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H O T Ă R I R EA
Consiliului de Miniștri ui Republicii Populare Romine

ca privire la reducerea 
ale unor mărfuri

In anul 1955, s-au obținut noi succese pe linia 
dezvoltării continue a economiei naționale pe 
drumul socialismului.

Prin munca plină de elan șl patriotism a oa
menilor muncii de la orașe și sate, in frunte 
cu clasa muncitoare — sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Rom în — primul nostru plan cinci
nal a fost realizat pe ansamblul producției in
dustriale, înainte de termen — în prima jumătate 
a lunii noiembrie.

Ce urmare a creșterii an de an a acumulărilor 
bănești, bugetele au fost realizate excedentar, 
asigurînd finanțarea întregii activități economice 
și a acțiunilor social-culturate.

Toate aceste realizări economice și financiare 
au creat condiții pentru efectuarea unei noi re
duceri de (prețuri — a 2-a în acest an — la 
unele mărfuri de larg consum; încă în luna 
noiembrie a. c. a fost redus prețul mălaiului. 
Aceste reduceri de prețuri vor contribui la îm
bunătățirea nivelului de trai al clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare și intelectualității.

In scopul ridicării continue a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor muncii. Consi
liul de Miniștri al Republicii Populare Romîne

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. — De la data de 5 decembrie 1955, 
se efectuează următoarele reduceri de prețuri 
cu amănuntul:

Procentul 
de reducere

— Confecții din țesături de lină pen
tru bărbați (paltoane, raglane, 
pardesie, costume, sacouri etc.)

— Confecții din țesături de lină pen
tru femei (paltoane, raglane, par
desie, jachete, taioare, rochii etc.)

— Confecții din țesături de lînă 
(uniforme civile) în medie

— Mobilă din lemn (studio-uri, dor
mitoare, sufragerii, mese, scaune, 
dulapuri, mobilă pentru copii, mo
bilă pentru bucătărie etc )

— Pățării (în medie)
— Biciclete din producție internă
— Mașini de cusut din producție 

internă
— Patefoane •
— Ceasornice de mină •>
— Ceasornice deșteptătoare
— Aparate de. fotografiat
— Articole din porcelan și faianță 

fină
— Articole din policlorură de vinii „
— Poșete și serviete din piele artificială 15%

5%—24%

5%- 20%

10%

10% 
12% 
20%

10%
25%
10%
10%
10%

10%

prețurilor ca amănuntul 
de larg consum

— Articole de menaj din aminoplast 15%
— Articole de menaj din bachelită 15%
— Lacuri și vopsele 10%
— Jucării din lemn și textile 10%
— Lignit blocuri alese 25%
— Petrol lampant (în medie) 14%
— Săpun de rufe (în ' medie) 15%
— Săpun semitoaletă „Cheia" 16.6%

ART. 2. — De la data de 1 ianuarie 1956 ae 
efectuează următoarele reduceri de prețuri cu 
amănuntul: : •»
— Medicamente (în medie) 10%
— Manuale didactice, cărți științifice,

politice și beletristice (în medie) 10%
ART. 3. — Ministerul Comerțului Interior și 

Ministerul Culturii vor stabili, pe baza reduceri
lor prevăzute în prezenta Hotărîre, noile prețuri 
cu amănuntul, la mărfurile specificate la art. 1 
și 2 de mai sus.

ART. 4. — Ministerul Sănătății va întocmi 
listele de prețuri și lista taxelor farmaceutice 
astfeț ca la data de 1 ianuarie 1956 să se aplice 
noile prețuri reduse, conform prevederilor art. 2 
din prezenta Hotărîre.

ART. 5. — Ministerul Finanțelor, împreună cu 
Ministerul Comerțului Interior, vor comunica mi
nisterelor producătoare lista uniformelor civile 
din țesături de lînă ale căror prețuri se reduc, 
conform prevederilor art. 1 din prezenta Hotă
rîre.

ART 6. — Ministerul Culturii va organiza în 
luna decembrie 1955 „Luna cărții" în care inter
val se va acorda o reducere medie de 15%.

ART. 7. — Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Culturii și Ministerul Sănătății vor lua 
măsurile organizatc»ice necesare pentru aplicarea 
noilor prețuri la datele și în condițiunițe prevă
zute în prezenta Hotărîre.

★
Această reducere de prețuri este rezultatul 

succesele» obținute în dezvoltarea și întărirea 
economiei naționale. Pentru a asigura și în 
viitor condițiile efectuării unor noi reduceri de 
prețuri, este necesar să se ducă o luptă perse
verentă pentru sporirea necontenită a producției 
industriale și agricole, pentru ridicarea produc
tivității muncii și reducerea simțitoare a pre
țului de cost precum și pentru asigurarea unei 
rentabilități cît mai ridicate a întreprinderilor, 
folosindu-se cît mai deplin toate posibilitățile și 
resursele economiei noastre. Aceasta este singu
ra cale justă și posibilă a ridicării nivelului 
de trai material și cultural al poporului munci
tor. ' '!

Președintele Consiliului de Miniștri
CHIVU STOICA

Intîlniri decisive
în finala campionatului republican de șah

IntBniri de o deosebită impor
tanță în luipta pentru desemnarea 
viitorului campion s-au jucat în 
rundele a XV-a și a XVI-a.

Sîmbătă, atenția numeroșilor 
spectatori s-a concentrat îndeosebi 
în juru'l partidelor Troianescu—Bă
lăriei și R. AJexandrescu—Ciocîl- 
tea, care promiteau însemnate clari
fică!» în această luptă cu adevărat 
pasionantă Ele au fost de altfel și 
cele mai frumoase ale serii.

Irflrcm stil admirabil și-a con
dus partida maestrul internațional 
Troian eseu în fața celuilalt maes
tru internațional și fost . campion 
I Bălărrel. Din deschidere a rezul
tat o poziție care promitea o migă
loasă confruntare strategică. Pe ta
blă erau prezente șiruri de pioni, 
în jwrul cărora piesele dădeau o 
fina luptă pozițională. Troiaocscu

avea o puternică presiune pe flan
cul regelui, unde a și declanșat o- 
fensiva. In fața amenințărilor a4- 
bului, Bălănel a trebuit să se de
cidă 6a sacrificarea damei în schim
buri unui turn și a unei piese ușoa
re- In continuare, maestrul Treia- 
nescu și-a valorificat cu o tehnică 
exemplară și cu deosebită inventi
vitate avantajul căpătat. Atacînd 
mereu ou tempo figurile negre, el 
a obligat pe negru la o grea defen
sivă, terminată fără succes. In fața 
unui mat taiparabil, Băiăncf. a ce
dat la mutarea 50-a.

Foarte spectaculoasă a fast și 
partida R. Alexandresou—Ciocîltea. 
Ultimul obținuse un oarecare avan
taj în jocul de mijloc, pe care'însă 
n-a voiit să-l fofloaească pe căi li
niștite. La mutarea 19, negrul a 
inițiat un sacrificiu de figură'mai

curîmd dubios, după care a intrat 
înlr-o poziție destui de dificilă, în 
care piesa în minus eira compensa
tă de trei pioni. Poziția lui Ciocîl
tea era însă inferioară. Fostul cam
pion a găsit totuși o interesantă 
combinație care i-a dat bune con- 
trașanse, mai ales că adversarul 
său se afla în criză de tâmp- Par
tida s-a întrerupt în momentul cîrtd 
Ciocîltea avea posibilitatea unui șah 
etern. Ieri, cei doi jucători a>u a- 
nunțat arbitrul că nu vor mai re
lua jocul, con senwind rezultatul de 
remiză.

Dttatre celelalte partide de im
portanță pentru lupta din fruntea 
clasamentului, este de reținut că 
Reicher a făcut remiză cu Halic.

(Continuare în pag. a 2-a)

Ziua Constituției IJ.R.SJS.
La 5 decembrie, popoarele Uniunii Sovietice și, alături de ele, 

, oamenii iubitori de pace de pretutindeni, sărbătoresc împlinirea a 
19 ani de la adoptarea Constituției UJUS.S. Ziua de 5 decembrie 
1936 este înscrisă ca o dată memorabilă in istoria omenirii. Pentru 
prima oară a fost adoptată constituția unui stat al muncitorilor și 
țăranilor, stat în care exploatarea omului de către om a fost lichi
dată pentru totdeauna. Constituția sovietică reflectă marile cuceriri 
revoluționare ale popoarelor Uniunii Sovietice, conduse pe drumul 
unei vieți libere și feric:te de partidul comuniștilor. Constituția 
U.R.S.S. este constituția cea mai democratică din lume. Ea asigură 
o democrație reală în favoarea poporului, în favoarea celor multi, 
deosebindu-se astfel radical de constituțiile burgheze, al căror „demo
cratism" este destinat unui pumn de exploatatori. Constituție de tip 
nou, Constituția U.R.S.S .nu se rezumă la a proclama cele mai largi 
drepturi și libertăți, dar te și garantează. Dreptul la muncă, la odihnă, 
la asigurare in caz de accident și bătrinețe, libertatea întrunirilor, a 
presei, sint o vie realitate în orînduirea sovietică.

Exemplul însuflețitor pe care Constituția primului stat socialist 
din lume îl dă popoarelor în lupta lor pentru pace și libertate este 
uriaș. Popoarele Înțeleg că tot ceea ce s-a înfăptuit în Uniunea So
vietică, marile cuceriri puse în slujba omului și a bunăstării lui, pot 
fi pe deplin realizate și in alte țări. O strălucită confirmare a 
acestui fapt o constituie mersul avintat pe drumul socialismului al 
unor țări din Europa și Asia, printre care și țara noastră..

Sărbătorind Ziua Constituției U.R.S.S. sportivii sovietici, împre
ună cu toți oamenii sovietici, trec în revistă marile succese dobindite 
în anii care au trecut de ia proclamarea Constituției și pînă astăzi. 
Sportivii sovietici se mîndresc cu drumul glorios străbătut de spor
tul sovietic în acești 19 an:. Minunatele condiții pentru practicarea 
sportului, asigurate in U.R.S.S. prin Constituție, și-au arătat roadele. 
In Uniunea Sovietică s-a făurit nu numai cea mai largă, dar și cea 
mai puternică mișcare sportivă din tame. Sportivii sovietici au de 
spus un cuvînt hotărî tor în marea majoritate a competițiilor interna
ționale. Sărbătorind aniversarea Constituției U.R.S.S. sportivii sovie
tici silit hotăriți să aducă și de aici înainte noi victorii Patriei socia
liste, să contribuie cu noi realizări la măreața operă de construire 
a comunismului. •

PROGRESUL ORADEA PRIMA FINALISTĂ 
1B CUPA R. P. R. LA FOTBAL

Progresul Oradea— Dinamo București 2-1 (0-1)

ORAucA, 4 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). 10.000 spectatori 
au ținut să asiste la prima semifi
nală a Cupei R.P.R. disputată între 
Progresul Oradea și Dinamo Bucu
rești. Cei mai mulți dintre ei n-au 
părăsit stadionul, așteptînd Ia ie
șire pentru a saluta echipa lor fa
vorită, care a obținut un succes 
strălucit etiminînd din competiție 
pe recenta ciștigătoare a titlului de 
campioană a R.P.R.. Dinamo Bucu
rești.

