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stituire a Comisiei centrale de cenzori.' 
întreaga asistență a manifestat căl

duros pentru noi succese în activita
tea sindicatelor din țara noastră în 
vederea înfăptuirii politicii partidului 
de desăvirșire a construcției socialiste.

S-a dat citire scrisorii Congresului 
al IV-lea al Sindicatelor adresate Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn. Minute în șir delegații 
au ovațonat pentru Partidul Munci
toresc Romîn.

A fost citită apoi telegrama adre
sată de Congres federației Sindicale 
Mondiale. Participant la Congres au 
manifestat călduros pentru Federația 
Sindicală Mondială, pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare din în
treaga lume în lupta pentru pace și 
progres social.

Tovarășul Glieorglie Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R.P. Romînă, - a rostit 
cuvîntul de închidere a Congresului.

Intr-o atmosferă de mare entuziasm, 
participant la Congres, în picioare, 
au ovaționat îndelung pentru înflori
rea patriei noastre — Republica Popu
lară Romînă, pentru Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său Centrai, 
în frunte cu tovarășul Glieorghe Glieor- 
ghiu-Dej. pentru dezvoltarea neconte
nită a unității și solidarității tuturor 
celor ce muncesc din 
lupta pentru progres 
pace trainică în lumea

întreaga asistență a 
naționala". (Agerpres)

Aspect de la finala crosului „Să întîm- 
Foto: B. Ciobanii

H0MIN0-50VIE
Crosul „Să mtîmpinăm 7

Ieri dimineață, pe terenul din jurul 
Casei de cultură a tineretului din 
raiortul „23 August", au avut loc în
trecerile pentru desemnarea celor mai 
buni crosiști bucureșteni. Competiția 

trei motive: 1. organi-

Sîmbătă dimineața 
dința de închidere a 
de-al IV-lea Congres 
din Republica Populară Romînă.

La ora 12 participanții la Congres 
au întîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze pe tovarășii: Glieorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Glieorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Ion Glieorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliii, Leontin Salăjaw, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, care au sosit in 
sala Congresului.

Au fost prezenți membri ai C.G. 
al P.M.R., membri ai guvernului și

“ai Prezidiului Marii Adunări Națio- 
“nale, conducători ai organizațiilor 
■ - obștești.
“ La ședință au asistat oaspeți de 
-■peste hotare, reprezentanții Federației 
“Sindicale Mondiale și ai sindicalelor 
--din 25 de țări.

Tovarășul Glieorghe Apostol a a- 
.țnunțat că în cursul dimineții a avut 

loc ședința consacrată alegerii orga
nelor centrale ale sindicatelor. S-a dat 
apoi citire listei membrilor Consiliu
lui Central al Sindicatelor și ai Co
misiei centrale de cenzori, aleși în 
unanimitate de Congres.

Tovarășul Mihai Marin a anunțat 
rezultatele primei ședințe plenare a 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
care a ales în unanimitate pe mem
brii Prezidiului și pe membrii Secre
tariatului C.C.S. El a anunțat de ase
menea că a avut loc ședința de con-

toate țările in 
social, pentru 
întreagă.
intonat „Inter-

a plăcut din
. z^Ta a fost bună ; 2. cursa a putut 

fi urmărită
spectatori aproape în întregime; 
disputele 'au, fost pasionante, de la 
primii pași și pînă la sosire.

...Printre concurenții care se pregă. 
tesc cu înfrigurare pentru Start re
cunoaștem pe campionul raionului 
„Gh. Gheorghiu-Dej", Vasile Vale, 
muncitor fruntaș la f-ca de țigarete, 
pe studentul fruntaș Ș. Moghioroș 
de la I.S.E.P., pe muncitoarea Olga 
Zelencu de la fabrica de cărămidă 
„7 Noiembrie", care are o depășire 
lunară în medie de 130%. Alături, 
Aurel Boieru, balerin al Operei de 
Stat, filatoarea fruntașă Florica Or- 
bișor de la „Dacia", elevele fruntașe 
Mihaela Septville de la Școala me
die sanitară, Florica Ctiș de la Școala 
tehnici financiari.

Vocea starterului, amplificată de

de cei. peste 1.500 de
- - ■ ■ - • 3.

fire
Alături,

Prima sută de metri în cursa seniorilor, 
pinăm 7 Noiembrie” pe orașul București

numeroasele difuzoare cheamă la în
trecere. Primele care iau startul start 
junioarele. Se pleacă ca la_. 100 de 
metri. Prima care trece linia de so-

jr

O VIZITĂ DE NEUITAT...
La invitația muncitorilor și sporti

vilor uzinei ,1/ Mai" din localitate. Ta
mara Press și /olanda Balaș aii vi
zitat orașul Ploiești, și G.A.S. Valea 
Călugărească, au participai la un con
curs de atletism desfășurat pe stadio
nul Petrylul și la un simpozion găz
duit de clubul uzinei „1 Mai".

Către orele 12, oaspetele au intrat 
tn uzina „1 Mai" unde au întreținut 

■ o" discuție călduroasă cu muncitorii, 
constructori ai sondelor petrolifere. 
Trednd prin cele mai importante sec
ții, cele două campioane olimpice s-au 
interesat îndeaproape de procesul de 
produefie, solicilînd o serie de amă
nunte După aceea, Tamara Press si 
folanda Balaș au trecut la secția 
sape-foraj. Aici, campioana sovietică a 
stat de vorbă cu muncitoarea Stelia- 
na Dobrogeana despre activitatea 
sportivă din uzină. La despărțire, un 
gest impresionant: Tamara Press i-a 
oferit Stehanei Dobrogeanu flori din 
buchetul primit din partea muncitori
lor. Mai departe, recordmana mon
dială la disc și la greutate s-a oprit 
în fa(a strungului automat B 118. la 
care lucrează comunistul Matei Va
sile. Acesta t-a declarat Tamarei că 
strungurile B 118. la care el lucrează 
cu multă aragoste, sînt fabricate în 
U.R.S.S.

Apoi, Tamara Press și Iolanda Pa
loș au vizitat G.A.S. Valea Călugă
rească. După-amiază ele au fost pre
zente pe stadionul Petrolul, unde se 
întreceau — Intr-un interesant con
curs — suie de tineri. Valoroasa 
sportivă sovietică a intrai in cercul 
de aruncare a discului și a demons
trat tinerilor atleji procedeul corect 
de aruncare. Era același cerc In care 
Tamara Press a stabilit In 1955, — 
în cadrul întilmrii de tineret R. P. 
Romină—U.R.S.S., un valoros record 
de junioare. .

In cealaltă parte 
maestru emerită a 
Balaș explica unor 
cretele" săriturii in

Seara, la clubul 
Tamara Press și Iolanda Balaș au stat 
de vorbă mai mult de o oră cu mun
citorii și sportivii uzinei, cu numeroși 
tineri sportivi din alte întreprinderi. 
Ele au povestit amintiri legate de în
ceputul activitâ(ii lor atletice, arăttnd 
cum au reușit să ajungă recordmane 
mondiale și campioane olimpice.

La plecare, Tamara Press a primit 
din partea consiliului regional IJ C.FS. 
— drept amintire — o diplomă de 
onoare.

a stadionului, 
spartului folanda 
tinere atlete ^se- 
tnălfime 
uzinei „/ Mai".

Ședința plenară a C. C. S.
Sîmbătă dimineața a avut Ioc prima 

ședință plenară a Gtffisiliutui Central 
al Sindicatelor ales de cel de-al 
Congres al Sindicatelor,

Plenara a ales ~ 
tariatnl Consiliului

Prezidiul și 
Central.

IV-lea

Secre-

Prezidiul C. C. S.
Tn prezidiu au [ost aleși înTn prezidiu au fost aleși în unani

mitate de voturi ca membri următorii 
tovarăși:

Alecu Costică, 
Ardeleanu Aurel, 
Gheorghe, Eftimie 

sire este Leona Mitrache (Tudor Vla-ȚConstantin. Grecu 
dimirescu), pe locurile i___II-----
s-au clasat: 2. E. Agapoi (I. V. Sta
lin), 3. S. Jurcan (I. V. ȘtalmR 4.

Apostol Gheorghe, 
Cotoț Ioan, Dobre 
Constantin. Eremia 
Alexandru, lonescu 

următoare ^Gheorghe. Lascu Elena, Mihai Marin, 
‘ -ȚMoraru Nicolae, Moraru Șteîan, Mușat

__ . _ ___ _____ ______________ Vasile, Nistor loan, Stoia Elena. 
Ioana Ion (N. Bălcescuj, 5. J. Tarațianovici Anton. Tudor Constantin, 
(Gr. Roșie), 6. J. Tuloc (23 August),-£nescu Alexandru.
7.
(»

E. Bragâ (23 August), 8. M. Matu 
Mai), 9. L Belu (1. V. Stalin),

OTTO BENKO

(Continuare in pag. a 2-a)

Sto- 
Ver-

Membrii supleanți 
ai Prezidiului C. C. S.

Membri supleanți au fost aleși 
unanimitate tovarășii :

în

In etapa de ieri a categoriei A la fotbal 
meritatăJoc îfumcs, victorie

Progresul — C. S. M. S. Iași 3-1 (1-0)

Alexandru Ion, Dumitru Ana, Hor
vath Andrei, Pascu Ion, Preoteasa loa. 
Sandu Ion, Tuiu Gheorghe.

Secretariatul C. C. S.
In secretariatul Consiliului 

al Sindicatelor aii fost aleși 
nimitate următorii tovarăși :

Președinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor, tovarășul Gheocghe A- 
postol.

Vicepreședinți ai C.C.S., tovarășii: 
Elena Lascu și Vasile Mușat

Secretari ai C.C.S., tovarășii: Costicâ
Alecu, Aurel Ardelea.nu, Ion Cotoț $1 
Mihai

Centrat 
în un*»

Marin.

★

sîmbătă a avut loc prima șes 
a Comisiei Centrale de cenzori.

Tot
dința
care a ales în unanimitate de voturi 
ca președinte pe tovarășul Anton Emi- 
Iian.

r
DE IERI

4-0
1-0
3- 1
2-0
4— 3
1-2
4-0

Păcat de faptul că în minutul 32 
al meciutai Progresul—C. S. M. S. 
Iași, mijlocașul dreapta al oaspeților, 
Alexandreseu, s-a accidentat și a ieșit 
definitiv din joc după pauză. In 11 
oameni, avem toate motivele să cre
dem că ieșenii ar fi continuat să dea 
Progresului o replică serioasă, ca în 
prima repriză cînd meciul a fost, în 
generat, echilibrat și am asistat ast
fel la numeroase atacuri și contra
atacuri la ambele porți. Și așa, par
tida a rămas interesantă, pentru că 
după ce a avut o perioadă de „că
dere" în repriza a doua, cînd scorul 
ajunsese la 3—0 pentru Progresul,

Și 
a 

restabilit echilibrul în joc, permițîn- 
du-ne să asistăm la un final dina
mic, interesant, cu toate că soarta 
meciului nu mai putea fi schimbată. 

