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Reprezentativele de înot și polo ale R.P.R. 
au plecat in R. D. Germană

Mărfi seara a părăsit țara — îndreptîndu-se spre Rostock 
(R.D.G.) reprezentativa de natație a R. P. Romine. înotătorii și e- 
chipele noastre de polo pe apă (seniori și juniori) se vor întilni în 
zilele de 20, 21 și 22 noiembrie cu reprezentanții notației din R. D. 
Germană. Au făcut deplasarea, printre alții. Alex. Popescu, Felix 
Heitz, Mihai Mitrofan, Sanda Platon, Ecaterina Orosz, Maria Both 
(înot)', Deutsch, Hospodar, Zahan, Nagy, Simon. Novac (polo)
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Și el va fi ca maiștrii lui!

€ O M V N I C 1 T V I
CONFERINȚEI DE LA GENEVA A MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE

Al FRANȚEI REGATULUI UNIT, U. R. S. S. ȘI S. U. 1
Să fi fost începutul verii cînd 

Ion Constantinescu a trecut pragul 
secției de richtuit. A salutat și a 
așteptat să vorbească cel ce-l con
ducea prin secții.

„Tovarăși, începu acesta, de azi 
veți fi mai mulți în secție. Vă a- 
ducem încă un tovarăș în „fami
lie". E încă „pui" ; are 15 ani!" Si 
zicînd astfel. îl prezentă pe Ion 
Constantinescu. „A venit la noi să 
învețe meseria de richtuitor. E bă
iat bun. nveți-l în grifă".

...A trecut o lună de la sosirea 
lui Ion în secția de richtuit. „Copi
lul", îndrăzneț harnic, priceput, a 
devenit drag tuturor. II îndrăgise 
Dumitru Popa, „fundașul dreaota 
al echipei de fotbal". la care a fost 
repartizat prima dată să învețe me
seria. La fel d- drag î' era băie- 
(andrul si lui Stanică Dumitrescu 
„mașinistul". ca ș' lui Petre Con
stantin, alături de care avea să lu
creze mai ttrziu. „Un bun richfui- 
tor. îl învăța deseori Stanică Du
mitrescu. trebuie să lucreze si de 
mină și In macină". Asa se face că 
după ce si-a îndeplinit . stagiul" la 
Dumitru Pena, a trecut la mașina 
lui Petre Constantin. olt fotbalist 
de seamă ol ech'oei... Ceea .ce părea 
de neînțeles pentru Ion în primele 
gi'e de ucenicie. îi era azi cunoscut 
Dovadă că zilele nu au trecut în 
zadar si meșteșugul a încenut să-i 
fie tot mai oom-ne. Nu se sîia nici
decum să întrebe, să ceară expli
cații... fsi cm!r,*ea  de fiecare dată 
de sfatul lui Stanică Dumitrescu : 
„Nu ascunde nimic. întreabă ce nu 
știi. Ca să fii un bun richtuitor. 
onăi e nevoie să cunoști multe. 
Ehei, dacă aveam eu putinta să în
văț meserie ca tine, ce bine era... 
Ia să-l întrebi pe Petre Constantin 
cum a nrins meseria. Ai să afli 
multe..."

Iar intr-o zi. cînd l-a aflat bine 
dispus pe Constantin, Ion i-a cerut 
să-i vorbească despre anii lui de 
ucenicie. Acesta l-a privit mirat, a- 
poi i-a spus . „Pentru asta trebuie 
timp. Sînt multe de povestit. Dar 
tu ce treabă ai azi ? Nimic ?... A- 
tunci. hai cu noi. avem meci de 
fotbal în campionat".

In după-amiaza aceea. Ion Con
stantinescu s-a simțit tare bine. A 
încurajat. împreună cu ceilalți coo
peratori de la „Comec", echipa lor 
de fotbal. A privit cu surprindere 
cum Stănică Dumitrescu, în ciuda 
celor 40 de an', juca cu multă vioi
ciune. Iar la sftrșit, cînd echipa lor 
a cîștigat meciul cu Metalul Uzi
nele Grivița cu 2—0, a strtns cu 
căldură mina celor trei prieteni mai 
mari...

Seara a aflat și povestea uceni
ciei lui Petre Constantin. A fost 
slugă, nu ucenic! Acolo, in atelie
rul lui „Nazilu", a petrecut Petre 
Constantin multe zile amare... In

Bogată activitate atletică internațională în anul 1956
Frankfurt pe Main (Agerpres). — 

Zilele acestea a avut loc la Frank
furt pe Main congresul comisiei eu
ropene din Federația internațională 
de atletism. Cu acest prilej a fost 
stabilit calendarul atletic interna
țional european pe anul 1956 și a 
fost omologat un însemnat număr 
de noi recorduri ale Europei.

Congresul a luait cunoștință de 
organizarea în cursul anului 1956 
a 185 de concursuri și întîlniri in- 
tornațiionale premergătoare Jocu
rilor Olimpice.

Un sezon bogat în competiții in
ternaționale îi așteaptă și pe spor. 

scurtă vreme, Ion, tinărul vesel, a 
devenit mai apropiat de viața celor 
trei muncitori Clnd aveau jocuri 
în campionatul raionului, el se în
grijea de echipament. A fost de 
multe ori mîhnit că cei din condu
cerea cooperativei nu sprijină acțiu
nile sportive dar mai ales că cei 
din colectivul sportiv „Voința Piele- 
Incălțăminte" nu se îngrijesc să asi- 
pure cele mai bune condiții dezvol
tării sportului în cooperativă. L-a 
bucurat însă entuziasmul cu care 
muncitorii participau la toate ieși
rile echipei. O dată, la antrena
ment. a pus si el ghetele și a ițicat 
alături de ceilalți. Chirilă, antreno
rul, care e totodată șl căpitanul e- 
chipei, a observat în iocul acestui 
tînăr ceva deosebit A vorbit cu cei 
trei fotbaliști să-t aducă la fiecare 
antrenament. Ech'pa are mereu ne
voie de jucători tineri.

...Un fotbalist la 15 ani! Nu e 
ceva neobișnuit. Dar atunci clnd ai 
tovarăși de ech'oă de peste 40 ani 
și trebuie să întrunii adversari mult 
mai vinjosi. lucrurile se schimbă 
Așa a cucerit Ion nostul de half 
dreapta ol echipei si... simpatia co
operatorilor. Campionatul s-a ter
minai. echipa lor a ocupat locul 4 
în clasament si iată că au sosit zi
lele lui noiembrie. Pe tabla mare 
de ta intrare a apărut un anunț: 
mîine consfătuire de producție. Co
operatorii, mulți la număr, au cerut 
cuvîntul ri si-au arătat dorința : în 
cinstea Congresului partidului să 
fie organizat la 5 noiembrie un 
schimb de onoare !

Ziua aceea de sfirșit de săptă- 
mînă a fost mai rodnică decît ori
care. In fiecare secție cooperatorii 
s-au străduit și au reușit să înde
plinească ceea ce și-au propus : re
zultate cit mai frumoase în pro
ducție! In secția de richtuit între
cerea a fost la fel de rodnică : cei 
trei fotbaliști. Stenică D mitrescu. 
Dumitru Popa și Ptfre Constantin 
au obNnut fiecare 300. 285 si 250 '.a 
sută. Dar și Ion Constcnfinescu a 
avut de dăruit ceva Congresului...

„Ia să vedem, bx,"te. unde ți-e 
„isnrava" ? Arată- ".

Timid, Ion sroase la lumină „is
prava" sa: fețele unei perechi de 
cizme richtuite după îndem'na lui. 
„Nea Stănică". meseriaș printre cei 
mai buni din secție, clntări mult 
răspunsul: „Și spui că ai lucrat sin
gur?" Apoi zîmbi cu înțeles. „Sin
gur... n-aș putea... dar m-a ajutat, 
tovarășul Constantin". Glasul avea 
un tremur ușor, neînțeles. Se im- 
bujoră însă repede. întîmpină cu 
curaj privirile iscoditoare ale prie
tenului mai în vîrstă și urmă: 
„Mai ttrziu am să învăț să fac 
singur multe perechi...".

PETRE M1HAI

tivii romîni. Pe lingă meciurile pro
gramate cu echipe reprezentative 
din țările democrat-populare și a 
tradiționalelor campionate interna
ționale ale R.P.R. atlețiii din R.P.R. 
vor susține întîlniri cu echipele 
Franței, Austriei. R. F. Germane, 
Norvegiei și Italiei.

La 24 iunie, la Roma, echipa fe
minină a R.P.R. va participa la 
meciul triunghiular cu reprezenta, 
fivele Italiei și R. Cehoslovace. In 
zilele de 1 și 2 septembrie, la Paris, 
vor avea loc meciurile triunghiulare 
dintre echipele masculine ale Fran
ței, R. F. Germane și R.P.R. și

In conformitate cu Directivele 
date de șefii celor patru guverne 
după Conferința lor din iulie de ia 
Geneva, miniștrii Afacerilor Exter
ne ai Republicii Franceze, Regatu
lui Unit, Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Statelor Unite 
ale Americii au tinut șed'nte la Ge-

După patru runde tn campionatul R.P.R. de șah
Patru jucători la egalitate de puncte

Reluarea partidelor întrerupte din 
primele trei runde, ca<re a avut loc 
marți dimineața, nu a adus surpri
ze, analiza de acasă spunîndu-și în 
mare măsură cuvîntul. Drimer și 
Costea văzind inutilitatea rezisten
ței ulterioare au cedat la Crețulesctt 
și — respectiv — Ia Reicher. G. Ale- 
xandrescu și-a valorif'cat cu preci
zie avantajul în parEda cu Crețu- 
lescu obținlnd prima victorie în con
curs. In schimb, în partida cu Cio- 
ciltea ei n-a mai putut salva finalul 
care, de altfel, era teoretic pierdut. 
Dr. O. Troianescu a găsit manevra de 
cîștig în întrerupta cu Costea, deși 
pe tablă se aflau nebuni de culori 
diferite. Hotăritor s-a arătat avanta
jul de la întrerupere și în întîlnirea 
Urseanu-Rusenescu, care a revenit 
celui dîntîi, dar după mai bine de 
80 mutări. Ciocîltea a cătttaț zadar
nic să cîștige finalul cu Drimer, în 
care avea un pion în plus. După 
multe bre de joc, această partidă a 
luat sf'rșit cu un rezultat de remi
ză. Este instructiv de remarcat că în 
poziția finală, fn care Drimer a ac
ceptat egalitatea, el avea un cîștig 
forțat în numai patru mutări. Iată 
această poziție: Alb (Drimer) Rf2, 
Tg8. Negru (Ciocîltea) Rhl, p.h2. 
Manevra de cîștig în această pozi
ție care, „paf“ 'a nrima vedere, este 
clasică: 1. R"3 Rgl, 2. Rh3-f- Rhl. 
3. Ta8 Rgl, 4. Tal+ Rf2, 5. R:h2 și 
cîștigă.

Primele impresii după campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Italiei

Milano (prin telefon). Victoria 
„pe toată linia**  a reprezentanți
lor tenisului de masă romînesc 
în recentele campionate interna
ționale ale Italiei a produs o im
presie deosebită în rîndurile ama
torilor de sport ale publicului mi
lanez, ale specialiștilor în ma
terie, diferiților comentatori și ale 
participanților la această impor
tantă competiție.

