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Lucrările celei de a V-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale I

5-a sesiuni a Marii Adu-Duminică au continuat lucrările cellei de-a 
nări Naționale a R. P. Romine.

La începerea ședinței deputatul Traian lonașcu, președintele Comisiei 
Juridice a Marii Adunări Naționale, a propus în numele comisiei aa pe ordi
nea de zi a sesiunii să fie inclusă dezbaterea proiectului de lege pentru 
modificarea articolelor 17 și 59 din Regulamentuil de funcționare n Marii 
Adunări Naționale.

Propunerea a fost aprobată în

D

PROLETAR! DIN TOATE ȚAR! LE, UN IȚI-VA !

V

Propunerea a fost aiprobată în miaoimitate.
La cererea Comisiei Juridice Marea Adunare Națională a aprobat ur

gență la proiectul de lege supus dezbaterii.
Iiitrindu-se în ordinea de zi, deputatul Constantin Scartat, raportorul 

Comisiei economice finamaiare, a prezentat raportul Comisiei asupra pro
iectului Bugetului de Stat al R.P. Rxxmîne pe anul 1959.

In continuarea lucrărilor a început dezbaterea proiectului 
de Stat al R.P. Române pe amil 1959.

La dezbateri au luat ouvîntul deputății: Elena lordăchescu 
circumscripția electorală Măgurele, orașul București, Gheorghe 
circumscripția electorală Șomorța Mare, regiunea Bai» Atare, 
canu, u.. --------- ’.r"_ ° .
tin Ciufu, din circumscripția electorală Ploești Sud, regiunea Ploeștl, 
Virgili Trofin, din circumscripția electorală Zeletiin, regiunea Bacău, Va
sale Vaida, din circumscripția electorală lleanda, regiunea Cluj, Ion 
Păun, din circumscripția electorală Istria, regiunea Constanța, Adalbert 
Lopșanschj, din circumscripția electorală Petroșani, regiunea Hunedoara, 
Italiana Simon, din circumscripția electorală Ozun, Regiunea Autonomă 
Maghiară, losif Bayerle, dni circumscripția electorală Jimbolia, regiunea 
.Timișoara și Ștefan Bohoș, din circumscripția electorală Sagna, regiunea 
Bacău.

l ucrările sesiunii continuă.
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din circumscripția electorală Rădăuți, regiunea Suceava, Gonsiati-

Competiții sportive dotate cu „Cupa 30 Decembrie"
La Turda — o întîlnire triunghiulară 

de natație și polo
Ion Oprea și Ion Grejdaou. Au parti
cipat 50 de elevi. In clasamentul pe 
echipe primul loc a fost cucerit de 
reprezentativa școlii profesionale din 
Medgidia.

tă gală, în cadrul căreia s-au impus 
echipele orașelor Pitești și Câmpulung.

I. CHILI BAR și I. FEȚEANU 
corespondenți

La CURTEA DE ARGEȘ a fost or
ganizată prima ediție a „Cupei 30 
Decembrie" la handbal-redus. Com
petiția a fost inițiată de colect'vul 
sportiv al școlii tehnice de coopera
ție. Din cele 4 echipe înscrise 1a 
băieți, a ieșit învingătoare formația 
școlii tehnice de cooperație. Repre
zentantele aceleiași școli au cuce
rit la rindul lor cupa, care s-a acor
dat ciștigătoarei turneului feminin.

120 de coocurenți, copii și juniori, 
reprezentînd orașele Cluj, Tg. Mureș 
și Turda s-au întrecut timp de două 
zile, la bazinul acoperit din locali
tate, în cadrul unui disputat triun
ghiular de natație și polo- 'Primul loc 
în clasamentul general a revenit îno
tătorilor din Cluj, care au acumulat 
241 puncte. Ei au fost tirrnați de ti
nerii sportivi din Tg. Mureș (122 p.) 
și cei din Turda (98 p.). In cadrul 
turneului de polo pentru juniori, cele 
mai bune comportări le-au avut e- 
chipete: Cluj I (8-1 cu Tg. Mureș I 
și 26-2 cu Tg. Mureș II) și Cluj It 
(6-4 cu Tg. Mureș I). La polo copii: 
Turda — Cluj 2-2.

CHIȘU GALACTION, corespondent

AZIS SEIDAMET, corespondent

In regiunea Pitești — numeroase 
competiții festive

In sala Casei Tineretului din PI
TEȘTI s-a desfășurat timp de două 
zile un turneu de tenis de masă, la 
care au participat echipele orașelor 
Roșiori de Vede, Rîmnicu-Vîlcea și 
Pitești. La băieți, s-au impus repre
zentanții orașului Roșiori de Vede, 
iar la fete, cele ale Piteștiukri. Un 
frumos succes a înregistrat competiția 
de handbal-redus, unde au fost în
scrise cele mai bune formații mas
culine și feminine ale raioanelor 
Curtea de Argeș, Drăgășani, Cîmpu- 
lting, Slatina, Rîmnicu-Vîlcea și ora
șului Pitești. Mai bine pregătite s-au 
dovedit a fi echipele școlilor medii 3 
(băieți) din Pitești și cooperație din 
Curtea de Argeș (fete). Ele s-au cla
sat de altfel pe primul loc. Lin alt 
concurs a fost organizat la tenis de 
cîmp, cu care prilej s-a inaugurat și 
baza colectivului sportiv Petrolul. Aci, 
au ieșit învingători la diferitele cate
gorii, tiner'i Eugen Băjenescu, Dan 
Nicolescu, Sanda Ghinea și Muia Ili
na. Mai sînt în curs de organizare 
întreceri de popice, șah (între repre
zentativele regiunilor Pitești, Cons
tanța, București și Iași) și la alte 
discipline sportive. In orașul DRAGA- 
ȘANI, peste 40 de boxeri din regiunea 
Pitești au luat parte la o interesan-

(Agerprcs)
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X de a 11-a aniversări a Republicii
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Dc la lași ne-a sosit vestea că 
ortivii din această regiune au 
-ținut In întlmpinarea

Populare Romine un important 
succes: la 27 decembrie au în
deplinit ți depășit angajamentul 
anual cu privire la înscrierea 
de noi membri in U.C.F.S. Co
lectivele sportive din regiunea 
lași numără acum 110.741 mem
bri U.C.F.S. (angajament anual 
— 110.000).

îRegiunile Iași și Pitești 
i și-au îndeplinit angajamentele 
?cu privire la înscrierea de membri 
r în U. C. F. S.

MIHAI RADU, corespondent

Concursuri sportive organizate 1 
In Reșița

*

Tetefonul ne-a adus vestea unui 
nou succes: consiliul regional 
U.C.F.S. Pitești a îndeplinit — 
înainte de termen — angajamen
tul anual cu privire la înscrierea 
de noi membri în U.C.F.S. Colec
tivele sportive din această regiune 
numără acum 130.443 membri 
U.C.F.S. — ou 5443 mai mulți de- 
cit s-a angajat. Sportivii din re
giunea Pitești închină succesul lor 
oelei de a 11 -a aniversări a Repu
blicii Populare Române.

întreceri de trintă Intre elevi 
la Medgidia

Comisia de lupte din cadrul U.C.F.S. 
raionul Medgidia a organizat o com
petiție de trintă rezervată elevilor de 
vîrsta 10—16 ani- întrecerile concu- 
renților, repartizați pe 10 categorii de 
greutate, au fost foarte echilibrate și 
au revenit următorilor: Constantin 
Brăttanu, Izet Qmer, Aurel Popa, Va- 
leriu Stan, Neuzat Osman, Vasile 
Partebună, Sertvet Afuz, Aziz Osman,

Campionatul republican de hochei

i porții.
Portarul Itfo privește cu

icolae Zografi. singur in fața a' ratat o mare ocazie de a înscrie, 
emoție desfășurarea fazei.

(Foto : D. Rotarul

Din returul turneului furai al cam- 
rnatului republican de hochei pe 
seață pe anul 1958 au mai rămas de 
jputat doar două jocuri, cele ale. e- 
jei de azi. Dar jocurile acestea nu 
ii prezintă un interes deosebit pen- 
i situația primului loc al clasamen- 
iii. deoarece echipa C.C.A. are de 
um un avans de 3 puncte asupra ce

de a doua clasate și chiar dacă 
pierde întîlnirea de azi ea nu mai 

ate fi ajunsă. Jocurile din cadrul a- 
det etape (Progresul Oheorghieni — 
latno Tg. Mureș la ora 16,30; C.C.A. 
Voința Miercurea Ciuc la ora 18,30) 
au totuși importanța lor pentru al- 

uirea definitivă a clasamentului tur- 
tlui final al campionatului pe 1958. 
n rîndurile ce urmează vă prezen- 
1 cîteva succinte aspecte de la me
rite desfășurate sîmbătă și duminică 
patinoarul artificial din parcul spor- 
.23 August".

lăsa să se întrevadă, In acest al doilea 
îneci, că victoria lor ou va ti reeditată. 
Impresia aceasta ne-a fost întărită și de 
faptul că, chiar In minutul 2, funda
șul Varga a șt deschis scorul pentru e- 
ohiipa dini Miercurea Chic (I—0). Vo

l.ița ataca organizat și foarte pericu
los poarta apărată de Vara dl. După 
numai cinei minute, cel mai „virstrrlc" 
diistre gemenii Szabo a marcat un nou 
gol pentru Voința (2—0). Jucătorii de 
la Progresul își revin însă din uluiala 
primelor minute și încep să controleze 
jocul. Ei au cîteva ocazii favorabile de 
a înscrie, dar imprecizia lui Ba'j-a, Kari, 
Almasi II face ca scorul să se mențină 
în continuare în avantajul celor de ta 
M. Ciuc. In min. 13 însă Almasi II 
ieia în plasă pucul centrat de Balta și 
tot el, în min. 32, profitînd de o gravă 
greșeală a unuia d n apărătorii de ta 
Voința, înscrie, egalînd situația (2-2). 
Jucătorii Voinței, surprinși de această 
întorsătură pe care au luat-o lucrurile, 
pornesc în atac si chiar în același mi
nut Varga marchează printr-un șut de. 
la treime. După cîteva minute (min. 
38) Szabo II ma’orează scorul la 4—2.

