 5 12 16: 9 11
4. Rapid (4) 8 3 4 1 13: 9 10
5. Petrolul (5) 8 3 4 1 12: 9 10
6. Dlnamo Bacău (7) 8 4 0 4 15:14 8
7. Steagul roșu (»> 8 3 14 16:15 7
8. Corvinul (6) 8 3 14 11:14 7
9. C.S.M.S. (10) 7 2 2 3 13:14 6

10. Progresul (8) 8 2 2 4 14:20 6
11. Farul (12) 8 2 2 4 13:22 6
12. Minerul (13) 8 3 0 5 10:17 6
13 Știința Cluj (11) 7 2 14 11:14 5
14. Știința Tim. (14) 8 116 10:18 3

VIITOARE:ETAPA Petrolul 
Ploiești-Știința Cluj, Steagul roșu 
Orașul Stalin-Dinamo Bacău, Pro
gresul București-G.S.M.S. Iași, Mi
nerul Lupeni-Rapid București, Știin
ța Timișoara-Farul Constanța,, 
U.T.A. Arad-C.C.A., Dinamo Bucu- 
rești-Corvinul Hunedoara.

Portarul Moguț, coautor 
al victoriei

U. T. A. învinsă la limită la Luptoiî

CLUJ 23 (prin telefon de la tri
misul nostru). — In meciul de azi, 
portarul Moguț de la Știința Cluj 
a scos de trei ori mingea din plasă 
și la toate cele trei goluri a fost... 
coautor. Afirmând acest lucru nu 
vrem să minimalizăm frumosul suc
ces al jucătorilor de la Steagul roșu 
(o victorie la un scor destul de 
concludent în deplasare), ci dorim 
să subliniem comportarea sub orice 
critică a portarului clujean. Iată 
de altfel cum a primit el cele trei 
goluri:

min. 7 : 
mina la... 
lui Proca 
gherit.

min. 33: 
tun poarta , 
tri(!) trimite mingea în plasă.

min. 83: Moguț iese din poartă 
cu întîrziere și trimite mingea din 
fața lui Proca la... Hașoti care, de 
la 30 m trimite balonul în poarta 
goală.

Singurul gol al gazdelor e înscris 
de H. Moldovan 
capul, în luptă cu portarul Ghiță.

In prima repriză, jocul a fost in
teresant, desfășurat într-o alură vie, 
cu faze la ambele porți. Gazdele au 
ratat patru ocazii de gol (Constan
tin, Cîmpeanu, Marcu, Moldovan) 
iar Steagul roșu trei (Fusulan, 
Proca, Meszaros). In repriza se
cundă, Știința este de nerecunoscut. 
Mateianu, care a jucat foarte slab, 
n-a putut îndeplini rolul de coordo
nator, astfel că toate ............... .
jenilor s-au irosit în

Moguț aruncă mingea cu
Meszaros care 
și acesta înscrie

Moguț părăsește 
și Seredai, de la

în min.

C.C.A. A ÎNTRECUT GREU, CU 1-0 
PE ȘTIINȚA TIMIȘOARA, RAMASA IN 10

pasează
nestjn-

inopor-
40 me-

34, cu

oaspeților...
reului advers. Linia de halfi a Știin
ței nu și-a găsit locul pe teren. In 
contrast cu gazdele, Steagul roșu a 
jucat bine organizat, a luptat 
ardoare pentru fiecare minge, 
subliniat că deși Știința a dominat 
mai mult și a avut două bare în re
priza a doua (prin E. Petru și Ma- 
teianu), în ultimele minute echipa 
din Orașul Stalin era pe punctul de 
a urca scorul: Proca a tras pe 
lîngă poarta goală și apoi Hașoti 
(într-o vervă de joc deosebită) a 
fost blocat de Moguț. In general, 
oaspeții au foșt foarte periculoși pe 
contraatac. Raport de cornere: 11-4 
pentru gazde.

Arbitrul I. Ritter a condus foarte 
bine echipele:

ȘTIINȚA: Moguț—Kromeli, MURE- 
ȘAN, COSTIN—Petru (Cîmpeanu), 
Popescu—Constantin, Marcu, Mate- 
ianu, Cîmpeanu (Petru), Moldovan,

STEAGUL ROȘU: GH1ȚA-SBIR- 
CEA, Zaharia, Campo—Bîrsan, SE- 
REDAI—HAȘOTI, Fusulan, Proca, 

MESZAROS, David.
AL. INOVAN

cu 
De

LUPENI, 23 (prin telefon). — Dis
putată pe un timp foarte bun, partida 
dintre echipele Minerul și U.T. Arad 
a prilejuit o frumoasă satisfacție celar 
peste 6000 de spectatori, care la sfîrșit 
au aplaudat • meritată victorie a echi
pei locale : 1—0 (0—0).

Jocul a avut două aspecte diferite. 
In prima repriză, ambele formații an 
prestat un joc sub pasibilitățiie iar, în 
atac grețindu-se foarte multe pase și 
trăgîndu-se destul de rar Ia peartă. 
In această parte a meckita Minerul 
și-a bazat acțiunile ofensive pe con
traatacuri, dintre care unele erau să 
se soldeze eu goluri (au ratat Nisi
peanu și Țurcan). Oaspeții au jucat 
bine în dmp, dar abuzînd de prea 
multe pase au ușurat sarcina apărării 
echipei locale, în cadrul căreia a ra
ce! at stoperul Cacnan.