Desigur însă, că partida trebuie ju
decată mai ales prin prisma primei 
reprize, cînd oaspeții au avut efecti
vul complet. Referindu-ne la aspec
tul jocului în această perioadă, ne 
bucură, după două duminici în care

JACK BERARIU

cu perspectiva de a 
mai mult, C.S.M.S.

se... rotunji 
și-a revenit,

REZULTATELE
Petrolul—Știința Cluj
Steagul roșu—Dinamo
Progresul—C.S.M.S.
Minerul—Rapid
Știința Timișoara—Farul
U T.A.-C.C.A.
(Dinamo București-Corvinul

CLASAMENTUL
9 6 3
9702 28:14 14
9 4 4 1 14: 9 12 
9513 17:11 11
9 3 4 2 13:11 
9414 17:15 
9405 15:15 
9324 17:21

1. Dtnamo Buc.
Z. C.C.A. (2)
3. Petrolul (5)
4. U.T.A. (3)
5. Rapid (4)
6. Steagul roșu <
7. Dinamo Bacău
8. Progresul (10)
9. ‘--------- ‘ -----

10.
11.
12.
13.
14.

(1)

Bacău (0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-2) 
(0-1) 
(1-0)

O ÎS: « ÎS

(’) 
<«)

i
6 «
S
*

Minerul (12) 9 4 0 5 12:17
Corvinul (8) 9 3 1 5 11:18
C.S.M.S. (9) 8 2 2 4 11:17
Farul (11) 9 2 2 S 16:26
Știința Tim. (M) 9 2 1 6 14:21
Știința Cluj (13) 8 2 1 5 11:18
ÎTAPA VIITOARE (6 nloJlembrle)

io
9
8
8

C.C.A.—Minerul, Farul—Dinamo Buc., 
St. roșu—știința Timiș., Corvinul— 
Progresul, Rapid — Știința Cluj, 
C.S.M.S.—Dinamo Bacău. U.T.A, - 
Petrolul.

Restanța Știința Cluj—C.S.M.S. se
va disputa miercuri 2 noiembrie.

Campionatele mondiale de voie*

FLORIAN ALBU — corespondent

7) s-a înbrebiwnfțat cesturi de

celelalte 
masculin:

rezultate din campio- 
Uruguay-Venezuela

Sîmbătă, în orașele Belo Horizonte 
și Sao Paolo din Brazilia au început 
campionatele mondiale de volei. Parti
ciparea la această ediție este mult 
mai redusă decît se anunțase. Astfel, 
echipele masculine ale Republicii Do
minicane, Mexicului și Indiei, ca și 
echipa feminină a Paraguayului nu s-au 
prezentat.

Reprezentanții noștri, iucînd la Belo 
Horizonte în seria a IV-a. au întîlnit 
echipa statului Peru în fața căreia au 
cîștigat fără să se întrebuințeze; 3—0 
(0, 0, 1). Majoritatea punctelor au
fost realizate din servicii.

Interesant a fost meciul R.S. Ceho
slovacă—Argentina care a avut loc 
sîmbătă la Sao Paolo, în seria a tre
ia. Campioana mondială, echipa R.S. 
Cehoslovace, deși a cîștigat cu 3.-8

(Continuare în pag. a 3-a)

3—0! Mafteuță a șutat și mingea sa îndreptat spre poarta goală. Venit frț vitexi. DippleSCU împinge mingea în poarei
—Z..I-----------------------.----------------oe j;_ ----------r.oto; ®. CbiorțawtxJP

(7, 8, 
mult.

Iată 
natul 
3-1 (5-15, 15—11, 15—13, 15—11); 
Franța — Republica Dominicană 3—0 
(neprezentare), S.U.A. — Mexic 3—0 
(neprezentare), U.R.S.S. »— Paraguay 
3—0 (2, 7, 2), Brazilia — India 3—0 
(neprezentare).

In campionatul feminin se remarcă 
în primul rînd victoria obținută de 
formația Braziliei asupra echipei unite 
a Germaniei: 3—0 (4, 3, 5). Iată ce
lelalte rezultate: Japonia — Argenti
na 3—0 (2, 0, 4), Polonia — Uruguay 
3-0 (2, 0, 8), U.R.S.S. — Peru 3-0 
(4, 1, 3). S.U.A. — Paraguay 3—0 
(neprezentare). ........ _... ,

------—— evenlualfi șurprișă ca fa mia. ii din prigifi reprim



. -------------- ■

Nici o surpriză în etapa de ieri 
a campionatului republican

REZULTATE TEHNICE : C.F.R. Gri- 
vita Rosie — Știința Petroșani 21—3 
<11—0); C.6.A. — C.S.M.S. lași 24—8 
(13—0); Metalul — Progresul 0—6 
(0—3); Știința Cluj — Constructorul 
6—3 (3—0); Știința Timișoara — Ști
ința București 12—5 (6—5); Petrolul 
I Ploiești — Dinamo 3—8 (0—5).

♦ C.F.R. Grivițâ Roșie a întrecut 
pe Știința Petroșani mai ușor decît 
arată scorul. Feroviarii au practicat 
un joc simplu, dar eficace. Ei au ex
celat atât pe treisferturi (cel mai bun 
fiind Wusek), cât și pe înaintare (co
ordonatori — Picu și Moraru)., Oaspe
ții au meritul de a fi făcut un joc 
curajos, deschizi rid marea majoritate a 
baloanelor. O revelație a fost tailone- 
rul C. ’Ghiță, care a alimentat din 
belșug liniile sale dinapoi. Studenții 
din Petroșani trebuie felicitați pentru 
dîrzenia cu oare s-au apărat, pentru 
că s-au apropiat deseori (pe compar
timentul înaintării) la valoarea repu- 
taților lor adversari. Scorul a fost 
fixat de Tibnteac (12), Irimescu (3), 
Pieu (6) pentru C.F.R., respectiv Ma- 
teescu (3). Remarcați: Wusek, Mora
ru, Picu, Tîbuleac de la C.F.R. și 
Ghiță G., Stoian C., Mateescu și Cior
nei de la Știința.

(în urma unei acțiuni personale), pe 
care Penciu o transformă impecabil. 
Este apoi, rîndul oaspeților să înscrie 
prin Huțanu (o încercare transforma
tă). Scorul este pecetluit de Ghiță, au
torul unei noi încercări a â.dA. Vic
toria rugbiștilor militari este meritată. 
Ei au jucat mai olar, mai atent, ape- 
culînd cu regularitate greșelile apără
rii adverse. V. Wandella a arbitrat

Progresul a înscris prin Declesis (lo
vitură de pedeapsă) și Stoica (încer
care).

E. FIL1P, coresp.
♦ Știfirța Timișoara, mai bine orien

tată tactic și mai activă pe înain
tare, a obținut o victorie meritată în 
fața colegilor lor din București. Au în
sori*: Grlan și Moga (câte o încercare)

O fotă din meciul Progresul —

Ieri9 in categoria B
Seria I

REZULTATE
Steaua roșie Bacău — G.F.R. Paș

cani 2—1 (1—1)
Poiana Gimpina — Prahova Ploiești

3- 2 (3-1 >
S.N.M. Constanța — Dinamo Galați 

0-2 (0—0)
Metalul Tîrgoviște — Rulmentul 

Bîrlad 4—1 (2—1)
Unirea Iași — Flacăra Moreni 1—2 

(0—1)
Rapid Focșani — Fores ta Fălticeni

4— 0 (0—0)
DTnamo Suceava — 6.S.M. Braila

2-2 (1—2)

CLASAMENT :
1. Știința Craiova (1)
2. — * “ 
3.

C.S.M, Sibiu (5) 
A.S Academia

Militară (4) 
Dinamo Pitești (2) 
Chimia Govora (6) 
Drubteta Tr. Severin 
Tractorul Or. Stalin 
Știința București (11) 9

>813
9 4 3 2

9 4
9
9 

(3)9 
(8)9

4.
5.
6.
7.
8. , ____t._
9, Metalul București (12) 9

13. C.F.R, Roșiori (7) 910.
11.

4
3
4
3
4
4
2 4 3

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

CLASAMENT

1.
2.
3.
4.
5.

7*. C.S.M. Brăila '
8. Steaua ro-șie Bacău
9. Prahova Ploiești

S.N.M. Constanța 
Dinamo Suceava 
Rulmentul Birlad 
Unirea Iași (13) 
lores ta Fălticeni

10. 
11. 
12.
13.
14.

12: 6
13: 9

ii 
ii

Metalul Tlrgoviște (1) 
Dinamo Galați (3) 
Rapid Focșani (I) 
Poiana Cimpina (5) 
Flacăra Moreni (6) 
C.F.R Pașcani f2) 

Brăila (4)

(9)
(10) 
(12) 
(11)

9 7 1
9 4 4
9 4 3
9
9
9
9

(«)9

33:10 15
10: 7 12

(14)

4 3
4 3
4 2
3 4

2 3 
2 3 
2 2
1 3
1 2

4
4
5
5
6

18:11 
9: 7 
9:18

14:12 
10:12
7:18
8:18

11
10
10
10
7
7
7
6
5
4

ETAPA VIITOARE: Rulmentul Bir*

♦ Chiar în minutul 4, Penciu (și 
de data aceasta, în mare vervă) trans
formă o lovitură de pedeapsă, în urma 
unui „afară din joc" al înaintașilor 
ieșeni. Cu toată riposta dîrză a echipei 
oaspe, tot rugbiștii de la C.C.A. sînt 
cei care înscriu prin lonescu (încer
care transformată de Penciu). In con
tinuare, militarii își măresc avantajul 
prin Căpușan fîncercare transformată 
de Penciu, dinfr-un unghi aproape 
imposibil 1). Imediat după pauză, rug
biștii de la C.S.M.S. reduc din han
dicap prin Rosenberg (lovitură de pe
deapsă). Replica militarilor rm se lasă 
așteptată prea mult: profitînd de o 
ezitare a apărării ieșene, Ghiță Dan 
realizează o splendidă încercare (ra
tată — de data aceasta de Penciu). 
C.C.A. atacă, în continuare, dezlănțuit 
și lonescu reușește o nouă încercare

— în ansamblu — bine. O singură 
observație: credem că prana încercare 
a echipei C.C.A. a fost marcată ne
regulamentar, în urma unei obstrucții 
asupra lui Stoian. Ne-au plăcut: 
Ghiță Dan, Penciu, Nica, Nanu Radu, 
Blăgescu și Ciobănel de la C.C.A., 
respectiv Rosenberg, Hiifamn, Mănescu 
și Stoian.

T. STAMA
AL. OARNABEL, ooresp,

♦ Progresul a reușit să câștige greu 
partida cu Metalul. Ambele formații 
au practicat un joc submediocru, pre
sărat cu durități. Metalurgistul Lascu, 
în special, a „excelat" în această pri
vință, fapt pentru care arbitrul C. 
Diamandi l-a și eliminat de pe teren.

Metalul (6—0 )
Foto : H. Nandy

și Cetea (lovitură de picior căzută și 
lovitură de pedeapsă) pentru gazde, 
respectiv Gudov (încercare transfor
mată de Leonte).

N. MIHAILESCU, coresp.

Iad — Unirea Iași, C.S.M. Brăila" — 
Rapid Focșani, Steaua roșie Bacău — 
Dinamo Suceava, Foresta Fălticeni — 
S.N.M. Constanța, Prahova Ploiești —• 
Flacăra Moreni, Dinamo Galați — Me
talul Tîrșoviște, O.F.R. Pașcani — 
Poiana Cimpina.