Ultima parte a jocului a aparținut 
Progresului. Desfășurînd un joc mai 
bun, în viteză, reprezentanții echipei din 
Gheorghieni au reușit să refacă handi
capul de două goluri, egalând prin 
punctele marcate de Kari (min. 46)

CALIN ANTONESCU
ROMEO VILARA

(Continuare in pag. 4)

4NfA — PROGRESUL 4—4 (2—1, 
2—1, 0—2)

n turul ace'fei comnefții. tinerii ;u- 
‘ri de h Voința obținuseră o victo- 

concludentă — 5—0 — și nimic nu

Iubitorii sportului din localitate au 
fost prezenți ieri la două interesante 
întreceri. Prima, finala „Cupei 30 
Decembrie" ta fotbal. în core s-au 
întâlnit formațiile C.S.M. Reșița și 
Metalul Bocșa Rorrtină, a dat cîștig 
de cauză metalurgiștilor reșițeni. Iii 
au învins cu scorul de 5-3 (4-2). Cea 
de a doua — o întrecere de natație 
pentru copii și juniori a adunat ta 
start 96 de concurenți din orașele 
Timișoara, Lugoj și Reșița. In clasa
mentul general pe primul loc figurea
ză reprezentativa Reșiței cu 162 p„ 
urmată de Timișoara (104 p.) și Lu
goj 
sală
ner 
bras

(48 p.). Menționăm recordul de 
stabilit de eleva Mariana Wag- 
din Reșița (13 ani) la 50 m- 
fetițe, cu timpul de 41,4 sec.

GH. DOBRESCU, corespondent

Călăreful Vasile Pinciu 
a ridicat recordul republican de înălțime 

2,06 m./cZ

consemnam 
competițio- 

vedeam pe 
; bucurîn- 

du-se în aceste zile de o binemerita
tă odihnă, sau făurind planuri în
drăznețe legate de bogata activitate 
competițională din anul care vine. Dar 
zilele acestea frumoase de toamnă tîr- 
zie i-au scos și pe călăreți din ma
nej, reunindu-i în aceleași pasionan
te întreceri ca acelea care ne-au în- 
cîntat de 
de vară.

Alături 
nut să ia 
brie" toți 
pentru că , .
ratori printre bucureșteni nu au lip
sit nici spectatorii. Punctul de atrac
ție al programului l-a constituit bi
neînțeles evoluția călăreților din lo
turile republicane de juniori, fete și 
seniori. Și încă ceva : Vasile Pin-

In urmă cu cîtva timp < 
încheierea sezonului hipic 
nai din acest an. Ii și ’ 
fruntașii echitației noastre

atîtea ori privirile în lunile

de călăreții fruntași au ți- 
parte la „Cupa 30 Decem- 
călăreții din Capitală. Și 

echitația își are mulți admi-

In vizită la întreprinderea producătoare
de materiale sportive din Arad

Se pare că penelul unui pictor a- 
nonitn a mîngiiat pictural — acum 
la început de iarnă — peisajul ară- 
dan. Soarele timid ne dă binețe de-a 
lungul it.nerariului nostru 
tă privirea ne este atrasă’ 
întreprinderii producătoare 
riale sportive. Ce-ar fi să 
noi această întreprindere 
în țară, 
un deceniu de activitate ? 
vom avea multe de văzut, iar noută
țile pe care le vom înregistra pe car
netul de reporter, le vom împărtăși 
și cititorilor.

și deoda- 
de silueta 
de mate- 
vizităm și 
cunoscută 

care în curînd își va serba 
Firește,

O simplă privire este edificatoa
re. La această unitate există o ac
tivitate febrilă care oglindește efor
tul elocvent al muncitorilor și tehni
cienilor de la I.P.M.S.-Arad pentru 
realizarea planului. încă de la intrare 
—- așezat la un loc vizibil 
flă, pe un panou, 
cute de tovarășul 
la ședința plenară 
26—28 noiembrie 
zărim planul de 
colectiv de muncă pentru anul 1959. 
Să spicuim și noi cîteva d n aceste 
angajamente. concludente prin limba-

se a- 
textul expunerii fă- 
Gh. Gheorghiu-Dej 

a C.C. al P.M.R. din 
1958. Iar alături, 
măsuri al acestui

jul sobru al cifrelor : întreprinderea 
își ia angajamentul ca pînă la 15 de
cembrie 1959 să-și îndeplinească pla
nul de producție' ; să sporească 
2,5% productivitatea muncii (față 
1,94% cît era prevăzută inițial) ; 
reducă prețul de cost cu 3.5%. 
asemenea, acest plan elaborat
conducerea întreprinderii în colabora
re cu organizația de partid și comi
tetul de instituție, prevede pentru pri-

cu 
de 
să 
De 
de

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. 2-a)

ciu, recordmanul țării la proba de 
înălțime (2 metri) dorea să închine 
celei de a Xl-a aniversări 
blicii noastre un nou record

a
la

Repu-
accas

Un moment despre care toți cei preJ 
zenți își vor aduce cu plăcere aminte: 
Vasile Pinciu. cu Prundiș. sare. 2,OS, 

m. (nou record R.P.R.)
(Foto: D. Rotam)

stă probă. După o pasionantă între
cere în proba de forță progresivă, 
primul loc a fost ocupat, la egalita
te, de nu mai puțin de șase călăreți 
(Langa, Bărbuceanu, Recer, Pinciu, 
din nou Langa și Bărbucearwi)- Este 
apoi rîndul lui Pinciu să 
poate. Și Vasile Pinciu a

OCTAVIAN

(Continuare in pag.

arate ce 
trecut din

GINGU ,

2 a)



Ne scriu corespondenții
Succese în 

sportiv
activitatea colectivului 
Victoria — Ceiaru

Echipament pentru colectivele 
sportive sătești

In raionul MurgenWegiunea Iași

întrecerile Spartachiadei de iarnă
r

( Colectivul sportiv Victoria — care 
' funcționează pe lîngă gospodăria agri
colă colectivă din Ceiaru — numără 
peste 300 membri U.C.F.S. Acestora li 
se asigură o bogata activitate competi- 
țională. Întrecerile sportive se deslașoa- 
ră cu regularitate șj la startul concursti. 
iilor de șah și tenis de masă se pre- 

' zintă zeci și zeci de concurență De a- 
semenea, numeroase echipe se întrec 
•la volei, handbal sau fotbal. De curînd 
a hiat ființă în comună prima echipă 
de handbal feminin. Nona formație a 
luat parte la întrecerile raionale și s-a 
clasat — spre satisfacția sătenilor din 
Ceiaru — pe locul II.

G. DONCIU

Consiliu] regional U.C-.F.S. Hunedoa 
ra a dotai de eurind cu materiale și echi
pament sportiv o serie de colective 
sportive sătești; Astfel au fost distri
buite importante cantități de materiale 
și echipamente colectivelor sportive Da- 
cia-Sarmisegetuza, Victoria-Dobra, Ve- 
colta-Apoldul de Sus, Recolta-Vinerea 
ș.a. Cu aceste materiale și echipamente 
sport ive se va asigura o și mai bo
gată activitate membrilor U.C.F.S.

IM. SBUCHEA

Competiții sportive pentru... vîrst- 
nici

11
Consiliul colectivului sportiv al fa

bricii de ambalaje metalice din Con
stanța a luat inițiativa organizării unei 

' competiții de popice pentru muncitorii 
yirstnici. Printre cei mai entuziaști 
susținători ai acestei inițiative se altă 
Kimplarul C. Stănescu, care lucrează de 
3(1 de ani in această fabrică. După des
fășurarea competiției se va organiza în 
cadrul colectivului sportiv o echipă for
mată numai din muncitori vîrstnici, 
care să se întreacă cu formații asemă
nătoare din alte 

1 chiar cu echipe...
cotective sportive 
tinere

L. BRUCKNER

Noi colective sportive »*te»tii

In raionul Sighișoara an luat ființa 
de curînd încă trei colective sportive 
sătești: la Seleusi, I ioglulag și Mu 
reni. Noile -colective sportive sătești se 
ocupă intens în momentul de iată de a 
Itragerea de membri în U.C.F.S., orga- 

! mizarea întrecerilor Spartachiadei de 
IIarnă și organizarea unor competiții 
sportive populare

LUCIAN PINTEA

Crește numărul membrilor U.C.F.S.

Ga urmare a unei temeinice activități, 
In raionul Roșiorii de Vede s-au înscris 
în U.C.F.S. în ultimele zile peste 600 
tineri și tinere. Cu prilejul întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă numărul mem
brilor U.C.F.S. va creste simțitor.

ĂL. POPESCU

Atenție deosebită pentru angrena
rea membrilor U.C.F.S. în activita

tea competițională

Colectivul sportiv din comuna Lozna, 
taionul Dorohoi, numără peste 200 
de membri U.G.F.S. Pentru menținerea 
acestora într-o continuă activitate 

^teompetițională colectivul sportiv orga- 
■nizează numeroase întreceri de oină, 
volei, șah și atletism. In momentul de 
față membrii U.C.F.S. sînt angrenați în 

-întrecerile „concursului bilanț" și în 
competițiile Spartachiadei de iarnă.

M. CRI ȘAN
.......... ■ ■■ ............................ - ■ ■...

sint in plină desfășurare
Totdeauna puncinafti în organizarea 

întrecerilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, activiștii spor
tivii 
Iași, 
ani.

din raionul Murgeni, regiunea 
nu s au dezmințit n-jei în acest

Pregătirile le-am început cu 
bine de o lună și jumătate în 

ne mărturisea, deunăzi, preșc- 
consiliiiliii raional U.G.F.S.

nnai 1 
unmă 
dintele consiliului raional 
Mnigenî, tov. Valentin Paraschiv.