In partea a doua a tatitairii, rapor
tul de forțe au a mai fost același. 
Jucătorii echipei gazdă an intrat pe 
teren hotărîți să învingă ți timp de 
aproape 25 de minute au aaaftat pur 
ți simplu poarta apărată da Gemen.

Imediat de la reluare, în min. 49. Țur- 
can ratează, (singur la 3 m de poar
tă I), pentru ca în min. 65, după un 
schimb de pase între Cucu și Nisi- 
peanu, ultimul să-l oblige pe Coman 
să respingă în extremis în corner. 
După 2 minute, Minerul înscrie golul 
victoriei: după o serie de pase rapide 
mingea ajunge la Mihaly care, șutind 
sec, face inutilă intervenția portarului 
arădean. In continuare, echipa gazdă 
slăbește alura, jucătorii arădeni fund 
cei care domină. Ei ratează o mare 
ocazie în min. 87, cînd Kiss respinge 
un șut puternic din apropiere al lui 
Mețcas.

Arbitrul Romulus Sabău (Cluj) a 
condus foarte bine formațiile :

MINERUL: Kiss — Plev, COMAN, 
Dan II — Mihăilă, Mihaly — Cucu, 
Szoke, Nisipeanu, Țurcan, Sima.

U.T. ARAD: COMAN — Sztics, 
SERES, NEAMȚU — Capaș, Pet- 
schowschi — PIRCALAB, Mețcas, 
Pop, Floruț, Czako.

ION CIORTEA — coresp.

Echipa C.C.A a cucerit victoria 
foarte greu în partida cu Știința 
Timișoara și acest lucru este expri
mat de scorul final: 1—0 (0—0). Ti
mișorenii au servit o replică neaștep
tat de viguroasă atunci cînd au ju
cat cu formația completă și au opus 
o rezistență dîrză, fără să renunțe 
însă la atac, în cele 70 de minute în 
care au jucat în 10 oameni, în urma 
accidentării lui Mițaru în min. 20 
intr-o ciocnire cu Zavoda II. In ase
menea împrejurări, într-un meci des
fășurat în cea mai mare parte In 
cCAviițituni inegale (spre sfîrșit s-a 
lovit și Gîrleanu), echipa C.C.A. - 
cu valoarea și reputația sa — tre
buia să obțină un succes mai con
cludent. Totuși, n-a fost așa și a- 
ceasta se datorește pe de o parte 
jocului ineficace, complicat și uneori 
lent și greșit orientat în tripletă al 
campionilor, iar pe de altă parte 
apărării dîrze și destul de organizate 
s studenților. Aceștia au avut sufi
ciente resurse să și contraatace, nu
mai în 2—3 oameni, dar îndeajuns 
pentru a descoperi slăbiciuni în linia 
ie fund a militarilor (Zavoda II și 
mai ales Ivănescu, care recurg destul 
ie des la

începutul 
promițător. 
Știința a 
iurprinzînd 
min. 5 era 
•ul, dar Mițaru, aflat în imediata 
ipropiere a porții, a fost împiedicat 
ieregulamentar de Zavoda II, fără 
:a arbitrul să sancționeze infracțiu
nea cu 11 m. C.C.A. reușește să echi- 
ibreze jocul printr-un ansamblu mai 
>un, mai tehnic și începe să atace 
roarta lui Curcan. Al. Lazăr trage 
rumos în min. 16, dar pe lîngă

neregularități).
meciului a fost foarte 
dinamic,

atacat în ritm susținut, 
apărarea C.C.A.-ului. In 

cît p-aci să deschidă sco-

spectaculos.

bară. Peste două minute, bucurește 
nii au emoții: Voinescu abia izbu
tește să devieze mingea în corner 
la un șut puternic și plasat al lui 
Igna. După accidentarea lui Mițaru, 
Știința slăbește ritmul și încet-iu- 
cet inițiativa trece de partea echi
pei C.C.A., care în ultima parte 8 
reprizei domină dar steril.

La reluare C.C.A. atacă susținut 
de la început. Știința se apără cu 
înverșunare și ripostează prin con
traatacuri, dar fără prea mult suc
ces. Poarta oaspeților este supusă 
unei presiuni puternice de către 
C.C.A. al cărei atac depune eforturi 
mari pentru a străpunge apărarea 
Științei. Raksi ratează o mare oca
zie în min. 59 (Curcan i-a plonjat 
în picioare și a respins mingea). 
In min. 66 însă, „cade" și golul. 
Constantin execută o lovitură liberă 
aruneînd peste „zid" mingea și AL 
Lazăr — aflat într-o poziție discuta
bilă de ofsaid — înscrie cu un șut 
puternic. In continuare, echipa cam
pioană are și alte ocazii dar înain
tașii ratează sau apărarea oaspeți
lor intervine la timp.

I. Chirițescu a avut și decizii bune 
dar și numeroase greșeli (ca de 
pildă aceea a nesancționării faultu
lui lui Zavoda II în careu), inadmi
sibile pentru un arbitru cu expe
riența sa.