Seria a ll-a
REZULTATE:

Astă-seară la ora 19,30, va avea 
lac la sediul Federației Romine de 
Rugbi, vizionarea integrală a fil
mului R.P. Română — Franța.

Sînt rugați să ia parte toți 
antrenorii, arbitrii și jucătorii de 
rugbi din Capitală.

C-S.M. Mediaș—Chimia Govora 0-0
Metalul București—Chimia Făgăraș

3-2 (3-0)
C.F.R. Roșiori—Știința Buc. 1-3 (1-1)
A.S. Academia Militară—C.F.R. Elcc- 

troputere Craiova 1-1 (1-0)
Tractorul Orașul Stalin—Drubeta Tr. 

Severin 3-2 (1-1)
Știința Craiova-Dinamo Obor 1-2 (1-0)
C.SM. Sibiu-Dinamo Pitești 3-1 (2-0/

19:11 
18:13
7: 6 

13:16 
12:10 
12:11 
13:18
7: 7

10
10
10
10
9
9
9
8C.F.R, Roșiori (7)

C.F.R. Electroputere
Craiova (10) 

Chimia Făgăraș (9) 
Dinamo Obor (14) 
C.SM Mediaș (13)

ETAPA VIITOARE:
C.F.R. Roșiori, Știința 
Acad. ?..... “ ------
Craiova—C.S.M. Mediaș, Dinamo Pi
tești—Tractorul Or. Stalin, Dinamo 
Obor—Metalul București, Chimia Go
vora—Chimia Făgăraș, Dnibeta Tr* 
Severin—Știința (fraiova..

12 
13 
14.

16X17 1
12:13 *
9:13 *
7x18 1
Sibiu-

8
7
7
7

9 3 2 4
9 3 15
9 15 3 
9X34

6.S.M.
București—A. S.

Militară, GF.R. Etectroputere

Seria a lll-a
REZULTATE:

C.S. Oradea-C.F-R. Timișoara 1-0 (0-0)
Industria Sîrmii Gîmpia Turzii—Di

namo Săsar 4-0 (3-0)
Aurul Brad—A.M.E.F. Arad 0-1 (0-1)
C-S.M. Reșița—Mureșul Tg- Mureș

1-1 (1-0)
Jiul Petroșani—Recolta Cărei amînat
C.S.M. Baia Mare—C.S.M. Cluj

4-0 (1-0)
Arie șui Turda-Glori a Bistrița 3-0 (0-0)

CLASAMENT •
1. Arieșul Turda (2)
2. Jiul Petroșani (1)
3. C.S.M Baia Mare (7)

8 4
. ____ ______ ... 9 5

4 Ind. Sîrmii C. Turzii («) 9 4
5. C.S. Oradea. (5)
6. C.S. Mureșul (4)
7. Dinamo săsar (3)
8. A M E.F. Arad (11)
9. Recolta Cărei (8)

10. C.S.M. Cluj (9)
11. C.f’r, Timișoara
12. C.S.M Reșița (12)
13. Aurul' Brad (13)
14. Gloria Băstrița (14)

<M>

9 5 3 1 14: 6 13
3 1 12: 6 11
1 3 11: 6 11
3 2 20:12 11
1 3 17:11 11
4 2 U.-.10 10 

9 4 X 3 ‘ 
9 3 3 3
8 2 4 2
9 3
9 3
9 2
9 1
9 1

9 5
9 3

2 4
1 5
3 4
2 6
2 6

ÎS 12 Iw
8:11 9

8
8
7
7
4
4

11:11 
7:14 
7:12
6:17

ETAPA VIITOARE: CS. Mureșul 
Tg. Mureș—C-S.M. Baia AAare, C.F.R. 
Timișoara—Aurul Brad, C.S.M. Reșița- 
Jiul Petroșani, Dinamo Săsar—Arieșul 
Turda, Ind- Sîrmii C. Turzii— A.M.E.F. 
Arad, Gloria Bistrița—C-S. Oradea, 
C.S.M. Cluj—Recolta Cărei.

A Început returul din cadrul Cupei F. R. Box

„Cupa ziarelor"
Voința București a realizat o victorie prețioasă

Ieri pe poligonul Tineretului, în- 
fr-un cadru specific marilor întreceri 
s-a desfășurat cea de a lll-a ediție 
s „Cupei Ziarelor" la tir.

Ediția din anul acesta a suscitat 
un interes neașteptat în redacții, 
dovadă cei peste 80 participant; și 
16 echipe.

Intîlnirea a fost neașteptat de 
dtrză ți s-a soldat cu victoria pe 
echipe a redacției „Sportului popu
lar' care a întrerupt șirul victoriilor 
„Direcției Presei" (cîștigătoarea pri
melor două ediții).

In întrecerile individuale rezulta
tele primilor clasați sînt promițătoa
re, evidențiindu-se : I. Dumitrescu,
D. Stăîiculescu (Sportul popular) ; 
■L. Hegeduș, M. Banu (Direcția Pre
sei) ; V. Constantinescu (Informația 
Bucurăștitilui), S. Hociotă (Agerpres) 
ți alții.

O contribuție fa reușita celei de a

O II IP* U § M
MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Programul alergărilor ae miercuri 
după amiază cuprinde trei probe inie- 
resante pe distanța de 2100 metri. Iau 
parte reprezentanți al generației trei a- 
nilor. cărora se alătură cîțlva trăpași 
vlrstnici. In premiul Ghid, alergarea 
principală a reuniune!, concurează : 
2100 Rlgoletto (Szabo A.), 2120 Dafin
(Nlculae Gh.), Chiostec (Brailowsky A.), 
Jibou (Ștefănescu), 2140 Iubitul meu 
(Ciobanu Gh.), Atlet (Avram G), Su- 
lamita (Ghinea Gh ), 2100 Vraf (Bonțoi), 
Rotaș (Dinu Tr ). 2180 Hoțu (Crainic Tr.)

IERI LA ALERGĂRILE DE TRAP
Caii tineri au obținut frumoase suc

cese în alergările de ieri. Florinei a 
dispus cu ușurință de Paf șl Evantai, 
Iar Zori de Zi a întrecut la luptă pe 
Fantezia șl Vulea. Remarcabil s-a com
portat Romana în proba mînjilor. A 
dștigat oprită în 1’34,5.

IATA REZULTATELE TEHNICE
I. Brumar (Vasile Gh ), Paring, Lotri- 

cara. Cota : 5,50 - 70,70 lei.
II. Borangic (Ghinea Gh.), Vipera. 

Dumbrava. Cota : 3,80 — 64,40 - 102,20 lei. 
Ordine triplă : 406,80 lei

in. Romana (Teofil), Ancuța, Lunca 
Nouă. Cota : 1,50 - 10,20 - 27.60 lei.

IV. Luminiș (Teofil), Egoist, Novac. 
Cota : 6,70 - 42,70 - 7,50 lei. Ordine 
triplă ; 614,60 lei.

V. Florinei (Moldovan), Paf, Evantai 
Cota : 6,40 - 117,70 - 44,90 lei.

VI. Zori de Zi (Brailowsky), Fantezia, 
Vulea. Cota : 8,10 — 40,60 - 52 20 lei. 
Ordine triplă : 1036 lei.

vn. Tarantella (Brailowsky), Pamflet, 
•Blyna. Coțfț; 6,20 B «J» „ olm 1M- 

treia ediții a „Cupei Ziarelor" au 
avut-o organizatorii care cu spriji
nul administrației poligonului au ofe- 
rit condiții optime concurenților.

Rezultate • armă sport 20 focuri 
pozifia culcat, individual, seniori; I.
1. Dumitrescu (Sportul popular) 170 
p; 2. D. Stănculescu (Sportul popu
lar) 169 p; 3. L. Hegedus (Direcția 
Presei) 167 p; 4. V. Godescu (Spor
tul popular) 166 p ; 5. N. Calinîc (Di
recția Presei) 163 p; 6. V. Constan
tinescu (Informația Bucureștiului) 
159 p; Senioare: 1. M. Banu (Direc
ția Presei) 156 p; 2. S. Hociotă 
(Agerpres) 155 p; 3. A. Marinescu 
(Direcția Presei) 152 p ; 4. I. Șirianu 
(Sportul popular) 149 p ; 5. C. Radu
lescu (Romînia Liberă) 142 p; 6. C. 
Paraschivescu (Agerpres) 116 p. Pe 
echipe; 1. Sportul popular I 810 p;
2. Direcția Presei 1 792 p; 3. Infor
mația Bucureștiului I 695 p; 4. Ro- 
mînia Liberă I 664 p ; 5. Agerpres fi 
661 p; 6. Apărarea Patriei C57 p; 
7. Direcția Presei II 656 p; 8. Elore I 
626 p; 9. Victoria 554 p; 10, Infor
mația Bucureștiului II 545 p.

P. GORETI 
membnu în comisia orășenească de tir

Crosul „Să
(Urmare din pag. 1)

10. F. Munteanu (Gh. Gheorghiu- 
Dej). Notăm lipsa de atenție a unor 
arbitri de parcurs, care au indicat 
greșit traseul producând derută în 
mijlocul concurentelor. Clasament pe 
echipe: 1. R. I. V. Stalin 102 p., 2. R. 
N. Bălcescu 169 p., 3. R. 1 Mai 265 p.

Peste cîteva minute s-a dat star
tul în proba juniorilor. Lupta pen
tru ocuparea unui loc bun în plu
ton începe chiar după prima sută 
de metri. „Liderul" se schimbă des. 
Ultimii 50 de metri. Niculae Fanara- 
giu (Gr. Roșie) atacă irezistibil și 
trece primul linia de sosire. Imediat 
după el s-au clasat în ordine: 2, V. 
Marinescu (1 Mai), 3. Gh. Țăruș 
(I. V. Stalin), 4. I. Mezei (T. Vla- 
dimirescu), 5. C. Tatu (23 August), 
6. M. Comovici (23 August), 7. I. 
Yfllcosischi £23 AuarustL 8. L Ser-

Primiți cu simpatie de publicul 
bucureștean, tinerii boxeri de la școa
la sportivă U.CjF.S. din Câmpulung 
Muscel au făcut, sin.ibătă seara, tot 
ce au putut pentru o comportare cât 
mai frumoasă fa prima tor evoluție 
în Capitală. Ei au fost întrecuji însă 
de o echipă (Voința București) mai 
matură, mai puternică, 1 în care Ion 
Turcu și Ovidiu Bactu au fost de de
parte cei mai buni oameni. Scorul 
de 23—15 pentru formația Voința, an
trenată de Sandu Ion,, este însă — 
după părerea noastră — prea sever, 
o parte dintre partide desfășurînțlu-se 
sub șemnul urnii eclulibru perfect. In 
plus, nu trebuie uitat faptul că cîmpu- 
lungenii nu au avut reprezentant la 
categoria grea, ceda ce a făcut ca 
Voința să acumuleze, datorită acestui 
fapt, trei puncte fără luptă. Fără dis
cuție însă, că pugilișții de la Voința 
au meritat să cîștige.

