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Ștafeta prieteniei 
romino-sovietice

Ștafeta prieteniei roinîno-sovie- 
tice, organizată In cinstea ceiei de 
a 38-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, continuă 
să străbată satele și orașele patriei 
noastre pe drumurile care duc spre 
Iași.

Ieri a fost frig, pe alocuri a că
zut o ploaie măruntă și rece de 
toamnă. Totuși, purtătorii mesaju
lui de prietenie și dragoste a tine
retului romîn către popoarele U- 
niunii Sovietice și-au continuat cu 
entuziasm drumul înfruntînd aspri
mea vremii.

In momentul de față cea de a 
doua etapă a ștafetei, de la raion 
la centrele de regiune, a luat sfîr- 
șit. ,

Ieri a avut loc pe stadionul Tine
retului din Capitală sosirea ștafetei 
regiunii București. Din 18 raioane, 
din cinci colțuri ale regiunii au ve
nit motociclițti și cicliști purtă
tori ai ștafetei.

Cu excepția primului traseu, Va
tra Dornei-Suceava-Iași, care fiind 
cel mai scurt, ștafeta va porni în 
ziua de 5 noiembrie, pe celelalte 
trasee regionale ale ștafetei purtă
torii mesajului către tineretul și po
poarele Uniunii Sovietice se află de 
acum pe drum.

Sosirea ștafetei la Reșița a prile
juit un însuflețit miting în cadrul 
căruia numeroși oameni ai muncii 
și-au manifestat dragostea și prie
tenia față de Marea Uniune Sovie
tică.

Din Oradea și Baia Mare ștafeta 
inter-regională va porni simultan 
spre Cluj de-a lungul traseului doi. 
Schimbul ștafetei se va face la Cluj, 
iar de aici ea va porni mai departe 
spre Bacău.

Pregătiri intense în vederea în- 
tîmpinării ștafetei prieteniei romî- 
no-sovietice se fac la Bacău și la 
Bîrlad. Cele două orașe ale Moldo
vei sînt adevărate „noduri" în dru
mul ștafetei. La Bacău se vor în- 
tîlni purtătorii ștafetei de pe trase
ele doi și trei, iar la Bîrlad cei de 
pe traseele patru și cinci. In aștep
tarea importantului eveniment tra
seul pe care va trece ștafeta a fost 
pavoazat cu lozinci, afișe, panouri.

De o foarte bună organizare s-a 
bucurat ștafeta în regiunea Timi
șoara. Ieri, la ora prînzuluî a avut 
loc în fața Operei de Stat din Ti
mișoara sosirea ștafetei raioanelor 
Reșița, Deta și Timișoara. Ultimul 
schimb a fost purtat de alergători. 
Primul care a purtat apoi ștafeta 
inter-regională a fost maestrul spor
tului Adalbert Stănescu.

Cei peste 100 de participant în cursa seniorilor au mers in grufc 
compact, o mare parte, din distanță,
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Iată cele cinci trasee ale etapei a treia, inter-regională, a ștafetet 
prieteniei romino-sovietice.

FINALELE CROSULUI DE MASĂ. 0 FRUMOASĂ
Toți cei care credeau că finalele 

crosului de maisă ,.Să întîmipinăm 
7 Noiembrie" vor constitui o ade
vărată sărbătoare sportivă, n-au 
fost cîtuși de puțin dezamăgiți de 
felul în care a decurs, ieri dimi
neață, această competiție. In ciuda 
timpului neprielnic marea competi
ție siportivă de pe Hipodromul Bă- 
neasa-Traip n-a pierdut din inte
res, iar sutele de tineri și tinere, 
particițpanți la finale, s-au întrecut 
cu multă ardoare.

In fața sutelor de spectatori care 
populau tribunele, au defilat în 
ritmul marșului sportiv, cei peste 
400 de concurenți veniți din toate 
regiunile țării. Peste puțină vreme, 
întrecerile mult așteptate au în
ceput, prin proba rezervată junioa
relor.

Start... In ciuda vârstei lor fra
gede, tinerele concurente pornesc, 
de parcă ar fi fost vorba de o 
cursă de viteză, și, ceea ce este 
mai interesant, multe dintre ele nu 
slăbesc alura raci atunci cînd mai 
rămăseseră doar cîțiva din cei 
1000 m. ai cursei. Prima a termi
nat Wallraute Klimen (regiunea 
Stalin). Tovarășele ei de echipă 
n-au reușit însă să se claseze pe 
locuri fruntașe, astfel îneît victoria 
pe echipe revine regiunii Pitești, 
■reprezentată prin echipa Recolta 
Botești, ale cărei componente au 
realizat 12 puncte. Filofteia An
drei, Florica Chivu, Mioara Radu 
și Maria Diaconescu sînt primele 
reprezentante ale regiunii Piteșt’ 
care au reușit să cucerească lo
cul I. Dar nu și singurele..

...Intr-adevăr, în cursa juniori
lor, după o luptă tot atît de însu
flețită, cîștigată individual de Flo- 
rea Lupan (reg. București), tot 
tinerii reprezentanți ai regiu
nii Pitești sînt cei care ocupă pri
mul loc pe echipe. De data a- 
ceasta, este vorba despre elevii 

Nicolae Pavel, Eugen Popescu, O- 
vidiu Călin, Gh. Voinea și O. Toi- 
baru, de la școala medie de IO ani 
din Rîmrticu Vîlcea. Frumoasele 
performanțe ale sportivilor din re-

Alergarea s-a jăcut pe teren va
riat. Iată-i pe concurenfi trecînd 

unul dintre obstacolele de pe 
traseu

giunea Pitești au stîrnit interesul 
spectatorilor și., ambiția repre
zentanților celorlalte regiuni. Dar 
la sfîrșitul întrecerilor rezervate se
nioarelor, în care prima care a 
trecut linia de sosire a fost Elena 
Ghcorghe (reg. Constanța), calcu
lul sosirilor pe echipe arăta că și 
în această probă au cîștigat repre
zentantele regiunii Pitești: Iozefina 
Teodorescu, Maria Gangulete, Ale
xandrina Teodorescu și Victoria 
Botescu, de la Voința Rîmnicu 
Vîlcea.

In schimb, după cei 6 kilome
tri, cît măsura traseul probei re
zervate seniorilor, cel mai bun 
punctaj pe echipe l-a obținut re
prezentativa regiunii Stalin: Hie 
Brînzei, Iosif Naghi, Otto Leiti, 
Petre Drănciuc și Nicolae Ger- 
gus, din colectivul Dinamo Ora
șul Stalin.

Ar
In întrecerile desfășurate ieri 

dimineață pe Hipodromul Bănea- 
sa-Trap, primele trei locuri în 
fiecare probă au fost cîștigate de:

JUNIOARE: l. Recolta Bo
țești (reg. Pitești) 12 p. 2. Școa
la pedagogică mixtă Odorhei 
(R.A.M.) 29 p. 3. Liceul Filimon 
Sîrbu Sighet (reg. Baia Mare)’ 
31 p.

JUNIORI s 1. Școala medie de 
10 ani Rimnicu Vîlcea (reg. Pfa 
Iești) 37 p. 2. Tînărul Dinamo- 
vist Orașul Stalin 39 p. 3. Di-, 
namo 5 Oradea 88 p.

SENIOARE: 1. Voința Rimt
nicu Vîlcea (reg. Pitești) 20 p.
3, Flamura roșie Orașul Stafia

Rezultate din
-Duminică dimineața s-au desfă

șurat pe stadionul Tineretului din 
Capitală întrecerile din cadrul 

yfazei regionale a Spartachiadei 
de toamnă a satelor pe anul 
1955. Au participat peste 180 con- 
curenți și concurente din majo

ritatea raioanelor regiunii Bucu
rești. Au lipsit nemotivat de la 
această importantă competiție re
zervată sportivilor de la sate, con- 
curenții din raioanele Călărași, 
Zimnicea și Slobozia. In ciuda 
timpului nefavorabil (vînt puter
nic și frig) majoritatea concuren- 
ților au dat dovadă de o voință 
remarcabilă de-a lungul tuturor 
întrecerilor, obținînd o serie de 
rezultate îmbucurătoare.

* Iată acum cele mai bune rezul
tate tehnice obținute la atletism: 
înălțime băieți; 1. Alex. Bonțoi 
(Hipica București), 1,50 m.; 2. 
Constantin Dragomir (Roșiorii de 
Vede) 1,40 m.; 1500 m. plat: 1.
Ștefan Samoilă (Drăgănești) 
5:01,2; 2. Ion Iancu (Drăgănești) 
5:03.2; 100 m. plat fete: I. Pe
tra Popa (T. Măgurele) 15,3 sec.;.
2. M. Bălănescu (Alexandria) 15,9 
sec.; lungime fete: 1. Petra Popa 
(T. Măgurele) 3,73 m.; 2. Maria 
Bizam (Alexandria) 3,28 m.;
greutate băieți: 1. Ion Popescu 
(Drăgănești) 10,30 m.; 2. V. Cir- 
jan (R. de Vede) 9,11 m.; lun
gime băieți: 1. V. Mateiaș (R. de 
Vede) 5,27 m.; 2. D. Băsășteanu 
(Drăgănești) 4,73 m.; înălțime fe
te: 1. Maria Bizam (Alexandria) 
1,15 m; 400 m. plat fete: 1. Ele
na Tonciu (Mihăilești) 1:14,6; 2. 
Rada Spirache (Inst. Pasteur) 
1:15,8; 400 m. plat băieți: 1. Ște
fan Cristescu (Crevedia) 1:04,0; 

lată acum rezultatele tehnice 
din concursul de trîntă: categ.

SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
40 p. 3. Progresul Tg. Săcuiesc 
(R.A.M.) 41 p.

SENIORI : 1. Dinamo Orașul 
Stalin 35 p. 2. Dinamo Arad 57 
p. 3. Voința Suceava 75 p.

★
Rezultatele înregistrate vorbesc 

de la sine despre gradul în care 
s-au preocupat unele regiuni și 
asociații de organizarea compe
tițiilor de cros și de pregătirea 
concurenților calificați pentru în
trecerea finală. Succesul înregis
trat de colectivele din regiunea 
Pitești, de colectivele asociației 
Dinamo și Voința reprezintă o 
binemeritată răsplată a intensei 
munci depuse pentru deplina reu
șită a crosului de mase. Dar, 
concludente nu sînt numai victo
riile, rezultatele tehnice. Cine a 
asistat de la început la finalele 
crosului de mase, cine a admi
rat dîrzenia și hotărîrea cu care 
a luptat fiecare concurent pen
tru un loc mai bun, și-a dat 
seama că aceste finale au însem
nat într-adevăr o prețioasă con
tribuție a sutelor de mii de spor
tivi din patria noastră la întîm- 
pinarea măreței sărbători a celei 
de-a 38-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La rîndul lor, organizatorii, 
secția C.F.S. a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, și-au dat 
toată silința pentru ca să creeze 
cadrul adecvat unei competiții 
de o asemenea amploare și cu o 
atît de frumoasă semnificație. Și 
putem spune că eforturile lor au 
fost încununate de succes: atît 
desfășurarea întrecerilor cît și 
atmosfera sărbătorească în care 
ele s-au disputat situînd finalele 
actualei ediții a crosului de masă 
la nivelul celor mai bine orga
nizate competiții.

D. GIRLEȘTEANU 
M. ARNAUTU

(foto MAX BANUȘ)

Cursa senioarelor a prilejuit o Tn trecere dlrză între echipele regreș^ 
gențațjji^^dfi-ț^unilor fagii.

