
Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.R. 
în R. Cehoslovaca

Entuziast miting la Kladno 
închinat prieteniei frățești 

romîno—cehoslovace
Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă

INUL XIII —- Nr. 3294 * Joi 23 octombrie 1958 ★ 4 pagini 25 bani

• Petrolul Ploești 
în R. D. Germană

'Marți dimineața a părăsit Capitala 
lecînd in R. D. Germană echipa de 
ypice Petrolul Ploești. Popicarii ploe- 
eni vor intilni sîmbătă La Jena for- 
tația locală Motor și iși vor continua 
trneul marți 28 octombrie la Leipzig 
ide vor juca cu B.SLj. Aldivist.

© Sportivii — în primele rînduri ale producției ! © Continuă manifestațiile 
sportive în cadrul „Lunii Prieteniei Rcmîno-Sovietice“

Se apropie 7 Noiembrie... Oamenii muncii din țara noastră întîm- 
olnă cu entuziasm cea de a 41-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. întrecerea socialistă în cinstea marii sărbători cunoaște 
un avînt crescînd. Sportivii patriei, constructori activi ai socialismului, 
se străduiesc și ei să obțină succese cit mai frumoase, în producție și 
în sport, închinate zilei de 7 Noiembrie. In același timp, în întreaga 
țară se desfășoară numeroase competiții sportive sărbătorești, în ca
drul „Lunii Prieteniei Romîno-So vietice".

Chemare la întrecere a avut loc o adunare generală a Clu
bului Sportiv Muncitoresc Reșița. Cu 
acest prilej, membrii echipei masculine 
de handbal, fruntașă în campionatul

Din Reșița corespondentul nostru 
an Velnicov ne transmite o știre care

Concursurile de tir organizate in întîmpinarea zilei de 7 Noiembrie se 
bucură, pretutindeni, de un interes deosebit. In fotografie, un grup de parti- 
'.ipanți reprezentind colectivele sportive Sănătatea, Institutul Proiect București 
si Școala sportivă de elevi U.C.F.S. in plină întrecere, la poligonul de la 
îtadionul Tineretului.

strează mentalitatea nouă a sporti- 
din acest oraș. Acum cîteva zile

WTBAL
• Duminică la „23 August"

Ora 13: Rominia — Ungaria (ja- 
ori).
Ora 15: Rominia A — Ungaria A.

BASCHET
• Jocurile reprezentativei mas
culine a R.P.R. cu echipele

R.P.F. Jugoslavia și U.R.S.S.
In luna decembrie echipa reprezenta
tă masculină de baschet a țării noas- 
? va susține două duble înfîlniri in- 
rnaționale: la 20 și 21 la București 
i R.P.F. Iugoslavia și la 26 și 28 la 
oscova ca reprezentativa Uniunii 
yvietice.

• Cind joacă C.C.A. cu Hum
boldt Universltăt

Conducerea clubului C.C.A. a stabi- 
', de comun acord cu clubul Hum- 
Mt Universităt din Berlin și cu F.R 
aschet, datele celor două meciuri din 
idrul „Cupei Campionilor Europeni", 
rima partidă se va disputa la 23 no- 
mbrie la București, iar a doua la 7 
tcembrie la Berlin.

>OPICE

(foto: Gh. Du- .itnt)
categoriei A, au chemat la întrecere pe 
colegii lor din echipa de fotbal. între
cerea cuprinde obiective privind acti 
vitatea în producție și pe terenurile de 
sport.

. Chemarea handbaliștilor a tost pri
mită cu viu interes și acceptată de fot
baliști. Pînă la 7 Noiembrie — prima 
etapă a întrecerii, jucătorii celor două 
echipe sînt hotărîți să obțină realizări 
cît mai importante.

Un nou record Ea tir

In rindul manifestărilor organizate 
de consiliul regional U.C.F.S. Timi
șoara in „Luna Prieteniei Romino-So-

La porțile

Miez de toamnă! Venit de cine știe 
unde, poate tocmai de pe nesfîrșitele 
întinderi ale mării, vintul na mai mtn- 
gîie molcom fața satelor ce abia le 
deslușești prin desișul sălciilor. Âcum, 
se năpustește cu furie peste toate a- 
șezările. Degeaba insă. Și atunci, se 
azvirle în altă parte, la fel de nepu
tincios. Nici vasul nostru nu pare 

prea... impresionat de rafalele vtntulul 
dobrogean. Domol, fără nici o grabă, 
iși croiește drumul spintecind apele în
volburate ale Dunării. Mergem așa de 
multă vreme. De la Cernavodă pînă 
la Hirșova, drumul ține aproape pa
tru ceasuri... Peisajul e îneînfător. Ne 
amintește de măreția Deltei — a- 
ceastă nespus de frumoasă împără
ție a stufului, a peștelui și a păsări
lor. Lăsăm in urmă, pe malul drept 
al bătrinului fluviu, sat după sat. Țo
păi u... Ghindărești... (mai tîrziu a- 
veam să aflăm multe lucruri despre 
oamenii de prin părțile acestea) și, 
cam pe la cumpăna zilei, vaporașul se 
oprește din mersu-i lin. In fața noas
tră se desfășoară panorama Hîrșovei 
de azi, a vechii cetăți Carsium, înăl
țată acolo cu veacuri în urm& Șintem 

vietice" s-a numărat și concursul de tir 
prin corespondență la armă sport 3x20 
focuri dintre echipa regiunii Timișoara 
și cea a județului Bekescsaba din 
R.P.U. Victoria a revenit echipei reg. 
Timisoara care a totalizat 5296 p. Cel 
mai bun rezultat individual l-a reușit 
Gavrilă Toth care, cu 561 p„ a stabilit 
un nou record R.P.R. de juniori și se
niori.

Simpozionul „Prietenia Romîno-So- 

victică în sport"

Casa de Cultură a studenților „Gri. 
gore Preoteasa" organizează astă-seară 
ia ora 20 un simpozion pe tema „Prie
tenia Romîno-Sovietică în sport". Vor 
lua cuvîntul : maestra emerită a sportu
lui, Iolanda Balaș, maeștrii sportului 
Al. Ene, D. Ciobotaru, Șt. Roman și Va
leria ChioSe, ziarist. După simpozion va 
urma o demonstrație de gimnastică a 
echipelor C.S.U. și o gală de filme do
cumentare sportive.

O reușită competiție de handbal

Prima ediție a „Cupei regiunii Bucu
rești" ta handbal in 7, desfășurată re
cent în cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
s-a bucurat de un deplin succes. An 
luat parte 10 echipe masculine și 6 
feminine, din aproape toate raioanele 
regiunii. Trofeele au revenit echipelor 
„Fulgerul" — Călărași, la fete și 
„Știința" — Slobozia, la băieți.

Serbare sportivă în comuna

Băiculeștl

Corespondenta voluntară Jeana Ma- 
teescu ne relatează despre o frumoasă 
serbare sportivă care a avut loc în co
muna Băiculești, raionul Curtea de Ar. 
geș. Tinerilor țărani muncitori iubitori 
de sport din Băiculești le-au sosit oas
peți dragi: sportivi de la „Centrocoop" 
— București, de la școala medie mixtă, 
școala tehnică de cooperație și colec
tivele Voința și Recolta din Curtea de 
Argeș. Au avut loc întreceri Ia volei, 
baschet și handbal.

Carsiumulul

la porțile Carsiumului. Și, poate chiar 
în. această primă zi de popas, in cea
surile liniștite de seară, la lumina 
felinarului agățat de grinda cea mai 
înaltă de la cherhanaua din gura Sal- 
tavei, am putea asculta (și cu ce far
mec povestesc bătrînii pescari I) frip
turi din zbuciumata istorie a cetății. 
Am lăsat însă Carsiumul în filele 
cărților și în povestirile celor vîrstnici
— transmise din generație în generație
— și am salutat ca bucurie Hirșova 
zilelor nostre—

Digul...

De vrei să știi cum se năpustește 
Dunărea veche peste mereaua colecti
viștilor din Gîrliciu, n-ai decît s-o în
trebi pe Stanca Panait E un înverșu
nat dușman al apelor revărsate, an 
de an, peste pămînturi ce puteau să 
dea atîta rod.

— Vine... căpcăuna peste noi, 
ne spune furioasă și colectivista Dumi
tra Oprea. Se umflă pînă ce nu-i mai 
ajunge albia și apoi ne acoperă pă- 
mîrdul cam de două staluri-, _ ___

PRAGA 22 (De la trimișii speciali 
Agerpres).

Miercuri dimineața membrii dele
gației de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romine, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au fost oaspeții metalurgiștilor 
de la combinatul siderurgic „Oțelă- 
riile unite" din Kladno, important 
centru muncitoresc cu vechi tradiții 
revoluționare, din apropiere de Praga.

Membrii delegației rotnîne au fost 
însoțiți de Oldrich Cernik, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, de 
Gustav Soucek, șeful secției externe 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, in
giner Vaclav Cerny, ministrul Side
rurgiei, precum și de dr. Ivan Rohal 
Ilkiv, ambasadorul Republicii Ceho
slovace în R. P. Romînă și Gh. Vi- 
drașcu, ambasadorul R. P. Romîne Ia 
Praga.

La intrarea în incinta uzinei, nume
roși muncitori, tehnicieni și ingineri 
au făcut membrilor delegației de par
tid și guvernamentale romîne o caldă 
și entuziastă primire.

Directorul general al uzinei, Oldrich 
Vrobl, a informat pe oaspeți despre 
istoricul oțelăriilor din Kladno, des
pre actualul profil al combinatului. 
Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, Frantisek Slabanek, a 
vorbit membrilor delegației despre 
tradițiile revoluționare ale muncitori-

Din istoricul jocurilor
de fotbal Rominia - Ungaria:
• 11 meciuri la A, 6 la B șl 7 la juniori • O singură victorie romînea- 
scă... la amatori, două succese la B și trei la juniori • „Noutățile"' 

și caracteristica loturilor maghiare.

Intîlnirile de fotbal de duminică cu 
Ungaria suscită, după cum e și nor
mal, un interes cu totul special prifi- 
tre amatorii de sport de la noi. Fot
baliștii maghiari sînt considerați 
printre cei mai buni din lume (deși 
echipa națională primă a suferit 
transformări din 1954) și meciurile 
lor exercită o deosebită atracție prin
tre iubitorii fotbalului. Toate partide
le noastre cu selecționatele Ungariei; 
au prilejuit spectacole de bună ca
litate, menite să satisfacă exigențele 
publicului spectator.