O ««rusie raională a trecut de

îndată la primele acțiunii. Ari fort 
instnwți președinții eriectivelor spor
tive, profesorii de educație fizică, di
rectorii de cămine culturale ; s-au tipă
rit afișe — pe plan local — piua la so
sirea celor repartizate de regiune; 
s-au confecționat hafierc (sport nou 
în ediția drn acest am a Spartachia
dei de iarnă) cri sprijinul direct al 
S.M.T. Bogdăneșii ; s-au luat măsuri 
ca toate cdectivede sportive să aibă 
un număr suficient de mingi pentru

Cîteva concluzii după încheierea primei părți
A J • ® Ti 1 • 1 • A •a întrecerii echipelor de volei din categoria Ă

A 
teres _ 
pionafului de volei al echipelor din 
categoria A. La București, sala Di
namo a fost neîncăpătoare pentru 
miile de spectatori care au ținut să 
vadă cele două derbiuri (meciul 
masculin Dinamo—Rapid și partida 
feminină Metalul M.l.G.— Someșul
Cluj) ; la Cluj numeroși spectator! 
au ținut să asiste la partida Știința— 
C.C.A., care a prilejuit un joc de 
înaltă factură din partea echipei stu
dențești,

Meciurile disputate pînă acum au 
scos în evidență o serie de aspecte 
pozitive ©a de pildă: avalanșa de 
elemente tinere (ceea ce a caracterizat 
ediția din anul acesta a campionate
lor), omogenizarea 
pelor, etc. Au fost 
aspecte negative 
care a rămas pînă 
pionatului, trebuie

Probabil că unele afirmații destul 
de categorice făcute în ultimele noas
tre cronici au avut darul 
prindă o serie de iubitori ai 
lui. De pildă : „sportivii de 
tatea Bucur au intîlnit o 
(n.n. Voința) destul de slab _
tită...", „...partida (n.n. Constructo
rul—Victoria) a fost neinteresanlă..." 
„liderul de pînă ieri al campionatu
lui feminin (n.n. Someșul Cluj) nu 
și-a justificat Jocul deținut timp de 
opt efape..." etc. Pe scurt, reieșea 
din cronicile noastre că majoritatea 
partidelor din ultima etapă au fost 
neinteresante. Și totuși, neplăcută 
dar adevărată, aceasta este reali
tatea : în ultima etapă a turului, ca 
și în celelalte opt, în întrecerea e- 
chipelor masculine, ca și, în special, 
a celor feminine, meciurile de slabă 
calitate au fost destul de numeroase.

Și fiindcă sîntem la acest capital — 
oailit-atea slaba a meciurilor — 
vorbim pe scwt despre...

...CAUZELE
...care au dus la aceste meciuri 

de o calitate îndoielnică. Tn primul 
rînd este vorba de lipsurile care e 
xistă și acum încă, în pregătirea majo-

luat sfîrșit — în mijlocul 
general — prima parte

unui in-
a cam

valorică a ec.hi 
însă și destule 
care, în timpul 
la reluarea cam- 
înlăturate.

să sur- 
voleiu- 
la Ce- 
echipă 
pregă-

să

rității echipelor, din pwicd 
de vedere tehnic.

Apoi în multe locuri 
s-a manifestat o lipsă de 
interes din partea condu
cerii secțiilor de volei, a 
cluburilor sau coJecri-vetoi 
sportive respective pentru 
echipele divizionare, ca 
de pildă la Știința Timi
șoara (echipa feminină), 
C.S.M.S. lași, Voința Si
biu, Voința Or. Stalin. 
De asemenea, o altă cau
ză este și lipsa unei pe
rioade pregătitoare în ve
derea campionatului, care 
să pună bazele unei pre
gătiri fizice și tehnice, 
omogenizeze echiprte 
vederea întrecerilor, 
ceasta a frust situația 
special la formațiile 
niin-me stiideniești din 
mișoara și Gluj, la 
mfa Sibiu și la echi
pa masculină G.S.M.S. 
Iași.

Desigur, aceste cauze 
au avut...

...Șl EFECTUL LOR
Partidele de slabă 

liiate sînt în totală 
t-rad-icție cu talentele 
xistente în 
tr-u actual, 
meciuri de 
vel, ca de 
Cetatea 
practicat _ 
Orașul 
disputat la București 
C.C.A., unele meciuri jucate 
acasă de Știința Cluj, 
O.C.A.— Dinamo și, 
măsură, derbiul Dinamo—Rapid, care 
s-a desfășurat duminica trecută. După 
cum se vede, sînt numai meciuri ale

voleiul
Au fost

un ridicat ni- 
pildă Rapid — 
Bucur, jocul 
de Tractorul 

Stalin în meciul
Cil

Acțiunea jucătoarei Metania Sasu (Știința 
Cluj) n-a reușit. Blocajul alcătuit din Niculina 
Gabor (care a trecui insă o mină pe sie fileu) 
și Doina Nica (Combinatul Poligrafic Bucu
rești), a respins balonul in terenul Științei. 
(Bozii din meciul C.P.B.—Știința Cluj 3—1) 

(Foto: Gh. Dumitru)

într-o
întilnirea 
oarecare

CăiărețitS Vasile Pinciu

echipelor masculine, cele feminine râ- 
mînîndii-ne datoare la acest capitol.

Unele echipe feminine s-au prezen
tat în această jumătate de campio
nat mai slab decît în ediția 1957— 
1958. De pildă, Dinamo București, 
Știința Timișoara, Voința Sibiu, Vo
ința Or. Stalin. Nici Rapid, actualul

' lider al clasamentului, nu a realizat 
jocuri la înălțimea componentelor 
formației.

Fără îndoiaiă că mai sînt și alte 
probleme de discutat, lucru ce 1 vom 
face în numerele viitoare.

MIRCEA TUDORAN

(Urmare din pag. 1)

In vizită ia mtreprîihderea producătoare 
de materiale sportive din Arad

(Urmare din pap. l-a) sarcinabilă a prețului de cost 
economică centrală.

mul trimestru al Anului 1959, meca- ★
nizarea unor lucrări de confecționat Bilanțul înfăptuirilor de pînă acum, 
stanțe și matrițe care pînă acum se obținute la această unitate, certifică 
făceau manual, precum și extinderea 
cît mai largă a întrecerii socialiste, 

i pentru a cuprinde în cadrul, ei ma
rea majoritate a muncitorilor. In a- 
cesț sens, se vor organiza noi brigăzi 
de calitate acordîndu-se o și 
mare 
produse

Este
lui de 
unității, 
ta împreună cu 
frina aflata în 
Iată aici insignele tuturor campiona
telor internaționale de atletism des
fășurate în țara noastră, insignele 

des-
fede- 
cupe, 
pes-

mai 
atenție lărgirii sortimentelor 

de această întreprindere, 
firească 
a afla 
Pentru

curiozitatea cititoru- 
specificul produselor 

aceasta, îl vom invi- 
noi să privească vi- 

cabinetul directorului.

i tuturor campionatelor europene 
fășurate în R.P-R., insigne ale 
rațiilor sportive, insigne G.M.A-, 
medalii, plachete, midinete de 
cu it, legături de schiuri etc. Cum va 
arăta această vitrină în viitor ? Cu 
un efort de imaginație, vom zări ală- 

-|turi de produsele de pînă acum, pre
mii sportive (cupe etc.) din alumi
niu eloxat, articole de galanterie și 
în sfirșit o surpriză. Ce anume ? Sc 
va experimenta și se va începe fabri
carea unor mingi de tenis de masă 
de o calitate superioară. Planul 
măsuri cuprinde — de asemenea 
obiective menite să contribuie în

de

.- ....... ........ ....... ... to
talitatea lor la reducerea considera-

dar în același timp anticipează rea
lizările viitoare. Este suficient să a- 
miniim că în anul 1958 prețul de 
cost a fost redus simțitor, realizin- 
du-se o economie de M2.000 lei. Ci
frele înfăptuirilor oglindesc 
limbaj lapidar, 
rnunca entuziastă depusă de munci
torii și muncitoarele acestei fabrici 
care, sub conducerea organizației de 
partid, luptă pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de partid. In 
fruntea acestor acțiuni, se află bri
gada de calitate „8 Martie" alcătuită 
din Ecaterina Grabner, Edith Pajtas 
și Elisabeta Dcac care au realizat 
planul în proporție de 122%. La sec
ția de emailare, succese însemnate ob
țin tinerele jucătoare de volei Maria 
Kapusztai, Hermina Handrea, Elena 
Ardeleanu, iar la gravură muncește 
cu bune rezultate Gertude Oster- În
treprinderea se nîindreșie cu munci
torii ei, dar se mîndrește și 
tivii ei. Există aici șahiști 
ca, sculerul Victor Handrea 
lăcătușul Rudolf Forniane.k ; 
menea, jucători de ten's de
Tiberiu Bloc și Gheorghe Diaconescu. 
Dar la celelalte discipline sportive ? 
Rubrica din carnetul nostru de însem
nări este mai săracă de data aceas
ta ? Ce-ar fi dacă tinerii inimoși pe 
care i-am cunoscut în aceste zile la 
l.P.M.S. s-ar strădui să o completeze?

Mă le dăm deci cuvinhil .1

într-un
dar convingător,

cu spor- 
talentați 
sau 
de

ca 
ase- 

inasă ca

prima încercare, cu calul 
obstacolul înălțat la 2,02 m. 
cord R.P.R. 1 Angajamentul 
deci îndeplinit. Dar Pinciu avea să 

.ne dea ieri dimineață...
• După o 
Prundiș,
obstacolul înălțat la 2,04 in. Prundiș 
nu se încumetă să treacă și se opreș
te. La a doua încercare bara se cla
tină puțin, dar rămîne pe loc și pu
blicul aplaudă frenetic un nou re
cord republican- Felicitări, îmbrăți
șări... Pentru puțin timp însă căci 
Pinciu se saltă din nou în șea. Din 
nou liniște deplină, din nou ni se o- 
prește răsuflarea de emoție. Obstaco
lul înălțat acum la 2,06 m. se lasă 
greu trecut. Cine ar fi crezut lotuși 
că cea de a treia încercare avea să 
modifice atît de curînd recordul re
publican la înălțime fixîndu-1 la 2.06 
m. Pentru aceasta: Bravo PINCIU !

Concursul continuă azi după-amiază 
cu începere de la ora 16 în manejul 
din Calea Plevnei.

Prundiș,
Nou re- 

fusese

noi emoții, 
temeinică încălzire a lui 
Vasile Pinciu ia cu asalt

Despre viitoarea
După întrecerile din cadrul turneu

lui final al eampioniaituilui republican 
de hochei pe gheață pe amil 1958, 
care se încheie mîine, urmează o 
pauză de citevia Z/ile. Fără îndoială 
o pauză bine venită pentru echipele 
noastre fruntașe, ai căror jucători au 
fost mult solicitați în ultima perioa
dă de timp.

La 5 i. ' • ” 7
pețițioinală de hochei va 
prin jocurile din cadrul 
B. ()pt e< hipe, împărțite în 
își vor disputa titlul de 
a categoriei secunde, tirmîrid ca cea 
maj bună dinitre ele să se caldice

ianuarie însă activitatea corn
ii reiuată 
categoriei 

două serii, 
campioană

tenis de masă; S-aS cfoteirnit; 
mijloace proprii, mese și jocuri <fb’ 
șah. In sfirșit, s-a căutat să se atragă^ 
un număr cît mai mere de particip 
prinți la întreceri, înregistrîindu-se 3200 
de înscrieri, ciifră-record în raport cu 
edițiile precedente. Toate aceste ac-1 
țiunii au fost încheiate înainte de ț 
decembrie, data oficială a începerii 
competiției...

