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Aspect de la mitingul din piața Stalin din Capitală, cu ocazia zilei de 7 Noiembrie.

MARELE MiTING DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL CELEI DE A 37-a ANIVERSĂRI 
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

La 7 Noiembrie, poporul roru'n 
a sărbătorit cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Soc:aiiste 
din Octombrie.

Duminică dimineața, a avut ioc 
în Piața Stalin mitingul oameni
lor muncii consacrat sărbătorii 
celui mai Însemnat eveniment din 
istoria omenirii — victoria Mare
lui Octombrie.

Zec’ de mii de oameni ai muncii 
au umplut marea piață. Au venit 
la miting muncitori fruntași din 
marile uzine și fabrici ale orașu
lui, tehnicieni și ingineri, funcțio
nari și intelectuali, acei care, uniți 
în întrecerea în cinstea glorioasei 
aniversări, au obținut succese re
marcabile în lupta pentru ridicarea 
nivelului de trai ai poporului mun
citor, dind peste plan tot rnai mul
te produse de consum popular și 
îmbunătățind calitatea lor și nu
mărul sortimentelor.

Oamenii muncii poartă sute de 
steaguri roșii și tricolore, portretele 
lui Lenin și Stalin, ale conducă
torilor Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și Guvernului Sovie
tic, ale conducătorilor Partidului 
Muncitoresc , Romîn și Guvernului 
R.P.R. Mulți cetățeni au venit la 
miting cu buchete de flori.

Piața Stalin are aspectul festiv 
al tradiționalelor sărbători. In față 
se află tribuna dominată de un. 
mare medalion, înfățișind chipul 
lui V. I. Lenin, marele făuritor al 
Revoluției și al Statului Sovietic, 
și, chipul lui I. V. Stalin, discipolul 
său credincios și continuatorul ope
rei leniniste. De o parte și de alta 
a medailionului, pe un fundal de 
Steaguri roșii, sînt înscrise datele 
festive: 1917—1954.

„Trăiască cea de 37-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste dim Oc
tombrie", chemarea înscrisă cu li
tere mari pe frontispiciul tribunei, 
se află astăzi în inimile tuturor.

In piață domnește o atmosferă 
plină de însuflețire. Se aud puter
nice chemări în cinstea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
a Guvernului U.R.S.S., în cinstea 
prieteniei veșnice între poporul ro- 
m:n și poporul sovietic.

Se apropie ora Începerii mitingu
lui. La ora 10, primiți cu aplauze 
puternice și ovații, în tribuna cen
trală iau loc tovarășii: Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. A- 
postol, L. G. Melnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice, I. Chiși- 
nevschi. Chivn Stoica, Al. Moghio- 
roș, general de armată Emil Bod- 
năras, Miron Constantinescu, P. 
Boriiă, C. Pîrvulescu. acad. prof. 

dr. C. I. Parhon, acad. M. Sado- 
veanu, D. Coliu, N. Ceaușescu, ge
neral locotenent Al. Drăghici, M. 
Dalea, Ianoș Fazekaș, Constanța 
Crăciun, L. Răutu, Sorin Toma, 
Ghizela Va sg, general locotenent 
L. Sălăjan, Liuba Chișinevschi, 
general locotenent Gh. Pintilie, 
Stelian Moraru, Ștefan Lungu, E- 
rou al Muncii Socialiste, Cornel 
Fulger, Florian Dănălache.

In tribună se află numeroși in
vitați : membri al C.C. al P.M.R., 
ai guvernului, ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai insti
tuțiilor centrale, activiști de par
tid, academicieni, artiști și scriitori, 
generali și ofițeri superiori ai For
țelor noastre Armate, oameni ai 
muncii fruntași în producție din 
întreprinderi și instituții.

Asistă la miting membri ai cor
pului diplomatic.

In piață răsună Imnul de Stat al 
R.P.R. și Imnul de Stat al U.R.S.S. 
intonate de fanfară.

Mitingul este deschis de tov. 
Florian Dănălache, prim secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

Ia cuvîntul tov. Chivtr Stoica, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cuvînta-ea 
sa despre însemnătatea istorică 
mondială a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a fost deseori 
subliniată de ovațiile puternice ale 
participanților la miting.

Vorbește apoi ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, L. G. 
Melnikov. Cuvîntarea prilejuiește o 
puternică manifestație de dragoste 
și recunoștință față de marea Uni
une Sovietică, față de gloriosul 
partid al lui Lenin și Staiin.

Zecile de mii de participant! la 
miting au adoptat prin ovații și 
ttrale textul unei telegrame de sa
lut adresată Guvernului Sovietic 
și Comitetului Central al P.C.U.S. 
Telegrama a fost citită de mecani
cul cincisutist Ștefan Lungu, Erou 
al Muncii Socialiste.

Mitingul s-a încheiat îrrtr-o at
mosferă plină de entuziasm și vo
ioșie. In ritmul dansurilor popu
lare romînești și sovieti :e, execu
tate de fanfară, oamenii muncii 
s-au prins în hore largi, umplînd 
ma<rea piață cu atmosfera de bucu
rie nestăvilită cu care poporul nos
tru își construiește un viitor feri
cit, pe drumul deschis de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

în țară
TIMIȘOARA, 7 (Agerpres).
In dimineața zilei de 7 Noiem

brie, zeci de mii de oameni ai 
muncii din Timișoara s-au adunat 
în Piața Operei de Stat pentru a 
sărbători cea de a 37-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Intr-o atmosferă entuziastă a 
luat cuvîntul tov. Iosif Kiss, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. După ce a evocat mărețele 
zile ale Revoluției din Octombrie, 
vorbitorul a înfățișat realizările cu 
care oamenii muncii timișoreni cin
stesc această glorioasă aniversare.

In după-amiaza zilei au fost 
prezentate frumoase programe ar
tistice la Opera de Stat, în cluburi 
și cinematografe.

PETROȘANI, 7 (Agerpres).
Primele ore ale dimineții zilei 

de 7 Noiembrie au găsit orașul 
Petroșani în haină de sărbătoare-

La ora 10 dimineața a început 
mitingul 'oamenilor muncii din Pe
troșani consacrat celei de a 37-a 
aniversări a Marii Revoluții Sociar 
liste din Octombrie.

In cuvîntarea rostită, tov. Petru 
Furdui, prim secretar al comitetu
lui raional de partid Petroșani, a 
arătat însemnătatea istorică-mon- 
dială a Revoluției din Octombtie 
și succesele epocale obținute de 
poporul sovietic în crearea unei 
puternice industrii și a unei agri
culturi mecanizate capabile să a- 
sigure o creștere neîntreruptă a ni
velului de trai, material și cultu
ral al poporului sovietic.

TG. MUREȘ, 7 (Ageipres).
La Tg. Mureș, centrul adminis

trativ al Regiunii Autonome Ma
ghiare, mitingul consacrat sărbă
toririi zilei de 7 Noiembrie a avut 
loc in Piața Eroilor Sovietici.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Bugyi Pal, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular al 
Regiunii Autonome Maghiare. Des
pre însemnătatea istorică mondială 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au vorbit tov. Ludovic 
Csupor, prim secretar al comite
tului P.M.R. al Regiunii Autono
me Maghiare, în limba maghiară 
și tov. Vasile Micu, secretar al 
comitetului P.M.R. al Regiunii Au
tonome Maghiare, în limba romină. 
Cuvîntările lor au fost aplaudate 
cu căldură de participanțu la mi
ting.

Ștafeta Prieteniei Rommo-Sovietice a fost predată 
sportivilor sovietici

IAȘI 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Aproape 8.000 
de oameni ai muncii din orașul 
Iași, în frunte cu reprezentanți ai 
comitetelor regional și orășenesc 
de partid, ai sfaturilor populare 
regional și orășenesc și ai or
ganizațiilor de masă, au luat parte 
la festivitatea desfășurată pe ae
roport cu prilejul primirii Ștafetei 
Prieteniei Romîno-Sovietice.

La ora 16, pe terenul îm
podobit cu lozinci care slăveau 
prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romin și popoarele sovie
tice. au apărut, în aplauzele en
tuziaste ale asistenței, atleții, ci
cliștii, motociclișiii și călăreții, din 
regiunile Staiin, Suceava, Bacău, 
Bîrlad și Iași, purtători ai ștafe
telor pornite din Baia Mare, O- 
radea. Timișoara, Craiova și Con
stanța.

A luat cuvîntul tov. Mihai Di- 
mitriu, președintele comitetului re
gional pentru cultură fizică și 
sport din Iași, care a spus prin

Nîeofee Vssifescu (Dinamo) și echipa C. C. A. I 
au ciștigat competiția ciciistă „Cupa 7 noiembrie"
Etapa a 5-a, desfășurată pe șo

seaua Ploești, 100 km. contra cro
nometru pe echipe, a fost foarte 
grea din pricina vîntului extrem 
de puternic care a suflat lateral 
și a cerut concurenților un efort 
deosebit.

Echipele au pornit, din 5 în 5 
minute, în ordinea clasamentului 
general din ajun: Dinamo, CCA I, 
FI. roșie, Progresul, CCA II, etc.

Iată acum clasamentul interme
diar la 52 km. 1. Dinamo (1 oră 
25 sec), FI. roșie (1:25,03), Re
colta (1:27,03), CCA II (1:27,10), 
Progresul (1:27,39), Locomotiva 
(1:28,00), CCA I (1:30,08), Știin
ța I (1:30,08).

Clasamentul etapei: 1. Dinamo 
(media: 38,460 km.); 2. FI. roșie; 
3. Progresul. In urma acestei etape 
N. Vasilescu (Dinamo) a luat con
ducerea în clasamentul general 
individual, iar echipa Dinamo și-a 
consolidat poziția de lider al cla
samentului pe echipe.

Trebuie subliniat că media ora
ră, de peste 38 km., reprezintă o 
cifră excelentă față de condițiile 
atmosferice, în care s-a disputat 
cursa. 

tre altele: „Alături de toți oa
menii muncii din țara noastră, 
sportivii au întîmpinat cu cinste, 
prin noi realizări, măreafa zi de 
7 Noiembrie. Ștafeta Prieteniei 
Romîno-Sovietice constituie pentru 
sportivii romini un minunat prilej 
de a-și exprima recunoștința lor 
fierbinte față de marele popor so
vietic, eliberatorul țării noastre".

