
■ ■ ■ PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, uyiTDWtf'

Organizarea de competiții festive în cinstea aniversarii Cente
narului Unirii țărilor Romîns s-a extins în întreaga țară. Prin zeci 
de scrisori, corespondenții noștri ne anunță noi și noi concursuri săr
bătorești, Si» care sportivii din aproape toate localitățile patriei se 
avîntă cu mult entuziasm, cinstind astfel importantul eveniment, lată 
cîteva din aceste știri.

PAȘCANI...

eveniment, lată

fi 0 fi

Din inițiativa aomifetliliii raional
U.C.F.S. și cu sprijinul comitetului ra
ional U.T.M. și al colectivului sportiv 
Victoria a fost organizat unul dintre 
cele mai mari concursuri de șah de 
pînă acum, dotat cu „Cupa Centena
rului Unirii", la care sînt prezenti șa
hiști reprezentind colectivele sportive 
C.F.R., Tractorul, Gloria etc. in același 
timp, la Ruginoasa, localitatea natală 
a lui Alexandru Ion Cuza, se fac pre
gătiri pentru manifestații sportive de 
amploare. Astfel, la concursurile de 
șah și schi s-au înscris numeroși tineri 
și tinere din comună, etevii școlii ele
mentare de 7 ani au alcătuit un fru
mos program de gimnastică, iar la că
minul cultural se fac ultimele repe
tiții pentru serbarea cultural sportivă 
care va avea loc la 24 iaiuiarie.

14 echipe : 6 de 
De asemenea, o

ni nu mai puțin de 
băieți și 8 de fete, 
participare remarcabilă s-a înregistrat 
și în turneele de handbal, în care sînt

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînc?

prezente 6 formații masculine și 4<< AWIțt viv xr oooz» .. .. .
feminine. Menționăm că în toate cele-^ APIUL AIV—— INr. 33 38 ★ LAHM 12 ianuarie 1959 * 4 pa gin» 25 bani
lalte raioane ale regiunii Timișoara se 
organizează competiții speciale de te
nis de masă și volei dotate cu aceeași 
cupă. In ziua serbării Centenarului, 
echipe din orașele Reșița, Lugoj, Ti
mișoara și Arad vor face demonstrații, 
de lupte, gimnastică și haltere.

A. G ROSS-corespondent ■ 
regional

CRAIOVA..

întinsul întregii regiuni se vor

C. ENEA-corespondent

TIMIȘOARA...

Sportivii regiunii stnt gata să în
ceapă întrecerile festive. In centrele 
de raioane ca și în localitățile mai 
mici, sînt organizate numeroase compe
tiții sărbătorești. La Lugoj, de pildă, 
„Cttpa 21 Ianuarie" la volei va întru-

Campionatele internaționale de tenis de masă ale R.P.R.

Pe ........... ........ „ „ - -
desfășura, începind de la 17 ianuarie,interes deosebit printre amatorii 
întreceri festive dotate cu „Cupa Uni
rii”. Dintre competițiile organizate pe. 
plan local ies în evidență cele de 
handbal redus, volei (băieți și fete), 
baschet (băieți). Cu deosebit interes, 
este așteptată întilnirea dintre repre-' 
tentativele regiunilor Craiova și Hu
nedoara destinată trăgătorilor cu. 
arcul.

IU Ultimele noutăți Q Cînd sosesc oaspeții 0 Tablourile complete cu tragerile ia sorți

Deși mai sînt cîteva zile pînă la 
începerea campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale R.P.R., aceas
tă competiție suscită de pe acum

R. SCHULTZ-cbrespondent 
regional

.sportului cu mingea de celuloid. Mai 
'cu seamă la Constanța, 
’desfășurare 
fruntări, 
provocat o 
sportivi.
intense pentru ca oaspeții orașului lor, 
străini și romîni, să se simtă cit mai 
bine. Oaspeții se vor bucura de o pri
mire' și atenție specială. Asttel, Sfa
tul popular orășenesc va organiza joi 
după amiază la ora 17 o scurtă festi-

locul de 
a acestei importante con- 

apropierea întrecerilor a 
mare animație printre 

Constănțenii tac pregătiri

a însemnat și primul succes...
școlare au avutOluburiîe sportive . 

posibilitatea să-și verifice stadiul de 
pregătire. în cadrul primului concurs 
pe țară organizat de către Direcția 
Educației tineretului școlar din M.I.C., 
în colaborare cu clubul sportiv școlar 
din București. Astfel, sîmbătă și du
minică, aproape 200 de tineri sportivi 
din Orașul Stalin. Tg. Mureș. Timi
șoara și București s-au întrecut la 
atletism (băieți și fete), baschet (bă
ieți) și volei (băieți și fete). înainte 
de a face cîteva scurte considerații a- 
supra desfășurării tehnice a concursuri
lor, socotim necesar să subliniem efor
turile pe care conducerea clubului spor
tiv școlar București le-a depus pentru

în-organizarea în bune condițiuni a 
trecerilor.

Turneul feminin de volei a fost 
minat cu autoritate de echipa clubului 
sportiv școlar din București, care do
vedind o pregătire avansată (antre
nor prof. Eugen Scarlat) a cîștigat 
detașat toate cele trei întîlniri sus
ținute. Echipa bucureșteană a contat 
mult pe aportul unor jucătoare ta
lentate ca Anca Dumitrescu, Ștefan ia 
Pană, Sanda Dumitrescu, Niooieta 
Aldea, care au fost sprijinite efectiv 
de coechipierele lor, Mihaeila Dumi
trescu, Mariana Andreescu, Ecaterina 
Pataghiță, Rodica Panaitescu, Maria 
Chita și Doina Albulescu. REZULTA
TE : București 3—0 cu Orașul

do-

Stalin, Tg. Mureș și Timișoara; Ora
șul Statei — 3—2 cu Tg. Mureș și 
3—0 cu Timișoara; Tg. Mureș — 
3—0 cu Timișoara. CLASAMENT: 
1. București 6 p.; 2. Or. Stailin 5 p.; 
3. Tg. Mureș 4 p.; 4. Timișoara 3 p. 

întrecerea echipelor niasou/line de 
volei a fost mult mai echilibrată, 
deși a fost cîștigată tot de elevii de 
la clubul sportiv școlar București 
(învingători în toate întîlnirile), care 
au folosit următorul lot : S. Mitrea, 
E. Mîinea, O. VasWu, D. Popescu, M. 
Ciulcov, M. Turceantl, V. Velicu, C. 
Vlad, Gh. Călărașu și T. Dumitrache. 
REZULTATE: București — 3—2 cu 
Or. Stalin, 3—1 cu Tg. Mureș și 3—0 
cu Timișoara; Tg. Mureș — 
Orașul Stailin și Timișoara; 
Stalin — 3—2 cu Timișoara.
SAMENT: 1. București 6 p.; 2. Tg. 
Mureș 5 p.; 3. Or. Stailin 4 p.; 4. 
Timișoara 3 p.

In turneul masculin de baschet, 
formația clubului școlar din Orașul 
Stailin, pregătită de prof. Vasile Ge- 
leriu, a înregistrat un rezultat neaș-

vitate. Luni 
campionate 
regiune.

Trecînd la 
desfășurarea 
că în sala sporturilor de la Constanța 
(care are o capacitate de 2000 locuri) 
vor fi instalate 4 mese pe care se 
vor disputa atît întîlnirile la probele 
individuale, cît și cele pe echipe. 
Mingile folosite vor fi „Olimpia”, a- 
dică mingi cu care se va juca și la 
campionatele mondiale de la Dort
mund. Reprezentanții noștri vor face 
cunoștință cu mingile „Olimpia” la 
concursurile de la Constanța, aceasta 
fiind un început de acomodare în ve
derea „mondialelor”.

In ceea ce privește componența se
riilor turneului pe eclupe, ea a su
ferit o modificare. Schimbarea a sur
venit în urma unui telefon de la 
Budapesta, de unde s-a comunicat că 
nu vor mai veni juniorii și junioarele 
maghiare. Forul ungar va trimite 
însă, pe lîngă Berczic, Eva Koczian, 
Sido, Livia Mosoczi și- Foldy, alți doi 
jucători de valoare, dar al căror 
nume nu se'cunoaște încă. Deci, se
riile turneului pe echipe vor fi urmă
toarele : BARBAȚI — seria I : R.F.R., 

R.P.B. Suedia; seria II: 
(tineret), R.P.U., R.P.F.L, 
FEMEI — seria 1 : R.P.R.,

dimineață, concurenții_ la 
vor face o plimbare în

unele probleme legate de 
întrecerilor, vom arăta

echipe; ora 16,30 festivitatea de deal 
chidere a „internaționalelor”; ora 
continuarea turneului pe echipe; 
jurul orei 20: finalele turneului 
echipe.

SIMBATA de la ora 8,30: jocuri
toate probele de dublu pînă la senilă

17: 
în 
i«

Campionul european de tenis de masă 
Zoltan Berczik

(Continuare în pag. 2)

3—1 cu
Orașul 

CLA-

R.D.G., 
R.P.R.
R.P.P.; . . .v,. ..x„
Suedia, R.P.P. ; seria II : R.P.R. (ti
neret),

Pe de altă parte, federația polone
ză de specialitate va mai trimite încă 
o jucătoare: Varvara Radzki și un 
jucător : Bogdan I.iatuskevin.

Oaspeții străini și-au anunțat sosi
rea după cum urmează: suedezii
marți seara, jucătorii din R.D.G. marți, 
belgienii miercuri, ungurii probabil 
tot miercuri. Bulgarii, polonezii și iu
goslavii nu au comunicat încă data 
venirii. In orice caz sînt așteptați pe 
marți sau miercuri.

Programul celor patru zile de tenis 
de masă internațional de la " 
ța va fi următorul:

JOI de la ora 19: dubla 
(masculină și feminină) R. 
mînă—Suedia.

VINERI de la ora 9: turneul pe

R.P.U., R.D.G.. R.P.B. tinalej.jara 16: meciuri în probele da 
simplu pînă la semifinala.