C.C.A.: Voinescu—Zavoda 
nescu, STA1CU-CRIȘAN, BONE— 
Al. Lazăr, CONSTANTIN, Alexan- 
drescu, Raksi, TATARU.

ȘT 11 NȚ A : CURCAN—Codreanu,
ȚURCAN, NEACȘU—IGNA, TANA- 
SE—Gîrleanu, R. Lazăr, MANOLA- 
CHE, Lereter, Mițaru.

E F

acțiunile ciu
ma rginea ca-

Petrolul 0 — 0

OAMENI

Rapid

II, Ivă-

P. GAȚU

Farul a dominat, dar n-a cîștigat decît
CONSTANȚA, 23 

Oupă aspectul joculi
(prin telefon). — 

iui din primul sfert 
Ie oră, se crease impresia că localnicii 
tor cîștiga la scor meciul cu Corvinul 
Hunedoara. Dar, pe măsură ce timpul 
recea, desfășurarea acestui meci avea 
să infirme așteptările. Deși constănțenii 
IU dominat cu insistență (și din acest 
aunct de vedere victoria lor e meritată) 
•rină la sfîrșitul reprizei scorul a rămas 
db. Aceasta pentru că echipa care pu- 
ea marca, adică Farul, a dovedit că nu 
i depășit încă momentul critic prin 
:are trece, practicînd — pertru a cita 
vară? — un joc dezorganizat, fără o- 
acntare în atac, lipsit de pătrundere și 

puține șuturi pe poartă. _ ,

In aceste 
oaspeții au 
vă. Trimițînd mai mulți oameni 
ei au schimbat aspectul jocului, 
șind să-l echilibreze pentru 30—35 dc 
minute și apoi să încheie prin a do
mina în final. Dacă totuși scorul a 
fost la sfîrșitul meciului de 1—0 pen
tru Farul, aceasta a fost posibil da
torită următorilor trei factori: apăra
rea localnicilor — în care a reintrat 
Brînzei — a jucat aproape fără gre
șeală; jucătorul Moroiănit — slab 
de altfel — a marcat în mid. 49 un gol 
neașteptat; atacanții oaspeților aii șu
tat și ei puțin. ' j /,
„ De menționat atitudinea nesportivă

condiții, în repriza 
renunțat la tactica

a doua 
defensi- 
înaintc, 

reu-

TB L!

O fază din meciul Rapid—Petrolul. O fază care ne arată că In lupta pentru 
balon uneori jucătorii... ocolesc prevederile regulamentare. Modul ctun atacă 

Oeorgescu constituie o dovadă tn această prioinfă.
Cît timp s-a jucat fotbal în meciul 

principal al cuplajului de ieri de pe 
stadionul „23 August" ? Zece minute 
la începutul reprizei și un sfert de 
oră — poate nici atît — la finalul ei. 
E mult prea puțin, mai ales că în 
restul de 65 minute — adică aproape 
trei sferturi din meci — am asistat 
la un joc de-a dreptul penibil, încîlcit, 
plin de greșeli tehnice, cu pase fără 
adresă, cu degajări în aut, ba și cu 
„lufturi" ridicole (Cepolski și Tendler), 
pentru care ar roși și fotbaliștii din 
campionatele raionale sau orășenești. 
La încheierea acestui meci penibil, în 
cea mai mare parte a timpului, echi
pele au împărțit cele două puncte 
aflate în joc. Adevărul este însă nu 
numai că nici una din echipe nu me
rita să cîștige ambele puncte, dar că, 
față de jocul prestat, dacă ar fi fost 
după spectatori, n-ar fi primit nici 
punctul pe care l-au luat fiecare, po
trivit regulamentului.

Ce au de spus cei 
Ion Mihăilescu (Rapid) 
(Petrolul) despre felul
ieri echipele lor ? Fără nici o con
cepție, steril, „închis", cu aripi trans
formate în interi, cu un joc pe metru 
pătrat, fără rost și mai ales fără 
nici o perspectivă. Așa se joacă fot
bal ? Așa se poate ajunge la un re
viriment general în

sarcină pe care și-au pus-o la Înce
putul acestui campionat toți cei ce 
iubesc acest popular sport? Și cele 
două echipe au arătat, în perioadele 
de care am amintit mai sus, că pre
ocupate mai mult să închege acțiuni 
decît să le destrame pe ale adversa
rului, pot face și un joc bun, rapid, 
cu atacuri și contraatacuri larg des
fășurate. Și-atund ? Să iacă ele sin
gure bilanțul 
de ieri.

Echipa care 
— mai ales In

lor a încetinit ritmul tocmai în faza 
finală a acțiunilor, a făcut abuz de 
pase și n-a putut trece astfel de o 
apărare care a muncit mult, dar a 
făcut destule greșeli. In felul acesta 
minutele s-au scurs, fără îndoială în 
avantajul teritorial al gazdelor, dar 
fără ca Sfetcu să fie pus efectiv la 
încercare. Poate doar în min. 78. cîrid 
a plonjat la picioarele lui Balint.