Mesagiile au fost apoi înmînate 
unui grup de sportivi fruntași, din 
care făceau parte și maestrul spor
tului Mircea Anastasescu, Ion 
Gheorghe și Ana Nanu, care ur
mau să poarte ultimul schimb al 
ștafetei, pînă la graniță. Miile de 
participanți la festivitate au ma
nifestat cu entuziasm pentru prie
tenia de nezdruncinat dintre po
porul romîn și popoarele sov’etice.

Azi dimineață (n.r. ieri) spor
tivii purtători ai ultimului schimb 
al Ștafetei Prieteniei Romîno-So- 
vietice au pormt spre Ungheni, 
unde au predat delegaților spor
tivilor sovietici mesagiile sporti
vilor romîni,

• TH. ROIBU |

Ultima etapă, disputată pe șo
seaua Pitești, a fost caracterizată 
de iureșul întreprins de fruntașii 
probei (separați în clasament de 
mici intervale), pentru obținerea 
victoriei. Datorită acestui fapt 
media orară, la punctul de întoar-i 
cere era de 40 km.

De aci, urmează o scurtă pe
rioadă de acalmie de care profită 
Istrate care fuge din pluton Îm
preună cu Nuță, tînărul Zanoni, 
G. Șerban și Mircea Stan. Gru
pul „fugarilor", rămas apoi în pa
tru, căci M. Stan s-a pierdut, își 
mărește necontenit avansul șl 
cursa nu mai are istoric. In a- 
propiere de București asfaltul ud 
și cu mîzgă, din pricina ploii, nu 
mai permite o cadență susținută 
și media orară scade simțitor. La 
sprintul final Istrate cîștigă cu 
1/2 roată asupra lui G. Șerban, 
urmat de Zanoni și Nuță. In cla
samentul general N. Vasilescu (Di
namo) și-a păstrat primul loc cîș- 
tigînd astfel „Cupa 7 Noiembrie", 
iar pe echipe victoria a revenit 
cicliștilor de la C.C.A, L



Campionatele republicane de handbal
Masculin

ȘTIINȚA I.C.F. — FLAMURA 
ROȘIE CISNADIE 10—7 (5—1)

Știința I.C.F. s-a prezentat în 
nota comportărilor sale din ultima 
vreme. Adică, a început foarte 
bine, a condus cu autoritate în 
prima parte a jocului, pentru ca 
spre sfîrșit să slăbească alura și 
să cîștige cu emoții. Flamura Ro
șie Cisnădie, deși condusă la o 
diferență de cinci puncte, a atacat 
impetuos și ar fi putut obține un 
rezultat mai bun dacă înaintașii 
ar fi ratat mai puține ocazii în 
repriza a doua.

Au înscris: Cernat, Oprea, Zult- 
ner (2), Gherbănescu (2), Căli- 
man (4) pentru Știința și Schus
ter (2), Marcu (2) și Kapp (3) 
pentru Flamura Roșie.

C.G.A. — FLACARA PLOEȘTI 
9—5 (2—3)

Un rezultat care face cinste e- 
ehipei ploeștene, ținînd seama mai 
ales de scorul de la pauză.

Punctele au fost înscrise de: 
Bota, Wagner (3), Sauer, Ling- 
ner, Bretz (2) și Meitert pentru 
C.C.A. și Stăvărache (2), Bădea- 
nu, Teodorescu și Vîlvoi pentru 
Flacăra.
VOINȚA SIBIU — METALUL 

TIMIȘOARA 10—6 (4—3)
SIBIU 7 (de la subredacția noa

stră). — A fost un meci viu dis
putat, de factură tehnică bună. 
Cei 2000 de spectatori au putut 
aplauda o meritată victorie a e- 
chipei gazdă, care a știut să men
țină un ritm susținut de joc de-a 
lungul întregii partide. Pentru 
Voința au înscris Roth (4), Breck- 
ner, Geimer (2), Otto, Heichel, 
Kremer, iar pentru Metalul: Puș
caș (2), Ortinau (2), Gunesch și 
Ehrenreich.

M. Vlădoianu 
M. Ioanid 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 
METALUL REȘIȚA 13—6 (7—2) 

TIMIȘOARA 7 (de Ia subredac- 
ția noastră)'. — Meciul a fost in
teresant, deși avantajul a fost tot 
timpul de partea Științei. Au în
scris: Vlad (3), Lache (4), Jude 
(3), Zavadski, Silistrovici și Piter 
pentru Știința și Schiitz (3), Wes- 
selak (2) și Petri pentru Metalul.

A. Wartenfeld

Campionatul de calificare pentru categoria B
' In etapa a Hl-a a turneului de 
calificare pentru categoria B la 
fotbal, 6-au înregistrat ieri ur
mătoarele rezultate :

SERIA I-a (PLOEȘTI)

Flamura roșie Constanța — Fla
căra Moinești 1-1 (0-0). Au mar
cat: Petrescu (mim 63) pentru 
Flacăra și Zinculescu (min. 83) 
pentru Flamura roșie. : Locomotiva 
galați Flamura roșie Iași 1-0 (0-0). 
A înscris: Simionescu (mm. 55). 
Avîntul Fălticeni — Dinamo Tecuci 
3-0 (2-0). Au marcat: Stanciu 
i(min. .20 și 80) și Șoneru (min. 
«2).

CLASAMENT

tt. Locomotiva Galați 3
2. Avîntul Fălticeni 3
5. Flacăra Moinești 3
4. FI. roșie Iași 3
6. Dinamo Tecuci 3
£. FI. roșie C-ța 3

3 0
2 0
1 1
1 0
1 O
0 1

0 5:2 6
1 7:4 4
1 s:s 3
3 5:6 2
2 5:8 2
2 3:5 1

SERIA II-a (SIBIU)

Progresul Bistrița—Știința Bucu
rești 1-0 (0-0). A marcat Moldo
van în min. 66. Dinamo Tg. Mu
reș — Flamura roșie Salonta 2-1 
1(1-1). Au înscris: Muszka (min. 
35) și Forsea (min. 56) pentru 
Dinamo și Csaszar pentru Flamura 
roșie. Meciul Metalul Satu Mare— 
Metalul A.M.E.F.A. Arad a fost a-
mtoat pentru astăzi.

INFORMAȚII
f Iată cum arată un buletin al 
concursului PRONOSPORT nr. 31 
(etapa din 7 Noiembrie 1954) cu 
toate rezultatele exacte:

j I. FI. roșie Arad — G.C.A. 1.
• II. Dinamo București — Loco
motiva București 1.

III. Dinamo Orașul Stalin — 
Știința Cluj 1.

IV. Locomotiva Timișoara — 
Flacăra Ploești X.

V. Metalul Cîmpia Turzii 
Știința Timișoara X.

SPORTUL POPULAR
Faff- 2-a Nr. 2524

RECOLTA VARIAS — ȘTIINȚA 
IAȘI 9-11 (2-4)

Acest meci a evidențiat forma 
excelentă a portarului ieșan Labă. 
Cele 20 de puncte au fost reali
zate de: Hurubeanu (6), Linden- 
bach (4) și Angheleșcu pentru în
vingători, Engelman (5), Gothard 
și Wulltman (3) pentru învinși. 
DINAMO ORAȘUL STALIN —

FLAMURA ROȘIE JIMBOLIA 
13—4 (8-1)

ORAȘUL STALIN 7 (de la sub
redacția noastră). — Intîlnirea 
care se anunța echilibrată s-a sol
dat cu o victorie la un scor de 
proporții surprinzătoare a dinamo- 
viștilor. Flamura Roșie Jimbolia 
s-a comportat slab, lucru pe care-1 
explică, doar în parte lipsa din 
formație a lui lost. Au marcat: 
Martini (3), Streiferdt (2), Donca 
(2), Pahan (2), Balaș, Zank, 
Schiitz, Istrate pentru Dinamo și 
Klein (3), Wegeman pentru Fla
mura Roșie.

ȘTIINȚA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 7-13 (4-6)

Au marcat: Lupescu (5), Tisch- 
ler (4), Marcu (2) și Meilat (2) 
pentru Dinamo și Niculescu (3), 
Deppner (3) și Nicoară pentru 
Știința.

Feminin
ȘTIINȚA INVATAMINT BUCU
REȘTI — PROGR. TG. MUREȘ 

3-6 (1—2)
Derbiul seriei a Il-a a campio

natului feminin a prilejuit o luptă 
strînsă. Victoria echipei din Tg. 
Mureș exprimă just superioritatea 
acesteia în aruncările la poartă 
și jocul de ansamblu. Știința a 
jucat bine, a realizat faze specta
culoase dar a cedat brusc pasul 
în a doua jumătate a reprizei se
cunde. Au marcat: Ilona Nagy 
(2), Iulia Neamțu (2) Sălăngea- 
nu și Popa Maria pentru Progre
sul și Cornelia Diaconu și Elena 
Petrescu (2) pentru Știința.

P. Imbrescu 
corespondent 

FLAMURA ROȘIE BUHUSI — 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 

. 0—13 (0—7)
METALUL REȘIȚA — ȘTIINȚA 

I. C. F. 1—5 (0—4)
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 

AVINTUL CODLEA 3—1 (2—0)

clasament;
1. Progr. Bistrița 3
2. Mel. AMEFA Arad 2
3. Dinamo Tg. Mureș 3
4. Met. Satu Mare 2
5. Metalul 131 2
6. Știința București 2
7. FI. roșie Salonta 2

SERIA IlI-a (ARAD)

2 1
1 1
1 1
1 0
1 0 
0 1 
o o

0 3:1 5
0 3:0 3
1 3:4 3
1 3:2 2
1 2:4 2
1 1:2 1
2 2:4 0

I

Metalul Oțelul Roșu — Flamura 
roșie Rm. Vîlcea 3-2 (2-1). Au în
scris: Ponoran, Konradt și Lere- 
ter pentru Metalul și Cocrițescu și 
Gibea pentru FI. roșie. Meciurile 
Metalul 108 — Metalul 113 și 
Știința Craiova — Flacăra Bucu
rești, au fost aminate pentru as
tăzi.