...După aproape o lună de zile de 
întreceri viu disputate, se pot trage 
și unele conciuvii. Astfel, este de stf- 
bliniat că în fruntea întrecerilor se 
situează tinerii din comuna TuțcarMS 
Ne referim mai mer la aspectul or- 

■ gainiaaioric și la dragostea cu oare 
(Tineretul din această comună parti
cipă la întreceri. !>a dubul comunal 
rezervat sporirvrior, prin grija orga
nizației de partid (secretar tov. Ștefan 
Giihosa) și a siatulhii popular (se
cretar tov. Ion Vicot), 280 tineri ță
rani muncitori își dispută întiietateai 
la șah, trSntă, lialtere, tenis de masă^ 
sub îndrumarea profesoarei de eduff 
caț-ie fizică Georgeta Leu De aserne-' 
nea, un interes văi manifestă pentru 
întreceri. și tineretul, din aite comump, 
ca de pilda din Schineni (250 
ticipanți), Rînzești (220), Fătein ( 
Blăgești (170) etc.

Camflkmatu! de șah 
al Capitalei are un lider 
autoritar: GL Gavrilă I

Rundele a 10-.1 și a Ha au con
solidat poziția de fruntaș io daisa- 
ment a lui Gavrilă I, care mau *â 
in acest «hm urs e formă exce. .ăi 
După ce inirerapsrite iu poeițte egală 
cu Pavlov (partida s-a dat remiză 
fără joc, ulterior), Gavrilă a «Miimf 
îmi punct prețios in fața lui Botez, 
în runda de srmbătă.

Din nou criza de timp s-a făouit 
simțrtă in majoritatea partidelor. In 
afară de Botez, cane n-a găsit in lump 
apărări împotriva amerumțăriilor de mat 
alte adversarului, în situații asemănă
toare au mai fost Kapuscinski — 
care a pierdut dama in fața lui Ro
tam — și Gavrila II căruia stegufeț 
iul de control i-a căzut insă în mo
mentul «nd era serios dominat de 
Pavlov. Tot în criză de timp, a pier
dut Stanciu o figură în fața lui Ur
seam și trebuie să lupte pentru re
miză in poziția de întrerupere De re
marcai că Urseaiui mai are o între
ruptă, cu Țucă, în care deține de a- 
semenea avantaj.

O bună comportare in uHimele 
runde a avut-o V. Georgescu, care a 
realizat 3 */2 puncte d»n ul-timeik 5 
partide.

Un clasament edificator este M 
de alcătuit din cauza numărului mart 
de partide întrerupte. Ete vor fi re
luate în după amiaza de astăzi și 
miercuri. Mîine se dispută runda a 
12-a. Piuă atunci, in cfasament con
duce detașat, Gavrilă I cu 8 */2 puncte 
urmat de Pavlov 6 */2 (1), Urseam 
6 (2), Gavrilă II 6 (1) și Georgescu 6

Paf a Cfștlgat preaniul Voluta

In revenire <3e formă, Pal a cîștigat 
alergarea primcipedă a zilei, Sntreeîndu-1 
Ia luptă pe Tic.

Premiul Speranței a prilejuit o aler
gare spectaculoasă în care s-a <lat o 
luptă dîrză! între majoritatea concuren- 
țllor. Victoria a revenit ieped Morala 
care și-a menținut un infim avantaj 
față de Hermina, Cuța și Vero-n I>emn Elegant 
de menționat este faptul că acești cai “ 
și-au îmbunătățit recordul. Dintre cei- 
lajți cîștigători, Breton și Hrisov au a- 
lergeit în progres, am-eliorindu-și recor
dul.

Lotul cîștdgătO'iilor a fost completat 
de: Sighișoara, Vinovat, Teoîana și Ego
ist. In progres e-u mal concurat- Fugar, 
Gresia. Blam, Ionela, Avînt III. Her-

I S M
mina li, H-arcov și Caliban 11, care șâ-at
imbhimătățât simțitor recordul.

Rezultatele zilei
I. Sigîiișoara (Baciu D.) 1’39,5, Viola 

Pi.rjoj. cota: 2,70<lfl.34..
M. Breton (Oană) 1’35.9, Gresia, Fu 

gar. Cota.: 5,50-64,fcc-13,.r.
Hi. Hrisov (Striji-njfuc) 1’32,

Firav. Cota: 8,80-108,10 66,10.
IV. Vinovat (Savin N.)

*" „ ' Cota- 2.3-ft-1(1.60-25,80.
V. Morala (Bra Jowsky) i!F30,l,

na, Cuța. Cota: 6,40-84,70-19,90.
VI. Paf (Tigămi) 1’29,4, Tic. Chiostec 

Cota: 5,5<F 33^40-85,00.
VIU. Teofuna (Ghineaj 1’29,7, Caliban 

11, lAmjca. Cota: 2,40-12,90-15,30.
Vili. Egoist (Ghimeia) 1’31,5, Miauciun 

In, Pamfil. Cota: 4,5« 60,40-8,90.
fU'.'U.n'îtixuea, viitoiaure de trap va a.ve

loc duminică 4 ianuarie 1959 la «Ta 11

Harcov

Adrian

Her ml

activitate în hocheiul pe gheață
pentru prima categorie a țării, dricu
rile primei serii se vor desfășura la 
Sebeș (Aliment ama Tg. Mureș, Spor
tul Muncitoresc Rădăuți, G.F.R. Cluj, 
Swiamtl Sebeș), iar cele din seria a 
11 a la Sighișoara (Nicovaila Saghi- 
șoara, Steagul roșu Orașul Stalin, 
Harghita M Giuc, TAROM București). 
Meciurile din seriile preliminar-' vor 
avea Icc între 5 și II ianuarie. Apoi, 
Orașul Stalin va găzdui între 22 și 
25 ianuarie turneul final al 
lor de ca.teg. B (pentru acesta 
vor califica primele ilouă clasate 
fiecare serie).

Fbntru echipele din categoria 
întrecerea pe anul 1959 va avea

echipe- 
se 

din

A 
ioc

artificiali din parcul „2
Qapitălă între 14 și 1 
acest prilej se va de; 
furai competiției, urmift

pc patinoarul 
August" din 
fanuarie. Cu 
fășura numai 
ca raitmil să aibă loc în luna mia 
tie. 'Tfttiul de eampioa-nă pe anul I9f 
și-l vor efesputa șase echipe: C.C.i 
Buoureșts, Voința M Chic, Progres; 
Gheorghient, Dinamo Tg. Mure 
Ș-tiinița Ciuj și Recolta M. Ci-ur.

Io cinstea zilei de „16 Febmarii 
ehibiri Rapid București va organi; 
și o competiție de hochei He ghea; 
(10—14 februarie) la care vor part 
tipa o serie dintre cele mai bin 
echipe ale țării.



ÎNLOCUIREA jucătorilor accidentați, 
B CAMPIONATUL NOSTRU DE FOTBAL

O problema în funcție de altă... problemă

EcMpe promovate în HA'

3® pfwe ratai, despre rasiștii 
de ta Ștttofa Cluj...

■' Cu cîțiva anii în urmă, o serie de 
federații naționale de fotbal ■— prin
tre care și focul nostru de specialitate 
*— au hotărî) să introducă schimba
rea de jucători în meciurile dc cam
pionat sau cupă (portarul tot timpul 
și un jucător de cîrrip pîriă la pauză). 
La baza acestei decizii a stat ideea 
ca un joc oficial — în care jucă
torii se pot accidenta și părăsi 
definitiv terenul, iar echipele pot ră- 
inîne descompletate — sa se dispute 
în condițiuni egale ambele echipe 
avîtid efective complete. A intervenit 
însă federația internațională (F.l.F.A) 
care a cerut tuturor federațiilor na- 
Eale afiliate să respecte întocmai 

ilamentul de joc elaborat de 
ernational Board", deci să nu 

Mhimbe nici un jucător — accidentat 
«au nu — în jocurile oficiale.

Mult timp, F.l.F.A. s-a declarat 
ostilă oricărei modificări a regula
mentului în ceea ce privește jucăto
rii. Apoi a început să cedeze și a 
(terminai prin a sprijini în fața lui 
■„International Board" propunerea ma
sei majorități a federațiilor naționale 
dc a se admite înlocuirea de jucă
tori accidentați.

Anul trecut, „International Board" 
a respins această propunere pentru 
oa anul acesta, la 7 iunie la Sto
ckholm (cu prilejul turneului final al 
r '••ipionatufui mondial), s-o admită 
s să decidă modificarea articolului3 
din regulamentul dc joc.

Trecînd peste miraculoasa meta-
morfoză a celor două foruri interna
ționale, trebuie să Subliniem că pro
blema nu a fost încă în mod definitiv 
rezolvată. Și veți vedea de ce. Mai 
întîi însă, iată nou] text al ari. 3 
(numărul jucătorilor) :

„1. Partida va fi jucată de două

Consta o|a a găzduit
o importantă competiție «ie volei

CONSTAN1A 28 (prin telefon). — 
Duminică seara aluat sfîrșit o impor
tantă competiție de volei în cinstea zi
lei de 30 Decembrie, organizată de co
misia regională de specialitate. Par
ii’ narea echipelor masculine bucureș- 

Cetatea Bucur și Voința a măirit 
interesul în jurul acestei competiții, 
astfel că de-a lungul celor 3 zile de 
concurs (26, 27 și 28 decembrie) cîteva 
mii de spectatori au umplut frumoasa 
sală de sporturi din localitate.

Partidele au fost deosebit de intere
sante, și s au caracterizat prin echili
brul lor. Cel mai frumos meci al tur- 

’neului — care a decis pe ocupantele 
primelor două locuri — a fost Cetatea 
Bucur—Voința. Rezultatul final a fost 
favorabil sportivilor de la Cetatea 
Bucur care au întrecut Voința cu 3—1 
'05—8, 15—9, 7—15, 15—4), cîștigînd 
astfel „Cupa 30 Decembrie". Învingă
torii au jucat mai organizat, au arătat 
o deosebită forță în atac și un blocaj 
bine pus la punct. Sportivii de la Vo-

„Cupa Sfatului popular al Capitalei** la box, 
o competiție care și-a. dovedit utilitatea

Cam în aceeași perioadă cu campio
natul republican de box pe echipe s-a 
desfășurat în Capitală o altă compe
tiție pugilistică spre care și-au în
dreptat atenția multi spectatori. Este 
jrorba de „Cupa Sfatului popular al 
Capitalei", compeiiție oare și-o dove
dit din plin utilitatea. Intr-adevăr, an 
de an, tot mai mulți tineri boxeri și-au 
disputat cu ardoare deosebită întâieta
tea în această competiție și dacă azi 
reuniunile din cadrul „Cupei Sfatului 
popular al Capitalei" reușesc să a- 
tragă mii de spectatori, aceasta e ur
marea faptului că de multe ori întîlni- 
rile dintre tinerii pugiliști se desfășoară 
la un nivel calitativ superior.