DUMINICA de la ora 9: semifinalele, 
la 4 probe. Probabil ca semifinalele 
de simplu bărbați să se desfășoare 
după amiază. Ora 16,30: 
semifinalele de 
apoi toate cele 
individuale.

simplu
5 finale

eventual 
masculin și 
ale probelor

Constan-

întîlnire 
P. Ro-

★
<

cu tragerii*
5 probe

Iată acum tablourile 
la sorți ale tuturor celor 
dividîiale. Concurenții sînt trecuți 
ordinea 
fiecare 
dreptul

in-’ 
în 
pe 
în

de sus în jos a tablourilor 
probă. Semnul X trecut 
vreunui jucător sau cuplu în-

(Coniinuare in pag. 2)

la Zagreb, în „CUPĂ CAMPIONILOR 
EUROPENI" la handbal în 7

Mingea trimisă cu abilitate de jucătorul bucureșfean va ocoli blocajul 
efectuat de cei doi tineri voleibaliști timișoneni, aducînd un nou punct echi
pei Clubului sjxrriiv școlar din Capitală. (Foto: Boris Ciobanu)

ZAGREB 11. — Ieri a avut loc în- 
tîlnirea dintre echipa DINAMO BUCU
REȘTI și PARTIZAN BJELOVAR, 
meci eliminatoriu în cadrul „CUPEI

Sâmbătă la Mulhouse

reprezentativei Franței
MULHOUSE 11 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Intîlnirea interna
țională de baschet dintre reprezen
tativele masculine ale Franței și R.P. 
Romiîne, desfășurată sîmbătă seară, 
a stîirnit un mare interes în rîndurMe 
localnicilor. Aceștia au umplut pînă 
la refuz Palatul Sporturilor, asis
tența cifrîndti-se la peste 4.000 de 
spectatori. In această partidă, ecliipa 
ramiînă, deși a jucat în condiții spe
ciale, de care mă voi ocupa mai jos, 
a avut o comportare bună și după 
o luptă dîrză a cedat la o diferență 
mică: 56—60 ( 26—34). Este interesant 
de arătat că înainte de joc specia
liștii francezi, în frunte cu cunoscutul

arairenor Buffiere, ca și presa sportivă 
dădeau favorită echipa Franței și încă 
la o diferență de 15—20 de puncte.

De la început trebuie să subliniez 
faptul că evoluția partidei și scornii 
final au fost în mod evident influen
țate de arbitrii Pfeuti (Elveția) și 
Doskooil (R. Cehoslovacă). Primul a 
„tras" în mod grosolan în favoarea 
basclietbatișt iilor francezi, iar al doi
lea a fost pasiv și depășit de alura 
meciului. Pîeuti a trecut cu vederea 
numeroase greșeli personale comise 
de gazde (care au practicat un joc 
dur, chiar periculos, ceea ce a dus 
la accidentarea Ini Folbert). a diat 
nenumărate decizii inverse (la repu-

nerea mingii în joc de la linia de fund 
sau laterală) și a permis înscrierea 
cîtorva coșuri după „pași” evidenți 
făcuți de jucătorii francezi. Din a- 
ceastă cauză, eforturile făcute de bas- 
clietbaliștii romîni în repriza secundă 
nu au putut fi încununate de succe
sul pe oare l-ar fi meritat.

Ecliipa R.P. Romînă a avut o com
portare total diferită în cele două 
reprize. In prima a jucat evident sub 
posibilități, acționând dezordonat mai 
ales în atac, care a vădit vechiie gre-

MIRCEA COSTEA

CAMPIONILOR EUROPENI” la hand
bal în 7. Echipa iugoslavă, cunoscută 
ca o formație redutabilă, cuprinzind o 
serie de jucători consacrați în hand
balul internațional, se prezenta cu o 
bună „carte de vizită”. La rîndul ei, 
echipa DINAMO BUCUREȘTI, cam
pioana R. P. Romîne, trebuia să 
confirme valoarea sa ridicată și for
ma în care se găsește și care i-a a- 
dus victoria în turneul întreprins re
cent în R.P. Polonă.

Dinamoviștii și-au confirmat în mod 
strălucit valoarea. Desfășurînd un joc 
eficace, avînd în Ivănescu, Covaci șl 
Mircea Costache principalii realizatori, 
DINAMO BUCUREȘTI a reușit o ex
cepțională victorie, întrecînd formația 
campioană iugoslavă PARTIZAN BJE
LOVAR cu severul scor de 17—5 
(10—3). Dinamoviștii bucureșteni au

practicat un joc colectiv, ofensiv, stH 
perior din punct de vedere tehnic șt, 
avînd tot timpul inițiativa, au întrecut 
un adversar care nici un moment n-a 
reușit să se ridice la valoarea forma
ției noastre.

Redactorul de specialitate al ziarului 
„SPORT ZAGREB” a elogiat fără re
zerve — în cronica meciului — com
portarea handbaliștilor romîni, care 

au entuziasmat publicul spectator. De 
subliniat, de asemenea, nota de spor-» 
tivitate în care s-a desfășurat întilni- 
rea și arbitrajul bun, competent p* 
care l-a prestat GREGURIG (Zagreb)-

Punctele au lost înscrise de: Ivă-t 
nescu (6), Popescu (1), Covaci (4), 
Costache Mircea (3), S Pompiliu (2) 
și C. Bădulescu (1). Pentru echipa iu* 
goslavă au marcat: Vulcanici, Jur»-> 
nek, Peter (2) și Hunyadi.

[Continuare, in pag. 4-a)

Turneul hocheiștilor sovietici inS.U.AL
Reprezentativa de hochei a Uniunii au întîlnit ecliipa Universității Denver, 

Sovietice și^ continuat turneul în Sta- W. temim^du-^ cu un 
tele Unite, sttsțmmd alte doua jocuri p^ersității Colorado, echipa U.R.S.& 
în localitatea Colorado Springs. a temrmat învingătoare cu șepruf

ta primul meci, hoclieiștin sțjytejici lliufi. (Agșrpreș).



Vești de la corespondenți desprePentru folosirea creatoare a mijloacelor. ......
. I .. a . i . . I ,. țSpartachiada de iarnă a tineretuluide educație in cluburi și colective sportive

Astăzi, în țara noastră, nu putem concepe clubul sau colectivul sportiv 
ca simple locuri de întîlnire a tineretului în vederea practicării unui 
sport sau altul Educația fizică este partea integrantă a educației co

muniste a tineretului Ca atare, una din laturile cele mai importante ale acti
vității care se desfășoară în colectivele și cluburile noastre sportive o constituie 
munca de educare a sportivilor in spiritul patriotismului socialist și al inter- 
naționaiismului proletar, de ridicare necontenită a nivelului for politic-ideo
logic și cultural.

O cerință principală în această muncă este ca ea să se desfășoare 
In mod continuu, organizat. Lâ îndeinîna comisiilor de educație și propagandă 
din colectivele și cluburile sportive stau numeroase mijloace prin care pot 
realiza acest important obiectiv.

Una din formele de activitate fo
losite cu succes în munca de educa
ție politică a maselor largi de spor
tivi o constituie conferințele. Orga
nizarea cu regularitate a conferin
țelor a intrat în obișnuința multora 
dinte duhurile noastre sportive. Ast
fel, în ultima vreme, clubul Metalul 
M.I.G. a ■ organizat trei conferințe, 
tu temele: „Succesele sportului so
vietic pe calea deschisă de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie", 
„Dezvoltarea sportului în R.P.R.", 
„De la olimpiadele elene la cele con
temporane". La clubul Gonstructorul 
s-au ținut conferințele: „Sportiv și ce- 
ffițean", „Prin sport ne întărim să
nătatea și petrecem timpul liber"; 
,40 ani de sport sovietic". O 
atenție deosebită se acordă conferin
țelor și la dublii Dinamo. Să ne o- 
prim asupra cîtorva aspecte legate 
de folosirea acestui însemnat și eficace 
mijloc de educație a sportivilor. O 
primă problemă este aceea a tema
ticii conferințelor. Firește, e bine să 
înarmăm pe sportivi cu cunoștințe 
cît mai multe, cît mai variate. Dar, 
ca în orice acțiune eu caracter edu
cativ, nu trebuie scăpat din vedere 
scopiri, obiectivul final. De aceea se 
cere, în primul rînd, ca tematica a- 
cestor conferințe să fie stabilită pe 
o perioadă mai lungă, iar în al doilea 
Tînd ca între diferitele teme să existe 
o succesiune logică, o gradație. Pro
gramarea conferințelor din 2 în 2 
săptămîni (în alternanță cu cursurile 
mvățămîntuilui politic de mase 
U.C.F.S.) ni se pare cea mai indi
cată.

Informațiile politice reprezintă tin 
alt mijloc important de educare a 
sportivilor. A cunoaște problemele 
interne și internaționale la ordinea 
zilei, a ști să le interpreteze just, iată 
o îndatorire de cinste a oricărui 
sportiv. După părerea noastră, locul 
scurtelor informații politice este în 
secția clubului sau colectivului spor
tiv. Ele se pot ține înainte sau după 
antrenamente, ședințe tehnice, 
naliză etc. sub conducerea fie 
ponsabilului cu educația și 
ganda din biroul secției, fie a 
antrenorului. In momentul de 
informațiile politice sînt încă 
cient folosite în cluburile 
(vele noastre sportive.

Un obiectiv de seamă al 
educație și propagandă îl 
cultivarea atașamentului 
față de profesie și locul de muncă. 
Este un domeniu în care nu putem fi 
mulțumiți cu ceea ce s-a realizat pînă

de a- 
a res- 
propa- 
însuși 

față, 
însuti

și colecti- 

muncii de 
constituie 
sport ivii or

Campionatele internaționale
(Urmare din pag. 1)

Beamnă că nu există adversar în pri
mul tur pentru participanții respec
tivi.

