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Plecarea delegației Partidului Muncitoresc Romîn 
la cel de al XXl-lea Congres al Partidului Comunist;

Ro- 
acesta 
romîn. 
al Pa- 
bustu- 
pentru

al Uniunii Sovietice

; ■ ?/-

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica

Marea Adunare Națională s-a în
trunit la 24 ianuarie în ședință ju
biliară închinată Centenarului Unirii 
Țărilor Romîne.

Palatul Marii Adunări Naționale 
_ . . . are un aspect sărbătoresc. In clă-
Luni 26 ianuarie 1959 * 4 pagini 25 bani ) direa care exista pe locul acestui

. —~gsm,M»sss~s»»H3«as-™raa.1’ Pa'aL cu un veac în urmă, aduna-
rpa e|ecțjvg a hotărît, sub presiu-

4 nea maselor populare, alegerea lui 
/ Alexandru loan Cuza, alesul Mol
ii dovei și ca domnitor al Țării 
C mînești, consfințind în felul 
Cconstituirea statului național 
f In marele hol de marmură 

, J latului la loc de cinste sînt
5 rile luptătorilor de frunte 
J cauza Unirii —Alexandru loan Cuza 
S și Mihail Kogălniceanu.
2 In incinta Marii Adunări Naționa- 
C le, sub stema Republicii Populare 
j Romîne, străjuită de drapele, sînt 
t înscrise datele festive: 1859—1959. 
/ Sînt de față deputății Marii Adu- 
Inări Naționale — reprezentanții 
/clasei muncitoare, ai țărănimii mun- 
\ citoare, ai intelectualității legate 
l de popor, militari — demni urmași 
\ ai țăranilor pontași, ai meseriașilor 

și ai cărturarilor luminați, care, a- 
cum un secol, p-rin lupta lor, au în
făptuit actul istoric al Unirii Țări
lor Romîne.

Ei exprimă voința feimă a po- 
5 porului de a apăra cu strășnicie 
î marile sale cuceriri obținute sub 
/ conducerea partidului, în lupta sa 
i pentru eliberarea socială și adevă- 
' rata independență naționaiă a țării, 
1 de a-și consacra toate forțele lup- 
? tei pentru victoria social smului în 
Ț scumpa noastră patrie 
f In sală sînt prezenți numeroși 
| invitați: miniștri, conducători ai 
L institi’* lor centrale și ai organi- 
Ș zațiil. obștești, delegați ai oame- 
î niior muncii din fabrici și uzine, ță- 
7 răni muncitori, oameni de știință și 

cultură, activiști de partid, de stat 
/ și ai organizațiilor oamenilor mun- 
1 cii, generali și ofițeri superiori, zia- 
/ riști romîni și corespondenți ai 
4 presei străine.
/ In loja rezervată corpului diplo- 

matic au luat ioc șefii misiunilor di- 
C plomatice acreditați în R. P. Romînă. 
4 Ora 10. Primiți cu puternice și în 
f delungi aplauze în sala de ședințe 
/ sosesc conducătorii partidului sl 
( statului nostru.
J In loja din dreapta incintei iau 
>loc tovarășii: Gheorghe Gheor- 
/ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
^Apostol, general de armată Emil 

Petre Borilă, Nicolae

ral-colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, lanos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu. 
Atanase Joja.

In loja din stingă incintei au luat 
loc tovarășii : Ion Gheorghe Mau
rer, Mihail Ralea, Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica și membrii Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, care a prezidat șe
dința jubiliară, a rostit cuvîntul de 
deschidere

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne.

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost subliniată în repetate 
rînduri de puternice aplauze. Depu. 
tații și invitații au ovaționat înde
lung pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care păstrează șl 
duce mai departe cele mai bune 
tradiții de luptă ale poporului și 
conduce opera de construire a so
cialismului, pentru scumpa noastră 
patrie. Republica Populară Romînă, 
întruchipare a visurilor și năzuințe
lor scumpe ale maselor populare.

Au luat apoi cuvîntul deputății 
Florian Dănălache, circumscripția e- 
lectorală Rahova, orașul București, 
Constantin Nistor, circumscripția e- 
lectorală Negrești, regiunea lași, 
Elisabeta Popa, circumscripția elec
torală Biijoru, regiunea Galați, acad. 
Andrei Oțetea, circumscripția elec
torală Zănești, regiunea Bacău, Va
sils Tălpălariu, circumscripția eiec-r 
torală Baciu, regiunea Cluj, scriito
rul Kovacs Gybrgy, circumscripția 
electorală Cristurul Secuiesc, Re
giunea Autonomă Maghiară, și 
acad. P. Constantinescu-lași, circum
scripția electorală Bîrlad, regiunea 
lași.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu a 
rostit apoi cuvîntul de închidere a 
ședinței jubiliare a Marii Adunări 
Naționale închinată Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne.

Prinos de recunoștință înaintași
lor patrioți și poporului care au pus 
bazele statului național romîn, șe
dința jubiliară a Marii Adunări Na
ționale a constituit totodată o pu
ternică manifestare a hotărîrii po
porului nostru de a lupta strîns 
unit, sub conducerea partidului, 
pentru desăvîrșirea măreței opere 
de construire a socialismului.