întrecerile finale
57 kg.: I. Tudor Niculae (T. M55ș 
rele); 2. Mihai Belu (Vidra)

Gheorghe Mitrana (T. Măgu-* 
rele) ; categ. 57-67 kg.: 1. Stancui 
Cotineanu (Drăgănești) ; 2. Cons-» 
tantin Iordache (Vidra) ; 3. Iliej 
Mavru (R. de Vede) ; categ- 
67-77 kg.: 1. Tudor Costea (T, 
Măgurele); 2. C. Ciolmec (Vidra)*.

întrecerile de volei băieți aui 
fost cîștigate de sportivii din ra~ 
ionul Crevedia. Pe locul 2 s-aui 
clasat sportivii raionului Oltenița! 
iar pe locul 3 cei din raionul! 
Drăgănești j

T. ROIBU-- j

CONSTANTA. — (prin teleîonJ'J 
La etapa regională a Spartachia-4 
dei de toamnă a satelor au par-i 
ticipat 70 de concurenți și con« 
curente. Timp ploios și rece. Iată! 
rezultatele tehnice obținute în în-- 
trecerile de atletism : 400 m. fete~ 
Gherghina Crăciun (Hîrșova) 76,0Î 
sec.; 100 m. plat băieți: MihaK 
Pancea (Medgidia) 13,1 sec.; Vi. 
Popescu (Medgidia) 13,1 'sec.; 400) 
m. plat băieți: V. Popescu (Med- 
gidîa) 65,0 sec.; 1500 m.: Ion;
răghiță (Medgidia) 5:18,2; 3000) 

m.: Ion Suhan (Hîrșova) 11:34,0;} 
grenadă băieți: Gh. Lință (Is
tria) 57,18 m.; La volei băieți lo
cul întîi a revenit echipei Centrul! 
școlar Poarta Albă, iar la fete: 
reprezentativei G.A.S. Bortușaniî

Eduard Emirzian-corespondenK
R

IAȘI (prin telefon). — între
cerile :din cadrul Spartachiadeu 
de toamnă a satelor au fost în? 
general viu disputate și urmărită' 
cu mult interes de publicul spec
tator. Iată rezultatele tehnice"?. 
Volei fete: 1. Raionul Iași, 2. Tg, 
Frumos, 3. Vaslui; băieți: 1. Tg. 
Frumos, 2. raionul Iași, 3. Vas
lui. Trîntă: cat. 57 kg.: 1. Gh_ 
Hutanu (Pașcani), cat. 67 kg.: 1* 
A. Artenie (Huși); cat. 77 kg.r. 
Anton Perca (Huși); cat. pesta 
77 kg.: Lazăr Lazăr (Roman)» 
Gimnastică băieți: 1. raionul Iași" 
133 p., 2. Pașcani 112 p., 3. Hușî. 
90 p.; fete: 1. Huși 145 p., 2. ra
ionul Iași 119 p„ 3. Pașcani 1177 
p. Atletism: 1. raionul Pașcani 
17 p., 2. raionul Roman 16 p.. 3j 
Tg. Frumos 15 p.

Dan Mircea și Florin Cantemir- 
corespondenți

Cicliste I. Cunstantinescu (C.CJLJ) 
victorios in prima etapă 

a „Cupei 7 Noiembrie"
Prima etapă a „Cupei 7 Noienw 

brie", desfășurată ieri pe distanța: 
București — Giurgiu și retur, 112! 
km., a fost dominată categoric 
de cicliștii de la Casa Centrală 
a Armatei.

Rezultatul tehnic: 1. I. Cans* 
tantinescu (CCA), 3h02,10. M&ț 
dia: 36,930 km. 2. G. Datcu, 3, 
Șt. Poreceanu, 4. D. Tupa, 5. G, 
Șerban, 6. N. Pelcaru, 7. I. Va* 
sile (toți de la CCA), 8. V. Mi* 
litaru (Met.), 9. M. Stan (Progr .jj 
toți același timp. Pe echipe con* 
duce C.C.A.

In prima etapă a „Cupei da 
toamna a tineretului" s-au înre» 
gistrat următoarele rezultate: 
BĂIEȚI: 1. C. Baciu (Progr.» 
60 km, în lh 41,25. Media: 35,500 
km., 2. A. Tănase (FI. roșie), 3, 
C. Melcioc (FI. r.).FETE: 1. Her- 
ta Schuster (FI. r.) 30 km în 
lh01,08. Media: 29,952 km., 2, 
Maria Bisac (Progr.), 3. Constan
ța Fălticeanu (Progr.), 4. Otilia 
Konnert (Fi. r.), 5. Azaleea
Maxim (FI. r.), 6. Matilda Tutt 
(Fi. r.), toate același timp. As
tăzi, etapa a H-a, București -» 
Alexandria și retur. Plecarea lat 
ora 10,30 de la km. 7, unde va 
avea foc și sosirea, J



Constructorul T. S. P.
campioană de juniori

Ieri, pe stadionul Progresul 
F. B. s-a disputat finala campio
natului de rugbi (juniori) ai 
R.P.R. S-au întîlnit în finală echi
pele Locomotiva Grivita Roșie și 
Constructorul T.S.P. București. 
După o luptă dîrză și spectacu
loasă, Constructorul T.S.P. a în
trecut Locomotiva Grivița Roșie 
cu scorul de 3—0 (3—0) adjude- 
cîndu-și astfel și mult rîvnitul 
titlu de campioană R.P.R. Punc
tele învingătorilor au fost înscri
se de Antimonian care a trans
format o lovitură de pedeapsă de 
la 48 m.

■ Meciurile de rugbi din ca
drul campionatului categoriei A 
disputate ieri în Capitală și pro
vincie s-au terminat cu rezultate 
strînse, cu excepția întîlnirii din
tre Locomotiva Grivița Roșie și 
Progresul F. B. (27—3). Astfel 
Casa Centrală a Armatei a între
cut Constructorul București cu 
scorul de 3—0 (0—0) după o par
tidă în care perioadele de domi
nare au aparținut pe rînd ambe
lor formații. Punctele învingători
lor au fost realizate — la capă
tul unei șarje spectaculoase — 
de I. Dobre. Intîlnirea dintre Di

Progresul Tg. Mureș campioană a R.P.R. 
la handbal feminin

Reprezentativa Făgăraș a ciștigat campionatul categoriei B masculin
Ieri s-au încheiat două dintre 

competițiile de handbal cu ca
racter republican.

Pentru a doua oară consecu
tiv, Progresul Tg. Mureș a de
venit campioana țării la handbal 
feminin.

In întrecerea echipelor mascu
line de categoria B, — desfă
șurată anul acesta pentru prima 
oară — primul loc a revenit re
prezentativei orașului Făgăraș. 
Iată relatări asupra meciurilor de 
ieri.

FEMININ
Știința Timișoara—Știința I.C.F.

1—0 (1—0). A înscris Marieta 
Sandu.

Avlntul Codlea—Progresul Tg 
Mureș 1—2 (0—1). Au înscris 
Naghi Ileana (2) pentru Progre
sul și Ecaterina Feltes pentru 
'Avîntul.

Flamura roșie Sibiu — Flamura 
roșie Buhuși 5—1 (0—0). Au 
marcat Kapp (4) și Drasser 
pentru Progresul, și Comănescu 
pentru Flamura roșie.

Știința Min. înv.—Metalul Reși
ța 6—1 (3—1).

Flamura roșie Constanța—Pro
gresul Orașul Stalin 1—7 (1—0).

MASCULIN CATEGORIA A
Dinamo 6 București—Metalul

Timișoara 8—5 (5—4). Au mar

Mari surprize la baschet
Din cele trei meciuri disputate 

sîmbătă seara în Capitală două 
s-au încheiat cu rezultate surprin
zătoare. La fete, echipa Știința In- 
vățămînt București, care a debutat 
în acest an în campionatul de ca
tegoria A, a întrecut formația Pro
gresul Oradea, o echipă de valoa
re recunoscută. Scorul de 59-54 
1(24-26) este o urmare a jocului en
tuziast, dar chibzuit și organizat 
al tinerelor de la Știința Invăță- 
mînt, care și-au depășit adversa
rele datorită superiorității în exe
cuțiile tehnice și tactice folosite.

Cealaltă mare surpriză a furni
zat-o echipa Dinamo Oradea, care 
a dispus de formația C.C.A, frun
tașa clasamentului și considerată 
ca principală pretendentă la titlul 
de campioană a țării. Rezultatul 
de 50-48 (19-19) se.datorește atît 
Socului avîntal și agresiv al oră- 
denilor, cît și formei surprinzător 
de slabe a echipei C C.A., care a 
prestat un joc confuz, cu foarte 
multe greșeli elementare.

Celelalte jocuri desfășurate în 
cadrul campionatelor masculin și 
feminin de categoria A s au în
cheiat cu următoarele rezultate:

MASCULIN : Progresul Tg. Mu
reș — Știința Iași 80-60 (37-28) ; 
Progresul Orașul Stalin — Dinamo 
.Tg. Mureș 88-68 (44-34).

Progresul F.B. — Știința Timi
șoara 57—70 (27—27).

Bucureștenii au pierdut acest 
meci, în special din cauza jocului 
dezorganizat, desfășurat în a doua 
repriză. In general, însă, ei au 
jucat destul de lent și nu au în
cercat decît rareori coșul echipei 
adverse. Studenții timișoreni au 
fost mai hotărîți în acțiuni, au a- 
vut numeroase pătrunderi spre cos. 
soldate cu realizare de puncte. Ei 
au avut cei mai buni oameni în 
Cîrlan, Mocoș și Radulescu. De la

a R. P. R. h rugbi
namo București — Dinamo 9 s-a 
terminat cu scorul de 6—0 (6—0) 
în favoarea echipei Dinamo Bucu
rești. Punctele au fost înscrise de 
F. Ghiondea (lovitură de pedeap
să) și Voicu (încercare). Pe sta
dionul Tineretului echipa Progre
sul Sănătatea a terminat la ega
litate întîlnirea cu Știința Timi
șoara (0—0). La Petroșani echipa 
locală Minerul a realizat o fru
moasă victorie în dauna Construc
torului din Orașul Stalin de care 
a dispus cu scorul de 12—8 
(3-5).

■ In campionatul categoriei B 
Știința Galați a realizat o perfor
manță frumoasă întrecînd Meta
lul București cu scorul de 6—5 
(6—0). Un rezultat bun a obținut 
și Știința Arad în întîlnirea cu 
Locomotiva Cluj (0—0). Scorul 
etapei a fost realizat de Minerul 
București care a întrecut Con
structorul Constanța cu 34—0 
(20—0) Locomotiva I.C.F. a cîș- 
tigat întîlnirea cu Locomotiva 
Buzău cu 13—0 (5—0), iar FI. 
roșie Orașul Stalin pe cea cu Fla
căra Ploești cu scorul de 3—0 
(0-0).

cat: Mailat (3), Cernat (2), Stă- 
nescu (2) și Lupescu pentru Di
namo, Kiss (2), Gunesch. Pușcașu 
și Zavadski pentru Metalul.

Dinamo Orașul Stalin—Flacăra 
Ploești II—7 (4—4). Pentru Di
namo au înscris Streidtfert (4), 
Martini (4), Zahari (2), Heichel, 
iar pentru Flacăra Ionescu (3), 
Vîlvoi, Vulescu, Cîmpeanu și Sta- 
varache.