® Cu fotbaliștii maghiari ne-am 
întîlnit de multe ori: și cu echipele 
A și cu echipele B și cu juniorii.

înainte de 1944 însă, formația Ro- 
mîniei a înfruntat două feluri de re
prezentative maghiare: profesioniste 
și amatoare. Adăugind la aceste jocuri 
pe cele disputate după 1944, ajungem 
la cifra de 11, din care Ungaria a 
cîștigat 10: cu 4—2 în 1931 la Bucu
rești, cu 3—2 în 1931 la Timișoara, 
cu 2—1 în 1936 la București, cu 2—0 
în 1940 la Budapesta, cu 7—2 în 
1945 la Budapesta, cu 3—0 în 1947

Să stăvilim apele I Să facem dig I
Chemarea comitetului raional di» 

partid a încălzit sufletele oamenilor, 
le-a mers la inimă. Și, într-o zi (nu-s 
de-atunci nici două luni) s-a deschis 
șantierul. Treabă grea. Nu era vorba 
de un fleac de cîțiva metri de pă- 
mînt Brîul lat măsura mai bine de 
unsprezece kilometri, de la cotul sa
tului pînă hăt — departe, la moara 
Dăenilor. Hîrșovenii sînt oameni har
nici. Și tari. Au venit la șantier din 
toate cele 44 gospodării colective din 
raion. Au venit cîte 2-3.000. Cîte o- 
dată mai niulți. Prin munca lor volun
tară s-au scos peste 300.000 metri 
cubi de pămînt. In urma lor, se-ntin- 
dea ca o șosea asfaltată, digul. Digul 
care va ține piept apelor Dunării.

Am petrecut clipe de neuitat privind 
de pe digul ridicat în cîteva săptă- 
mîni, pămînturile pe care în anul ce 
vine va răsări prima oară orezul. Peste 
1.300 de hectare au fost redate agricul- 
culturii...

Aproape că uitasem de treburile noa
stre... sportive. Ne-au adus aminte bri
gadierii, colectiviștii. Ne-au spus:

— Aici sînt și sportivii pe care-i 
cântați. Lingă tractoare. Sini fotbaliștii 

lor acestei importante unități a indus-'» 
triei socialiste cehoslovace.

După terminarea vizitării combina
tului, într-una din marile sale hale,, 
a avut loc un entuziast miting închi
nat prieteniei romîno-cehoslovace.

Mitingul a fost deschis de secreta
rul Comitetului de partid al combina-» 
tului, Frantisek Slabanek, care a sa
lutat cu căldură pe oaspetri romîni.

Au mai luat cuvîntul Vaclav Mar— 
zik, șeful secției mecanice nr. 1, lami-» 
natorid Miroslaw Novak, din parteat 
organizației de tineret din cadrul com
binatului, și Otakar Kyndl, președin
tele comitetului sindical al întreprin
derii, care au vorbit despre importan
tele realizări obținute de muncitorii' 
combinatului în lupta pentru măr.rea 
producției și productivității muncii.

Primit cu puternice și îndelungi a- 
plauze a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Petre Uorilă, nțembru în Biroul Poli— 
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cuvîntarea 
tovarășului Petre Borilă a fost subli
niată în repetate rînduri de aplauzele 
participanților la miting. Ei au ova
ționat îndelung pentru prietenia ro— 
mîno-cehoslovacă, pentru unitatea de 
granit a țărilor lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Seara, delegația romînă a părăsit 
Praga, îndreptîndu-se cu trenul spre, 
orașul Banska-Bistrica din centrul' 
Slovaciei.

la București, cu 9—0 în 1948 la Bu
dapesta, cu 5—1 în 1948 la București*,  
cu 2—1 în 1952 la Turku Cin Fin-r

TATARU

landa) și cu 5—I în 1954 la Buda
pesta. Un singur meci s-a terminat

(Continuare in pag. 3) 

din Topologu, colo la „remorci" îi afli 
pe voleibaliștii de la Dăeni, mai la 
vale sînt călăreții din Dulgheru...

Nu erau numai ei. Acolo, îi puteai 
întîlni și pe sportivii din Sîmbăta,. 
Ghindărești, Crucea, Stupina, Panteli- 
mon...

La dig...
O căldură imensă ne-a cuprins ini*  

mile 1...
„Doar un festival" !„.

S a împlinit anul de cînd ultimii ță-, 
răni muncitori au intrat în colectivă^. 
Nu într-un singur sat. In toate. In în
treaga regiune Constanța I Oamenii au 
ridicat construcții noi, au obținut 
recolte-record, au schimbat cursul ape-t 
lor, au desțelenit pămînturi. au defrișat 
păduri... Despre toate aceste înfăptuiri,, 
hîrșovenii spun cu modestie: „Da.-
am muncit binișor, dar se putea și mai' 
bine. Și, mai mult. Deh, sîntem la 
început..."

lot așa îți zic și atunci cînd aducfr 
vorba despre sport :

— Eh. da — îți spun ei — se facer 
cîte ceva. Dar, nu cine știe ce. N-am' 
ști ce să vă spunem. Nu-s lucruri deo
sebite. Iaca, a fost pînă mai zilele' 
trecute un festival al tineretului...

Aveam de-acum în mînă o „cheie”*

V. GRADINARU
D. GIRLEȘTEANU

(Coftimuare^ în pag. 2)



La sfîrșitul campionatului republican de pol

Despre formula de disputare,
Oradea

O acțiune lăudabilă

curînd în orașul nostru a prins 
o frumoasă

j De 
țviață 
(consiliul regional 
(comisia regională

acțiune inițiată de 
U.C.F.S. Oradea, 

de fotbal și sec
jțiile de fotbal ale colectivelor Rapid, 
IC.S.O. și Voința. Fotbaliștii din a- 
iceste colective se . „ __ .
îdrul unui turneu închinat Lunii Prie- 
țteniei Romîno-Sovietice, iar fondurile 
(realizate vor fi donate pentru con- 
(struirea de blocuri muncitorești în 
joraș. Iată un gest cu adevărat pa- 
Itriotic al sportivilor orădeni care în- 
jțeleg să contribuie și în acest fel la 
(îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
■oamenilor muncii din Oradea. Este o 
(acțiune demnă de toată lauda care 
(merită să fie luată ca exemplu și de 
(sportivii din alte orașe ale țării.

ILIE GlIIȘA 
jț corespondent

vor întrece în ca

cadrul acestei sărbători sportive a 
avut loc în comuna Gugești pentru 
prima dată o demonstrație de bas
chet, susținută de elevii școlii pro
fesionale IPROFIL, echipele feminine 
și masculine ale colectivelor sportive 
Lumina și Unirea Focșani. Tot cu 
acest prilej au mai avut loc întreceri 
de volei, tenis de masă, oină, șah și 
fotbal. Prima duminică sportivă orga
nizată în raionul nostru s-a bucurat 
de mult succes; de pe urma acestei 
frumoase acțiuni, tinerii săteni 
Gugești s-au ales cu 
de volei și baschet, 
vedea întreeîndu-se și în viitor 
multă însuflețire.

FL. CONAC 
corespondent

Baia Mare

tactica de joc și arbitraje

Focșani

Duminicile sportive

Mijloc important de atragere a 
lAnaselor de tineret în sport și în ace
lași timp de plăcută recreere pentru 

■cei care, la început, vin doar să pri
cească, pentru ca apoi să se întreacă 
și ei în diferite discipline sportive, du- 

..miniciile sportive au căpătat aderenți 
și în raionul nostru. Prima duminică 
•sportivă a avut loc de curînd în ra
ionul Focșani și anume în comuna 
Gugești. Membrii colectivului sportiv 

^Victoria Gugești s-au pregătit cu 
multă însuflețire în vederea acestui 

■«veniment, amenajindu-și bazele spor
tive existente și construind prin 
muncă voluntară altele noi. Impor
tant de reținut este faptul că în

din
două terenuri 
unde îi vom

cu

Crește necontenit numărul 
membrilor U.C.F.S.

nur 
din

Pînă la data de 15 octombrie, 
mărul celor înscriși în U.C.F.S. 
regiunea noastră a ajuns la 76.489 
membri. Din februarie și pînă 
s-a reușit încasarea de cotizații 
valoare de lei 198.072, ''
care s-au evidențiat în mod deose
bit orașul Baia Mare și raionul 

Datorită muncii susținute 
de către

aciirn 
în 

acțiune în

Tăș- 
și 

tov.
co- 

„Mi-

nad. 
sprijinului acordat
Ferdinand Szekely, președintele 
miletului de întreprindere de la 
neru'l" Baia Borșa, raionut Vișeu, aici 
s-au încasat pînă în prezent cotiza
ții în valoare de 15.423 lei. După fe
lul cum muncesc activiștii sportivi 
din regiunea Baia Mare avem convin
gerea că angajamentele luate în a- 
ceastă direcție 
chiar depășite 
fail 1958.

vor fi îndeplinite și 
pînă la sfîrșitul anu-

V. SASĂRANU 
corespondent

Ediția 1958 a campionatului repu
blican de polo pe apă — considerată 
ca o etapă tranzitorie, de experiment 
— a fost — în comparație cu edi
țiile anterioare — cea mai reușită. 
La succesul ei au contribuit, desigur, 
noua formulă de disputare, tactica mo
dernă de joc, folosită de majoritatea 
echipelor, calitatea superioară a arbi
trajelor, în fapt, factorii esențiali, che
mați să asigure reușita oricărei com
petiții de mare ampioare. In rîndurile 
ce urmează ne propunem o analiză pe 
marginea ediției abia consumate, prin 
prisma celor trei elemente enumerate 
mai sus.

a) Formula de disputare. La începu
tul campionatului, scriam că „spre 
deosebire de edițiile trecute, două ele
mente de primă importanță — CONTI
NUITATEA ȘI REGULARITATEA - 
sînt asigurate". Așa a și fost. Eșalo
narea etapelor pe intervale regulate 
(Săptămînale) a înlesnit o urmărire or
ganizată a partidelor și, deci, și a ju
cătorilor pe toată durata competiției, 
precum și un proces de instruire-ăn- 
trenarnent mult mai temeinic.

b) Tactica modernă (le joc. Excep
ting formația flefor din Tg. Mureș, toate 
celelalte echipe au prezentat loturi al
cătuite, în general, din jucători tineri, 
capabili să facă față cu succes sarci
nii trasate la începutul campionatului 
de către federația de specialitate: 
orientarea echipelor noastre spre o con
cepție modernă de joc (cu acțiuni în 
permanentă mișcare), în pas cu avîn- 
tul pe care l-a luat această ramură 
sportivă pe continentul nostru. Ce-i 
drept, antrenorii echipelor noastre de 
categorie republicană n-au făcut tot 
ceea ce era necesar în această direcție. 
Unii dintre ei (Augustin Ganga, Nicu 
Dumitrescu) au insistat asupra pregă
tirii fizice, neglijind însă însușirea co
rectă a procedeelor tehnice, capabile 
să pună în valoare buna orientare tac
tică. Alții 
siderat în 
acumulată 
cătorii lor

Constantin Chirvăsuță (C.S.U. Buc.).