In numărul său de luni „La 
gazzetta dello sport**  care apare 
la Milano, sublinia că succesul 
Angelicăi Rozeanu și al lui Matei 
Gantner reprezintă victoria înal
tei lor clase. Intr-adevăr, așa cum 
ni s-a relatat, campioana lumii a 

echipele feminine ale Franței, Aus
triei și R.P.R. Șase săptămîni mai 
tîrziu. la 13 octombrie, se va dis
puta la București întilnîrea dintre 
reprezentativele R.P.R. și Norve
giei

Dintre cele mai însemnate întîl- 
nfcri atletice internaționale stabilite 
pentru anul viitor pot fi mențio
nate : Anglia—U.R.S.S., 1 septem
brie la Londra; Anglia—R. Ceho
slovacă, 4—6 august la Londra; 
R. P. Polonă—Franța, 1—2 septem
brie la Varșovia; R. P. Ungară— 
Anglia, 29—30 septembrie la Buda
pesta; Finlanda—Franța, 30 iunie 
—1 iulie la Helsinki și altele.

(27 octombrie—16 noiembrie
neva de la 27 octombrie pînă la 16 
noiembrie 1955. Ei au discutat des
chis și sub tcate r spec tele trei pro
bleme a căror examinare le-a fost 
încredințată prin Directive, și anu
me : I. Securitatea europeană și 
Germania; 2. Dezarmarea; 3. Dez
voltarea contactelor între Est și 
Vest.

Part dele Voiculescu -ț- Samarian 
și Seimeanu — Szabo s-ati terminat 
remize. Nu s-au disputat întîlnirile 
Seimeanu — Samarian și R. Alexan- 
drescu — G. Alexandrescu.

Ieri dimineața s-a jucat runda a 
IV-a. O partidă excelentă a reușit 
campionul R.P.R., dr O. Troianescu, 
care, profitînd de jocul hazardat al 
lui Samarian, a respins atacul albu
lui și printr-un contraatac viguros 
a obținut victoria la mutarea 23-a. 
Nici în această part dă Samarian nu 
a reușit să-și plan fice t'mpul de gîn- 
d:re consumînd centru primele 15 
mutări... 2 ore. E*te  normal că, în 
continuare, jocul său a fost lipsit de 
profunzime.

Inconstant se comportă tînărul T. 
Ghițescu. După excelenta partidă 
din runda a 111-a, el a p'erdut eri la 
Szabo, care a profitat prompt de o 
greșală din deschidere și, pătrun- 
zînd cu piesele grele m poziția ad
versă, a provocat negrului grele 
pierderi de material.

De-a lungul a multe mutări pozi
ția din partida Voictdescu-Bălănel 
s-a aflat, cum se spune, „pe muchie 
de cuțit**.  In cele din urmă Bălanei 
a reușit o frumoasă combinație și în 
fața pierderii inevitable a unei fi
guri Voiculescti a oprit ceasul de 
control, recunoscîndu-se învins la 
mutarea .j32-a.

entuziasmat pe spectatorii itaLieni, 
care o vedeau pentru prima oară, 
prin neîntrecuta sa măiestrie, prin 
ușurința și eleganța cu care a exe
cutat orice fel de lovitură, prin 
suplețea mișcărilor și prin desă- 
vîrșita ei ținută sportivă. Pe bu
nă dreptate, se poate spune că pu
blicul milanez a văzut evolu.nd o 
mare campioană, o strălucită am
basadoare a sportului de tip nou. 
Publicul milanez a răsotătit-o cu 
numeroase și îndelungate aplauze.

Cu mult interes a fost urmărită 
și evoluția iînărului nostru jucător 
Matei Gantner. care după frumoa
sele performanțe realizate în cam
pionatele internaționale ale Iugo
slaviei, a confirmat buna sa va
loare cucerind 3 titluri de cam
pioni internaționali de tenis de 
masă ai Italiei. Matei Gantner a 
arătat și la Milano, ca de altfel 
în întregul ttlrneu, o vervă deose
bită, utilizînd întreaga gamă a 
loviturilor și trecînd cu multă ușu
rință din apărare în atac'.. In fi
nala nrobei de simplu, în care a 
întîlnit pe suedezul Oesterholm, un 
adevărat „perete**  care dădea toa
te mingile înapoi, așa cum remar
ca „La gazzetta dello sport**,  
Gantner a acționat în plină forță, 
atacînd decis și continuu. In ulti
mul set. Gantner a condus cu 
13-8 dar suedezul a egalat la 13. 
Totuși Gantner, cu un final pu
ternic, a reușit prin lovituri va
riate și tari să spulbere spCTAh-

1955)
Miniștrii Afacerilor Externe au 

căzut de acord să raporteze asupra 
rezultatelor discuțiilor lor țftfilor 
guvernelor respective și să reco
mande ca viitoarea desfășurare a 
discuțiilor miniștrilor Afacerilor Ex-' 
terne să fie reglementată pe căi 
diplomatice.

in momentul cînd a cedat întilni- 
rea cu Riisenescu (la mutarea 27-a) 
Crețu’escu avea trei pioni mai pu
țin, iar regele său se afla singur în 
mijlocul tablei, înconjurat de pie
sele adverse. A fost o partidă foarte 
agitată, în care Rusenescu (cunoscut 
ca excelent problemist) a arătat că 
stăpînește nu mai puțin bine arta 
conducerii atacului.

Numai 19 mutări a durat partida 
Reicher — Breazu. Apoi, pe tabla 
de demonstrație a apărut cartonul 
pe care scria , remiză**.  Același re
zultat s-a fnreg’strat și în întîinhrea 
G. Alexandre-cu — Costea. In am- 
l>ele partide însă, resursele poziției 
erau departe de a fi epuizate. In 
schimb, in întîlnirea Radulescu — 
Ciocîltea, egalitatea a fost consemna
tă la capătul unei lupte care a eli
minat de pe tablă aproape toate pie
sele, ambele părți rămînînd cu re
gele, dama, iar Răduiescu cu un 
pion pe coloana „a**.  Două partde 
au fost întrerupte.

In clasament patru jucători se află 
la egalitate: Troianescu, Reicher, 
Gtinsberger și Szabo au acumulat cîte 
3 pct. O jumătate de punct mai pu
țin au Ciocîltea și Radulescu. Ghi
țescu și LIrseanu au 2 pct.

Astăzi, începmd de la ora 9, în 
aula bibliotecii centrale universitare 
se desfășoară runda a V-a. Mîine, 
vineri, au loc partidele întrerupte 
începînd de la ora 8,30.

țele lui Oesterholm și să cîștige 
la 15.

Bine a jucat și Ella Zeller care 
a învins categoric pe campioana 
Franței Christiane Watel, jucătoa
re cu renume în ierarhia tenisului 
de masă mondial feminin.

Paul Pesch a practicat același 
joc dinamic, spectaculos, dar in
constant. După serii de mingi ca
re „ridicau sala tn picioare**  Pesch 
greșea apoi — tot în serie -— 
mingi ușoare.

Mai slab s-a comportat Tiberiu 
Harasztosi, care a acționat timid, 
(este vorba mai ales de partida 
cu iugoslavul Balovic) lipsit de 
maturitate.

Este cazul să subliniem încă 
odată primirea și atenția deosebită 
de care s-a bucurat delegația 
sportivilor romîni în tot timpul 
șederii ei în Italia. Antrenamen
tele reprezentanților noștri și mai 
ales ale Angelicăi Rozeanu ca șt 
meciurile finale au fost televizate 
de posturile italiene. Luni seara, 
jucătoarele și jucătorii romîni au 
făcut o reușită demonstrație în 
compania unor jucătoare și jucă
tori iugoslavi și italieni în orașul 
Novarra, din apropiere de Milano. 
De asemenea, sportivii noștri au 
evoluat marți seara în sala socie
tății municipale de electricitate 
din Milano, unde numerosul pu
blic prezent le-a făcut o caldă 
manifestație de simpatie,



secția cultură FIZICĂ $1 
$I-A ÎNCEPUT

Analizând activitatea de cultură 
fizică și sport din sindicate, Pre
zidiul C.C.S. a luat recent o serie 
de hotărîri importante pentru îm
bunătățirea muncii în acest dome
niu. Printre aceste măsuri se nu
mără și înființarea secțiilor de 
cultură fizică și sport în cadrui 
consiliilor sindicale regionale. În
ființarea acestor secții se impunea 
maj de multă vreme. Intr-adevăr, 
pînă de curînd, la consiliile sindi
cale regionale, resortul sportiv era 
subordonat secției culturale, iar de 
această problemă răspundea un sin
gur activist. Desigur, în asemenea 
împrejurări, munca nu putea fi cu
prinsă în bune condițiuni, pe de 
o parte pentru că responsabilii spor
tivi din C.S.R. erau trimiși mai 
tot timpul pe teren cu diverse 
însărcinări care țineau de ori
ce domeniu dar rare ori de cei 
sportiv, iar pe de altă parte, pentru 
că un singur activist nu putea re
zolva sarcinile la timp și în condi
ții bune mai ales în ultima vreme 
cînd a avut de răspuns de organi
zarea unor competiții de mase. A- 
cum prin noua formă de organizare 
secțiile de cultură fizică și sport 
activează cu cîte 3—4 tovarăși.

Secția cultură fizică și spo t a 
GS.R. Ga'ați, pe care am vizitat-o 
zilele trecute, n-are încă trei săp- 
tămîm de activitate și nici „efec
tivul" comp'et. Din păcate, deși la 
înființarea secției s-a accentuat în 
mod deosebit asupra spiritului 
care trebuie să existe de acum îna
inte pentru îmbunătățirea muncii 
sportive sindicale, iar c'e problem! 
sportivă răspunde acum în cadrul 
prezidiului însuși tov. I. Boi th, 
președintele C.S.R., primele măsuri 
luate contravin sarcinii trasate în 
ședința de constituire a secției

Conferința pe țară a Comisiei j 
Centrale de ciclism j 

Simbătă 19 și duminică 20 | 
noiembrie va avea loc la sediul l 
C.C.F.S București (str. V. Con- | 
ta nr. 16), conferința pe (ară | 
a comisiei centrale de ciclism. )

Păzea, să nu te muște coșul!
Despre un coș de baschet e 

vorba, se-nțelege. Dar nu de unul 
anume, ci de ori care, din indife
rent ce sală sau de pe ce teren, 
ori ce coș de baschet aflat în ul
tima vreme în raza de... acțiune 
(sau, poate, de... inacțiune 
— vom vedea îndată cum e mai 
bine zis) a multora dintre echi
pele noastre fruntașe.

Ce se întîmplă, de fapt?
La origină stă o intenție bună, 

urmare a experienței culese cu 
prileiul întrecerilor celor mai bune 
echipe europene: aceea de a con
strui minuțios ori ce acțiune ofen
sivă, de a nu ceda cu ușurință 
mingea, de a nu trage la coș de- 
cit din cea mai bună poziție, a- 
sigurînd. adică, maximum de po
sibilități de a înscrie. Și, in ge
neral, de la un timp încoace se 
remarcă la majoritatea echipelor 
noastre fruntașe o preocupare spo
rită spre orientarea jocului in a- 
ceastă privință. Și asta e, desi
gur, lăudabil. Ca ori ce intenție 
bună.