Metalul Reșița—Flamura roșie 
Jimbolia 4—4 (2—1). Au marcat 
Veselak (2), Lablich și Schutz 
pentru Metalul și Vranier (3) și 
Kramer pentru Flamura roșie.

Știința Timișoara—C.C.A. 2—8 
(1—4). De la C.C.A. au înscris 
Wagner (3), Bulgaru (2), lost, 
Lingner și Telman, iar de la 
Știința Vlad și Stan.

Flamura roșie Cisnădie—Știința 
Iași 11—7 (5—3).

Voința Sibiu—Știința I.C.F. 8—3 
(3—2).

MASCULIN CAT. B
Selecționata Făgăraș — Flacă

ra Tîrgoviște 11—3; Recolta 
M.A.S.- — Progresul Arad 7—10 
(2—6) ; Progresul Odorhei—Re
colta Varias 15—4 (6—0) ; Pro
gresul Bacău—Locomotiva Buc. 
12—6 (6—4) ; Știința Cluj—Știin
ța Galați 5—6 (2—3).

Progresul F.B. a corespuns doar 
Radu Popovici.

Dinamo București — Construc
torul Cluj 75—42 (34—20)

Dinamoviștii în vervă de ioc au 
ciștigat la scor în fața unei for
mații care s-a prezentat inexplica
bil de slab față de comportările 
anterioare. In afară de primele 7 
minute de joc, în care clujenii au 
periclitat prin acțiuni rapide coșul 
echipei gazde, în rest ei au fost 
nesiguri atît în atac cît și, mai 
ales. în apărare.

FEMININ : Flamura roșie Ora
dea — Știința ICF București 29-57 
(9-23); Flamura roșie Tg. Mureș — 
Constructorul București 25 - 60 
(12-27) ; Locomotiva București — 
Progresul Tg. Mureș 46-28 (21-20)

întîlnirea dintre echipele mascu
line Locomotiva PTT București și 
Știința ICF, programată tot în ca
drul etapei a Vl-a a returului se 
dispută astă seară, cu începere de 
la ora 20,30 în sala Dinamo

Știința Cluj — Progresul Arad 
39—36 (23—19).

întrecerile de volei
In cadrul campionatelor mascu

lin și feminin de volei ale R.P.R. 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

MASCULIN: Met. Orașul Stalin 
— Progresul Cluj 2—3 (13: — 
9; 14; — 15; — 15! Dinamo IX 
București — Știința Timișoara
3—1 (9; — 11; 9; 3); Știința
Arad — Flamura roșie Tg. Mureș 
3—2 (14; 12; — 4; — 12; 8).

FEMININ : Progresul Timișoa
ra — Progresul Cluj 3—1 (11; —1; 
14; 9); Flamura roșie Iași — Voin
ța Sibiu 1—3 (— 2; — 1; 14; —5); 
Voința Orașul Ștalin — Construc
torul București 1—3 (13, — 13: 
ii; - H).

Campionatul categoriei B la fotbal
Seria I

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI— 
METALUL BUCUREȘTI 

S_o (4—0)
In primele minute de joc Metalul 

atacă dezlănțuit, și Dungju salvea
ză goluri gata făcute, respingînd 
în corner. La primul contraatac al 
feroviarilor în min. 4 Filote în
scrie: 1—0. In continuare Loco
motiva domină cu autoritate, mai 
ales că prin accidentarea lui C. 
Nicolae, Metalul este nevoit să 
joace în 10 oameni. In aceste con- 
dițiuni, apărarea metalurgiștilor 
mai cedează încă de trei ori (în 
min. 17, 21 și 30) : Roman (în 
vervă deosebită de joc) marchează 
cele trei .puncte. La reluare, ini
țiativa aparține tot feroviarilor care 
înscriu în min. 74 prin Călin.

DINAMO 6—PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

După un joc în care au domi
nat insistent, mai ales în repriza 
a doua, dinamoviștii au învins pe 
merit. Progresul, deși a beneficiat 
de aportul lui Ene II, Georgescu, 
Ghibea și Angliei, nu a făcut un 
joc pe măsura posibilităților decît 
în prima repriză. După ce Balint 
(min. 58) și Firică (în min, 64) 
au șutat în bară, Vo'ca a _ înscris 
singurul punct al partidei în mim. 
79 la un corner executat de Ba
logh.

ȘT1INTA BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA CRAIOVA 

0—I (0—1)
Jocul a fost de un slab nivel 

tehnic. întîlnirea a fost aprig dis
putată, depășindu-se uneoci limi
tele sportivității.

Locomotiva Craiova a cîștig-at 
pe merit. Ea a contraatacat vigu
ros de-a lungul întregii întîlniri 
avînd în apărare cel mai bun 
compartiment. Singurul punct a 
fost marcat de Dilă (min. 8).

(A. Marinescu-cotesp.)
METALUL STEAGUL ROȘU 

ORAȘUL STALIN—PROGRESUL 
SIBIU 3—1 (2—0)

Metalul Steagul roșu, în revenire 
de formă, a prestat un joc bun și 
a obținut o valoroasă victorie.
STIINTA CRAIOVA—LOCOMO

TIVA TURNU SEVERIN
1—0 (0—0)

Știința a obținut o victorie me
ritată. In prima repriză studenții 
au ratat multe ocazii. Meciul a fost 
spectaculos, de un bun nivel teh
nic. Unicul gol al meciului a fost 
înscris de Buldur în min. 83.

(C. Mo/oc-coresp.)
FL. ROȘIE SF. GHEORGHE — 

METALUL UZINELE DE TRAC
TOARE ORAȘUL STALIN 

1—0 (1—0)
Gazdele au obținut o victorie 

meritată, prin golul marcat de 
Ștefan în min. 44. Jocul a fost 
de bună factură tehnică.

(C. Finichiu-coresp.)
CLASAMENTUL

1. Locom. București 20 16 3 1 62:15 35
2. Progresul Sibiu 22 12 3 7 26:20 27
3. Dinamo 6 22 10 6 6 34:25 26
4. Loc. T. Severin 22 11 2 9 34:27 24
5. Știința București 22 9 4 9 26:30 22
6. Met. Uz. t. Or.

Stalin 20 9 3 8 27:20 21
7. Flacăra Moreni 21 9 1 11 26:30 19
8. Locom. Craiova 22 8 3 11 16:36 19
9. Met. St. roșu Or
Stalin 21 7 4 10 24:27 18

10. FI. r. Sf. Gh. 21 8 2 11 18:23 18
11. Știința Caiova 22 f 5 11 21:29 17
12. Progresul Buc. 18 7 2 9 31:33 16
13. Metal. București 21 5 2 14 22:52 12

ETAPA VIITOARE
Știința Buc.-Progresul Buc.: 

Flacăra Moreni-Flamura roșie St. 
Gheorglie : Progresul Sibiu-Dinamo 
6 Buc.: Știința Craiova-Locomo- 
tiva Craiova; Metalul București- 
Uz. Tr. Orașul Stalin; Metalul 
Steagul roșu-Locomotiva Tr. Se
verin.

Reprezentativa asociației Știința 
a ciștigat „Cupa R. P. R.” 

la oină, pe 1955
Iași 30 (prin telefon de la tri

misul nostru). — întrecerile din 
cadrul Cupei R. P. R. la oină 
au lua* sfîrșit, prin desfășurarea 
jocului Știința — Constructorul. 
Echipa Știința a reușit să cîștige 
trofeul pus în joc, învingînd în 
meciul decisiv al competiției tî- 
năra formație a asociației Con
structorul.

Constructorul a fost la un pas 
de victorie, dar, o greșală a ar
bitrului principal Simion Spătaru 
(Cluj) i-a dezavantajat pe repre
zentanții asociației Constructorul, 
care au pierdut la o diferență de 
numai două puncte, întîlnirea ter- 
minîndu-se cu scorul de 16—14. 
Din echipa cî^tigăfqare s-au re
marcat : Dumitrescu, Gurinov, 
Bălin, Iancu, Voicu și Cristache.
Iată clasamentul competiției : 

1, Știința ; 2. Constructorul; 3. 
Locomotiva; 4. Dinamo; 5. Re
colta, TR. IOANIȚESCU

Seria a II-a
METALUL HUNEDOARA — 

PROGRESUL - ORADEA 0-0
Jocul a fost foarte dîrz disputat 

de la început și pînă în ultima cli
pă, cînd Pîrvu (Met.) a ratat o 
mare ocazie de a deschide scorul. 
Deși au existat de ambele părți 
numeroase ocazii de marcare, to
tuși nici una din echipe nu a reușit 
să înscrie. S-au remarcat : Geb- 
ner. Szakacs și Florea de la oră- 
deni, Paul Florea, Apostol și Mă- 
lăieru de la gazde.

M. Tudoran
FLACĂRA MEDIAȘ-METALUL 

ARAD 2—1 (2—0)
După un joc de slabă factură 

tehnică, gazdele au reușit să în
vingă prin punctele marcate de 
Filip (min. 16) și Dră.goi (min. 
38). Pentru Metalul a înscris Ju- 
hasz (min. 61). (P. Tomescu — 
corespondent).
MINERUL LUPENI—METALUL 

REȘIȚA 2—2 (2—0)
Jocul a fost frumos și dinamic. 

Dominînd mai rrult în prima re
priză, gazdele reușesc să înscrie 
prill Szabo (min. 21) și Groza 
(min. 35). După pauză, metalur- 
giștii își revin și obțin egalarea 
în numai 2 minute: Ivanciuc (min. 
48) și Seleș (min. 49). (Ion Cior- 
tea — corespondent).

PROGRESUL SATU MARE — 
METALUL CIMPIA TURZII 

3—0 (2—0)
Gazdele încep puternic meciul și 

domină cu autoritate. In minutele 
11 și 38 Candrea reușește să mar
cheze. Tot el este și autorul celui 
de al treilea gol pe care îl în
scrie în miin. 59. (I. Bara — co
respondent).
FL. ROȘIE CLUJ — METALUL 

108 9—0 (6—0)
Jucînd foarte bine gazdele au 

realizat scorul etapei prin punc
tele marcate de: Kallo (min. 1,
32, 75, 90), Chircoșa (min. 6), Ma
ior (min. 10), Georgescu (rrin.
33, 43) și Papp (min. 82)

R. Fisch
METALUL ORADEA — LOCO

MOTIVA CLUJ 2—0 (1—0)
Joc de factură slabă. încheiat cu 

victoria meritată a gazdelor. Au 
înscris: Ponoran (min. 38) și 
Conrad (min. 67).

Gh. Dumitrescu 
corespondent

LOCOMOTIVA ARAD —META
LUL BAIA MARE 2—0 (0—0)
Partida a fost destul de anostă. 

Jucînd mai bine în repriza a doua 
arădenii au înscris prin B!ai (min. 
47) din 11 m. și Petz (min. 53).

Șt. Weinberger 
corespondent

CLASAMENTUL
1. Progresul Oradea 24 16 4 4 50:16 36
2. Metalul C. Turzii 24 13 5 6 42:20 31
3. Flacăra Mediaș 24 13 5 6 35:22 31
4. Metalul Reșița 24 12 6 6 36:24 305 Locomotiva Arad 21 11 5 8 24:22 27
.6 Metalul Huned. 24 7 9 8 32:28 23
7. Progr. S. Mare 24 7 9 8 30:46 23
8. Minerul Lupeni 24 7 8 9 30:33 22
9. Locom. Cluj 24 9 3 12 34:37 21

10. Fl. roșie Cluj 24 6 7 11 28:35 19
11. Metalul Arad 24 6 7 11 20:36 19
12. Metalul B. Mare 24 5 9 10 17:33 19
13. Metalul Oradea 24 6 6 12 33:45 18
14. Metalul 108 24 6 5 13 29:53 17

ETAPA VIITOARE
Metalul Arad — Progresul Ora

dea; Metalul Oradea — Progresul 
S. Mare; Locomotiva Cluj — 
Mefalul B. Mare: Metalul 108 
— Minerul Lupeni ; Metalul Re
șița — FL roșie Cluj; Metalul C. 
Turzii — Flacăra Mediaș; Metalul 
Hunedoara — Locomotiva Arad.