Petrolul a controlat mai bine min
gea, a încercat uneori să joace mai 
tehnic, dar intențiile bune ale lui Ta- 
barcea, Marin Marcel și ale fraților 
Munteanu n-au putut fi duse la bun 
sfîrșit din cauza jocului slab al celor
lalți coechipieri și în special al lui 
Dridea, complet afară din ioc de la 
început și pînă la sfîrșit.

Arbitrul C. Mitran a încercat, cum 
se spune, să țină jocul în mină. El 
a reușit acest lucru, dar a căzut pe 
panta cealaltă, de multe ori fluierînd 
inutil și oprind cursivitatea unui joc 
care și așa n-a avut decît puține con
tingențe cu fotbalul...

Rapid : Dungu — GREAVU. MO- 
TROC, Macri — Neacșu, KOSZKA 
— Copil, Balint, Ozon, Georgescu. 
Văcarii.

Petrolul : Sfetcu 
polski, FLOREA
MARIN MARCEL — Badea 
CEA Dridea, A. . MUNTEANU, 
bone. (Din min. 
vit, a trecut pe 
pe cea stîngă).

celor 90 de minute

mai mult 
doua —a 

fost Rapid. Dar înaintarea feroviari-

a atacat 
repriza a

Tendler. Ce- 
D Munteanu. 

TABAR- 
Ba- 

37, D Munteanu lo- 
aripa dreaptă și apoi

JACK BERARIU

doi antrenori, 
și Ilie Oană 

cum au jucat

fotbalul nostru,

a (Corvinul) carelui Constantinescu 
a protestat nejustificat la deciziile ar
bitrului și a simulat deseori acciden
tări. De asemenea, se cuvine criticat 
jocul periculos al lui Datcu (Farul).

Arbitrul Gh. Dumitrescu I (Bucu
rești) a condus cu scăpări și nehotărît 
în decizii, creînd prin aceasta o 
feră încordată.

Formații: FARUL: ROMAN —
STRATON, Brînzei, Florescu — STAN- 
CU, Datcu — Moroianu, Nunu, Cio- 
sescu, DUMITRESCU, Sever. CORVI
NUL: Niculescu 1 — Niculescu II, 
Popescu, Coiciu — Balint. NACU, — 
Pop, Constantinescu, TATARU Vatani. 
ZANCA. P. ENACilE, coresp. reg.

atmos-

Dinamo Bacău la 
pe teren

BACAU, 23 (Prin telefon). — EJchi- 
pa locală a înregistrat, în fața celor 
peste 8.000 de spectatori, e frumoasă 
victorie în compania formației bucu- 
reștene Progresul, la capătul unei 
partide în care dorința de a obține 
un rezultat favorabil și-a spus cu- 
vîntul. Cu toate că jocul nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic superior, 
totuși el a plăcut prin dîrzenia cu 
care echipele și-au apărat șansele și 
prin vigoarea cu care jucătorii am
belor formații au luptat pentru fie
care minge. Au învins băcăoanii da
torită plusului de agresivitate și 
eficacitate a atacanților, precum și 
calmului cu care au știut să se apere 
în perioadele de dominare ale oaspe
ților.

In prima repriză, cu toate că am 
asistat la un joc echilibrat, Dinamo 
a avut totuși inițiativa. In minutele 
28 și 44 șuturile puternice ale lui 
Gram și Ciripoi au lovit bara. In 
cea de a doua repriză, bucureștenii 
— spre deosebire de dinamoviști — 
știu să folosească mai bine avan
tajul vîntului și jucînd legat, cu 
pase pe jos, atacă pe aripi dar șu
turile înaintașilor merg peste poartă 
deoarece apărarea dinamoviștilor 
(în frunte cu Lazăr) a permis nu
mai rareori să se șuteze din careul 
de 16 m.

a patra victorie 
propriu
Se părea că meciul se va termina 

nedecis, dar în min. 76, în urma 
unui atac colectiv, gazdele iau con
ducerea. La capătul unei acțiuni de 
toată frumusețea, creată de Public, 
continuată de Nemeș și inalizată de 
Gram, Dinamo Bacău — 
conducă cu 1-0. Pînă la sfîrșitul par
tidei Dinamo atacă dar nu mai reu
șește să pună în pericol poarta apă
rată de Mîndru decît o singură dată, 
în min. 80 cînd Nemeș trage puter
nic dar mingea se lovește de bară. 
In partea finală a jocului asistăm 
și la contraatacuri ale Progresului, 
dar Oaidă și Dinulescu — cele două 
vîrfuri de atac pe care s-au bazat 
bucureștenii — nu mai pot obține de
cît două cornere care rămîn însă ne
fructificate.

M. Vasiliu (Ploiești) a arbitrat 
bine următoarele formații :

DINAMO BACAU : Ghiță — 
sanu, Lazăr, Gross — Vătafu, 
naru — Drăgoi, Nemeș, Gram, 
poi, Public.

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
dru — Smărăndescu II, Caricaș, 
Soare —- Ioniță, Maior — Oaidă, 
Smărăndescu 1, Dinulescu, Mafteuță, 
Cruțiu.

reușește să

Gio- 
Cîr- 

Ciri-

Mîn-

GH. DALBAN și 
ILIE IANCU — coresp.