CLASAMENT:

1. Metalul 108 2 2 0
2. Metalul Oț. Roțu 3 11
3. Știința Craiova 2 10
4. -5. FI. București 2 0 2
4.-5. Metalul 113 2 0 2
6. FI. roșie Rm. Vîlcea 3 0 1

1
0 4:2 4
1 5:5 3
1 3:2 2
0 3:3 2
0 2:2 2
2 4:7 1

In turneul de calificare pentru 
campionatul republican de fotbal 
juniori, s-au înregistrat ieri urmă- 
toairele rezultate: Flamura roșie 
Iași — Constructorul Galați 2-1 
(1-0), Metalul 72 S.N.C, Constan
ța — Voința Focșani 1-1 (0-0), 
Metalul 108 — Locomotiva Orașul 
Stalin 2-2.

jjponosport
VI. Progresul Oradea — Me

talul Hunedoara 2.
VII. Minerul Petroșani — Lo

comotiva Tg. Mureș X.
VIII. Avîntul Reghin — Metalul 

Baia Mare 1.
IX. Flacăra Pitești — Metalul 

București X.
X. Flamura roșie Cluj — Dina

mo 6 București 1.
XI. Locomotiva T. Severin — 

Flacăra Moreni 1.
XII. Flamura roșie Sf. Gheor- 

ghe — Metalul Steagul roșu 1.
La acest concurs au fost depuse 

1.011.254 de buletine.

Progresul F. B., Avîntul Reghin și Locomotiva Constanța 
au promovat în categoria A

Cu etapa a 24-a care a avut loc ieri, a luat 
sfîrșit campionatul republican de fotbal pe anul 
1954 al categoriei B. La capătul acestei întreceri, 
primele clasate in fiecare serie, PROGRESUL 
F.B. BUCUREȘTI, AVÎNTUL REGHIN și LOCO
MOTIVA CONSTANȚA, și-au cucerit dreptul de 
(i participa in anul viitor în competiția celor mai 
bune formații de fotbal din țara noastră. Aceste 
trei echipe au luptat cu hotărîre în fiecare joc, 
au muncit cu perseverență pentru pregătirea jucă
torilor și au cucerit meritat dreptul de a pro
mova intr-o categorie superioară. Alături de ele, 
aproape toate celelalte formații participante in 
campionatul categoriei B din acest an, au dovedit

o creștere a capacității lor de luptă, un progres 
in pregătirea fizică, tehnică și tactică, contribuind 
fiecare la atingerea scopului pentru care a fost 
lărgită această competiție republicană. Echipele 
care n-au reușit în decursul campionatului să rea
lizeze o creștere a nivelului lor de joc, s-au clasat 
pe ultimele două locuri în fiecare din cele trei 
serii și au pierdut astfel dreptul de a participa în 
anul viitor în acest campionat. In această situație 
se găsesc: Constructorul Craiova și Flacăra Pitești 
(seria I), Locomotiva Oradea și Constructorul 
Arad (seria II), Metalul Brăila și Locomotiva 
Pașcani (seria III).

Seria I
METALUL CIMPI NA—VOINȚA 

BUCUREȘTI 4-1 (1-1)
CIMPINA, 7 (prin telefon). — 

In prima repriză jocul a fost egal, 
ambele echipe marcînd cite un 
gol. Metalul prin Zaharia (min. 
25) din lovitură liberă de la 20 m., 
iar Vojnța prin Copil (min. 40). 
După pauză, a dominat ma> mult 
Metalul reușind să marcheze de 
trei ori prin: Zaharia ( min. 61 și 
77) și Bontaș (min. 76).

I. Rădulescu 
corespondent

LOCOMOTIVA TR. SEVERIN — 
FLACĂRA MORENI 5-2 (1-2)

TR. SEVERIN, 7 prin telefon). 
După ce în minutul 32 Locomotiva 
era condusă cu 2—0 de Flacăra, 
în restul jocului, localnicii au do
minat cu insistență, au luptat din 
toate puterile și au reușit să de
pășească apărarea hotărîtă a Fla- 
căre', înscriind de 5 ori. Golurile 
au fost înscrise de: Vlad (min. 37, 
48, 51), Glămeanu (min. 72) și 
Biolan (min. 77) pentru Locomo
tiva și Tocan (min. 18) și Bo- 
tescu (min. 32) pentru Flacăra. A 
arbitrat Șt. Geac (Buc.).

V. Kraksner 
corespondent

FLACĂRA PITEȘTI—METALUL 
BUCUREȘTI 0—0

PITEȘTI, 7 (prin telefon). — 
Flacăra a dominat in cea mai 
mare parte de timp, însă înain
tarea sa nu a putut trece decît 
rareori peste apărarea hotărîtă a 
Metalului, însă și atunci portarul 
bucureștean, Carapeț a apărat ex
cepțional făcînd imposibilă mar
carea vreunui gol. Astfel jocul a 
luat sfîrșit cu un scor alb, Flacăra 
retrogradînd din categoria B.

Gr. Varabiescu 
corespondent

METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN—PROGRESUL SIBIU 

3—2 (1 — 1)
ORAȘUL STALIN, 7 (prin tele

fon). — Jocul Metalul uz. trac
toare—Progresul Sibiu a prilejuit 
în cea mai mare parte o întîlnire 
echilibrată. Spre sfîrșitul meciului, 
localnicii au pus însă stăpînire pe 
joc, au atacat cu toată forța și 
pu înscris de două ori, asigurîn- 
du-și astfel victoria. Au marcat: 
Seredai (min. 4 și 85) și Butnaru 
(min. 20) pentru Metalul și To- 
derici (min. 39) și Belașcu (min. 
60) din lovitură de 11 metri.
FLAMURA ROSIE SF. GHEOR

GHE— METALUL ST. ROȘU 
ORAȘUL .STALIN

3—1 (0—0)
SF. GHEORGHE, 7 (tnn tele. • 

fon). — După un joc frumos, Fla
mura roșie a cîștigat meritat prin 
golurile marcate de: Szekeily 
(min. 50), Ștefan (min. 55) și 
Nanu (min. 86). Metalul a jucat 
bine în cîmp însă acțiunile sale nu 
au avut finalitate- Pentru oaspeți a 
înscr;s Fusulan (min. 55).

C. Finichiu 
corespondent

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI 

2—4 (1—2)

Clasamentul

F». r. sr. Gheorghe

Progresul F. 3. 24 15 7 2 50:18 37
Progr. Sibiu 23 12 6 5 33:20 30
Metalul St. Roșu

Orașul Stalin 24 10 9 5 48:34 29
Voința București 23 8 12 3 30:24 28

24 10 7 7 31:25 27
Flacăra Moreni 24 7 11 6 31:33 25
Met. uz. tr. Orașul

Stalin 24 9 6 9 31:33 24
Metalul Cîmpina 24 9 5 10 39:39 23
Met. București 24 7 6 11 35:35 20
Loc. Craiova 24 7 5 12 29:35 19
Loc. Tr. Severin 24 5 9 10 32:43 19
Flacăra Pitești 24 5 8 11 20:30 18
Co-nstr. Craiova 24 2 7 15 18:56 11

Seria II
AVINTUL REGHIN—METALUL 

BAIA MARE 3—0 (1—0)
TG. MUREȘ 7 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru)- — In fața ce
lor 7000 de spectatori Avîntul Re
ghin a obținut o meritată victorie. 
De-a lungul celor 90 de minute. A- 
vîntul a desfășurat un joc tehnic, 
cu mult elan, întrecîndu-și net ad
versarul. Scorul a fost deschis în 
minutul 26 de Eleș, care a primit 
o pasă de ia Barabaș și a înscris 
imparabil. In minutul 49, Eleș de
marează pe tușă, centrează și Că- 
tarfă reia în plasă. Ultimul punct 
al învingătorilor este înscris în 
minutul 71, prin Barabaș.

Aietalul Baia Mare a desfășurat 
un joc bun numai în prima parte 
a primei reprize, după care a ce
dat pasul. Arbitrul Al. Toth (Ora
dea) a condus foarte bine. Echipa 
campioană a utilizat următoarea 
formație: Secheș-Balint, Bartha, 
Katona - Veszi, Farago - Barabaș, 
Constantin, Cătană (Oprea din min. 
55), Toniță, Eleș.

Pentru atitudine nesportivă Kal
mar — min. 53 — Barbu — min. 
65 — (Metalul) și Katona — min. 
53 — (Avîntul) au fost eliminați 
din joc.

Tiberiu Stama
FLAMURA ROSIE CLUJ — 

DINAMO 6
2—1 (2—0)

CLUJ, 7 (prin telefon de la sub
redacția noastră).

In prima repriză Flamura roșie 
a avut inițiativa, marcînd două go
luri prin Munteanu (min. 10) și 
Kontrol (min. 45). In repriza a 
doua Dinamo a avut inițiativa, dar 
nu a înscris decît un gol prin 
Georgescu (min. 63). S-au remar
cat Tandrău, Palfi, Kallo de la gaz
de, Blujdea, Bobelnicu și Georges
cu de la învinși.

CONSTRUCTORUL ARAD—LO
COMOTIVA CLUJ 0—0

ARAD, 7 (prin telefon). — După 
un joc de slabă factură, în care 
ambele echipe au avut înaintări 
ineficace, meciul a luat sfîrșit cu 
un scor albi
LOCOMOTIVA ORADEA—PRO

GRESUL SATU MARE 0—2 
(0-1)

ORADEA, 7 (prin telefon). — 
Jocul a fost de factură slabă- 
Oaspeții au meritat victoria.

Cele două goluri au fost înscri
se prin Tudor și Butaru (în pro
prie poartă).

MINERUL LUPENI—METALUL 
REȘIȚA 2—1 (1—0)

LUPENI, 7 (prin telefon).— Mi
nerul a dominat mai mult și a ob
ținut o victorie meritată prin punc
tele marcate de Filimon (în min. 
20) și Nemeș (în min. 52). Pentru 
oaspeți a înscris Scleș (în min. 
22).
FLACĂRĂ MEDIAȘ—METALUL 

ORADEA 0—1 (0—0)
MEDIAȘ, 7 (prin telefon).— Fla

căra a dominat tot timpul, însă 
înaintarea a ratat foarte multe o- 
cazii. Metalul s-a evidențiat în jo
cul bun în apărare, și prin contra
atacurile periculoase pe care \le-a 
întreprins- De altfel, singurul punct 
al •partidei, marcat de Kiss în mi
nutul 85 a fost urmarea unui con- 
tratac prin surprindere.

A arbitrat foarte bine Adalbert 
Kincs (Lugoj).

Clasamentul

Mec;ul restant Progresul Sibiu— 
Voința București se va juca dumi
nică 14 noiembrie, la Sibiu.