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Speci
al Pronosport (etapa din 26 octom
brie 1955).

I. FI. Ploești — C.C.A. 1
II. Din. Or. Stalin—FI. r. Arad X
III. Din. Buc.—Min.Petroșani 1
IV. Șt. Cluj — Progr. Buc. 2
V. Loc. Const.—Loc. Tg. Mureș X
VI. Av. Reghin.—Loc. Tint 1
VII. Min. Lupeni—Met. Reșița X
VIII. Met. Huned.—Progr. Or. X
IX. Met. St. r. Or. Stalin—Prog.

Sibiu 1
X. Progr. S. Mare — Met. C.

Turzii 1
XI. Met Oradea — Loc. Cluj 1
XII. Loc. Galați—Dinamo Bîr-lad 2

Seria a IlI-a
PROGRESUL FOCSANI— 

DINAMO BACAU 2—1 (0—0) 
Joc de bună calitate la care au 

contribuit ambele echipe. Mai ho
tărîți, cei de la Progresul au reu
șit să obțină victoria prin punctele 
înscrise de Vîlceanu (min. 53) și 
Chirițescu (min. 68). Pentru Di
namo Bacău a înscris David (min. 
75). S-au remarcat: Chirițescu, 
Mitrea și Țolea de la Progresul, 
Varga și Cîrnaru de la Dinamo. 
(Gh. Corlățeanu coresp.).

FLAMURA ROȘIE BACAU— 
LOCOMOTIVA IAȘI 4—1 (3—0) 

Textiliștii au obținut o categori
că victorie, după un meci în care 
au avut inițiativa în majoritatea 
timpului. Punctele au fost înscrise 
de : Buimistriuc (min. 4, în proprie 
poartă), Florian (min. 13 și 89. din 
11 m.) și Giosanu (min. 24) pen- 
Fl. roșie. Pentru Locomotiva a în
scris Mariuț (min. 55). (C. Pislaru 
coresp.).

ȘTIINTA IASI—DINAMO 
GALAȚI 1—0 (0—0)

Meciul a fost, în general, la dis
creția gazdelor care au atacat mai 
mult, dar ineficace. In repriza a 
doua, jocul a căpătat un aspect 
dur. Pentru lovire reciprocă au fost 
eliminați de pe teren (în min. 64) 
jucătorii Belzo (Știința) și Petres
cu (Dinamo). Unicul gol al par
tidei a fost înscris în min. 61 de 
Border, în urma unei combinații 
reușite, la care și-a dat aportul 
întreaga înaintare a Științei. (E. 
Ursu coresp.).
FLAMURA ROȘIE BURDUJEN1— 

FLAMURA ROSIE BUHUȘI 
3-0 (i—0)

Gazdele au obținut victoria dato
rită faptului că au insistat mai 
mult în fața porții. Au marcat • 
Zinculescu (min. 44), Torneanschi 
(min. 50) și Dragotă (min. 6U> 
(D. Nicoriuc coresp.).
LOCOMOTIVA GALATI—DINAMO 

BIRLAD 2—3 (1—1)
Cele două echipe au lurniza* un 

joc de slabă factură tehnică. Gaz
dele au manifestat o mare inefica
citate la poartă. Punctele au fost 
înscrise de Somski (min, 13. 54 și 
60) pentru Dinamo în timp ce pen
tru Locomotiva au înscris Tudora- 
che (min. 6) și Natcșan (min. 56) 
(Gh. Ștefinescu, coresp.).

FLACĂRA 1 MAI PLOEȘTI— 
avîntul fălticeni 

0—1 (0—0)
Oaspeții au avut de mai multe 

ori prilejul să înscrie, dar înain
tașii acestora au ratat cel puțin 

pțazii clare. Unicul punct al 
întîlnirii a fost înscris de Soneiu 
(min. 71). (I. Rizoiti și T. Iordache, 
coresp.).

CLASAMENTUL
1. Dlnamo Bacău 22 15 4 3 53:21 34
2. Flacăra Cîmpina 22 13 3 6 38:25 293. Flacăra 1 Mai. Pl. 2? 10 3 9 45:37 234. Locomotiva Iași 22 9 5 8 22:23 23
5. Știința Iași 22 9 4 9 29:27 22
6. Flam. r. Burduj. 22 8 6 8 33:33 22
7. Progresul Focșani 22 9 4 9 23:26 22
8. Dinamo Bîrlad 23 9 4 10 30:35 229. Fl. roșie Bacău 22 7 7 8 35:36 21

10. Avîntul Fălticeni 23 7 6 10 19:29 20
li. Flam. r. Buhuși 22 8 2 12 30:42 18
12. Dinamo Galați 22 8 1 13 27:34 17
13. Loc. Galați 22 6 3 13 18:34 15

ETAPA VIITOARE
Fălticeni: Avînlul — Dinamo Ba

cău; Burdujeni : Flamura roșie — 
Progresul Focșani; Bacău: Flamu
ra roșie — Locomotiva Galați; Ga
lați: Dinamo — Flacăra 1 Mai Plo
ești; Cîmpina: Flacăra — Știința 
Iași; Iași: Locomotiva — Flamura 
roșie Buhuși.

onosport
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Pro
nosport Nr. 43 etapa din 30 octom
brie 1955:
I. Austria—R.P.F. Iugoslavia 1
II. Progr. Buc. — FI. r. Arad 1
III. Loc. Tg. Mureș — Din. Buc. 2
IV. Din. Or. Stalin—FI. Ploești 2
V. Min. Petroșani — Șt. Cluj X
VI. Șt. Tim. — Loc. Const. 1
VII Fi .r. Sf. Gheor. — Met. Uz.

tr. Orașul Stalin 1
VIII. Șt. Craiova—Loc. Tr. Sev. 1
IX. Prog. S. Mare — Met. C.

Turzii 1
X. Fi. r. Bacău ■— Loc. Iași 1
XI. Min. Lupeni — Met. Re.ș. X
XII. Progr. Focșani — Dinamo

Bacău



SITUAȚIE NESCHIMBATĂ PE PRIMELE TREI LOCURI ALE CATEGORIEI A LA FOTBAL
Locomotiva Tg. Mureș—Dinamo București 1-2 (1-2)Clasamentul

1. Din a mo București (1)
2. Flacăra Ploești (2)
3. Progresul București (3)
4. C.C.A. București (6)
5. Flamura roșie Arad (4)
6. Minerul Petroșani (5)
7. Știință Timișoara (9)
8. Dinamo Orașul Stalin (7)
9. Știința Cluj (8)

10. Locomotiva Timișoara (10)
11. Locomotiva Tg. Mureș (11)
12. Locomotiva Constanța (12)
13. Avtatol Reghin (13)

Etapa viitoare
Locomotiva1 Timișoara - Dinamo Orașul Stalin; FI. roșie Arad-Mine- 

rul Petroșani; Flacăra Ploești- Știința Timișoara; Avîntul Reghin-Ști- 
ința Cluj; Progresul București-Locomotiva Tg. Mureș; Dinarno B'Uicu- 
rești-C.C.A. București.

Progresul București—Flamura roșie Arad 1-0 (1-0)
Cînd plecam ieri de pe stadionul 

„23 August" mi-am adus aminte 
ceea ce imi spusese Serfozo după 
meciul Dinamo București — Fla
mura roșie Arad din tur: „nu avem 
înaintare 1“ Declarația fotbalistului 
arădean este valabilă și azi, după 
apioape cinci luni. A dovedit-o și 
meciul cu Progresul București, în 
fața căreia echipa arădană a pier
dut la limită. Că Flamura roșie nu 
are atac s-a văzut mai mult decît 
ori cînd ieri cînd ea a desfășurat 
un bun joc de cîmp, a dominat cu 
autoritate o repriză și totuși nu a 
fost în stare să egaleze scorul des
chis de Gică Andrei (acest Gică 
Andrei care a adus atîtea puncte 
Progresului 1) dintr-o lovitură li
beră de la 25 m. (min. 35), lovituri 
în care fundașul echipei bucureș- 
tene a devenit un specialist recu
noscut. Înaintașii arădeni au pasat 
prea mult și de cele mai multe ori 
lateral, au șutat puțin sau cînd au 
făcut-o s-au dovedit impreciși, în- 
tr-un cuvînt s-au comportat cu mult 
sub nivelul celorlalte compartimen
te. Așa se face că Flamura roșie 
n-a plecat măcar cu un punct de 
la București, deși jocul de ansam
blu prestat și superioritatea terito
rială din repriza doua îi dădeau 
dreptul, necontestat, la un rezultat 
de egalitate.

Progresul București nu ne-a plă
cut. Dintr-o echipă care „trăia" prin 
spontaneitatea acțiunilor, prin con
tinua mișcare a tuturor jucătorilor, 
ea ne-a părut ieri o formație oare
cum plictisită, care n-a mai insis
tat — în soecial în repriza doua —

Minerul Petroșani —
Petroșani 30 (prin telefon). A 

fost un meci frumos, cu faze dina
mice. Echipa localnică a avut mai 
multe perioade de dominare, pej 
care n-a reușit însă să le concre
tizeze, datorită jocului bun prestat 
de apărarea echipei oaspe.

Jocul începe în nota de domina
re a echipei Minerul și Sima ra
tează, în min. 2, trăgînd peste 
bară. Mai tîrziu, în min. 18, o 
combinație Lutz-Avram-Drago- 
man, are ca rezultat marcarea pri
mului punct al partidei : Drago
man, din coltul careului de 16 
metri, reia din voie și înscrie im- 
parabil. După o scurtă perioadă 
de joc de cîmp, în min. 21, De- 
leanu pasează iui Turcuș, care, la 
rîndul său, trimite spre poartă. 
Panait, atent, reia si înscrie gelul 
egalizator Repriza se încheie, 
după ce în min. 30 și 33 Drago
man și, respectiv, Suciu, pătrund 
în apropierea porții localnicilor, 
dar trimit în brațele lui Crîsnic.

Știința Timișoara—Locomotiva Constanța 3-0 (2-0)
TIMIȘOARA 30 (prin telefon) 

Știința Timișoara a cîștigat pe 
merit și scorul putea fi mai mare, 
dacă atacul studenților n-ar fi 
fost imprecis și n-ar fi ratat oca
zii clare. Constănțenii au făcut în 
general joc de apărare, ei atacînd 
mai viguros numai în ultimul 
sfert de oră. Gazdele atacă insis
tent și în min. 6 deschid scorul. 
Gîrleanu centrează, Ciosescu șu- 
tează la poartă, Nebela scapă 
mingea și Dinulescu reia în pla
să : 1—0. In min. 10 Ciosescu, 
singur, trage peste poarta goală, 
iar în min. 17 tot el șutează în 
bară. Oaspeții ratează egalarea 
în min. 28 cînd la o combinație 
Mihai—Manole ultimul reia peste 
poartă. In min. 36 Beioglu comite 
nends în careu Cojereanu execu
tă lovitura de la II m., Nebela 
respinge și Brînzei reia în poartă.,
2—0. In min. 41 Ciosescu trimite 
cu capul peste poartă. In repriza 
secundă, localnicii ratează o se
rie de ocazii favorabile. In min.