C. F. R. nu a pierdut incă nici un punct!
hhivdbfii

REZULTATELE TEHNICE
ALE ETAPEI A XV1-A :

Știința Buc.—Metalul 11—6 (8—3)știința buc.—metaiui n—o țo—■>) , 
Dinamo—Știința Timișoara 10—0 (5— 
0) ; Constructorul—Progresul 5—0 (5 
—0); C.S.M.S. Iași—C.F.R. Grivița 
Roșie 3—6 (0—6) ; Știința Petroșani 
—Știința Cluj 9—0 (9—0) ; Petrolul— 
C.C.A. 0—26 (0—5).

fapt care dăunează spectacolului și 
barează, în ultimă instanță, drumul 
spre victbrie. Am reținut

Negulescu, 
arbitrajul lui 
a străluci, 
i-au întrecut

totuși stră-
Doruțiu și 
Em. Valeri’u. 
dinamoviștii 
pe studenții

nut 
lui 
teren). Au jucat de asemenea bine 
Safta

accentuata revenire în formă a 
Rădulescu (cel mai bun de pe

de la învingători și Chiriac 
Progresul.

D. CALLIMAGHI
AL. CARNABEL — coresp.

O ETAPA A ECHIPELOR IN DEPLASARE

CLASAMENTUL

1. C.F.R. Gr Roșie 16 16 o o 301: 48 48
2. C.C.A. 16 14 î î 198: 30 45
3. Dinamo 16 11 2 3 169: 82 40
4, Știința Cluj 16 10 2 4 103: 56 38
5. Știința București 16 3 1 7 121:130 33
C. C S.M.S. (ași 16 6 3 7 67: 70 31
7. Constructor al IC! (î 1 Sl 67:141 29
8 știința retroșani 16 5 3 8 62:114 29
9 Progresul 16 4 3 9 77:109 27

10, Metalul 16 4 0 12 60:102 24
11. Știința Timișoara 16 3 1 12 57:121 23
12 Petrolul Ploiești 16 0 1 15 32:311 17

® C.F.R. Grivița Roș ie a obținiit a
16-a victorie consecutivă, de 
aceasta la lași în dauna lui C.S.M.S. 
După o repriză în care păreau că 
vor termina învingători la scor, fero
viarii slăbesc alura permițînd ieșienî- 
lor sa domine. Spre sfîrșitul jocului, 
văzîndu-și periclitate șansele, ceferiștii 
revin puternic în atac și jocul ia 
sfîrșit în nota lor de dominare. Sco
rul a fost realizat de către Țîbuleac 
încercare și lovitură de pedeapsă 
(C.F.R.) și Rosenberg (lovitură de 
pedeapsă) pentru ieșeni.

Gh. Vasiliu — coresp.
O în vervă deosebită, studenții din 

Petroșani au reușit o prețioasă vic
torie în dauna celor din Cluj care 
sînt în scădere de formă. Scorul a 
fost realizat prin două încercări (Mă- 
cărescu și Anton) și o lovitură de 
pedeapsă transformată de Antimoianu, 
în prima repriză. In repriza a doua 
Știința Cluj are o revenire, dar apă
rarea gazdelor, în deosebită vervă, 
oprește tot. S-au remarcat: S. Nicu
lescu, Antimoianu și Petrache (Pe
troșani) și Alexandrescu. Fodor, Ghe- 
rasim (Cluj). I. Tudor — coresp.

© Partidp dintre studenții bucureș- 
teni și Metalul a plăcut spectatorilor, 
mai ales datorită vitezei cu care a 
circulat balonul de la un but la aitul. 
Jocul nu s-a ridicat la un nivel teh
nic deosebit; trebuie menționat însă 
ca pozitiv faptul că d-e o parte și de 
alta punctele au fost realizate numai 
din încercări. Studenții au înscris de 
trei ori prin Iliescu, Luscal și Teo- 
dorescu (a transformat odată Roibu), 
în tunp ce pentru metalurgiști au 
marcat Cornel Negulescu și Anas- 
tase Toma.

Știința, deși 
Grigoriu (care 
cu miiltusucces 
bufant), Climovschi și Gherbali, se 
pare că a descoperit „secretul" efica
cității. fund la a doua victorie con
secutivă, realizată ca urmare a unei 
bune orientări tactice. Ținem să re
marcăm aportul adus în obținerea 
acestei prețioase victorii de către 
Iliescu, Nagel, Luscal și Roibu.

In schjWb, Metalul pare să fi re
venit l:t jocul încîlcit pe înaintare,

O Fără 
buciireșteni

daniile lui 
Griin. Bun

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 4—6 (3—2). 
Localnicele au fost mai bune în prima 
repriză, dominînd echipa bucureșteană. 
După pauză, handbalistele de la Trac
torul au jucat mai reținut și n-au 
mai atacat cu aceeași decizie. Ca ur
mare a acestui lucru, formația oaspe a 
echilibrat repede jocul, a luat inițiati
va și a obținut în cele din urmă o vic
torie meritată (Gh. Măzgăreanu — co
respondent).