Jocut a fost viu disputat, pasio- 
nind prin numeroasele faze specta
culoase la ambele porți, ca și prin 
evoluția scorului. Interesant de ară
tat este faptul că publicul orădean 
nu considera ca’ favorită în acest 
meci echipa sa, care a apărut, de
altfel, pe teren fără două elemente 
de bază, Vaczi și Țiriac. Dar și 
cu această echipă, formația Progre
sul a cîștigat, pentru că a jucat 
cu un elan nestăvilit, cu o mare 
putere de luptă, cu o excelentă pre
gătire fizică. întreaga echipă a fă
cut risipă de energie de-a lungul 
celor 90 minute de joc, apărîndu-se 
cu hotărîre și contraatacînd peri
culos, în special pe aripi. întreaga 
echipă merită felicitări și în deosebi 
I. Vărzan, Coman, Bartha, Cuc, 
Koszegi, Florea.

Dinamo București s-a resimțit de 
pe urma consumului de energie fi
zică și nervoasă din campionat, 
ca șt de pe urma absenței lui Nea- 
gu, din cauza căreia linia de atac 
și-a pierdut din coeziune. In plus, 
faptul că a luat conducerea in 
minutul 2, i-a făcut pe dinamo- 
viști să joace cu un aer de ușoară 
ingîmfare și să nu mai insiste cu 
atîta perseverență, cum a jucat, de 
pildă, în meciul cu Locomotiva 
Timișoara. In ultimele 10 mi
nute Dinamo forțează egalarea 
dar Progresul se apără organizat. 
Atacul dinamovist a ratat nume
roase ocazii prin Suru. Ene, Nicu- 
șor, iar apărarea și în special fun
dașii Szoko și Toma, au fost me
reu depășiți de Toth și Kiss, Bir- 
tașu a fost nesigur în intervenții, 
avînd o largă contribuție 1a mar
carea celui de al doilea gol al oră- 
denilor.

Jocul este început în forță de 
Dinamo care străpunge dispoziti
vul de apărare al Progresului. 
Chiar în min. 2 Nicușor trage prin 
surprindere de la circa 20 m„ Gheb- 
n-r încearcă să prindă balonul, dar 
nu poate decît să-l respingă pînă 
la Ene, care cu capul îl trimite 
în plasă, Este 1—0 pentru Dinamo

și bucureștenii atacă continuu. Dar 
Suru, Ene și Nicușor caută pre* 
mult cea mai bună poziție de șut, 
ușurînd sarcina apărării orădene. 
Progresul contraatacă periculos și 
în min. 16 Toth, după ce trece de 
Szoko, trimițe puternic pînă 1» 
Kiss, care, lăsat liber, trage ful
gerător pe lîngă bară. In duel cu 
Kiss, Toma acordă corner în min. 
17. Kiss execută toarte bine, min
gea ajunge la Florea, care reia 
plasat spre colțul porții. In ultima 
clipă Nicușor respinge de pe linia 
porții.

Dinamo revine în atac. Ene este 
faultat: lovitura de la aproximativ 
20 m. este executată de Suru peste 
bară. Dinamo obține apoi trei cor- 
nere consecutive (min. 31, 32, 34)j 
rămase fără rezultat. In plină do
minare dinamovistă, Kiss obține un 
corner: lovitura executată tot de el. 
este reluată peste bară de Coman. 
In min. 43 Ene scapă pe centru cu 
trei apărători orădeni în spate. II 
depășește în viteză, dar ezită să 
tragă, astfel că balonul este prins 
de Ghebner. v

La reluare tot Dinamo are ini- 
țiafiva, dar portarul orădean reține 
șuturile lui Bartha și Nicușor. ’In 
min. 64 Suru centrează dar mingea 
este scăpată pe rînd de Ene, Ma- 
gheț și Bartha. In min. 73, în duet 
cu Toth, Băcuț I îl faultează pe 
acesta în apropierea careului de 
16 m. Lovitura liberă este executată 
de Florea care trimite la Cuc, iar 
acesta înscrie plasat L— 1. Egala- 
rea dă aripi echipei brădene, care 
atacă însuflețit. Nu trec decît 2 
minute și în min. 75, Florea tl 
lansează în adîncime pe Kiss, a- 
cesta șutează puternic pe sus, Bir- 
tașu iese în întîmpinarea balonului 
și-I trimite cu pumnii la Toth. A- 
ccsta expediază mingea în plasă: 
2—1 pentru Progresul.

Dinamo surprins de întorsătura' 
neașteptată a rezultatului, atacă 
cu fundașii pe centru și cu Băcuț I 
în atac. Orădcnii se apără însă or
ganizat și reușesc să mențină pînă 
la sfîrșit rezultatul.

Arbitrul Kepich (Timișoara) a 
condus corect — cu unele greșeli 
în aprecierea ofsaidului — forma
țiile:

PROGRESUL: Ghebner-Vărzan. 
Coman, Barcu-Bartha, Crempan- 
schi-Toth, Cuc, Florea, Koszegi, 
Kiss.

DINAMO: Birtașu-Toma. Băcuț 
II. Szokb-Călinoiu, Băcuț I-Bartha, 
Nicușor, Ene, Magheț, Suru. .

S. MASSLER
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1 Pentru cei care au avut curiozi
tatea să strîngă rezultatele tuturor 
meciurilor internaționale de atle
tism desfășurate în ultimii ani, a 
reieșit limpede că numărul acestor 

j meciuri (feminine și masculine) 
disputate în decursul acestui sezon 
a ffrst cel mai mare care s-a întîl- 
nif vreodată în Europa. Apropierea 
celui mai mare eveniment sportiv 
al lumii — Jocurile Olimpice — a 
fos-t, desigur, unul din motivele 
care au stat la baza organizării 
atîtor întreceri în cursul acestui 
aii. Mai este vorba și de unele 
îrrtilnîri de tradiție (Eranța-An- 
glia; Suedia-Finlauda; R. Geho- 
slovacă-R.P. Ungară; Olanda-Bel- 
gia e’c.’j, ca și de dorința firească 
de a stabili un criteriu cît mai 
tobiectiv de ierarhie a valorilor în 
atletismul european.

-Ziarul nostru publică astăzi lista 
celor 71 de. meciuri ale anului 1955. 
Cu acest prilej este nimerii să fa
cem și o precizare: din această 
tfhtî* 1 lipsesc meciurile de juniori 
5r.terțări; țneciurile interorașe; ca 

zecile de concursuri internajio- 
Bale al căror număr total repre
zintă, de asemenea, un adevărat 
„record

specifice], Cornel Florescu (Cam
pionatele europene masculine de 
la Gand), N. Navasart (învățătu
rile sezonului trecut în caiac-cance), 
Radu Huțan (Din învățămintele 
Festivalului la caiac-canoe). Au 
fost prezentate și filme de specia
litate. Caiaciștii au asistat și la o 
lecție practică, prezentată de an
trenorul Pascu Dordfia.

Concluziile consfătuirii au 
trase de antrenorul de stat 
nel Florescu, care a insistat 
pr,a unor aspectercare trebuie 
se situeze pe primul plan al preo
cupărilor antrenorilor în anul care 
vine. Printre acestea: ridicarea de 
cît mai nnttte elemente tinere, dez
voltarea canotajului feminin, găsi
rea de mijloace noi în antrenamen
tul specific, mai mult accent pe 
pregătirea fizică generală, etc. A- 
ceastă consfătuire s-a dovedit foar
te ufiiă și binevenită. Din păcate, 
unii antrenori invitați n-au apre
ciat-o la înalta ei valoare și n-au 
participat la lucrările ei, fie to
tal, fie parțial.

dă s-au înregistrat rezultatele: 
Bălanei—Reicher 1—0, Urseantf— 
Breazu 1—0. Partidele Samarian— 
Gunsberger, Szabo — Rădulescu,
Voiculescu — Rusenescu, Seimea- 
nu — Drimer, Haîic — G. Alexam- 
drescu, Crețulescu — R. Alexan- 
drescu au fost remize. Partidele 
Ghițescu — Troianescu și Ciocfl- 
tea — Costea s-au întrerupt.

Iată clasamentul: 1. Ciocîltea
9'/î (1). 2. Troianescu 9 (2). 3—4 
Halic/Szabo 9 (1), 5—8 Bălanei. 
Reicher, Rădulescu, Gunsberger 9 
p. 9. G. Alexandrescu 8V2 (!)• 10 
Ghițescu 8 (2). 11. Urseanu 8 p.

Astăzi este zi de odihnă, iar 
mîine, începîtnd de la orele 8,30 
vor fi continuate partidele între
rupte.
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R.D. Germană—R.P. Bulgaria 67:39 
Franța—Olanda 57MS
JtD. Germană—Danemarca 7SU1
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pitoreasca

' Peronul gării Constanța a cu
noscut, de curtnd, aceeași animație, 
cure te întimpină -în zilele căldu
roase de vară, în plin sezon de... 
plajă. Zeci de tineri și tinere aș- 
Tep’fatt.'..trenull'caredvea 
te însă i 
te, pînâ _____________
vecinătatea Sibiului, la Păltiniș. 
Printre cei aproape 51) de partici
pant i la prima excursie populară 

■. de 10 zile, îi puteai întilni pe com- 
bainerul I. Stănoiu, pe tractoristul 
J. Broboană de la G.A.S. Mbșneni, 
pe taxatoarea Stefania Mihăilescu, 

. mulg'ătoarea Elena T-opală, de la 
G.A.S. Agigea, pe Năstase Pesta- 
eu, muncitor vaporeart:..