Avîntul Reghin 24 12 7 5 35:20 31
Flacăra Mediaș 24 11 6 7 29:19 28
Fl. roșie Cluj 24 11 6 7 36:27 23
Metalul Baia Mare 24 12 4 8 36:30 28
Locomotiva Cluj 24 10 6 8 33:26 26
Mineriți Lupeni 24 8 9 7 32:29 25
Metalul Reșița 24 10 4 10 26:22 24
Locomotiva Arad 24 9 5 10 21:31 23
Dinamo 6 Buc. 24 8 6 10 28:35 22
Progr. Satu Mare 24 8 6 10 24:28 22
Metalul Oradea ?4 7 7 10 14:25 ?.l
Const r>. Arad 24 7 6 11 2328 20
Locomot. s, rad 24 6 2 116 20:39 |14

Loc. Constanța (1) 24 16 G 2 50:21 38
Dinamo Bacău (2) 24 15 5 4 47:21 35
Loc. Iași (3) 24 12 5 7 43:23 20
Fl. roșie Bacău (4) 24 10 8 6 31:22 28
Fl. roșie Buhusi (5) 24 10 5 9 32:32 25
FI. 1 Mai PI. (6) 24 11 2 11 31:32 24
Fl. r. B-jeni (7) 24 8 7 9 29:38 23
Dinamo Bîrlad (9) 24 6 9 9 34:35 21
Știința Iași (8) 24 5 10 9 27:34 20
Pr. Focsani (10) 24 6 7 11 25:34 19
Dinamo Galați (11) 24 7 5 12 20:39 19
Loc. Pașcani (12) 24 5 6 13 26:47 16
Met. Brăila (13) 24 4 7 13 25:42 15

Seria III
PROGRESUL FOCȘANI—FL.

ROȘIE BUHUȘI 3—0 (1—0)
FOCȘANI 7 (prin telefon). La 

capătul unui joc spectaculos în care 
localnicii au dominat în cea mai 
mare parte, Progresul a obținut o 
categorică v’etorie prin golurile în- 
crise de Arbone (min. 11), Hrizes- 
cu (min. 63) și Rotenstein (min. 
90). In min. 61, Hrizescu a ratat o 
lovitură de 11 m. S-au evidențiat 
Tolea și Coman (Progresul) și Ma
ier (FI. roșie). A arbitrat Const. 
Săraru (București).

A. AXENTE — R. PETROVICI 
corespondenți

DINAMO BÎRLAD—ȘTI1NTA 
IAȘI 2—0 (0—0)

BIRLAD 7 (prin telefon). Cu o 
apărare mai organizată, Dinamo 
Bîrlad a reușit să încheie victorios 
acest joc, în decursul căruia stu
denții ieșeni s-.au comportat totuși 
foarte bine. Punctele au fost mar
cate de Ciungu (min. 46 și min. 
55). S-au remarcat: Ciungu și Cîi- 
nap (Dinamo) și Cernea și Chițu 
(Știința). A arbitrat Vasiliev (Bu
curești). Au asistat peste 3.000 
spectatori.

D. MIȚA 
corespondent

METALUL BRĂILA — LOCOMO
TIVA PAȘCANI 0-0

BUZĂU 7 (prin telefon}. Peste 
3.000 spectatori au asistat la un joc 
viu disputat caracterizat prin domi
narea echipei Locomotiva. Înaintașii 
din" Pașcani, în frunte cu Ștefănes- 
cu au ratat însă multe ocazii favo
rabile de gol, astfel că jocul s-a ter
minat cu un scor alb. S-au remar
cat Grecu și Angelo (Metalul) și 
Labău (Locomotiva). Partida a-fost 
condiusă de arbitrul Gh. Dumitres
cu (București).
AL. ANDRONESCU-S. ROȘCULEȚ 

corespondenți
LOCOMOTIVA IAȘI — DINAMO 

GALAȚI 0—1 (0—1)
IAȘI 7 (prin telefon). Dinamo 

Galați a jucat cu multă însuflețire 
acest meci, reușind o prețioasă vic
torie în deplasare. Unicul punct aii 
partidei a fost înscris de Ivanov 
(min. 30). După înscrierea .acestui 
gol, dinamoviștii au prestat un joc 
organizat de apărare reușind se 
mențină avantajul. Cei mai buni 
oameni ai învingătorilor a:u fost: 
Nour, Ivanov și Liga. De la Loco
motiva Iași s-au evidențiat Poipa 
(cel mai bun din „22“), Florescu, 
și Listorac. A arbitrat M. Cruțe sc.u 
(București).

FR. BACIU 
corespondent

FL. ROȘIE BACĂU — FL. ROSIE 
BURDUJENI 2-1 (1-0) ’

BACĂU 7 (prin telefon de la sub
redacția noastră). Meciul a fost de 
bună factură tehnică, ambele echipe 
luptînd cu însuflețire pentru victo
rie. Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Bonațiu (min. 16) și 
Lemnrău (min. 63). Pentru învinși 
a marcat Vlad (min. 79). S-au evi
dențiat: Gavrilescu, Leucă și Mari- 
nică (FI. roșie Bacău) și Crăciun, 
Vlad și Oprea de la oaspeți. A ar
bitrat cu scăpări, și lipsit de auto
ritate, M. Croitoru (Constanța).

ILIE IANCU
FLACARA 1 MAI PLOEȘTI — 
DINAMO BACĂU 1 — 1 (0—1)

Clasamentul



FLAMIKA ROȘIE ARAO DIN NOU IN FRUNTEA CLASAMENTULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL
Iată că Flamura roșie Arad și-a 

luat din nou în primire locul de 
fruntașă a clasamentului. Textiliștii 
arădeni au reușit să învingă la un 
scor categoric pe C.C.A., dar po
ziția lor e totuși amenințată, mai 
ales dacă ținem seama că miercuri 
îi așteaptă un joc greu la București 
cu un partener foarte dificil: Dina
mo. După meciul nul cu Flacăra 
Ploești, Locomotiva Timișoara s-a 
apropiat la două puncte de C.C.A.

Tot alît de deschisă e lupta și în 
„coada" clasamentului. Metalul Hu
nedoara a izbutit performanța eta
pei, cucerind două puncte prețioase 
la Oradea. In schimb, Locomotiva 
București a intrat acum în zona pe
riculoasă, ou acelaș număr de punc
te ca Metalul Hunedoara și Dinamo 
Orașul Stalin.

Era de așteptat ca aceste două 
echipe să lupte cu înverșunare în 
jocul de ieri. Locomotiva Grivița 
Roșie — în a cărei formație au 
debutat cu succes doi jucători din 
categoria B, Busch de la Locomo
tiva Cluj și Tudoroiu de la Loco
motiva Arad —lupta pentru evi
tarea zone' retrogradării, iar Di
namo pentru reabilitare, în urma 
ultimelor insuccese. Așadar, mo
tive destul de puternice pentru o 
dispută îndîrjită, un joc specific 
-de campionat. Ieri însă unii jucă
tori ca Macri, Ene, Cristescu etc. 
— au căzut în extrema opusă, fo
losind — pentru obținerea victo
riei — mijloace nepermise și tran- 
sformînd acest mec' într-un spec
tacol jenant, plin de atitudini ne
sportive. Arbitrul S. Segal a con
tribuit la acest spectacol prin, lipsa 
de autoritate și energie față de 
Infracțiunile comise (loviri, tălpi, 
bruscări, vociferări), dar aceasta 
în nici un caz nu constituie o scuză 

. pentru fotbaliști care activează în 
' prima categorie. Ba mai mult, fap
tul că acești jucători și în special 

i Macri, Ene și Cristescu s-au dedat 
la asemenea gesturi constituie o 

’notă proastă pentru cele două co
lective sportive, ale căror preocu
pări trebuie să se concentreze mai 
Uluit asupra muncii educative.

★
In acest joc victoria a revenit e. 

chipei Dinamo și se poate spune că 
pe merit. Dinamoviștii. cu o ech'- 
pă din care a lipsit doar Ozon.

Flamura roș
ARAD 7 (Prin telefon de la tri- 

misul nostru). — Jocul s-a disputat 
jpe stadionul FI. roșie în fața a 
15.000 de spectator'. Formațiile:

C.C.A.: Toma — Zavoda II, A- 
uolzain, V. Dumitrescu — Ivănescu 
(Onisie), Onisie (Balint) — P. 
Mold ove anu, Balint (Tătaru), A- 
jexandrescu, Petschowschi, Qaricas. 
j FL. ROȘIE: Kiss — Szucs; Du- 
?an, Farmati — Capas, Serfozo — 
furcă, B;rău (Manole d'm min. 80), 
/aezi, Mercea, Dumitrescu.

Jocul începe în nota de domina
te insistentă din partea gazdelor 
tare ratează chiar în min. 2 o 

Ucazie prin Dumitrescu. In mm. 4 
țmsă, este pa-nfeă la poarta lui 
■tiss. Capas degajează in ultima 
□stanță mingea care se plimba prin 

. ața .porții. Arăidfanii ratează din 
. »ou în min. 7 prtni Birău care <pă- 

{unsede singur în careu. FI. roșie
>mină autoritar și în thin. 15 
îscliiide scorul: ia un atac pe 
reapta, Jurcă pasează lui Birău 
are întră în careu și trimite în 
hartă peste Toma care ii ieșise 
iainte: I—0. Un minut mai tîrz u, 
aezi trage de puțin .pe lingă bară.
n acest moment arădenii slăbesc

'ura și C.C.A. iși rev'ne, avind

Progresul
ORADEA 7 (prin telefon). —- Jo

ii începe în nota de dominare 
c, fotbaliștilor de Ia Progresul. Ast- 

8, în minutele 5, 11 și 35 Sulyoc 
itează ocazii clare de gol. II im'fă 
ferica în minutele 21, 23 și Guță 
•luase în minutele 17, 22, 36 și 42, 
bdo în minutele 27, 43 și Iordache 

minutele 38, 44.
In repriza doua partida se des- 

îjoară în nota de dominare a oas- 
ților. Astfel, chiar în imnului 46, 
npl-s șutează iputern’c și lank re
le cu foarte mare dificultate. In 
nutul 52 Tit' Popescu aflat sin- 

țr în fața porții părăsite de lank 
tează afară din teren. Humedo-

CLASAMENTUL
1. Flamura roșie Arad (2) 23 13 5 5 33:23 31
2. C.C.A. (1) 23 12 6 5 32:23 30
3. Locomotiva Timișoara (3) 23 10 8 5 38:16 28
4. Dinamo București (5) 23 9 9 5 49:35 27
5. Știința Timișoara (4) 23 5 16 2 34:24 26
6. Flacăra Ploești (7) 23 8 8 7 31:23 24
7. Știința Cluj (6) 23 9 6 8 25:27 24
8. Minerul Petroșani (8) 53 6 10 7 24:30 22
9. Locomotiva Tg. Mureș (10) 23 7 6 10 24:34 20

10. Dinamo Orașul Stalin (11) 23 7 5 11 24:27 19
11. Locomotiva Gr. Roșie (9) 23 8 3 12 34:41 19
12. Metalul Hunedoara (13) 23 7 5 11 29:48 19
13. Metalul C. Turzii (12) 23 4 10 9 20:29 18
14. Progresul Oradea (14) 23 3 9 11 16:33 15

Etapa viitoare (miercuri 10 noiembrie)
BUCUREȘTI: Dinamo—Flamura roșie Arad (se dispută pe Sta

dionul Republicii)
TG. MUREȘ: Locomotiva — Progresul Oradea
HUNEDOARA: Metalul — Locomotiva Timișoara
CLUJ: Știința — Minerul Petroșani
TIMIȘOARA: Știința — Locomotiva București
Toate meciurile vor începe la ora 14.45.
Meciurile Dinamo Or. Stalin — Flacăra Ploești se va disputa la

17 noiembrie, iar C.C.A. — Metalul Cîmpia Turzii la 21 noiembrie.