Danci u, Doleanu) este suficientă pen
tru ca rezultatele bune să fie posibile 
și cu eforturi mai mici. Că lucrurile 
n-au stat tocmai așa o dovedește în
suși locul pe care l-a ocupat formația 

Știința Cluj la sfîrșitul actualului 
campionat.

c) Calitatea superioară a arbitraje
lor. Marea majoritate a partidelor au

avut anul acesta o desfășurare nortr 
lă datorită arbitrajelor corespunzătc 
re. Cursul de perfecționare ținut 
București în perioada premergător 
începerii campionatului a avut menir 
să clarifice multe dintre situațiile cc 
siderate neclare de către arbitrii n< 
tri (legea avantajului, acordarea _lo- 
furii de la 4 m., jocul pasiv etc.).

Mai compelenți ca în trecut, ei 
reieșit să cîstige încrederea și respec 
sportivilor, lucru deosebit de importa 
pentru desfășurarea în 
a unei partide.

Alături de arbitri 
(Henry Iacobini, Nelu 
Kiss), dintre cei tineri 
impună dccît unul singur (Nicolac P 
colaescu). Restul arbitrilor 
(Adalbert Balint, Teodor 
Gavrilă Torofc) n-au putut 
mâți decît foarte rar din 
blei lor calități: antrenori 
lata de ce propunem subcomisiilor 
arbitri din cadrul comisiilor region; 
de natație, ' organizarea unor curși 
de arbitraje pe scară locală, cu elenu 
te recrutate dintre foștii jucători 
polo pe apă.

bane condiții

eri experier 
Blidarii, And 
n-a reușit să

de valor
Angelesi 
fi progi 
cauza c 
si arbil

Constatări la baschet
189—14! ^Om la om sau zonă?

care urmăresc activitatea echi- 
participante la campionatul 

’ ' au rămas

Festivalurile tineretului au devenit un eficace mijloc de atragere a oameni
lor muncii pe terenurile de sport. In fotografie: coloana tinerelor fete prezintă 

.un program de gimnastică, cu ocazia celui de al II-lea festival raional, orga- 
jiizai recent în orașul Cîmpina. (Foto V. Moldoveana).

(Vasile Araniossi) au con- 
mod greșit că experiența 

de cei mai mttfți dintre jti- 
(Szabo, Bogdan, Muller,

Clasamentul final al campionatului
republican de polo

In urma desfășurării
BUCUREȘTI-JLEFOR 
(2-2), clasamentul final 
categoriei A 
astfel:

1. DINAMO
2. C.C.A.
3. Ilefoir Tg.
4. CSU Bfucurești
5. Știința Cluj
6. Start București

la polo

BUC.

Mureș

pe

meciului START 
TG. MUBHȘ 

al campionatului 
i apă se prezintă

10 10 0 0 72-20
7 0S 31:33
514 47-43
4 0 8 27-42
208 2S-58
1 1 8 20-54

io 
io
10
10
10

20 
14 
11

8
4
3

%
Echipa START BUCURFSTI a retro

gradat în categoria B. Au promovat 
echipele IKDu sSTitlA LariEr*  TIMI
ȘOARA șl C.S. ORADEA.

Cei 
pe lor 
masculin al categoriei B 
desigur surprinși citind în ultimul nu
măr al ziarului nostru scorul... as
tronomic cu care a pierdut echipa 
CFR Roșiorii de Vede în fața forma
ției Știința Craiova. Intr-adevăr, sco
rul de 189—14 este o raritate. El dez
văluie o supărătoare diferență de va
loare între cele două adversare.

CFR Roșiorii de Vede a făcut însă în 
campionatul categoriei B și meciuri 
bune. A înregistrat chiar victorii asu
pra unor echipe valoroase: Politeh
nica Orașul Stalin și CSM Rădăuți. 
Apare deci în mod firesc întrebarea: 
cum a fost posibil să piardă la un 
astfel de scor? Răspunsul este cît se 
poate de simplu. CFR Roșiorii de Ve
de nu este o echipă în adevăratul 
sens al cuvîntuhii, ci mai curînd un 
grup de baschetbaliști, care se adună 
.cînd pot, se antrenează cînd și cînd 
și se prezintă la meciuri pe apucate. 
Colectivul sportiv CFR nu se îngri
jește de loc de activitatea 
chipe. Deseori nu pot fi 
nici măcar condițiile de 
Așa s-a petrecut de pildă 
cînd la ora 13 delegatul colectivului 
s-a prezentat la F. R. Baschet pentru 
a cere amînarea jocului cu Știința 
Craiova, deoarece echipa nu avea 
bani pentru deplasare. Totuși, la re
fuzul F. R. Baschet de a accepta amî-

se îngrî- 
acestei e 
asigurate 

deplasare, 
sîmbătă,

narea, banii au apărut, dar nu au n 
putut fi strînși jucătorii, deoarece p 
tru dintre ei, cei mai buni, nici 
sînt din Roșiorii de Vede, ci «Jir 
București. La Craiova au pleu 
doar cinci jucători, de o 
valoare tehnică, deoarece era. 
zervele primei formații. In plusț, 
n-au avut pregătirea necesară. In ! 
tul acesta avem explicația infringe 
cu 189—14.

Firește, situația nu poate fi to 
rată, iar primul cuvînt în această pr 
blemă trebuie să-l aibă F. R. Basch 
Federația are datoria să constate da 
colectivul mai poate asigura ecl 
pci condițiile de participare in cai 
pionatul categoriei B, urmărind 1 
odată procesul de antrenament al ; 
cătorilor. Și, în caz că se dovedci 
că echipei din Roșiorii de Vede nu 
se pot crea condiții de participare, 
jucătorii și antrenorul nu dovede 
sîrguință, va trebui să treacă ia ni 
suri care să curme o situație ca 
îngreuează buna desfășurare a cai 
pionatului categoriei B.

Om la om sau zonă ?

însemnări dobrogene
(Urmare din pag, 1)

fost 
€3p

,flȘi au pornit întrebările: Cum a 
ffestivalul ? Cine s-a evidențiat ? 
jparticipanți ?

N-a fost ușor, dar pînă Ia urmă tot 
|toe-ait spus. Au avut însă grijă să ne 
(atragă atenția : „Să nu ne lăudați 
,prea mult că nu-i cine știe ce. Sînt 
i alții care au făcut treabă mai bună și 
ise vor supăra pe noi 1“

Cum să nu-i lauzi ? Festivalurile co- 
imunale și intercomunale au fost ade- 
ivărate sărbători. Vor ține minte multă 
’vrcnie colectiviștii din Horia, Topologu, 
«Gîrliciti, Vadul Oii, Capidava, Saraiu... 
(din tot raionul, zilele acelea cînd în- 
ttreg satul s-a strîns să-i vadă pe tlă- 
«căi cum își măsoară forțele și dibăcia 
•pe terenul de sport. Ce-a plăcut mai 
jmult ? Unora jocurile de fotbal sau 
Ihandbal, altora întrecerile de 
șsau ciclism. Dar cele de
iDar cele de trîntă ?.-

„Doar tui festival" — ne 
inoii noștri prieteni din Hîrșova. Știți
țînsă cîți colectiviști au participat la
’întrecerile sportive? Peste... 
|Poți să nu-i lauzi pe hîrșoveni 
iun asemenea succes ?

★
<>a să afli că înainte vreme 

'fnu era cunoscut pe meleagurile Hîr- 
țșovei, nu trebuie să-l cauți neapărat 
țpe moș Popa de la colectiva „T. V.'a- 
4<Lniirescu“ din Dăeni. Dacă vrei însă 
fpoți s-o faci și p-asta. Popa M. Popa 
țștie multe. De cînd trăiește el, toamna 
;a poposit în bălțile Dunării de ...103 
•ri. De altfel, că nu se făcea nici un 
tlel de activitate sportivă pe-aicl, îți 
«pot spune și cei mai tineri. Oriunde

atletism 
călărie ?

spuneau

10.0001 
pentru

sportul

Spectatorii prezenți la jocurile 
baschet disputate săptămîna fr 
au avut o mare surpriză. Echtț 
noastre fruntașe ca și formația s 
vietică Dinamo Moscova, au aplic 
în apărare sistemul ,,zonă“, ca 
se părea că fusese părăsit. In ța 
noastră, cel puțin, obligativitatea 
plicării apărării „om la om“ de căt 
toate echipele de băieți și fete făcu 
ca în ultimii ani să nu mai vede 
nici o echipă apărîndu-se în zonă. I 
miercuri, cînd a avut loc prim 
meci al echipei Dinamo Moscova, pîi. 
luni seară, am văzut zi de zi m 
joritatea echipelor de băieți și fete 
plicind „zona".