Fiecare dintre ei se pregătise cu 
inuită grijă pentru prima lut ex
cursie. Prima, din numeroasele ex
cursii de acest fel pe care le orga
nizează Direcția de Turism din 
C.C.S. în cinstea celui de al doilea 
Congres al Partidului-

— A fost una din acțiunile care 
s-au bucurat de cel mai mare stu- 
■^es, aflăm de la tov. E. Emirzian, 
responsabilul biroului local de 

’• rism din Constanfa.
Intr-adevăr, marele număr 

participanți, buna organizare 
■deplasării... au însemnat tot atîtea 
frumoase realizări.

Muncitorii agricoli de la G.A.S. 
foarta Albă, Agigea sau Moșneni, 
cei de la Energo-Combinat, de la 
Transporturi Comunale, sau de la 
■Direcția Regională Maritimă au 
dră't zile de adevăr a ă desfătare in 
această excursie. De acolo, din fru

ctuoasa cabană Păltiniș a trimis 
muncitorul Nicolae Barbu răvaș 
intr-unuț din satele Rcmanaților.

.....Să vezi draga mea, pe unde 
Umblu eu atum să te minunezi nu 
altceva! Tare-i frumoasa țara noa- 
:stră! Știi, m-am împrietenit aici

Zeci de tineri și tinere aș-* 
•a sd-l poar^ 
ari. minuna- 
tațiune *n

Trei noi recorduri R. P. R. la natație
Sîmbătă și ieri s-au desfășurat 

jja bazinul acoperit Floreăsca în
trecerile primei etape a campicna- 

țtului de înot pe echipe al orașu
lui București. Cele trei întîlniri 
^programate în această etapă s-au 
terminat cu următoarele rezultate: 
TTmamo — C.C.A. 68—45; Știința 
— Progresul 8!—59 ; combinata 
.TI. roșie+Construetorul-t-Metalul — 
Woința 76—64. -

In cele două zile de concurs 
:s-au obținut trei noi recorduri re
publicane și numeroase recorduri 

^personale. In continuu progres, 
Tlisabeta Bratu a corectat cu 2,6 
sec. recordul probei 200 m. fluture 
junioare categoria l-a și a II-a. 
Noul record 3:24,4. Elisa beta Bra- 
iu a avut o contribuție însemnată 
și la realizarea celui de al doilea 
record reușit în acest concurs. Fă
când echipă cu Aurelia Filoti, 
Anca Roseti și Elena Ghinea, ea a 

..dus la victorie ștafeta asocia^

AmH atletic 1955 (2)

MECIURI INTER NAȚIONALE.«

48*8
78:38 
61:45 
76:19
77:18
74:33 
68:38 
60:46

Suedia—R.P.F. Jugoslavia 
Norvegia—R.P.R, 
Anglia—B.F, Germană 
Anglia—R.P. Ungară 
Italia—R.P. Ungară: 
R.F. permană—CXlandș 
Franța—Anglia
R. Cehoslovacă-r-R.P. Polonă 
Suedia—Finlanda
R. Cehoslovacă—Anglia 
R.P. Polonă—Olanda 
p..D'. Germană—R.P., Polonă 
R.P. Polonă—Belgia 
R.D. Germană—Belgia
R.P. Bulgaria—Belgia 
R.P. Ungară—Suedia 
Italia—Franța
Italia—Austria 
Franța—Austria 
R.P. Ungară—R.P. Polonă 
U.R.S.S.—Anglia
Norvegia—Danemarca 
Belgia—Italia 
Franța—Elveția 
R.P.R—Franța

. R. Cehoslovacă—Franța . 
.Italia—Elveția
R. Ceh—R.P.' Ungară

BARBAȚ1

U.R.’S.S.—AngUa
Anglia—BJF. Germană B« 
P..P. Ungară—Anglia ;
R. Cehoslovacă—Anglia
R. Cehoslovacă—R.P. Ungară FT: 115 
•R.P. Ungară—Finlanda 
Finlanda—R.F. Germană
R.P. Ungară—R-P. Polonă 
R. Ceh.—R.P. Polonă
Suedia—R.F. Germană
R.F. Gerriiană—Italia 
R.R Germană—R.P.F. Jug.
R.F. Germană—Franța

U. , tt.......-a-..

MINUNATĂ

65:41
58:48
58:46
73:40
41:63
34:78 

66,5:28,5
55:51
52:53
57:27
52:5»

12002 
103:111 
122: 09 
100,5:104,5

93:119
122: 74 
119: 88 
122: 89

DRUMEȚIE
x-i.

^Sportul celor curajoși" cere multă îndemînare și suplețe. Iată un 
alpinist urcinduse pe un pere te

Zece zile de minunată drumeție! 
Excursioniștii constănțeni au ur
cat pe masivul .Bătrina" au po
posit prin pitoreștile așezări din 
împrejurimi, au admirat frumusețea 
de neuitat a Cheilor Cibinului, au 
cunoscut munca ți prietenia harni
cilor tăietori de lemne...

Minunate au fost și ceasurile pe
trecute la cabană. Răsfoind filele 
unuia din cele mai recente romane

Progresul m proba 4x100 m. mixt. 
Cele patru înotătoare au parcurs 
distan'a în 5:59.7 nou record de 
senioare. Vechiul record 6:00,0 a- 
parținea înotătoarelor de la Știin
ța. In sfîrșit, cel de al treilea re
cord a fost realizat fa capătul pro
feri 4x200 m, liber băieți. Compo- 
nenții echipei Știința: Marinescu, 
Blajek, Kroner, Chirvăsuță au a- 
dus deocamdată 
niori categoria 
Vechiul record 
și era 10:02,2.

recordul de ju- 
și II la 9:56,6. 
aparținea .tot lor

I 
le

Iată celelalte rezultate tehnice:
Ziua I-a 190 m. liber seniori: A. 
Măndotu 1.-W.9, 2. G. Biajec (ȘtHnța) 
1*1,8, 3. Șt. lonescu (C.C.A.) 1:03,2, 4. 
A. lonescu (Dinamo) 1*3,4; 200 m. 
bras seniori : 1. A. Oanțfi (Dinamo) 
2:48.9; 2. C. Chirvăsuță (Știința) 2:55,2;
3. Vlăduță Cristian (Dinamo) 2:58,3; 
400 m. liber senioare : 1. Ingrid Rothe 
(Știința) 6:28,4; 2. Mariana Iliescu (Di- 
namo) 6:«A; X Veronica Dodan (Ști
ința) 6:36,9; IM m. spate genie are i

Olanda—R.F. Germană (B) 
R.F.G. ' 
Elveția 
Franța
Franța—Finlanda
R.P. Un®ră—Suedia
Suedia—Finlanda
R. Cehoslovacă—Franț:
Finlanda—R.P. Polonă 
R.P. Polonă—Norvegia 
R.P.R.—Franța 
Franța—Elveția
R.D. Germană—R.P.' Polonă 161:111 
Franța—R.P. Polonă
Franța—Belgia
R.P. Polonă—Belgia 
Norvegia—R.P.R. _ ____
Norvegia—R.P.F. Jug. 
Norvegia—Danemarca
R.D. Germană—Norvegia

I

109:101
134: 73 

112:101 
122: 79

103:10$ 
258:137 
133: TO
106,5:105,5
107:105' 
134: 76

____ __________ _____ .
R.D. Germană—Danemarca 125: 87
R.D. Germană—R.P. Bulg, 127: 96 
R.D. Germană—Bi' 
R.P. Bulgaria—Be
Belgia—Olanda
Olanda—Belgia
Grecia—Italia --A-*- -k—

.123: 83 

197,5:220,5 
42: 63

în funcție de rezuftatrie-acestor 
meciuri 311 foșt stabilijg tot felul 
de clasamente ale țărflor euro
pene. . .’O?»

Pentru anul 1956, a avut loc re
cent la Frankfurt pe Main, ședința 
de calendar a comisiei europene 
din I.AA.F. Calendarul întocmit cu 
acest prilej pentru anul 1956 este 
cel mai bogat, din toate, în tot fe
lul de întreceri cu caracter inter
național.

sau gindind îndelung înainte de a 
muta „calul" pentru a evita... ma
tul, fiecare dintre excursioniști a 
cunoscut o odihnă binemeritată 
după oboseala urcușului de peste 
zi. Sînt doar cîteva frlnturi din 
noianul de fapte, care vor stîmi 
multă vreme amintiri frumoase în 
mintea celor care au trăit aceste 
zece zile de minunată drumeție...

1. Mihaela Popescu (Știința) 1:33,1;
2. Sanda Platon (C.C.A.) 1:34 1; 3.
Ingrid Rotha (Știința) 1:36,1; IM m. 
flutnre sestearea 1. Elena Ghinea 
(Progresul) 1:34,3; 2. Eltsabetă Bratu 
(Progresul) 1:35,1; 3 Ileana Petrescu 
(Constructorul) 1:37,2. Zina a II-a: 14» 
metri liber senioare : 1. Ingrid Rothe 
1:28,0, 2. Mariana Iliescu 1:20,9, 3.
Marin Kassovitz (Constructorul) 1:31,5;
4. Eiisabeu Bratu 1:22,9 5. Veronica 
Dodan 1:22,8. 490 m. liber seniori: 1. 
Șt. lonescu 5:14.5, 2. A. lonescu 5:18.7,
5. A. Măndoiu 5:219; 260 m. bras se
nioare: Z. Maria Ouatu (Progresul) 
3:13.8; 2. Astrid GObel (Știința) 3:28,3;
3. El. Vltan (Voința) 3:30,6; 190 m.
spate seniori: 1. Șt. lonescu 1:16,0; 
2. C. Llehiardopol (C.C.A.) 1:17,3; 3. 
Ov. lonescu (Fl. roșie) 1:17,8; 299 m.
fluture seniori: 1. M. Olaru (Dinamo) 
2:53,9; 2. P. Lovasz (C.C.A.) 2:57,8;
S3 m. Hber băieți : 1. Ion Marin
29,6; t. Marin Schwab 29,8; 8. Mircea 
Flruță 30,6 (toți trei din Centrul de 
antrenament); 59 m. liber băliețl: 1. 
G. Peroiaeanu (Fl. roșie) 32,8; 2. E.
Voicu (Progresul) 33,3; 3. A. Rothman 
(Avintul) 33.5; 50 m, Hber fetițe: 1. 
Mihaela Popescu 35,2; «. Dan Maria 
36,9; 3. Astrid Wechter (Știința) 37,9.

G. N.

afi
CWerința pe țară

î ceatrale de heatei și pMmj

i ai asociațiilor sportive.