Dinamo București — Locomotiva Grivița Roșie 2-1 (2-0)
s-au prezentat cu mult mai bine 
decît în ultimele jocuri. Ei au ju
cat bine atît tn apărare, cît șl în 
atac. Apărarea, ajutată foarte mult 
de interi, s-a descurcat cu succes 
în situațiile grele, iar atacul a 
combinat mai precis, mai clar și 
a fost mai eficace. La 2—0 și în 
plină dominare feroviară, Dinamo 
a avut două contraatacuri pericu
loase în care Ene a ratat două 
goluri.

Nu-i ma’ puțin adevărat însă, că 
Locomotiva Grivița Roșie, chiar 
așa cum a jucat, confuz uneori ș! 
cu atac greșit orientat tactic, pu
tea obține un rezultat de egalitate. 
Feroviarii au avut numeroase si
tuații de gol, pe care însă înain
tașii le-au ratat din cauza impre
ciziei în trasul la poartă sau pen
tru că apărătorii dinamoviști au 
intervenit în ultimul moment și 
au salvat.

Echipa feroviarilor s-a prezentat 
în nota ultimelor jocuri, adică mo
dest. cu o apărare care poate fi 
străpunsă și cu un atac greoi, ba
zat mai mult pe acțiuni indivi
duale.

Jocul a fost mai frumos în pri
ma repriză, mai ales datorită echi
pei Dinamo, care a construit nu
meroase acțiuni spectaculoase și a 
marcat două goluri prin Călinoiu 
(min. 4) și Ene (min. 31). După 
pauză echipele recurg la joc de u- 
zură, în cursul căruia unii jucători 
comit gesturi nesportive, din care

e U. T. A. — C. C. A. 3-0
superion'tatea în cimp. Ratează 
insă tot arădeni' iprin Birău. In 
min. 23 se produce prima acțiune 
mai periculoasă din .partea echipe' 
C.C.A. Carlcaș trage de la 12 m„ 
dar Kiss respinge în corner. Pînă 
la sfîrșitul reprizei inițiativa aparți
ne echipei C.C.A. al cărei atac însă 
nu reușește să-și creeze situații de 
gol. In min. 43, P. Moldioveanu 
trage .peste bară. In această repriză 
s-a desfășurat un joc frumos. FI. 
roș:e a dominat insistent în prunele 
20 minute și putea marca mai multe 
goluri. C.C.A. a avut inițiativa în 
partea doua a reprize', dar atacul 
a mers slab.

După pauză, C.C.A. începe foarte 
puternic și domină. Caricaș ratează 
în imfn. 50, trăgînd lingă bară. FL 
roșie revme în atac, obține două 
cornere și a.poi în min. 60 înscrie 
al dedea gol în condițiuni care au 
dat naștere la multe discuții: Vaczi 
pornește de la centru în acțiune 
individuală și in apropierea careu
lui pasează în adincime lui Birău 
care intră în careu și trage pe lingă 
Toma: 2—0. Jucători' echipei C.C.A. 
reclamă ofsaid și la insistențele lor, 
arb’trul A. Bolonî (Orașul Stalin),

Oradea — Metalul Hunedoara 
renri presează mereu și în minutul
56 reușesc să desch'dă scorul .prin 
Meghie, care a prelungit puternic 
și direct în. plasă o minge trimisă 
din corner. Din. acest moment Me
talul pune complet stăpînire pe joc 
și domină cu autoritate. In minute
le 80 și 82 metalurgișt'i au ocazia 
să-și mărească avantajul, dar lank 
apără cu siguranță.. In minutul 88 
Progresul Oradea are totuși o mare 

I ocazie de a egala, dar mingea șu
tată puternic de Nertea nimerește 
bara.

Formațiile: METALUL HUNE
DOARA: Niculescu — Mălăieru, C.

cauză jocul iși pierde mult din in
teres. Locomotiva, care a avut și 
acum cîteva ocazii bune, nu a reu
șit să. înscrie decît în ultimul mi
nut prin Olaru.

Dintre jucători am reținut doar 
pe Băcuț I, Călinoiu, Szoko, Bar
tha, Busch, Bociardi, Tudoroiu, 
Dungu. Arbitrajul lui S. Segal ne-a 
decepționat. Eram obișnuiți să-l 
vedem conducînd bine, așa cum a 
dovedit în ultima vreme. Ieri însă, 
a arbitrat confuz și fără autoritate, 
trecînd cu vederea — ceea ce este 
foarte grav — jocul foarte dur și 
periculos al lui Macri, Cristescu, 
Ene și sancționînd în schimb in
fracțiuni de mai mică importanță. 
Eliminarea lui Suru în min. 65, ni 

i s-a părut că a fost dictată cu prea 
multă ușurință, în raport cu alte 
infracțiuni mult mai grve. De a- 
semenea, nu înțelegem de ce s-a 
făcut că marchează timpul atunc: 
cînd dinamoviștii au încercat să 
tragă de timp, cînd el nu a mai 
adăugat timpul astfel pierdut la 
sfîrșitul reprizei?

Formațiile:
DINAMO: Birtașu-Băcuț I, Băcuț 

II (Călinoiu), Szokd-Căl'moiu (Ne
meș din min. 63), Toma-Bartka, 
Neagu. Ene, Nicușor, Suru.

LOCOMOTIVA GR. R.: Dungu- 
Tudoroiu, Cristescu, Macri-Busch, 
Biociardi-Pakai (Călin din min. 
63), Marian, Olaru, Ferenczi, Fi- 
Iote.

PETRE GAȚU

(1-0)
care acordase gol, se consultă cu 
arbitrul de tușe Derne (Orașul 
Stailin). Acesta, care semnalase 
ceva cînd Birău a primit mingea, a 
declarat că nu a fost ofsaid, ci un 
fault asupra lui Vaczi.

Odată reluat jocul, în min. 62 se 
produce o ciocnire între Zavoda II 
și Dumitrescu, în urma căreia ambii 
jucători sînt eliminați. Onisie trece 
fundaș, Tătaru mijlocaș.

Din acest moment jocul devine 
nervos. Ce; care atacă mai mult 
sînt ibucureștenii. Totuși înscriu a- 
răd'enii, în min. 77: Jurcă face o 
cursă pe aripă și, deși jenat de V. 
DumTrescu, centrează ipe jos în fața 
porț:i. Serfozo venit d'n urmă reia 
cu „latul" de la 3. m.: 3—0. Jocul 
continuă să fie confuz. Apolzan 
este eliminat în min 82 pentru in
jurii aduse arb'truluî.

Dintre jucători s-au remarcat: 
K:ss, Szucs, Serfozo — mai ales în 
prima repriză —, Birău, V. Dumi
trescu, Onisie și Petschowsk'.

RADU URZICEANU

0-1 (0-0)
Marinescu, Fl. Marinescu — Darie, 
Marin Apostol — Voinescu, Meghie, 
Zapis, Pîrvu, Titi Popescu.

PROGRESUL ORADEA: lank 
— Tiriac, Verzan II, Verzan I — 
Cuc, Vlad — Sulyoc, Bodo, Guță 
Tunase, Iordache, Nertea.

Arbitrul D. Schulder (București), 
corect și autoritar.

S-au remarcat: C. Marinescu, Za
pis, Darie și N'culescu (Metalul 
Hunedoara) și Iordache, Sulyoc, 
Guiță Tăn.ase și Verzan II — numai 
în prima repriză — (Progresul 
Oradea).

I. DUMITRESCU 
corespondent

Dinamo Orașul Stalin — Știința Cluj 2-1 (1-1)
ORAȘUL STALIN, 7 (prin tele

fon de la subredacția noastră). — 
12.000 de spectatori au urmărit cu 
deosebit interes partida dintre cele 
două echipe, partidă al cărei re
zultat era hotărîtor pentru poziția 
în clasament a echipei locale, ame
nințată de retrogradare. De la 
începutul întîlnirii, dinamoviștii au 
inițiativa și in minutul 6 înscriu 
primul punct prin Scorțan. După 
obținerea acestui rezultat însă, for
mația locală a greșit complăcîn- 
du-se într-un joc lent, cu pase pe 
sus, lucru care a ușurat mult sar
cina apărării clujene, superioară în 
jocul la cap. In această repriză, 
oaspeții au acționat mai legat, 
insă acțiunile lor nu au avut fi
nalitate. Egalarea s-a produs în 
minutul 19, în urma unei lovituri 
de la 11 metri, executată de Dra
goman, după un henț comis în 
careu de Cicerone. Pînă la sfîr
șitul primei reprize nu se mai sem
nalează acțiuni importante, în a- 
fară de ratarea unei ocazii clare 
de către Fruth, care la un corner 
executat de Crețea a reluat de la 
2 metri peste bară.

In cea de a doua repriză, echipa 
gazdă atacă cu hotărîre, remar-

Minerul Petroșani — Locomotiva Tg. Mureș 0-0
PETROȘANI (prin telefon de la 

subredacția noastră). Cei 4000 de 
spectatori au rămas decepționați de 
jocul slab din punct de vedere teh- 
n!c prestat ide cele două formații, 
ale căror înaintări a-u arătat ace
leași deficiențe: lipsa de precizie în 
trasul la poartă și abuzul de com
binații sterile.