SIMPLU BARBAȚI
Tablou de 64 concurenți: Berczik 

i—X, Bunea — X, Sirlincan—X, Siva
cev — X, Borg — Majtehnyi, Rethi
— X, Andronache — Liatuskevin, 
Hrbud — X, Foldy — X, H. Trupei - 
Hanschmann, Hammerlund — X, Ne
gulescu— X, Kalinski — Bodea, Pesch
— Franic, A. Trupei — Motancea, 
Larsson — X, Markovic II — X, 
Nazarbeghian — jucător maghiar ne
desemnat încă, Karaneșev — Goliac, 
Bottner — X, Covaci — X, Roland — 
lonescu Soare, Pietraszak — Hossu, 
Mellstrom — X, Popescu — X, Arde, 
leanu — Markovic 1, Reiman — X, 
Zaharia Bujor — jucător maghiar ne
desemnat încă, Schneider — Suba, 
Sladkarov — X, Anghelescu — X, 
Sido — X-

SIMPLU FEMEI
Tablou de 32 concurente: Koczian

— X, Vușcan — X, Johansson —■ V. 
Jandrescu, Szmidt — Tompa, Pitică
— X, Kunz — Alber, Barasch — X, 
Ivanova — Van Gelder, Alexandru — 
X, Holimann — Ratgki, Răduică —Ta
neva, Tegner — X, Biro — X, MI- 
ttefetedt — M. Jandrescu, Lida Eliza
— Slăvescu, Mosoczi — X.

DUBLU BARBATI
Tabiotd de 32 cupluri: Berezik, 

Foldyi — X; Nazarbeghian, Suba —- 
Karaneșev, Majtehnyi j Schneider, 

acum în Cluburile și colectivele spor
tive. lntîlniri ale sportivilor cu frun
tași aii întrecerii socialiste din fa
brici și uzine, simpozioane cu tema 
„Cum reușim să îmbinăm activitatea 
profesională cu cea sportivă", acțiuni 
de popularizare a fruntașilor în mun
că și în sport, discutarea cazurilor de 
sportivi care au neglijat calificarea în 
producție... Cîte nu se pot face 
pentru a întări sentimentul răspun
derii personale a sportivilor față de so
cietate, față de procesul de producție 1 
Totuși, în cluburile noastre există o 
slabă preocupare în acest sens. Doar 
la clubul Rapid s-au luat unele măsuri 
privind ajutorarea sportivilor care ur
mează cursurile serale sau fără frec
vență, medii sau superioare, prin con
sultații pe care le țin tovarăși bine 
pregătiți.

Pasiunea pentru sport îi face pe 
mulți, foarte mulți tineri, să-și petrea
că o bună parte — dacă nu chiar cea 
mai mare parte — din timpul lctr li
ber la clubul sau colectivul sportiv. 
Această împrejurare creează colective
lor și cluburilor o situație extrem de 
favorabilă în ceea ce privește ridica
rea nivelului politico-ideologic, lărgi
rea orizontului cultural al sportivilor. 
Despre unele din mijloacele folosite 

în acest scop — conferințele, informațiile 
politice — am vorbit. Mai sînt însă 
multe altele. Se pot organiza — șine 
referim îndeosebi la cluburi — seri li
terare, proiecții de filme (de preferin
ță sportive), audiții muzicale, simpo
zioane despre cartea sportivă ș.a. In 
cadrul cluburilor este foarte indicat 
să ia ființă colțuri roșii, pe lîngă care 
să se înjghebeze activitatea culturală 
a sportivilor. Iată, la colțul roșu al 
clubului sportiv Recolta se preconi
zează înființarea unei brigăzi artistice 
a sportivilor. Ce bine ar fi dacă acest 
proiect ar prinde viață și dacă exem
plul ar da roade și la celelalte clu
buri I Trebuie, de asemenea, stimulat 
interesul sportivilor spre anumite pre
ocupări folositoare. N-ar fi, de pildă, 
interesantă o întrecere între secțiile 
unui club sau colectiv sportiv pentru 
cît mai mulți purtători ai insignei de 
„Prieten al cărții" ? La clubul Dina
mo a fost luată o inițiativă demnă de 
laudă: organizarea unui concurs pen
tru sportivii-fotografi amatori ai clu
bului. Sportivii sînt prin excelență oa
meni care călătoresc mult, care cu
nosc mereu alte și alte locuri, alte 
așezări. Ce prieten bun al sportivului 
poate fi aparatul de fotografiat I

Intr-o măsură mai mică sau mai 
mare, mijloacele de educație arătate 
sînt folosite în cluburile no'astre spor-

de tenis de masă ale R.P.R.

Bunea

Reiman — X; Kalinski, Pietraszak — 
X; Sladkarov, Sivacev — Ardeleanu, 
Motancea ; Hrbud, Franic — lonescu, 
Hossu; Borg, Hammerlund — X, 
Popescu, Negulescu — X ; SWo, par
tener maghiar nedesemnat încă — X, 
Pesch, Bottner — X; Hanschmann, 
Zaharia Bujor — X; Markovic I, 
Markovic II — X; Bodea, Sirltncan
— Roland, Andronache; Covaci, 
Rethi — Liatuskevin, partener ma
ghiar nedesemnat încă; Trupei H„ 
Trupei A. — Anghetescu, ~ 
Larsson, Mellstrom — X.

DUBLU FEMEI
Tablou de 16 perechi: Koczian, 

Mosoczi — X; Tompa, Slăvescu — 
X; Mittelstedt, Kunz — V. Jandres- 
cu, M. Jandrescu; Pitică, Biro — X; 
Tegner, Johansson — X; Ivanova, 
Tanova — Alber, Van Gelder; Szmidit, 
Lida — Hollmann, Răduîcă; Alexan
dru, Barasch — X.

DUBLU MIXT
Tablou de 32 cupluri: Mosoczi, 

Sido — X; Taneva, Sivacev — Jo
hansson, Borg; Lida, Pietraszak — 
Alber, Zaharia Bujor; Biro, Negu
lescu — X; Hollmann, Schneider — 
X; Răduică, Bodea — Szmidt, Ka
linski; Toinpa, Rethi — X; Barasch, 
Markovic II — X; Alexandru, Berczik
— X ; Slăvescu, Markovic 1 — X ; 
Mittelstedt, Bottner — Van Gel
der, Roland; Tegner, Larsson — X; 
Pitică, Popescu — X; Kunz, Rei
mann — Radzki, Liatuskevin; Iva
nova, Sladkarov — X ; Koczian, 
Foldy — X,

I • Colectivul sportiv „Voința" Bu 
zău a dat o atenție deosebită organi- 

tive. Excepție face clubul Voința lr8,ri? Spartachiadei de iarnă a tinere-
București, unde nu s-a făcut aproape ( Mobilizarea Ș1 înscrierea din
nimic. Adăugind la aceasta și faptul jtmip a cooperatorilor, ca și pregătirea 
semnalat în coloanele ziarului nostru \con^1)1^lor tehnice de participare la în- 
că și învățămîntul politic de masc/^reCcrl — ai] făcut ca în prima etapă 
U.C.F.S. se desfășoară în mod cu to-<(pe cooperative) să se prezinte la 
tul necorespunzător la Voința, ne /concurs un mare număr de tineri. In 
facem o idee despre „preocuparea" jfiecare sfoară, sediul clubului „Voința" 
conducerii clubului față de problemele /este frecventat de tinerii' partieipanți 
muncii de educație. Intre această situ- Jla Spartachiadă. Întrecerile atrag și 
ație și comportarea nejustă a unor (numeroși spectatori. Probele de pa- 
echi-pe ale clubului — ca de pildă cele Jtinaj încă nu au început, dar în cu- 

- <*' ' T. — ' ' , J ' - r.............................
strînsa legătură. Este momentul ca 
în activitatea clubului Voința să se 
producă o cotitură, care să ducă la 
desfășurarea în bune condițiuni 
muncii de educație și propagandă.

Ne-am ocupat în acest articol des- j........ .........._
pre o parte din mijloacele de educație Vbținut cooperativele 
a sportivilor. După cum s-a văzut nu/- 
este vorba de metode „deosebite". EleS 
trebuie însă aplicate în mod organ!-/ 
zat și permanent în toate colectivele < 
și cluburile sportive. Uriașa activitate ( 
educativă pc care o desfășoară în țara 
noastră partidul și — sub îndrumarea i 
lui — sindicatele, U.T.M., diferitele j 
organizații de masă, oferă activiștilor( 
sportivi, antrenorilor, un neprețuit te-J 
zaur de învățăminte, de metode pen-v 
tru educarea tinerei generații de spor- J 
tivi. Folosirea judicioasă a ,

de v°tej —exisță fără îndoială o yînd primii patinatori vor putea apare 
gheața frumosului patinoar 

[amenajat în plin centrul orașului cu 
sprijinul Comitetului orășenesc U.T.M. 

aJPînă în prezent, cele mai frumoase 
^rezultate în ceea ce privește partici- 
/parea tinerilor la Spartachiadă le-au 

: „Metalul" (resp. 
/Ștefan Nicolae și Marin Stoian) și 
],.Tehnica Confecției" ( resp. Petre 
țPompiliu). Cu toate acestea, nu toate 
^colectivele sportive din orașul Buzău 
ț se îngrijesc de buna organizare a între- 
/cerilor Spartachianei de iarnă. Ne re- 
Merim la colectivul sportiv „Locomo- 
Ctiva", unde, din oei peste 1000 tineri 
(care activează în cadrul acestui colec- 
Itiv sportiv, numai 180 figurează pe 

____ ____  __ Jlistele de partieipanți la Spartachiadă. 
tivi. Folosirea judicioasă a acestor COe părere are în această privință tov. 
metode va asigura ridicarea la un ni-(Gh. Mineaciti — președintele colecti
vei corespunzător a muncii de educa-țvului sportiv „Locomotiva" ? 
ție din cluburi și colective.__________ r MARIN DUMITRU

1 corespondent

N. Pandrea, Mihaela Ghioarcâ, Dinu Petre și luliana Simon 
învingători în primul concurs de schi al anului

ORA.ȘUL STALIN 11 (prin tele
fon). Ninsoarea căzută în cursul nop
ții de sîmbătă spre duminică a asi
gurat condițiuni bune de desfășurare

Or Stalin) 71,6; 10. Radu Banu 
(CCA) 71.7.

FETE; (26 porți): 1. MIHAELA 
GHIOARCA (Voința Or. Stalin) 67.4

cadrul
a sezonului de schi

a sezo- 
ușurat în 
probei de 
însă, cea-

Ak Pandrea (C;C.A ), ciștigăiorul probei de slalom special din
Concursului de inaugurare

concursului de inagurare 
nului oficial de schi și a 
mare măsură disputarea 
slalom special. Din păcate 
ța care a învăluit în tot timpul con
cursului masivul Postăvarul a pro
dus multe dificultăți concurenților și, 
desigur, numeroșilor spectatori care 
au asistat la întreceri.