In schimb, nu mai e de loc 
lăudabil modul în care această 
intenție este de multe ori pusă 
în practică, și anume, atunci cînd 
„orientarea" devine — prin exage
rare — ...dezorientare, cînd iocul 
ajunge să fie, dinir-un abuz de 
teoretizare șl... prudență, static, 
steril obositor, lipsit și de spec

Sâptămina aceasta, 
in campionatele republicane 

de baschet
ln etapa de săptămîna aceasta 

— a XX-a pentru echipele mas
culine și a XVI-a pentru cele fe
minine — în campionatele repu
blicane de baschet sînt programa
te următoarele jocuri:

MASCULIN : Progresul F. B. 
Buc.—C.C.A., Știința Iași—Știin
ța I.C.F. (la Galați), Dinamo Tg. 
Mureș—Locomotiva P.T.T. Buc., 
Dinamo Oradea — Constructorul 
Cluj și Știința Timișoara—Progre
sul Tg. Mureș.

FEMININ: Știința I.C.F.—Loco
motiva C.F.R. Buc., Știința Invă- 
țămînt—Știința Cluj, Progresul 
Tg. Mureș—Flamura roșie Ora
dea, Progresul Oradea—Flamura 
roșie Tg. Mureș și Progresul Arad 
*— Constructorul București.

SPORT A C.S.R. - GALAȚIactivitatea
C.F.S. Astfel, cînd am fost la Ga
lați, se discuta despre probabila 
trimitere a tovarășilor Sobolevsctn 
și Mîrza din secția C.F.S. în 
muncă de teren în problema... fi
nanciară și a controlului obștesc. 
Desigur că a proceda astfel, încă 
din primele zile de activitate a 
secției, înseamnă, în fond, a merge 
pe linia nejustă din trecutul apro
piat.

Activiștii secției C.F.S. a C.S.R. 
Galați, în așteptarea ședinței speci
ale de instructaj, care va avea loc 
probabil luna viitoare la secția cul
tură fizică și sport a C.C.S. și-au 
propus în planul de muncă o serie de 
obiective importante. Astfel, în primul 
rînd, se va căuta o întărire efectivă a 
muncii de îndrumare și control în 
activitatea sportivă sindicală din 
regiune. Sînt unele colective care 
obțin rezultate foarte slabe în mun
ca sportivă de mase (FI.roșie „Fili- 
mon Sîrbu" Galați, Progresul Ttilcea, 
Metalul I.M.D. Brăila ș.a.) Ln re
giune nu sînt cadre tehnice sufkU 
ente pentru acoperirea necesităților. 
Bazele sportive ale colectivelor 
sindicale sint de asemenea puține, 
față de creșterea necontenită a ac
tivității sportive. Unele colective 
sportive sindicate din regiune dau 
slabe' rezultate din cauza atitudinii 
nejuste a comitetelor de întreprin
dere respective, care subapreciază 
rolul sportului în munca sindicală, 
neluînd în seamă strînsa legătură 
dintre acesta și munca culturală în 
ansamblu. De aceea, printre obiec
tivele propuse în plan se afla: 
studierea felului în care organiza
țiile sindicale din transporturi,
C. F.R. și metalurgie din regiune 
aplică planul de măsuri al C.C.S. 
fentru îmbunătățirea activității 
sportive sindicale, analizarea acti
vității colectivelor sportive Loco
motiva C.F.R. și Locomotiva
D. R.N.F. din Galați, Metalul U.M., 
Progresul și Metalul I.M.D. din 
Brăila, în legătură cu complexul 
G.M.A. și atragerea purtători or de 
insignă in secțiile pe ramură de 
sport, pregătirea condițiilor tehnico- 
organizatorice pentru sezonul spor
tiv de iarnă ș. a. Sperăm că 
primii pași vor duce și la primele 
rezultate îmbucurătoare.

taculozitate, dar și, în primul rînd, 
de eficacitate: atunci, jucătorii pur- 
tind balonul la infinit — adeseori 
în fața unei echipe care se apără 
...privind— îți dau impresia Că se 
tem de coș, a cărui., ospitatitate 
cu greu se hotărăsc s-o pună 
la-ncercare. Și, ceea ce e mai 
grav, nu sînt rare cazurile cînd, 
după ce mingea se plimbă — 
parcă și ea plictisită și obosită
— vreme de minute în șir, cu în
cetinitorul, de la un jucător la al
tul, dînd ttrcoale coșului, încerca
rea o făptuiește exact cel mai 
prost plasat și taman în momen
tul cel mai prost ales. Tot din 
plictiseală, pe semne, pentru a 
găsi, cum ne cum, o... ieșire din 
situație.

E dar, așa dar. ceea ce se im
pune și care este datoria antre
norilor. Bineînțeles că nu de a 
frîna acțiunea de studiu, de teo
retizare a jocului, ci de a evita 
exagerările și de a-i face v jucă
tori ca — în zelul lor... combinație
— să nu uite că, totuși, scopul 
tuturor combinațiilor tactice rămî- 
ne înscrierea de puncte, că în
vinge cel care marchează mai mult 
si că, vezi bine, nu poți marca 
fără să tragi la coș, al cărui rost 
pe teren acesta e: să primească 
mingile- Incercați-l! Garantăm că 
nu mușcă l

C. FAUR

A ÎNCEPUT turneul de calificare 
LA BASCHET MASCULIN

GALAȚI 16 (prin telefon). Așa 
cum se prevedea, desfășurarea tur
neului final de calificare în categoria 
A rezervat echipelor masculine de 
baschet a stîrnit un mare interes în 
localitate. Intr-adevăr, sala unde se 
dispută jocurile este plină pînă la 
refuz în fiecare după amiază. Orga
nizatorii trebuie să acorde însă toată 
grija luării tuturor măsurilor pentru 
ca, pe de o parte, intrarea în sală 
să se facă disciplinat, iar pe de alta, 
stricăciunile sălii (geamurile sparte 
la unele din ferestre) să fie reparate 
de urgență.

Din primele întîlniri, previziunile 
că principale pretendente la locu
rile în campionatul categoriei A sînt 

t Progresul Arta București, Știința Ga

Com|ieliUt... esmeui’sui’î
DE LA COMISIA CEN

TRALA DE LUPTE
COMUNICAT

Analizînd desfășurarea ultime
lor etape ale campionatului repu
blican pe echipe și a finalei cam
pionatului de calificare pe echipe. 
Biroul Comisiei Centrale de lupte 
a luat în discuție o serie de aba
teri și a' hotărît următoarele sanc
țiuni: în legătură cu campionatul 
R.P.R. pe echipe: Arbitrul I. 
Meszaros (Reșița) se retrogra
dează în categoria a Il-a pentru 
lipsă de curaj și autoritate, pentru 
necunoașterea și neaplicarea re
gulamentului și nerespectarea de
ciziei arbitrului principal. (Etapa 
a lll„a. Baia Mare). De aseme
nea, nu va mai fi folosit pe timp 
de un an la competițiile regio
nale, finale și în campionatul 
R.P.R. Arbitrul E. Filkenstein 
(Lugoj) se suspendă pe timp 
de 4 luni întrucît, în calitate de 
arbitru principal (etapa IV-Arad), 
a dat o decizie în contradicție cu 
regulamentul de lupte; Arbitrii I. 
Horvath (Lugoj și L. Beladi (O- 
radea) sint sancționați cu mus
trare scrisă, primul pentru repe
tate întîrzieri la competiții și cel 
de al doilea pentru anunțarea în 
ultimul moment a indisponibilită
ții, fapt care a creat perturbări 
în desfășurarea întrecerilor. Lup
tătorul Dezideriu Horvath (Meta
lul Hunedoara) se suspendă pe 
timp de 6 luni pentru insulte adu
se arbitrilor; Luptătorul C. Ofi- 
țerescu (Locom. Tim.) se suspen. 
dă pe o etapă (3 meciuri), pen
tru atitudine nesportivă față de 
adversar și arbitri. (Sancțiunea a 
și fost executată).

In legătură cu finala campio
natului de calificare: Luptătorii 

A. Gheorghief și V. Boitoș (Di
namo Lugoj) se suspendă pe cîte 
2 ani pentru instigare la scandal 
și insulte la adresa juriului; An
trenorilor I. Pantici (Locom. O- 
radea), St. Gyorgy (Voința Tg. 
Mureș). I. Staicu și Gh. Tătaru 
(Met. Sinaia) li se dă un avertis
ment scris pentru lipsă de dis
ciplină.

★
Luîndu-se în discuție memoriul 

prezentat! de Locomotiva Timi
șoara la meciul 1. Crîsnic—L. Lap- 
șanschi, Biroul Comisiei Centrale 
de lupte decide anularea rezulta
tului acestei întîlniri. (Rezultat: 
Locomotiva Tim.—Met. B. Mare 
4—3). In clasament echipele își 
păstrează locurile Locomotiva cu 
36 p., iar Metalul cu 29

C.C.A. A Gî'ȘTI GAT 
„CUPA COMISIEI CEN

TRALE DE CICLISM»
Pentru angrenarea unui lot cît 

mai numeros de cicliști fruntași, 
în majoritatea probelor de fond, 
precum și în vederea promovării 
elementelor tinere, forul conducă
tor ciclist a organizat anul acesta 
o competiție denumită „Cupa Co
misiei Centrale de Ciclism". Com
petiția s-a disputat pe echipe de 
asociații și a numărat 13 etape.

Inițiativa și-a atins numai în 
parte scopul propus, întrucît o se
rie de asociații nu au privit cu 
seriozitatea cuvenită această im
portantă competiție. Astfel, foarte 
puține formații (Casa Centrală a 
Armatei, Dinamo și Progresul) au 
fost prezente la startul tuturor ce
lor 13 etape.

Iată clasamentul general: 1. 
Casa Centrală a Armatei 112 p.;
2. Dinamo 101 p.; 3. Progresul 
98 p.; 4. Metalul 72 p.; 5. Loco
motiva 71 p.; 6. Constructorul 60 

lați și Progresul IMF Cluj au fost 
confirmate. Aceste trei formații au și 
înregistrat, de altfel, victorii. O com
portare slabă a avut echipa Știința 
Craiova, care a dovedit în meciul cu 
Progresul Cluj multă imprecizie în 
aruncările din acțiune, marea majo
ritate a punctelor înscrise de stu
denții din Craiova fiind realizate din 
lovituri libere. Iată acum și rezulta
tele primei etape: Progresul Arta 
București-Voința Iași 59—44 (31-15); 
Știința Galați-Voința Satu Mare 59- 
53 (27—24); Progresul Cluj-Știința 
Craiova 76—33 (35—16). Jocurile 
vor continua zilnic, pînă dumi
nică.

V. Pălădescu
A. Schenkmann 

corespondenți 

p.; 7. Flamura roșie 59 p.; 8. Re
colta 50 p.; 9. Voința 43 p.; 10. 
Știința 23 p.; 11. Avîntu! 19 p.; 
12. Minerul 6 p.; 13. Flacăra 3 p,

FINALELE CAMPIONA
TULUI DE SCRIMA LA 

JUNIORI
Mîiine, la Orașul Stalin, încetp 

întrecerile finale pentru titlurile de 
campioni juniori la 6crimă. Numă
rul concurenților n-a crescut faiță 
de edițiile precedente, rîar juniorii 
înscriși au arătat în ultimele com
petiții la care au participat. un 
evident progres, fapt care antici
pează o întrecere de un bun nivel 
tehnic. La finalele de la Orașul 
Statin vor lua parte 75 de tineri 
din 13 regiuni aie țării, reparti
zați astfel pe cele trei arme de 
concurs: 32 la floretă băieți, 22 
la sabie și 21 la floretă fețe. Prin
tre acești juniori se află campioa
na țării la floretă, Olga Qrban și 
campionul de juniori la sabie, Ro
șa. Cîștigatorul de anul trecut al 
probei de floretă băieți, Iuliu Ho- 
vany, va lipsi die la aceste între
ceri, întrudit a depășit vîrsta de 
juniorat.