In rîndurile de mai jos nu vc 
căuta să analizăm cauzele și folo 
sele revenirii la apărarea în zonă. I 
vom referi însă la un aspect sub 
niat tocmai de aplicarea acestui si 
tem de apărare. Este vorba de pre< 
zia jucătorilor și jucătoarelor în arii 
cările de la semi-distanță și distant 
care, după cum se știe, sînt cel m 
eficace mijloc de atac al apărării 
zonă. Or, în aceste zile, NICI Uh 
din echipele noastre de băieți și te 
nu au dovedit că pot folosi aceas 
armă. In general, s-a aruncat de p 
ține ori și imprecis. Astfel că echit 
în apărare a putut „slrînge" zon 
micșorînd posibilitățile de pătrunde 
sub panou sau de realizare a corni 
națiilor. Concluzia? Antrenamențel 
jucătorilor și jucătoarelor sînt depa 
te de a fi «satisfăcătoare tocmai 
legătură cu acest element decisiv 
baschet: aruncarea la coș. învățat: 
ra? Trebuie depus tot efortul penti 
îmbunătățirea permanentă a procei 
tajelor în aruncările la coș de Ia s 
mi-distanță și distanță pentru a : 
putea face oricărui sistem de apărar

Cît despre problema în sine a r 
nunțării la apărarea om la om, rărr 
ne încă deschisă. Deocamdată ave 
:le făcut o singură subliniere: în joci 
rile de săptămîna trecută, în momei 
tele decisive, antrenorii au indic: 
aplicarea apărării om la om. Ceea < 
desigur e un indiciu...

smulg Dunării. Și, retrăind clipele pe
trecute alături de entuziaștii construc
tori ai digului, stăpînit încă de entu
ziasmul și bucuria lor, nu poți să nu 
gîndești și tu la tel ca în modesta în
cercare poetică a unuia din construc
tori :

Sîntem din nou la porțile Carsiu- 
niului. Privirile ne sînt stăvilite de 
ruinele cetății. Dar gîndurile zboară 
nestinglierite dincolo de zidurile roase 
de vreme și cutreeră din nou satele 
hîrșovene, se mai opresc o clipă pe o- 
goarele noi pe care colectiviștii le

cai căldură (dar cu 
despre prietenia co

lectiviștilor cu acest bun tovarăș de 
muncă. Și, dacă în vreuna din aceste 
zile de toamnă ai poposit pe pămîntu
rtle colectiviștilor din Băltăgești, Găl- 
biori, Runcu, Hagiomcr sau Gorujea 
vei fi și martorul unor întreceri spor
tive de toată frumusețea.,

— Cîți membri înscriși în U.C.F.S. 
sînt în raionul Hîrșova?

Răspunsul a venit Sigur, 
6.113 1

Dar, nu s-a terminat încă
Este, firește, plăcut să faci 

tință cu sportivii din 
gricole colective din 
bina, Bălăccanu sau Mahomencea, să 
petreci ceasuri întregi printre iubitorii 
sportului din colectivul „Pescărușul" 
sau de la școala medie din Hîrșova. 
Dar, fără voie, te impresionează mai 
mult prietenia pe care au legat-o cu 
sportul cei mai mici locuitori ai sate
lor hîrșovene. Altădată, copiii - tru
deau din greu pe pămînturile moșieri
lor sau își iroseau anii copilăriei prin 
cherhanale, la muncă istovitoare. As
tăzi însă te bucuri nespus aflînd că 
în viața luminoasă a copiilor din raio
nul Hîrșova a intrat și sportul. 600 
de copii au participat la spartachiada 
de șah. Alții, Ia întrecerile de înot. 
Mulți, cei mai mulți, s-au întrecut cu 
trotinete și triciclete, la gimnastică sau 
atletism. Și cîți iubitori ai drumeției 
n-au luat oare, numai anul acesta, 
calea Saraiului spre cetatea Cius, a 
Topalului spre Capidava.» Cîți n-au 
vizitat străvechiul Ulmetum? O ex
cursie ? Da, dar nti numai afît I E și 
dorința puternică de a cunoaște fru-

menii îți vorbesc 
aceeași modestie)

precis:

anul...
etmoș- 

gospodăriile a- 
Făgărașu, Al

“7 - - y» uiik.ll. W11UUUV. VIV» lUja pultlllH

(țitrebi îi^ă de sportul da aștăffi, ga* mtțs.ețile patriei-

„Numai Dunărea-ntre maluri 
Lăcrimează cînd. privește, 
Cum mulțimea, valuri-valuri 
Revărsarea-i stăvilește"

Foto Gh. Dumitru

Muncitoarele de la intre prinderea „FIOLA" din. Capitală doreau de mai 
mult timp să practice gimnastica de producție. Dorința lor a devenit un fapt 
împliniți lată-le execuilnd exerciții în cadrul pauzei' de cultură fizică.

Noi prieteni ai gimnasticii de producție

D. ȘTANCULESCU,



Tănase Mureșanu a cîștigat titlul de campion 
ultima secundă!Ifl■ ■■

Itnaginați-vă un asalt în care un 
trăgător conduce cu 2—0 și 3—1. La 
acest scor cronotnefrorul anunță că 
a mai rămas numai 1 minut pînă fa 
expirarea timpului stabilit de regula
ment. Cu 7 secunde înainte de sfîr
șit, scorul se modifică: 3—2, iar în 
ultima secundă devine 3—3! De acum, 
conform regulamentului, cel ce dă 
primul o tușă cîștigă asaltul. Reușind 
și acest lucru, după ce fusese con
dus, Tănase Mureșanu a cîștigat nu 
numai asaltul, ci și titlul de cam
pion republican. El a dovedit pentru 
a doua oară consecutiv că 
mai bun fîoretist ai țării, 
dintre Mureșanu și Zilahi 
singurul care a pasionat pe 
zenți în sala Dinamo în ultima seară 
a întrecerilor campionatului republi
can de scrimă. Disputele dintre Uray 
și Ofănescu, Csipler și Uray, Zilahi 
și Tudor, Csipler și Poenaru, s-au 
ridicat la un înalt nivel, fapt pentru 
care se cuvin laude tuturor celor 8 
finaliști de la floretă, proba cea mai 
frumoasă, cea mai disputată și de 
cea mai ridicată valoare. Finala flo
retei masculine din acest an a fost 
deosebit de echilibrată, iar cele 5 ore 
de luptă dîrză confirmă afirmația 
noastră. După acest „maraton" de 
scrimă, pe podiumul învingătorilor au 
urcat Tănase Mureșanu, Iosif Zilahi 
și Tudor Itie.

La sabie, un concurent neprevăzut 
în lupta pentru primul loc: C. Afa- 
jfinescu. In timp ce privirile specta
torilor și ale 
îndreptate spre 
Bartosy, Szantai 
rinescu înregisfrînd succes după suc
ces, acumulează la un moment dat 5 
victorii, fot atîtea cîte 
tovoritul C. Pelmuș. Dar,

Itul decisiv cu Pelmuș, 
irtescu pierde cu 5—3 și astfel se

este cel 
Asaltul 

n-a fost 
cei pre

specialiștilor erau 
Pelmuș, Mustață 

și Szabo, C. Ma-

avea și 
în a- 
Mari-

clasează pe locul 2, performanță de
osebit de valoroasă. Locul 3 ocupat de 
Tiberiu Szabo confirmă valoarea sa 
constantă (anul trecut locul 2, iar 
acum doi ani campion rejrablican). 
Sub valoarea pe care le-o cunoșteam 
au tras D. Mustață, 1. Szantai și T. 
Bartosy, care au părut nepregătiți 
pentru o astfel de confruntare.

Arbitrajul, vechea lacună a scrimei 
a fost de data aceasta la înălțime, 
contribuind efectiv la buna desfășu
rare 
bloul 
ve. 
rînd 
frații 
Galimir. au condus cu 
siguranță, aînd deciziile 
juste. Exemplul lor trebuie să devină 
o regulă pentru viitor, știut fiind că 
în scrimă, ca și în alte sporturi, lipsa 
de obiectivitate a arbitrului poate in
fluența direct rezultatele, așa cum s-a 
mai întîmplat de

Și acum, o 
multi trăgători 
de pregătiți din 
ral-volitiv pentru a susține un 
hotărîtor și nu de puține ori, din a- 
ceastă cauză, ei pierd posibilitatea 
de a se califica în turui următor al 
competiției. Exemplele oferite de Ce
cilia Neagu, Gh. Matei, C. Ciocîrlie. 
Gh. Lăitdoiu sînt elocvente. Din cai» 
za lipsei de stăpînire în momentele 
decisive, toți aceștia au „scăpat" pri
lejul de a se califica in semifinale, 
deși palmaresul 
mod categoric. 
Olănescu, Zilahi, 
asalturi în care 
zia se desprinde 
o temeinică muncă pentru lichidarea 
nervozității, a lipsei de stăpînire.

ELENA MATEESCU

a campionatului și întregind fa
unei frumoase întreceri sporfi- 
Arbitrii principali și în primul 

Andrei Vîlcea, Adalbert Gurath 
Angelo și Adalbert Pelegrini, 

autoritate și 
cele mai

alîtea ori piuă acum, 
observație critică; 

nu sînt încă destul 
punct de vedere mo- 

:salt

lor îi recomanda io 
Alții, ca Mustață 

Poenaru, au pierdut 
au condus. Condu- 
lesne: este necesară

întreceri pasionante în categorii le B

Din istoricii! jocurilor de fotbal Romînia-Ungaria
(Urmate din pag. 1)

Bucu-Ia egalitate: 1—1 în 1939 la 
rești.

o Totuși fotbaliștii romîni au ob
ținut și o victorie, dar asupra echipei 
amatoare a Ungariei, în 1933 la Bu
curești cu 5—1, după ce în același 
an, cu cîteva luni în urmă, Ungaria 
(amatori) obținuse succesul la Bu
dapesta cu 4—0.

Cu echipa de amatori a Ungariei, 
echipa romînă s-a întîlnit în cadrul 
unei competiții oficiale: Cupa Euro- 
pei-amatori, care se disputa după 
sistemul campionat (fiecare cu fieca
re în jocuri tur-retur și cu clasament). 
Totalizînd cele mai multe puncte față 
de echipele amatoare ale Ungariei, 
Austriei și Cehoslovaciei, reprezen
tativa Romîniei a cucerit această 
pă, desfășurată în 1932—33.

® O altă competiție oficială în 
s-au întîlnit fotbaliștii romîni și 
ghiari — de data aceasta cu primele 
lor reprezentative — a fost turneul de 
fotbal din cadrul Olimpiadei din 1952. 
din Finlanda. Ungaria — cea mai 
bună echipă din lume în acel timp — 
a obținut ‘o victorie mult muncită, cu 
2—1.'

® Echipa noastră secundă a sus
ținut șase întîlniri cu formația B a 
Ungariei. Bilanțul său este mai bun: 
două victorii (5—1 în * ~
rești și 2- 
două meciuri nule (1—1 în 1939 Ia 
București și 0—0 în 1947 la Buda
pesta) și două eșecuri (3—0 în 1948 
la București și 4—0 în 1948 la Bu
dapesta.