Iată rezultatele tehnice: SLALOM 
SPECIAL, BĂIEȚI (lungimea traseu
lui 250 m, diferență de nivel 100 m, 
32 porti) : 1. N. PANDREA (CCA)
65.3 ( 33.2+32.1); 2. I. Letcă (Dinamo 
Orașul Stalin) 67.4 (31.4+36.0); 3. 
I. Secui (Dinamo Or. Stalin) 68.4 
(31.6+36,8); 4. I. Coffban (Olimpia 
Or. Stalin) 69.1; 5. K. Gohn (Dinamo 
Or Staljn) 69.1 ; 6. I. Zangor (CCA) 
69.8; 7. C. Bîrsan (Voința Or. Stalin) descu și C. Enache nu au participat. 
70.0; 8. H. Hanich (Dinamo Or. iar 1. Cimpoia s-a clasat între locurile 
Stalin) 71.0; 9. N. Iovici (Dinamo 15—20.

Steagul roșu Orașul Stalin conduce in clasament 
in campionatul categoriei B la hochei pe gheață seria all-a

SIGHIȘOARA 11 (Prin telefon). — 
Campionatul categoriei B seria a doua 
la hochei pe gheață a continuat sîm
bătă și duminică, prin disputarea ur
mătoarelor jocuri:

Sîmbătă: Harghita Miercurea Ciuc- 
Voința Sighișoara 11—0 (6—0, 4—0, 
1—0). Joc la discreția hocheiștilar din 
Miercurea Ciuc, care au marcat prin 
Vakar 3, Zapoș 2, Antal 3, Rigo, Ked- 
ves și loanovioi.

Steagul roșu Orașul Stalin — Ni
covala Sighișoara 6—5 (3—1, 3—0, 
0—4). Joc disputat, iute, cu nume
roase faze spectaculoase. Nicovala a 
jucat bine, însă portarul său Po
pescu a primit goluri parabile. Au 
marcat: Racoviță 3, Mateffi 2 și Tiron 
pentru Steagul roșu, Buiuc 3 și Balaș 
2 pentru Nicovala.

Duminică dimineață s-a disputat 

(38.2+29.2) ; 2. Ilona Miklos (Dinamo 
Or Stalin) 71.8 ( 36.7+35.1); 3.Ger- 
trude Lexen (CSU) 76.4; 4. Edith 
Horvath (Voința Orașul Stalin) 77.8; 
5. Ana Scherer (Voința Or. Stalin) 
100.3; 6. Cristina Konerth (Voința 
Or. Stalin) 113.2.

POND 10 KM. BĂIEȚI : 1. DINH 
PETRE (Dinamo Or. Stalin) 39:28.0;
2. I. Șupeală (Dinamo Or. Stalin) 
40:00.0; 3. Gh. Bădescu (Dinamo Or. 
Stalin) 40:48.0; 4. I. Ducaru (Dina
mo Or. Stalin) 41:10.0; 5. N. Olteanu 
(CCA) 41.32.0; 6. P. Vintilă (Dina
mo Or. Stalin) 41:52.0; 7. Gh. Frățilă 
(Dinamo Or. Stalin) 41:54.3; 8. Gh. 
Olteanu (Dinamo Or. Stalin) 41:55.0; 
9,St. Drăguș (CCA) 42:24.0; 10 Gh. 
Cimpoia (CCA) 42.36.0. Manole Al- 

tur Steagul roșu—Voința 
victoria categorică a e- 
Orașul Stalin: 13—1
3—1).
jocul Nicovala — H ar

restanța din 
încheiată cu 
chiiped din 
(4—0, 6—0,

Seara, cu 
ghita a început returul campionatu
lui. Intîlnirea a prilejuit cel mai fru
mos joc de pînă acum. Hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au rezistat mult timp 
jucătorilor de la Nicovala și nu au 
cedat decît în ultima repriză. Rezul
tatul finali: 7—4 (3—2, 0—0, 4—2) 
pentru Nicovala. Au marcat: Matefi 
2, Onu, Buiuc, Hollo, Adlef și Schus
ter (Nicovala), respectiv Antal 2, 
Ioa novici și Islai.

In clasament conduce Steagul 
roșu cu 6 puncte, urmat de Harghita 
și Nicovala cu cite 4 puncte și Voin
ța eu 0 puncte.

I. TURJAN și L. P1NȚEA,

• In centrul comunei Porcești diri 
raionul Sibiu există o clădire care 
atrage atenția oricărui vizitator. Este 
Căminul Cultural, în a cărui spațioasă 
sală de fest vități se strînseseră zilele 
trecute sute de oameni. După o aduna
re organizată de sfatul popular comu
nal (adunare consacrată unor pro
bleme gospodărești) a urm't deschide
rea festivă a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.- Comisia de organizare 
comunală a reușit să angreneze în 
întrecerile Spartachiadei aproape pe 
toți tinerii din sat. Cei mai niulțî 
sportivi s-au înscris la întrecerile de 
șah (185) iar la probele de schi vor 
participa peste 80 de tineri. In prezent, 
tinerii din comuna Porcești concu
rează cu ardoare la mesele de șah. 
și așteaptă nerăbdători căderea ză+ 
pezi*.

I. IONESCU 
corespondent

• In orașul șl. raionul Vaslui. daM 
torită folosirii mijloacelor de, populari- 
zare a Spartachiadei de iarnă a tine; 
retiilui, s-au înscris pentru a participa 
la întreceri aproape 2000 de tineri și 
tinere. Cei mai mulți sportivi s-au în
scris la șah (430) dar și întrecerile 
de patinaj vor cunoaște o largă partici
pare deoarece, prin grija Comisiei ra
ionale de organizare a Spartachiadei 
sînt în curs de amenajare două pati
noare — unul în orașul Vaslui iar 
celălalt în satul Crasna.

3 KM FETE: 1. 1UL1ANA S-17 I 
(Dinamo Or. Stalin) 13:55.0; 2 Ecaie- 
rina Șupeală (Voința Or. Stalin) 
14:05.0; 3. Margareta Arvay-i rătilă 
(Voința Or. Stalin) 14:13.4; 4. Balaș 
lolanda (Voința Or. Stalin) 14:14.2s 
5. Elena Simion (Voința Or. Stalin) 
14:21.3. GH. MAZGAREANU

corespondent

Primul concurs al cluburilor 
sportiva școlare
(Urmare din pag. 1)

teptat, reușind să depășească în urma 
unui meci de bună factură tehnică 
— redutabila echipă din Tg. Mureș, 
cîștigînd astfel competiția. Cei mai 
buni baschetbaliști de la învingătorii 
au fost D. Coman, V. Voineag, I. 
Ștefănescu, D. Gane și S. Pope d. 
REZULTATE: Orașul Stalin, ■+ i 
(24—21) cu Tg. Mureș, 58—48 (29->3) 
cu București, 67—50 (23—27) cu Ti
mișoara; Tg. Mureș, 68—61 (37—25) 
cu București, 53—37 ( 22—13) cu Ti
mișoara; București, 65—55 ( 34—30) 
cu Timișoara. CLASAMENT: 1. Ora
șul Stalin 6 p.; 2. Tg. Mureș 4 p.; 3. 
București 2 p.; 4. Timișoara 0 p.

Probele de atletism desfășurate în 
sala Floreasca II au scos în evidență 
stadiul avansat de pregătire al pa-r- 
ticipanțitor, lucru îmbucurător în 
preajma finalei concursului republican 
de juniori. Aci am înregistrat o dublă 
surpriză: victoria lui Aurel Stama- 
tescu pe 50 m. plat (cu un timp la 
numai 3 zecimi de secundă de cea 
mai bună performanță de sală a se
niorilor) și locul trei obținut de cu
noscutul sprinter Elod Kineses în 
aceeași probă. De asemenea, remar
căm performanța realizată de atleții 
clubului școlar din Capitală, cîștigă- 
tori a nu mai puțin de 7 din cele 
9 probe ale programului. REZULTATE: 
BĂIEȚI. 55 m.g.: 1. R. Aricescu 
(Buc.) 8,5; 2. I. Carolea (Or. Stalin); 
8,5; 3. Gh. Tică (Or. Stalin) 8,6 50 m.: 
1. A. Stamatescu (Buc.) 6,2; 2. L; 
Moscaliuc (Buc.)' 6,3; 3. E. Kineses 
(Tg. M.) 6,4 Lungime: 1. N. Teo- 
dosiu (Buc.) 6.08 m. ; 2. ~
coș (Buc.) 6,06 m.; 3.

L. Boș- 
G. Kelemeti 

(Tg. M.) 5,93 m. Prăjină: 1. A. Sa
vin (Buc.) 3,20 m.; 2. V. Niculescu 
(Buc.) 2,80 m.; 3. I. Simu (Or. Sta
lin) 2,40 m. Greutate: 1. O. Bănci la 
(Buc.) 13,04 m.; 2. W. Sokol (Tg. M.)! 
12,36 m.; 3. Gh. Tică (Or. Stalin)1 
12,11 m. FETE: 40 m.g.: 1. Lucretia 
Stancu (Buc.) 7,0; 2. lngried SchieM 
(Or. Stallin) 7,2; ~ 
M.) 7,4 50 m.: 
(Tg. M.) 6,9; 2. 
M.) 7,1; 3. Maria 
7,2. Lungime: 1.
Stalin) 4,85 m.; 2. Constanța Pană1* 
(Buc.) 4,80 m.; 3. Virginia Chrlinairtr 
(Buc.) 4,62 m. Greutate: 1. Maria Nw 
colescu (Buc.) 9,14 m.; 2. S. Buholt- 
zer (Or. Stalin) 8,78 m.; 3. Lucreția 
Stancu (Buc.) 7,81 mi

3. Eva Major (Tg.
1. Emese Kineses 

Sanda Bordan (Tg. 
Budan (Or. Stalling 
Maria Budan (On.



Trei grupe in „Cupa Europei" la rugbi Primele succese
Federația internațională de rugbi a 

trimis federațiilor naționale interesate 
proiectul unei Cupe a Europei inter- 
țări. Cum se știe, organizarea acestei 
competiții a fost propusă de federa
ția cehoslovacă. Acesteia îi și aparține 
proiectul, care a fost trimis — pentru 
a fi studiat și a face eventual pro
puneri — federațiilor europene, prin
tre care și forului nostru de speciali
tate.