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în Capitală lucrările conferin
ței anuale pe țară a Comisiei Cen
trale de Hochei și Patinaj. Au 
luat parte membrii Comisiei Cen
trale, antnșăiori, arbitri, activiști ÎD 
domeniul hocfieTuIui și patinajului 
delegați ai asociațiilor sportive. 
Doiă ce tov. J. .Șufer aidat dtife 
raportului de activitate pe 1955 
al Comisiei Centrale, s-au pus nu
meroase întrebări și s-au purtat vii 
discuții privitoare la raport, și — 
mai ales — la activitatea în dome
niul sporturilor pe gheață — în ge
neral — în țara noastră.

Discuțiile nurtate au, relevat nu
meroase aspectemeroase aspecte importante ale

• tivitățK în aceri domeniu. S-a
1 ac-

S-a «- 
ratat — de exemplu — că sportu
rile pe gheață au rămas ,mult în 
tțrma celorlalte dfecfpfifle? Aceasta, ■ - 
fiedin cotiza condițiilor atmorferice 
nefworabile, cît și din xfăuza lipsei _
de spruin și interes din partea ce- unor mai intense' legături cu străi- 
!qf ’ mai iniifee dinise asociațiil£ț k? ’Uătatea^IW special în ceea ce pri-

de

sportive. De altfel, această lipsă 
de interes a asociațiilor sportive 
pentru sporturile pe gheață a fost 
ilustrata de faptul că numai 4 a- 
sociațîi au găsit de cuviință să-și 
trimită delegați la conferință.

O altă lipsă în activitatea 
pînâ acum este aceea că — aștep- 
ttndu-se construirea unui patinoar 
artificial — comisiile regionale de 
specialitate, colectivele sportive, an
trenorii, n-au căutat șâ folosească 
posibilitățile locale, de utilizare a 
gheții naturale, ceea ce a dus la o 
stagnare, în ultimii ani, a ridicării 
de cadre tinere. Lipsa cadrelor ti
nere, foarte accentuată în hochei 
șl patinajul viteză, este deosebit de 
resimțită în special în patinajul 
artistic. Una din importantele con
cluzii ale conferinței este aceea a 
necesității stimulării și îmbunătă
țirii activității în unele regiuni din 
Moldova (Suceava, Iași, Bacău), 
unde există largi posibilități, dar 
unde organele locale chemate să 
facă acest lucru nu acordă spriji
nul necesar. O altă problemă care 
a «tat în centrul discuțiilor a fost a- 
ceea a bazelor sportive, a amena
jării terenurilor de hochei și pati-

Consfătuirea antrenorilor de canotaj
Joi, vineri și sîmbătă s-a ținut 

în Capitală o importantă consfă
tuire a antrenorilor de canotaj din 
București și din colectivele spoeti-- 
ve sindicale di<n întreaga țară, con
sfătuire organizată de secția sport 
« GCS și de inspecția de sporturi 
nautice din CCFS. In cadrul aces
tei consfătuiri, o serie de antrenori 
au dat rapoarte de activitate pe 
acest an. au făcut observații criti
ce asupra activității generale de 
canotaj și au prezentat sugestiile 
lor pentru activitatea de viitor. Cî- 
țiva antrenori fruntași au ținut 
scurte dar utile comunicări în le
gătură cu diferite concursuri in
ternaționale la care an participat 
sau cu probleme de actualitate. Au 
vorbit antrenorii: S. Zetinschi (De
spre concursul de la Griinau . și 
Pregătirea de iarnă a canotorilor), 
Z. Torok (Concursul iniernațional 
de la Bled), Z. Benedek (Con
cursurile de canotaj academic din 
cadrul Festivalului), P. DÎngă (Or
ganizarea și viața unei secții de 
canotaj din URS S'), Fr. Cserhat- 
ti (Probleme legate (^materialele

' tMTtlNTRI DECISIVE ÎN
FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE ȘAH

(Urmare din pag. J)

Partida trecuse foarte rapid intr-un 
fmaJ de turnuri egal, Urseanu a 
cîștigiat la Costea prin depășirea 
timpului de gîndire, într-o poziție 
în care ultimul nu mai avea mu
tări eficace. Rădulescu a cîștsgat 
priratr-UM atac violent în fața hi: 
Gunsberger, la mutarea 28. In po
ziții relativ echilibrate s-au între
rupt partidele Rusenescu—I. Szabo 
și Breazu—Ghițescu.

In partidele întrerupte Crețu- 
lescu—Samarian și Q- Alexan- 
drescu—Seimeanu jucătorii cu alb 
au avantaj, far între cea dintre Dri- 
mer și Voiculescu, negru» stă mai 
bine.
L Aseară, în cea de a XVI-a rtm-

naj. In această direcție, comisiie 
locale s-au izbit în multe cazuri 
de indiferența unor consilii centrale 
de asociație sau a organelor Sfatu
rilor Populare. Mulți vorbitori au 
arătat că este necesară o mai mare 
producție de materiale sportive spe
cifice patinajului și hocheiului, pre
cum și o mai justă și uniformă re
partizare a lor la magazinele spor- 

•,Hve i,ț
Sub aspect tehnic, s-a arătat ne

cesitatea de a se face antrenamente 
de patinaj și hochei pe tot timpul 
anului, după metodele avansate șo- 
vietice, și nu numai cu cîteva săp- 
tămîni, „în asalt“, înaintea sezonu- 
ițai. Una dintre concluziile impor
tanțe? ale discuțiilor a fost și aceea 
a necesității ridicării de noi cadre 
de antrenori și arbitri în cele două 
discipline înrudite, precum șf a^n- 
bimătățirii muncii celor existenți. 
In acest doraeniț^ s-a resimțit lipsa

vește primirea de material docu
mentar.

In munca Biroului Comisiei Cen
trale au fost găsite importante lip
suri în ceea ce privește: lipsa de 

► legătură cu terenul, neactivizarea 
membrilor comisiei centrale din 
provincie, slaba activitate a colegii
lor și subcomisiilor. De toate aceste 
lucruri s-a ținut seama la alcătuirea 
planului de muncă pe 1956.

Din partea C.C.F.S. a vorbit tov. 
director Gh. Smoleanu, care a ară
tat o serie de măsuri și acțiuni care 
vor fi luate, în baza discuțWor con
ferinței, pentru îmbunătățirea ac
tivității de hochei și patinaj.

Membrii noii Comisii Centrale 
sînt următorii: Președinte: Cioroiu 
Răducanu. Vicepreședinți: Iancu 
Traian, Andrei Șor. Membri ai Bi
roului: Dorina Kahane, A. Blănaru, 
M. Flamaropol, I. Lupu, FI. Gă- 
mulea, Al. Voiuțchi, Mioara Morțun,
I. Șufer, Fl. Marinescu, Radu Ur- 
ziceanu, Al Teodorescu, Z. Csaka. 
Membri: I. Florescu, M. Kahane, 
Maria Georgescu, M. Korch, Gh. 
Păsculeț, Liviu Sîngeorzan, Elemer 
Pall, Nicolae Lewy, Ad. Pop, Ad. . 
Horos, Iosif Bodo, D. Ramură, An
drei Rusu, Carol Habermann, Carol 
Gall, Iuliu Gall, Const. Fodor, M. 
Șuteu, Manuil Haivas, P. Ițicovici.

(>
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Fiecare folosește paleta care-i convine!

COMUNICAT

Este știut că avantajele princi
pale ale jocului cu burete sînt sur
priza, noutatea, rapiditatea, servi
ciile eu efecte felurite, „tăieturi
le" variate și apărarea mai eficace; 
dezavantajul principal este un mai 
redus control al mingii '(cu excep
ția buretelui defensiv).

Condițiile ce trebuie îndeplinite 
■ pentru a fi un bun „buretist” sînt: 
posedarea unei Tehnici complete, 
folosirea avantajelor specifice bu
retelui, o concepție modernă de 
joc, bazată pe apărarea de aproape 
de masă, combinată cu atac și con
traatac și, în general, practicarea 
unui joc cît mai variat. Dar, dacă 
un jucător îndeplinește aoeste con
diții, el poate obține rezultate ex
celente și fără a juca cu burete. 
Iată de ce majoritatea jucătorilor 
și jucătoarelor cu o tehnică com
pletă nu au nevoie să utilizeze bu
retele pentru a obține rezultate op
time, preferind cauciucul Obișnuit, 
ctrzimți, care le permite menține
rea unui joc sigur. Printre aceștia 
se situează Angelica Rozeanu, An
dreadis, Sido (care a încercat un 
timp și jocul cu burete), surorile 
Rowe și, de curînd, tînărul nostru* 
maestru al sportului Gantner. Ex
cepție fac unii jucători cu aptitu
dini speciale, care’ pol folosi 1a 
maximum avantajele buretelui. ob- 
ținînd astfel un pitii) de valoare 
față de jocul lor practicat fără, bu- 
,rete (Flisbetg, Doliiner, Stipek, 
Reiter, etc.).

Dacă în 1052 factorial: hotărîtor 
al victoriei japonezului Satoh a 
fost noutatea, începînd din 1954. 
Ia Londra, menținere;) supremației 
japonezilor la bărbați s-a datorat 
calităților lor fizice excepționale 
(moM’ităte. viteză în executare) 
cît și puterii lor-de luntă. In 1955 
ța Utrecht, tehnica unilaterală a 
japonezilor — care au jucat ex- 

, clusiv în ofensivă — a permis ti- 
nor jucători compleți ca — prin 
apărare sistematică, completată eu 
atacuri și contraatacuri decisive — 
să-i depășească, avantajul burefe- 
lui nemaiavînd un rol hotărîtor. La 
echipe, Amdreadis și Sido n-au 
pierdut la nici ,un japonez, iar la 
Simpla bărbați,1 cu excapția cam
pionului mondial Tanaka, care și 
el a fost aproape de înfrîngere în 

. fatn iugoslavului Vogrinc, toți cei
lalți japonezi au fost eliminați de 
^adversari cu o tehnică completă, 
bazată pe o bună apărare și a- 
tacuri decisive: Tomita, Ogimura 
și Tamasu au pierdut în ordine, la 
Lench, Somogy și Gantner.

ta întregul sezon 1954-1955 
(pînă la Utrecht) iugoslavul Doli- 
nar și suedezul Flisberg au fost 
victorioși în majoritatea concursu
rilor dim Europa, nu datorită ex
clusiv buretelui, ci jocului lor mai 
ofensiv și mai variat decît al ma
jorității (adversarilor. La Utrecht 
însă, Drdinar a fost mult depășit 
în viteză și mobilitate de japone
zul Tanaka, iar Flisberg, acționtad 
prea prudent, nu a mai beneficiat 
de avantajele specifice buretelui.