® In sfîrșit, juniorii. Ei s-au întîl
nit de șapte ori cu tinerii fotbaliști ma
ghiari și au avut satisfacția de a cu
ceri victoria în trei meciuri: 5 0 
1948 la București, 
dapesta și anul 
cadrul Turneului 
din Luxemburg, 
jocuri, succesul a

Cu-

care 
ma-

1940 la Bucu-
1 în 1954 ta București),

meciuri: 5—0 în 
1—0 în 1954 la Bu- 

acesta_ cu 2—1, în 
UEFA' de Juniori 

In celelalte patru 
fost de partea ma-

și C la (otLaî

Echipe și jucători care „uitâ“ de disciplină și sportivitate
Campionatul de fotbal al catego

riilor B și C își întrerupe duminică 
desfășurarea pentru a face loc unei 
noi etape de Clipă, în care participă 
echipele regionale și din „C“, califi- 

" > din 28 septembrie, 
categoria B.
s-au disputat 8 

la „C“. Deci, în 
jucat 5 etape, iar 
Cu toate acestea,

cate după jocurile 
plus formațiile din

Pînă în prezent
etape la „B“ și 6 
prima mai sînt de 
în a doua 3 etape, 
situația din clasamente este departe 
de a fi clară.

In categoria B, meciul nul de la 
Hunedoara

dat prilej
, se apropia 

te; Corvinul 
CSM Reșița,
Lupeni cîte 10, iar CFR Arad și Ind. 
Sîrmei C. Turzii cîte 9 puncte. Ceea 
ce face ca întrecerea din această se-

(Corvinul-AMEFA 1—1) 
celorlalte candidate de 
de lider la 2 și 3 puric
are 12 puncte, AMEFA,
CSA Sibiu și Minerul

Clasamentnl campionatului R. P. R.

de lupte pe echipe
1. Dinamo Buc. 13 18 0 0 257 31-54
2. St. r. Or. Stalin 18 IO 0 2 194 88 «50
3. C.C.A. Buc. 18 16 0 2 195 67 = 50
4. C.S.M. Lugoj 18 13 1 4 M5 95 = 45
5. Cetatea Bucur 18 111 0 7 144 130—40
6. Rapid Oradea 13 9 2 7 142 140=38
7. Feroviarul Tim. 13 8 2 8 128 156=37
8. C.S.M. Reșița 10 6 4 8 120 158 = 34
9. Chim. Baia M. 18 7 1 10 118 164=33

10. Voința Tg. Mureș 18 5 2 11 99 165 = 30
11. Dinamo Satu M. 18 5 2 11 113 160=30
12. Constr. Cluj 18 3 5 10 109 171=29
13. Met. M.I.G. Buc. 18 6 1 11 109 165=23
14. Corvinul Hun. 18 2 4 12 108 162=26
15. Carpați Sinaia 18 4 3 11 101 18.1=26
15. U.T.A. 18 1 1 18 89 191=21

rie să fie extrem de disputată între 
mai multe echipe. Firește că hune- 
dorenii păstrează prima șansă; dar 
punctul pierdut duminică (ai doilea 
pe teren propriu) va cîntări destul de 
mult mai tîrziu. La fel de strînsă a 
devenit și lupta din seria a doua, 
unde Rapid II are un singur pirnet 
avans asupra Aîetalului Titanii. Fla
căra Moreni, care emitea pretenții 
serioase la primul loc, a pierdut du
minică primul meci din acest sezon 
și și-a văzut diminuate șansele.

In categoria C, liderii CFR Paș
cani, Victoria Buzău, CSU București, 
Carpați Sinaia, Rapid Cluj și Drube- 
ta Tr. Severin au avansuri minime 
și sînt talonați puternic de echipe de 
valoare și forțe egale: CSA Bacău, 
Minerul C. Lung, CSMS II Iași, SNC 
Constanța, Metalul Tîrgoviște, C.ii- 
mia Făgăraș, CFR Cluj, Metalul Oțe
lul Roșu și Olimpia Reșița. Se anun
ță un pasionant final de sezon.

★
Subliniind nota palpitantă pe c^re 

o oferă campionatul acestor două ca
tegorii, nu putem trece cu vederea 
faptul că această desfășurare a în
trecerii ia uneori aspecte cu totul ne
plăcute-. In etapa de duminica trecu
tă, la cîteva jocuri s-au înregistrat 
acte nesportive, reprobabile. Și parcă 
pentru a ne dezminți, asemenea acte 
s-au produs și în categoria B, despre 
care cu cîteva zile mai înainte avu-

sesem cuvinte de laudă în privința 
sportivității. Au fost partide dure și 
cu multe neregularități (Metalul Ti- 
tanii-Foresta Fălticeni, Rapid H-Fla- 
căra Moreni); s-au înregistrat ges
turi nesportive la unii jucători care 
au și fost eliminați, cum e cazul lui 
Unguroiti (Flacăra Atoreni), Ioano- 
vici (CFR Arad), Apostofache (Ind. 
Sîrmei C. Turzii), Fodor (Metalul Ti
tanii) și Grigore (Foresta Fălticeni). 
Numeroase gesturi dure și gesturi ne
sportive au fost și la „C“: Dinamo 
B. Atare—Arieșul Turda, SNC Con
stanța—Dinamo IX București 
iar jucătorii Forsea (Chimia 
raș), Vaczi (Arieșul Turda), 
(Dinamo B. Mare) și Mânu 
Bacău) au fost eliminați, unii 
injurii aduse arbitrului, alții 
lovirea adversarului sau vociferări și 
joc foarte dur. După jocul Confecția 
București—Dunărea Corabia unii 
spectatori bucureșteni au avut o ati
tudine necorespunzătoare față 
tru (care condusese bine) și 
jucătorii oaspeți.

Se pare că sînt echipe și 
care nu vor să se încadreze într-o 
atmosferă de disciplină și sportivita
te, în ciuda avertismentelor, directe

etc., 
Eăgă- 
Florea 
(CSA 

pentru 
pentru

de arbi- 
față de

jucători

te, în ciuda avertismentelor, 
sau indirecte, primite. Avem convin
gerea că federația noastră le va rea
minti îndatoririle elementare pe care 
le au, prin sancțiuni exemplare.

M i F I § M

iei fiecare; Premiul II:
11 rezultate exacte a 
fiecare; Premiul III; 

cu 10 rezultate exacte

octombrie, la ora 
reuniune de trap. 

, este premiul Tutana, în 
Baltag 25.00 (Avram

14. se 
Alerga-

Sîmbătă 2'5 
va disputa o : 
rea principală 
că.-fe vor concura: _
G.), Hamefal 2120 (Tănase Gh.). Rosa 
3120 (Marcu Tr.), Olteț 2129 (Bonțoi 
GH.), Zvon II 2140 (Teofil), Zorit 2140 
(Bonțoi V.), Oțel 2160 (Omache S.). In. 
program mai figr.rsiază o alergare re 
zervată amatorilor, în care vor conduce 
5 actrițe și 4 actori.

DUMINICA AIoERGARI DE GADOP

Reuniunea de galop de duminică di- 
tti.'ne.uțâ1 prezintă două alergări cu cai 
din prima categorie. In premiu] Cot
nari participă: Cod..$ 62 (Stoian P-). 
Covasna 62 (Stoian Gh.), Leandru 62 
florga), Lăstun (X) (Crișan G.), Crainic 
36 (-Peteu A.), Snop SO (Ionescu I), Si- 
bianca 47 (Logofătu). In premiul Mur- 
fatlar sînt înscriși: Argint 60 (Stoian P.), 
Cazac 59 (Stoian Gh.), Exicator 57 
(Logofătu), Așa da 56 (Iorga). Vrednic 
5i2 (Crișan), Justin 51 (Drăghici), Zvon 
5© 'Tctnescu L), Cer senin 50 (Pivui F4.

Celelalte alergări, cu plutoane nume
roase prilejuiesc întîlniri între cal de 2 
uxi și cei vîrstnici.

REZULTATELE DE 1EM

Iți premiul Artiștilor au condus actn 
tele ți actorii care s-au clasat po 
primele locuri in probele precedonte. 
Atît actorii cît și actrițele, țl-ara sus
ținut... roiurile Ia perfecție, în mare 
progres față de eebut. Astfel, în 9 
eoncuronți, s-a înregistrat un slngmr 
galop, iar lupta a fost susținută dirz 
de-a lungul parcursului, lnciieindu-se cu 
o sosire strînsă în e-re C-t>n Neacsu 
a cucerit victoria datorită tactului șl 
energiei cu care a minat

REZULTATELE:

T. Legendar (Brailowsky) 1'41, 
mita Tunica. Cota: 6.60—90,60. ’ 
let (Onache) 1’33,7, Elegant, 
Cota: 9,00—47,0»—90,30 ---------
(Ichim) 1’32,6, Priveliștea, 
1,90—13,80—26,30. ---- — "
țu) 1'32,4, 1“ ' 
173,0»—24,20. 
1’20,8, Eronin, 
70—33,10. VI. 
Herța, 
VTI. Hermina (Mlnailescu) 1’30,5 Ko- 
piișanca, Slța. Cota: 1,40—9,20—39,90.

Sula- 
II. Ba- 
Harcov. 

IU. Olimp II 
Ivona. Cota: 

. . IV. Tămîios (C. Neac- 
Chiostec, Triumf, cota 5,80-— 

V. , Flotila (Vasile Gh.), 
Nărăvaș. Cota: 1,54J—67, 

Teofana (Ghinea), 1’30,7, 
Hermes. Cota: 5,10—39,50—£4,80.

® In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 42 din 19 octombrie au 
fost stabilite următoarele premii: Pre
miul 1: 2 variante cu 12 rezultate exac
te a cîte 51.423 
17 variante cu 
cîte 7.259 lei 
263,20 variante
a cîte 703 lei fiecare.

Fond de premii: 411.386 lei.
© Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 43 din 19 octombrie a. c. 
se va face în Capitală vineri 24 oc
tombrie începînd de la ora 17 la a- 
gențiile proprii raionale Loto-Prono- 
sport, în raza cărora participanții și-au 
depus buletinele.

» Așa dar, după cîteva etape „cal
me", concursul Pronosport nr. 42 s-a 
soldat cu premii mari. Acest lucru nu 
poate constitui decît un îndemn pentru 
participant de a completa cît mai mul
te variante la concursul Pronosport nr. 
43 de duminică 26 octombrie, concurs 
care este deosebit de atractiv datorită 
meciurilor incluse în program.