In privința șanselor la cucerirea 
titlurilor de campioni juniori este 
foarte greu de dat un pronostic. 
In general, există un evidtent echi
libru de valoare între trăgători, 
așa că lupta se anunță drechisă 
oricărui rezultat.

Finalele încep mîine cu proba 
de floretă băieți; simbătă, urmează 
proba de floretă fete, iar duminică, 
proba de sabie.
ULTIMA ETAPA A CAM. 
PEONATULUI REPUBLI

CAN DE ATLETISM
PE ECHIPE

Sîmbătă și duminică se vor des
fășura în Capitală cele trei me
ciuri din cadrul ultimei etape a 
Campionatului republican de atle
tism pe echipe pe anul 1955. Cu 
acest prilej vor avea loc următoa
rele întîlniri: Progresul — com
binata Constructorul 4- Flamura ro
șie — Casa Centrală a Armatei; 
Metalul — Locomotiva — Recolta 
și Știința — Dinamo — Voința. 
Rezultatul acestor meciuri este im
portant pentru întocmirea defini
tivă a clasamentului campionatu
lui din acest an. Dacă problema 
primului loc nu se mai pune, de
oarece Dinamo are de acum 28 de 
puncte, în timp ce următoarele 
două clasate au : Știința 22 p„ Lo
comotiva 20 p., în schimb pentru 
locul doi lupta continuă între Ști
ința și Locomotiva. După etapa a 
șaptea, în care s-au întîlnit direct 
aceste două echipe. Știința are un 
avantaj de două puncte asupra Lo
comotivei, dar acum, în cadrul ul
timei etape. Locomotiva poate ob
ține 4 puncte, în timp ce — în mod 
teoretic — Știința nu mai poate 
obține decît 2 puncte prin victo
ria asupra Voinței, fiind puțin 
probabil că va putea cîștiga me

Pregătirile schiorilor fruntași
La 17 iunie, Manole Aldescu a- 

lerga 100 metri în 13.4, la 12 iulie 
în 12,5, iar la 29 august în 12,2 
secunde. Aceste progrese în viteză 
au fost dublate de o îmbunătățire 
a rezistenței : la 14 iunie el a a- 
lergat 3000 metri în 10 40.0. la 18 
iulie în 9:51,5, la 31 august în 
9:42,0, iar la 4 sep'embrie ln 9:33,0.

Am putea prezenta cifre asemă
nătoare despre Moise Crăciun, 
Constantin Enache Elena Zangor, 
Stefania Botcariu și ceilalți fon- 
diști fruntași care se pregătesc în 
vederea noului sezon.

Un tablou cu zeci de cifre, în
semnat pe la diferite date ne stă 
în față, arătîndu-ne progresele 
înregistrate de cei care au început 
antrenamentele cu multe luni în 
urmă. Ei au alergat lungi crosuri, 
au sprintat pe pistă, au vîslit și au 
pedalat, toate acestea însumînd 
la unii chiar sute de kilometri. 
Din cînd în cînd, la date fixate, 
bineînțeles ținînd seama de planul 
de antrenament, cronometrele au 
indicat progresele. La 29 septem
brie, Aldescu reușea într-un cros 
pe 5000 metri 17:47,0, Ducaru 
18:49,0, Cimpoia 18:12,0, Moise 
Crăciun 18:48,0, Olteanu 19:06,0, 
Constantin Enache 19:12,0. Urmă
rind aceste performanțe ai putea 
crede că este vorba de atleți bine 
pregătiți. In fond, așa trebuie să 
lie schiorii, în primul rînd atleti 
cu o valoare ridicată.

Dar ce au făcut în această pe
rioadă concurenții la probele al
pine ? Bineînțeles că și ei s-au an
trenat cu toată sîrguința, alergă
rile lor în antrenamente neiiind 
însă atît de lungi. In schimb, ei au 
fost văzuți făcînd slalom prin pă
dure cu toate că zăpada nu se aș
ternuse încă, în locul obișnuitelor 

ciul cu Dinamo. Or, in acest caz, 
atît Știința cît și Locomotiva vor 
totaliza fiecare cîte 24 de puncte, 
locul doi atribuindu-se echipei cu 
punct-averaj mai bun.

★
In cadrul unui concurs de atle

tism desfășurat recent la Oradea 
echipa reprezentativă a orașului 
a stabilit un nou record republican 
de juniori în proba de ștafetă de 
4 x 800 m. cu timpul de 8:29,0. E- 
chipa orașului Oradea a fost alcă
tuită din uimătorii atleți : Francisc 
Odor (Progresul) 2:06,0 — Iuliu 
Papp (Progresul) 2:11,0 — Ludo
vic Szilagy (Metalul) 2:07,0 — 
Iuliu Karandi (Progresul) 2:05,0. 

Led. Kiss — corespondent 
LOCOMOTIVA I.C.F. Șt

ȘTIINTA CLUJ VOR ACTI
VA ANUL VIITOR IN CAM 
PIONATUL CATEGORIEI 

A LA RUGBI
Indiferent de rezultatul cu care 

se va solda întîlnirea de duminică 
dintre Locomotiva I.C.F. Bucu
rești și Știința București, prima e- 
chipă va activa anul viitor în cam
pionatul categoriei A. In seria a 
Il-a a campionatului categoriei B, 
echipa studenților din Cluj a ter
minat pe primul loc în clasament, 
lucru care îi dă același drept ca și 
Locomotivei I.C.F. Locul acestor 
echipe va fi luat de Progresul'j 
F.B. și una dintre formațiile Con
structorul Orașul Stalin și Știința 
Timișoara. Spunem acest lucru de
oarece a doua echipă care retro
gradează va fi cunoscută după 
disputarea meciului de duminică 
dintre Progresul Sănătatea și Con
structorul Orașul Stalin.

Iată și clasamentele celor două
serii:

SERIA I:
î. loc. t.c.f. 15 14 0 1 224: 37 43
2. Min. Buc. 16 11 4 1 233 : 48 42
3. Șt. BUC- 15 11 3 1 159: 30 40
4. Șt. Galați 16 7 6 3 106: 57 38
5. Met. Buc. 16 5 3 8 84: 73 29
6. Șt. Iași 16 6 1 9 52: 77 29
7. Loc. Buzău 16 3 3 10 44:127 25
8. Progr. Tecuci 16 1 2 13 38:293 20
9. Constr. C-ța 16 2 0 14 33:231 18

SERIA Il-a :
1. Știința Cluj 14 13 0 1 98: 9 40
2. loc. Cluj 14 10 1 3 142: 34 35
3. FI. r. Or. St. 14 9 0 5 66: 48 32
4. Știința Arad 14 7 2 5 76: 32 29
5. FI. Ploești 14 6 2 6 45: 68 28
6. Sel. Tîrnăveni 14 5 1 8 53: 52 25
7. Loc. Tim. 14 2 0 12 18: 93 16
8. Pr. T.A.T. Sib. 14 1 0 13 20:182 15

PRIMUL CICLO^ROS 
DE TOAMNA

Duminică 20 noiembrie se va 
desfășura în Capitală primul ci- 
clocros de toamnă, organizat do 
comitetul C.F.S. al raionului N. 
Bălcescu, în colaborare cu comisia 
orășenească de ciclism. Competiția 
se desfășoară prin parcul Liber
tății și împrejurimi și este des
chisă tuturor categoriilor de bici
clete. Astăzi se va face recunoaș
terea traseului. Toți participanții 
se vor prezenta la ora 15,30 îu 
fața băii Zerlendi, din calea Șei- 
ban-Vodă.

bețe care marchează un traseu de 
acest fel fiind, de data aceasta, 
chiar copacii. Dar ce meciuri de 
baschet interesante și-au disputat 
aceștia ! De asemenea, gimnastica 
cu cele mai felurite exerciții, în 
care s-a pus accentul pe forță și 
suplețe, n-a lipsit din programul 
lor zilnic de pregătire. Bineînțe
les că concurenții la probele alpine 
au trecut diferite norme de control 
la anumite date. Ca și pentru fon- 
diști, acestea au arătat un însem
nat progres, astfel că Gheorghe 
Cristoloveanu, Mihai Bîră, Ni- 
colae lovici și toți ceilalți 
concurenți la probele alpine, care 
se pregătesc așteptînd cu nerăb
dare primii fulgi de zăpadă, vor 
putea să înceapă antrenamentul 
pe pantă avînd o pregătire fizică 
dintre cele mai bune. La acest an
trenament, schiorii dinamoviști au 
adăugat în cursul verii chiar an
trenamentul pe zăpadă Cu loate 
că soarele ardea cu putere, ei 
schiau de zor pe Valea Albă, acolo 
unde zăpada s-a menținut mult 
timp .Deși lucrul acesta îi va a- 
juta în noul sezon, totuși părerea 
noastră este că în perioada de an
trenament pe din timpul
verii ei ar fi trebuit să purm 
centul mai mult pe elementele de 
tehnică. Dar și așa s-a făcut un 
însemnat pas înainte și sîntem 
convinși că rezultatele din această 
iarnă vor răsplăti munca lor neo
bosită. Săritorii s-au antrenat pe 
o trambulină, pe care zăpada a 
fost înlocuită cu un material plas
tic. Antrenamentul acesta a avut 
loc în R. D. Germană și cei dor 
săritori, Munteanu și Bîrlă, dețin 
de pe acum o pregătire din cele 
mai bune.



NOTE, REZULTATE
„LEGEA AVANTAJULUI-...

In ciuda tuturor prelucrărilor și 
a analizelor făcute pînă acum, unii 
arbitri continuă să aplice îmtr-un 
mod foarte curios ,.legea avantaju
lui". Iată două exemple :

1. Arbitrul Gh. Dragomircscu 
la jocul Știința București — 
Progresul București: în repriza 
a doua, Ene II (Progresul) 
este faultat de Duțescu (Știința), 
dar scapă cu mingea spre poartă, 
îl driblează pe portarul studenților 
și cînd să marcheze în poarta 
goală, arbitrul Dragomjrescu 
fluieră... ce credeți ? Lovitură li
beră pentru faultul comis asupra 
lui Ene.

2. Arbitrul C. lanopol (Constan
ța) la jocul de tineret Progresul — 
CCA: spre sfîrșitul jocului, Dima 
(Progresul) are o acțiune pe extre
mă și — deși faultat de fundașul 
Rădulescu (CCA) — reușește to
tuși să rămînă în posesia mingii. 
Arbitrul mu sancționează — și bine 
face —, Dima centrează la Ursu, 
care era în poziție liberă și acesta 
trage la poartă. Portarul Gram a- 
cordă corner. Arbitrul acordă... lo
vitură liberă în favoarea Progresu
lui de pe locul unde Rădulescu co
misese faultul!...

E timpul ca arbitrii să se decidă 
odată dacă aplică sau nu ’.egea 
avantajului" 1

AZI IN GIULEȘTI : LOCOMO- 
TJVA-METALUL UZ. TRACTOARE

Una din restanțele seriei întîia 
a categoriei B se dispută astăzi 
după-amiază în Capitală, pe sta- 
dlionu! Gitrieștâ. Este vorba de me
ciul Locomotiva București-Metalul 
Uz. tract. Orașul Stalin, care a- 
nunță o întrecere interesantă între 
două echipe bune. Partida va în
cepe la ora 14.30.

Tot astăzi, dar la Moren.i, are loc 
jocul restanță dintre echiipa locală 
Flacăra și Progresul BvcoTești.