Dintre meciuri, au plăcut îndeosebi 
partide’e Badiu—Toma (mușcă). Ma
rin—Lachc (cocoș), Turcu — Pițigoi 
(pană) și Marcu — Baciu (ușoară). 
Badiu a realizat un nesperat meci nul 
în compania lui I. Toma care, în 
general, a atacat mai mult, dar de
seori, infnictuos. Badhi s-a deplasat 
în permanență, s-a blocat la timp 

intîmpinăm 7 Noiembrie"
beseti (23 August), 9. M. Rădulescu 
(1. V. Stalin), 10. V. Ciocoiu (23 
August). Clasament pe echipe: 1. R. 
23 August 154 p., 2, R. 1 Mai 162 p.,
3. R. N. Bălcescu 188 p. Sînt che
mate la întrecere senioarele. Traseul 
prezintă două porțiuni dificile, o co- 
borire și un urcuș. Ultimul este un 
adevărat „selecționer" pentru sprin
tul final. Cei 1.000 de metri sînt par
curși într-un ritm viu. Campioana ra
ionului N. Bălcescu, ,M. Șerbacov, 
se pierde la mijlocul cursei de plu
tonul fruntaș. Lupta pentru locul în- 
tîi începe cu 400 de metri înainte de 
sosire, între Leontina Frunză (Gr. 
Roșie) și Nicolette Marin (1 Mai). 
Prima cîștigă detașat. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 3. M. Dobre 
(I. V. Stalin), 4. O. Zelencu (V. I. 
Lenin), 5. C. Borcescu (1 Mai), 6. G. 
Drăghici (I. V. Stalin), 7. M. Ghi- 
darcea LI MaiL 8» L Qieiar IQt-

(lucru observat, de altfel, la majori; 
tatea piigiliștilor din Câmpulung) și 
a contrat dirpă fiecare atac al adver
sarului. In meciul dintre „cocoșii" 
Marin și Lache (Voința) considerăm 
că s-a dat o decizie nejustă, în favoa
rea boxerului din Câmpulung. Lache 
a dominat tot timpul și, spre deose
bire de colegul său mai.......mic" (To
ma Hie), a plasat numeroase lovituri 
la figură. Marin a răspuns atacuriior 
lui Lache cu frumoase upercuturi de 
dreapta și un-doiuri. Un îneci nul ar 
fi oglindit mai bine lupta din ring. 
Turcu a manifestat o exțelentă dispo
ziție, a lovit cu precizie din toate po
zițiile și a dovedit o foarte bună pre
gătire fizică, cîștigînd detașat la 
puncte, mai ai seamă că adversarul 
său, A. Pițigoi, a primit și două aver
tismente pentru obstrucții și atacuri cu 
capul. Marcu Ion, unu! dintre boxerii 
tineri în care se pun speranțe, nu a 
reușit să confirme așteptările. Cu ex
cepția primei reprize, cind a acționat 
foarte rapid și a trimis cu precizie 
croșee de dreapta în urma cărora 
Baciu a fost de două ori pe punctul 
de a cădea, boxerul din Cîmpulung 
s-a întrecut in obstrucții .acțiuni con
fuze, a primit două avertismente și, fi
rește, a pierdut. O notă bună pentru

Roșie), 9. A. Mptroc (23 August), 
10. F. Atanasiu (I. V. Stalin). Cla
sament pe echipe: 1. R. I. V. Stalin 
184 p„ 2. R. I Mai 211 p., 3. R. Gr. 
Roșie 216 p. Se dă startul în ultima 
probă, cea a seniorilor. Iată rezul
tatele tehnice: 1. P. Vlăsceanu (N. 
Bălcescu), 2. P. Grigore (N. Băl
cescu), 3. Ș. Moghioroș (I. V. Sta
lin), 4. A. Boeru (I. V. Stalin), 5. I. 
Pantazi (Gh. Gheorghiu-Dej), 6. Gh. 
lom (1 Mai), 7. Gh. Oană (N. Băl
cescu), 8. V. Vale (Gh. Gheorghiu- 
Dej), 9. I. Munteanu (N. Bălcescu), 
10. M. Moțași (I. V- Stalin). Clasa
ment pe echipe: 1. R. N. Bălcescu 
100 p., 2. R. 1. V. Stalin 119 p., 
3. R. Gh. Gheorghiu-Dej 136 p. Cla
sament general pe echipe: 1. R. 
I. V. Stalin 10 p., 2. R. N. Bălcescu 
15 p„ 3. R. 1 Mai 15 p„ 4. R. 23 Au
gust 12 p., 5. R. Gr. Roșie 9 p., 6. R.
& fi^orgfjw-Dej 8 & 

boxul combativ și pentru seriozitatea 
cu care se pregătește Baciu Ovidiil.

A plăcut felul în care au condus 
lupta arbitrii Puiu Radulescu (Craio
va) și Ion Angbeloiu (Pitești). Ei au 
lăsat lupta liberă și au intervenit cu 
hotarîre doar atunci când situația o 
impunea. Considerăm că federația pro
cedează bine chemând o seamă de 
arbitri din provincie pentru a conduce, 
alături de arbitrii bueureșteni, îuț:'.;: 
rile din cadrul Cupei F.R. Box. ALTE 
REZULTATE: P. Vizitiu (V) b.p. 
Gh. Maidan (OL); I. Iordache (CL) 
egal cu F. Mustață (V); FI. Miha- 
lache (OL) b.p. Gh. Dinu (V); Al. 
Eftimiu (V) egal cu I. Ivan (CL); 
I. Ciocîrlan (V) b.p. I. Grăjdan (CL).

R. CALARAȘANU

©fonosport
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatele exacte la concursul Prono
sport nr. 44 din 30 octombrie 1960.

I. U.T.A—C.C.A. (cat. A) X
II. Petrolul-Știința Cluj (cat. A) 1
III. Progresul—C.S.M.S. Iași (cat. A) 1
IV. Minerul—Rapid (cat. A) 1
V. Steagul roșu—Dinamo

Bacău (cat. A) 1
VI. Știința Timișoara—Farul (cat. A) 1 
Vn Dinamo Buc.—Corvinul (cat. A) 1

Vin. C.S.M. Reșița-Mureșul
Tg. Mureș (cat. B) X

IX. C.F.R. Roșiori—Știința
Buc. (cat. B) 2

X. Unirea lași-Flacăra Moreni (cat. B) 2
XI. Suedia—Franța 1

XII. Belgia—Ungaria 1

Variante depuse : aproximativ 555.000

MIINE ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

După cum se știe, toate concursurile 
Pronoexpres din ultima vreme au oferit 
premii importante. La concursul trecut» 
premiul cel mare, în valoare de 65.844 lei 
a fost obținut de Covescu Petre din 
Petroșani, str. Gri vița Roșie nr. 42.

Oare unde vor poposi premiile con
cursului Pronoexpres din această săp- 
tămînă ?

N-ar fi exclus ca tocmai dv. să vă 
înscrieți de data aceaesta pe lista ma
rilor premiați.

Totodată rețineți că numai aid șl 
mîine mai puteți juca pe buletine abo- 
iwun&H pentru luna noiembrie.



T B R L

DINAMO BUCUREȘTI—CORVINUL HUNEDOARA 4-0 (1-0) Prima înfrîngere a tex till știi or pe teren propriu

Pentru cei care n-au asistat ieri la aripa dreaptă, pnnîndu-și partenerii 
’ ' " „de linie" în poziții ideale de șut

Dar, dintre numeroasele ocazii, dina
moviștii n-au finalizat decît două prin 
” ‘ r ( ’ . 66) ți Ene II (min.
73). Cu un miruri înainte de sfârșit, 
Popa s-a infiltrat în careu pînă în a- 
propierea porții lui Nicnlescu și în 
momentul în care se pregătea să șu
teze a fost faultat grosolan de sto
perul Nacu. A fost un 11 metri clar 
pe care arbitrul Gh. Osiac s-a făcut 
că nti-1 „vede*. Ne-au plăcut de la 
dinamoviști V. Anghel, Nunweiler IV, 
Ene II și Țircovnicu, iar de la oas
peți Nictilescu, Molnar, Constantinescu 
și Zaixa.

Gh. Osiac (Timișoara) a condus 
satisfăcător. A apreciat greșit însă 
considerînd că la 4—0 nu trebuia să 
mai acorde penalti.

DINAMO; Uțu-Popa, Nunweiler III, 
Panait-Alexandru, Nunweiler IV-V. 
Anghel, Varga, Ene II, Țircovnicu, Ef- 
timie.

CORVINUL: Nionlescti-Popescu, Na
cu, Tătaru-Coiciu, Molnar-Pop (Zapis), 
Anton (ConsitanHine^cu), Constariti- 
nescu (Anton), Zapis (Pop), Zanca.

G. NICOLAESGU

U. T. A.
meciul Dinamo — Corvinul — dispu
tat în vedetă — „un 4—0“ (mai ales 
când este opera liderului) nu poate 
fi imaginat, decît ca efectul unei su
periorități evidente de la primul și 
pînă la ultimul minut.

Aceasta numai pentru cei care au 
absentat de la joc, deoarece pe teren 
lucrurile s-au desfășurat cu totul alt
fel. O primă repriză, aproape în în
tregime, mai precis pînă în minutul 
38, tabela de marcaj a arătat 0—0, 
reflectînd, prin aceasta, raportul de 
forțe existent pe teren. Superioritatea 
tehnică, de necontestat, ca și din 
punct de vedere al valorii Iotului, 
manifestată de dinamoviști a fost a- 
nulată de jocul hotărât și bine orga
nizat af hunedorenilor și uneori (de 
ce să n-o spunem?) de propriile lor 
greșeli. Intr-adevăr, linia de atac a 
acționat confuz, manifestându-și pre
dilecția pentru un joc de tripletă prea 
oombinativ, cu pase laterale, fără spe
ranțe... A venit însă min. 38 și o 
ezitare a apărării oaspeților i-a faci
litat lui Țircovnicu deschiderea 
ratai. Constantinescu și Zapis, 
ceilalți componenți ai atacului 
au trimis priviri mustrătoare 
apărarea imediată, uitînd, se 
că și ei, poartă vina celor două 
ratate rin min. 20 și 36, care puțeau 
da alt curs meciului. Și după relua
re — timp de 20 de minute — Cor
vinul a fost un adversar incomod 
aentru dinamoviști. Apărarea a rezol
vat cu succes toate încercările lideru
lui de a concretiza mai substanțial 
mperioritatea tehnică și teritorială, 
.nițiind apoi contraatacuri periculoase. 
A rezistat, dar numai 20 de minute, 
aentru că în min. 65 ea a fost nevoită 
lă cedeze din nou, înscriindu-și un 
șal (prin fundașul Popescu) în pro
prie poartă. Cele petrecute în canti- 
mare (un adevărat asalt la poarta 
ui Niculescu) pot fi puse pe seama 
boului superior practicat de atacul dl- 
lamovist, eliberat de emoții, dar și 
»e seama derutei, care și-a făcut loc 
•n tabăra oaspeților. După 2—0, cvin- 
ctu! ofensiv dinamovist și-a căpătat 
nspirația ți a început să acționeze 
nult mai aproape de valoarea reală, 
fesfășurînd un joc clar pe un front 
nai larg. V» Angliei, în special, a 
constituit un permanent pericol