Proiectul prevede organizarea Cupei 
Europei în două faze: una pe trei gru
pe a cite patru echipe naționale, alta 
finală, cu participarea echipelor cîș- 
tigătoare de grupe.

In ce privește componența grupelor,

Mîine seară in sala I.S.B.

Prima reuniune pugiitstică 
a anului

După o scurtă vacanță, boxul nos
tru își reia activitatea mîine, cînd este 
programată prima reuniune pugilisti- 
că amicală a anului 1959. După cum 
se știe, comisia orășenească de box a 
luat inițiativa de a organiza, cu spri
jinul colectivului sportiv I.S.B., un 

ciclu de 3 reuniuni la care vor partici
pa boxeri de categoria a II-a și a 
Ill-a, precum și juniori care s-au e- 
vidențiat cu prilejul campionatului re
publican pe echipe și al Cupei Sfatu
lui Popular al Capitalei. Aceste prime 
trei reuniuni amicale — ca și cele
lalte care vor urma — vor constitui 
un bun prilej de verificare a boxerilor 
înaintea fazei de calificare a campio
natului republican individual care, 
după cum se știe, va începe la 1 mar
tie. Amintim că prima reuniune se va 
desfășura mîine seară, cu începere de 
I >ra 19 în sala l.S.B. din Calea 
1. -ei.

Au început antrenamentele la fotbal
k Handbal cu minge... medicinală la Dinamo 
k Primele jocuri ale Științei Timișoara^ Progresul 

și kapid încep pregătirile săptămîna aceasta
lncet-inceț, echipele noastre fruntașe 

ăe fotbal ies din vacanță pentru a în
cepe pregătirile în vederea sezonului de 
primăvară.

• Printre primele care au ieșit pe 
teren se numără și Dinamo București, 
liderul campionatului categoriei A. Fap
tul ca dinamoviștii ocupa primul loc 
în clasament și că acest loc trebuie a- 
părat în retur de asalturile unor echipe 
cu veleități ca C.C.A., Rapid sau Pe
trolul, ar părea să explice graba lor 
de a începe mai repede antrenamentele. 
< și acesta, desigur, un motiv, dar 
p .ripala explicație este dorința lor 
de a-și continua pregătirea temeinică 
începută din sezonul trecut și de a 
realiza noi progrese în. tehnica și tac
tica jocului. „Printr-un joc mereu îm
bunătățit sub raport tehnic și tactic 
ne va fi mai ușor să ne menținem în 
frunte" ne spunea ieri dimineață an
trenorul Baratki, la al treilea antrena
ment din acest an..

Aoeastă dorință o împărtășesc toți 
jucătorii și ea s-a vădit în buna dispo
ziție și în vervă cu care își făceau 
■ieri pregătirea. Cînd am poposit în 
Parcul sportiv Dinamo, erau acolo, pe 
terenul III (cu zgură) : portarii Uțu 
și Cozina, fundașii Popa, Motroc, Szoko

Iată cum arată un buletin Prono
sport (etapa nr. 2 din 11 ianuarie 
1959), cu 12 rezultate exacte.

I Milan — Padova (camp.
italian) 1

II Torino —- Fiorentina (camp.
italian) 2

III Triestina —Juventus (camp.
italian) 2

,;1V Sampdoria — Roma (camp.
italian) X

[V Spăl —■ Lanerossi (camp.
italian) X

(VI Lazio ș-ț Genoa (camp.
’ italian) 2
VII Bologna — Alessandria

(camp. Italian) 1
VIII. Bari — Internazionale

(camp, italian) 2
IX Nancy — Troyes (Cupa

t Franței) anulat
X Limoges Sete (Cupa

' Franței) 1
■ XI Lens — Red Star (Cupa

Franței) X
XII Marseille — Perpignan

(Cupa Franței) 2
\ Variante depuse aproximativ: 357.472.

proiectul prevede următoarea reparti
zare a celor 12 țări.

Grupa I : Spania, Portugalia, Italia 
și Maroc.

Grupa a 11-a: Belgia, Olanda, Fran
ța și R. F. Germană.

Grupa a IJI-a: Romiiiia, Cehos
lovacia, Polonia și R. D. Germană.

După cum se poate remarca, grupe
le au la bază criteriul geografic.

Sistemul propus pentru disputarea 
jocurilor în cadrul grupelor este cel 
cu jocuri simple. Proiectul nu dă alte 
lămuriri suplimentare în această pri
vință. Se presupune însă, că este vor
ba de jocuri simple și clasament A- 
ceasta insă, nu rezolvă problema de
plasărilor, pentru care o soluție echi
tabilă ar fi jocuri tur-retur. In schimb, 
ca perioadă de disputare proiectul pro
pune 1960—62 pentru partidele pe 
grupe, și 1962—63 pentru turneul 
final.

Federația noastră de rugbi a studiat 
acest proiect și în prezent definiti
vează răspunsul, care va cuprinde și 
cîteva sugestii privind modul de dis
putare și durata competiției.

Campionatul republican de handbal în 7
Ultimele jocuri ale fazei orășenești București

Un public numeros a urmărit sîm- 
bătă și duminică ultimele întreceri din 
cadrul fazei pe oraș a campionatului 
republican de handbal în 7 care, în 
București, a prilejuit dispute deosebii 
de interesante între formațiile frunta
șe. Sîmbătă, programul a început cu 
jocul dintre C.C.A. și Politehnica. 
C.C.A., cil formația completă, a des

și Painait II (care este complet resta
bilit), mijlocașii’Al. Vasiile, Nunveiller, 
Câlinoiu și Dragomir, înaintașii V. An- 
ghel, Nicușor, Varga, Ene 1, Asan, 
Sum, Semenescu, Szakacs I și Dumi
trescu. Nu lipseau decît Koszegy, care 
se antrena în sală, și Szakacs 11, încă 
indisponibil, (Bukossy și-a terminat sta
giul militar și și-a manifestat dorința 
de a trece la Progresul). După ce au 
executat un program de alergări și 
exerciții de gimnastică, dinamoviștii au 
participat la un joc de handbal cu 
minge... medicinală, de circa 30 de 
minute, pentru dezvoltarea forței și a 
rezistenței. De marți, dinamoviștii vor 
trece la antrenamente cu balonul. Săp- 
tămînal ei fac cinci ședințe de pregă
tire. (p.g.).

• Ieri și-au început pregătirile ju
cătorii Științei Timișoara, sub condu
cerea antrenorului Dincă Schileru. In 
prima ședință antrenamentul a constat 
din cros și gimnastică. Au participat: 
Enăchescu, Miiller, Filip, Petac, Flo- 
reseu, Cojereanu, Tănase, Talvescu, 
Neacșu, Zaharia, Cădarin, CJosescu, 
Lereter, Boroș, Mițaru, Constantin, Co- 
dreanu. A lipsit doar Gîrleanu. Primele 
meciuri: la 24 februarie cu Jiul, la 1 
martie cu Știința Gluj, ambele la Ti
mișoara. Cît privește pe C.F.R. Timi
șoara, această echipă a început antre
namentele săptămîna trecută, sub con
ducerea lui Hocksary. (A). Gross, co
respondent regional).

• Progresul București își va începe 
pregătirile de joi. Rapid, de asemenea, 
face săptămîna aceasta primele antre
namente.

Se extinde
• Numeroși'lucrători din cooperația 

meșteșugărească din orașul Pitești 
participă cu entuziasm la gimnastica de 
producție, introdusă cu sprijinul colecti
vului sportiv Voința. Pînă în prezent, 
gimnastica de producție a fost intro
dusă în secțiile „Articole de copii" și 
„Țesut covoare" din cadrul cooperativei 
Tehnica Confecției precum și la 
cooperativa „Izbînda" secția împleti
turi din răchită. (I. GH1L1BAR — 
corespondent).

• Zilele trecute sa introdus gim
nastica de producție in cadrul secțiilor 
„bobinaj electric" și „bunuri de larg 
consum" la uzinele „Oțelul Roșu". De 
asemenea, gimnastica de producție se 
bucură de o largă participare a mun
citorilor de la cooperativa meșteșugi-

Au început de-acum să se scuture fi
lele noului calendar. Zilele nu trec însă 
așa pe neobservate. Fiecare din ele a 
marcat noi succese realizate și în viața 
sportivă. Ne-au și sosit nenumărate 
vești despre primele realizări ale acti
viștilor sportivi în noul an de muncă. 
La Cluj s-au organizai cîteva campio
nate de casă, la Tg. Mureș sute de ti
neri cui luat parte la întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă, la 
Bacău a crescut numărul celor care 
practică gimnastica de producție... Ne-au 
sosit plicuri cu astfel de vești din ma
rile centre sportive cum sini Timișoara, 
Orașul Stalin, Ploești etc. dar și din 
satele șl comunele regiunilor Craiova, 
Constanța sau Galați.

Din primele zile ale acestei luni ac
tiviștii sportivi au pornit cu mai multă 
hotărire la muncă pentru îndeplinirea 
sarcinilor privind angrenarea celor 
peste 2.000.000 de membri ai UCFS 
infr-o activitate sportivă organizată. 
Pentru succesul deplin al Spartachia
dei de iarnă a tineretului, pentru dez
voltarea sportului de mase, pentru în

fășurat un joc eficace (în special în 
repriza a Il-a) și a cîștigat clar: 
27—-22 (11—12). O partidă spectacu
loasă și foarte echilibrată au furnizat-o 
formațiile Acvila și Clubul sportiv șco
lar. După ce în prima repriză, tinerii 
elevi au îneîntat prin jocul lor, luînd 
de altfel și avantaj (10—7), ei au ce
dat pasul în repriza a 11-a și au dat 
posibilitate jucătorilor de la Acvila 
să egaleze situația și, în ultimul minut 
să-și asigure victoria : 23—22.