RAPID BUCUREȘTI — C. S. ORA
DEA 17—1 (9—0). Fără să se în
trebuințeze prea mult, rapidistele au 
obținut o victorie la scor. Echipa oră-

TIMIȘOARA 6—7 (3—3). Joc v 
disputat terminat cu o mare surprh 
Gazdele au fost de nerecunoscut, ir 
ales în atac, unde au ratat foai 
mult. In ultimul minut Lucia Dobro 
ratat chiar o lovitură de la 7 met 
(M. Lupuțiu și I. Ionescu — coresp.

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2-10 (1—t 
Atacurile eolii pei gazdă s-au oprit 
regularitate în fața apărării Știinf- 
care a fost do netrecut. (I. Păuș ■ 
coresp.).

Mijlocașul dinaniovist Pilă inițiază

lipsită de aportul lui 
a fost însă înlocui! 
de Pavelescu, un de-

din Timișoara, care au intrat pe teren 
resemnați parcă cu perspectiva în- 
frîngerii. Și fotușL dacă ar fi insistat, 
dacă acțiunile lor ar fi fost cit de 
cît coordonate, ei ar fi reușit desigur 
un alt rezultat. Spungm aceasta,, de
oarece ieri Dinamo putea fi învinsă 
de o echipă mai decisă. Dinamoviștii 
au arătat și. unele lucruri interesante, 
cum ar fi, de exemplu, jocul de per
cuție al înaintașilor. Alte sublinieri: 
evoluția bună în cîmp a lui lordă- 
chescu, Zlătoianu, Giugiuc, Nedelcu, 
Țuțuianu. Sub nivelul așteptărilor însă 
treisferturile dinanwviste. Au înscris 
Zlătoianu și Sebe cîte o încercare și 
a transformat de două ori Nagy.

Știința Timișoara — în ciuda unor 
vechi state de servicii în cate
goria A — nu a dovedit că ar fi 
marcat o creștere valorică, decît poate 
sub raportul încercării de a „aerisi" 
jocul. Oarecum peste nivelul coechi
pierilor s-a ridicat doar Celea. Con
fuz și lipsit de hotărîre arbitrajul lui 
V. Georgescu.

O Pe linia bunei comportări din 
ultimul timp, Constructorul a între
cut experimentata echipă a Progresu
lui cu scorul de 5—0, ca urmare a 
unei încercări reușite de Sava (a 
transformat P. Niculescu). Am reți-1

un frumos aiac pe lingă grămadă.
Foto: H. Nady

w viciuiju ia scor, uuuipa ora- : 
deană a evoluat foarte slab, fiind de
parte de nivelul cerut de această com
petiție (V. Corbescu — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 7—9 (3—5). După ce a con
dus cu 2—0, echipa locală a slăbit a- 
lura, permițînd studentelor să preia 
inițiativa. Echipa ’timișoreană, mai teh
nică, a atacat mai sigur și și-a asigu
rat Ia un moment dat un avantaj de
cisiv (9—4), care nu a mai putut fi 
recuperat de gazde în ultimele minute, 
cînd au forțat reducerea handicapului 
(D. Vintilă — coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.S.S. BANATUL

C.C.A., la băieți și Știinfa, la fete 
au cucerit „Cupa prieteniei" la baschet

„Cupa prieteniei romîno-savietice", 
competiție organizată de F.R. Bas
chet pentru cele mai bune echipe 
masculine și feminine din Capitală 
s-a încheiat prin meciurile disputate 
sîmbătă în sala Dinamo și duminică 
în sala Floreasca- In aceste întreceri 
s-au înregistrat cîteva surprize. Ast
fel, tînăra formație dinamovistă a 
făcut din nou un joc bun și a învins 
pe baschetbaliștii de la Rapid, care 
nu au reușit încă să alcătuiască o 
echipă închegată- O altă surpriză o 
constituie victoria Metalului asupra 
Științei. Metalurgiști au practicat un 
joc simplu și eficace, depășind cate
goric formația studenților bucureșteni.

„Cupa prieteniei romîno-sovietiee" 
a revenit echipelor C.C.A, la băieți 
și Știința, la fete, care au făcut cele 
mai valoroase jocuri reușind să în
cheie neînvinse acest interesant tur
neu.

Iată acum rezultatele din ultima 
etapă și clasamentele finale;

MASCULIN: Metalul—Știința 82—70
(44—30),
(46—26), 
(24—29).

C-C.A.—Progresul 85—55
Dinamo—Rapid 60—53

CLASAMENT :
1. C.C.A. 5 5 0 445-328 10
2. Dinamo 5 4 1 329-289 O
3. Rapid 5 3 2 373-327 R
4 Metalul 5 2 3 346-375 7
5. Știința 5 1 4 333-388 6
8. Progresul 5 0 5 277-396 F

FEMININ :
(30—30), 
42—41 
86-39 (50—14).