Anul acesta — după cum ne spunea 
feiutăzi antrenorul Luca Romano — 
,Cupa Sfatului popular al Capitalei" a 
mgrenat uri număr mult mai mare de 
boxeri decît în anii precedenți. Din 
iHilțtmea b'"<-i1or care s-au afirmat 
îi această importantă competiție ci

echipe cuprinzând iieoare maximum 11 
jucători, dintre oare unul va fi por
tar. linuri dintre cedalți jucători 
va putea, în cursul partidei, să *a 
tocuri portarului, cu condiția ca să 
anunțe in preafabr i pe arbitru.

2. întocmirea jucâtorjfar răniți în 
tâmpul unei partide jucate, după .re
gulamentul unei «irupehtii nu este 
permisă decât dacă a tost otamuiî con- 
KHnțăimintul asociației naționale (n.r. 
federației naționale) sari a asocteți- 
ik» MutemaUonaJe interesate.

3. Inloccurile de jucători răniți p«l 
fi automzaite în alte jocuri sub re
zerva ca acest aranjament să fi fost 
acceptat de cele două echipe înainte 
de joc".

De asemenea, „International Board" 
a modificat.și textul aliniatului 7 din 
Deciziile care însoțesc regulile de 
joc.. Noul text este următorul:

„Dacă asoosțtiite (n.r. federațiile) 
decxd să pennrtâ întocmirea jucători
lor conform al. 2 și 3 ale art. 3, 
Inter naivomai Board recomandă into- 
ciarea portarwloi to orice moment al 
partidei și a unui jucător de ctoip 
înainte de sftrșteul primei reprize, 
dacă ei stol răniți și Încăpătorii de 
a relua jocul, acest fapt fiind con
statai de arbitru".

Aceste modificări au mirai în vi
goare la 25 iulie 1958. Unele iede- 
rații (de pildă, din Iugoslavia sati 
R.D.G.) an și decis înlocuirea jucă
torilor .accidentați în campionat sau 
cupă; altele urmează să aplice noul
regulament (Austria, Franța).

In meciurile internaționale oficiale 
(cele care se dispută în cadrul unei 
oompțetiții : Cupa Europei inter-țăiri, 
Cupa Campionilor Europeni, campio
natul mondial, deci cete organizate 
dc. un for internațional) sau în cele 

inia an jucat bine atît timp cît au avut 
rezistență fizică.

Echipele au întrebuințat următorii 
jucători: CETATEA BUCUR : Palade,' 
Rosenberg, Săhleanu, Rnsescu,’ Ghezan,L 
Pădureții. VOINȚA: Carapcea^Diage^ 
mir, .Iereghie, Herscovici. Dragotă.'Ân^ 
tonescu, Dumitrescu, Vîlsan.

Interesantă a fost și part-nfa Fero-* 
viarul Constanța—Marina Constanța în 
care victoria a fost obținută de prima 
echipă cu 3—1 (15—9, 14—16, 15—5, 
15—11), care a stabilit oc.upanții locu
rilor 111 și IV.

Finala turneului feminin a revenit 
formației Petrolul Constanța care a în
trecut Feroviarul Constanța cu 2—0 
(15—10, 15—12).

Dintre jucătorii care au evoluat s au 
evidențiat : Steliana Donose (Petrolul 
Constanța), Rusescu, Palade (Cetatea 
Bucur), Carapcea, Dragomir, (Voința), 
Ciocănel (Feroviarul), Kramer (Ma
rina).

PETRE ENACHF. — coresp. regional 

tăm: Teodor Lucian (Semănătoarea — 
antrenor Oh. Zamfirescu), Radu Gheor- 
ghe, Vasile Palmuș, G.. Neagu (Sc. 
sportivă de tineret — antrenor Luca 
Romano), Onisie Florea, Nicolae Bă- 
descu (G.F.R. Grivița Roșie — antre
nor C. Cionoiu), Mihai Dincă, Ad. Ros- 
novschi (Vestitorul — antrenor Nic. 
Voinea), Gh. Ghiță (C.F.R. Construc
torul — antrenor Mielu Doculescu), M. 
Dumitrescu, Gr. Dumitrescu și Stan 
Bîrsan (T. Dinamovist — antrenor Tra
ian Ogrinjeanu).

Vorbeam mai sus despre utilitatea 
(acestei competiții. Intr-adevăr, pe) 
lîngă faptul că ea a angrenat aproape 
200 boxeri tineri de valoare medie, 
trebuie subliniat amănuntul că multi 
dintre aceștia și-au îndeplinit, cit acest 
prilej, normele de clasificare sportivă. 
DeoseJiit de disputate au fost întîlnjrile 
din primele două faze ale competiției, 
multe dintre ele egalînd în calitate 
chiar meciurile în care evoluează bo

la care ta parte una din cele pateu 
federații britanice (Anglia, Scoția, 
Irlanda de Nord și Țara Galilor) 
aceste modificări însă, nu sînt ad
mise. Regulamentul Cupei Campioni
lor Europeni, de pildă, subliniază prin 
paragraf special această interdicție.

Acesta este și motivul pentru care 
federația noastră nu pune. în apli
cate prevederile noului text al art. 3: 
„Biroul iedera I a discutat această 
problemă — ne spunea tov. V. Nanc.iu, 
secretar general adjunct al federației 
— și a hotarit să nu admită înlocui
rea jucătorilor accidentați ațîta timp 
cit meciurile internaționale oficiate 
se dispută in spiritul vechei reguli dc 
joc, fără întociwi de jucători. Echi
pele și jucător» noștri trebuie să fie 
obișrntoi cu partide disputate în core 
drtwmiK in care mi de jucat în Cupa 
Europei sau Cupa Campionilor E-uro- 
peni".

După cum se vede, Internatiotoal 
Board RECOMANDA federațiilor — 
dacă acestea decid să permită iido- 
c.inr« jucătorilor accidentați — să 
aplice prevederile aliniatului 7 dur 
Decizii, citat mai sus. Acest fapt, ca 
și acela că e foarte greu de depistat 
simulările smi de împiedicat, abuzu
rile, lasă în fond problema aerezo! 
vată. Credem că era mai bine și mai 
simplu dacă se hotăra înlocuirea 
portarului si a unui jucător de cîrnp 
fără condiția acciterilării.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

-■ Fază din meciul Rapid — Cetatea Bucur. (Foto: Th. Roibu)p
, Sîmbătă seara s-au desfășurat în Duțiă pauză, școlarii pornesc mai de- 
sata Florea-sca îidilnirite restanță d-in ' eiși la atac. Ei “ reușesc la un momeift 
cadrul pretentebauii'lor oampionateiikii dat să conducă cu 5'puncte: 23—18. 
republican de handbal în 7.; S-au jucat In ultimele 10. minute însă sîăbesc 
mec.itwite: Clubul sportiv școlar — ailura jocului dînd posibifel.de harid- 
Acvila (masculin), Rapid — Cetatea baliștilor de la Acvila să reducă din 

handicap. S-ati evidenția Hausner, 
Bușe, Micolici, Bianciu și Anostii

Bucur și Olimpia — G.S.U. (feminin). 
Iiafă pe scurt „filmul" acestor întăriri:

Clubul sportiv școlair — Acvila
24- n (IS—K4I)

In urma acestui rezultat formația 
școteritor a trecut pe Jocul 2, în cla
samentul seriei a Il-a. Meciul a fost 
deosebit de disputat. In special în 
repriza ) evoluția scorului ă ținut 
încordată atenția spectatorilor. Fazele 
s-an succedat exi repeiiciiiine de la o 
poartă la alfa, cele două echipa îm- 
pârțiridii-și perioadele de dominare.

xeri fruntași. Când facem această afir
mație ne piidim, printre altele, la 
disputele dintre T. Lucian — Gh. Pre- 
descu, M. Cristea — I, Răiileanu, Ad, 
Rosnovschi — Gh. Dumitru, M. Urlă- 
țeanu — P. Vizitiu etc. Se poate a- 
firma deci cu toată botărirea că „Gupa. 
Sfatului popular al Capitalei" și-a jus
tificat prezența pe filele calendarului 
nostru competițional intern. Ea a de
monstrat că sportul nostru cu mănuși 
dispune de numeroase elemente de va
loare care, bine îndrumate și pregătite 
cu atenție, vor putea completa efecti
vul lotului de boxeri fruntași. In sfîr
șit, se cuvine să evidențiem organiza
rea bună a reuniunilor care sau des
fășurat, timp de aproape două luni în 
sala de festivități a 1 S.B. Colectivul 
sportiv Î.S B. s a străduit ți a reușit, 
sa te asigure un cadru corespunzător.

R. €.

Echipa de rugbi a clubului sportiv 
universitar din Cluj a promovat -— 
med bine zis a revenit in prima ca
tegorie a țării, după ce de-a lungul 
campionatului a manifestat o formă 
constant bună și dragoste pentru cu
lorile clubului.

„15"-le studențesc clujean s-a ară
tat hotării să reciștige simpatia publi
cului din orașul ide la poalele Felea- 
cului, ca și a suporterilor din întreaga 
țară, lucru pe care l-a și reușii, itnpu- 
nîndu-se încă din prunele etape ale 
campionatului categoriei B, seria a 
111-u ca una dintre cele mai valoroase 
echipe.

Cu o pregătire excelentă (asigurată 
lotului de către antrenorul VliiREL 
CIRLKiEW, proaspăt absolvent al In
stitutului de Cultură Fizică), eu o 
orientare exclusiv ofensivă, cu uri joc 
plin dc subtilități, Știința (sluj a de- 
monstrai cu prisosință că merită să re
vină in prima categorie de rugbi a 
țării, făcirtd totodată și Un real ser
viciu popularizării- sportului cu balonul 
oval.