Așa cum au început jocul, handbalis
tele de la Olimpia lăsau impresia că 
vor cîștiga la scor în partida cu C.S.U. 
Dar, din nou a doua repriză a echili
brat raportul de forțe și la sfîrșitul 
meciului scorul era egal: 10—10
(6—3). Desfășurînd un joc eficace și 
avînd în Antoaneta Vasile o bună rea
lizatoare (din 7 aruncări la poartă a 
înscris 7 puncte 1), Cetatea Bucur a

Fază din jocul Acvila-Clubul Sportiv Școlar.
(Foto: Boris Ciobanu)

gimnastica
rească „Semenicul" din Caransebeș. 
(C. DOBRESCU — corespondent).

e In orașul Turda gimnastica de 
producție s-a introdus pînă în prezent 
la cooperativa meșteșugărească „Pan
tofarul" — unde la ora prînzului pes
te 250 muncitori execută programul 
„pauzei de gimnastică" sub conduce
rea profesorului A. Hobetz — și la 
fabrica de sticlă. Peste puțin timp 
se va introduce gimnastica de produc
ție și la cooperativa „Confecția" Turda. 
(R. F1SCH — corespondent regional).

0 Absolvenții l.C.F. care s-au re
întors in orașul lor natal — Focșani 
— au fost unii dintre principalii ini
țiatori ai gimnasticii de producție în 
localitate. In prezent, a fost introdusă 
gimnastica de producție la Combina
tul „Fruct export", la cooperativa 

tărirea colectivelor, cluburilor și sec
țiilor pe ramtird de sport, activiștii 
sportivi din întreaga țară s-au avintat 
cu entuziasm în muncă chiar de la în
ceputul anului.

Anul 1959 va fi an nou an de im
portante victorii pentru îndeplinirea 
obiectivelor mișcării de cultură fizică 
și spori din țara noastră. Realizarea a 
cit mai multor și mai frumoase succese 
chiar de-acum, din primele zile ale nou
lui an, reprezintă o contribuție la rea? 
Uzarea proiectelor pe care le-au făurit 
activiștii sportivi pentru acest an.

In unele colective și cluburi sportive 
primele succese pe anul 1959 s-ar putea 
să... întîrzie insă. Experiența muncii 
din anii trecuți este cea care ne în
deamnă să amintim acest lacru. Se 
mai intîmplă ca — mulțumiți de succe
sele din anul trecut — unii activiști 
să lase să treacă zilele fără să facă 
nimic. Spuneau de exemplu anul trecut 
unii activiști sportivi: „la s-o mai 
slăbim cu ședințele / Doar n-om începe 
amil cu ședințe /" Sau: „Stați să 
treacă o lună-două să ne... Incuzm 
și pe urmă..." 

obținut o victorie clară în fața forma
ției Rapid: 15—7 (9—4).

Ultimul joc disputat sîmbătă a pro
gramat două echipe care, în mod nor
mal, trebuiau să-furnizeze un joc de 
calitate, ținînd seama de ultimele lor 
evoluții. Spectatorii au fost însă în 
bună măsură dezamăgiți. Pe deoparte 
studenții n-au mai luat jocul în serios 
la un moment dat, văzînd că sînt su
periori adversarului, iar pe de altă 
parte echipa Titanii a practicat un joc 
static — ținînd mingea tot timpul re
prizei a doua — pentru a evita ridica
rea scorului. După ce a condus la pau
ză cu 15—6, C.S.U. a terminat învin
gătoare cu 22—13.

★
Ieri, întrecerile au continuat cu par

tida dintre Politehnica și Acvila. Sco
rul de: 24—14 (12—6) reflectă dife
rența de valoare și faptul că Politehni
ca a dominat întreg meciul. O victorie 
clară era de așteptat și din partea e- 
chipei C.C.A. în întîlnirea cu tînăra 
formație a Clubului sportiv școlar. 
Așa s-a și întîmplat, C.C.A. avînd 

inițiativa cu excepția pri
melor minute. Clubul 
sportiv școlar s-a apărat 
însă bine și a prestat 
un joc care a plăcut. Re
zultat final: 27—11
(10-6).

Cu un rezultat oarecum 
neașteptat (ne referim la 
mica diferență de punc
te) s-a terminat jocul din
tre formația fruntașă O- 
limpia și echipa Construc
torul. Handbalistele de la 
Constructorul au opus mai 
multă rezistență decît era 
de așteptat și au reușit 
ca la sfîrșitul primea re
prize scorul să fie doar 
4—5. Este drept însă că 
nici Olimpia nu a jucat 
la adevărata ei valoare, 
ratînd mult în atac. Par
tida s-a încheiat cu rezul
tatul de 11—6 (5—4) 
pentru Olimpia.

In ultimele două jocuri 
s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

C.S.U. — Rapid 5—8 
(4—4); Rapid — Titanii 
„23 August* 26—19 
(11-11).

producție
„Încălțămintea" precum și la între
prinderea „Filimon Sîrbu" (N. LUPU
— corespondent).

• Muncitoarele de la fabrica texti
lă „Drapelul Roșu" (sectorul II) din 
Sibiu au participat zilele trecute la 
primul program din cadrul gimnasticii 
de producție. Cele dintîi exerciții au 
fost conduse de profesorul A. Mathias 
de la școala sportivă de elevi, la ele 
participînd 130 muncitoare. (VALE
RIA VLADO1ANU — coresp.).

0 Cu puține zile în urmă, muncito
rii de la „întreprinderea Metalurgică 
Dunăreană" din Brăila au participat 
la primele exerciții din cadrul gim
nasticii de producție. In prezent a- 
ceastă acțiune a cuprins majoritatea 
secțiilor din întreprindere. (N. COSTIN
— corespondent).

O spuneau cei obișnui fi cu manea 
in asalt, cei oare practicau goana după 
cifre și apoi se... odihneau. O spuneau 
cei care „uitau" că masele de sportivi 
așteaptă în fiecare zi să se intîlnească 
pe terenul de sport, în sala de gimnas
tică sau la clubul întreprinderii sau ai 
căminu'ui cultural.

Sînt năravuri care ~ am dori' — 
să fi rămas dincolo de hotarul anului 
a cărui sosire am sărbătorit-o de cu- 
rînd. în locul lor salutăm astăzi cu 
bucurie munca entuziastă desfășurată 
de activiștii sportivi încă din primite 
râie ale noului an. Este și aceasta o 
nouă mărturie a dragostei cu care fie
care activist sportiv muncește astăzi 
pentru îndeplinirea importantelor sale 
sarcini.

Clasamentele 
pe anul 1958 

la tenis
Clasamentul definitiv al compiona- 

tului republican de tenis pe echipe pe 
1958 este următorul :

Or. Stalin 9 5 4

1. C.C.A.
2. Dinamo București
3. Progr. București
4. Jiul Petroșani
5. St roșu
6. C.S.U. București
7. Știința Cluj
8. U.T. Arad
9. Constr. Buc.

10. Rapid Cluj

990 105:30 18
9 8 1 97:38 16
963 84:51 12

9 5 4 68:67 10
62:73 10

9 5 4 58:77 10
9 3 6 50:85 6
9 2 7 54:81 4
927 50:85 4
909 47:88 0

CLASAMENTUL PRIMILOR ZECE
JUCĂTORI PE 1958

1 (1). Gheorghe Vizirii, 2 (9>. 
Constantin Năstase, 3 (8). Eugen 
Cristea, 4 (11). Gunther Bosch, 5 
(5). Tudor Bădin, 6 (6). Ladislau 
Juhasz, 7 (neclasat în 1957). Ion 
Tiriac, 8 (7). Marin Vizirii, 9 (4). 
Gheorghe Cobzuc, 10 (15). Vasile
Serester.

CLASAMENTUL PRIMELOR ZECE 
JUCĂTOARE PE 1958

1 (neclasată în 1957). Eva Stăn- 
cescu, 2 (3). Irina Ponova, 3 (2). 
Ecaterina Rosianu, 4 (I). Juliet i "a- 
mian. 5 (7). Matilda Glatt. 6 (4). 
Hermina Brenner, 7 (6). Eleonora Ro
sianu, 8 (5). Livia Avram, 9 (9). 
Ecaterina Pusztai, 10 (10) Rodica
Andri escu.

(Cifrele din paranteză indică locul 
ocupat în clasamentul anului 1957).

JHI H PJ! Ș Mj
REZULTATELE REUNIUNII DE IERI

Din cauza ploii din ajun și a înghe
țului, pista a devenit grea. A fost un 
coeficient al zilei de aproximativ 5 se
cunde. Ținînd seamă de acest coeficient 
dintre caii cîștigători, cea mai bună 
performanță a realizat-o armăsarul de 
3 ani Licurici III. Iapa de 4 ani Sonata 
a concurat și ea în progres.

Dintre caii adulți s-a impus armă
sarul Tic. Readus ia valoarea maximă, 
a reușit să învingă la luptă pe Pamfil. 
In alergarea principală a reuniunii, pre
miul Avânți K-, a ieșit învingător ar
măsarul Demon.

Victoria cea mai gree a repurtat-o 
iapa Lupa, care a obținut un infim r 
vantaj în apropierea sosirii.

Lotul cailor cîștigători a fost com
pletat de: Radovan, Hermina, Oltean 
și Gluma.

REZULTATELE ZILEI :

I. Sonata (Bontoi V) 1’40,2, Vila, 
Rovina, Cota : 5,30 — 23,50.

II. Licurici III (Anghel) 1'44,1, A- 
driatfca, Răboj. Cota: 13,30 — 2,30 — 
37,50.

III. Lupa (Bontoi V) 1'37,8, Viola, 
PîrjoL Cota: 2,90 — 8.80 — 13,00.

IV. Radovan (Borlescu Gh.) 1’39,4, 
Vinovat, Aîvita. Cota: 3,70 — 35,60 — 
41,10.

V. Hermina (Mihăilescu) 1’34,1, Bal
tag, Flavma. Cota: 3,80—24,30—34,10.

VI. Demon (Solcan) 1’35,2, Ottet II, 
Rosa. Cota: 2,90 — 18,60 — 23,30.

VII. Tic (Szabo I.) 1’32,8, Pamfil, 
Caliban II. Cota: 1,70 — 4,90 — 8,10.

VIII. Oltean (TeoF.l) 1’37,1, Sena, 
Oravița. Cota: 3,40 — 17,20 — 5,40.

IX. Gluma (Kocsis C.) 1’38,2, Ha-
var, Vulcan. Cota : 4,90 — 15,10 —
27,60.

Jocul Austriac s-a ridicat la suma 
d<> 7.170 lei iar prima Ordine Triplă a 
reportat 1.820 lei pentru un leu.