CLASAMENT i

Rapid — I-C.F-63—53 
Progresul—Constructorul 

(22—11), Știința—Voința

ta campionatul de „11“ C.CJ 
ps primul loc la sfirșitul turului

C.C.A—DINAMO ORAȘUL SE 
LIN 19—10 (10—7). Militarii au d 
vedit cu prisosință că meciul nul < 
săptămîna trecută nu a fost decît i 
accident- Fruntașa clasamentului 
evoluat , în special după pauză, < 
o manieră entuziasmantă, realizîi 
în atac faze de mare spectacol- A 
țiunile desfășurate în mare vitei 
au derutat cu regularitate apărarea c 
namoviștilor. Oaspeții au reușit, < 
prețul unor eforturi deosebite, să r 
ziste o repriză, dar în ultimele < 
de minute au cedat pasul în fa 
unei formații mult superioare-

C.S.M. REȘIȚA—VICTORIA JIJ 
BOLI A 7—7 (5—5). Joc viu dispute 
în care oaspeții au obținut un nesp 
rat rezultat de egalitate. Reșițenii i 
condus spre sfîrșitul meciului cu 7— 
dar au fost egalați în ultimele n 
iiute. (1. Plăvițiu-coresp.).

TEXTILA CISNADIE—CHIMI 
FAGARAȘ 12-9 (7—2). Mult s
periori în prima repriză, cînd de a! 
fel și-au 
textiliștii 
victorie 
Chimia 
a ratat 
metri-

VOINȚA SIGHIȘOARA—VOINȚ 
SIBIU 10—9 (6—6). Joc foarte ech 
librat, în care învingătorul nu a pi 
tut fi cunoscut decît o dată cu fi 
ierul final- Gazdele au înscris gol: 
victoriei în ultimul minut prin P 
trea. (/. T«r/«n-coresp.).

asigurat un avantaj deciși 
au înregistrat o frumoa: 

în fața actualilor campioi 
a jucat confuz, dezlînat 
și două lovituri de la 1

--r,__

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Știința 
Rapid 
Progiesui 
Constructorul 
I.C.F.
Voința

5 O 344—232
4 1 324—275
3 2 246-247

5
5
5
5 2 3 285-248
5 1 4 247—280
5 0 5 212-367

10
3
8
7
6
5

hkimmomm
A XlV-a Olimp adă de șah I Selecționata feroviară de pol 

pe apă a țării noastre pârtiei 
Ia

r

i
■I

Csrcp’.onatul armatelor prietene
(Urmare din pag. 1)

Runde deciși ve în turneele preliminare

punctaj mai bun 
Iată clasamentul 
(Legia) 920 p. 

920 p. 3- Tatari- 
p. 4. Pahomov

care a realizat un 
în ultima manșă, 
probei: 1- Mazur 
2. Body (Honved) 
nov (TSKA) 900 ,
(TSKA) 900 p. 5. Tcichgraber (Vor
wărts) 900 p. 6. Torok (Honved) 

-880 p. 7. Sulajnis (Legia) 840
8. Stobnikov (TSKA) 840 p. 9. Sza- 
niszlo (Honved) 840 p. 10- Uhlig 
(Vorwârts) 820 p. 11. Țintea (C.C.A). 
800 p. 12. Lichjardopol (C.C.A.) 
720 p. 13. Paszkiewicz (Legia) 640 p. 
14. Brehme
Torni tic 
TSKA, 
2400 p. 
2060 p.

Clasamente generale după trei 
probe : INDIVIDUAL 1. M- Teichgra- 
ber (Vorwărts) 2847,5 p. 2. FI. Su
lajnis (Legia) 2798 p. 3. J. Body 
(Honved) 2576 p. 4. Torok (Honved) 
2564 p. 5. Pahomov (TSKA) 2451 p. 
6. Szaniszlo (Honved) 2440,5 p. 7. 
Sdobnikov (TSKA) 2355,5 p. 8. To- 
miuc _ (C.C.A.) 2306,5 p. 9. Țintea 
' * " 10. Lichiardopol

11. Tatarinov

(Vorwârts) 600 p- 15. 
(C.C.A.) 540 p. ; echipe: 1—2 
Honved 2640 p. 3. Legia 

4. Vorwărts 2320 p. 5. C.C.A.

2206
2191

P.
P-

(C.C.A.)
(C.C.A.)
(TSKA) 1991 p. 12. Brehme (Vor
wârts) 1853 p. 13. Paszkiewicz (Le
gia) 1768 p. 14. Uhlig (Vorwărts)
1621.5 p. 15. Mazur (Legia) 1460 p. ; 
echipe: 1. Honved 7580 p. 2. TSKA
6797.5 p. 3. C.C.A. 6710,5 p. 4. Vor
wărts 6322 p. 5. Legia 6209 p.

LEIPZIG (prin telefon). — In în- 
tîlnirile preliminare ale Olimpiadei de 
șah, echipa R. 1’. Romîne a înscris 
victorii la scor. Intîlnirea începută 
vineri în fața reprezentativei Cubei a 
revenit șahiștilor romîni cu rezulta
tul final de 3—1. După cum se știe, 
la întrerupere tabela indicase lV2-’/2. 
Dintre cele două partide întrerupte, 
una a fost cîștigată de Mititelu la 
cubanul Cobo, iar cealaltă s-a termi
nat în cele din urmă cu remiză, după 
ce Troianescu a încercat zadarnic și 
la a doua întrerupere să transforme 
în cîștig avantajul deținut inițial în 
fața lui Garcia, fn cealaltă întîlnire 
din runda a V-a. rămasă vineri iu 
suspensie, Chile a întrecut pe Ecua
dor cu scorul final de 3‘/2-‘/2.