ULTIMELE RESTANȚE

In seria întâi a categoriei B. în 
afairă de partidele de azi. mai sînt 
die disputat încă două. Una va 
avea loc sîmbătă 19 noiembrie la 
Sf. Gheorghe : FI. roșfe-Looomotiva 
București ; a doua duminică 20 
noiembrie la Orațuil Stalin: Me
talul Uz. tract.-Progresul Bvcirești. 
Rezultatele acestor întâlniri vor de
finitiva situația din ultima parte 
a clasamentului.

SIMBATA — UN MECI AMICAL

Programul fotbalistic de sîmbă
tă cuprinde și un joc amical în
tre Progresul CPCS București și 
Dinamo Orașul Stalin. întâlnirea 
aceasta va avea loc pe Stadionul 
Dinamo înoepînd dte la ora 14.30.

SEMIFINALELE „CUPEI COMI
SIEI CENTRALE DE FOTBAL"

Această competiție a juniorilor 
a intrat în faza finală. Duminica 
aceasta vor avea loc semifinalele, 
în cadrul cărora 'se vor întâlni 
câștigătorii celor patru zone. Sînt 
programate următoarele jocuri:

Locomotive Pa șea ni-Progresul
Corabia.

FI. roșie NB Timișoara-Metalul 
Sibiu

FINALA CUPEI ORAȘELOR- 
TINERET

Ultimul „act" al competiției re
zervate selecționatelor de oraș (ti
neret), se dispută duminică la 
București: finala dintre reprezen
tativele orașelor Bacău și Timi
șoara.

OMOLOGAREA CONCURSULUI 
PRONOSPORT 45 DIN U NOIEM

BRIE 1955

Buletine depuse: 611.860. Premiul I: 
6 buletine cu 12 rezultate exacte a 
cîte 24.216 lei; premiul II: 207 bule
tine cu 11 rezultate exacte a 842 lei; 
și premiul III: 2.112 buletine cu 10 
rezultate exacte a 123 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
nr. 46 din 20 noiembrie 1955

I. R.D.G. (A) — R.P.B. (A)
II. R.P.B. (B) — R.D.G. (B)
III. Din. Buc. — Progr. Buc. (cat. A)
IV. Minerul Petroșani — Loc. Ti

mișoara (cat. A)
V. Flacăra Ploești — Știința Cluj 

(cat. A).
VI. Știința Timișoara — Loc. Tg. 

Mureș (cat. A)
VII. Flamura roșie Arad — Avîntul 

Reghin (cat. A)
VTII. Kinizsi Budapesta — Voros Lo- 

bogo Budapesta (camp. RPU)
IX. Szotmbathelyi Torek. — Vasas 

Izzo (camp. R.P.U.).
X. Pâcsi Dozsa —- Dozsa Budapesta 

R«P.U.)

„Liderul” categoriei A, Dinamo București, a pierdut din nou un punct 
in fața Avîntului Reghin!...

Patru victorii „acasă", una în deplasare și un meci nul — acesta 
este bilanțul etapei de ieri din categoria A. Surpriza însă, ca și 
în tur, a făcut-o Avîntul Reghin, care din nou — de data aceasta 
pe teren propriu — a smuls un punct echipei Dinamo București. 
Un punct care n-o ajută cu nimic pe echipa din Reghin, dar care 
poate fi decisiv pentru Dinamo, pentru desemnarea echipei cam
pioane. De acum înainte, ca să cîștige titlul, dinamoviștiior nu le 
este permis să piardă nici măcar un punct. Și duminică joacă, cu 
Progresul București... Rezultate meritorii au făcut Știința Timi
șoara, Locomotiva Timișoara și Tg. Mureș. Lupta pentru locul 10 
continuă, așadar între aceste ulti me două echipe.

CLASAMENTUL
1. Dinamo București (1) 22 14 7 1 40:17 35
2. Flacăra Ploești (2) 21 13 6 2 40:14 32
3. Progresul București (3) 21 11 6 4 34:20 28
4. Știința Cluj (5) 21 8 7 6 24:24 23
5. Știința Timișoara (8) 21 8 6 7 33:28 22
6. Flamura roșie Arad (4) 22 8 6 8 31:28 22
7. Minerul Petroșanii (6) 21 8 5 8 24:26 21
8. C.CA București (7) 21 7 6 8 33:23 20
9. Dinamo Orașul Stalin (9) 22 7 6 9 25:30 20

10. Locomotiva Timișoara (10) 21 5 7 9 25:33 17
11. Locomotiva Tg. Mureș (11) 21 4 7 10 19:31 15
12. Locomotiva Constanța (12) 21 4 4 13 17:40 12
13. Avîntul Reghin (13) 21 3 3 15 19:50 9

ETAPA VIITOARE : DUMINICA : 2« NOIEMBRIE

Flamura roșie Arad-Avîntul Reghin, Flacăra PloeșU-Știlnța Cluj, 
Minerul Petroșani-Locomotlva Timișoara, Știința Timișoara-Locomotiva 

Tg. Mlureș, C.C.A. Buc.- Locomotiva Constanța, Dinamo București-Progre- 
sul București.

Avîntul Reghin—Dinamo București 0-0!
REGHIN 16 (prin telefon). — 

Jocul a corespuns așteptărilor. S-a 
luptat cu dîrzenie pentru fiecare 
minge, dar nu s-a neglijat nici la
tura tehnică. Dinamoviștii au do
minat mai mult, dar atacul lor, a- 
vind în față o apărare organizată 
și decisă, n-a reușit să-și creeze 
faze clare de gol, fiind nevoit să 
tragă la poartă de Ia distanță și 
din poziții grele. In afară de acea
sta .portarul Secheș a apărat foar
te bine o serie de mingi dificile. 
De altfel, el a fost și cel mai bun 
jucător de pe teren.

In min. 2, Nicușor trage de la 
distanță, Secheș nu poate reține 
balonul care ajunge la Ene. Ace
sta reia puternic din apropiere, 
însă afară. In minutele următoare 
Ene mai trage la poartă de 4 sau 
5 ori. însă șuturile sale sînt apă
rate de Secheș. In min. 27 Nistor 
urmărește o minge dată „acasă" 
de un apărător dinamovist. însă 
Birtașu blochează în ultima clipă. 
In min. 27, Feher execută bine o 
lovitură liberă, pe care Birtașu o

Progresul București—StiinU
Acei care, temîndu-se de ploaie 

și de vîntul rece, n-au venit ieri 
după-amiază la Stadionul Repu
blicii, au ce regreta: au „pierdut” 
unul din cele mai frumoase me
ciuri din acest sezon. Întâlnirea 
dintre Progresul București și 
Știința Timișoara a fost — de la 
un capăt 1a altul — dinamică, 
spectaculoasă, pasionantă, prin 
evoluția scorului, prin bogăția fa
zelor de poartă, prin incertitudinea 
rezultatului. Știința Timișoara a fost 
o plăcută surpriză; a jucat cum 
n-am văzut jucînd multe echipe în 
acest an: mereu ofensiv, luptând 

i pentru rezultat, într-un tempo viu. 
I Toate forțele jucătorilor s-au con- 
1 centrat către același scop: victo- 
• ria, pe care — pînă la urmă — 
I după un joc cu desfășurare dra

matică — timișorenii au obținut-o 
deplin meritat. In prima repri
ză — animată și de bună valoare 
tehnică — Știința n-a reușit să-și 
depășească adversarul deși — ca 
să folosim o expresie din box — 
a „punctat” mai mult. Ciosescu și 
Dinulescu au trimis spre poartă 
șuturi, care parcă ne anunțau spec
taculoasele goluri care aveau să 
vină în repriza a doua. Accentuata 
presiune a Științei la poarta lui 
Cosma, în primele minute după 
reluare, duce la deschiderea sco-

onosport
XI. L^gierâ — Vasas Budapesta 

(camp. R.P.U.)
XII. Salgotarjănl Bânyâzz — Dios- 

gydri Vasas (camp. R.P.U.) 
MECIURI DE REZERVA

A. Dinamo Buc. — Progresul Buc. 
(camp, tineret)

B. FI. roșie Arad — Avîntul Reghin 
(camp, tineret)

C. Știința Tim. — Loc. Tg. Mureș 
(camp, tineret)

D. Flacăra Ploești — Știința Cluj 
(camp, tineret)

Clasamentul la zi al campionatului 
categoriei A de fotbal din Republica 
Populară Ungară este publicat în 
Programul Pronosport nr. 84

Iată cum arată un buletin PRONO
SPORT cu 12 rezultate exacte la 

respinge cu dificultate. Pînă la 
sfîrșitul reprizei Secheș mai apără 
șuturile trase de Suru (min. 29 și 
31), Nicușor (min. 30), Băcuț I 
(min. 32), Neagu (min. 36), etc. 
După pauză, localnicii contraatacă 
periculos (Hulea și Constantinescu 
ratează două ocazii bune), dar oas
peții preiau inițiativa fiind hotărîțj 
să cîștige. Ei obțin 5 cornere (ra
port de cornele 9—0 pentru Dina
mo) dar nu le pot fructifica. In 
min. 90 Nicușor trage puternic, dar 
Secheș reține din nou.

Arbitrul T. Asztaloș (București) 
a condus formațiile:

AVÎNTUL : Secheș — Bartha. 
Katana, Toniță — Veszi, Farago — 
Nistor, Munteanu, Hulea, Feher, 
Constantinescu.

DINAMO : Birtașu — Toma, Bă
cuț II, Szoko — Băcuț I, Anghel — 
Magheț, Nicușor, Ene, Neagu, Suru.

In meciul echipelor de tineret, 
Dinamo București a obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (1—0).

Petru Trufia 
coresnondent

Timișoara 2-3 (0-0)
rului. In min 57 Brînzei șutează, 
de la peste 40 de metri, în bară. 
In continuarea fazei, oaspeții ob
țin corner. Boroș execută și, cu 
un salt splendid, Ciosescu reia 
cu capul în plasă. De la centru, 
mingea ajunge la poarta Științei. 
Ozon execută o lovitură liberă din 
marginea careului și Uțu respinge 
în corner. Din corner, balonul a- 
junge la centru. Boroș țîșnește 
printre Gică Andrei și Paraschiv. 
O cursă splendidă a extremului 
timișorean, o tentativă de fault 
nereușită a lui Paraschiv, un șut 
puternic pe lîngă Cosma și... 2-0. 
Meciul s-a jucat ? Nu ! Căci, deo
dată, Știința cade. Bucureștenii în
cep să stăpînească terenul. Bluj- 
dea îi pasează în careu lui Ozon 
și, cu o întoarcere de maestru, a- 
cesta trimite mingea în colț, sub 
bară: 2-1. Minutul 77 aduce ega- 
larea, prin șutul lui Blujdea și, 
mai ales prin nehotărîrea lui Uțu. 
Oaspeții fac acum țață cu greu 
ofensivei condusă de Ozon. Din 
învingători quasi-cerți, iată-i ame
nințați să părăsească terenul în
vinși I Cacoveanu ratează de pu
țin răsturnarea rezultatului, tră- 
gînd peste bară. Știința parcă re
naște. Jocul se apropie de sfîrșit, 
dar ritmul lui este la fel de în
drăcit. Minutul 87. Gîrleanu pri-

concursul SPECIAL din 16 noiem
brie 1955:

I. știința Cluj — FI. roșie Arad
(pronostic la pauză) 1

II. Știința Cluj — FI. roșie Arad
(pronostic final) T

III. Progresul Buc.-Știința Tlm.
(pronostic la pauză) X

IV. Progresul Buc. — Știința Tim.
(pronostic final) 2

V. Avîntul Reghin — Dinamo
București X

VI. Locomotiva Tg. Mureș — Di
namo Orașul Stalin 1

VII. Flacăra Ploești—Locomotiva
Constanța 1

VIII. Locomotiva Timișoara-C.C.A.
București 1

IX. Avîntul Reghin — Dinamo
București (camp, tineret) 2 

X. Loc. Tg. Mureș — Dinamo 
Orașul Stalin (camp, tineret) X

XI. Știința Cluj — FI. roșie Arad
(camp, tineret) 1

XII. Locom. Timișoara — C.C.A.
(camp, tineret) 2

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 167.tao buletine.

mește mingea, face o cursă scurtă 
și șutează puternic. Mingea zgu
duie bara, revine în teren și Dinu
lescu o trimite cu sete în plasă: 
3-2 I Știința Timișoara a cîștigat, 
totuși, meciul I

Știința, o echipă completă, a a- 
vut ieri cei mai buni oameni în : 
Dinulescu, Brînzei, Ciosescu, Gîr
leanu. De la Progresul, cel mai 
bun: Ozon. Ceilalți, în nota mo
destă a ultimelor jocuri.