Cei doi care au cîștigat fiecare fru
moasa sumă de 51.423 lei sînt: Gold
stein Nicolae din Valea lui Miliai raio
nul Sectiieni regiunea Oradea și Pe
trescu Gheorghe din Brăila.

• După aim șe știe, concursul Pro-

ghiarilor: 1—0 în 1940 la Budapesta, 
5—î în 1947 la București, 4—1 în 
1948 la Budapesta și 3—I în 1957 la 
București.

® Duminică, echipele naționale 
maghiare se află la al patrulea lor 
joc din acest sezon, noi la al doilea. 
După cum se știe, ungurii au jucat pînă 
acum cu Polonia (3—1), U.R.S.S.
(1—3) și Iugoslavia (4—4). Față de 
partidele cu Iugoslavia, oaspeții vor 
alinia duminică formații 
ficate la „A“ și tineret 
J"' " .....................
portarul Bako 
Bundzsak cu faimosul Bozsik. Două 
modificări au fost făcute și la tine
ret. In schimb, din echipa B care a 
învins pe iugoslavi cu 3—0, nu ati 
mai rămas decît patru jucători: hal
ful Torok și înaintașii Ivan, Kazinczy 
și Fenyvesi.

® Cei mai mttlți jucători îi dau 
echipele Ujpest Dozsa (6), MTK (5), 
Diosgyor (5), Vasas (4), Honved 
(4) și Ferencvaros (3). Prima echi
pă națională este alcătuită din juca 
teri de Ia echipele Ujpest Dozsa, Fe
rencvaros, MTK, Vasas și Honved.

© O caracteristică a echipelor na
ționale maghiare: joacă cu centrul 
înaintaș retras. In echipa A, acest 
rol îl are extrema Budai II care, în 
meciul cu Iugoslavia, jucînd în ur
mă, I-a căutat tot timpul pe Sandor, 
extrema dreaptă, cel mai bun jucător 
de pe teren.

@ Pentru loturile noastre reprezen-

puțin modi- 
și mult la 

.B“. In prima echipă au fost înlocuiți 
cu Torbk și halful

fative, zilele de ieri și azi înseami 
ultimele pregătiri prin jocuri la dot 
porți. Ieri, lotul de tineret s-a antren 
pe Stadionul Republicii în compan 
echipei orășenești TAROM. Formați

(Todor')-Jenei, Nagy 
Staicu-Țircovnicu (Dodo),

Seredai, Asan (Ene II), Qea 
Văcaru (Drăgoi) a făcut t 
antrenament, dovedind omog 
și btiriă pregătire fizică. Ea 
progresiv ritmul de joc, tern:

(Moiroc 
Stane.

Copil, 
gescu, 
reușit 
nitate 
mărit 
nînd în forță, fapt reflectat și în sco 
2—0 in prima repriză, 9—0 final (/ 
san 1, Seredai 2, Drăgoi 2, Georgesc 
2, Ene II 2.

Azi e rîndul loturilor A, B și ji 
niori să joace la doua porți, iar du[ 
aceste antrenamente vor Ii alcătui 
echipele definitive.

® In mijlocul jucătorilor romîni don 
nește buna dispoziție și speranța îi 
tr-o comportare bună. Conștienți < 
valoarea ridicată a fotbaliștilor m 
ghiari, jucătorii noștri au încrede: 
totuși în posibilitățile lor și sînt hi 
tărfți să lupte cu tot elanul lor tin 
rose pentru a reprezenta cu cins 
fotbalul nostru. De altfel, caractcrist 
ca echipelor A și B este tinerețe, 
care le imprimă calități fizice și mc 
rale deosebite. Adăugind calitățile tel 
nice și tactice corespunzătoare, repre 
zentanții noștri au posibilitatea să ret 
șească în ai doilea meci internaț.on: 
al lor din acest sezon, comportare 
atît de dorită și să creeze astfel 
climat și mai favorabil meciului 
cu Turcia,

u
__ _____ Ir
din cadrul „Cupei Europei1

rezultate de fotba,Știri,
® Ieri s-au disputat două restanțe. 

In categoria B: C.S.M.S. lași-Unirea 
Focșani 1 — 1 (0—0). Au marcat Mili
tarii (U) și Pologea (CSAÎS). In ca
tegoria C: C.S.M.S. II Iași-Minerul 
C. I.tiniz Mold. 3-2 (1-1). (C. Enea 
și C Mafei, cores’pondenfi).

® Panait (Jiul) a 
lotul A, Ciosescu în 
în lotul de tineret, 
pe următorii:

A : Mîndru, Toma-Popa,
Macri, Grsavu, Panait-AI. Vasile, N.m- 
wei'ler, Bone-Oaidă, Constantin, Di- 
nulescu, Eftimie, Tătaru, V. Anghel, 
Ene I.

B : Voinescu, Cozma-Cojocaru. I. 
Lazăr. Soare, Nagy-Hidișan, Szigeti, 
Mihăilsscu-Hașoti, Lereter, Ciosescu,

tost introdus în 
lotul B 
Ledurile

și Jenei 
cuprind

Caricaș.

II, Vasilescu, ZaharirMeszaroș 
Fusulan.

Tineret : Todor, Uțu-Fr. Nagy, Mo 
troc, Staicu-Bodo, Stancu, Țîrcov 
nicu, Jenei-Copîl, Seredai, Ene 11 
Georgescu, Văcaru, Asan, Drăgoi.

® O formație a echipei C.C.A 
joacă azi la Buzău în compania echi 
pei locale Victoria. Din lotul bucu 
reștenilor care se deplasează fa 
parte: Zavoda I și II, Alexandresct 
Apolzan, Onisie, Cacoveanu, Dragomi- 
rescu, Renye etc.
• Jocul de cupă Petrolul Vale; 

Caselor-Unirea Pitești se dispută vi 
neri, iar Celuloza Zărnești-Tractoru 
Gir. Stalin, Carpați Sin. ia-Flacăr; 
Moreni și Dinamo Iași-CSMS laș 
sîmbătă în loc de duminică.

Metalul M. I. G.-I, Petrolul Ploeșt 
și Știința Cluj conduc în clasamentek 
campionatului categoriei B la rugb

In urma jocurilor desfășurate du
minică în campionatul categoriei B 
de rugbi, situația în clasamentele ce
lor trei serii continuă a fi neclară, 
mai multe echipe fiind angajate în 
lupta pentru primul loc, care asigură 
promovarea în prima 
țării.

Iată clasamentele celor
i

categorie a

irei serii:

3. Zimbrul Tecuci 11 1 3 0 116: 20 3
4. S.N.M. C-ța 11 6 1 4 75: 40 2
5. Unirea Brăila 11 4 3 4 53 : 75 2
6. CFR Buzău 11 3 2 6 2S:101 1
7. Știința Galați 11 4 0 7 32 : 44 1
8. Aeronautica Buc. 11 3 0 « 51: 9» 1
9. Laminorul Roman 11 2 0 9 22:102 1.
10. Progr. Galați 11 a o IO 15:170 1:

Ech:pele Știința Galați și Laniino 
rul Roman au pierdut cîte un punci 
și respectiv două puncte pentru riepre- 
zentări.

11 8 3 0 116: 20 3
11 6 1 4 75: 40 2
11 4 3 4 53: 75 2
11 3 2 6 29:101 1
11 4 0 7 32: 44 1
11 3 0 8 51: 90 1
11 2 0 9 22:102 1.
11 a o io 15:170 î:
alati și Lamino

SERIA
1. Metalul M'.I.G.I. 12 12 0 0 374: 27 36 SERIA A TH-a
2. Sirena Buc. 12 11 0 1 137: 37 34 1. Știința Cluj 10 9 1 0 200: 12 213. Petrolul Buc. 12 8 0 4 118: 65 2S 2. Chimica Tîrnăvenl 10 8 1 1 81: 17 2',4. Metalul M.I.G. II 12 7 1 4 83: 60 27 3. Știința Petroșani 10 6 1 3 85: 39 2î5. Dinamo Miliția 12 5 1 6 100: 62 23 4. CFR Cldj 10 6 1 3 G6: 37 226. știința Agron. 12 4 2 6 63:118 22 5. CFR Timișoara 10 5 1 4 12G: 29 217. Cetatea Bucur 12 3 2 7 52:107 20 6. Minerul Lupeni 10 2 2 6 20: 76 108. Olimpia Or. St. 12 3 1 8 71: 83 19 7. Utilajul Petroșani 10 2 0 8 20:230 149. Știința Arhitectura 12 2 1 9 36:298 17 8. Șantierul Hunedoara 9 2 0 7 20: 93 1210,. Petrolul Pitești 12 1 0 11 42:274 14 9. CSA Sibiu 9 0 18 19:104 10

SERIA A ir-a
1. Petrolul Pioești H 10 0 1 148: 15 31 Echipa Șantierul Hunedoara a pier-

11 9 130: 14 301 1 ut un punct pentru neprezentare.2. Constr. Bîrlad

©nosport
nosport nr. 43 de duminică 26 octom
brie cuprinde, în afara celor 4 întîl
niri internaționale R. P. Romînă— 
R. P. Ungară, opt meciuri din cadrul 
campionatului italian.

La Budapesta, opinia publică spor
tivă consideră că cele 4 întîlniri dintre 
fotbaliștii maghiari și romîni %înt deo
sebit de dificile. In.ceea ce privește în- 
tîlnirea de la București dintre repre
zentativele A ale celor două țări, toți 
specialiștii maghiari — în frunte cu 
Lajos Baroti, antrenorul reprezentati
vei maghiare — consideră că jocul 
este deschis.

Ținînd seama de remanierile 
și întinerirea echipei R.P.R. pronos
ticul pentru meciul de la București 
este: X și 2.

R.P.U. (B) — R.P.R. (B): în ulti
mele întîlniri' fotbaliștii maghiari 
obținut rezultate bune. Avînd 
terenului în mod normal ei 
pierde partida. Pronostic: 1.

R.P.U. (tineret) — R.P.R. 
un meci în care gazdele sînt favorite. 
Pronostic: 1.

R.P.R. (jun.) — R.P.U. (jtin.). Un 
joc deosebit de dificil. Pronostic : X.

In ceea ce privește meciurile din 
campionatul italian, „Tofo Calc;o“ 
ne-a comunicat următoarele pronos
ticuri: Sampdoria—Fiorentina: I.Xj 
Lazio—Napoli: 1,X; Alessandria—Ge
noa: 2; Internazionaie—Roma: 1,X,2; 
Lanerossi—Milan: 2; Bologna—Spăl: 
1; Triestina—Udinese: 1,X; Bari—Fa-: 
dova: I,X.