Sîmbătă în programul turneelor pre
liminare a figurat disputarea celei de 
a 6-a runde. In grupa a IV-a, în care 
evoluează echipa rotnînă, două din
tre pretendentele la calificare au în- 
tîmpinat o rezistență neașteptată: 
R. F. Germană-Belgia 21/2-l*/2, Spa- 
nia-Chile 2—2. In celelalte întîlniri 
Cuba a întrecut pe Ecuador cu 
21/2-l1/2, iar S.U.A. pe Liban cu 4—0.

Adversara reprezentativei romîne a 
fost Irlanda, de care șahiștii noștri 
au trecut ușor: 4—0 (Ghițescu — 
Littleton 1—-0, 
0—1, Radovici 
sidy — Mititelu 0—1).

Aseară, în runda a 7-a, echipa R. P. 
Romîne a întîlnit puternica formație 
a Belgiei. La prima masă, Ghițescu 
a făcut remiză cu marele maestru 
O’Kelly, iar la a dona Drimer a fost

O’Hara — Drimer
— Nash 1—0, Cas-

realizatorul nostru, înscriind 
prețios în fața lui Thebaud. 
a făcut remiză cu Dunkel-

din nou 
un punct
Radovici 
blum. S-a întrerupt, într-un final egal 
cu nebuni de culori diferite, partida 
Troianescu — Van Schoor. Scorul 
îritîlnirii este deci 2—1 pentru R.P.R. 
și — după toate aparențele — va 
rămîne favorabil echipei noastre și 
după continuarea partidei întrerupte.

O confruntare importantă a opus 
echipele S.U.A.

1—1 la întrerupere (Byme— 
*/2—*/2, Toran — Bisguier

și Spaniei, scorul
fiind de
Pomar
*/2—*/2). In partidele Fischer — Perez 
și Rossolimo — Farre, jucătorii ame-

ricani dețin avantaj. Celelalte rezul
tate : R.F.G. — Liban 4—0, “
— Irlanda 2—0 (2), Chile 
l'/2—*/2 (2 partide întrerupte 
taj pentru chilieni).

Iată clasamentul grupei 
după șapte runde: R. F. 
22, S.U.A. 21 (2), Spania

Ecuador
— Cuba 
cu avan-

a IV-a, 
Germană 

.... 19 (2),
Chile 17‘/2 (2), R. P. ROMINA 17‘/2 
(1), Belgia 13>/2 (1), Cuba 11 (2). 
Ecuador 5*/2 (2), Irlanda 5 (2), Li
ban 1.

In ultimele două runde ale turneu
lui preliminar, reprezentantiva R. P. 
Romîne întîlnește echipele Libanului 
și Spaniei.

campionatul european 
de la Bruxelles

dimineață a plecat la Brux(Ieri
Ies selecționata feroviară de polo 
apă a țării noastre. In capitala B< 
giei ea va participa la campionat 
european feroviar, care se va desf 
șura între 26—31 octombrie. Au f 
cut deplasarea, printre alții, 
Cheța, V. Țăranu, C. Mocanu, 
Vasiliu, P. iMureșeanti, I. Popa 
G. Blajec.

înaintea campionatelor mondiale de volei
RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 

La sediul „Automobil Club" din Rio 
de Janeiro a avut loc vineri dimi
neața stabilirea prin tragere de sorți 
a grupelor preliminarii din cadrul 
campionatelor mondiale de volei. In 
competiția masculină vor evolua 17 
echipe care au fost repartizate în 5 
serii. Echipa R. P. Romîne va juca 
în seria a IV-a alături de echipele 
R. P. Polone și Perului. Meciurile 
preliminarii ale acestei serii vor avea 
loc în orașul Belo Horizonte, ca și 
cele ale seriei a V-a (S.U.A., Franța, 
Mexic, Republica Dominicană). Iată 
componența celorlalte 3 serii ale căror 
jocuri se vor desfășura la Sao Paolo: 
seria I : Brazilia, Uruguay, Vene-

U.R.S.S., 
a IlI-a :

zuela, India; seria a Il-a: 
Japonia, Paraguay; seria
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară și 
Argentina.

In competiția feminină cele 11 
echipe an* fost împărțite în 3 serii, 
după cum urmează: seria I: Ja
ponia, R. P. Polonă, Argentina, Uru
guay ; seria a Il-a: Brazilia, S.U.A., 
Germania (echipă unită). Paraguay; 
seria a IlI-a: U.R.S.S., R. S. Ce
hoslovacă, Peru.

★
Din fiecare grupă se califică primele 

două clasate. In total, 10 echipe vor lua 
parte la turneul Ilnal care va începe 
la 3 noiembrie la Rio de Janeiro, pe 
stadionul „Maracanazinho" cu o ca-

pacitate de 30.000 de locuri. Voi 
baliștii romîni au sosit de cîteva z 
în Brazilia, unde își continuă preg 
tirile în compania unor formații bl 
ziliene.

★
In drum spre Brazilia, Unde 

participa la campionatele tnondi; 
de volei, echipa selecționată mase 
lină a U.R.S.S. s-a oprit la Paris 
a susținut vineri seara un meci ar 
cal cil 
vietici 
scorul 
15—7).

echipa Franței. Voleibaliștii i 
au 
de

terminat -învingători
3—0 (15—8; 15—1
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