Maeștrii cehoslovaci Stipek și 
Tereba adoptînd buretele fără a-și 
modifica tehnica, -nu au adus ni- 
mic nou. Mai mult chiar, Tereba sînt materialele permise și care nu 
nu a înregistrat mei rezultatele pe Probabil că buretele va fi lăsat 
care le-ar fi ftaftt *tefrțiite ’fără să ..trăfescf* âtSurf dcreauciucflf
burete. Dacă jocul variat și rapid 
al lui Stipek a căpătat un plus de 
valoare, în schimb Stipek nu mai 
are aceeași siguranță la mingile 
de pe masă (semizbor).

Adoptarea de către Reiter a bu
retelui i-a adus, în țară, o creștere

Cluj și Reșița au terminat la egalitate la box
CLUJ 4 (prin telefon). In cin

stea celui de ai II-lea Congres al 
Partidului s-a desfășurat în sala 
Filimon Sîrbu, în fața a 1.500 
spectatori, o interesantă gală de 
box între selecționatele Cluj și 
Reșița. Intîlnirea s-a încheiat du 
un rezultat egal (7—7). Iată rezul
tate tehnice:

Cat. muscă Pop (C) face meci 
nul cu Stan Traian (R). Cat pană; 
Sauper (R) b.p. Mihalic Fr. (C)_. 

valorică datorită noutății, căci la , 
început el a practicat cu «buretele 
exact același joc ca și înainte. Trep
tat însă, profitînd de avantajele 
vitezei mingii (viteză căpătată cu 
ajutorul buretelui), învățînd servi
cii ou efecte și întărimdiiși atacul, 
Reiter a cîștigat simțitor în va- ; 
loare.

Jucătoarele japoneze au dominat 
adversare puternice, ca Wertl și 
surorile Rowe, nu datorită exclusiv 
buretelui, ci calităților fizice, ■ Si 
dîrzeniei lor. Totuși: ele n-au con
stituit niciodată un pericol pentru 
campioana mondială Angelica Ro- 
zeanu, posesoarea unei tehnici 
complete, pentru care nici o jucă
toare cu burete nu a reprezentat 
o problemă.

Am încercat să scot îp evidență 
faptul că paleta ca burete ml acor
dă avantaje prin însăși -rfiateri'a din ; 
care se compune, ci câ-roadele bu
retelui sînt în fllnc'ie de priceperea ■. 
jucătorului, de pregătirea sa teh
nică și tactică și uneori de lipsu
rile adversarului.

Buretele nu joacă singur, cam 
au crezut la apariția lui unii ju
cători mai slabi care l-au adoptat ’ 
cu entuziasm, sperînd că le va a- 
duce victorii «deosebite1; rj turtad, 
proaspeții ,,buretiști“ br-au dat 
seama că este o greșală să joci cui 
burete -a^îta timp cît nu ai o te'n- 
nică formată. întrebuințarea tim- ‘ 
purie a buretelui frînează tehnica 
jucătorului, îl deformează, redueîn- 
du-i „simțul mingii”. Jucătorul 
care n-a obținut siguranța, utili
zând paieta cu cauciuc obișnuit nu 
o mai dobîndește nici cu burete.

■Observațiile de pînă aici se re
feră exclusiv la avantajele și dez
avantajele buretelui privite prin 
prisma intereselor individuale ale 
jucătorilor.

Din punct de vedere al intere
sului general al tenisului de masă 
ca sport, nu se poate afirma că 
apariția buretelui, cu toată fră- 
mmtarea și îngrijorarea jucători
lor și tehnicienilor n-a ajutat la 
dezvoltarea tehnicii și preocupări-. 
lor tactice. ,,Pericolul” buretelui a 
obligat pe fiecare să se pregătea
scă și să se acomodeze cu jocul 
mai rapid și cu efectele variate. 
Jucătorii frirvtași și-au completat 
astfel tehnica; șf astăzi putem spu
ne că teama înfringerilor în fața' 
unor adversari inferiori care ar 
folosi buretele, nu trebuie să mai 
existe. Poate că tenisul de masă 
a avut și <fo suferit în ceea ce 
privește spectaculozitatea, unde 
partide între „buretiști” păcătnind 
fie prin pasivitatea ambilor jucă
tori, fie prin excesul de ’ greșeli 
provenite din graba de a prelua 
inițiativa.

Dacă am vrea să dăm un răs
puns la întrebare: ,,Cu sau fără 
burete?” cred că răspunsul ar pu
tea fi: ^Fiecare folosește paleta 
care-i convinel”, iar Federația In
ternațională de Tenis de Masă, la 
viitorul ei Congres, reexanîinînd 
problema interzicerii buretelui, nu 
▼a găsi — «poate — o soluție regu
lamentară, căci ar fi greu de pre
cizat într-o formulare limpede cere 

I

obișnuit cu zimți, pînă va dispare 
de la sine, ca uu capitol care a 
adus multă frămîniare printre ju
cători1 și tehnicieni și-multe de
cepții printre campioni...

VICTOR MARCH 
antrenor

Cat semi ușoară: Costescu (C) 
face meci nul cu Goldemberg (R). 
Cat. ușoară: N, Brînzeanu (R) 
b. k.o. I. Balaș (C), M. Vișoiu 
(C) face meci nul cu Gh. Gui 
(R). Cat. mijlocie: St Kuhn b. 
dese. III Gh. Dănilă (R). Cat 
semi grea: D. Stupa ru (C) b.p. 
St. Marcoviceanu (R).

V. Cacoveanu 
corespondent

Se aduce la cunoștința tuturor 
colectivelor sportive cu secții de 
fotbal că vizele anuale pentru ju
cători se fac după Cum urmează:

9—17 decembrie 1955: Regiunea 
Pitești' și Constanța; 12—17 de
cembrie 1955: Regiunea Suceava; 
19—24 decembrie 1855: Regiunea 
Stalin; 26—31 decembrie 1955: 
Regiunea Bîrlad și Iași; 3—7 ia
nuarie 1956: Regiunea Hunedoara; 
9—15 ianuarie 1956: Regiunea ti
rade»; 16—21 ianuarie 1956: Re
giunea Autonomă Maghiară; 23— 
28 ianuarie 1956: Regiunea Cluj; 
6—11 februarie 1956: Regiunea 
Arad; 13—18 februarie 1956; Re
giunea Baia Mare; 20—25 februa
rie 1956: Regiunea Craiova; 5—10 
martie 1956: Regiunea Timișoara; 
12—17 martie 1956: Regiunea O- 
radea Și Ploești; 19—24 martie 
1956: Regiunea Bacău; 26—31 
martie 1956: Regiunea și orașul 
București.

Ferdinand Wittman șiC.C.A. 
vitâtHW în cidoerosul 

de ieri
Ișri, s-au desfășurat ta Capitală 

întreceri de ciclocros, organizate in 
bune condițiuni, de către colectivul 
sportiv Progresul C.P.C.S. și comi
sia orășenească de ciclism. Întrece
rile au prilejuit lupte sportive in
teresante.

Traseul a1eș de organizatori a 
supus pe participant unui examen 
destul de dificil și a constituit, 
totodată, un bun prilej de populari
zare a sportului pedalei în cartie
rele Floreascș, Pipera și Băneasa. 
. In proba rezervată .juniorilor, 
Mircea Dumitrescu (Voința) a ob
ținut o- victorie categorică, între- 
cînd în ordine pe Torras Ohartesian 
(Științaî. D. S'tănescu (Voința), N. 
Belciu, M. Marinescu și I. Constan- 
tinescu, de la Știința.

Cursa feminină a fost caracteri
zată de lupta sportivă dintre pro
tagonista probei, Maria Bisâc (Pro
gresul C.P.C.S.) și Constanța Făl- 
ticeanu (Progresul F.B.). Maestra 
sportului Maria Bisac s-a dovedit 
superioară și a obținut o victorie 
detașată. După Constanța Fălticea- 
nu, clasată pe locul doi, au termi
nat în ordine : Sofia Hofman (Pro
gresul F.B.), Cornelia Visarion 
(Prpgresul C.P.C.S.) și Radu Ioana 
(Asociația Surdo-muți).

La semicurse, studejftul Șt. Con- 
stantinescu (Știința), după un duel 
înverșunat cu I. Brăharu "(Voința) 
a tfecut primul linia de sosire, cîș- 
tigînd încă o cursă în acest sezon. 
Brăharu a ocupat locul doi. urmat 
de Andrei Magdu (C.CA.), Ian 
Florian (CCA), Ion Stoica (CCA), 
Gh. Nițu (Știința) și T. Țane (Ști
ința).

In proba avansațiloT, studentul 
Gh. Dumitrescu ia conducerea de la 
plecare imprîmînd cursei r.n tempo 
deosebit de viu. Pe a doua parte 
a probei, însă, el este depășit și în 
frunte se instalează F. Wittman 
jpare se detașează necontenit, cu

WbS
toate eforturile depuse de I. Mora- 
ru și A. Famciu. Moraru se apro
pie, la un moment dat, simțitor de ; 
F. Wittman, dar acesta găsește su
ficiente resurse spre a-și asigura o 
victorie detașată. j

Rezultatul tehnic: 1. F. Wittman 
(C.C.A.) 27'47”; 2. Ion Moraru
(Progresul C.P.C.S.) 28’27”; 3. A. 
Faniciu (Metalul) 28’55”; 4. N.
Pelcaru (C.C.A.); 5. N. Stepanian 
(C.C.A.); 6. Gh. Dumitrescu (Ști
ința). Cupa „In cinstea celui de al 
II-lea Congres al Partidului” a fost 
eîștigată de cicliștii de la Casa 
Centrală a Armatei. Pe locul doi 
s-a clasat formația de la Progresai 
C.P.C.S.

EM. L

1. Actele necesare ptntru viza 
anuală sînt: a) carnetul de colec
tiv al jucătorului; b) fișa perso
nală vizată de Inspecția de Fotbal 
pe anul 1955; c) tabel nomma.1 cu 
raiîHefecți- pronumele jucătorilor ,și 
numărul carne'ulu: de cokdtiv;

2. — Pentru efectuarea de noi 
legitimări se vor prezenta urmă
toarele acte: a) tabel' nominal care 
să cuprindă: numele și pronumele 
jucătorului, data și locul nașterii, 
locul de producție, funcția, numele 
părinților, ștampila și semnătura 
președintelui de colectiv; b) decla
rația jucătorului că n-a mai fost 
legitimat; c) buletinul de identi
tate sau certificatul de naștere; d) 
carnet prevăzut cu fotografie, eli
berat de colectivul sportiv: e) două 
fișe personale (pe una din ele va 
fi aplicată fotografia jucătorului).