C. C. A. 1-2 (0-1)

V. Anghel (min. I , .
73). Cu un ntimrt înainte de

tri- 
în

ARAD, 30 (prin telefon de la 
misul nostru). Rrezentindu-se — 
repriza a doua — tnulf mai bine decât 
hi ultimele sale evoluții, <«_A. a cu
cerit nu numai doui pundte prețioase, 
ei ți aprecierile cetor peste 20.000 de 
arădani care i-au aplaudat, la ieșire, 
pe jucătorii militari ți — Înciudați de 
e vota (a sub orice așteptări a echipei 
tocate — și-au manifestat dezaproba
rea pentru comportarea formației 
U.TA. Rezultatul meciuM a fost de
terminat de repriza secundă. Pentru 
că goliri înscris de mitftari în minu
tul 41 (mai mult an atriogol a| lui 
Capaș) nu reflectă • superioritate a 
oaspeților. Dimpotrivă, ta această pri
mă repriză — In care ambele echipe 

jucat nervos, 
saanifestat o 
cure ua atac

mai ordonat

bucure? tenii 
permanentă

sc-i- 
ca și 
oaspe 
către 
pare, 

ocazii

coafez — arădanu 
ușoară superioritate 
nod legat, mai de
ar fi putut-o con- 
<«JL- și-a impus

au
P«
cta, 
eretica ia goluri,
insă superioritatea ta a doua parte 
a înftintrii, dnd diferența de orienta
ră in joc Intra cela două echipe s-a

văzut clar: în timp ce 
combinau clar, fiind. în 
mișcare pe teren și acționând în atac 
variat și pe spații largi, arădanii se 
mulțumeau pur și simplu să trimită 
mingi înainte sau să șuteze, fără pers
pective, de la 20—25 metri de poartă. 
In aceste condiții, scorul de 2—0 
existent la un moment dat nu mira 
pe nimeni, chiar dacă ambele goluri 
ale C.C.A. „căzuseră" pe mari greșeli 
de apărare; aceasta pentru că supe
rioritatea în joc a militarilor venea 
puternic în sprijinul „doi*-ului de 
pe tabela de marcaj.

La învingători, care au reputat o 
meritată victorie, am 
viriment al apărării.
că s-a regăsit, fiind 
dată, în penultimul 
Pîrcălab trecuse centru. Atacul C.G.A, 
care în partea a doua a meciului și-a 
creat mai multe ocazii de gol, ■ avut 
cel mai bun om în Crișan, pe oare 
l-am văzut — în sfârșit — pe poetul 
care-i convine.

remarcat un re-
Apolzan pare 
depășit doar o 

minut, după ce

trage slab pe lingă 
domină U.T.A., dar 

un joc mai con-
27, Pîrcălab ratează.

Pe

Sie’gul roșu — 
Dinamo Bacău 1-0 (0~0)
ORAȘUL STALIN 30 (prin telefon). 

— Deși echipa gazdă a terminat învin- 
ătbTTcf.cei peste 10.000 de spectatori 
1» plecat nemulțumiți <le la stadionul Ti- 
eretului, deoarece jocul nu s-a ridicat, 
iei un moment, la nivelul categoriei 
.. Steagul roșu s-a străduit majoritatei 
napului să schimbe aspectul jocului, 
ar nu același lucru l-au făcut oaspeții, 
arc in decursul partidei au jucat ob- 
truc|ionist (Cîrnani, Drăgoi și Publik), 
u faultat repetat, au protestat încon- 
nuu la deciziile arbitrului (Gross și 
ublik). De altfel, în ultimul minut de 
ac Gross a lost eliminat de pe teren 
entru lovirea intenționată a lui Seredai, 
ind acesta era căzut Ia pămînt. Și unii 
jcători de la Steagul roșu, în specia! 
îrsan. s-au angrenat în jocul dur al 
3SpețiIor, contribuind astfel la slaba 
ictură tehnică și spectaculară a inc
ului.
In prima parte a partidei gazdele au 

lifiativa dar nu reușesc să finalizeze, 
ispeții apă rin du-se snpranumeric. La 
luare Steagul roșu intră decisă să 
Știge. Meszaroș șutează puternic pe 
ngă poartă (min. 50). Dinamoviștii sînt 
rvoiți apoi să acorde trei lovituri de 
dț rămase fără rezultat. Pînă la urmă 
aiul victoriei a fost marcat tot în urma 
iei lovituri de coif. In min. 67 Cîmaru
- vrînd să trimită mingea „acasă" —, 
•eșește aeordînd corner, pe care-1 exc
ită impecabil Ilașoti. Balonul trece peste 
tărarea băcăoanilor și peste Proca, 
filtrat între aceștia ia-r Meszaroș 
nit din urmă înscrie spectaculos cu 
pul. Pînă la sfîrșitul meciului gazdele 
ai ratează trei ocazii mari de gol. fta- 
irt de cornere 10—3 pentru Steagul 
șu. Arbitrul A. Galambos (Baia Mare) 
condus cu greșeli.
STEAGUL ROȘU: Gliiță — Zbîrcea, 
VIIARIA. Campo — Bîrsan, SEREDAI
- 1IAȘOTI, FUSULAN, Proca, MES- 
4ROȘ, David.
DINAMO: GIIIȚA — Giosanu, I. 
LZAR, C1NCU •— Gross, Cîmaru — 
răgoi, Vătafu, GRAM, Ciripoi, Publik. 
. SECAREANU și P. DUMITRESCU 

eotes-ponțdenU

Victorie clară și la scor la Ploieștii

PETROLUL—ȘTIINȚA CLUJ 4-0 (1-0)
PLOIEȘTI 30 (prin telefon). - 

Peste 18.000 de spectatori an aplaudat 
victoria cu 4—0 (1—0) a echipei lor 
favorite în partida cu formația stu
denților clujeni. Chiar din primele mi
nute, gazdele au asaltat poarta cluje
nilor și, în min. 5, la o acțiune pe 
extrema dreaptă, Zaharia șutează de 
la 20 m, iar portarul clujean Mogul, 
prins pe picior greșit, nu mai poate 
interveni : 1—0. Golul a dat aripi plo- 
ieștenilor, care au atacat puternic în 
continuare.
s-au i

..... „. In acest timp, studenții 
apărat destul de bine, reușind să

facă față cu succes. In min. 31, Ma- 
teianu a ratat o bună ocazie de a ega
la. Pînă ța sfîrșitul reprizei nu am 
mai înregistrat decH o fază foarte 
periculoasă, U poșeta Științei, unde 
fundașul Costin a salvat de pe linia 
porții un gol ca și făcut, ia un șut 
al lui Dridea.

Repriza secundă a aparținut în în
tregime petroliștilor. De altfel, în a- 
ceastă parte a mechdui studenții clu
jeni au jucat foarte slab, atacul 
acționînd foarte confuz și numai 
tripletă. După cs A. Munteanu

...... - - - — o

lor 
pe
9‘

Min. 50: Știința Timișoara—Farul 1-3, 
Min. 64:Știința Timișoara—Farul 4-3!...

TIMIȘOARA 30 (prin telefon). Stu
denții au obținut cu 4^—3 (1-^-2) o vic
torie muncită, dar pe deplin meritată, 
dacă ținem seama dc aspectul general al 
jocului și în special de cel al reprizei 
secunde, cînd înaintașii timișoreni au 
atacat deslănțuit, reușind să întoarcă ta 
favoarea lor rezultatul unei partide, care 
părea iremediabil pierdută. Desigur eă 
în min, 50, cînd Farul conducea eu 3—1, 
puțini mai erau aceia care sperau într-a 
victorie a studenților timișoreni. Și, eu 
toate adestea, gazdele, ' făcînd dovada 
unui spirit de luptă deosebit, au reușit 
în numai 10 minute să înscrie trei goluri, 
cîștigînd o partidă de mare luptă.

Intîlnirea a oferit spectatorilor o dis
pută extrem de înverșunată. A fost un 
joc tipic de campionat, eu multe goluri, 
dar de o factură tehnică modestă. In 
schimb, au abundat neregularitățile de 
ambele părți (în special Florescu și 
Stancu de la Farul). In ultimele minute, 
de altfel, R. Lazăr și Feodot au părăsit 
pe rînd terenul, fiind accidentați. O parte 
din 
Gh.

vină o poartă și arbitrul bucureștean 
Olteanu, care a scăpat jocul din

mină la repriza aeoBndhl, aduiad măsuri 
«aergiee împotriva edor ears au practicat 
bb joe dur. h ph», fe cele mai multe 
ari el a fost departe da fazele de joe.

Iată pe autorii eetar T goluri : Fari- 
leacu (min. 13) eu coaeursul portarului 
timișorean Cuneau; Feodet (min. 28) 
dintr-e lovituri liberi de ta 30 metri ; 
Naacț» (mia. 40) — autogol (ta acest 
sear timișorenii au beneficiat de o lo
vitură de la 11 stetri. In urma unui fault 
ta careu comis de Brinzri, pe care Tă- 
Base a tras-e slab, ta portar) ; Cioaescu 
(min. 50) eu capul |a c centrare a lui 
Vasileeeu; Manalaeha (aain. 55), R. Io- 
a*r (min. 56) și £a nou Manolachc 
(nun. 64).

ȘTIINȚA: Curcan 
ean, Neacțu — ICNA, Tlnase 
TESCU, Feodot, MANOLACHE, 
R. LAZĂR

FARUL: Roman — Straton, 
ZEI, Florescu — Stance, Bibere 
SILESCU, 
SEVER

Badea au ratat două bune acazH, ta 
min. 65, după o combinație Tabarcea- 
Zaharia, terminată cu o centrare a ul
timului, Dridea înscrie din apropiere; 
2—0. Zece minute niai tîrziu la o 
acțiune personală, centrul atacant plo
ieștean mai înscrie un gol; 3—0. Ul
timul punct al partidei a fost marcat 
de Badea care a primit în careul de 
6 metri o minge de la Dridea.

în această repriză Petrolul a acțio
nat mai mult pe aripa dreaptă (Za- 
haria-Badea), de unde, de altfel au 
pornit acțiunile din care s-att marcat 
cele trei goluri.

Arbitrul Eugen Bucșa (Sibiu) a 
condus bine următoarele formații:

PETROLUL: Sfetcu-TeucHer, Ge- 
polski, Florea-Tabarcea, M. Marcel- 
Zaharia, Badea, Dridea, A. Munteanu, 
Cliiriță.

ȘTIINȚA: Moguț-Câmpeanu, Geor
gescu, Cosii n- Petru Emil, Popescu- 
I vans ut, Marcu, Gane, Mateianu, Con
stantin.

U.T.A., o decepție. Localnicii au ju
cat încâlcit, au abuzat de acțiuni >n- 
tfividoale, conducând balonul exagerat 
și agtomerîndii-se pe spații mici. Ds 
multe ori cei doi halfi, văzînd că... n-au 
cui să paseze, au preferat să trimită 
baloanele Ia îrrtîmplare spre poartă. 
Foarte slab Floruț, Pop și chiar Pîr
călab — singurul atacant mai vigu
ros — care a ratat două ocazii mari 
în prima parte a jocului. Antrenorii 
arădani au .văzut" bine — dar tar
div — trecerea lui Pîrcălab pc centru. 
Dar cum în același timp Petschowski 
a fest retras în ha! fie, șansele de suc
ces ale acestei schimbări au fo6t în 
mare parte anulate.