® Vineri după amiază Ia ora 19 va 
avea loc la agenția centrală Loto-Pro- 
nosport din Calea Victoriei nr. 9 o 
consfătuire cu participanții la concur
surile Pronosport. Vor lua parte an
trenori și jucători care vor da amă-l 
nunte în legătură ce concursul Pro- 
nosport nr. 43 de duminică 26 octom-i 
brie.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din rrflî a concursului 

Pronoexpres nr. 40 din 22 octombrie 
au fost extrase următoarele numere:

an 
avantajul 

nu pot

(tineret):

29 6 42 24 38 36

3Ntimere de rezervă:
Fond de premii: 882.174 lei

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport
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.irtia Giuroiu si Elisabeta Polihroniade pe primul loc...
...dar încă 4 jucătoare asaltează, titlul de campioană

Echipa U.R.S.S. a cîștigat Olimpiada de șah

O singură rundă a mai rămas de 
îcat în finala campionatului femi- 
in de șah al țării și problema în- 
ingatoarei este departe de a fi iă- 
xtrită. Dimpotrivă chiar, există toa- 
9 șansele ca mîine, cînd ultimele 
onă partide vor fi încheiate, să 
onsemnăm egalități pe primul loc, 
are vor necesita întreceri suplimen- 
sre pentru desemnarea campioanei.
Marți și miercuri, Lidia, Giuroiu a 

tabilrt un original record. Acumulînd 
1 două zile... 3 puncte și jumătate, 
asta noastră campioană a apărut 
lintr-o dată pe primul loc. Ea a dus 
a victorie toate cele 3 partide ne- 
erminate (cu Manolescu, Rădăcină 
i Simu) cîștigînd de o manieră 
igură. E drept că într-una a obți- 
ut succesul doar cu concursul bine- 
oitor al Veturiei Simu, care „a reu- 
rt“ să piardă într-o poziție clară 
ie remiză. Dar șahul nu exclude nici a- 
eastă posibilitate... Natalia Iliescu 
onfirmă jocul excelent prestat în 
iltimele runde. In 3 întrerupte ea 
,a adunat" 2*/ 2 p., cîștigînd la Rădă- 
:ină și Sigalas, dar ratînd victoria 
a Ududec. Remarcabil a fost mai 
lies modul în care Natalia Iliescu 
i condus finalul din partida cu Siga- 
as. In celelalte întrerupte au fost 
nregistrate rezultatele scontate: Tzi
tron—Manolescu 0—1, Friedman — 
Sigalas 1—0, Pogorevici — Teodo- 
rescu —IA. Reicher—Simu 1—0, 
Polihroniade — Filipescu 0—1, Simu— 
Macri 0—1.

In penultima rundă, Polihroniade 
■ reușit să cîștige la Rădăcină și s-o 
ajungă pe Giuroiu care a remizat cu 
Ududec. Rodica Reicher a învins-o 
pe Domnița Macri trecând pe locul 3. 
Maria Pogorevici, cu negrele, n-a

încercat să complice jocul în partida 
cu Clara Friedman astfel că rezulta
tul de remiză a fost inevitabil. Ega
litatea a fost înregistrași și în dispu
ta Maria Perevosnic—Natalia Iliescu. 
Margareta Teodorescu, Rodica Ma
nolescu și Irina Tzitron au început să 
joace mai bine abia acum, spre sfîr- 
șit, cîștigînd la Doina Mayer, Veturia 
Simu și respectiv Sanda Filipescu.

Astfel, înaintea ultimei runde 6 
jucătoare păstrează în mod practic 
șansa de a se clasa pe primul loc: 
1—2. Giuroiu, Polihroniade 11 p. 3. 
Reicher 10'/2 P-, 4—6. Friedman, Po-

gorevici, Iliescu 10 p. Astăzi după- 
amiază, în ultima rundă, fruntașele 
clasamentului susțin partide decisive: 
Pogorevici întîlnește pe Reicher, 
Iliescu pe Friedman, Giuroiu pe Teo
dorescu și Polihroniade pe Ududec. 
In continuare clasamentul este ur
mătorul: 7—8 Ududec, Perevosnic 
9 p., 9—10. Filipescu, Teodorescu 
8*/ 2 p., 11 —12. Sigalas, Zamfirescu 
7*/ 2 p., 13—14. Manolescu, Tzitron
7 p., 15. Mayer 6 p., 16. Simu 4‘/2 p., 
17. Rădăcină 4 p., 18. Macri 3 p.

VALERIU CHIOSE

Echipa U.R.S.S. este învingătoarea 
Olimpiadei de șah, ediția 1958. înain
tea ultimei runde, șahiștii sovietici au 
4‘/2 puncte avans față de reprezenta
tiva R.P.F. Iugoslavia, aflată pe locul 
doi. Victoria nu mai poate scăpa re
prezentativei sovietice, presupunînd 
chiar că în ultima rundă șahiștii iugo
slavi ar cîștiga toate partidele lor.

Victoria echipei U.R.S.S. se contu
rase încă după runda a 7-a, cînd șa
hiștii sovietici terminaseră neînvinși 
întâlnirile lor cele mai grele. A urmat 
o „serie" mult mai ușoară, în care so
vieticii și-au impus categoric superio
ritatea, înregistrind în fața Angliei, 
R. D. Germane și Austriei trei victo
rii consecutive la scor maxim: 4—0. 
In meciul din ultima rundă, U.R.S.S. 
întîlnește Elveția, meci care probabil

Sîmbătă seara tn sala Floreasca și Duminică la Guestrow (R. D. Germană)

Dubla întîlnire pugilistică între 
R. P. Romîne și R. D.

La sfîrșitul acestei săptămîni, amatorii de sport din Capitală vor lua din 
nou drumul sălii Floreasca. De data asta nu este vorba de vreo întîlnire 
de baschet sau volei, ci de confruntarea pugilistică dintre reprezentativele 
A ale R. P. Romîne și R. D. Germane. După cum se știe, echipele secunde 
ale celor două țări se vor întâlni în localitatea Guestrow (R. D. Germană).
La București, meciurile dintre cei 

mai buni pugiliști romîni și germani 
sînt așteptate cu viu interes. Dovadă, 
numărul sporit de spectatori ocazionali 
care urmăresc zilnic antrenamentele 
sportivilor noștri în sala Floreasca, cu 
o perseverență demnă de laudă. Fără 
îndoială că interesul publicului bucu- 
reștean pentru întîlHrea de sîmbătă 
seara este justificat. Se știe că pugi- 
liștii germani dețin la ora actuală un 
loc de frunte în ierarhia boxului euro-

pean amator. Tehnica remarcabilă a 
viitorilor noștri adversari a făcut de
seori obiectul unor aprecieri elogioase 
din partea multor specialiști străini. 
Recent, reprezentativa A a R. D. Ger-

Participanții I

de motocros

a concursu 

au

I internațional 

sosit la TLilisi

TBILISI (prin telefon). —
Ieri an sosit la Tbilisi sportivii care 

vor participa sîmbătă și duminică Ia 
tradiționalele întreceri internaționale de 
motocros organizate de forul de spe
cialitate din Uniunea Sovietică.

După earn se știe, Uniunea Sovietică 
organizează în fiecare an un concurs 
international de motocros la care in

vită cele mai puternice echipe din Eu
ropa. Anul trecut competiția s-a des
fășurat la Riga și a repurtat un răsu
nător succes.

Și anul acesta startul este bine 
populat. In capitala Gruziei și-au dat 
întîlnire specialiști ai motocrosului din 
R. Cehoslovacă (recenta învingătoare 
în „Cursa de 6 zile" desfășurată în R. 
F. Germană), R. D Germană (țară în 
care motocrosul se bucură de o fru
moasă tradiție), Franța, R. P. Bulga
ria, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Uni
unea Sovietică și R. P. Romînă.

Astăzi și mîine au loc antrenamen
tele oficiale pe traseul concursului ur- 
mînd ca sîmbătă dimineața să se dea 
primul start. Țara noastră este repre
zentată de 6 alergători sub conducerea 
antrenorului N. Buescu. Din echipă fac 
parte Mihai Pop, H. Sitzler, St Ian- 
covici, Gh. Ion, Gh. Ioniță și Vasile 
Szabo.

VAS1LE MARIUTAN

mane a obținut un rezultat de prestigiu 
(10—10) în fața puternicei echipe a R. 
P. Polone.

In ordinea categoriilor echipa 
R. D. Germane va avea urmă
toarea componență: Purwin; Buchner;

reprezentativele 
Germane

Machs; Waga; Guse; Petermann; R. 
Caroli, Suetowius; Winkber; Preuss.

Boxerii romîni, atît cei din lotul A 
cît și cei care vor înfrunta reprezen
tativa secundă a R. D. Germane, s-au 
pregătit cu multă atenție în vederea 
acestei duble întâlniri. Antrenamentele 
zilnice din sala Floreasca au urmărit, 
pe deoparte, îmbunătățirea condiției 
fizice, iar pe de altă parte perfecțio
narea anumitor procedee tehnice-

Fără îndoială că întâlnirile cu pugi- 
liștii germani sînt dificile. Cu toate a- 
cestea, în loturile noastre domnește o 
atmosferă de încredere, datorită for
mei bune pe care o dețin majoritatea 
boxerilor din cele două loturi. După 
toate probabilitățile, echipa care va 
înfrunta sîmbătă seara, începînd de la 
ora 19, reprezentativa A a R. D. Ger
mane va fi următoarea : Mircea Dobre- 
scu, N. Mîndreanu, Iosif Mihalic, Mi
hai Trancă, C. Dumitrescu, Mihai Sto- 
ian, Șerbu Neacșu, Dumitru Gheor
ghiu, Gheorghe Negrea și V. Mariu- 
țan. Pugiliștii germani sînt așteptați 
să sosească azi cu avionul. Tot azi 
este așteptat și arbitrul sovietic Konj- 
kov, care va funcționa ca judecător 
neutru.

Reprezentativa B a țării noastre va 
părăsi Capitala mîine. Intîlnirea cu 
echipa secundă a R. D. Germane va a- 
vea loc duminică 26 octombrie. Forma
ția noastră probabilă: Puiu NicoJae. 
Const. Gheorghiu, Andrei Farkaș, Va
sile Czegeli, Fr. Paztnani, Ilie Drag- 
nea. St. Cojan, Tr. Stuparu, Petre Za- 
haria și Dumitru Ciobotaru.