La fluierul arbitrului C. Mitran 
(București) s-au aliniat următoa
rele formații :

MINERUL PETROȘANI: Crîsnic- 
Romoșan, Vasiti, Panait-Deleanu. 
Co'dum-Farcaș L, Szoke (din min. 
46 Chircoșa), Paraschiva, Ga.bor 
Turc’Uș.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ: 
Lucaci-Crișan, Ghierling, Bartha, 
Vakarcs I, Kajlik-Constantini Jozsi,

Locomotiva Timișoara -
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon de 

Ia subredacția noastră). — Peste 
9000 de spectatori au urmărit în
trecerea dintre Locomotiva Timi
șoara și Flacăra Ploești, terminată 
cu scor alb : 0-0. Față de aspectul 
general al partidei rezultatul* este 
just. Deși feroviarii au dominat 
mai mult, au acționat mai des în 
atac, totuși linia lor de înaintare 
nu a reușit să străpungă sistemul 
defensiv al echipei oaspe care a 
jucat cu Capoianu retras mijlocaș 
și cu Garbeloti al doilea stoper.

Locomotiva Timișoara a fost mai 
activă în partea întîia a meciului, 
în timp ce Flacăra a întreprins 
contraatacuri periculoase și bine 
concepute in repriza doua. Se 
poate spune că ineficacitatea liniei 
de atac timișorene se datorește în 
oarecare măsură și lWei lui I. 
Covaci, care este accidentat.

In primele minute Locomotiva a- 
tacă. In min. 3 Covaci A. îl des
chide „printre" pe Ferenczi care 
ajunge în careu, portarul Roman 
îi iese în cale, dar atacantul ti
mișorean trimite mingea pe lîngă 
poarta goală. Patru minute după 
aceea, la un contraatac al oaspe
ților, Capoianu „țîșnește" printre 
apărători, trage de la cîțiva me
tri, Franciscovici respinge în ul
timă instanță și Corbuș degajează.

Metalul Cîmpia Turzii — Ști
CÎMPIA TURZII 7 (prin tele

fon). Meciul care s-a desfășurat pe 
o vreme favorabilă, în fața a peste 
4000 de spectatori, a oferit un spec
tacol destu'l de frumos.

Prima repriză s-a caracterizat 
prin dominarea echipei gazdă. In
tr-adevăr, după cîteva faze în care 
ambii portari au prilejul să se re
marce prin intervenții oportune, 
scorul este deschis în min. 15 de 
către Buriian, care a prtnit de la 
Cacoveanu o minge pornită de la 
Mărgineanu, și oare de la 10 m, a 
trimis-o precis în plasă. Pînă la 
sfîrșitul reprizei Mărgineanu și — 
de două ori Buriian natează ocaizi' 
prielnice.

In a doua repriză, timișorenii in
tră pe teren deciși să Învingă și 
reușesc să egaleze prin D’nulescu, 
în mim. 50, d intr-o lovitură liberă 
de la 35 m. Același Diniuiescu mar
chează din nou în min. 63 și 70, ri- 
dicînd scorul ta 3—1. Sub apreciind 
însă puterea de luptă a adversari- 

cîndu-se în mod deosebit Crețea, 
mai ales în postul de centru ata
cant. Golul victoriei a fost înscris 
în minutul 70 de către Mihai, din- 
tr-o pasă primită de ta Crețea. Au 
mai ratat ocazii de a marca Mi
hai (în min. 58, 83), Tudor (ta 
min. 61) și Copil (în min. 81).

Față de aspectul general al jo
cului, victoria dinamoviștilor este 
meritată, mai cu seamă că Știința 
a jucat fără convingere.

Sau remarcat: :Crețea, Cicerone 
și Mihai de la Dinamo, Luca. 
Georgescu și Avram de la Știința.

Arbitrului Francisc Mateescu 
(București) i s-au alintat urmă
toarele formații::

DINAMO: Munteanu — Fruth, 
Filip, Fior eseu — Cicerone, Hidi- 
șan — Crețea (Scorțan), Radu
lescu, Scorțan (Crețea), A. Teo- 
dorescu (Radu Tudor, din min. 60), 
Mihai.

ȘTIINȚA: Todor (Covătaru din 
min. 70) — Szekeli, Luca, Dobres- 
cu — Moldovan, Georgescu —■ 
Suciu, Lutz, Avram, Copil, Drago
man.

GIL STR1MBO 
V. SECAREANU

Vakarcs II, Katona, Szasz (din min. 
73, Incze III).

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor. In min. 3 Parascb'va 
ratează o ocazie clară de marcare. 
De aci înainte jocul se va purta mai 
mult la centru, pînă în min. 29, 
cînd e rtndu'l lui Vakarcs II să ra
teze. Pînă la sfîrșitul reprizei Szasz 
și Katona dovedesc la rtndhi kw 
imprecizie în trasul la poartă.

In repriza a doua, oaspeții încep 
să atace mai legat, diar fără a-și 
termina firesc acțiunile, prin încer
carea porții.

Dintre jucătorii echipei gazdă 
s-au remarcat: Romoșan, Vasiu. 
Deleanu, iar de la oaspeți Ghrerling, 
Kajlik și Constantin.

AL. NF.GUȚ

■ Flacăra Plsești 0-0
In min. 9, Locomotiva benefi

ciază de o lovitură liberă de ta 
30 m. executată de Bădeanțu. Co
vaci A. reia din voie, dar Roman 
apără admirabil. Din prima repri
ză mai este de semnalat acțiunea 
lui Drăgan care face o incursiune 
pe extrema stingă și trage puter
nic. Franciscovici reține.

După pauză sînt de semnalat 
acțiunile Locomotivei din min. 55 
și 67: în prima situație Bădeanțu 
centrează, Covaci A. reia dar Ro
man este la post. La al doilea a- 
tac, același Covaci A. execută o 
lovitură liberă de la 25 metri pă
șind pe lingă „zid" lui Bădeanțu. 
Acesta sprintează spre poartă, fosă 
Roman iese la timp și îi plorujeacă 
în picioare.

A arbitrat bine Ilie Drăghicî 
(București). I s-au prezentat ur
mătoarele formații:

LOCOMOTIVA: Franciscovici —■ 
Corbuș, Androvici, Rodeanu — 
Nicolin, Ritter (din min. 70 Gal), 
Gal (din min. 70 Dărăban), An- 
dreescu, Covaci A., Ferenczi, Bă
deanțu.

FLACĂRA: Roman — Pahonțu, 
Neacșu. Topșa — Garbeloti, Peretz 
— Ștefănescu (din min. 80 Motro- 
nea), Capoianu, Drăgan, Botescu. 
Dumitru Niculae.

P. VELȚAN

nta Timișoara 3-3 (1-0)
lor, timișorenii se consideră nruțți»- 
miți de rezultat și se retrag ta a- 
părare. Localnicii cu un moral ex
celent preiau inrțiatiiva și contra
atacă viguros mareînd, prin Copil 
(m!n. 74) și Burian (min. 60). AsU- 
fel meciul se termină la egalitate 
3—3.

Raportul de cornere a fost de 6-1 
în favoarea metalurgiștilor.

Arbitrul T. AszWos (București) 
a condus următoarele formații:

METALUL CÎMPIA TURZII! 
Faur (dta min. 70 Răter)—Laoir, 
Mari, Felecan, — Ban, Mureșan 
— Mărgineanu, Copil II, Cacoveanu, 
Calotă, (din min. 65 Safar) Burian.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan— 
Zbîrcea, Brînzei, Retezan — Coje- 
reanu, Marcu — Lazăr, Davidescu, 
Ciosescu, Cădariu, Dinulescu.

PETRE ȚONE 
corespondent
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Azi in sala Floreasca

Dubla întllnire international ds volei, R. P. Romînă — Franța
Astăzi C.C.A. și Dnasc București se îndese 

in finala Cupsi R. P. R. la rugbi
T.ri după amiază au sosit in Ca

pitală pe calea aerului, echipele na
ționale de volei ale Franței, condu
se de Paul Libauri, președintele Fe
derației Internationale de Volei, și 
Pierre Lenoir, secretarul generai al 
acele;ași federații. Vremea nefavo
rabilă a împiedicat efectuarea curse
lor aerene după orariul normal și 
din acest motiv sportivii francezi au 
ajuns în București cu o întîrziere 
de o zi. Așa fiind, meciurile cu re
prezentativele noastre au fost ami
nate pentru astăz: începînd de la 
ora 17, în sala Floreasca.

Aseară, jucătoarele și jucătorii 
oaspeți au făcut uh ușor antrena
ment de acomodare. Cu acest pri
lej am stat de vorbă cu antrenorul 
general al echipelor, Marcel Matiio- 
ret, care ne-a împărtășit cîteva im
presii: „Am văzut trei din jocurile 
pe care echipa noastră națională 
masculină le-a susținut în compa
nia reprezentative’ romîne. De fie
care dată jucătorii român’ m-au im
presionat prin deosebita rezistență 
șl executarea rapidă a acțiunilor. 
Sînt s'gur că part’da de mâine (n.r.

Campmtul dg atletism pe echipe a! R.P.R.
Djnamo 253,5 — Știința Cluj 
236,5 — Metalul 162 puncte

CLUJ 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Întâlnirea atle
tică dintre Dinamo —■ Știința Cluj 
— Metalul care urma ide fapt să 
decidă echipa campioană a țării 
a furnizat o luptă sportivă de o 
dîrzenie excepțională, luând sfîrșit 
în cele din urmă cu victoria la li
mită a dinamoviștilor, dar după dis
putarea ultimei probe. Concursul 
desfășurat pe stadionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej s-a bucurat de un timp 
excelent și s-a soldat cu rezultate 
deosebit de valoroase. Trebuie să 
suM'niem în primul rînd excepțio
nala performanță pe 110 m. garduri 
realizată de dinamovistuil Ion O- 
pr,ș, care parcurgînd d’stanța în 
1'1,3 sec. a obținut un nou record 
al R.P.R. (vechiul record îi apar
ținea cu 14,6 sec.) și una dintre 
cele m.ai bune performanțe europene 
ale anului. Noi recorduri au ob
ținut de asemenea Melodie Tran- 
dab’lov — 3,70 m. la săritura
cu prăjina — record R.P.R. de ju
niori categ. I și Mircea Stein (am
bii de la Dinamo) — 13,71 m. la 
triplu salt —■ recond R.P.R. de ju
niori categ. Il-a.