PROGRESUL: Cosma-G. Andrei, 
Paraschiv, Soare-C'ocea, Șt’rbei-Co-

locomotiva Timișoara —C.C. A. București 2-0 (2-0)
TIMIȘOARA 16 (prin teielon). 

Feroviarii au jucat cu multă ambi
ție și dîrzenie, mai legat și mai di
namic și au meritat victoria. Echipa 
CCA a făcut un joc cu pase scurte, 
steril, lipsit de combativitate. In pri
ma repriză, Locomotiva a avut iniția
tiva, a dominat majoritatea timpului 
și a înscris golurile victoriei. 
In min. 26 Locomotiva deschide sco
rul. Bădea-nțu execută bine un cor
ner (al patrulea) și Ferenczi reia cu 
capul în plasă: 1—0. Peste patru 
minute feroviarii înscriu și al doilea 
gol. Izdrăilă îl deschide pe Bădeau- 
țu. Arbitrul de tușe semnalează — 
nejustificat — ofsaid și apărarea 
bucureștenilor se oprește,, deși arbi
trul de centru nu a fluierat. Bă- 
deanțu își continuă cursa și mar
chează: 2—0. CCA contraatacă și ob
ține primul corner în min. 32, dar 
fără rezultat. In schimb. Locomotiva 
ratează prin Covaci o ocazie bună în 
min. 40. In repriza a doua CCA a a- 
tacat mai mult, dar a jucat lent, fără

Flacăra Ploești—Locomotiva
PLOEȘTI 16 (pr n telefon) — 

Teren moale, spectatori 12.000. Ar
bitrul Eftimie Aurel (Orașul Stalin) 
a condus cu scăpări.

FLACARA: Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, Pe- 
reț — Zaharia, A. Teodorescu, Dră- 
gan, Bădulescu, Ghiță.

LOCOMOTIVA: Nebela — Doi- 
cescu, Stăncescu, Retezan — Mun
teanu, Tatomir — Vultur, Ispas, 
Cădariu, Manole, Sever.

In prima parte a jocului gazdele 
și-au subapreciat adversarul, au 
atacat sporadic și mai mult indivi
dual, fapt care a permis oaspeților 
să-și organizeze repede apărarea 
în momentele mai critice. In min. 
3, 7, 9, 10, 12 Ghiță (de două ori). 
Dragam. Zaharia și Bădulescu ra
tează de aproape. In min. 13, con- 
stănțenii beneficiază de primul cor
ner, pe care Sever îl execută afa
ră. In min. 18 Vultur îi driblează 
pe Topșa și pe Marinescu și din

Știința Cluj—Flamura
ORADEA 16 (prin telefon). — 

Rezultatul acestei întâlniri desfă
șurată pe terenul Metalul din lo
calitate, în fața a 5.000 de specta
tori, a fost pecetluit chiar din pri
mul minut cînd la capătul unui atac 
fulgerător, Munteanu care primise 
o pasă de la Suciu înscrie impara- 
bil de la 10 m. încurajați de gol. 
clujenii atacă insistent, dominînd 
timp de 15 minute. Apoi, trec la 
un joc defensiv presărat cu cîteva 
contraatacuri în forță și periculoa
se. In această repriză. Flamura ro
șie a fost superioară în cîmp, a 1®- 
gat jocul mai bine decît adversa
rul, dar n-a reușit să concretizeze 
numeroasele ocazii de gol din ca
uza liniei de atac care, a decepțio
nat. Serfozo (min. 8.26,41), Jurcă 
(min. 14, 27) și Ioanovici (min. 
32, 34) n-au reușit să concretizeze 
nici una dintre ocaziile avute. La

Lttcamoîiva Tg. Mureș - Dinamo Orașui Staten 3-0 (2-0)
TG. MUREȘ 16 (pun .claon de 

la trimisul nostru). — Victoria e- 
chipei gazde este în primul rînd 
urmarea dîrzeniei a convingerii cu 
care a acționat.

Locomotiva a început puternic și 
a acționat foarte hotărît în atac. 
Ea marchează de altfel primul gol 
în min. 10 cînd Jozsi execută o lo
vitură liberă din marginea careului, 
Stamate respinge cu pumnii, se 
produce învălmășeală și Vakarcs II 
împinge balonul în plasă: 1—0. 
Jocul se mai echilibrează. Mihai 
trage razant cu bara (min. 18). 
Apoi, Locomotiva revine în atac și 
păstrează inițiativa. E3 mărește di. 
ferența în min. 27, cînd după un 
schimb Publik-Jozsi-Vakarcs II-Jo- 
zsi ultimul trage cu efect la poartă 
și Stamate, vrînd să rețină balonul, 
îl trimite în poartă • 2—0. In min. 
30 Jozsi trimite balonul cu capul 
în bară, Vakarcs II îl reia tră > 
gînd puternic, dar Stamate apără.

Joși, Cacoveanu, Ozon, Smărăn- 
descu, Blujdea.

ȘTIINȚA: Uțu-Sbircea, Brînzei, 
Florescu.-Cojereanu, Nicolin-Gîr- 
leanu, Mazăre, Ciosescu, Dinules
cu, Boroș.

Arb. S. Segal a condus în gene
ral bine. El a greșit însă neicor- 
dînd Științei un gol perfect vala
bil, marcat de Dinulescu.

La tineret: Progresul-Știința 2-2 
(2-0)

RADU URZICEANU

trialitate. Locomotiva ieșe din de
fensivă în min. 54 cînd ratează — 
tot prin Covaci — o nouă ocazie. 
De subliniat că apărarea echipei CCA 
joacă mult la „ofsaid". In ultimele 30 
de minute CCA ratează multe ocazii. 
Caricaș trage în bară în min. 62, iar 
Tătaru’ trage „peste" în min. 74. O 
„bară" obține și Locomotiva prin Ți- 
găniuc (min. 75). Apoi Caricaș ra
tează din nou (min 77) și rezultatul 
rămîne neschimbat.

A condus corect L. Păunescu 
(Orașul Stalin) .

LOCOMOTIVA: Franciscovici-€or- 
buș, Androvici, Rodeanu-Gall, Fe- 
renczi-Dârăban, Izdrăilă, I. Covaci, 
Țigăniuc, Bădeanțu.

CCA: Toma-Zavoda II, Apo’zan, 
Dumitrescu-Onisie, Bone-Zaveda L 
Ivănescu, Alexandrescu, Tătaru, Ca
ricaș.

La tineret: 3—0 (1—0) pentru
C.C.A.

AL. GROSS

Constanța 2*0  (0-0)
apropierea porții trage, dar ușor, 
astfel că Roman culege balonul fără 
emoții. înaintarea Flăcării își revi
ne în min. 20, Zaharia îl pune in 
poziție de șut pe Drăgan care ra
tează o mare ocazie. La reluare 
ploeștenii intră mai hotărîți, atacă 
cu șase oameni (Pereț jucînd ofen
siv). In min, 78 Drăgan primeș e 
o pasă „printre" de la A. Teodores
cu și înscrie de la 6 m, jos în col
țul drept al porții: I—0 pentru 
Flacăra. Un minut mai târziu Dră
gan este lansat de Zaharia și în
scrie al doilea gol. In min 80, Se
ver este eliminat pentru injurii la 
adresa arbitrului. S-au remarcat: 
Roman, Pahonțu, Marinescu. Dră
gan de la învingători și Nebela, 
Cădariu, Stăncescu de la învinși.

Tineret: Flacăra Ploești — Loco
motiva Constanța 3—0 (1—0).
C. Scărlătescu și /. lordache, co< 
respondenți.

roșie UT.A. 1-0 (1-0)
reluare, inițiativa aparține arăde
nilor care presează insistent poar
ta apărată de Todor. După o pe
rioadă de aproximativ 20 minute, 
studenții se regăsesc, joacă mai 
calm și mai precis dar nici ei nu 
reușesc să modifice rezultatul. De 
menționat ocaziile lui Jurcă (min. 
50), Serfozo (min. 70), Avram 
(min. 82).

Gh. Osiac (Timișoara) a con
dus corect și autoritar echipele :

ȘTIINȚA : Todor — Szekely, 
Isac, Dobrescu — Nedelcu, Geor
gescu — Munteanu, Lutz, Avram, 
Suciu, Dragoman.

FLAMURA ROȘIE : Kiss—Szucs 
Dttșan, Farmati — Kapaș, Lupeș 
— Jurcă, Mercea, Ioanovici. Ser
fozo, Dumitrescu III.

Tineret: Știința Cluj — Flamu
ra roșie U.T.A. 3—I (2—0).

G. Dumitrescu 
corespondent

In min. 68 Locomotiva înscrie din 
ftou prin Vakarcs II care, primind 
mingea de la Catona aflat în pozi
ție clară de ofsaid, driblează pe 
Lazăr și marchează plasat. In ul
timele minute, Dinamo atacă mai 
mult, dar pe rînd Mihai, Boitoș, 
Radu Tudor și din nou Mihai pierd 
situații bune de marcare.

Arbitrul M. Cruțescu (București)' 
a condus bine în prima repriză. 
In a doua însă a comis o serie rie 
greșeli în aprecierea pozițiilor de 
ofsaid și a faulturilor.

LOCOMOTIVA: Stroe—Crișan, 
Nagy, Vakarcs I—Busch, Gierling 
•—Szasz, Jozsi. Vakarcs II. Catora, 
Publik.

DINAMO : Stamate—Rădulescu, 
Lazăr. Moarcăș—Cicerone, Florescu 
—Scorțan, Radu Tudor, Boitoș, Mi
hai, Ristin.

La tineret: Locomotiva—Dinamo
1-1 (1-0).

A. CALIN



In preajma iwitilniriî internaționale 
de gimnastică: R. P. R. — R. P. U.

Publicul sportiv bucureștean va 
avea din nou prilejul să asiste la o 
importantă întrecere internațională 
de gimnastică, ce se va desfășura 
sîmbătă și duminică în sala Florea- 
sca din Capitală. Reprezentativele 
de gimnastică ale R.P.R. întîlnesc, 
de această dată, reprezentativele 
R. P. Ungare, care după cum se 
știe de,!n un loc de frunte în ierar
hia mondială.