Un factor .care a contribuit din plen 
la reaUzorea prețioaselor lor vicioriif 
a fost seriozitatea pe care student uj 
clujeni au man destui-o permanent. In 
felul acesta, util in jocurile desfășu
rate acasă, cit.și in deplasare. Știința 
Cluj a dobindif aproape numai victorii: 
în tur, an siugar joc egal — (6—6) 
în compania Chimicei Tîrnăi’eni — în 
retur, doar o infringere (0—3) în 
fața aceleiași formații, de altfel, prin
cipala el urmăritoai e.

Merite deosebite în obținerea primu
lui loc in seria respectivă revin — fi
rește și secției, de rugbi a clubului

(C.S.S.), Trandafir, Negoiță, Popescu 
Const, și Tador de la AcvM.i Punctele 
an fost în. .-.rfee de Hausner (6), Biișe 
(4), Micolici (4), Tăilăsescu (4), Ban- 
ciii (2), Aposto (2) și Ghica (2) 
peiii.ru școlari, Tnimiafir (11), Po
pescu Const. (6), Negoiță (3), Biții 
și Gheorghiu pentru echipa Acvila.

Rapid — Cetatoe Bucur
4-4 (1-5)

Deși a dominat majoritatea timpului.
Ce.tateia Bucur a trebuit să se mul-
(urnească cu un rezultat destul de 
steîns. Ataciit învingătoarelor a ratat 
numeroase ooazii olare de a însierie 
datorită impreciziei în lovituri. Pe de 
altă parte, rapidistele au opus o re
zistență dîrz.ă. An înscrie : Marina 
Jipa (2), Elena Roșu (2), Anitoaueta

Festivitatea de premiere 
a unor sportivi militari frwitașr

Da oIiiImiI sportiv C.C.A. a avut 
loc vineri seara festivitatea de pre
miere a unor sportivi militari erate 
s-au evidențiat în cursul acestui an 
prin performanțe frumoase, disciplină 
exemplară și atașament pentru cii- 
Jomile olubukii.

Ij3 festivteate an luat parte 
brii rtonsili’Ulrii de conditcore aii cj»i- 
bwlui, în fennte cu tovarășul It. co 
lonet Ion Aurel, președintele elubidiii 
sportiv C.C.A., sportivi militari frun
tași, aoteviști sportivi.

Premiile constînd din obiecte și 
material sportiv — au fost atribuite 
yipui uutjiăi' de aproape 100 de spor

sportiv Știința Cluj (președinte U 
tor Alexandru Lemneanu). De altf. 
această secție n-a mai fost — ca 
anii precedenți — o „cenușereăsă" < 
Ire secțiile clubului. Însăși noua or:e 
taie — sănătoasă — dovedită de cu 
siliul de Conducere al clubului ȘtUn 
Cluj a creat hi rîndtil membrilor se 
ției de rugii, la fel ca Și a eelotlai 
secții, un climat propice desfășură, 
unei munci rodnice.

In campionat, Știința Cluj a fo
losii următorul lot: Joniță, Cătăni- 
ci, Ioan !Jop, Horea Pop. Sleftea, 
Consitantenesui, Răcășan, Demiaii

( Podarii, Boboc, larteso, Crăoiunea- 
/ nu, Călimări, Leali, Gebefiigy', Ma- 
l zare

Nu trebuse uitat că succesele st 
deniilor rugbiști din Cluj pe terenur 
de sport aii fost insoiiie dc rezulta 
frumoase obținute și la învățătură. ( 
mai multi dintre rugbiștii c.lujei 
ca dc pildă. Călimări și Letei (Insțit 
lut Medico-Farmaceutio), Mazăre (// 
știi uliii Politehnic) etc. s-au sitm 
permanent, printre elementele de frai 
te ale acestui .centru universitar.

Iictr-o recentă ..ședință de arudizu 
activității clubului sportiv umoersii 
dPi Cluj, secția de rugbi a fost ei 
dențiată pentru performanța realizai 
pentru dragostea manifestată fața < 
culorile clubului, pentru spiritul de d 
cipliriă de care cui dai dovadă atît , 
teren cit și in activitatea de jieca 
zi

RAJDll FISCH 
corespondent regional

HANDBAL IN '
Vastte și EMa Țieti de la Cetate 
Bucur, (ocalto Stăneecii, Eterna. Neb 
noin. Cornelia Mkjlen și Elena Dr 
ghici pentru Rapid.

Olimpia — C&U. 12—4 (4 1)
In primele zece minute jocul a fo 

egal ceea ce promitea, ■tei cootwniar 
o întîlnire echilibrată. Amfiele echiț 
au avut perioade de dominare, d. 
: parările s-au dovedit a fi la înalt 
me. Spre sfteșitul primei rejirize t 
cătoarele de la Olimpia pun stăninu 
pe joc și atacând insistent reușe. 
să termine puima parte a meciitli 
cu scorii! de 6—1. Dijpă pauză sti 
denteie reduc din liamfeiap,-atacul ■]< 
avî.id mai imilta fina date. ’Jocul m 
vine fe w te disputat și la un m< 
meat dat scorul este 9—6 pentr 
Olimpia. Seoisiml pericbhil î aei jr 
tonsătniri a rezufbaitutei, Olimpia f«n 
țează ntmul jocului și reușește s 
țemwrie partid;' cu im avans de 
puncte ; 12—6. Au înscris: Szoko (4; 
ilgron (3), Pădureamt (2), Gîriigean 
(2) și Mateescu de la învingătorr< 
Aurora Nteuilescu (3), Coșug (2) •
Ghittjdea de la G.S.f J.

N. TOKACEK — coresp.

©■onosporî
Așa arată iui k/udetin PRONOSPORI 

cu 12 rezultata exacte. (Etapa w. 52 d‘r 
28 «decembrie 195®),

3 Fiorentina—Genoa (camp, it.) >1 
II Milan—Lazk» (canrp. it.) J

IN Torino—Intemazionale (camp. H> i 
IV Alessa-ntfi ia—Jn-ventus (camp, it?

V BoiU>gna-—Napoli (vamp, it.) X
VI Lanerossi—-Padova (camp, it.) Anulat

VIJ. Nice—Marseille (camp, francez) ■' 
VIII Reims—Nancy (camp, francez) '»

IX Nimes—Saint Etienne (c. iraneez) 1 
X Racing • Paris— Sedan (c. francez) X.

XI Ales—Sochaux (camp, francez) 1
XII ToqiJomse—Monaco (c. francez) 2
Meciul VI — Lanerossi-Padova — a fust 

întrerupt din cauza cețli. Conform • «- 
gulementului se acordă pronostic gra
tuit Ja «cest meci tutus Jr variantele 
depuse la acest concurs..

Variante depwe: aproximativ 370.0i»0.

tivi, printre care, maeștndor emeriți .ai 
sportului, lutemfai Bataș. recoi dnviSie 
mondială la attetesrn, Gheorghe Ne
grea, campion european de box, maeșș: 
tau+iM sportului Gheorghe Vieiru, spor
tivilor fruTitași Constantin SteOau, 
Cornet Pelmuș, Gheorghe Langa etc;

Lrifrxl cKvîutiil, sportivii pre’uuițt 
și-au exprimat dorința fermă de a
obține iu aiuri viitor - arm! preo- 
limpic noi și valoroase pert «r,nari- 
țe, care să coutribuie la ridicarea ne 
eoutenita a prestigiului mișcării de
cultură fizică și sport d:n patria 
noastră.

posibifel.de
peiii.ru


In atenția activiștilor sportivi din orașul și regiunea Iași

3nvățămîntului politic de mase U. C. f. S. trebuie 
să i se acorde importanta care i se cuvine!să i se acorde importanța care

lor sportive. Numărul de 140 activiști 
sportivi înscriși în îrivățămîntul po
litic de mase U.C.F.S., nu reprezintă, 
de fapt, decît 75 la sută diu întreg 
activul celor 20 comisii pe ramură de 
sport cîte țisumeaiză consiliile re

gional și orășenesc U.C.F.S. Iași. In
tr-adevăr, în timp ce o serie de comi
sii, îuțelegînd importanța învățămîn- 
tului politic de mase U.C.F.S. i-au 
acordat atenția cuvenită — de pildă, 
comisiile de fotbal, șah, călărie, co
legiul de arbitri — în schimb, alte 
comisii au subestimat cursurile, le-au 
minimalizat importanța, n-au manifes
tat o grijă vie pentru a înscrie întreg 
activul secțiilor respective. Exemplele 
cele luai concludente: secțiile de atle
tism și tir.

Legată de problema înscrierilor este și 
aceea a prezenței la cursuri și la dis
cuțiile recapitulative... Numărul celor 
care aiidiază cursurile cu regularitate a- 
tinge în medie 60%. Un coeficient care 
evident, nu poate mulțumi. Ce se în- 
tîmplă cu restul ctirsanților? Unii sînt 
încadrați și în învățămîntu! politic din 
cadrul unităților de muncă respective: 
(care a fost orientarea comisiei de e- 
ducație și propagandă, cînd a înscris 
la cursuri această categorie de acti-

Inaugurate în toamna acestui an, 
rsurile de învățămînt politic de mase 
C.l'.S. au importantul rol de a con- 
bui la 'îmbunătățirea muncii de e- 
icație și propagandă in cadrul orga- 
zațiilor noastre sportive. Lucrul a- 
sta l-a înțeles — așa cum se "va ve
la- — și o bună parte dintre activiștii 
msiliilor regional și orășenesc 
.C.F.S. Iași, care au acordat un viu 
teres ridicării continue a nivelului lor 
iliticj ideologic și pedagogic, prin in- 
șirca temeinică a lecțiilor la care iau 
irțe.
Comisia de educație și propagandă 
consiliului regional U.C.F.S. Iași,

M'eciind ca o sarcină principală buna 
ganizare a cursurilor, are meritul 

■ a fi luat din timp măsurile ne- 
■sare. Comisia a căutat să recruteze 
1 număr suficient de lectori, oameni 
ne pregătiți, in măsură să lămureas- 
i toate problemele ivite în discuții, 
rintre lectorii care s-au oferit să con- 
lică lecțiile se numără tov. A. Ștefănes- 
<, vicepreședinte al Sfatului popular o- 
ăȘenesc, dr./. Gheorghiță, din cadrul 
ornitetului regional P.M.R., conferen- 
ar universitar Aurel Ion Loghin, can- 
idat în științe istorice, conferențiar 
mversitar Ilie Grămadă, secretar știin- .. . .
fie ,-il filialei lași a Academiei R.P.R. v,'Vi?t A .aL’Senll^a4L..,’"r„:r 
:e. In acțiunea de recrutare a lecto- ~ . ........ .. ~
lor și. in general, în problemele pri
mă buna desfășurare a cursului, con- 
iliile regional și orășenesc U.C.l'.S. au 
rimit un 
■utetului

sportivi care participă cu multă însu
flețire la cursuri, iau cuvîntul Ia dis
cuții, dovedesc că și-au însușit mate
rialele expuse, activiști care studiază 
și se străduiesc să facă față cu succes 
tuturor problemelor. Iată cîteva exem
ple: Al. Cormanenco, antrenor de că
lărie, D. Macovei — președintele co
misiei regionale de fotbal, S. Iancu — 
instructor sportiv al Uniunii Asociației 
Studenților, B. Tovstiuc — președin
tele comisiei regionale de șah etc. 
Conștiinciozitatea acestora nu poate 
suplini lipsa de pregătire, manifestată 
de alți activiști sportivi ieșeni, care 
nu aprofundează suficient problemele 
discutate, nu caută să folosească în- 
vățămîntul politic de mase U.C.F.S. 
în sprijinul îmbunătățirii muncii lor.