19 13 5 1 37:15 31
18 11 5 2 33:13 27
18 10 5 3 29:16 25
19 7 6 6 32:19 20
19 8 4 7 29:25 20
19 8 4 7 21:21 20
18 6 6 6 27:21 18
19 7 4 8 23:25 18
18 6 6 6 20:23 18
18 4 5 9 21:31 13
18 3 6 9 16:29 12
19 3 4 12 13:38 10
18 3 2 13 19:44 8

(6 noiembrie)

părînd mulțumită cu avantajul pe 
care l-a luat și... lăsînd în seama 
atacului Flamurii roșii grija men
ținerii rezultatului. Ar fi o greșală 
însă dacă n-am releva apărarea 
imediată. Spre deosebire de restul 
echipei, portarul Cosma și fundașii 
au luptat cu toată energia și au 
reușit să mențină un rezultat favo
rabil pentru echipa lor.

înainte de a încheia, vom con
semna (cu aceeași promptitudine cu 
care o facem cînd semnalăm aspec
tele negative) calitatea mai bună 
— față de ultimele întîlniri — 
a meciului de ieri. In repriza întîi 
au fost faze frumoase ,iar acțiunile 
din cîmp ale Flamurii roșii s-au 
apropiat mult ca tehnică de ceea ce 
cerem unei formații de categoria A.

Arbitrul Mircea Cruțescu a con
dus bin’e, formațiile:

PROGRESUL : Cosma-Gică An
drei, Paraschîv, Soare-Tănase, Știr- 
bci-Iordache, Cacoveanu, Ozon, 
Smărăndescu, Blujdea.

FLAMURA ROȘIE : Kiss-Sziics, 
Dușan, Farmati-Capaș, Petschow- 
ski-Jurcă, Mercea, Birău, Dudaș, 
Dumitrescu.

S-au remarcat: Cosma, Gică An
drei, Soare, Tănase (Progresul), 
Petschowski — revenit după multă 
vreme în postul care l-a consacrat 
și în care se dovedește încă exce
lent — Dușan, Capaș, Mercea (Fla
mura roșie).

EFTIMIE IONESCU

In meciul de tineret, Progresul— 
Flamura roșie 2—2 (1—1).

Știința Cluj 1-1 (1-1)
In repriza a doua, Minerul are 
multe perioade de netă dominare. 
!ln min. 52, Turcuș, reluînd o min
ge trimisă de Paraschiva, trage 
fulgerător și Todor respinge greu 
un gol „gata făcut". In min. 55, 
Cîrjaliu (un tînăr element proas
păt promovat în echipa Minerul) 
trage puternic, dar Todor reține. 

Arbitrul Șt. lonescu (București) 
a condus corect formațiile :

MINERUL: Crîsnic — Romo- 
șan, Vasiu, Coidum — Deleantt, 
Farkaș II — Paraschiva, Cîrjaliu, 
Panait. Turcuș, Sima.

ȘTIINȚA: Todor — Szekely,
Isac, Dobrescu — Moldovan, Ne- 
delcu—Avram, Lutz, Suciu, Geor
gescu, Dragoman.

S'-au evidențiat : Vasiu. Cîrjaliu, 
Coidum, Țodor, Moldovan și A- 
vram.

La tineret.- Minerul Petroșani 
— Știința Cluj: 2—1 (2—1).

Ion Zamora 
cor°snon dent

73, o acțiune a constănțenilor se 
termină cu un șut al lui Tatomir 
respins de Uțu In min. 77, DL 
nulescu înscrie din centrarea lu! 
Gîrleanu:, 3—0. Oaspeții își revin, 
presează, Mihai și Manole încear
că poarta, dar scorul nu mai 
poate fi schimbat. In min. 81 Bo- 
roș are o acțiune personală care 
eșuează printr-un șut tras în por
tarul advers. Arbitrul V. Fieru 
a condus corect.

ȘTIINȚA.: U(u - Zbîrcea,
Brînzei. Florescu — Cojereanu, 
Nicolin — Gîrleanu, Lazăr, Cio
sescu, Dinulescu, Boroș

LOCOMOTIVA: Nebela —
Siăncescu, Beioglu, Retezan — 
Munteanu, Tatomir — Vultur, 
Manole, Secer, Ispas, Mihai.

S-au remarcat: Brînzei, Flores
cu. Gîrleanu, Lazăr, Dinulescu, 
Nebela, Munteanu, Manole, Ispas.

La tineret: Știința Timișoara 
— Locomotiva Constanța 5—1 
(1-0)

P. Velfan, corespondent

TG. MUREȘ 30 (prin telefon). 
Bucureștenii au cîștigat un meci 
în care au fost tot timpul su
periori. Ei s-au impus printr-un 
joc dinamic, cu combinații spec
taculoase bazate pe pase precise, 
executate din mișcare. Scorul pu
tea fi mai mare dacă înaintașii 
nu s-ar fi pripit în trasul la poar
tă, în situații clare, și dacă ei 
continuau să combine simplu și 
în repriza a doua. Locomotiva 
a arătat aceleași lipsuri ale ata
cului : pase greșite, joc lent, șu
turi imprecise. In repriza a doua, 
linia de înaintare a fost inexis
tentă și n-a trăit decît prin ac
țiunile iui Jozsi și Vakarcs II, 
trecut centru. Apărarea a luptat, 
dar de multe ori a fost dezorien
tată. Din această cauză a primit 
golul al doilea.

In primele 20 de minute, ini
țiativa aparține Locomotivei care 
domină chiar, dar ratează prin 
Busch, Jozsi și Crișan, situații 
favorabile. In min. 17 însă, gaz
dele deschid scorul. La o centra
re a lui Crișan, Călinoiu vrea să 
degajeze dar comite hends în 
careu. Jozsi transformă impara- 
bil lovitura de la 11 m. Urmează 
trei cornere consecutive la poar
ta lui Birtașu, rămase fără re
zultat. Din min. 20, Dinamo în
cepe să atace și domină pînă în 
min. 80. Ene trage peste poartă 
(min. 28) după o combinație cu

Timp de 65 de minute, printre 
cei cîteva mii de spectatori pre- 
zenți ieri dimineață pe stadionul 
Dinamo, a stăruit impresia că 
Avîntul Reghin poate face o sur
priză. Intr-adevăr, după ce echipa 
C.C.A. a luat avantaj în min. 5 
prin golul înscris de Zavoda I 
printr-un șut foarte puternic care 
„a rupt plasa" (în realitate, era 
prost prinsă de bară...) și n-a 
mai reușit să-și concretizeze supe
rioritatea manifestată în cîmp și 
la poartă, Avîntul Reghin (care în 
prima repriză a tras primul șut în 
min. 14, iar al doilea în min. 31...) 
a reluat lupta după pauză cu trai 
mult elan și combativitate, ega
lând în min. 54, în urma unei gre
șeli a întregii apărării bucurește- 
ne (inclusiv Toma care i-a făcut 
cadou lui Nistor un gol ușor de 
marcat: era singur în fața porții 
goale...) Din acest moment, Avîn
tul atacă și domină. Hulea ratează 
în min. 59 o ocazie bună. Echipa 
C.C.A. se lasă surprinsă și cedea
ză pasul. In min. 65 însă, bucu
reștenii întreprind o acțiune pe 
dreapta, mingea ajunge la Zavoda 
I care-și face loc prin dribling și 
trage un șut parabil: 2—1. Golul 
acesta parcă a tăiat tot elanul e- 
chipei din Reghin, care a căzut 
brusc, primind pînă la sfîrșitul 
jocului încă cinci goluri marcate 
de Alexandrescu (min. 71). Tăta-

Dinamo Orașul Stalin—Flacăra Ploești 0-1 (0-0)
ORAȘUL STALIN 30 (prin te

lefon). Flacăra a cîștigat două 
puncte prin golul marcat de Pereț 
cu capul la o lovitură de colț, și 
datorită unei apărări care a jucat 
fără greșală. Dinamo a dominat cu 
autoritate jocul, linia de mijlocași 
alimentînd permanent linia_ de a- 
tac. Acțiunile ofensive însă, n-au 
avut finalitate. In general atacu
rile au fost înghesuite pe aripa 
stingă, unde Mihai nu a corespuns. 
In schimb. Dinamo n-a folosit su- 
iicient agresivitatea și rapiditatea 
aripei sale Szakacs care, ori de eîte 
ori a fost jucat, a depășit cu ușu
rință pe fundașul Topșa

Din apărarea ploeștenilor, Pereț 
și Cosmoc au jucat excelent, și au 
realizat trecerea cu Ușurință a e- 
chîpei din apărare îrr atac. Aceștia 
au fost „motorul" echipei Flacăra 
Ploești.

In prima parte a jocului, ambele 
echipe au ratat numeroase ocazii 
de gol. Dinamo a ratat în minu
tele 23 (prin Rădulescu), 30 (prin 
Mihai), 34 (tot prin Mihai) ocazii 
clare de gol. Flacăra a avut o sin

Alte rezultate la fotbal
• Amicale.— Progresul CPCS— 

Locomotiva Timișoara 3-2 (1-2). 
Joc viu disputat, interesant prin 
evoluția scorului. Bucureștenii au 
înscris prin Țîrcovnicu (min. 2) și 
Dumitrescu (min. 85 și 89), iar 
Locomotiva prin Szekely (min. 
23) și Țigăniuc (min. 45).

e Campionatul republican de 
juniori. București : Locomotiva — 
Tînărul Dinamovist I București 

Suru. In schimb, un minut mai 
tîrziu Suru nu greșește. Primește 
mingea de la Ene și trage pu
ternic de la 16 m. în colțul de 
jos: 1—1. Lukacs respinge un șut 
periculos al lui Neagu și apoi, 
în min. 39, primește al doiiea 
gol: Neagu centrează de pe 
dreapta, Magheț preia și combină 
cu Nicușor care trimite Iui Suru. 
Un șut din volei și mingea intră 
în plasă: 2—1. După pauză, do
mină tot Dinamo. Lukacs are 
mult de lucru și în minutele 
56, 63, 72 și 79 intervine cu mult 
curaj și succes, apărînd goluri ca 
și făcute. Apoi Locomotiva re
vine în atac în ultimele 10 mi
nute, dar Jozsi, Soos și Crișan 
pierd ocazii favorabile. In min. 
85, Jozsi comite un gest nespor
tiv lovindu-1 cu pumnul pe Bir
tașu. Bun arbitrajul lui D. Schul- 
der.

LOCOMOTIVA: Lukacs - Va
karcs II (Crișan), Nagy, Vakarcs 
I — Busch, Gierling — Soos, 
Jozsi, Catena (Vakarcs 11), Kaj- 
lik, Crișan (Catona).

DINAMO: Birtașu — Toma;
Băcuf II, Szoko — Călinoiu (Nea
gu), Băcuf I — Magheț (Căli
noiu) .Nicușor, Ene, Neagu (Ma- 
gheț), Suru.

La tineret: Locomotiva — Di
namo 0—1 (0—0).

Nerca Popa, corespondent 

ru (min. 72, 77 și 85) și P. Mol- 
doveanu (min. 84).