Iată o parte din rezultatele teh- 
n'ce înregistrate: 110 m. g. Opriș 
(Dinamo) 14,3 sec. (record R.P.R.), 
Wittman (Știința Cluj) 15,6 sec., 
Alexandru Tincă (Șt. Cluj) 16,1 
sec., 100 m. plat fete: A. Sicoe 
(St.) 12,3 sec. (record R.P.R. ega
lat). O. Haiduc (Șt.) 12,6 sec., A. 
Radulescu (D) 12,7 sec. 100 m. plat 
băieți: Măgdaș (Șt.) 10,8 sec., Sto- 
enescu (D) 10,8 sec., Prisiceanu 
(D) 11, sec. 400 m. plat bărbați: 
Sudrigean (Șt.) 49,0 sec., Savel 
(D) 49,2 sec., Boitoș (Șt.) 50,9 sec. 
înălțime fete: M. Davidovici (Met.) 
1.45 m., Disc fete: Li a Manoliu 
(St.) 43,36 m., A. Poenaru (Șt.) 
38,22, Greutate băieți: Georgescu

Tsrpedo Moscova îjwsngă- 
Soare la scor în Liban

BEIRUT (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ech'pa de fotbal „Torpedo" Mos
cova a susținut o nouă întâlnire la 
4 noiembrie, jucîr.d cu ech'pa liba
neză care poartă numele genera
lului sovietic Bagramyan. Fotba
liștii sovietici au câștigat victoria 
eu scorul de 10—0.

Azi echipa „Torpedo" Moscova 
va întâlnii echipa selecționată a Li
banului.

R. P. Ungară
Săptămâna trecută ân campiona

tul de fotbal al R. P. Ungare s-au 
desfășurat două etape. Nici de da
ta aceasta nu au lipsit surprizele 
și astfel lupta pentru primele 
locuri a devenit și mai pasionantă.

Intr-o formă excelentă se află e- 
chipa Honved care, după rezulta
tele obținute are cele mai mari 
șanse să cîștige campionatul din 
acest an. Honved a înv'n-s Szc-mba- 

astăzi) va fi dspuîată fiindcă și e- 
ch’ipa noastră este în ascendent de 
formă, cu toată „eclipsa" înregis
trată în recentul joc cu echipa na
țională cehoslovacă. In privința e- 
ch'pei feminine trebuie să spun că 
ea a fost întinerită și verificată în 
turneul de la Par’s, dînd satisfacție. 
Jocul cu echipa romînă, una din 
cele mai bune reprezentative ale 
Europei, îi va folosi mult echipei 
noastre, și prin perspectiva viitoa
relor campionate europene care se 
vor desfășura în 1955 în capitala 
dumneavoastră".

Intre timp, antrenamentul echipei 
masculine luase sfîrșit și nu am 
vrut să prerdem ocazia de a cu
noaște părerea căpitanului repre
zentativei franceze și unul dintre 
cei mai valoroși jucători ai ei. 
Franțois Dujardin: „Im» face o 
mare plăcere de a juca cu echipa 
națională română pentru că întot
deauna întflniri-le noastre au dat loc 
la dispute spectaculoase, datorită 
in special temperamentului, apropiat 
pe care-1 au jucătorii! celor două 
echipe".

Reamintim că în jocurile de azi

(Șt.) 15,22 m„ M. Ratoa (D) 15,20 
m., Prăjină: Trandafilov (D) 3,70 
m. (record R.P.R. de juniori categ. 
I), Brassay (Șt.) 3,70 m. Suliță 
fete: A. Reimesch-Zimbreșteanu
43,52 m., Micloș (Șt.) 39,68 m.' A- 
r unea rea ciocanului: Gnafenstein 
(Met.) 50,33 m., V. Albu (Șt.) 
49,69 m. 10.000 m.: Grecescu (D) 
31:27,2, Szokori (Met.) 33:14,6. 
1500 m.: V. Pop (D) 3:59,6 80 m. 
g.: M. Davidovici (12,4 see.,'S. Gro- 
su (D) 12,5 sec. 400 m. fete: Mo- 
goș (Met.) 62,2 sec., Marilis Cu- 
țui (Șt.) 62,3 sec. Lungime băieți: 
Opriș 7,00 m., D. Petrescu (D) 
6,90 m. 200 m. fete: Sicoe 25,5 sec., 
A. Rădulesou 26,6 sec. Triplusalt: 
Chlricuță (Șt.) 14,04 m., Chitul (Șt.) 
13,96 m., Mircea Stein (D) 13,71 
m. (record R.P.R. de juniori categ. 
II-a). Greutate fete: Roth (Met.) 
11,58 m., Olimpia Deutsch (D) 
11,27, 400 m. g.: Savel 54,8 sec., 
Zanoni (Met.) 57,5 sec. Disc băieți: 
Riaica 45,52 m., Com an (D) 42,96 
m., Hegheduș (Met.) 40,67 m. 3000 
m. obstacole: Firea (D) 9:23,2 200 
m. băieți: Măgdaș 21,9 sec., Stoe- 
nescu 22,0 sec., M. Pop (Șt.) 22,6 
sec. 800 m. băieți: Bîrdău (D) 
1: 54,4. înălțime băieți: Merică 
(D) 1,81 m. Suliță băieți: Demeter 
(D) 64,38 m„ Zamfir (Dinamo) 
62,79 m. 5 km. marș: _ Răcescu 
(D) 23:38,0. Lungime • fete: Gro- 
su 5,23 m., Holhoș 4,97 m. 4x400 
m. Dinamo (Stoenescu, Dumitrache, 
Mihaly, Savel) 3:20,4, Știința Cluj 
(Boitoș, Grobei, Ursu, Sudrigean) 
3:20,6.

ROMEO VI LARA

Locomotiva 247 — Progre
sul 205 — C.C.A. 195 puncte

Constructorul 4- Flatmtra 
roșia 251 — Voința + 
S.M.T.C.F. 226 5 — Știin

ța București 171,5 puncte

Fotbalul peste hotare
theli Lokomotiv cu 4—1, iar dum’- 
nică pe K’nizsî cu 3—1. Iată cele
lalte rezultate înregistrate în ulti
mele două etape: miercuri: Salgo- 
tarjani Banyasz-Vasas Izzo 1—0 ; 
Dorogi Banyasz-Csepeli Vasas 0— 
0, Vasas Budapesta-Dozsa 4—2 ; 
Szegedi Haladas-Dioșgyeri Vasas 
3—0; Gyori Vasas-Kinizsi 3—2.

In etapa de ieri s-au înregistrat 
rezultatele: Diosgyori Vass-Gsepeli 
Vasas 4—3, Szombatheb’ Locomotiv- 
Sztalinvasmu 4—2, Dozsa-Gyori 
Vasas 2—0, Vasas Budapesta-Sze- 
gedi Haladas 0—0 și Dorogi Ba- 
nyasz-Salgotariani Banyasz 3—0.

FfgiFța

In concursul nr. 32 Pronosport 
din 14 noiembrie la mec:urile de 
rezervă figurează întâlnirii? Lille- 
Nice.; și Nancy-Bordeaux, di:i cam
pionatul de fotbal al Franței.

Echipa Lille este campioana 
Frânte' pe anul 1953—54, care din 
cele 34 de meciuri susținute a to
talizat 47 puncte. Anul acesta Lille, 
din cele 13 meciuri susținute a to
talizat 13 puncte având un gol-a- 

cele patru echipe vor folosi urmă
toarele loturi:

ECHIPELE FEMININE:
FRANȚA: Marie Louise Bretagne, 

Colette jaul'n, Marcelle Gabarrus, 
Jeanoine Folcheris, Catherine Bas
chet, Josianne Bosch, Colette Gi- 
raldon, Jeannine De Memias.

R. P. ROMINA: Rodica Sădeam, 
Tineta Pleșoianu, Natalia Todo- 
rovski, Doina Corbeamu, Adriana 
Honet, Tatiana Avacum, Sonra Col- 
ceriu, Cornelia Timoșanu, Jem Me- 
topadov, Maria Com an, Florina Po- 
povici, Nadina Drăuceanu, Ana Za- 
bara, Felicia Bogorln.

ECHIPELE MASCULINE:
FRANȚA: Franțois Dujardin,

Rene Mani a odd, Jean Chabert, Ro
ger Chaihert, Henri Pasqualini, 
Jean Pierre Lavernhe, Jean Bosch, 
Rene Nonrico, Jacques Liou.

R. P. ROMINA: Medianu, AVhai- 
lescu, Roman, Plocon, Cle'ci, Teo- 
dorescu, Ponova, Rusescu, Tănăses- 
cu, Nicolau, Botez, Cherebețiu, Pe
lin, Derjîi, Pașcanu.

ARBITRU: Denes Szelle (R. P. 
Ungară).

Campionatele republicane 
de baschet

MascuEin
ȘTIINȚA IAȘI—PROGRESUL 

ORAȘUL STALIN 39—38 (15-16, 
34—34)

ȘTIINȚA IAȘI: Hațleganu (4), 
Ilnițchi (11), Pincu (9), Todi- 
rașcu (10), Arvinte (3), Negule- 
scu (2), Bota.

PROGRESUL ORAȘUL STA
LIN: Ciortea (6), Niculescu (4), 
Mîzgăre.anu (8), Răducanu (10), 
Spiridon (8), St'nghie (2).

Meciul s-a disputat la Galați.
FLAMURA ROȘIE CLUJ—C.C.A.

62—91 (29—38)
PROGRESUL TG. MUREȘ—

ȘTIINȚA I.C.F. 65—93 (33—36)
Fentinin

PROGRESUL ORADEA—CONS
TRUCTORUL BUCUREȘTI 41-40 

(18—19)
PROGRESUL ORADEA: Halasz 

(7), Bunescu (10), Darabas (14). 
Maier (9), Bolok (1).