Componenții echipelor noastre de 
gimnastică sînt conștienți că întîl- 
nirea cu puternicile reorezentative 
ale R.P.U. constituie de fapt exa
menul lor cel mai greu din acest 
an. Uitînd de oboseala unui an de 
muncă, de antrenament ca și de 
bogata lor activitate competițională, 
gimnastele și gimnaștii din lotul 
R.P.R. s-au antrenat cu sîrguință 
și conștiinciozitate. în dorința de a 
obține un rezultat cît mai bun In 
această întrecere, cu un adversar 
foarte puternic.

In ultimii ani reprezentativele 
țării noastre s-au întîlnit de mai 
multe ori cu cele maghiare, în ca
drul diferitelor competiții interna

Observații pe margnea reuonii de box 
Dinamo - Combinata Lo comotiva - Știința

■ După cum se știe, reuniunile 
din cadrul campionatului republi
can oe echipe sînt organizate în 
diferite orașe ale țării în vederea 
popularizării cît mai largi a boxu
lui în rîndurile tineretului. In 
acest scop a fost programată du
minică la Oradea întîlnirea dintre 
Dinamo și combinata Locomotiva 
—Știința. Modul în care a fost 
organizată această reuniune nu a 
servit însă scopului propus. Gala, 
la care au participat o serie de 
fruntași ai boxului nostru, s-a des
fășurat în condiții cu totul im- 
proorii, în arena circului din lo
calitate. a cărui capacitate s-a do
vedit insuficientă pentru numărul 
spectatorilor, dornici să asiste la 
evoluția a două echipe fruntașe. 
In plus, arena era neîncălzită, 
prost luminată, în ea stăruind și 
un aer viciat, dăunător sportivi
lor. De asemenea, boxerii nu au 
avut la dispoziție măcar o încă
pere cît de cît adecvată pentru 
echipare, fiind nevoiți să-și facă 
încă:zirea — spre rușinea organi
zatorilor — pe un culoar în ime
diata vecinătate a grajdului cailor. 
Vina pentru această situație apar
ține organizatorilor reuniunii, co
lectivul Dinamo, cît și comitetului 
orășenesc C.F.S. și comisiei locale 
de box, care nu s-au străduit să 
obțină o sală în care această re
uniune pugi.istică să se poată 
desfășura în bune condițiuni. Vi
novat este și sfatul popular oră
șenesc, care nu a pus la dispoziț a 
organizatorilor un local corespun
zător.

■ Combinata Locomotiva—Ști
ința a procedat cu multă superfi
cialitate la mobilizarea componen. 
ților echipei. Astfel, sîmbătă di
mineața, din cei 10 boxeri ai for
mației erau prezenți la Oradea 
numai 6, în schimb se găseau de 
față cei troi antrenori. Pînă sea
ra. cînd s-a făcut cîntarul, au mai 
sosit doi. Totuși, echipa a rămas 
incompletă. Este inadmisibil ca 
două asociații fruntașe (Locomo

tiva și Știința) să nu poată de
plasa la o etapă a campionatului 
republican zece boxeri și să piardă 
astfel puncte prețioase prin nepre- 
zentare !

CONCURSUL INTERNATIONAL DE NATATIE
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 16 (prin telefoii). - 
Concursul internațional dc nata- 
ție, desfășurat în bazinul acoperit 
de la Moscova a luat sfîrșit. In ul
timele două zile ale întrecerilor 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : 200 m. bras bărbați: Golov- 
cenko (URSS) 2:41,7; 2. Miniaș- 
kin (URSS) 2:42,6; 3. Burov
(URSS) 2:44,5. 200 m. fluture băr
bați: 1. S. Graham (An.) 2:30,8;
2. Tumpek (Ung.) 2:32,3 3. Piro-
lley (Fr.) 2:36,6. 100 m. liber fe
mei: 1. Gyengc (Ung.) 1:06.8; 2. 
Szoke (Ung.) 1:07,6; 3. Van En- 
gelsdorf (Ol.) 1.08,1. 200 m. bras 
femei: 1. A. den Haan (Ol.)
2:55,3; 2. Gavriș (URSS) 3:00.3;
3. Grandy (An.) 3:01,1. 100 m. flu- 

ționale. Astfel, gimnaștii noștri au 
concurat alături de cei maghiari, în 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Hel
sinki, la Festivalul de la București, 
la campionatele mondiale din 1954, 
la Jocurile Mondiale de Vară și 
concursul internațional de la Buda
pesta din 1954 și, în sfîrșit. la Fe
stivalul din acest an de la Varșo
via. In toate aceste întîlniri repre
zentativele maghiare s-au dovedit 
superioare reprezentativelor noastre.

In țara noastră, ultima întîlnire 
directă cu reprezentanții R.P U. a 
avut loc în anul 1949 cînd s-au în
trecut insă numai echioele femini
ne. Victoria — atît ne echipe cît 
și individual — a revenit gimna
stelor maghiare.

Am vorbit mai sus de faptul că 
reprezentativele maghiare dețin în 
ierarhia mondială o poziție presti
gioasă. Intr-adevăr, rezultatele ob
ținute de gimnaștii maghiari, în 
ultimii ani, sînt foarte valoroase și 
alcătuiesc o carte de vizită dintre 
cele mai impresionante. Astfel, 
Margit Korondi deține titlul de 
campioană olimpică la paralele. 
Tot în cadrul Jocurilor Olimpice.

■ In programul reuniunii, la 
categoria semimijlocie figura me
ciul Linca (D)—Stoian (L-S). Pe 
ring. Linca a ciștigat... prin ne- 
prezentarea adversarului în timp 
ce Stoian a boxat cu Dragnea în 
limitele categoriei mijlocie ușoară. 
Stoian, vr’.nd să evite întîlnirea 
cu Linca, a așteptat rezultatul 
cîntarului și, văzînd că Linca a 
rămas la categoria lui. a luat ime
diat măsuri... să depășească cate
goria. Un prînz îmbelșugat cîte- 
va pahare cu apă in plus și- 
greutatea a fost deoășită. Aseme
nea procedee, care sînt dăunătoare 
sănătății sportivilor în general și 
nu cadrează cu mentalitatea spor
tivului de tip nou, trebuie com
bătute cu toată energia de antre
nori și nici de cum încurajate.

■ De data aceasta. D. Ciobota- 
ru n-a mai c'știgat prin neprezen- 
tarea adversarului. El s-a întîl
nit cu Al. Ghiță. Meciul a înce
put cu schimburi frumoase de lo
vituri, dar numai pentru cîteva 
clipe, continuînd apoi cu un soi 
de exhibiție în care nu se urmă
rește rezultatul. Pe drept cuvint. 
arbitrul de ring (Ghinescu) a dat I 
un avertisment ambilor boxeri 
pentru lipsă de combativitate. Re- • 
zultatul a fost că Ciobotaru a 
plasat un puternic croșeu de stin
gă în bărbia lui Ghiță. care a 
căzut la podea. Astfel, nici de 
data aceasta lui Ciobotaru nu i-a... 
„fost dat" să boxeze 3 reprize.

Vechea problemă și anume a- 
ceea că Ciobotaru nu are activi
tate competițională. din lipsă de 
adversari, se pune din nou. Comi
sia centrală trebuie să analiz ze 
această situație și să găsească o 
soluție pentru ca singurul nostru 
boxer „greu" de talie internațio
nală să poată avea meciuri la 
activ, pentru a-și desăvîrși pregăti
rea în vederea viitoarelor sale iu. ' 
tîtniri cu sportivii de peste ho
tare.

T. RABȘAN
Clasamentul după trei etape este ur

mătorul ■

1. C. C. A.
2. Dinamo
3. Prog. Ft. r
4. Metalul

C. Loc.-Știința
6. Voința + Constr.

3 3 4 0 63:4» 6
3 2 0 1 62:53 4
3 2 0 1 59:5» 4
3 1 0 2 59:5» 2
3 1 0 2 43:65 2
3 0 0 3 51 65 0

A LUAT SFÎRȘIT
ture femei ■ Liiomencxi (Ung) 
1:16,4; 2 Van Alfen (Ol.) 1:16,9;
3. Morton (An.) 1:17.2 400 m. li
ber bărbați: 1. Zaborski (Ung.) 
4.43,4; 2. Montserret (Fr.) 4:44.0;
3. Abovian (URSS) 4:48,4. 100 m. 
liber bărbați: 1. Roberts (An.) 
58,1 ; 2. Komarovski (URSS) 58,3; 
3. Balandin (URSS» 58,4. 1500 m 
liber - 1. Zaborski (Ung.) 18:55,3;
2. Lavrinenko (URSS) 19:04,0; 3 
Press (URSS) 19:12,4 Ștafeta 
4x100 m. liber femei: 1. Ungaria 
4:31,8; 2. Olanda 4:35.4; 3.
U.R.S.S. 4:44,5; 4. Suedia 4:45,3. 
Ștafeta 4x200 m liber bărbați: 1. 
U.R.S.S. II. 8:55,4; 2 U.R.S.S. I 
8:58,8; 3. Franța 9:01,7; 4. Suedia 
9:16,7; 5. Anglia ’ 9:16.8. 

în clasamentul individual compus, 
această gimnastă a ocupat locul 3. 
La campionatele mondiale din 1954 
desfășurate la Roma echipa femi
nină a R.P.U s-a clasat pe locul 
II. după reprezentativa Uniunii So
vietice, întrecînd echipa țării noa
stre, care a obținut atunci locul 
IV, cu aproape 20 p. Cu prileiul 
Jocurilor Mondiale de Vară din 
1954, echipele maghiare s-au cla
sat pe locurile II. In clasamentul 
individual, gimnastul maghiar A. 
Takacs a ocunat 'ocul I, iar gim
nasta Olga Tass, locul II. La apa
rate sport’vii maghiari au cucerit 
6-medalii de aur (cal -cu mîner, sol 
și sărituri — băieți — și paralele, 
bîrnă, sol — fete)

Această succintă prezentare a 
gimuaștilor maghiari nu are desi
gur pretenția de a fi putut spune 
totul despre ridicata lor valoare. 
Urmărind sîmbătă si duminică con
cursul ce va avea loc în sala Flo- 
reasca între reprezentativele celor 
două țări, iubitorii gimnasticii vor 
putea aprecia mai bine înalta clasă 
a sportivilor maghiari.

Azi sosesc m Capitală 
reprezentativele de g'mrnast’că 

ale R. P. Ungare
BUDAPESTA 16 (prin telefon).
In cursul dimineții de miercuri 

echipele masculine și feminine de 
gimnastică ale R.P. Ungare au 
plecat spre București unde vor in- 
tîlrri la sfîrșitul acestei săptămîni 
reprezentativele R. P. Romîne. Lo
tul este alcătmit din opt gimnaste 
și opt gimnașii, și e însoțit de 
Szego Dezso — președinte© fede
rației maghiare de gimnastică, an
trenorul de 6ba‘. Sa.rkani Istuan, 
Saota Lajos antrenorul echipei 
masculine. Arării Gyorgy. antre- 
nciru'l echipei feminine și Geresrii 
Laszlo — ziarist. Din lo’ul gim
nastelor fac parte : G'Myasn» Ka- 
ro'.y. Kw țese Alice. Ho wath le- 
ona. Bali'/o Gyorgyne, Nagy Mar
ta, Deva1 Friîth. Petio lanka și 
Korordj.piachine Margit.