Legitimările pentru jucătorii noi

Concursuri de atletism în cinstea Congresului Partidului
« inupjustea celui de al. II-lea 

Congres .al Partidului, Comisia re
gională de atletism București a or
ganizat la Giurgiu o competiție de 
triatlon. Locul întîi pe echipe a 
fost cucerit de asociația Progresul 
cu 75 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Recolta 133 p.; Voința 158 
p.; Locomotiva 171 p.; FI roșie 196 
p. Cu ocazia acestui concurs s-a 
desfășurat și o cursă de marș pe 

f>8 km. care a fost eîști«ită de Alex. 
Lungu (Procesai 'Giurgiu). Rezul

Dîn problemele schiului
De curînd a avut loc la Sinaia o 

consfătuire în care s-aii discutat 
probleme legate de organizarea ac
tivității sportive din această locali
tate. La această consfătuire, la 
cate au luat parte președinții colec
tivelor sportive și sportivii frun
tași din Sinaia, s-a discutat și pro
blema dezvoltării schiului. Astfel, 
colectivul Metalul „I. C. Frimu” 
a fost reprezentat de antrenorul de 
schi Constantin Ciocoiu, președin
tele colectivului I. Toader, absen
ted. A reieșit că acest colectiv nu 
se preocupă îndeajuns de activi
tatea schiului. Luînd Ciivîntul, an
trenorul Ciocoiu a recunoscut că 
planul de pregătire a schiorilor din 
acest colectiv este foarte „vag”. 
Secția de schi este lipsită de spri
jinul colectivului, în schimb, echi
pei de fotbal i se acordă toată a- 
tenția. Și în alte colective sportive 
din Sinaia se remarcă o situație 
asemănătoare ta ceea ce privește 
schiul.

Dar la această ședință s-a discu
tat și despre inițiativa de a se or
ganiza centre de schi, în care pre
ocuparea cea mai frumoasă să fie 
pregătirea copiilor.

Corespondenții noștri Paul Dia- 
eonescu și Nicolae Pahonțu, ne 
anunță din această localitate că 
au început lucrările de amenajare

INFORMAȚII ©onosport

lata cum arată un buletin PRONO
SPORT cu 12 rezultate exacte la con
cursul 48 din 4 decembrie 1955:

I. Progresul Oradea—Dinamo 
București 1

II. Anulat —
III. Vasas Budapesta—Honved

Budapesta X
IV. Gyori Vasas—Klnizsi Bp X
V. Turbine Erfurt—Motor Zwic

kau 2
VI. Lokomotive Stendhal — Wis- 

muth Karl Marx Stadt 2
VII. Rotation Babelsberg — Rota

tion Leipzig 1
VIII. Aktivist Brieske Ser.ftem- 

berg—Einheit Dresden 1
IX. Dinamo Zagreb—Steaua ro

șie Belgrad X
X. Velej Mostar—Spartak Su- 

botița 1
XI. Beogradski Sport Klub—Haj- 

duk Split 1
XH. Vojvodina Novi Sad—Parti

zan Belgrad 2
A. Voro» Lobogo—Pecsl Dozsa i 

st fac în tot cursul anului cu în
cepere de la 15 aprilie 1956.

Trecerea jucătorilor de fotbal 
diwte-un colectiv în altul se va 
face conform deciziei nr. 835 a 
Ccmitdtului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliul sde 
Miniștri.

Comitetele regionale C.F.S. vor 
putea delega unui sau mai multi 
tovarăși care vor prezenta acteie 
tuturor colectivelor sportive din 
regiunea respectivă.

Se pune în vederea colectivelor 
sportive și tuturor comitetelor CFS, 
că nici un colectiv sportiv nu va 
putea participa la o competiție ofi
cială în anul 1956 fără a avea 
jucătorii legitimați cu carnetele 
de colectiv- sportiv vizate de Ser
viciul de Legitimări din C.C F.S.

SERVICIUL DE LEGITIMĂRI 
FOTBAL DIN C.C.F.S/C.M.

tatul său (15:48,0) reprezintă wn 
nou record regional.

• Consiliul regional al asociați -i 
Dinamo din Oradea a organizat in 
cinstea Congresului un concurs ce 
atletism pe echipe pentru elevii șco
lilor din Oradea. Competiția a f»st 
eîștigată de echipele Școlii Tehnice 
de Cooperație: 76 p. (la băieți) și 
75 p. (la fete).

Concursul s-a bucurat de un fru
mos succes deși timpul a fost com
mie* nefavorabil unor asema^a, în
treceri. (V. Mihoc, corespondent).

a pîrtiei de coborîre de la Vîrfr1 
cu Brazi. Pînă acum, sportivii 
colectivului Progresul Sinaia « j 
depus 127 ore de muncă votanta*;., 
luîndu-și angajamentul să termine 
lucrarea pînă Ia 4 decembrie De 
asemenea, ei au făgăduit să-i a- 
jute și pe sportivii de la colectivele 
Metalul și Voința.

★

De curînd a avut loc în Capitală 
o ședință organizată de secția 
sport a Consiliului Central ăl Sin
dicatelor, la care au luat parte an
trenorii de schi din asociațiile sdot- 
tive sindicale. Cu acest prilej, a 
fost prelucrat programul competi
țiilor de schi pentru noul sezon, au 
fost prezentate amănunte în le-rii- 
tură cu alcătuirea programelor de 
pregătire, ținînd seama de datele 
diferitelor întreceri.

De la comisia centrală 
de popice

Biroul comisiei centrale de popice 
a hotărît din motive tehnice schim
barea locului de desfășurare a fi
nalei campionatului republican in
dividual de popice, de Ia Timișoara 
la București în zilele de 8—11 de
cembrie 1955.

Meciul I dlr. programul concursu
lui nr. 49 (etapa din 11 decembrie) 
este finala Cupei R.P.R. : Progresul 
Oradea—C.C.A. sau Locomotiva G'ri- 
vița Roșie. Particlpanțil care vor 
„merge" cu Progresul Oradea vor in
dica 1, Iar cei care vor merge eu 
C.C.A. sau Locomotiva vor lr.diea 2, 
deși finala va avea loc la București.

★
La cererea participanților și în do

rința de a da posibilitate tuturor con- 
curențllor de a lua cunoștință de condi
țiile de participare și atribuire a pre
miilor concursului anexă pe luna de
cembrie, la care se va acorda 1 auto
mobil IFA, 2 ceasuri Schaffhausen șl 
1 aparat de fotografiat tip Kor.tax, 
I. S. Pronosport comunică :

Pot lua parte la concursul anexă 
din luna decembrie toți acei care au 
depus cu regularitate buletine pe nu
mele lor la 3 din cele 4 concursuri 
ale lunii, în condițiile normelor spe- 
£jale difuzate de I. S. Pronosport.



Echipele Dinamo Bucuroșii (masculin) și Știința I.C. F. (feminin) 
campioane ale tării la baschet 7

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandinavici

Cu jacurile desfășurate ieri în 
Capitală și în țară, campionatele 
republicane de baschet au luat sfîr- 
șit.

Ultimul act al întrecerii, găzduit 
de sala Floreasca din Capitală, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de en
tuziasm, în fața a peste 4.000 de 
spectatori și prin întîlniri care au 
corespuns așteptărilor ținând în
cordată atenția publicului prin di
namismul lor și prin interesanta 
evoluție a scorului.

Afirmația este valabilă nu numai 
pentru meciurile masculine, ci și 
pentru intîlnirea feminină Știința 
I.C.F. — Știința Cluj, deși rezul
tatul final nu o arată : 56—40 
(24—18) în favoarea echipei Ști
ința I.C.F., care la capătul acestui 
meci cucerea pentru prima oară 
titlul de campioană a țării, titlu pe 
care îl deține din 1953 Știința Cluj.

Ca și în meciurile disputate în 
ultimele etape, studentele buctireș- 
tene s-au dovedit din nou a fi bine 
pregătite din toate punctele de ve
dere, (antrenor profesor Leon Teo- 
dorescu) în jocul de ieri ele făcîn- 
du-se remarcate în special prin vi
teza și siguranța în execuția ac
țiunilor tactice. Din lotul întrebuin
țat îri partida susținută ieri de e- 
chipa campioană a țării, Ștefania 
Tomescu, Teodora Simionescu, Hit- 
de Weissenburger-ESrdogh, Zamfi
ra Belu, Violeta Zăvădescu, Ele 

na Dragomirescu-Tintorescu, Irlna

GHEORGHE PETRESCU $1 MARCEL RUSESCU NE VORBESC 
DESPRE TURNEUL VOLEtBALIȘTILOiit ROMiM H» FRANȚA

O deplasare peste hotarele țării 
prilejuește întotdeauna multe a- 
mintiri, de obicei plăcute și, desi
gur, bogate și foarte prețioase în
vățăminte. Voleibaliștii care nc-au 
reprezentat țara în turneul recent 
efectuat în Franța, s-au înapoiat cu 
o scrie de impresii și învățăminte. 
Vom încerca să redăm cîte ceva 
dintr-o convorbire pe care am a- 
vut-o cu unul din cei mai tineri 
componenți ai reprezentativei noas
tre, Marcel Rusescu și cu antreno
rul echipei, Gheorghe Petrescu.

— ,.A fost un turneu cu adevărat 
frumos, ne spune Marcel Rusescu. 
La Paris am fost călduros primiți 
de reprezentanți ai legației țării 
noastre și de membrii federației 
franceze de volei. Despre meciul cu 
echipa națională a Franței nu mai 
am ce spune, deoarece ar însemna 
să repet ce au spus colegii mei 
de echipă. Roman și Medianu. La 
Paris am vizitat o serie de expoziții 
șt monumente celebre. Am vizitat, 
de pildă, galeriile de sculptură și 
pictură de la Ltivrii, precum și ce
lebrul Versailles. Am văzut într-a- 
devă'r lucruri frumoase, care ne-au 
impresionat muit.