Iată câteva momente mai importan
te din meci. In min. I, Comari blo
chează în picioarele lui Alexandrescu. 
ta min. 6 Gzako 
bară. In câmp 
O.CJ.A. prestează 
atractiv. In min.
iar după 2 minute Bone pătrunde in 
careu, șutează de aproape dar Coman 
respinge. In min. 38, la un șut al lui 
Floruț Voinescu respinge la Pîrcălab 
oare reia de la trei metri afară, deși 
avea la fața porții doi coechipieri 
nemureați. In min. 41 Capaș trimite 
o minge „acasă" fără să sesiseze că 
portarul Coman ieșise din poartă și 
mingea, care se îndrepta oricum spre 
gol, este împinsă în plasă de Crișan. 
In min. 62, la o centrare, Coman 
scapă mingea, care ajunge la Crișan 
și acesta marchează de la 8 m în 
poarta goală. In min. 68 r; tează 
Constantin, iar după 4 minute Pîrcă
lab șutează de la 16 m, Voinescn a- 
tinge batonul care îl depășește dar se 
lovește de bara transversală și iese în 
corner. In min. 83 ratează Tătaru. iar 
în min. 88 Pîrcălab stabilește scorni 
final, la capătul unei acțiuni pe mij
locul terenului.

Arbitrul C. lanopol — Constanța — 
a condus bine formațiile :

U.T.A.: Coman-Szucs, Băcuț II, 
Neamfa-Gapeș, Sereș-Pircălab, Pets- 
chowski, Pop, Floruț, Gzako.

G.OA; Voinescu-Zavoda II, Apolzan, 
Staicu-Ivănescu, Bone-Raiksi, Constan
tin, Alexandrescu, Crișan, Tătaru.

GH. ALEXAiNDRESCU-coreap. RADU URZICEANU

Meci frumos la Lupeni

Minerul Lupeni — Rapid București 2-0 (0-0)
LUPENI 30 (prin telefon). La sflrșitnl 

- Codreanu. Tnr- jocului, cei peste 7000 de spectatori pre
zinți pe stadionul din localitate au aplau
dat minute în șir echipele Mineral La
poni și Rapid București, care au furnizat 
un joc frumos, de bun* calitate.

Pe lingă o victorie pe deplin meri
tată, Minerul Lupeni a prestat azi na 
joc spectaculos, cu pase rapide tn adîn- 
eime și pe extreme, reușind S3 depM- 
șească apărarea adversă ți să pericliteze

— PE- 
Lereter,

BRIN-
— VA-

Dzteu, CiwcBou, Dumitra,

Progresul
(Vrmare din pag. 1)

văzut la București un fotbal deam
foarte slabă calitate, că am asistat lă 
45 de minute de joc frumos, ou des
chideri largi pe extreme, cu acțiuni 
clare, încheiate de cele mai multe ori 
cu șuturi periculoase pe poartă. Me
rite în acest sens are Progresul, care 
a atacat, de altfel măi mult și mai 
organizat. înaintarea buoureștenilor a 
fost ieri foarte activă și a construit — 
mai ales prin Mafteuță — faze fru
moase, desfășurate în viteză, greu de 
anihilat de apărarea adversă, deși a- 
ceasta a dovedit o bună orientare și 
precizie în intervenții. Scorul a fost 
pe punctul de a fi deschis în min. 
25 cînd, după un frumos schimb de 
mingi între Mafteuță și Dinulescu, 
acesta a sprintat printre apărătorii 
ieșeni și a șutat peste portarul Fie
rea, care ieșise să blocheze balonul 
sau măcar să-i micșoreze lui Dinu
lescu unghiul de șut. Exact însă în 

uwea «a gata să irefi-

F. VELȚAN — coresp.

porții, 
și s-o 
Insă,

Dănulescu a 
respingă In

s-o
__ . _ In 
după un corner, șutul 
mat putut fi oprit de

reușit 
teren.

că linia 
ajungă 
min. 39 
lui Oaidă n-a 
nimeni. Progresul obținând astfel un 
gal care-i recompensa dominarea te
ritorială, preocuparea pentru un joc 
cft mai simplu, direct pe poartă, fără 
pase inutile.

Ieșenii au jucat tune tn apărare ți 
au inițiat și unele acțiuni de atac des
tul de frumos concepute. Cele mai 
multe din ele au eșuat însă datorită 
faptului că Voica n-a luat parte efec
tivă la joc, cl s-a mulțumit să se pla
seze în spatele lui Caricaș, așteptînd 
ea acesta să greșească, iar arbitrai 
să nu observe poziția de ofsaid.

începutul reprizei a doua s-a- des
fășurat sub semnul superiorității evi
dente a Progresului, care și-a asigu
rat victoria prin alte două goluri în
scrise de Mafteuță (min. 47) și de 
Dinulescu (min. 54). Oaspeții 
besc vizibil, dar Progresul nu 
joacă atît de bine ca în prima re- 
MWĂ. fci at% omLUmA Ai obim&ta

slă- 
mai

acum tendințe spre un joc individual. 
C.S.M.S. poate face astfel față pre
siunii exercitate de Progresul, ba 
chiar revine și în atac, înscriind în 
min. 66 prin Vbica, un gol foarte 
spectaculos. SJîrșitul jocului e marcat 
de atacuri de ambele părți. Ieșeni 
nu sînt însă departe de a reduce han
dicapul în min. 81, după cum Dinu
lescu pierde în min. 85 prilejul de a 
înscrie cel de al patrulea goi al 
Progresului.

Arbitrul I. Gheorghițâ (București) 
a avut de condus un meci ușor, care-i 
fac și mai puțin scuzabile numeroa
sele greșeli pe care le-a făcut de-a 
lungul partidei și asupra cărora vom 
reveni.

PROGRESUL: Mîndru—Nedelcu, 
CARICAȘ, Soare—Ioniță, PAȘCA- 
NU—OAIDA, Smărăndescu I, Dinu
lescu, MAFTEUȚA, BABOIE.

C. S. M. S.: FLOREA—-Sandu, 
MOTOC, DĂNULESCU—.Alexandres
cu, DON—Dram, MATEI, Voica. 
AyASLUQtUQAlt- Daimea.

poarta apărată de Todor. Deși lipsii* 
4e aportul lui Creinieeanu — încă no 
reatabilit — echipa din Lupeni s-a cam-» 
portat ta atac mai bine decît în jocurile 
anterioare. In acest meci a fost promovat 
ta echipă un tînăr cu frumoase perspec
tive : Sima II, care tot timpul jocului 
a foot ud atacant periculos atît prin 
străpungerile sale, cit și prin șuturile 
trase la poartă.

Echipa oaspe pune de la începutul 
meciului stăpînire pe joc și domină timp 
de 16 minute. In acest interval Ozon ra
tează • mare ocazie de a înscrie. In coiw 
turnare. Rapid joacă frumos în eîmp, 
însă nu încearcă poarta apărată de Kiss, 
pienîndu-se în combinații inutile. Repriza 
I se termină în nota de dominare a gaz
delor. La reluare, Minerul atacă mai in
sistent, feroviarii se apără supranumcric, 
iar golul care plutea în aer cade în min. 
59 ta capătul unei acțiuni excelente Cucu
— Sima II — Țurcan, ultimul in- 
senind spectaculos. După acest K°1 oas
peții îți revin, forțează egalarea, însă nu 
reușesc să înscrie. La un contraatac al 
Minerului — în plină dominare a fero
viarilor — Țurcan marchează cel de 
al doilea punct (min. 80), Pînă Ia sfir- 
țitul tntllnirii echipa Rapid atacă con
tinent însă nu reușește să concretizeze.

Arbitrul Nicolau Bravr — Constanta
— a condus foarte bine.

MINERUL: Kiss — PLEV, COMAN, 
DAN II — Mihăilă, MIIIALY — Cucu, 
Nisipeanu, SZ"XE, ȚURCAN, SIMA II.

RAPID : Todor — Greavu, MOTROC, 
Macri — Neacțn, KOSZKA — Copil, 
IONESCU, Oaon, Balint, Ion C. Ion.

"\ ' jO|N. G1OR1EA, core#.



: Î7T?Î U i f & ag {Actualitatea sportivă internațional
In prima etapă a campionatului republican,

Știința Craiova a învins pe Știința Bucureșt'!
MASCULIN

STEAGUL ROȘU ORAȘUL STAL IN 
- RAPID BUCUREȘTI ffiț-70 (23- 
33). Mai bine pregărți, oucureștenii 
ati cîștigat pe merit. Au înscris: R. 
Popovici 19,: Costescn 15, Canea I î, 
C. Popescu 10, Predulea 6. Dinescu 
4, Florescu 2, Stănescu 2, lanculescu 
1 pentru Rapid și Frantz 19, Dumi
trescu 10, Sclwartz 8, Szabo 7, Ze- 
releș 6, Simon 4, Esigman 2 pentru 
St. roșu. (C. Gruia, coresp. regional)

C.S.M. GALAȚI - C.C.A. 54-75 
(24 —38). Meci dinamic, spectaculos, 
în care campionii au fost mult supe
riori. Au marcat: Folbert 16, Nedef 14, 
Novacek 15, Niculescti 22, Nedelea 6, 
Valerîu 2 pentru C.C.A., Stoica 20, 
Vasiliu 11, Gonczi 15, Stancfu 8 pen
tru C.S.M. (A. Schenkman, coresp.)

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 90—80 (36—44).

Au înscris: Mokos 21, Vanya 14, Șu
tai 12, Sebestyen 16, Hupoiu 11, Be- 
retzki 10, Cîmoeanu 6 pentru Dinamo 
și Albu 30, Till 16, Stroe 10, Demian 
8, Vizi 8, Bugnariu 8 pentru Știința. 
(G. Lorincz, coresp.)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - DINAMO 
TG. MUREȘ 59—66 (26—36). Joc viu 
disputat în care dinamoviștii au fost 
superiori. Punctele au fost marcate 
de: Borbely 18» Mittelmsn 18, Toth 
16, Buzău 10, Berekmeri 4 pentru 
Dinamo șj de Drăgotoiu 20, Popovic' 
15, Wilvert 13, Ivanfci 4, Pușcașu 3, 
Draclie 2 și Iancu 2 pentru Știința. 
(M. Luca, coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — VOINȚA 
IAȘI 64—41 (28—15). Dinamoviștii au 
debutat cu o frumoasă victorie în a- 
cest campionat. Punctele au fost în
scrise de: Caragheorghe 4, Negoiță 
Paraschivescu 10, Dndescu 11, Kiss 11, 
Giurgiu 8, Visner 9; Netisatz 4, Stru- 
garu 2, Vasilescu 1 pentru Dinamo

și de Vișoianu 4, Mihăilescu 2, Vo- 
roneanu 5, Huțn 14, Chîoreanu 6 și 
Păitnescu 10 pentru Voința.