Iată de ce, comisiei de educație și 
propagandă a consiliului regional 
U.C.F.S. Iași îi revine sarcina de a 
analiza toate deficiențele înregistrate 
pînă acum și de a lua măsurile me
nite să aducă un reviriment acestei 
importante activități.

sprijin direct din partea Co- 
regional de partid.

★
plau organizatoric s-a folo- 

it — ca un mijloc eficace de agi- 
ație vizuală — gazeta centrală de 
erele a comitetului regional U.C.F.S., 
n cuprinsul căreia o rubrică specială 
ridică tematica lecției curente, a pro- 
tlentelor de seminar și a materialu- 
ui bibliografic respectiv.

Iu acțiunea de înscriere a cursanți- 
or. comisia de educație și propagan- 
tă s-a bazat, și, pe aportul responsa
bililor cu educația din cadrul comisii-

tot pe

piu, fără nici un motiv temeinic. Este 
cazul tovarășilor Al. Merică (atletism) 
și P. Davidescu (tir), prezenți la 
cursuri doar o singură dată. Vina, 
socotim noi, aparține nu numai res
pectivilor tovarăși, ci și comisiei de 
educație și propagandă care nu exer
cită un control permanent, riguros, 
al prezenței la cursuri, iu analizează 
abaterile de acest fel. Trebuie să li se 
arate activiștilor sportivi că în oalita- 
tea lor de educatori ai generației de 
miine au datoria de cinste de a-și ri
dica in mod continuu nivelul cunoș
tințelor lor politice, ideologice, de 
a-și însuși într-o măsură tot mai mare 
prețioasa învățătură marxist-leninistă.

Dar trebuie să vorbim, firește, cu 
toată căldura și despre acei activiști

1'1 BERIU STAMA

Echipa de fotbal 
a R. F. Germane 
învinsă la Cairo
Ieri la Cairo s-a desfășurat întîllnirea 

internaționala de fotbal dintre repre
zentativele Republicii Arabe Unite (re
giunea Egipt) și R. F. Germană. Fot
baliștii egipteni au obținut o perfor
manță răsunătoare, întrecînd pe foștii 
campioni mondiali cu scorul de 2—1. 
Golul victoriei a fost obținut în min. 
55 al partidei. De notat că din echipa 
vestgermană n-au lipsit cunoscuțiî ju
cători Rahn, Morlock, Aăai, Schnellin- 
ger, Tillkowski.

Campionatul republican de hochei
(Urmare din pag: l-a)

ii Alinași II (min. 55). Reacția Vo- 
nțe: n-a fost cea așteptată, acțiunile 
or ofensive fiaid stăvilite cu ușu
rință de apărarea adversă, sau — 
n ultimă instanță — respinse de por- 
arul Va radi, care sîmbătă a făcut 
tariidă foarte bună.

o

C.C A. — DINAMO TG. MUREȘ
12—2, (1—9, 9—0, 2—2)

hi tur C.C.A. a cîștigat numai cu 
!—0 și a luptat destul de mult pen- 
ru această victorie. Pentru întî-lnirea 
revanșe, dinamoviștii erau hotărîți să 
acă totul pentru a putea realiza un 
■ezultat cit mai bun. Ei au jucat de 
a egal cu militarii în prima parte a 
țeprizei întîia, cînd au răspuns cu a- 
acuri viguroase la acțiunile jucători

lor de la C.C.A. In min. 12 excelentul 
Csaka, de departe cel mai bun jucător 
al nostru, a avut o acțiune personală, 
a surprins toață apărarea mureșenilor 
și a deschis scorul: 1—0. După pauză 
am asistat la o „repriză C.C.A.". Mi
litarii au făcut o veritabilă demonstra
ție de hochei, sufocîndu-și pur și sim
plu adversarii și înscriind nu mai puțin 
de nouă goluri... Csaka (min. 21), Fla- 
jmaroool (min. 21), Csaka (de două 
ori în min. 23), Ganga (min. 27). 
Raduch (min. 3(F). Măzgăreanu (min. 
.33), Flamaropol (de două ori în 
min. 36).

In ultima repriză C.C.A. nu. a mai 
insistat (a folosit de altfel și toți ju
cătorii de rezervă), astfel că sub raport 
cifric repriza s-a încheiat cu un rezul
tat egal (2—2), Punctele au fost mar
cate de: Publik (min. 43). Moldovan 
(min. 46) pentru dinamoviști, Csaka 
(min. 48) la capătul unei curse de 
toată frumusețea începută din spatele 
porții sale și Peter (min. 57) pentru 
C.C.A.

ghieni a ripostat prompt. Nelăsîttdu-se 
intimidați de primirea acestui got, ho- 
cheiștii de la Progresul s-au apărat 
atent și au contraatacat periculos. 
Treptat însă tehnica și rutina jucă
torilor militari și-au spits ouvîntul și 
Peter (mirt. 14), apoi Ganga (min. 
17) marchează pecetluind scorul re
prizei.

In repriza secundă jocul a fost mai 
echilibrat ca aspect general. In ciuda 
acestui fapt, jucătorii de la C.C.A. 
concretizează două din ocaziile avute 
(Zografi și Lorincz), în timp ce ho- 
cheiștii de la Progresul ratează de 
cîteva ori. Cînd scorul era 5—0 ei 
reușesc, însfîrșit, să marcheze prin 
Kari.

Ultima parte a jocului este dispu
tată într-un ritm mai lent. C.C.A. 
este sigură de victorie și nu mai in
sistă, iar Progresul Gheorghieni pare... 
mulțumită de rezultat ! Piuă la con
sumarea celor 60 de minute de joc, 
echipa bucureșteană mai înscrie de 
două ori ‘ 
astfel că 
de 7—1.

Incze II, apoi iar Publ-ik sînt 
guri cu portarul ~ 
reușesc să înscrie. Vairgia (Voința) 
scapă și el o mare ooazie în ulti
mul minut de joc al reprizei.

A treia repriză a aparținut 
Dinamo Tg. Mureș, ou toaite că 
min. 42 Ciorbă a ridicat scorul 
4—0. Cu cît partida se apropie 
sfîrșit, cu atît dinamoviștii domină 
mai insistent și, spre deosebire de 
retprjaa secundă, înscriu de dtomă 
ori prin Solyom și Kelemen.

înaintea ultimei etape, 
tul turneului final 
republican de 
a unii 1958 are

Purcărea și
sin-

nu

lui 
în 
la 
de

cfasamen- 
al campionatului 

hocliei pe gheață pe 
următoarea înfățișare:

prin Flamaropol și Raduch, 
meciul ia sfîrșit cu scorul

VOINȚA
MUREȘ 4—2 (1—0, 2—0, 1—2)

M. CIUC — DINAMO TG.

CX.A. — PROGRESUL GHEORGHIE
NI 7—1 (5—0, 2—1, 2—0)

Pr-estînd din nou un joc valoros, 
cu acțiuni de atac bine închegate, cu 
pase precise și in forță, echipa bucu- 
reșteană a dominat clar iutihiirea.

Meciul a început intr-un ritm rapid 
și chiar în primul minut Csaka des
chide scorul. Formația din Gheor-

Pentru a avea „asigurat" a4 doilea 
loc în dasamentut final, tinerilor ju
cători de la Voința le trebuia victoria 
în acest meci. Iată de ce ei au în
ceput partida intr-un adevărat iureș 
asialtînd poarta dinamoviștiloir, pe care 
i-au depășit net în primele zece mi
nute de joc. Una după alta însă, o- 
caziile pe care le-au avut au forat 
raliate. Spre sfîrșitul reprizei, -dmanio- 
viștii și-au revenit, au echilibrat jocul 
și au atacat insistent. Se părea că 
repriza va lua sfîrșit cu un scor alb. 
Dar în ultimul minut de joc Kala-mar 
(Voința) a deschis scorul, la capătul 
unei acțiuni colective.

Numeroșii spectatori 
la patinoarul artificial 
mări în repriza a doua 
rapid, disputat într-un 
Ambele e?hipe au jucat

prezenți ieri 
au putut ur- 

un joc frumos, 
ritm susținut. 

, . . J. ... deschis, corect
dar au ratat foarte multe ocazii. In mini. 
25 Szabo I reușește să marcheze. Un 
minut mai tîrziu tot el înscrie. Sco
rul este acum 3—0 pentru Voința. 
De aci și pînă la sfârșitul reprizei 
asistăm la un șir de ratări aile dina- 
moviștîlor. .Pub'.ik, Incze II, iar

1. C.C.A.
2. Voința
3. Progresul
4. Dinamo

5
5
5
5

5
3
1
0

0
1
1
0

o 
1
3
5

29:3
18:15
10:22
11:28

10
7
3
0

• Echipele maghiare de fotbal Va- 
sas și Ferencvaros se află în turneu 
în R. F. Germană. In primul meci sus
ținut la Hamburg, echipa Ferencva
ros a dispus cu scorul de 4—3 (2—1) 
de selecționata orașului. La Munchen, 
echipa Vasas a întrecut eu 2—1 (2—I) 
formația „Olv Munchen".

• Echipa selecționata de fotbal a 
R.S.S. Ucrainiene a susținut vineri la 
Addis Abeba al doilea meci de la so
sirea în Etiopia, întîlnind echipa „Ma- 
cial". Jocul a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate: 3—3.