Campioana olimpică Keîeli Ag
nes, fiind accidentată în întîlnirea 
cu reprezentativa Italiei care a 
avut loc duminică la Budapesta, 
nu a putut face deplasarea. Echi
pa R. P. Ungare este alcătuită dnn 
elemente valoroase, care au avut o 
comportare frumoasă în meciul eu 
’’alia. Nagy Marta. Kertesz Alice, 
Plachy-Korondi, și Gulyasne au 
ocupat locurile 2, 3, 4 și 5 în re
centa întîlnire cu gimnastele ita
liene Echipa masculină a R. P 
Unea, e este a'cătuită din Baran 
yavi Laszlo, Takacs Afilia, Kntise 
ra Gvorgy, Kemenyi Ferenc, Magy 
ar lanos, Pa-taki Ferenc. Vaikoy* * 
Fe-'-’C și Bekesi Sandor.

1:52,2; 3. Ivakim 1:52,4. 20 km.
marș: I. Junk I h 32:56 ; 2. Lavrov 
1 h 32:56,4. 100 m. femei; i, Vino
gradova 11,9; 2. Safronpva 12,1;
3. Itkina 12.1. 400 m. bărbați . 1. 
Igna iev 47,4; 2. Gorecev 49,0 ; 3. 
Supilov 49,4. 100 m. bărbați : 1.
Tokarev 10,5; 2. Bartenlîv 10,5. 
400 m. femei : 1. Lîsenko 56.2. Pe 
locul următor s-a clasat Otkalenko 
110 m. garduri: 1. Bulancik 14,7;
2. Stclearov 14,9. 80 ni. garduri :
l. Doljenkova 11,2; 2 Grhtvald- 
Ermolenko 11.3; 3. Go'ubniceaia 
11,3. Ștafeta 4x100 m. bărbați; 1. 
R.S.S. Ukraineană 41,8; 2. Mosc> 
va 41,8. Lungime bărbați: I. Cer- 
viak 7,38 m.; 2. Grigoriev 7,17 «n. 
Prăjină: 1. Cernobai 4.30 m. ; 2. 
Denisenko 4,30 m.; 3. Bulatov 4,30
m. ; 4. Petrov 4,30 m.

zile mai multe intilniri. La Șanhai, 
fotbaliștii sovietici au jucat cu echi
pa selecționată a orașului, obținînd 
victoria cu scorul de 3-6. La Nan
kin au ciștigat de asemenea cu 2-6.

La 13 noiembrie, eehipa Zenit a 
susținut o Întîlnire la Tianțin cu 
echipa feroviarilor chinezi (Locomo
tiva). Rezultatul a fost de 3-6 in 
favoarea echipei Zenit.
• La 13 noiembrie, echipa sovie

tică de fotbal a asociației Lokomo
tiv, care întreprinde un turneu in 
Indonezia, a susținut o nouă întîl
nire. in compania selecționatei ora
șului Medana, din insula Sumatra. 
Jocul a luat sfîrșit cu scorul de 9-0 
în favoarea fotbaliștilor sovietici.
• pekin, 16 (Agerpres). —
Joi Începe la Pekin un mare con

curs internațional de tir ia care par
ticipă 142 de trăgători din U.R.S.S.. 
R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, R.P.R., 
R.P. Bulgaria, R.P.D. Coreeană, R.P 
Mongolă și R.p. Chineză, sînt de 
asemenea de față observatori din 
R.D. Vietnam.

EchfM? reorezentative de gim- 
nas’îră R.p. Ungare vor sosi 
la București în cursul dimineții 
de cri.

Sport vii din R. D, Gsrwă 
și R. F. Germană vor part cipa 

intr-a singură formație 
la Jacurile Olimpice de iarnă

Zilele acestea au avut loc ,a Ber
lin convorbiri între reprezentanții 
comitetelor olimpice ale R. D. Ger
mane și R. F. Germane în proble
ma alcătuirii unei echipe unice a 
Germaniei, care să participe La 
Jocurile Olimpice din anul 1956.

După cum reiese din comunica
tul dat publicității duminică, s-a 
căzut de acord asupra alcătuirii 
unei echipe » întregii Germanii în 
vederea Jocurilor Olimpice de iar
nă, cît și asupra numărului de 
sportivi care vor lua parte la fie
care disciplină sportivă în parte. 
Reprezentanții celor două comitete 
olimpice s-au înțeles de asemenea 
și asupra unei embleme unice pe 
care vor fi înscrise cele cinci cercuri 
olimpice. Delegația sportivilor din 
Germania la cea de a VH-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarnă va fi 
alcătuită din 68 de persoane.

In comunicat se arată că discu
țiile au avut Ioc într-o atmosferă 
de bunăvoință și înțelegere reci
procă. De asemenea, este prevăzută 
o nouă întîlnire la 17 martie 1956 
în orașul Diisseldorf, pentru de
semnarea echipei unice a Germa
niei care va lua parte la Jocurile 
Olimpice de vară de la Melbour
ne

Echipa poloneză de box Gwardia întîlnește 
echipa asociației Dinamo

După cum s-a mal acaințat, as
tăzi Uux;.ează să sosească în țară 
echipa de box „Gwardia" din R.P. 
Polonă. Oaspeții vor susține două 
întîlniri la București în tovărășia 
ipugiliștilor noștri fruntași.

Lotul boxerilor polonezi este al
cătuit în majoritate din ele men « 
tinere, dar care se bucură de a- 
preeferi elogioase diin partea spe
cialiștilor. Printre aceștia se alls 
îtisă și cîțiva boxeri cunoscuți. I> 
pildă, semi mijloc irul Marian Pon an
ta _a făcut p®~te din reprezentativa 
R.P. Polone care a participat la 
czimiNonatele europene din acest 
an. El este un pugilist, tehnic, ră
piri și cu o mare forță în lovituri. 
De asemenea, boxerul de categorie

Domo Moscova—Sunderland (Anglia) 1-0 (0-0)
Autoritățile eegieze au interzis transmisia meciiitai 

uefitru ascultătorii din U.R.S.S.
Echipa de fotbal Dinamo Mos

cova, care, după cum se știe, se 
află în turneu în Marea Britani® 
a întîlnit, în cel de al doilea meci, 
echipa Sunderland, una din frun
tașele aciua'ului campionat englez. 
Fotbaliștii sovietici au ciștigat ln- 
tîlniirea cu scorul de 1-0 (0-0), 
■prin punctul înscris de II in în mln. 
87.

Publicul spectator din Marea Bri- 
tainie a acordat mult interes a- 
cestei întîlniri. Mai bine de 63.000 
de spectatori au urmărit jocul din
tre cele două echipe frufn-tașe. Un 
interes la fel de mare l-a stîmit 
rnlîlnirea si în Uniunea Sovietică. 
Pentru a face cunoscută ascultăto

Tumul internațional de șah de la Zagreb
ZAGREB 15 (Agerpres). —
In runda a 11-a a turneului in

ternațional de șah de la Zagreb s-a 
jucat una din partidele decisive, în. 
tre Smîslov, fruntașul clasamentu
lui și iugoslavul Trifunovic, unul 
din principalii săi adversari. In par
tida engleză, Smîslov, care a ju
cat cu albele, a atacat energic pe 
verticalele centrale și, printr-un sa
crificiu de figură, a străpuns apă
rarea regelui negru, obținînd vic
toria.

Ivkov ș ciștigat la Pire și Gligo-

CAMPIONATELE UNIONALE DE ATLETISM 
ALE U.R.S.S.

GALINA Z1BINA A REALIZAT 
UN NOU RECORD MONDIAL

MOSCOVA 16 (prin telefon), 
în ziua a doua și a treia a cam
pionatelor unionale de atletism care 
se desfășoară la Tbilisi, au fost în
registrate următoarele rezultate 
tehnice: Disc bărbați: 1. O. Gri- 
galka 55,50 m. (nou record al 
U.R.S.S.) ; 2. Bohanzev 52,28 ; 3. 
Matveev 51,89 m. Greutate femei;
1. G. Zîbina care, cu performanța 
de 16,67 m., a reușit să depășească 
vechiul record mondial, deținut 
tot de ea, eu 22 cm.; 2. Dolnikova 
15,82 m.; 3. Tișkevici 15,80 m. 
Pentatlon: 1. Ciudima 4749 p.; 2. 
Dolzenkova 4475 p.; 3. Grinvald- 
Ei molenko 4370 p. 800 m. bărbați : 
I. Osminkin 1:51,9; 2. Brazin

PE SCURT
• Echipele campioane de fotbal 

ale R.P. Ungare (Voros I.obogo) și 
Franței (Stade de Reims) se vor In- 
ttlnl la N noiembrie la Paris, in ca
drul sferturilor de finali ale „Cupei 
Campionilor Europei**.  Meciul re
vanșă va avea loc la Budapesta, la 
o dată ce se va fixa ulterior, lată 
și celelalte intilniri din cadrul sfer
turilor de finală: Partizan (Bel
grad) — Real (Madrid); Hibernian 
(Edimburg) — iDJurgartlen (Stock
holm) și Rapid (Vlena) — învingă- 
toarea dintre F.C. Saarbrdcken — 
F. C. Milano (meciul va avea loc la 
23 noiembrie în Saar). Datele întii- 
nirilor nu au fost tncă fixate.

o In cursul anului viitor se vor 
disputa in Europa cîteva intilniri 
de baschet de mare importanță. Ast
fel, la Budapesta, va avea loc intîl- 
nirea revanșă între echipele R.P. 
Ungare și Franței, iar la Paris echi
pa reprezentativă a Franței va in
timi echipa Republicii Cehoslovace.

A Echipa sovietică de fotbal Ze
nit Leningrad, care se găsește in 
R.P, Chineză, a susținut în ultimele 

muscă He.diika (adversarul lui 
Mircea Dobrescu de la turneul de 
box din cadrul Festivalului de la 
Varșovia), festul campion european 
Janusz Kasz-perczak și Henryk 
Wojciechowski se buou ă de un ex
celent renume. Kowalski, Mocek, 
Sulk. Bebis, Jurkowski. Korolewicz. 
Lasek și Juska completează puter
nica formație a echipei „Gwardia"

Prima retwi’une va avea loc sâm
bătă seara m sala Dinamo. Pugi- 
tiștii potone-j vor întilni echipa a- 
sociafioi Dinamo. In vederea aois- 
tc-i*  retniLnî. pugiliștii dinarnov'ști, 
■printre car^ se numără maeștrii 
sper ului Dumitru Cioiwta u. Ni- 
colae Linca, Ghetu Velicu ș: alții, 
se pregătesc c-u intens1 la te.

rilor sovietici des’ăwarea partidei, 
a făcut deplasarea în Marea Bri- 
tanie și un comentator sportiv al 
postului de radio Moscova, lată 
însă că autoritățile .engleze au in
terzis la Sunderland, ca de altfel 
ș: la Londra (cu prilejul mecului 
"'olverharnptom Wanderers-Binamo 
Moscova), trensmiiia partidei pen
tru U.R.S S. Această măsură arbi
trară a Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii a stîmit 
indignare printre cetățenii britani
ci. După cum re’atează ziarul 
„Manchester Guardian” deputatul 
laburist J. Baird a declarat că in- 
tențtanează să ridice în -parlament 
această problemă.

ric cu negrele la Fuderer, în timp 
ce partidele Matanovic—O'Kelly, 
Bertok—Filip, Porecca—Minev, Ra. 
bar—Udovcic și Dieckstein—Ghel- 
ler s-au terminat remiză. Două par
tide au fost întrerupte.

După 11 runde, marele maestru 
sovietic Vasili Smîslov continuă să 
conducă în clasament avînd 8 
puncte și o partidă întreruptă. Ur
mează Gligoric, Dieckstein și Ma
tanovic cu cîte 7 puncte. Trifuno
vic și O’Kelly au cite 6V2 puncte.
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