ȘTIINTA BUCUREȘTI —■-ȘTIINȚA 
CRAIOVA 72—78 ( 31—35). Au mar
cat: Hoffman 35. Viciu 18, Ionescu 
12, Ctonda- 8, Popa 4, Stoica 1, pentru 
învingători și Nosievici 25, Rădnlescu 
6, Barăti 18, Nicnlescti 8, Pruncit 9, 
Sterescu 4, Bîlc 2, pentru învinși.

FEMININ
VOINȚA TG. MUREȘ - ȘTIINTA 

CLUJ 48—36 ( 35—12). A fost un joc 
de un slab nivel tehnic. Victoria gaz
delor este meritată. Ati înscris: Gruber 
19, Demeter 11, Romfeld 9, Balaș 4, 
Gomos 
Juiescti 
Bngas

C.S. 
RAPID 
Punctele au fost marcate de: Racoviță 
15, Ferencz 12, Sidea 10, Ivartovici 8, 
Lupar t>, C. Gheorghe 4, Radttcanu 2 
pentru Rapid și de Balaș 15, Foga- 
rassy 13. Bircan 11, Szekelj 6, Ma- 
daras 6, Danko 2 pentru Mureșul. 
(Ion Păuș, coresp.)

VOINȚA ORAȘUL STALIN - VO
INȚA ORADEA 62—54 (31-22). E- 
chipa gazdă, mult întinerită, a debutat 
cu o prețioasă victorie. Au înscris:

3, Szabo 2 pentru Voința și 
13, Pop 8, Godri 7, Enea 4,

2, Horvath 2 pentru Știința. 
MUREȘUL TG. MUREȘ — 
BUCUREȘTI 53-57 ( 27-31)».

-V-

A XIV -a Olimpiadă de șal

ECHIPA R. P. ROMINE A TERMINAT LA EGALITA1
CU ARGENTINA 3Kraus 25, Oracek 11, Klockner 8,-

Mo țoi 7, K liemen 4, Roșu 3, Vogel 2,’’
Sădii 2 pentru gazde și Boiș 16, Co-^
c:ubeî 13^ Arbore 9, Pa-pp 8, Stamatin”- Sîmbătă dimineața la Leipzig, la
4, Csamo 2, Csdk 2 pentru orădence.*^luarea primelor partide întrerupte
(Eugen Bogdan, coreso.) --finalei olimpice, un singur rezultat a

ȘTIINTA I.C.F. PETROLULȚsuferit modificări / ’ ~ \ ’
PLOIEȘTI 43—38’ (22—18). I cef iste ie--cele două întrerupte prin Szabo și Barcza, 
au cîștigat o partidă viu disputată în’"echipa R. P. Ungare a întrecut pe cea 
fața noii promovate în categoria \J-a Angliei cu 2 l/2 — 1 l/2- tn întîinirea 
Tudor 9, titulara 4, Isbiceanu 13,- SLtS.U.A.
mon 3, Chelner 6, Concodel 4 șl NagyTn-au putut obține decît o jumătate de 

'4, au înscris pentru Știința I.C.F./ iarTpunct prin I. Szabo în fața lui Bisguier,
Voica 3, Popescu 13, Cervis 7, Jureăxastfel .. că adversarii noștri cîștigă cu 
7, Scliâfer 6 și Nancti 2 pentru Pe->3 !/2—1/2. Celelalte rezultate finale din 
trolul. Tprima rundă: U.R.S.S. — Bulgaria 4—0,

ȘTIINTA BUCUREȘTI — C. S.X Iugoslavia — Olanda 3—1, Argentina 
ORADEA 84—59 (42—29); Partida af — R.D.G. 2—2, Cehoslovacia — R.F.G. 

1 y2—1 V2 partidă întreruptă pentru 
a doua oară).

Șahiștii romîni au fost pe punctul de 
a înscrie o prețioasă victorie în cea de a 
doua rundă, în care au întîlnit puternica 
echipă a 
multe ori 
del or de

trolul.
~ S1IINȚA BUCUREȘTI

re- 
ale

esențiale. Cîștigînd

— R. P. Romîriă, șahiștii noștri

fost la discreția, formației bucureștene.j 
Au marcat: Florescu 16, Rizescit 10,- 
Nkmlescu 27, Armășescti 4, Dineseul 
17, Predesctt 4, Mano-lache 1 An-- 
tosch 5 pentru Știința. Taub 8,‘Tîrzw; 
19, Zima 4, parkas 12, Nagy 6, Vigh- 
6 și Szolingcr 4 pentru C.Ș.O.,

CONSTRUCTORUL- PROGRESUL : 
65—41 (33—15). Au marcat: _ Voie»;
27, Vasiliu 2, Avachian 9, Maidan 12,- 
Ouatu 14, Clondescu 1, pentru Con-rde 2—1 
structorul, Popovici 8, Grigorescu 6,1 prin cele 
Boldog , 2, 1 Cristoloveanu 8,^
Cafrița 10/ u 2. pentru Pro-,
greșul.

R. F. GERMANĂ
să egaleze scorul în meci: 2—2. 

zultatul rămîne totuși meritoriu pen 
tînăra noastră reprezentativă.

In general runda a 2-a poate fi de 
mită „a remizelor”. O singură întîh 
a fost decisă, la Emită : U.R.S.S. a 
trecut Iugoslavia cu 2 */2—1 'A (Tal 
Gligorici >/,—*A, Bolvinik — Ivi
'A—'Ai Keres — Bertok */,—’/j, Pe: 
sian — Vukcevici 1—0). Celelalte 
zultate au indicat toate egalitate: £ 
garia — Ungaria 2—2. Anglia — S.U 
2—2, R.D.G. — R.F.G. 2—2, Ce 
slovacia — Olanda 2—2.

In clasament după două runde, c 
duce reprezentativa Uniunii Sovietice 
6 >/2 p., urmată de S.U.A. 5 */2, Ung» 
?i

C. S. Oradea 
Dîn?mo Bueareșli 5-8 (1-4)

ORADEA 30 (prin telefon). M ul j li
mită victoriei repurtată în fața echipei 
locale C. S. Oradea, echipa Dinamo 
București * trecut în fruntea clasameatu- 
Iui campionatului republican. Bucnreș- 
tenii au obținut o victorie pe deplin me
ritată. ca urmare a jocului mai calm și 
mai bine organizat. Orădenii au opus <» 
vie rezistentă și dacă ar fi acjimiat 
mai puțin nervos ar fi putut reuși un 
rraultat mai bun. Au marcat Zahan (2). 
Laszlo (2), Culineac (2), Popescu și 
Kroner pentru învingători, Mutb (2), 
Oanfă, Novac și Rujinschi pentru învinși.

A arbitrat satisfăcător Ad. Stănescu 
‘— Timișoara (M. Rnzin — coresp.).

Romîne 
de Ghi- 
maeștri 
și vic-

Argentinei, clasată de mai 
pe primele locuri ale Olimpia- 
șah. La întrerupere scorul era 
pentru echipa R. P. 
două remize realizate

■țescu și Drimer în fața marilor 
Najdorf și Eliskases, respectiv, 
toria lui Mititelu în fața lui Bazian. In 
întrerupta cu Foguelmann, Troianescu 
avea un avantaj de un pion, ceea ce pro
mitea cel puțin egalitate. La reluare, 

Tînsă, șahistul nostru a continuat mai
Meci Srumos Ia Corastaxața: Jslah, pcrmitînd argentinianului să cîștige

,i., urmată de S.U.A. 5 ■/,, Ungi 
Iugoslavia 4 */2,

★
LEIPZIG (prin telefon). In rth 

a treia, reprezentativa R.P. Romîm 
reușit un nou rezultat de valoare, ‘ 
minînd la egalitate cu echipa R. 
Germane: 2—2. (Ghițescu—Unzic 
Va—l/z, Drimer — Darga >/2—1 
dovici — Lehman ’/2—‘A. Mititel: 
Pfeiffer ‘/a—'Al

in celelalte întâlniri de aseară s 
înregistrat rezultatele: U.R.S.S. 
Olanda l‘/2—1*/2 (• )> Iugoslavia 
Ungaria l'A—'A (2). S.U.A, - r 
garia 2‘/2—'/2 (>). Argentina — , 
glia l‘/2—1'/2 (1), Cehoslovacia 
R.D.G. P/î-'A (2).

Farul — Rapid București 0-3 Turneul internațional de
CONSTANȚA: Farul—Rapid Bucu

rești 0—3 (11, J0, 14). Joc de foarte 
bun nivel tehnic, încheiat cu victo
ria meritată a feroviarelor. Scorul 
este însă prea sever. Farul a avut o 
comportare bună în general, dar. in
suficienta concentrare a jucătoarelor 
din localitate în momentele decisive 
și maturitatea bucureștencelor, au fă
cut ca partida să se încheie cu acest 
rezultat. In ultimul set — care a 
fost de-a dreptul entuziâsmant — 
Farul a condus la un moment dat cu 
10—1 I Păcat însă că valoarea jocu
lui a fost umbrita de comportarea 
slabă a arbitrului N. Tănăsescu — 
București, care a condus fără sigu
ranță și, în setul al treilea, a făcut 
greșeli grave. (E. PETRE — coresp.).

IAȘI Țesătura—Combinatul Poli-', 
grafic București 1—3 (5—15, 11—15,- 
15—10, 7—*15). Bucureștencele au; 
cîștigat mult mai ușor decît arată- 
scorul. Voleibalistele de la Țesătura 
nu au reușit să facă față decît în se-i 
tul al treilea. In rest, s-au complăcut 
într-un joc anost S-au remarcat :i 
Filipescti (Țesătura), Maria Ursu- 
lescu, Tatiana Avacum (C. P. B.).' 
(R. BOGDAN, I..HINCU — coresp.).-

BUCUREȘTI; Progresul—D'namo 
0—3 (4, 4, 9). Campioanele și-au ad
judecat victoria în numai 45 de mi
nute 1 jocul lor nu a strălucit însă, 
victoria datorîndu-se diferenței de va
loare — categoric în favoarea dina- 
movistelor — dintre cele două echipe. 
Trebuie să remarcăm că de-a lungul 
meciului a existat (în ultimul setl o 
singură fază mai animată și aplau
dată 1 Ceea ce este foarte puțin pen
tru două echipe categoria A.
(M. T.).