Acesta a fost tot istoricul urmi 
meci de slabă factură, plin de gre
șeli tehnice (pase greșite în abun
dență, degajări defectuoase șl șu
turi slabe la poartă), care au dus 
uneori la faze de un aspect de-a- 
dreptul penibil (de pildă, interul 
Munteanu de la Avîntul, aflat în 
poziție bună de șut, a tras... spre 
centrul terenului...). In general, 
calitatea acestei partide s-a situat 
chiar sub acea a meciului de tine
ret, care i-a urmat. Dintre jucă
tori nu putem remarca decît pe 
Munteanu, P. Moldoveanu (CCA) 
și Hulea (Avîntul). Arbitrajul (la 
centru Ad. Kincs, la tușe Hrisafi 
și Munteanu) și el cu greșeli, ca 
să fie în nota jocului. C.C.A. : 
Toma — Zavoda II, Apolzan, Du
mitrescu — Munteanu, Bone — V. 
Moldovan, Zavoda 1, Alexandres
cu, Tătaru, P. Moldoveanu. AVÎN
TUL : Cojocaru I — Balint, Bar
tha, Toniță — Cojocaru II, Feher 
— Nistor, Munteanu, Hulea, Cata- 
nă, Constantinescu. Jucătorul Bar
tha a avut ieșiri nesportive, lovind 
pe rînd pe Zavoda I și pe P. Mol
doveanu.

PETRE GAȚU

La tineret: C.C.A. — Avîntul
1—0 (1—0).

gură asemenea ocazie, pe care a 
ratat-o Zaharia în min. 29. In re
priza secundă dominarea echipei 
Dinamo se accentuează, însă apă
rarea Flacărei este la post, iar 
contraatacurile sale sînt foarte pe
riculoase. Un asemenea contraatac 
al Flacărei, obligă apărarea echipei 
Dinamo să acorde două cornere 
consecutive. La al doilea, executat 
de Ghiță. Pereț înscrie cu capul: 
1-0 pentru Flacăra. Un minut mai 
tîrziu, tot la un corner. Frith ar fi 
putut egala; dar, deși singur în 
fața porții, el trage cu capul peste 
bară.

Arbitrul S. Segal (Buc.) a arbi
trat corect și autoritar.

DINAMO. Stanwte — Fruth, 
Lazăr. Moarcăș — Cicerone. Flo
rescu — Sakacs. Radulescu, Boitoș, 
Csegezi. Mihai.

FLACĂRA : Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pe- 
ref ■— Zaharia, Teodorescu, Dră- 
gan. Marin Marcel, Ghi(ă.

RENATO ILIESCU
La tineret: Djnamo — Flacăra

4-1  (2-0)

2-3  (1-1). Sibiu: Progresul —
Știința Timișoara 1-0 (10).

• Cupa Orașelor-tineret: Timi- 
șoara-Cluj 5-2 (1-0) și Bacău-Plo- 
ești 0-0 (Bacău s-a calificat pen
tru finală, avînd jucători mai 
tineri).

• Cupa Comisiei Centrale de 
Fotbal-juniori: Metalul Sibiu-Vo- 
ința Tg. Mures 3-0 (1-0). Voința 
Oradea-Fl. roșie NB Timișoara 
0-2 (0-2).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE BOX PE ECHIPE 

C.C.A------METALUL
22—17

Reuniunea de sîmbătă după-a- 
miază din sala uzinelor „23 Au
gust" a oferit nu numai meciuri 
disputate cu ardoarea caracteristică 
întîlnirilor de campionat, ci și nu
meroase momente de box autentic. 
Echipa militară, în accentuată re
venire de formă, a întîmpinat o vie 
rezistență din partea metalurgiști- 
lor care, deși au adus în ring trai 
puține nume „sonore", au impre
sionat totuși prin curaj, vitalitate 
și calități tehnice. Primele cinci 
meciuri au fost și cele mai specta
culoase. A plăcut mai ales partida 
N. Mîndreanu — A. Olteanu.

Satisfăcătoare a fost de astă- 
dată și evoluția lui Gheorghe Fiat. 
Aflîndu-se în condiție mai bună 
decît acum două săptămîni, experi
mentatul pugilist militar a dispus 
cu autoritate de fostul campion Dă- 
nilă Done. Viu disputat a fost și 
meciul D. Boiangiu — Matei Go- 
deanu. Boiangiu merita indiscuta
bil victoria, dar judecătorii Mihăi- 
lescu și Iliescu au văzut cu totul 
altfel. O mențiune negativă pentru 
comportarea sub orice critică a lui 
V. Mitrache (recidivist incorigibil 
în materie de abateri regulamen
tare) și N. Alexandru (o evoluție 
penibilă și supărătoare).

Rezultate tehnice : muscă : Toma 
llie (CCA) b.p. T. Marcovici (M); 
cocoș : N. Mîndreanu (CCA) b. p. 
A. Olteanu (M) ; pană: Matei Go- 
deanu (M) b. p. (1 ?) D. Boiangiu 
(CCA) ; semiușoară : Gh. Fiat 
(CCA) b. p. Dănilă Done (M) ; u- 
șoară : D. Adam (CCA) nul cu C. 
Ocneanu (M) ; semimijlocie : D. 
Rizea (M) b. ab. Ill V. Mitrache 
(CCA) ; mijlocieușoară: Serbu 
Neacșu (CCA) b. k. o. t. II Toma 
Tudor (M) ; mijlocie: V. Tiță 
(CCA) b. p. Simion Gheorghe (M); 
semigrea: Gh, Negrea (CCA) b. ab. 
II N. Alexandru (M) ; grea: V. 
Mariuțian (M) b. nepr. adv.

MARIUS GODEANU
LOOOMOTIVA-LȘTIINTA 

— VOINȚA-|-CONSTRUC- 
TORUL 20—18

GALAȚI, 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru) — 2.500 de spec
tatori au urmărit în sala ateliere
lor C.F.R. din localitate întîlnirea 
celor două echipe combinate. Meciu
rile au fost de un nivel tehnic 
scăzut, excelînd doar în privința 
combativității. Am remarcat numai 
partida V. Vintilă — C. Stoian. In 
rest, meciuri, de slabă calitate și 
confuze, copios presărate cu nere- 
gularități. Cei doi campioni repu
blicani Eustațiu Mărgărit și C. Du
mitrescu au învins mai greu decît 
era de așteptat. Deciziile au fost 
juste. Totuși, în întîlnirea V. Vin
tilă — C. Stoian un rezultat de e- 
galitate era mai echitabil.

Rezultate tehnice : muscă : V. 
Vintilă (LS) b. p. C. Stoian (CV); 
cocoș : V. Filiuță (CV) b. p. I. Ma
nea (LS) ; pană : St. Văcaru( CV) 
b. p. I. Ambruș (LS) ; semiușoară: 
E. Mărgărit (LS) b. p. M. Miclăuș 
(CV) ; ușoară : C. Dumitrescu (LS) 
b. p. I. Sorescu (CV) ; semimijlo
cie : M. Stoian (LS) nul cu I. 
Schwartz (CV) ; mijlocieușoară : 
L. Halmagy (CV) b. p. Gh. Moise 
(LS) ; mijlocie: A. Cristea (CV) 
b. nepr. adv.; semigrea : P. Zaha
ria (LS) b. ab. I. C. Răducanu 
(CV) ; grea : AI. Ghiță (LS) b. 
nepr. adv. G. MIHALACHE
PROGRESUL+FLAMURA 
ROȘIE — DINAMO 21—18

TIMIȘOARA, 30. (prin telefon). . 
întîlnirea a fost de factură medio
cră și s-a terminat cu un rezultat 
surprinzător. Iată rezultatele teh
nice : catee. muscă: Puiu Nicolae 
(Dinamo) învinge prin abandon 
în repriza a doua pe Mircea Mihai 
(Progr. FI. r.) : cat cocoș: M. Far
kaș (Progr. FI r.) întrece la punc
te, în cel mai frumos meci al galei, 
pe St. Dumitrache (D); cat. pană: 
llie Gheorghe (D) face meci nul cu 
Prunoiu (Progr. Fl. r.); cat semi
ușoară : N .Bîrsan (Progr. FI. r.) 
învinge la puncte pe Stan Bogoi 
(D) cat. ușoară: M.Trancă (D) în
vinge la puncte pe M. Biedl (Progr. 
Fl. r.) cat semimijlocie: M. Cio- 
banu (Progr. FI. r.) este declarat 
învingător prin descalificare în 
fața lui V. Bogoî (Dinamo). De re
marcat că decizia a fost dată în 
urma contestației celor de la Pro
gresul Flamura roșie; prima de 
cizie fusese de non-combat. Cat. 
mijlocie-ușoară: llie Dragnea (D) 
deși merita victoria a fost declarat 
egail lui Nic. Niiță (Progr. FI. r.); 
cat. mijlocie : A. Blank (Propr. FI. 
r.) învinge 1a puncte pe V. Vlădes- 
cu (D.) ; cat semigrea: O. Ciolo- 
ca (Progr. FI. r.) învinge prin des
calificare ne Gh. Nicolae (D.)_; 
cat grea: D. Cfobotaru (D) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului.



Elena teustean (Știința) și Andrei Kerekes (Metalul) 
campioni republicani de gimnastică pe anul 1955

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Austriei

Aseară au luat sfîrșit, în sala 
Floreasca din Capitală, campiona
tele republicane individuale de 
gimnastică pe anul 1955. După 
două zile de dîrze întreceri au fost 
desemnați campionii de gimnasti
că din acest an. Aceștia sînt: 
maestra sportului Elena Leuștean 
(Știința) și maestrul sportului An
drei Kerekes (Metalul).

Iată rezultatele tehnice înregis
trate :

MAESTRE : Individual compus:
1. ELENA LEUȘTEAN (Știința)
93,95 p. campioană de gimnastică 
a R.P.R. pe anul 1955 ; 2. E. Măr
gărit (Știința) 89,33 p.; 3. A. Ți- 
cu (Dinamo) 88,96 p.; 4. T. Băiașu 
(Dinamo) 88,86 p.; 5. G. Hurmu- 
zache (Metalul) 87,93 p. Clasament 
pe aparate: bară: 1. G. Hurmti- 
zache 9,23 p.; 2. El. Leuștean
9.20 p.; 3. I. Săcălici (Metalul) 
9,03 p. Inele: 1. El. Leuștean 9,27 
p.; 2. S. Inovan (Știința) 9,17 p.;
3. E. Mărgărit 9,07 p.; Sol: 1. El. 
Leuștean 18,70 p.; 2. E. Mărgărit 
18,54 p.; 3. E. Popovici (Construc
torul) 17,87 p. Bîrnă: T. Băiașu
18.20 p.; 2. Em. Vătășoiu (Dina
mo) 18.07 p.; 3 S. Inovan 17,86 p. 
Paralele: 1. E. Mărgărit 18,53 p.;
2. E. Leuștean 18,30 p.; 3. I. Să
călici 18,06 p. Sărituri: El. Leuș
tean 19,47 p.; 2. E. Mărgărit 19,14 
p.; 3. A. Țicu 19,10 p. Categoria 
I: individual compus: 1. Cris- 
thel Kwanka (FI. roșie) 90,18 p.;
2. C. Anghel (Metalul) 88 p.; 3. 
M. Schneider (Constr.) 85,74 p.