CONSTRUCTORUL: Antonescu 
(12), Rusu Stela (4), Eckert (14), 
Rusu Lucia (4). Ionescu (4), 
Mărcii (2).
PROGRESUL ARAD—ȘT1INTA

GALAȚI 57—35 (26—10)
PROGRESUL TG. MURES—ȘTI

INȚA I.C.F. 45—55 (28—30)
ȘTIINȚA CLUJ—FLAMURA

ROȘIE ORADEA 55—39 (23—11) 
★'

Meciurile care urmau să se des
fășoare azi după amiază în sala 
Floreasca se vor disputa tot astăzi 
în sala Dinamo, după același pro
gram. începînd de la orele 15,30, 
se vor juca întîlnirile: Locomotiva 
—Știința Iași (feminin), Progresul 
F.B.—Dinamo Oradea (masculin), 
Locomotiva P.T.T.—Știința Tim.'i- 
mișoara (masculin), Progresul 
C.P.C.S.—Dinamo București (mas
culin).

verage 27—21. Ih ultimele etape 
Lille a învins echipa Lyon cu 3—1 
Iar pe echipe Sochaux cu 2—1. 
Recent, Lille a jucat la Marseille 
cu echipa Dinamo Moscova, fiind 
învinsă cu 2—1. Echipa N'ce a o- 
cupaf anul trecut locul 8 în cam
pionat cu 34 puncte, iar anul a- 
cesta din cele 13 meciuri a totali
zat 12 puncte. In etapa de ieri Nice 
a terminat la egalitate 0—0 cu 
Marseille.

Echipa Nancy a ocupat în cam
pionatul de anul trecut locul 12, 
iar anul acesta după 13 etape a a- 
cumulat 12 puncte. In ultimele e- 
tape Nancy a obținut 2 meciuri 
nule. Cu Sochaux 2—2 iar cu 
Metz 0—0. Echipa Bordeaux ne 
este cunoscută după meciurile in
ternaționale susținute cu Dinamo 
Moscova, de care a lost învinsă 
cu 6 — 1 la Moscova și 3—0 pe te
ren propriu Bordeaux a ocupat a- 
nuh trecut locul 3 tn clasament, iar 
anul acesta după 12 meciuri Bor
deaux se află pe locul 5 cu 12 pun
cte având un go'.-average de 26— 
19.

Azi după amiază la ora 14.45 
stadionul Republicii găzduiește fi
nala tradiționalei competiții de 
rugbi „Cupa R.P.R.", 'ediția 1954. 
In finală se întâlnesc două din
tre cele mai valoroase formații ale 
rugbiukii din țara noastră. Este 
vorba despre echipa Casei Centrale 
a Armatei, campioana R.P.R. pe 
anul 1953 și deținătoarea Cupei 
R.P.R. din același an- și echipa d>’- 
namov iști lor bucureșteni camproa- 
na R.P.R. în anii 1951 și 1952.

Cunoscută fiind valoarea acestor 
echipe precum și rezultatele strânse

Lidia Giuroiii (R. P. R.) conduce in turneul 
international feminin de la Leipzig

LEIPZIG (Agerpres). — între
cerile pentru turneul zonal feminin 
de șah au continuat în sala vechii 
primării dn Leipzig. In urma vic
toriilor realizate asnpra campioanei 
maghiare Lang os Josza, asupra

Turneul internațional de șah de h Belgrad
BELGRAD (Agerpres). — TASS 

transmite:
Turneul internațional de șah de 

la Belgrad a continuat la 5 noiem
brie cu desfășurarea jocurilor din 
cadrul ritndei a 13-a.

O luptă foarte strînsă s-a dat în 
partida dintre marele . maestru 
sovietic Bronștein și șahistul iugo
slav Karaklajici. După schimbul 
damelor, partida a intrat într-un 
final în care albele aveau un pion 
trecut pe flancul regelui, iar ne
grele pe flancul damei. Nici unul 
din șahiști nu a reușit să obțină

Camp eoatels mUmație^ale do tenis 
de masă ale Iugoslavei

Angelica Rozeanu in finală 
Ella Zeller a eliminat-o pe Linda Wertl!

Sîmbălă dimineață au început la 
Belgrad jc-curile pentru campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Jugoslaviei. De la în
ceput trebuesc subliniate valoroa
sele performanțe realizate de re
prezentantele noastre Angelica Ro
zeanu și Ella Zeller. Astfel cam
pioana mondială Angelica Rozea
nu jucînd la o valoare ridicată a 
reușit să elimine în semifinală pe 
cunoscuta jucăioare maghiară Eva 
Koczian calificîndu-se astfel în 
finala competiției. Cealaliă repre
zentantă a Republicii Populare 
Rcamîne a reușit de asemenea per
formanțe de răsunet. In optimile 
de finală ale întrecerii,. Ella Zel
ler a întîlnit pe valoroasa jucă 
toare austriacă Linca ‘Wertl pe 
care a învins-o — după un meci 
de înaltă factură — cu scorul de 
3—2. Ella Zeller a apărat foarte 
bine, contraatacînd cu siguranță. 
Trebuie subliniat faptul că Linda 
Wertl a jucat la valoarea sa o- 
bișnuită. La fel de spectaculoasă 
a fost partida următoare susținută 
de tînăra noastră reprezentantă. 
Intîlnindu-se în semifinală cu ju- 
cătoarea engleză Rosalinde Rowe, 
Ella Zeller a fost la un pas de 
victorie. Intr-adevăr Ella Zeller a 
condus la seturi cu 2—1. A fost 
egalată, iar în setul decisiv a con
dus cu 14—7 și 19—17. Rosalinda 
Rowe a făcut una din cele mai 
bune partide din cariera sa și a 
reușit să cîștige eu 22—20 acest 
ultim set.

In meciurile masculine trebuiesc 
menționate victoriile jucătorilor 
maghiari. Gyetvay i-a eliminat pe 
Johanson (Suedia)' și pe Haran- 
gozo (Iugoslavia), iar Szepessy a 
cîștigat la Leach (Anglia) și la 
Gabrici (Iugoslavia).

Astăzi au loc toate meciurile din 
celelalte probe.

REZULTATE -TEHNICE

SIMPLU BARBAȚI. — Turul I: 
Harasztosi (R.P.R.) —. Davidovici 
(Jugoslavia) 3—0, Gantner (R.P. 
R.) — Ratkovici (Jugoslavia)
3—0. Turul II: Harasztosi (R.P. 
R.) — Bajici .(Jugoslavia) 3—1, 
Reiter (R.P.R.) — Veselinovici
(Jugoslavia) 3—0, Gantner (R.P. 

cu care s-au încheiat majoritatea 
întîlinin'lor dintre ele, vom asista 
desigur la o reușită demonstrație 
de rugb’ menită să popularizeze și 
mai mult în rînduril-e spectatorilor 
această frumoasă «JiscipFnă spor
tivă.

★
Ieri după amiază pe stadionul 

Tineretului a avut loc întâlnirea de 
rugbi din caxfrul categorie1 B în
tre echipele Știința Galați și Loco
motiva Buzău. Meciul a luat sfîrșit 
cu rezultatul de 3—3 (3—0).

Venkăi Arsenova (R. P. Bulgara) 
și Christine! Holuj (R. P. Polonă), 
reprezentanta R.P.R. L'dia Giuroiu 
se află pe primul ioc în clasament 
cu un total die 4 puncte din 5 po- 
sibi'Ie.

superioritatea și la mutarea 42-a 
adversarii au căzut de acord asu
pra remizei.

Partida Ianosevici-Petrosian s-a 
întrerupt- După o luptă strînsă, 
partida dintre Joppen și Wade a 
luat sfîrșit cu victoria lui Joppen. 
Pi'.nik a cîștigat la Porecca, iar 
partidele Ivkov-Nedelkovici și Pirc- 
Rabar s-au terminat remiză. In
tr-o poziție egală s-a întrerupt par
tida dintre Milici și Nievergelt. Da 
asemenea, s-au întrerupt partidele 
Mantanovici-Barcza, Czerntak-Tri- 
funovici și Djurasevici-Gligorici.

R.) — Barlovici (Jugoslavia) 3—0. 
Optimi de finală: Fliesberg (Sue
dia) — Hdrasztosi (R.P.R.) 3—0, 
Dolinar (Jugoslavia) — Gantner . 
(R.P.R.) 3—0, Gabrici (Jugosla
via) — Reiter (R.P.R.) 3—0, Sze
pessy (R.P.U) — Leach (Anglia) 
3—0, Gyetvay (R.P.U.) — Johan
son (Suedia) 3—1, Marcovici (Ju
goslavia) — Gruzici (Jugoslavia) 
3—2, Harangczo (Jugoslavia) — 
Krasici (Jugoslavia) 3—1, Vog- 
rinez (Jugoslavia) — Petrovici 
(Jugoslavia) 3—0. Sferturi de fi
nală : Dolinar — Marcovici 3—0, 
Fliesberg — Vogrincz 3—2, Gyet
vay — Harangozo 3—1, Szeppesy
— Gabrici 3—0. I

SIMPLU FEMEI. — Turul II: 
Angelica Rozeanu (R.P.R.) —
Mihalovici (Jugoslavia) 3—0, Ella 
Zeller (R.P.R.) — Nicolici (Jugo
slavia) 3—2, Vrzici (Jugoslavia) ~
— Trude Pritzi (Austria) 3—2.
Sferturi de finală: Angelica Ro
zeanu (R.P.R.) — Tohrnson (Sue
dia) 3—0 (9, 10, 13), Ella Zeller 
(R.P.R.) — Linda Wertl (Austria) 
3—2 (21 — 16, 16—21, 16—21,'.
21 —19, 21 — 17), Eva Koczian (R. 
P.U.) — Diana Rowe (Anglia)
3—1, Rosalinda Rowe (Anglia) — 
Vrzici (Jugoslavia) 3—0. Semifi
nale : Rosalinde Rcwe — Ella Zel
ler 3-2 (19—21, 21-16, 14—21, . 
21—10, 22—20), Angelica Rozeanu
— Eva Koczian 3—0 (23—21, 
21—15, 21—15).

DUBLU FEMEI. — Sferturi de 
finală: Angelica Rozeanu — Ella 
Zeller (R.P.R.) — Nicolici, Uree 
(Jugoslavia) 3—0 (12, 11, 9).
Semifinale: Linda Wertl, Eva Ko
czian (Austria, R.P.U.) — Ange-l 
lica Rozeanu, Ella Zeller 3—2 
(17—21, 21—14, 13—21, 21—18, 
21 — 16).

DUBLU BARBAȚI. — Turul I: 
Reiter, Harasztosi (R.P.R.) — Mu
ți, Holgosi (Jugoslavia) 3—0 (9, 
11, 11), Gantner, Barlovici (R.P. 
R., Jugoslavia)—Davidovici, Vese
linovici (Jugoslavia) 3—0. Turul 
II: Vogrincz. Uzorinca (Jugosla
via) — Reiter, Harasztosi (R.P. 
R.) 3—0, Gantner, Barlovici —! 
Just, Krasici (Austria, Jugoslavia^ 
3—2 (16—21, 21—12, 16—21,
21—7, 21—19).
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