£ BERLIN 30 (prin telefon). Dumi- 
Inică seara a luat sfîrșit în Werner 
Ț Seelenbinder Halle turneul intetnațio- 
I nai de handbal în 7 masculin la care 
fa luat parte și echipa C.C.A.
i în prima zi, în cadrul jocurilor din 
f prima serie, militarii au debutat cu o 
f victorie la scor în fața formației El- 
fborn Rostock: 16—7 (7—2). Au în- 
f scris pentru C.C.A.: Bulgarii 7, Nodes 

■ î 4, Tlielman 1, Cîrciu 2 și Barabaș 2.
SIBIU: C. S. M.-Sănătatea Bucu-X^''v'\ meciul ur(măt.or’. ? ™ 5edat 

res« 3-0 (12, 9, 6). Joc de factură Xdes 'll de ȘT®!1, Puternicei formații ce- 
tehnică satisfăcătoare. Gazdele aut 1?s!?JacTt C“ S?r”‘
avut wi serviciu mai bun și un ataci}1 14 (5 8). Punctele noastre au 
care le-a adus multe puncte. (V. VLA-f fost marcate de: Im.garu 6, Nodes 3 
DOIANU, M. LUPUȚIU — coresp.).!_

CLUJ: C. S. M.-Metalul Bucureștii^)' D',kl® Prflga - Lokomotive 

Atacul cltrjencetor a trebuit să se în-Ț 
trebuințeze foarte serios pentru a pu-I 
tea trece peste excelenta apărare af 
bucureștencelor. S-au remarcat Elena! 
Simionescn, Domnica Costîc (C.S.M.) -f 
și întreaga ecfiipă de la Metalul. Ț 
Știlnfa Cluj—Olimpia Orașul Stalin',, 
3—0 (3, 7. 10). De la prima și pînă” 
la ultima minge studentele au avut” 
în permanență jocul la discreție. (ȘT.- • 
TAMAȘ, A. DUMiTRIU — coresp.).:>tadionul

Alte rezultate: Honved
A.G.F. Aarhus 11 —8

(4—3); Vorwărts —
12—9 (6—4); Dynamo

Leipzig 12—8
Dynamo Halle
Halle — A.G.F. Aarhiis 12—9 (7—6); 
Honved — Vorwărts 12—9 (5—5);

Lokomotive — Elborn 13—11 (8—
Handbaliștii bucureșteni au evol 

mai slab în ziua a Il-a, principi 
lor realizator (Bulgara) accidei 
din primul joc, jucind cu mult sub 
sibilități. Astfel, ei au pierdut jc 
din serie cu Lokomotive Leipzig 
scortri de 14—6 (9—2) ocupînd Ic 
3, iar în meciul de clasament pen 
locurile 5—6 cu Dynamo Halle 
părăsit din nou terenul învinși: 8- 
(3—6). Alte rezultate: Honved — 
namo Halle 8—7 (4—4); Dukla 
Elborn 15—8 (10—4); Vorwărts 
A.G.F. Aarhus 17—13 (9-6).

în finala turneului, disputată 
cîștigătoarele celor două serii, Dt 
Praga a întrecut pe Honved Bu 
pesta cu 9—5 (6—3), iar pentru Ic 
rile 3—4, Lokomotive a învins 
Vorwărts cu 9—8 (4—5). Pentru k 
rile 7—8: A.G.F. Aarhus — Elt 
Rostock 15-12 (7—5).

Fotbal pe glob
INTILNIRI INTERNAȚIONALE

Concursul republican sătesc de la Craiova 
s-a bucurat de un frumos succes

lia) pe calul Dahoman 59:22; galop 3. reg. Constanța 2:50,2; cacialcă 
1.200 m seria I: Iordache Bondoc ' . . _
(G A.C. Maxim Gorki reg. Buc.) pe 
calul Frunza 1:32,9; seria a H-a: I. 
Vizireanu (G.A.C. Maxim Gorki reg. 
Buc.) pe calul Victor 1:28,5; căruțe 
mdemînare, precizie, viteză cu 2 cai: 
C. Șterlea (G.A S. Fetești) pe caii 
Lila și Liza 1:38,8; galop 1.200 m 
seria I: V. Balot (Slobozia) pe calul 
Răsărit 1:23,8; seria a H-a: N. Dră- 
ghici (G.A.S. Mangalia) pe calul Ra- 
nan 1:27,1 ; greutate 1.000 kg și vi
teză; Ilie Marin (G.A.S. Brebeni reg. 
Pitești) cu caii Flașneta și Cadija 
14:32,8; galop 1.200 m (finală) : 1. 
Vizireanu (G.A.C. Maxim Gorki) pe 
calul Victor 1:25,3 ; greutate progre
sivă: S. Sterlea (G.A.S. Mangalia) 
pe caii Lila și Liza 11.334 kg; cursă 
garduri 1.500 m: Ștefan Trandafir 
(G.A.S. Mangalia) pe calul Qrozavu 
2:5,1 ; cursă garduri 1.500 m (her
ghelii): V. Onofrei (G.A.S, Mangalia) 
pe calul Merzuh 2:6,7; trap viteză 
cacialcă 2.000 m: I. Nictor (reg. Pi
tești) pe calul Dărămuș 3:16,4; vi
teză căruțe 1.200 m: V. Soare (reg. 
Buc.) 1:41,2; ștafetă: 1. reg. Bucu
rești (N. Lazar, I. Bondoc, I. Vizi
reanu) 2:5,1 ; 2. reg. Suceava 2:21 ;

CRAIOVA (prin telefon de la tri
misul nostru). Nici nu s-au stins bine 
ecourile marii competiții sătești „Cupa 
Agriculturii" și iată că orașului Cra
iova i-a revenit cinstea să găzduiască 
și el o mare întrecere rezervată ti
nerilor săteni. Timp de trei zile s-au 
desfășurat pe hipodromul .„Parcul 
poporului" din localitate cea de-a 
treia ediție a concursului republican 
sătesc de călărie la care au luat 
parte 80 de tineri săteni reprezen
tanți ai gospodăriilor agricole de stat, 
gospodăriilor agricole colective, întovă
rășirilor și ai stațiunilor experimentale 
zootehnice din regiunile Suceava, Con
stanța, București, Pitești, Cluj, Sta
lin și Craiova. Cu toții erau nespus 
de bucuroși că au din nou prilejul 
să-și arate măiestria în acest frumos 
sport și că pot prezenta publicului 
craiovean minunății cai de rasă cres
cuți și formați în gospodăriile din 
care ei fac parte. De remarcat că 
tinerii săteni din G.A.S. Mangalia au 
cîștigat majoritatea probelor ’ oferind 
totodată un frumos spectacol sportiv.

Iată acum rezultatele înregistrate:
Fond docar cu un cal 20 km : 

X Gh. Moldoveanu (G.A.S. Manga-

Austria—Spania 3—0 (1—0). Pe
1 „Prater" din Viena, în pre- 

: I zența a 92.000 spectatori, naționala 
” Austriei a reușit o remarcabilă per- 
' ’ formanță, intrscînd Spania cu cate- 
• ■ goricul scor de 3—0. Golurile în- 
“ vingâtorilor au fost înscrise de Se- 
--nekowitz (min. 43), Nemetz (min. 
”77) și Vuczek (min. 80). Un al pa- 
'.trulea gol al austriecilor n-a fost 
; Racordat, Hanimerl faultînd pe porta- 

rul Ramalets în momentul înscrierii, 
j Spaniolii au evoluat sub așteptări, 

în special linia de atac, în care Di 
Stefano, Suarez și Mateos au fost20.

km; seria I: D. Dănoaică (Slobo-j' șterși. 
zia) cu calul Suzina 40,38; seria a.. ~
H-a: Gh. Gherman (reg. Cluj) cu”(2—0). __ --r_________
calul Furioso 44:2,2; obstacole se-X cehoslovacă a surclasat pe olandezi, 
ria I: A. Olaru (reg. Pitești) pe care n-au putut să țină piept atacu- 
calul Avînt 0 p. penalizare 35,6;“ 
seria a Il-a: Gh. Teohari (reg. Con-- cat: Scherer (3) și Kadraba. 
stanța) pe calul Cohelan 0 p. pena-f - -
Uzare 31 sec. \

Concursul hipic republican de la,^ 
Craiova s-a bucurat de un deosebit.. insuccese. ____
interes și prtn faptul că alternativ” centrul liniei de atac n-a dat echipei 
s-a desfășurat și o întrecere a ce-: j Franței plusul de forță așteptat. Sue- 
lor mai buni călăreți din țară cum--dezii au dominat cea mai mare parte 
sînt maeștrii sportului Gh. Langa, V.” 
Pinciu, V. Bărbuceanu și alții. Iată., 
rezultatele lor: ”

Obstacole categorie ușoară: 1. VJ- 
Pinciu pe calul Sucitu 0 p. penali-” 
zare 1:55, ștafetă 2 călăreți: V. Băr-” 
buceanu și Elena Ionescu pe caii-- 
Merzuh și Talisman 2:4,5; obstacole” 
începători: Emiliu Podaru (C.S.C.F.R.-- 
Electroputere Craiova) pe calul Ro-” ------—, ..—~ —
pot II 0 p. penalizare 56,5; iurată:.,^B^«f-x i i kt i i qo *7 . A romii do juutOTI, la. ca^ro ut-Uscar Recer pe calul Nela 1, Y mează să participe echipele: Gwardia
forță progresivă: 1. V. Pinciu peX Varșovia, t”, —------ “
Sucitu și Gh. Langa pe Rapsod la Ț Spartak sofia, 
egalitate de puncte pe 1,80 m. 4,FormațtaCmaghiară

O. GJNGU i gorie Szegedi EAC va s

R. S. Cehoslovacă—Olanda 4—0
La Praga, reprezentativa

scor mai mare. Unicul punct al | 
tidei a fost înscris de Johnson 
min. 27.

Belgia—R. P. Ungară 2—I (2- 
Pe stadionul „Heysel" din Bruxcl 
echipa gazdă a reușit o victorie 
limită (2—1) In fața reprezentat 
maghiare. Meciul dintre repreze: 
tivele B ale celor două țări, de 
șurat la Budapesta, a dat de i 
menea cîștig de cauză belgicn 
care au terminat învingători cu I

R, D. Germană—Finlanda t 
(3—0). Fotbaliștii reprezentativei 1 
Germane și-au luat o frumoasă 
vanșă pentru înfrîngerea sub 
anul trecut la Helsinki, cînd au 
învinși cu 3—2, In meciul desfăș 
ieri la Rostock, echipa R. D. < 
mane a întrecut la scor pe ce 
Finlandei : 5—1.

forță progresivă: 1. V. Pinciu pe’

rilor în serie ale gazdelor. Au mar-

Suedia—Franța 1—0 (t—0). Fot
baliștii francezi n-au reușit la Stock
holm să se reabiliteze după recentele 

Reintrarea lui Kopa în

Franței plusul de forță așteptat. Sue-

a timpului și puteau cîștiga la un

AZI, FINALA „CUPEI U.R.S.S

In cea de-a doua semifinal: 
„Cupei U.R.S.S.", Torpedo Moși 
a întrecut cu 4—0 pe S.K.A. Od< 
calificîndu-se astfel pentru fi 
competiției. Ultimul meci opune 
Torpedo Moscova echipei Din 
Tbilissi și se desfășoară astăz 
Moscova.

Un turneu internațional de fotbal 
București

Pecs vor juca la noi
în țara noastră : la 10 noiembri 
Timișoara cu Știința, la 13 noier 
la Arad cu U.T.A. și la 16 noier 
la Hunedoara cu Corvinul,

O intre 10 și 30 noiembrie, o 
echipă din prima categorie a câr 
natului R.P, Ungare, Dozsa Pecs 
disputa cîteva jocuri la noi. Tui 
este organizat de Dinamo București

juniori la
Szegedi EAC și Dozsa

e In cursul lunii viitoare, clubul »i-

.Varșovia, Ujpest Dozsa Budapesta, 
Dinamo București și

i din prima cate- 
susține trei jocuri