Etapa a șasea a campionatului republican 
de atletism pe echipe

Cele trei întîlniri din cadrul eta
pei a șasea a campionatului repu
blican de atletism pe echipe pe a- 
nul 1955 s-au desfășurat la sfîrși- 
tul săptămînii trecute la C. Lung- 
Muscel, Reșița și Ploești. Dacă ul
timul dintre aceste orașe a mai găz" 
duit pînă acum întreceri din ca
drul acestei competiții, în schimb 
în primele două orașe au avut loc 
pentru prima oară asemenea între
ceri atletice. Și se poate spune fără 
nici un fel de exagerare că organi
zarea meciurilor din cadrul cam
pionatului republican de atletism 
pe echipe. în diverse orașe din țară, 
a fost încununată de mult succes. 
Iată de pildă că la Cîmpulung Mus
cel, deși a plouat tot timpul și a 
bătut un vînt rece, totuși peste 
2000 de spectatori au ținut să fie 
martori la întreceri de atletism de 
„calibrul1* celor de sîmbătă și du
minică. Prezentînd o formație in
completă, echipa asociației Știința
— una din pretendentele la titlul 
de campioană pe acest an — a su
ferit două înfrîngeri categorice, 
care o scot definitiv din lupta 
pentru cucerirea titlului de echipă 
campioană pe anul 1955. In aceste 
condițiuni, echipa CCA a întrecut 
Știința cu 238 p. la minus 10 p.; 
iar Recolta cu 226 p. la minus 34 
p. Dacă meciurile cu Știința s-au 
redus la o simplă formalitate, în 
schimb întrecerea dintre CCA și Re
colta a fost destul de pasionantă 
și s-a încheiat cu victoria meritată 
a echipei militare cu 218 p. — 199 
p. Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : BĂRBAȚI: 100 m. — 
M. Barbu (CCA) 11,2; 400 m. — 
I. Boitoș (Rea) 51,5 ; 800 m. — Z. 
Vamoș (St.) 1:59,6; 110 m. g. — 
Gh. Steriade (Rec.) 16,1; 400 m.B.
— Gh. Steriade 56,6; lungime — 
S. Ion (CCA) 6,59; triplu — R. 
Liker (Rec.) 13,95; înălțime — 1. 
Soter (CCA) 1,90; prăjină — C. 
Adler (Rec.) 3,80; greutate — A. 
Raica (CCA) 15,49; disc — E. Vîl- 
san (CCA) 43,80; ciocan — N. 
Rășcănescu (CCA) 57,57 ; FEMEI: 
400 m. — Florentina Petrescu

Dinamo București—C. C. A.
Reuniunea desfășurată ieri în 

Capitală în cadrul campionatului 
republican de lupte pe echipe a 
atras în sala Dinamo un număr 
destul de mare de spectatori dor
nici să urmărească cel mai im
portant meci al competiției și a- 
nume Dinamo București — C.C.A. 
întrecerile au fost de scăzut nivel 
tehnic. Dinamo a învins — cum 
era de prevăzut — pe C.C.A.. dar 
mult mai greu decît ne așteptam. 
Aceasta, în primul rînd datorită 
însuflețirii cu care au concurat 
luptătorii de la C.CA. și, în ma
re măsură slabei forme a unora 
dintre dinamoviști. Astfel se ex
plică „surpriza" învingerii maes
trului sportului A. Ruzsi, sau vic

Clasament pe aparate : Birna : C. 
Kwanka 17,86 p. Paralele: C. 
Kwanka 18,43 p. Sol: C. Anghel 
18 p. Sărituri: C. Anghel 18,27 p. 
Inele: C. Kwanka 9,23 p. Bară: G. 
Kwanka 9,30 p.

MAEȘTRI: Individual compus : 
1. ANDREI KEREKES (Metalul) 
110,90 p. campion de gimnastică 
al R.P.R. pe anul 1955 ; 2. Fr. O- 
rendi (Dinamo) 110,30 p.; 3. M. 
Botez (Metalul) 106,65 p.; 4. Z. 
Balogh (FI. roșie) 104,05 p.; 5. N. 
Covaci (Dinamo) 99,15 p. Clasa
ment pe aparate: Sărituri: 1. Z. 
Balogh 18,50 p.; 2. Fr. Orendi și 
M. Bădulescu (Dinamo) 18,45 p.;
3. A. Kerekes 18,20 p. Sol: 1. Fr. 
Orendi și A. Kerekes 18.40 o.; 2. 
M. Botez 17,65 p.; 3. M. Gheor
ghiu (Știința) 17,55 p.Cc/ cu mi
nere: 1. Fr. Orendi 18,90 p.; 2. A. 
Kerekes 18,50 p.; 3. V. Temesi 
(Voința) 17,15 p. Bară: 1. Fr. O- 
rendi 19,15 p.; 2. A. Kerekes 18,00 
p.; 3. M. Botez 17,05 p. Paralele: 
1. Fr. Orendi 18,85 p.; 2. A. Kere
kes 18,70 p.; 3. M. Botez 18,55 p. 
Inele: 1. A. Kerekes 19,10 p.; 2 
M. Botez 18,80 p.; 3. V. Temesi 
18,60 p. Categoria I: individual 
compus: 1. Hentz Eisenburger 
(Progr.) 106.15 p.; 2. W. Feder 
104,65 p.; 3. M. Gollner 104,45 p. 
Pe aparate: Paralele: M. Gollner 
18,15 p. Sol: Alex. Czapo 17,80 p. 
Cal cu minere: N. Fătu 18.00 p. 
Bară: H. Eisenburger 18,30 p. 
Inele: N. Pietroi!) 18,55 p. Sdrî- 
turi: M. Hirsch 18,40 p.

(CCA) 62,6; 80 m. g. — Liana
Jung (CCA) 12,7; înălțime — Io- 
landa Balaș (CCA) 1,60; lungime 
—Leontina Holhoș (St.) 5,01 ; disc
— Lia Manoliu (St.) 43,36.

Gabriel Dumitrescu 
corespondent

Inbîln'irea de ,1a Reșița, încheiată cu 
victoria așteptată a echipei Dinamo 
București, a suferit foarte mult de 
pe urma timpului complet nepriel
nic (lapoviță). Iată cîteva rezultate; 
BARBAȚI: 100 m. — Al. Stoenes- 
cu (D) 11,1, I. Wiesenmayer (D) 
11,1 ; 400 m. — D. Constantinescu 
(D) 52,2; 800 m. — St. Mihaly 
(D) 1:58,0; 5000 m. — D. Bărdău 
(D) 15:36,2; V. VZeis (D) 15:36,8; 
10.000 — C. Grecescu (D) 31:19,8; 
V. Pop (D) 31:36,2; 110 m. g. — I. 
Opriș (D) 15,1; 400 m. g. — G. 
Zanoni (M) 59,7 ; 3000 m. obst. — 
Strzelbinschi (D) 9:37,4; înălțime
— Al. Merică (D) 1,80, I. Knaller 
(M) 1,80; lungime — C. Barta 
(C+Fl. r.) 6,64, Iamandi (D) 6,59; 
triplu — M. Stein (D) 13,95 .greu
tate — N. Ivanov (D) 14,88; disc
— M. Raica (D) 45,92 ; suliță — 
A. Demeter (D) 61,53; 10 km. marș
— D. Paraschivescu (C+Fl. r.) 
47:14,2. N. Liga (D) 47,14,8; FE
MEI : 100 m. —- I. Knobloch 
(C. + Fl. r.) 13,1 ; C. DumFrespu 
(M) 13.1; 200 m. — S. Băltăgescu 
(M) 26,7 ; 400 m.; G. Mogoș (M) 
61,8 ; 800 m. — G. Mogoș 2:22,0 ;» 
E. Buda (C+Fl. r.) 2:22,6; V. Tăl- 
măceanu (C + Fl. r.) 2:22,7; 80 m.g.
— S. Băltăsescu 12,3; A. Manea 
(C+Fl. r.) 12,9; lungime — C. 
Dumitrescu (Ml 5.15; greutate — 
A. Roth (D) 12,44; M. Velicu 
(C+Fl. r.) 12,43 ; disc — M. Veli
cu (C.+Fl. r.) 37,22. Asociația Me
talul. organizatoarea întrecerii s-a 
achitat foarte bine de sarcina pe 
care a avut-o.

Gh. ZJo&rescu-corespondent
Rezultatele celei de a treia întîl

niri, desfășurată la Ploești între 
Voința—Locomotiva—Progresul le 
vom publica în numărul nostru de 
mîine.

toria lui Aberman asupra iui N 
Popovici. Scorul întrecerii (5—3) 
a fost astfel realizat: cat. 52 kgr. 
Gh. Szabsd (CCA) învinge la 
puncte pe A. Ruzsi (Din.), cat 
57 kgr.: Fr. Horvath (Din.) în
vinge prin tuș în min. 9 pe D. 
Pîrvulescu (CCA), cat. 62 kgr: 
M. Schultz (Din.) învinge' la 
puncte pe P. Sanda (CCA), cat. 
67 kgr.: I. Gaspar (CCA) întrece 
la puncte pe V. Popescu (Din.), 
cat. 73 kgr.: D. Cuc (Din.) în
vinge prin tuș în min. 12 pe A 
Ciosa (CCA), cat. 79 kgr.: P. 
Aberman (CCA) învinge prin tuș 
în min. 10 pe N. Popovici (Din.), 
cat 87 kgr.: M. Bclușica (Din.) 
învinge la puncte pe V. Popovici

VIENA, 30 (prin telefon). — în
trecerile din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale Austriei au început duminică 
la Viena cu primele jocuri de sim
plu femei și simplu bărbați.

Competiția, bine organizată, 
desfășurată în sala Messpalast și 
încă din prîma zi a concursului un 
public numeros a ținut să asiste 
la jocuri.

Reprezentantele noastre Angeli
ca Rozeanu și Ella Zeller au obți
nut cite două victorii. Angelica 
Rozeanu a ciștigat la jucătoarele 
Madrilski (Austria) cu 3—0 (16, 
17, 13) și la Fiedler (R.F.G.) tot 
cu 3—0 (10, 12, 21). Victoriile ob
ținute de Ella Zeller au fost tot 
atît de categorice. Reprezentanta 
noastră a eliminat-o pe Schultz 
(R.F.G.) cu 3—0 (15, 16, 16) și pe 
jucăitoarea franceză Claude Rou-

Echipa masculină 
de tenis de masă 

Flamura roșie București 
campioană a R. P. R.
Derbiul campionatului republi

can masculin la tenis de masă, 
întîlnirea Flamura roșie-Construc- 
torul, care avea să desemneze pe 
campioana țării, a luat sfîrșit cu 
victoria meritată a primei echipe 
la un scor însă puțin scontat:
5—2.

Iată rezultatele tehnice; Stan 
Ilie (FI. r.)—Mircea Popescu (C) 
0—3 (11, 16, 10), Toma Reiter 
(Fl. r.) — Nicu Naumescu (C) 
3—2 (21—15, 21—15, 14—21,
10—21, 15—14)

M. Gantner (Ft. r.) — Paul Pesch 
(C) 3—0 (27, 19, 21), Toma Rei
ter—Mircea Popescu 3—0 (11, 17, 
19), Stan Ilie—Paul Pesch 0—3 
(16, 17, 18), Matei Gantner—
Nicu Naumescu 3—1 (21—19, 
19----- 21, 21—10, 21—8), Toma
Reiter—Paul Pesch 3—1 (21—16, 
21—17, 10—21, 21—18).

Voința Arad—Metalul Reșița 
5—0 : Andronache — Konig 3—0 
(12, 10, 11). Covaci—Songer 3—0 
(11, 13, 15). Papp—Delfrati 3—0 
(16, 11, 17). Covaci—Konig 3—0 
(11, 18, 21). Andronache—Delfr-'ti 
3—0 (19, 17, 18).