• Două zile consecutive de fotbal 
în Anglia au făcut .ca în clasamentul 
Ligii să apară un nou lider, "<• ac
tuala deținătoare a titlului, Wolver
hampton Wanderers. „Wolves" a în
trecut Portsmouth cu 5—3 în de
plasare și 7—0 acasă, totalizînd acum 
32 puncte din 24 întîtaiiri. Și cele
lalte echipe au disputat meciuri tur- 
retur, soldate în general cu insuccese 
pentru fruntașe. Boitori a suferit două 
surprinzătoare înfrîngeri din partea 
lui Everton (1—0 și 3—0), împărțind 
acum locurile 2—5 cu Arsenal, West 
Bromwich și Manchester United fie
care cu cîte 29 puncte. Ultima face 
un puternic . efort de a reveni pe pri-

U. R. S. S. — R. P. Romînă
82-54 (48-30) la baschet

Asi«-se*iră. a
Reprezentativa niasqulină de bas

chet a Uniunii Sovietice a cîștigat 
duminică la Moscova meciul cu repre
zentativa R.P. Romîne cu scorul de 
82—54 ( 48—30).

Cele două reprezentative au intrat 
pe teren cu următoarele formații: 
R.P. Romînă: Folbert, Nedef, Popo- 
vici, Fodor, Novacek; U.R.S.S. : Vatl- 
dmanis, Minașviili, Semionov, Zubkov 
și Bocikariov. Gazdele au imprimat de 
ia început un ritm rapid. Inițiativa 
a aparținut jucătorilor sovietici, care 
au condus de la începutul pînă la sfîr
șitul meciului. Atacînd în permanență, 
echipa sovietică înscrie numeroase 
puncte prin Zubkov, Semioinov, Mii- 
nașvili și Boctkariov. In minutul 9 
scorul este 21—10 pentru URSS.

doua întiinire
Patru minute mai tîrziu prima for
mație sovietică este înlocuită de:' 
Kruminș, Ozerov, Kutuzov, Torban, 
Mtiijriiks. Această formație mențriue 
avantajul cucerit de prima.

După pauză se produc modificări 
și în echipa romînă, în care apar 
Costescu, Nedelea și Cuooș. Totuși, 
scorul continuă să fie favorabil e- 
chipei U.R.S.S., care își mărește a- 
vantajul la 24 puncte (min. 30: 
66—42). Cei mai efieaci jucători au 
fost: Zubkov (14), Ozerov (13), Mii- 
na6viili (10), Novacek (19), Fodor (14), 
Nedef (8).

Astă-seară se disipută a doua în- 
tîlnire între baschetbaliștii sovieti i și 
nomîhi : U.R.SjS.—BiKiurești.

(Agerpres)

Campionatul republican de baschet feminin

Voința Orașul Stalin pe primul loc 
după 11 etape

acțiune, aducând v.ic-și un coș din
toria echipei sale. Au marcat : Inlands 
Darabas 18, Clara Taub 7, Ileana Tîr
ziu 5, Ana Kohelka 2, A. Farkas 2, 
M. Zima 1, Ela Blaga 1 pentru C.S. 
Oradea, Nina Lucia 9, Constanța Dal- 
ben 7, Virginia Săndulescu 6, Patrița 
Sișu 6, Ana Grivăț 4, Raluca Mano 
lache 2 și Virginia Jnjescu 1 pentru 
C.S.U.

VOINȚA TG. MUREȘ—COA 33—39 
(18—24)

ALIMENTARA TG. MUREȘ—CON- 
------------------- ----------------- 37—»<»

Cu jocurile desfășurate ieri în 
Capitală, la Tg. Mureș și la Oradea, 
s-au încheiat întrecerile feminine de 
baschet din cadrul turului campiona
tului republican. Pe primul loc se 
află echipa Voința Orașul Stalin, care 
în decursul celor 11 etape a dovedit 
o pregătire temeinică și o putere 
de luptă exemplară. Voința Orașul 
Stalin a învins principatele ei ad
versare, Olimpia București și Con
structorul București și a suferit o 
singură înftțlngere, din partea Ra
pidului. Pe locul secund, la egalitate STRUCTORUL BUCUREȘTI 
de puncte cu prima clasată, se află 
formația bucureșteană Olimpia, care, 
după un „start" slab, a jucat din 
ce în ce mai bine. O altă formație 
care va avea un cuvînt greu este 
Constructorul, care de asemenea a 
început slab, dar apoi a făcut partide 
valoroase.

Iată acum rezultatele și cîteva a- 
mănunte despre meciurile de ieri:

OLIMPIA BUCUREȘTI—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 55—37 (28-18). 
După zece minute de joc echilibrat 
(mm. 11: 14—13 pentru Olimpia), 
Olimpia s-a detașat și și-a mărit ne
contenit avantajul. Au marcat: A- 
driana Florescu 16, Anca Pop 13, Ana 
Firimide - - 
fania 
Irina 
rina Boghiță 18, Dina Manolescu 5, 
Niculina Grigorescu 4, Violeta Con
stantin 2, Laura Cafrița 2, Mioara 
Luca 6 pentru Progresul.

C.S.U. BUCUREȘTI— C.S. ORADEA 
35—36 (20—17). Studentele au făcut 
o partidă bună și .au fost la un pas 
de a cîșțiga în fața unor adversare 
mai rutinate. C.S.U. a condus în per
manență pînă în ultimul minut, a- 
vînd uneori avantaj consistent (min. 
12: 16—10, min. 26: 31—24, î. ’
29: 3 _ ..
a reușit să mai înscrie decît o 
runcare liberă.' In aceste ultime 
minute, orădencele au făcut însă 
joc inteligent și au speculat bine 
litățile Iolandei Darabas, care a 
scris șase puncte din aruncări libere

(23—25)
RAPID BUCUREȘTI — CLUBlte 

SPORTIV ȘCOLAR TIMIȘOARA 
63—33 ( 30—15)

VOINȚA ORADEA—VOINȚA O.
RAȘUL STA4.IN 45—47 (11—24)

CLASAMENT:

8, Emilia Todirașcu 7, Ște- 
Dinescu 5, Zamfirița Danciu 4, 
Rizescu 2 pentru Olimpia, I-

...................... .. _., min.
34—26), dar din minutul 29 nu 

a-
7 

un 
câ
in

muil plani,, dar a învins relativ greu 
l»e codașa Aston Villa (2—I și 2—0). 
Cîte 28 puncte au Preston și Black
pool, care au disputat între ele un 
singur meci, cîștigat de a doua cu
3— 0. De notat că Arsenal continuă 
să se afle în eclipsă de formă, fiind 
învinsă în deplasare cu 6—3 de Lu
ton Town și cîștigînd greu refund pe 
teren propriu cu 1—0.

• Meciurile celei de a 22-a etape 
a campionatului profesionist al Fran
ței s-au soldat în general cu succese 
pentru gazde. Singura victorie în de
plasare a fost obținută de Monaco, în
vingătoare cu 2—1 la Toulouse. Nice 
și-a ameliorat sensibil golaverajul, îu- 
trecînd cu 6—1 pe codașa Marseille. 
Celălalt lider, Nîmes a învins la li
mită pe fosta campioană St Etienne 
cu 2—1. Reims manifestă o formă 
foarte bună, realizînd și scorul etapei: 
7—1 cu Nancy. In schimb, Racing Pa
ris coboară în clasament, după un nou 
insucces pe teren propriu, meci nul 
cu Sedan: 1 — 1. Sochaux, învinsă cu 
2—1 la Ales pierde contactul cu plu
tonul fruntaș.

Alte rezultate din campionatul fran
cez: Lyon — Limoges 2—1, Rennes — 
Lille 3—0, Valenciennes — Angers
4— 0. Strasbourg — Lens 1—0.

1. Voința Or. Stalin
2. Olimpia București
3. Constr. Buc.
4. Progresul Buc.
5. C.S, Oradea
6. Rapid Buc.
7. Aliment. Tg. Mureș
8. C.C.A.
9. C.S.U. Buc.

10. Voința Oradea
11. Voința Tg. Mureș

12. CI. sp. șc. Tian.

In campionatul 
meci: Dinamo 
62-96 (33-24).
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ii o 1 MH-Wl si
0 0 1 «62 424 31
9 0 2 571-373 2» 
7 13 S21-WS 26
7 0 4 504-501 29
7 0 4 547-456 BS
4 1 S 465-473 20
4 0 7 405-1544 19
317 396-474 48
2 1 6 457-572 16
1 0 10 406-601 JS 
0 0 11 371 633 11

masculin un singur
Oradea—Cetatea Bucur

Noi date pentru meciurile 
de voiei cu reprezentativele 

Franței
La 20 și 22 februar.e-1959 urmau să 

se dispute în Capitală întîlnirite mas
culine și feminine de volei dintre echi
pele Romîniei și Franței. La cererea fe
derației de specialitate din Franța, care 
a anunțat că echipele sate nu pot veni 
la acea dată la București, Federația 
Romînă de volei a propus datele de 14 
și 16 mai pentru disputarea acestor 
întîlniri.

Iată clasamentul: Nice și Nîmes 
30, Reims și Racing 28, Sochaux 25, 
Monaco și Lyon 24, Rennes 23, Stras
bourg 22, St. Etienne și Toulouse 21, 
Valenciennes și Angers 20, Nancy și 
Limoges 19, Lens și Sedan 18, Lille 
17, Ales 15, Marseille 12. Echipele 
Monaco, St. Etienne, Valenciennes, 
Lille, Ales și Marseille an cite till joc 
mai puțin.

• Iu campionatul italian, echipele 
fruntașe au obținut victorii majorita
tea la scor: Milan — Lazio 5—0, 
Florentina — Genoa 7—1, Torino — 
Initernazionale 0—5, Roma — Spall
2— 0, Bologna — Napoli 1 — 1, Ales
sandria — Juventus 2—2, Sampdoria 
— Triestina 2—0, Udinese — Bari
3— 1. Meciul Lanerossi — Padova s-a 
întrerupt. Intr-un joc disputat în cursul 
săptămînii, Lazio a întrecut pe Ales
sandria cu 2—0.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul este următorul: Milan 20, Fio
rentina 19, Internazionale 17, Roma, 
Na-poii și Juventus 16, Sampdoria 15, 
Lazio 14, Genoa, Bologna și Padova 
12, lanerossi II Spat și Udinese 
9, Alessandria Torino, Triestina șt 
Bari 8. Echipele Roma. Genoa, Pa
dova și Lanerossi an cite un meci 
rest 11 iță.