După Paris, am început un turneu 
lung și tare obositor. -Vă imaginați 
că nu e chiar atît de ușor să par
curgi în fiecare zi un drum destul 
de lung cu trenul, să doimi în fie
care noapte în alt oraș, să susții zil
nic cîte un meci și, în plus, șă faci 
demonstrații. Este foarte adevărat 
că pretutindeni am fost primiți cu 
multă bucurie și simpatie. In fie
care oraș am fost întîmpinați de 
oficialitățile locale, am fost invitați 
la recepții (organizate de obicei la 
primărie), am vizitat monumentele 
sau clădirile mai importante. La 
Nimes, de pildă, am vizitat o are
nă construită pe timpul romanilor 
pcnlni întrecerile dintre gladiatori. 
Si acum arena „se ține" bine și 
poate adăposti peste 25.000 de 
spectatori. Trebuie să știți însă că 
acum arena găzduește lupte de 
tauri, organizate în timpul verii, 
„competiții" care aduc mari beneficii 
pentru organizatori. Am vizitat de 
asemenea „casa vinurilor" din Bor
deaux, unde am fost invitați să 
gustăm din celebrele vinuri de Bor
deaux. Cel mai bine ne-am simțit 
însă Ia Lyon, unde personalitățile 
orașului, precum și susținătorii vo
leiului ne-au înconjurat cu deose
bită simpatie. Aci, am jucat la „Pa
latul de gheață" unde de obicei se 
joacă hochei pe gheață. De as:ă 
dată gheața a fost acoperită cu un 
podium, așa că s-a putut juca și 
volei, dar la o temperatură cam 
scăzută. Mai trebuie să amintesc 
de vizita pe care am făcut-o la 
redacția reVislei . Miroir Spfin " 
(la înapoierea în Parts). In rest,

Boidog, Clara Szepessy, s-au evi
dențiat primele trei. De la Știința 
Cluj, s-au remarcat Elza Szebestien 
și Elisabeta Cristea

In campionatul feminin s-au mai 
disputat următoarele meciuri : Lo
comotiva C.F.R. București — Fla
mura roșie Tg. Mureș 94-68 (41-39), 
Știinta Invățămînt — Flamura ro
șie Oradea 70-43 (34-21), Progre
sul Tg. Mureș — Progresul Arad 
42-34 (17-19), Progresul Oradea — 
Constructorul București 43—46 
(24-30).

In urma acestor rezultate clasa
mentul final se prezintă astfel:

Știința I.C.F. Buc. 19 19 
Constr. Buc. 
Locomotiva Buc. 
știința Cluj 
Prog. Oradea 
Prog. Tg. Mure» 
Știința înv. Buc. 
FI. roșie Oradea 
FI. roșie Tg. M. 
Progresul Arad

1» 15
18 14

9
*

>
4 14
IU

ÎS 
1» 
19 
u 
u*• 1» • u

« 1929— 652 36
3 191»— 70S 33
4 1195— 753 32
9
9
9
9

ssz— 768 27
94»- «94 27
74*— 789 27
922- 998 27 
693—1931 22 
763—1303 21
«39—1197 U

Ultimele două au retrogradat.

DINAMO BUCUREȘTI PENTRU 
A TREIA OARA CAMPIOANA 

REPUBLICANA

Intîlnirea dintre echipele Dinamo 
București și C.C.A. a fost o veri-’ 
tabilă finală, așa cum se prevăzuse, 
învingătorul nefiind decis decît în 
ultimele minute <le joc
Jocul a început în nota de dominare 

ce să mai spun: a fost frumos, 
cred că am făcut o bună propfan- 
da pentru volei și mă bucur ca am 
învins echipa Franței, aflată de 
astă dată într-o formă excelentă".

Antrenorul reprezentativei țării
noastre, Gheorghe Petrescu, ne-a

. vorbit mai mult despre comporta
rea echipei de-a lungul întregului 
lurneu.

— „Am văzut de astă dată echi
pa Franței, cu adevărat, în plenitu
dinea forțelor. Jucătorii francezi au 
fost de nerecunoscut. Au avut o 
combativitate excepțională (este a- 
devărat că și publicul a contribuit 
la aceasta), făcînd, în special, în 
linia doua un meci mare. Jucătorii 
noștri au fost oarecum surprinși 
de elanul francezilor, dar și-au re
venit și au pus ștăpinire pe joc. Noi 
ne-am axat acțiunile pe trăgătorii 
cei mai în formă la acest meci (Ro
man, Mitroi și Nicolau) și am fă
cut un joc sobru, fără acțiuni ris
cante. In felul acesta , am putut 

. „trece" de apărarea foarte bună 
a echipei franceze și cred că pu
team cîștiga cu 3—1 dacă nu se: 
accidenta Medianu.

Celelalte meciuri, susținute la 
Lille, Bordeaux, Beziers, Nimes, 
Montpellier, Lyon, Oullins, precum 
și demonstrațiile efectuate după 
fiecare meci, au fost reușite și au 
fost apreciate de numeroși specta
tori.

Despre jucători, pot spune că, în 
general, s-au comportat bine. Acest 
lucru s-a văzut în special la meciul 
cu reprezentativa Franței. Trebuie 
să spun însă că pe „parcurs" s-au 
observat deficiențe, dintre care 
unele destul de grave. Astfel. 
Derzsi, un jucător foarte iînăr, cu' 
mari posibilități, nu a confirmat 
așteptările. El nu a reușit în nici 
un moment să se ridice la valoarea 
arătată în cursul antrenamentelor 
dinaintea plecării în Franța, Mihăi- 
lescu a fost inconstant; în meciul 
cu echipa Franței nu am putut 
pune bază pe el. Rusescu nu a fost 
eficace și mi s-a părut “că se fe- 
lește să-și asume răspunderea pen
tru acțiunile proprii. Nicolau a fost 
bun în atac, dar foarte nesigur în 
apărare,

Cred însă că aceste deficiențe nu 
ne vor împiedica să realizăm un re
zultat frumos și o comportare bună 
in meciurile pe care le vom susține 
‘P . blfllunea Sovioțică și în R.P. 
Chineză. Voleibaliștii sovietici au 
început de pe acum pregătirile în 
vederea campionale'or mondiale din 
anul viitor și după cîte știu sirii 
intr-o forma bună. De aceea, ne 
așteptîm (a un mecj greu, în care 
putem totuși avea o comportare 
frumoasă cu condiția însă ca toți 
jucătorii să lupte din toate pute
rile". 

a dinamoviștilor care, prin aruncări 
precise de la semi-distanță și dis
tanță își creează un avaintaj die 3-4 » 
coșuri și conduc aproape toată re
priza întîia, spre sfîrșitul căreia în
să echipa C.C.A. reface din handi
cap, la pauză scorul fiind 43—39 
pentru Dinamo.

După pauză, jocul se echilibrează 
din ce în ce mai mult: pe de o 
parte pentru că dinamoviștii trag 
mai rar la coș de la semi-distanță, 
iar pe de altă parte deoarece-echi
pa C.C.A. își construiește cu din ce 
în ce mai multă atenție acțiunile 
ofensive. Egalarea se produce în 
minutul 28: 50—50, de aci încolo 
echipele conducînd pe rînd și mani- 
lestînd posibilități egale de a ter
mina victorioase. La 56—56, scor 
cu care s-a intrat în ultimele trei 
minute, era clar că va învinge echi
pa care va da dovadă de mai mult 
calm și care va folosi un „tir" mai 
precis la coș. Această echipă a fost 
Dinamo București care, jucînd 
prompt pe contraatac, controlînd a- 
tent balonul și speculînd unele gre
șeli ale jucătorilor de la C.C.A., a 
luat conducerea, realizînd un avan
taj de cinci puncte. In ultimul mi
nut de joc echipa C.C.A. a avut 
posibilitate să egaleze și chiar să 
cîștige, dar n-a reușit aceasta din 
cauza impreciziei în aruncările li- 

. bere.
Partida ia sfîrșit cu rezultatul de 

63—61 în favoarea echipei Dinamo 
București (antrenor Alexandru Po
pescu), care prin această victorie a 
reușit să cucerească pentru a treia 
oară titlut de campioană a țării. O 
victorie meritată,, rod al bunei pre
gătiri și al muncii susținute pentru 
care merite au toți jucătorii din lo
tul dinamovist folosiți ieri: Em.
Răducanu, C. Cojocaru, L. Kary, 
Dan Niculescu, M. Răducanu. Gh. 
Constantinide, L. Nagy. Dintre 
aceștia, s-au evidențiat în mod 
deosebit Em. Răducanu (cel mai 
bun de pe teren), C. Cojocaru și 
L. Kary. De la C.C.A.: M. Ebrdogh 
Ai. Fodor și Niculescu.

LOCOMOTIVA P.T.T. VA JUCA 
ȘI ANUL VIITOR IN CATEGO

RIA A

Intîlnirea dintre Locomotiva 
P.T.T. și Progresul F.B. s-a ter
minat cu rezultatul de 46—40 (19—• 
20) în favoarea primei echipe, care, 
și-a păstrat astfel locul în cate
goria A, din care au retrogradat 
Progresul F.B. București și Știința 
lași.

Celelalte întîlniri desfășurate în 
cadrul campionatului masculin s-au 
încheiat cu următoarele rezuRațe; 
Dinamo Tg. Mureș — Știința I.C.F.
63—59 (30—27), Progresul Orașul
Stalin — Progresul Tg. Mureș 71— 
82 (32—40), Știința lași — Di
namo Oradea 0—20 (neprezentare).

Clasamentul campionatului repu
blican, alcătuit fără rezultatul me
ciului Știința Timișoara — Con
structorul Cluj (netransmis din cau
za unui deranjament telefonic) este 
următorul:
Dinamo Buc. 
Știința Ai.C.r. 
Progr. Tg. M. 
Dinamo Oradea 
Constr. Cluj 
Loc. P. T. T. 
Progresul F.B. 
Știința Timișoara 
Prog. o. Stalin 
Dinamo Tg. M. 
Știința Iași

22 18 4 1409—1034 4»
22 17 5 1531—1174 39
22 19 6 1339—1223 39
22 15 7 1397—1265 37
22 12 19 1263—1237 34
21 11 19 1827—1237 32
22 19 12 1218—1275 32
22 9 13 1213—1399 31
21 9 12 1976—1239 39
22 8 14 1235—1312 28
22 4 19 1226—1431 26
22 2 29 1999—1479 23

FOTBAL FESTE HOTARE
FOTBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI ÎN EGIPT

Ieri s-a disputat la Cairo prima în- 
tiinire dintre reprezentativa orașu
lui Moscova și cea a Egiptului. Vic
toria a revenit selecționatei orașului 
Moscova cu scorul de 2-0.