Progresul Cluj—Dinamo 9 Bucu
rești 5—1; Gavrilescu — J. Gara- 
bedian 3—0 (18, 12, 19). Paneth- 
Romașcanu 3—0 (9, 16, 17).
Fleischer—Ploscaru 3—0 (18, 12, 
17). Gavrilescu—Ploscaru 2—3 
(—16, 15, 16, — 18, — 20), Pa
neth—J. Garabedian 3—0 (18, 19, 
17), Fleischer — Romașcanu 3—0 
(19, 23, 25).
A LUAT SFÎRȘIT CAMPIONA

TUL DE CALIFICARE
Vineri, Sîmbătă și Duminică s-a 

desfășurat la Cluj turneul în 
urma căruia următoarele echipe 
s-au calificat pentru întrecerea ce
lor mai bune echipe ale țării: 
Voința București, Dinamo Tg. Mu
reș și Flamura Roșie Oradea la 
băieți și Flamura Roșie Oradea 
și Flamura Roșie București la 
fete. Iată clasamentele Băieți. 1. 
Voința București 5. v. (Fl. R. 
Oradea 5—2; Dinamo Tg. Mureș 
5—3; Fl. R. Alba Iulia 5—0, 
Dinamo Galați 5—0, Dinamo Ba
cău 5—0). 2. Dinamo Tg. Mureș 
4 v. 3. Flamura Roșie Oradea 3 
v. 4. Dinamo Galați 1 v. 5. Fla
mura Roșie Alba Iulia 1 v. 6. 
Dinamo Bacău 1 v. Fete: 1. 
Flamura Roșie Oradea 5 v. 2. 
Flamura Roșie Buc. 4 v. 3. Fla
mura Roșie Cluj 3 v. 4. Știința 
Craiova 2 v. 5. Progresul Focșani 
1 v. 6. Voința Bacău 0 v.

5-3, la luptei
(C.C.A.), cat. grea: A. Șuii 
(Din.) întrece la puncte pe I. 
Corneanu (CCA).

Reuniunea s-a desfășurat nu
mai cu trei formații, deoarece 
Constructorul București nu a pu
tut prezenta decît cinci luptători 
și în consecință — conform re
gulamentului — a pierdut toate 
meciurile cu 8—0. Rezultatele re
uniunii sînt deci următoarele: 
Dinamo București învinge C.C.A. 
cu 5—3, Flamura roșie Cluj cu 
7—1 și Constructorul București 
cu 8—0; C.C.A. învinge Flamura 
roșie Cluj cu 6—2 și Constructo
rul București cu 8—0, iar Flamu
ra roșie Cluj învinge Constructo
rul București cu 8—0. 

gagnou cu același scor: 3—0 (7, 
13, 17).

In turul următor Angelica Ro
zeanu joacă împotriva austriacei 
Lauber, care ieri a întrecut-o pe 
cehoslovaca Grafkova cu 3—2. In- 
vingătoarea dintre ele se va întîlni 
— în semifinală — cu ciștigătoa- 
rea meciului Diarra Rowe (An
glia) — Trude Pritzj (Austria).

In cealaltă parte a tabloului, 
Ella Zeller urmează să se întil- 
noască astăzi în cadrul turului trei 
cu campioana Angliei, Rosalinda 
Rowe. Invirrgătoarea se va în
tîlni probabil cu Linda Wertl 
(Austria), care va trebui să trea
că însă peste învîngătoarea me
ciului Paulsen (R.F.G.) — Krupo- 
va (R. Ceh.).

Iată cîteva dirrtre cele mai inte
resante rezultate tehnice ale probei 
feminine; Pritzi — Schlaf (R.F.G.)
3—1, Diana Rowe—Mandi (Austria)

Spartak Moscova joacă Ia
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 29 octombrie a plecat din 

Moscova la Belgrad echipa sovie
tică de fotbal Spartak Moscova 
care va iuca la 3 noiembrie în ca
pitala iugoslavă cu echipa Par-

---------------- - -------------

La fotbal Austria—R. P. F. Iugoslavia 2-1 (1-1)
VIENA 30 (prin telefon). In 

fața a 60.000 spectatori s-a des
fășurat astăzi pe stadionul „Pra
ter" din Viena întîlnirea de fot
bal dintre reprezentativele A ale 
Austriei și R.P.F. Iugoslavia. Vic
toria a revenit în mod surprin
zător echipei gazde, care s-a rea
bilitat cu acest prilej, învingind 
una din cele mai bune echipe de 
pe continent. Victoria austriecilor 
este meritată și ea se datorește 
jocului excelent prestat. în spe
cial, în repriza a doua.

In prima repriză meciul este 
foarte echilibrat. Ambele repre
zentative desfășoară un fotbal de 
calitate. Scorul este deschis în 
min. 17 de Grohs, care a preluat 
o pasă de la Ocwirk. După acest 
gol echipa iugoslavă atacă dez
lănțuit și reușește să egaleze în 
min. 26 prin Milutinovic. Cu sco
rul de 1—1 se termină prima re
priză.

La reluare, gazdele încep pu
ternic și în decurs de cîteva mi
nute reușesc să pericliteze de ne
numărate ori poarta apărată cu 
multă măiestrie de Beara. Foarte 
periculos se dovedește centrul a- 
tacant Hanappi, care de altfel 
reușește să înscrie punctul victo
riei (min. 48). După acest gol 
ambele echipe, în special cea aus
triacă, atacă dezlănțuit pentru a 
mări scorul. Acest lucru nu a 
fost însă posibil deoarece apăra
rea echipei iugoslave și, în deo-

CslenM international 
al fotbaliștilor suedezi
STOCKHOLM 29 (Agerpres).
Federația suedeză de fotbal și-a 

alcătuit calendarul internațional pe 
1956 după cum urmează: 10 iu
nie: Finlanda — Suedia, la Hel
sinki; 17 iunie: R.P.R. — Suedia, 
la București; 30 iunie: Suedia — 
R.F. Germană, la Stockholm; 16 
septembrie: Norvegia — Suedia, 
la Oslo; 21 octombrie: Suedia — 
Danemarca, la Stockholm. Datele 
partidelor cu Elveția Și Anglia vor 
fi stabilite ulterior.

Printre altele. Federația suedeză 
a decis ca începînd de la 1 ia
nuarie 1956 jucătorii care vor să 
devină profesioniști trebuie să a- 
ștepte doi ani autorizația de ieșire 
din țară. Această măsură a fost 
luată pentru a pune capăt exo
dului de iucători care sînt cum
părați de cluburile profesioniste 
din Franța și Italia.

PE SCURT
• Varșovia 29 (Agerpres). —
Echipa suedeză de hochei pe gheață 

IK Goeta care se află tn turneu în 
R.P. Polonă a susținut Ia 27 octom
brie primul meci, Intîlnind reprezen
tativa Varșoviei. Hocheiștii polonez! 
au învins cu scorul de 3—2 (2—0; 1—1; 
0—1).
• Roma 29 (Agerpres).
Comitetul de organizare a Jocurilor 

olimpice de iarnă care se vor desfă
șura la începutul anului 1956 în loca
litatea Cortina d’Ampezzo a anunțat 
că pînă în prezent au confirmat par

ticiparea 37 de țări.

3—0, Krupova—Franks (Anglia) 
3—0, Rosalinda Rowe—Wutzl (Aus
tria) 3—I.

La proba de dublu femei, repre
zentantele noastre Angelica Ro
zeanu și Elia Zeller au învins în 
primul tur perechea Lauber—Ro
land (Austria, Belgia) cu 3—0 (7, 
15, 14).

In proba de simplu bărbați s-au 
înregistrat următoarele rezultate 
mai importante: Ivan Andreadis 
(R. Ceh.) a învins ou 3—0 pe ju
cătorii Udec (Iugoslavia), Ober- 
rnayer (Austria) și Seitz (R.F.G.); 
Wegrath (Austria) — Tereba (R. 
Ceh.) 3—0, Holusek (R.F.G.) — 
Amouretti (Franța) 3—1, Freun- 
dorfer (R.F.G.)—Vo.gr: nc (Jugo
slavia) 3—0, Stipek (R. Ceh.) — 
Holusek 3—0.

Astăzi jocurile continuă la toate 
probele. La simplu femei se va 
juca pînă la întîlnirea finală.

3 noiembrie Ia Belgrad
tizan. Formația sovietică va sus
ține apoi o întilnire la Zagreb cu 
echipa Dinamo din localitate.

Tot sîmbătă a plecat intr-un 
lung turneu în Indonezia echipa 
de fotbal Lokomotiv Moscova.

sebi, portarul Beara a jucat ex
celent. In ultimele 10 minute iugo
slavii domină, dar apărarea echi
pei austriace este la post și sco
rul nu mai poate fi modificat. 
Arbitrul italian Liverani a condus 
corect următoarele formații:

AUSTRIA : Schmied - Halla. 
Stolz, Swoboda-Ocw'rk, Koller- 
Grohs, Wagner, Hanappi, Korner 
II, Schlegcr.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Beara- 
Belin, Crnkovic, Zchcvic-Boșkov, 
Cristic-Raikov, Milutinovic, Vukas, 
Veselinovic (din. min. 43 Bobek), 
Zebec.

La Belgrad s-au întîlnit echi
pele B ale celor două țări. In- 
tîlnirea s-a terminat la egalitate: 
1—1, după ce la pauză iugosla
vii conduceau cu 1—0. La Zagreb 
echipele de juniori au terminat tot 
Ia egalitate : 0—0.

Turneul internațional 
feminin de șah 

de la Moscova
In cea de a 18-a rundă a tur

neului internațional feminin de 
șah de la Moscova, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Vol- 
pert-Kertesz 'A—‘A; Borisenko- 
Keller 0-1; Rubțova-Holuj 1-0; 
Zvorîkina-Lazarevici 1-0; Chaude 
de Siillans-Gresser ‘A—‘A- Restul 
partidelor au fost întrerupte.

înaintea desfășurării ultimei 
runde și a partidelor întrerupte, 
Rubțova, Volpert și Keller-Herman 
au cite 13 puncte din 17 partide.

V. Smfskjv și L Gh&iler 
au flterat la Zagrei

MOSCOVA 29 (Agepres). — 
TASS transmite:

La 28 octombrie au părăsit Mos
cova plecînd in Iugoslavia marii 
maeștri internaționali de șah Va
sili Smîslov și Efim Gheller.

Cei doi cunoscuți șahiști sovie
tici vor lua parte la un mare tur
neu internațional care va începe 
la 1 noiembrie la Zagreb, reu
nind printre alții, șahiști renumiți 
din Argentina, Austria, R.P. Un
gară, Italia, R.F. Germană, R. 
Cehoslovacă, S.U.A. și alte țări.

R.P.F. Iugoslavia va fi reprezen
tată de cei mai buni șahiști ai 
tării.

a Odessa 29 (Agerpres). — TIASS 
transmite :

La 28 octombrie a luat sfîrșit la 
Odessa spartachlada unională a spor
tivilor de la sate.

In competiția de fotbal, titlul de 
campioană sătească unională a fost 
cucerit de echipa Gruziel care după 
o luptă strînsă a întrecut selecționata 
Armeniei cu scorul ide 1—0. La lupte 
clasice, victoria a revenit reprezen
tanților Ucrainei. Turneul de volei a' 
fost cîștigat de sportivii din satele 
RSS Estone.

Redacția și Administrația. București, str f „nsi Miile Nr 17 telefon 5.30.36-5.30.37 K'r. 1-9-52 STAS 3452. Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23-25. Abona- 
menlele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