In lot mai figurează C. Gherasim, 
Mircea Balaș și Ghețu Velicti.

(R. C.)

35 recorduri ale U.R.S.S. in catlrul Spartachiadei 
unionale a comsomoliștilor

că va ridica și mai mult procentajul 
jucătorilor sovietici. Reprezentativa U- 
niunii Sovietice a înregistrat un suc-> 
oes categoric, care demonstrează dia 
nou superioritatea șahului sovietic.

In runda a 9-a, echipa U.R.S.S. a 
întâlnit pe cea a R. D. Germane, cîș-i 
tigînd Ia toate mesele: Botvinik — 
Uhlman 1—0, Smîslov — Malich 1—O, 
Tal — Berthold 1—0, Petrosian — 
Pitsch 1—0 (după întrerupere). In 
runda următoare, șahiștii sovietici au 
repetat performanța în fața jucătorilor 
echipei Austriei, care au fost învinși 
înaintea epuizării celor 5 ore regulat 
mentare de joe

Dacă lupta pentru primul loc era 
practic rezolvată, în schimb cea care 
trebuia să desemneze pe deținătoarea 
locului doi, continua sub semnul dîr- 
zeniei. F'ăctnd 2—2 cu R. P. Bulga
ria, în runda a 9-a echipa Argentinei e- 
galase pentru moment Iugoslavia, care 
în primele ore de joc nu realizase 
decît */ 2 punct în fața Spaniei, trei 
partide fiind întrerupte. Șahiștii iugo- 
slavi au refăcut însă avansul, ternu’-i 
nînd întîlnirea cu scorul final de 2'/2—- 
l*/ 2. In runda a 10-a a avut loc întîl
nirea decisivă pentru locul secund: 
Iugoslavia — Argentina. Meciul s-a 
terminat cu scorul de 2‘/2—1‘/2 pentru 
șahiștii iugoslavi, care vor primi pro-, 
babil medaliile olimpice de argint.

Iată celelalte rezultate tehnice: runda 
a 9-a: R. Cehoslovacă — S.U.A. 2—2, 
Anglia — R. F. Germană 1—1 (2), 
Elveția — Austria l‘/2—*/ 2 (2); runda 
a 10-a: R. D. Germană — R. F. Ger
mană U/2—>/2 (2), S.U.A. — Elveția 
2%—1>/2, R. Cehoslovacă — Spania 
2—2, Anglia — R. P. Bulgaria 2—1 
(1).

Înaintea ultimei runde, pe primele 
locuri în clasament se găsesc, în or-, 
dine: U.R.S.S, 31 puncte, R.P.F, Iugo
slavia 26'/2, Argentina 23*/ 2, S.U.A 
21 */ 2, R. Cehoslovacă 20.

Se apropie de sfîrșit și întrecerile 
grupei secunde, cea care trebuie sS 
desemneze pe deținătoarele locurilor 
13—24. Conduce R. P. Ungară cu 28 
(1), urmată de Olanda 25‘/2 (1). In 
ultima grupă (locurile 25—36) eoni 
duce Norvegia cu 27 puncte.

Echipa de baschet 
Dinamo Moscova a învins 

și la Tg. Mureș
Baschetbaliștii echipei Dinamo' 

Moscova, care au evoluat în țara 
noastră în cadrul turneului organi-1 
zat de clubul sportiv Dinamo cu prt‘4 
lejul manifestărilor „Lunii Prieteniei 
Româno-Sovietice", au susținut ultima 
partidă marți seară la Tg. Mureș, - 
echipa locală Dinamo. Oaspeții 
practicat un joc excelent, de înaltă 
valoare tehnică, și au învins cu sco
rul de 79-59 (43-33). Numeroșii spec
tatori prezenți în sala IMF din Tg. 
Mureș au aplaudat cu multă căldură

Campionatele mondiale de hochei:
5 —15 martie 1959 în R. Cehoslovacă
Comitetul de organizare a campio

natului mondial de hochei pe gheață 
oare se va desfășura între 5 și 15 mar
tie 1959 în R. Cehoslovacă, a primit 
confirmarea de participare din partea 
federațiilor a 13 țări: Canada, U.R.S.S., 
Suedia, StUJL, RSnlanda, Norvegia, 
Elveția, R. P. Polonă, R. D. Germană, 
K- F. Germană, Austria, Italia și R. 
Gehoalovacă.

Se preconizează de asemenea or
ganizarea unei competiții paralele de
numită „Criteriul European" Ia care 
să participe echipe mai puțin puter
nice ca R. P. Ungară, R.P.F. Iugo
slavia, R. P. Romînă, R. P. Bulgaria 
și altele.

Întâlnirile preliminare vor avea loc 
la Bratislava, Brno, Ostrava și Plsen, 
iar turneul final la Praga.

MOSCOVA (Agerpres). —
14.850.000 de tineri și tinere au 

luat parte la Spartachiada unională 
a comsomoliștilor și tineretului, în
chinată împlinirii a 40 de ani de la 
întemeierea Uniunii Tineretului Co- 
munist-Leininist.

Peste 7.000.000 de tineri au concu
rat numai în probele de poliatlon mi
litar. La concursurile de bărci cu mo
tor, automobilism, aviație, motoci- 
clism, aeromodelism, parașutism au 
luat parte 150.000 de sportivi care

și-au demonstrat priceperea în con
ducerea avioanelor și planoarelor, în 
săriturile cu parașutele și în alte ra
muri sportive. Competiția radioama
torilor a reunit 58.000 de concurenți.

Primele trei locuri în clasamentul 
final a-1 Spartacbiadei au fost ocupate 
de echipele reprezentative ale orașu
lui Moscova, Ucrainei și R.S.F.S Ruse.

In timpul întrecerilor, participanții 
au stabilit 35 de recorduri unionale 
dintre care 4 depășesc aotualele re
corduri ale lumii.

această spectaculoasă partidă. Net 
superiori, baschetbaliștii sovietici au 
condus de la început, terminînd în-' 
vingători la o diferență categorică.

Cu meciul de la Tg. Mureș, echipa 
Dinamo Moscova a terminat neînvinsă 
turneul în care a întâlnit cinci dintre 
cele mai valoroase formații din țara 
noastră : CCA, Metalul MIG, Dinamo 
Oradea, Dinamo București și Di
namo Tg. Mureș.

Se cheltuiește de 2000 de ori mai mult 
pentru armament decît pentru sport

BERLIN 22 (Agerpres). — Gu
vernul de la Bonn cheltuiește de 2000 
de ori mai mult pentru armament de- 
cft pentru sport. Alocația pentru sport 
din bugetul Bonnului se ridică la a 
doua mia parte din sumele alocate 
pentru echipamentul atomic al arma
tei R.F. Germane. Această situație a

fost recunoscută de președintele ligii 
sportive vestgermane W. Daume cu o- 
cazia Congresu’ui federal al sportu
lui din R.F. Germană care a avut 
loc recent la Hamburg. El a recunos
cut că în R.F. Germar.ă, în locul fie
cărui tanc nou fabricat s-ar putea 
construi 10 terenuri sportive.

• Aderînd la Fe- 
AUTOMOBILISM derația internațională

de automobilism și 
motociclism, sportivii sovietici își vor 
putea omologa performanțele, îmbo
gățind lista recordurilor mondiale. De 
curînd maestrul emerit al sportului 
E. Lorenț, pe o mașină de 350 cmc., 
a stabilit un nou record al lumii la 
kilometrul lansat, cu viteza medie o- 
rară de 221,53 km. Recordul a fost 
obținut pe o motocicletă de construc
ție proprie. Pilotând o mașină „Zvez- 
da 6“ maestrul sportului A. Ambro- 
senkov a realizat pe kilometrul lan
sat media orară de 182,83 km. rezul
tat care constituie de asemenea un 
record mondial. (Agerpres).

• Pe stadionul 
FOTBAL Wembley din Lon

dra, s-a desfășurat
ieri după amiază întîlnirea interna
țională de fotbal Anglia—U.R.S.S., 

încheiată cu scorul de 5-0 (1-0). Ar
bitrului francez Marcel Guigue i s-au 
aliniat formațiile: ANGLIA: McDo-

DE PESTE HOTARE
nald — Howe, Wright, Shaw — Clay
ton, Slater — Douglas, Charlton, 
Lofthouse, Haynes, Finney ; U.R.S.S. : 
Beliaiev — Kesarev, Maslionkin, 
Kuznețov — Voinov, Țarev — Metre- 
veli, V. Ivanov, Simonian, Mamedov, 
Ilin.

Au marcat: Haynes (min. 44, 62 
și 80), Charlton (din penalty, min. 
84) și Lofthouse (min. 89).

• La Saarbriicken, reprezentativa 
Saar-ului a învins Elveția B cu 1-0.

• Duminică la Stockholm reprezen
tativa Suediei întîlnește Danemarca, 
iar la Bruxelles reprezentativa Bel
giei va juca cu selecționata Turciei

• înotătorii sovie- 
NATAȚIE tier care se află în 

vizită în R. P. Chi
neză au evoluat recent la Pekin. Iată 
cîteva rezultate din acest concurs:

200 tn. bras: Sian Siun 2:40,2 (recorc 
al R.P. Chineze), pe locul doi s-t 
clasat recordmanul european Kolesni
kov (U.R.S.S.); 100 m. fluture: Cer 
Iun Pen (R.P. Chineză) 1:04,3 
100 m. spate: Barbier (U.R.S.S.' 
1:05,4; 4x100 mixt: U.R.S.S. 4:20,4 
400 tn. liber: Voog (U.R.S.S.) 5:21,6 
100 m. bras femei: Uusmees (U.R.S.S^ 
1:23,1.

• Echipa de polo Vasas Budapest! 
a sosit miercuri la Moscova. Intre 21 
și 29 octombrie sportivii maghiari voi 
susține mai multe meciuri în compa 
nia celor mai bune echipe sovietici 
de polo.

• Echipele masculi
VOLEI ne și feminine ab

Armatei Populare Chi 
neze de Eliberare se află în turnet
în R.P. Polonă. La Cracovia, sporti
vii chinezi au cîștigat cu 3-1 în faț: 
formației Wisla (femei) și cu 3-2 îl 
fața formației Legia Varșovia (mas 
cui in).
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