R. P. UNGARA

BUDAPESTA 4 (prin telefon). — In 
penultima etapă a campionatului ma
ghiar de fotbal s-au înregistrat urmă
toarele rezulta'e : Gydri Vasas—Ki- 
rdzsi 1-1 (1-0), Veros Lobogo—Pecsi 
Dozsa 1-0 (0-0). Palotas a marcat sin
gurul gol în ultimele minute! Vasas 
Bp.—Honved 1-1 (1-1). Au marcat : 
Csordas și Rocsis. In repriza a doua a 
dominat Vasas. Dozsa Bp.—Szomba- 
thely Torckves 4-2 (4-0), Vasas Izzo— 
Csepeli Vasas 1-0 (1-0)., Diosgydri Va
sas—Leg’erd 2-1 (0-1), Dorogi Banyasz- 
Salgotarjani Banyasz 3-1 (2-0).

R. D. GERMANA

BERLIN 4 (prin telefon). — In etapa 
de îeri a campion a'ului de toamnă al

STOCKHOLM (Prin telefon). — 
lari a început in s<ala Erilwialh una 
dintre cele mai mari din Capitala 
Suediei, campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandinavici.

După cum s-a mai anunțat la a- 
ceste întreceri participă jucătoare și 
jucători cunoscuți ca Linda Wertl, 
Eva Koczian, Ann Haydon, Ivan 
Andreadis, Stipek, Dolinar, Haran- 
gozo, Szepessy, Gyetvay, Leach 
Fliesberg și alții. Țara noastră este 
reprezentată la această importaintă 
competiție de Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller, Matei Gantner, Tiberiu 
Harasztosi, Paul Pesch și Mircea 
Popescu.

In primele jocuri susținute repre
zentanții noștri au ieșit învingători 
calificîndu-se pentru tururile urmă
toare. In general — în aceste prime 
partide jucate — nu s-au înregis
trat surprize, favoriții cîștigînd pe 
toată linia.

lată cîteva difl rezultatele mai 
importante înregistrate în priira zi 
de concurs:
SIMPLU BARB AȚI

Turul I: Tiberiu Harasztosi — 
Larson (Suedia) 3—0 (21:7, 21:14, 
21:19), Mircea Popescu — Welberg 
(Suedia) 3-0 (21:15, 21:15, 21:12), 
Paul Pesch — Taelman (Suedia) 
3-0 (21:4, 21:12, 21:10). Turul II:

tocMMtwa București și-a terminat turneul 
in R. P. Mania

TIRANA 4 (prin telefon). Echipa 
de fotbal Locomotiva București a 
susținut astăzi cel de al doilea meci 
din cadrul turneului pe oare-î în
treprinde în R. P. Albania. De 
data aceasta a înfruntat o puter
nică formație combinată alcătuită 
în majoritate din jucători de la 
Dinamo Tirana, campioana R. P. 
Albania. Combinata a jucat sub 
denumirea de „Combinatul textil 
Stalin".

Intîlnirea s-a desfășurat pe un 
timp ploios ; vremea rea nu a con
stituit însă o piedică pentru cei 
25.000 spectatori să asiste la a- 
cest meci care s-a terminat la ega
litate : 1—1, după ce la pauză 
Locomotiva a condus cu 1—0. 
Sportivii romîni au dominat jocul

Concursul internațional
FELIX HEITZ PE LOCUL 

li LA 200 m. BRAS

BUDAPESTA 4 (prin telefon). 
Concursul internațional de natație 
a continuat vineri, sîmbăta și du
minică. Mii de spectatori au um
plut în lineare zi plnă la refuz 
tribunele din incinta bazinului a- 
coperit de pe insula Margareta.

Vineri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 400 m. liber 
bărbați: Romani '(Italia) 4:36.2; 
Zaborszki (U) 4:37,7; Till (U) 
4:41,7; Gremblcvski (Pol.) 4.42,7; 
Monferet (Fr.) 4:48,2; Nyeki (U) 
4:48,7-; Proba de 100 m. spate a 
ocazionat o luptă extrem de echi
librată la capătul căreia s-eu în
registrat rezultate de valoare mon
dială : Magyar (U) ’ 1:04,8 ; Bozon 
(Fr.) același timp; Bacik (Ceh.) 
1:06,0; Coignot (Fr.) 1:07,6;
Muller (U) 1:08,5. Primii doi,
Magyar și Bozon fiind la egalita
te s-au întrecut din nou : Magyar 
a ocupat primul Joc cu 1:03,9 iar 
Bozon a realizat 1:04,0. Perfor
manța primului constituie un nou

R. D. Germane s-au înregistrat urmă
toarele rezultate j Empor Rostock— 
Vorwărts Berlin 4-1, Dinamo Berlin— 
Chem ie Karl Marx—Stadt 9-0, Loko
motive Stendal—Wismut K^ri Marx— 
Stadt 1-3, Motor Zwickau—Turbine 
Erfurt 4-1, Lokomotive Leipzig—Fort- 
schritt Weisenfeld 2-0, Rotation Ba
belsberg—Rotation Leipzig 3-0, Akti- 
vist Brieske Senftenberg — Einheit 
Dresden 2-1

R.P.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 4 (prin telefon), — In 
cadrul celei de a 11-a etape a campio
natului de fotbal al Iugoslaviei au fost 
înregistrate următoarele rezultate ; 
Dinamo Zagreb—Steaua roșie Bel
grad 2-2; Velej Mostar—Spartak Su- 
botița 2-1; Beogradski sport klub— 
Hajduk Split 2-0 ; Vojvpdina Noyt 
Sad—Partizan Belgrad 1-2; Radnicikl 
Belgrad—Zelezniciar Sarajevo 3-1; 
Troleter Osiek—Buducnost Titograd 
1-0; Sarajevo—Zagreb 3-1.

T. Harasztosi — Cromeryd (Sue
dia) 3—2 (21:13, 21:19, 12:21,
11:21, 21:14), Mircea Popescu — 
Palm (Suedia) 3—0 (21:11, 21:16, 
21:19), Paul Pesch — Herneis 
(Norvegia) 3—0 (21:15, 21:15,
21:8), Matei Gantner — Joren 
(Suedia) 3—0 (21:11, 21:3, 21:8).
SIMPLU FEMEI

Turul I : Ella Zeller — Sporon 
(Suedia) 3—0 (21:5, 21:10, 21:10). 
Turul II: Angelica Rozeanu — 
Molin (Suedia) 3—0 (21:9, 21:10, 
21:12), Ella Zeller -v B. Tegner 
(Suedia) 3-0 (17:15, 18:11, 17:13). 
DUBLU MIXT

Turui I: Molin — Pesch (Suedia, 
R.P.R.) — Ellonen, Ateiberg (Fin
landa) 3—0 (21:13, 21:9, 21:12). 
Turul H : Eva Kocziafl, Szepessy 
(R.P.U.) — Hermanson, Mircea 
Popescu (Suedia, R.P.R.) 3—I
(19:21, 21:12, 21:17, 21:15), Ella 
Zeller, Gantner (R.P.R.) — Paul
sen, Wihnanovscki (R.F.G., R 
Cell.) 3-0 (21:17, 21:18, 21:16), 
Angelica Rozeanu, Andreadis 
(R.P.R., R. Ceh.) — Cristianson, 
Gabric (Suedia, Jugoslavia) 3—l 
(21:13, 13:21, 21:15, 21:14).

Competiția continuă astăzi, miine 
ți miercuri seară, cînd se vor des- 
ășura finalele tuturor probelor.

de-a lungul celor. 90 minute și 
puteau termina victorioși, dacă o 
greșeală a apărării nu ar fi permjs 
gazdelor să egaleze. Primul gol 
a fost înscris de Olaru în min. 35, 
Egalarea a survenit în min. 71, 
cînd a marcat Begheia. Stancu 
și Bodo au ezitat să degajeze o 
minge și jucătorul albanez n-a 
făcut decît să împingă balonul în 
poartă.

Bine au jucat Vărzan, Bodo, 
Roman, Seredai și Semenescu. 
Arbitrul Gero (R. P. Ungară) a 
oondtis cu greșeli. Formația fe
roviarilor bucureșleni: Coman —- 
Stancu, Vărzan, Macri — Bodo, 
Ferenczi — Călin (Filote), Ro
man, Olaru, Seredai, Semenes
cu.

de M de la Budapesta
record de juniori și seniori al Un
gariei.

O performanță temarcabilă a 
obținut reprezentantul R. P. Ro
mine Felix Heitz în proba de 200 
m. bras. El a ocupat locul doi, îri- 
trecînd înotători maghiari de va
loare remarcabilă : Fabian, .Kun- 
sagi, Aradi. Rezultate : Utassi 
(U) 2:41,0; Felix Heitz (R.P.R.) 
2:42,0; Fabian (U) 2:44,0; Kuh- 
săgi, (U) 2:45,1 ; Aradi (U) 2:46,2; 
Mitrofan (R.P.R.) 2:47,0. Tot vi
neri s-a desfășurat și jocul de polo 
dintre echipele R. P. Ungare și 
Italiei. Victoria a revenit echipei 
maghiare cu 7—3 (3—1)

Iată rezultatele de sîmbătă : șta
feta 4x200 m. liber: Budapesta 
I 8:52,8; Budapesta II 9:16,6. 400 
m. liber femei.- Gyenge Valeria 
5:10,4; Szekely Ripszima 5:13.3. 
Sărituri de pe trambulină femei : 
Zsagot (U) 129,28; Hansen (Sue
dia) 116,87; Beidinger (Elve'.ia) 
107,91. La ora când telefonez, con
cursul de duminică nu s-a termi
nat încă.

SZEKERES IOZSEF

FRANȚA

PARIS (prin radio). — Ieri s-a dis
putat în Franța cea de a XVI-a etapă 
din cadrul campionatului de fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate : Racing 
Club Paris—Nice 4-2; Lens—Sedan 4-0; 
Reims—Troyes 2-1; St. Etienne—Bor
deaux 3-0; Marseille—Nimes 2-0; so- 
chaux^-Lyon 0-Î; Monaco—Metz 4-0; 
Narjcy—Strasbourg 3-1; Toulouse- 
Lille 4-2.

ITALIA

ROMA (prin radio). — In cadrul 
etapei de ieri a campionatului italian 
s-au inregis'rat următoarele rezultate; 
Lanerosi—Genova 2-1; Milano—^Fio
rentina 0-2; Napoli—Juventus 1-1 (meci 
disputat ia Bari deoarece terenul de 
la Napoli este suspendat in urma gra
velor incidente care au avut loc a- 
cum cîteva săplămlni), Roma—inter 
1-0; Spăl—Lazio 1-0; Torino—Pro Pa- 
.țria 6-0; Triestina—N<wara 0-0; Sam- 
pdoria—Padova 0-1 și Atalanta—Bo
logna 0-1 (întrerupt în min. 41).
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