— Nota guvernului
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 

transmite o expunere a notei guvernu
lui U.R.S.S. adresată guvernului S.U.A.

Guvernul sovietic propune ca în ter
men de două luni să fie convocată la 
Varșovia sau Praga o conferință de 
pace pentru examinarea proiectului 
Tratatului de pace cu Germania, pe 
care l-a prezentat, pentru elaborarea 
și semnarea textului Tratatului asupra 
căruia se va cădea de acord.

Totodată se propune discutarea pro
blemei Berlinului de către statele in
teresate.

Aceste propuneri sînt cuprinse în 
nota pe care ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Andrei Groinîko, a 
remis-o la 10 ianuarie la Moscova în
sărcinatului cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. în U.R.S.S., R. H. Davis. Oda
tă cu nota, reprezentantului american 
i-a fost remis proiectul sovietic al Tra- 

' totului de pace cu Germania.
Proiectul acestui Tratat și notele 

respective au fost înmînate de aseme
nea la 10 ianuarie ambasadorului An
gliei, Patrick Reilly, și ambasadorului 
Franței Maurice Dejean.

Guvernul sovietic consideră că la 
conferința de pace trebuie să parti
cipe. atît guvernele statelor care au 
luat parte cu forțele lcr armate Ia 
războiul împotriva Germaniei, cît 
guvernele R. D. Germane și R. F. 
Germane care ar semna acest Tratat 
in numele Germaniei.

Dacă pină la semnarea tratatului 
confederația germană va fi creată, 
Tratatul ar putea fi semnat de repre
zentanți ai acestei confederații, pre
cum și ai celor două state germane.

Guvernul U.R.S.S. recunoaște gu
vernelor R. D. Germane și R. F. Ger
mane dreptul de a cădea de acord 
asupra unei reprezentări adecuate a 
Germaniei la pregătirea și semnarea 
Tratatului de pace.

Guvernul Sovietic se declară de 
acord să procedeze la un schimb de 
păreri cu privire la cuprinsul Trata
tului de pace înainte de convocarea 
conferinței de pace, în cazul oînd 
puterile occidentale vor considera a- 
ceasta oportun. |n acest caz însă, este 
necesar să se asigure participarea 
corespunzătoare a R. D. Germane și 
R. F. Germane ca state interesate 
direct în încheierea Tratatului de pace 
cu Germania.

In nota sovietică se subliniază că 
lipsa unui Tratat de pace cu Ger
mani» complică în mod serios situația 
din Europa, provoacă suspiciuni si 
neîncredere în relațiile dintre state, 
împiedică normalizarea acestor re
lații.

Nota constată că militarismul ger
man, proîitînd de lipsa Tratatului de 
pace, ridică capul și acumulează forțe 
în Germania oocidentală

Guvernul sovietic constată eu re
gret că repetatele sale propuneri cu 
privire la o reglementare pașnică cu 
Germania nu au fost primite favorabil 
de către puterile occidentale. Ele nu 
numai că nu au formulat propuneri 
proprii, dar nici nu au vrut să discute 
în mod serios această problemă care 
a devenit de mult actuală.

In actualele condiții, se subliniază 
în nota guvernului sovietic, încheierea 
Tratatului de pace constituie mă
sura care poate ajuta cel mai mult 
poporul german tn rezolvarea princi
palei sale sarcini naționale: reunifi- 
carea țării

Guvernul U.R.S.S. consideră că gu
vernul R. F. Germane este răspunză
tor într-o măsură considerabilă pen-

și

sovietic adresata guvernului S. U. A
Germania 
în prezent 
Tratat de 
s-a orien-

■

tru situația ce s-a creat în 
inclusiv pentru faptul că pînă 
Germania a rămas fără un 
pace, întrucât acest guvern 
tat spre remilitarizare și și-a legat
în mod strîns politica de planurile 
blocului militar al N.A.T.O. oare sînt 
în flagrantă contradicție cu interesele 
naționale ale Germaniei.

In notă se subliniază în continuare 
că statele participante la războjul îm
potriva Germaniei hitleriste, care au 
stabilit în timpul războiului o strânsă 
colaborare, au posibilitatea și acum, 
în ciuda divergențelor, să găsească un 
limbaj comun, peritru a duce la bun 
sfîrșit reglementarea pașnică cu Ger
mania, pentru a asigura, însfîrșit, 
popoarelor europene, inclusiv poporu
lui german o viață liniștită și pașnică.

Guvernul sovietic consideră, se spu
ne în notă, că pe lingă încheierea Tra
tatului de pace, de pe acum pot fi 
luate măsuri practice și în ceea ce 
privește Berlinul, după cum a mai 
propus guvernul U.R.S.S., printre al
tele, în nota sa din 27 noiembrie 
1958 adresată guvernului S.U.A.

Referindu-se la nota de răspuns a 
guvernului S.U.A. din 31 decembrie 
1958 în această problemă, guvernul 
sovietic constată că s-ar putea crede 
că acest răspuns a fost elaborat pe 
baza situației din primii ani de ocupa
ție a Germaniei, fără a se fi luat 
în vreun fel în considerare uriașele 
schimbări petrecute în această țară 
în ultimii ani

întreaga notă a guvernului S.U.A. 
din 31 decembrie, subliniază guvernul 
sovietic, este pătrunsă de spiritul ace
lor vremuri, de tendința de a justifica 
și de a confirma „dreptul său de o- 
cupație".

Nota guvernului sovietic afirmă că 
dorința S.U.A., Angliei și Franței de 
a-și menține pozițiile în Berlinul Oc
cidental nu are nimic comun cu urmă
rile războiului trecut și cu acordurile 
postbelice care stabileau dezvoltarea 
Germaniei ca stat iubitor de pace

Această dorință, se subliniază în 
nota sovietică, se bazează pe noua si
tuație creată în urma încălcării groso
lane de către puterile occidentale a a- 
cordurilor menționate, pe faptul că 
puterile occidentale au renunțat la bu
nele relații între aliați și și-au orientat 
politica spre agravarea relațiilor cu 
U.R.S.S. și spre crearea de grupări 
militare.

A menține actuala situație în Ber
linul occidental, se spune în notă. în
seamnă a menține pericolul transfor
mării „războiului rece" intr-un al trei
lea război mondial cu consecințe grele 
pentru popoare.

Regimul de ocupație are acum în 
primul rînd menirea de a camufla 
transformarea Berlinului occidental 
intr-un punct de sprijin al N.A.T.O., 
situat în centrul R. D. Germane.

Guvernul sovietic consideră că in
terpretarea de către guvernul S.U.A. 
a acordurilor interaliate din 1941 și 
1945. referitoare la Berlin, se află în 
contradicție cu faptele bine cunoscute 
și cu obligațiile pe care și le-au asumat 
puterile în legătură cu Germania. In 
nota americană aceste acorduri sînt 
interpretate ca și cum nu ar depinde 
de acordul de la Potsdam și ar da 
și în prezent puterilor 
dreptul de a-și menține 
Berlinul occidental.

Reafirmînd că S.U.A., 
tanie și Franța au violat în mod gro
solan acordul de la Potsdam, guver
nul sovietic declară că aceste puteri

au lichidat astfel baza juridică a men
ținerii actualului statut al Berlinului, 
precum și a regimului de ocupație în 
Germania în general.

Guvernul U.R.S.S. constată că în
trucât acordurile cvadripartite asupra 
Berlinului, cît și asupra Germaniei în 
ansamblu, au un caracter temporar, 
numai pentru perioada de ocupație, în 
prezent, cînd statele au declarat în
cetarea stării de război cu Germania, 
netemeinicia considerentelor cuprinse, 
în nota guvernului S.U.A. cu privire1 
la pretinsele drepturi la continuarea] 
ocupației este absolut evidentă. ,

Din partea U.R.S.S. nu este vorba' 
de o denunțare unilaterală a acordu-] 
rilor asupra Berlinului, după cum în-, 
cearcă să prezinte lucrurile guvernele < 
celor trei puteri occidentale, ci doar] 
de o concluzie 
situația creată, 
prin terminarea 
în Germania și 
lână de către 
obligațiilor pe care și le-au asumat la 
sfîrșîtul războiului.

Considerând că propunerea de a de
clara Berlinul occidental oraș liber, 
demilitarizat, 
toasă pentru 
vietic declară 
a considera 
exclude orice

Guvernul U.R.S.S. 
examina bucuros propunerile respec
tive în această problemă din partea 
altor puteri, în cazul cînd aceste pro
puneri ar urmări lichidarea regimului 
de ocupație în Berlinul occidental și 
întărirea păcii în Europa.

Nimeni nu poate împiedica Uniunea 
Sovietică, se 
renunțe la 
plinește în 
municațiile 
occidentală 
lea unui acord 
problemele ce 
aceasta.

Planeta artificială sovietică s-a stabilit pe orbita el,
(Ziarele)

— Uraaa t Avem în fine echipa noastră de fotbal completă /

logică decurgînd din 
situație caracterizată 

regimului de ocupație 
prin încălcarea groso- 
puterile occidentale a

$'

creează o bază sănă- 
un acord, guvernul so- 
că el este departe de 
că această propunere 
completări și corective., 

declară că ar

subliniază în notă, să 
funcțiunile pe care le înde- 
legătură cu Berlinul și co- 
acestui oraș cu Germania 
și să

se

10

occidentale 
trupele în

Marea Bri-

reglementeze pe ca- 
cu R. D. Germană 

ridică în legătură cu

★
(Agerpres). — TASS: 
guvernul U.R.S.S. a 
S.U.A., Angliei și

MOSCOVA 
La 10 ianuarie 

remis guvernelor ~
Franței prin intermediul ambasadorilor 
acestor state în U.R.S.S. proiectul Tra
tatului de pace cu Germania. Acest 
proiect a fost remis și celorlalte state 
care au participat cu forțele lor arma
te la războiul împotriva Germaniei, 
precum și guvernelor R. D. Germane 
și R. F. Germane.

Conform proiectului Tratatului de 
pace acesta se încheie pe de o parte 
între U.R.S.S., Marea Britanie, S.U.A., 
Franța și celelalte state care au par
ticipat cu forțele lor armate la războiul 
împotriva Germaniei (în proiect aceste 
state sînt denumite „Puterile aliate și 
unite") și, pe de altă parte, Germa
nia reprezentată în momentul de față 
de R. D. Germană și R. F. Germană 
(sau ,în cazul în care în 
semnării Tratatului de pace va 
stituită Confederația germană 
Confederația germană, precum 
Republica Democrată Germană, 
publica Federală Germană).

Proiectul de Tratat are șase părți 
care conțin 48 de articole.

Partea 1 cuprinde: „Clauze politice 
și teritoriale"; partea 11-a : „Clauze 
cu privire la restabilirea unității Ger
maniei" ; partea IlI-a: „Clauze mili 
tare": partea IV-a: „Clauze economi
ce"; partea V-a este intitulată „Repa
rații și restituiri", iar partea Vl-a ctC 
prinde „Clauze finale".

momentul 
fi con- 
— cu 
și cu 

și Re-

nata orașului, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu 6—2.

Baseheibaliștii noștri 
au cedat la mică diferență

(Urmare din pag. l-a)

șeii: lipsă de organizare,, joc static, 
randament slab al pivoților. Novacek, 
pe oare se punea mare bază, a în
scris doar , 3 , puncte, iar Cucoș 8. 
In plus, lipsa de eficacitate în arun
cările libere și din acțiune. Jucătorii 
nu s-au concentrat suficient și s-au 
pripit în organizarea atacurilor pozi
ționale. Ei s-au lăsat furați de rit
mul rapid al francezilor, care au 
efectuat contraatacuri îndrăznețe.

In partea a doua a mediului, echipa 
romînă și-a revenit și s-a comportat 
bine. Apărarea a fost foarte dîrză, 
iar ataou'l bine organizat a înscris 
coșuri spectaculoase aplaudate dese
ori de public. Contraatacurile repe
tate au dus la refacerea handicapu
lui (min. 39:56—j57). Din păcate, pi- 
voții au continuat să nu dea satisfac
ție, pe de a parie din cauza lipsuri
lor lor tehnice, iar pe de ailitia datorită 
faptului că au fost marcați neregula
mentar, ținuți de mînă, îmbrânciți.

Cei mai Ixînri jucători romîni au 
fost Nedef, Emil Ni-culcscu și Costescu. 
Acesta din urmă s-a dovedit și de 
astă dată nu numai un bun reailizar

tor ci și un organizator, redând echi
pei catari necesar.

Francezii au prezentat o formați» 
omogenă ca valoare și înălțime. Ea 
a fost net avantajată de media înăl
țimii (193 cm față de 186 am) și a 
avut superioritate în posibilitățiile de 
schimbare a jucătorilor titulari. Re
zervele introduse s-au dovedit de a- 
ceeași valoare cu jucătorii de bază: 
Christ, Baltzer, Antoine, Grange și 
Beugnot. Baschetbaliștii francezi au 
practicat un joc rapid, dur și au spe
culat bine avantajul înălțimii. In 
plus, numeroase decizii ale arbitruiui 
Pfeuti i-au favorizat. Numărul gr»^ 
Iilor personale cu către au fost ; V 
ționate echipele (R. P. Romînă ,.o. 
Franța 23) nu exprimă situația de 
pe teren; în realitate francezii au 
comis muilt mai multe greșeli perso
nale pe care însă arbitrul Pfeuti le-a 
trecut cu vederea. Cei mai bttni din e- 
chipa gazdă: Baltzer, care a înscris 13 
puncte, Beugnot și Antoine.

Punctele echipei noastre ani fost 
marcate de: Nedef 14, Nictileșcu 9, 
Cositcscu 9, Cucoș 8, l-'odor 5, Nosie- 
v-ici 5, Folbert 3 și Novacek 3. Pro
centaj la aruncări libere: 59% (gaz- 
dei'.c: 50%).

Sîavia

>pe V oin
> ORAȘUL STALIN 11, (prin telefon) 
>ConIirmînd valoarea arătată in pri- 
>mul joc, pe care l-a susținut recent 
>la București în compania Constructo
rului, puternica formație feminină de
> baschet Slavia Sofia a înregistrat o 
>nouă victorie cu 63—47 (30—20) de 
Jdata aceasta în fața echipei 
>din localitate.
> Evoluția echipei campioane 
>Bulgaria a fost așteptată cu 
(dare de amatorii de sport din locali
tate. Interesul spectatorilor a fost
răsplătit din plin, echipa oaspe de- 

țmonstrînd clasa ridicată pe care o 
iposedă, un joc atletic, în viteză, cu 
^schimburi rapide de mingi și o re
marcabilă precizie. Cu un conducător 
’de joc în 
]ficiind de
'distanță sau semi-distanță reușite, de 
■ Kuzova, Smedovska, Gospodinova, 
] baschetbalistele bulgare au reușit 
'să-și domine adversarele, scoțînd în 
același timp în evidență frumusețea 
jocului de baschet.

întrecut !a Lascket 
in cu 63-47 (3o~2o)

Voința

a R.P. 
nerăb-

vervă (Voinova) și bene- 
numeroase aruncări de la

Localnicele nu s-au lăsat impresio
nate de reputația jucătoarelor de la 
Slavia, ele menținînd multă vreme i 
scor strîns și organizind multe 
traatacuri reușite. Baschetbalistele de 
la Voința au fost depășite de viteza 
adversarelor și handicapate de înăl
țimea lor, în deosebi în lupta de sub 
panouri. Cu toate acestea, învinsele 
au avut un ritm egal de-a lungul în
tregii partide, și au efectuat unele 
acțiuni frumoase contribuind la reu
șita spectacolului.

Arbitrii Ivan Kuikov (R.P. Bulga. 
ria) și D. Stroe au condus bine echi
pele care au prezentat următoarele 
loturi: 
Voinova 
ghelova 
va (3),
Krateva; VOINȚA: 
Kraus (16), Roșu 
Pop (9), Antoș (1)

SLAVIA: Cealașkanova (9)^ 
(6), Gospodinova (12), Rant 
(8), Kuzova (16), Cengheile-’ 
Smedovska (9), Dupceva șt 

Cucuruz (13), 
(2), Starck (5), 
și Windt (1).

CAROL GRUIA j 
corespondent

----------------------- u

® Echipa masculină 
BASCHET de baschet a R. P. 

Bulgaria va pleca azi 
cu avionul în Chile pentru a participa 
la campionatele mondiale. Lotul bas- 
chetbaliștilor bulgari cuprinde 12 ju
cători în frunte cu cunoscuții interna
ționali Mircev, Panov, Seniov, Savof 
ș.a.

• La 9 ianuarie echipa selecționa
tă masculină de baschet a U.R.S.S. » 
părăsit Moscova, plecînd în Chile pen 
tru a participa la campionatele mon
diale.

• Echipa „Aripile
HOCHEI Sovietelor" a susținut

o nouă întîlnire în
Suedia. Jucînd la Grums cu selecțio

NATAȚIE
• In cadrul cam

pionatului Noii Galii 
de sud. care se desfă

șoară la Sydney, înotătorul John Kon
rads a ooborît sub 9 minute pe 880 y. 
(810 m), stabilind un nou record mon
dial — 8:59,6.

® In localitatea Bi-
SCHI schofshofen (R. F. Ger

mană) a avut loc un 
mare concurs internațional de sărituri 
de la trambulină cu schiurile. Hel
mut Recknagel (R. D. Germană) s-a 
clasat din nou pe primul loc obținînd 
al patrulea succes consecutiv în actua
lul sezon. Pe locurile următoare s-au 
clasat Habersater (Austria), Hoel 
(Norvegia), Saruov (U.R.S.S.) etc.

SURPRIZE IN CUPA FRANȚEI

Meciurile s-au desfășurat pe terenuri 
neutre. La Paris, Red Star și Lens 
au făcut meci nul 1—1; la Toulouse, 
Limoges a învins Sete cu 1—0; iar 
la Carcassone, Perpignan a eliminat 
pe Marseille cu 2—1. Meciul Nancy— 
Troyes a fost amînat.

Performanța nr. 1 a fost realizată 
de echipa de amatori Bully, care a 
dispus de Valencienne, cu 2—1. For- 
bach a eliminat cu 3—0 pe Strass- 
bourg.

S-au calificat pentru șasesprezeci- 
mile Cupei Franței 13 echipe din di
vizia I, 8 echipe din divizia a Il-a 
și 6 echipe amatoare. Celelalte cinci 
participante vor ii desemnate din 
cele trei meciuri care urmează să 
fie rejucate și celelalte două amî- 
nate.

Fotbal peste hotare
CURSA DE URMĂRIRE 

MILAN—FIORENTINA CONTINUA...

In campionatul Italiei, din nou Fio
rentina a obținut scorul etapei. 
Florentinii au întrecut cu 6—0 în de
plasare pe Talmone Torino. Liderul 
Milan, care păstrează un punct avans 
față de Fiorentina, a cîștigat de ase
menea. Jucînd pe teren propriu cu 
Padova, milanezii au învins cu 4—1.

Iată celelalte întîlniri ale etapei: 
la Bari, Internazionale—Bari 2—1 ; 
la Bologna, Bologna—Alessandria 
4—0 ; la Roma, Genova—Lazio 4—2 ; 
La Napoli, Napoli—Udinese 1—1 ; la 
Genoa, Sampdoria—Roma 0—0 ; la

Ferrara, Spal—Lane Rossi 0—0 ; la 
Trieste, Juventus—Triestina 3—0.

Clasamentul: Milan 24, Fiorentina 
23, Internazionale 20, Roma și Ju
ventus 19, Sampdoria și Napoli 18, 
Genova și Bologna 15. Padova și La
zio 14, Lane Rossi și Spal 12, Udinese 
10, Alessandria, Bari și Triestina 9, 
Torino 8.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA

Echipa cehoslovacă Spartak Trnava 
și-a încăput turneul în Republica A- 
rabă Unită, jucînd la Damasc cu o 
selecționată locală. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 3—2.

Altă echipă cehoslovacă, Dukla 
Praga, se află în turneu în Costa/Rica, 
La San Jose, fotbaliștii cehoslovaci 
au întîlnit formația Bangu din Bra
zilia, de asemenea în turneu. Brazi
lienii au cîștigat cu 1—0.