(Agerpres)

în momentul plecării trenului din gara Băneasa
Foto AGERPRES

au fost conduși de tovarășii Emil Bodnăraț, Petre / „ • . - 
Borilă, Alexandru Drăghicl, Alexandru Moghloroș, ( uoanaraș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, general-colonel > Ceaușescu, gene.al-colonel AJex n- 
Leontin Săîăjan. Ștefan Voitec, Ion Gh. Maurer, Janos1» ^ru Drăghici, A exandru Moghioroș, 
„ . .. .. . ^Dumitru Coliu, Leonte Răutu, gene-Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru Biriădeanu.Z.^^ ... ,

La 24 ianuarie a plecat spre Moscova delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn care va participa la 
lucrurile celui de al XXI-lea Congres al Partidului 
t unist al Uniunii Sovietice.

n delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae Atanase Joia, membri ai C.C. al P.M.R., membri ai
Ceaușescu și Leonte Răutu.

împreună cu membrii delegației a plecat la Mos
cova și ambasadorul Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Ep’șev.

La plecare, în gara Băneasa, membrii delegației

guvernului, conducători ai organizațiilor obștești, 
activiști de partid și de stat.

Au fost de față membrii ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

Printre de mH de bucttyeșteni,

LA SOSIREA ȘTAFETEI CENTENARULUI UNIRII...
S Spre fosta piață „28 Martie", © mare 
de oameni tălăzuiește mereu... Din 
megafoane răsună calda și melodioasa 
Horă a Unirii... O vrajă plăcută plu
tește în aer...

Ora 17. Pentru cîteva clipe 6e aș
terne tăcerea. La tribuna capitonată 
cu pluș roșu se urcă tov. Dumitru 
Diaconescu. președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei și citește decizia 
Comitetului Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei care, pe baza Hotă
rîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri, cu privire la sărbătorirea 
Centenarului Unirii Țărilor Romîne a 
dat fostei piețe „28 Martie" numele 
de „Piața Unirii". Aclamații nesfîrșite 
răsună în imensa piață. Ele sînt ur
mate de un torent și m.ai furtunos de 
aplauze, în momentul în care preșe
dintele Sfatului Popular al Capitalei

fixează placa cu noua denumire a 
pieții...

Dar abia se consumă acest solemn 
episod și prin masa de oameni își 
croiește cărare un grup de sportivi 
călări, îmbrăcați în costume pitorești, 
încinși cu panglici tricolore cu inscrip
ția : CENTENARUL UNIRII. Distin
gem printre aceștia pe călăreții Ai. 
Longo, Gh. Antohi, Oscar Recer, Gh. 
Langa, Liliana lonescu, MihaeJa Ra
dulescu, lolanda Lazăr, Mariana Mun- 
teanu. Ei deschid, de fapt, coloana 
sportivilor purtători ai ștafetei Cen
tenarului Unirii, care a străbătut — 
cu ștafeta — caile de 400 km. de la 
Iași și pînă în Capitala țării. Cu emo
ție, tov. Mihail Dumitriu. președintele 
comitetului regional U.C.F.S. Iași, dă 
citire mesajului adus:

„Astăzi, cînd se împlinește un veac

Numeroase adunări, manifestații populare, spectacole, serbări, 
vizite la muzee și memoriale, manifestații sportive etc. au avut 
loc pe întreg cuprinsul țării. Sute de mii de oameni ai muncii, de 
la orașe și sate, muncitori, țărani muncitori, militari, intelectuali, stu- 
denți, elevi, sportivi ai patriei noastre au cinstit amintirea luptăto
rilor pentru Unire. Ei și-au manifestat dragostea pentru patria liberă. 
Republica Populară Romînă, pentru partidul clasei muncitoare, care 
continuă și dezvoltă cele mai bune tradiții progresiste ale poporului 
nostru, și-au manifestat hotărîrea de a întări necontenit unitatea 
clasei muncitoare, și a întregului popor în iurul partidului, în lupta 
pentru construirea socialismului.

de la istoricul act al Unirii Țărilor 
Romîne, oamenii muncii de pe plaiu
rile Moldovei, nepoții liberi ai ponta- 
șilor de la Dorohoi și lași, de la Ro
man și Focșani, vă transmit prin noi 
un fierbinte salut frățesc... Acum, la 
împlinirea a 100 de ani de la marele 
eveniment al unirii, oamenii muncii 
însuflețiți de bucurie și mîndrie pen
tru marile succese obținute în cons
truirea socialismului, luptă hotărîți 
pentru traducerea în viață a Hotărîri- 
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958, pentru făurirea unui vi
itor fericit, pentru construirea socia
lismului în patria noastră. Republica 
Populară Romînă.

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, păstrător fidel și continuator 
al celor mai bune tradiții de luptă și 
muncă ale poporului nostru".

Aproape fiecare cuvin t conținut în 
mesaj este acoperit cu puternice ura
te, cu aplauze furtunoase. Este răs
punsul spontan al zecilor de mii de 
oameni ai muncii aflați în piața Uni
rii — muncitori și țărani, elevi și stu- 
denți, femei și copii, ostași și intelec
tuali legați de popor — la salutul cald 
al tovarășilor lor din Moldova; este 
exprimarea recunoștinței sincere adre
sate partidului, oare s-a dovedit expo

TIBERIU STAMA

(Continuarp in pag. 2)

Prin cuvinte calde, pornite din ini
mă reprezentanții sportivilor din lași 
și București au adus un cald salut 
oamenilor muncii din aceste doaă 
orașe cu prilejul sărbătoririi Cente
narului Unirii Țărilor Romîne.

Două momente sugestive ale șta
fetelor Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne. SUS: Ștafeta sportivilor 
bucureșteni, în drum spre Iași, a fă
cut un scurt popas la Focșani. Cu 
acest prilej maestrul sportului Con
stantin Aioanei a citit mesajul spor
tivilor munteni ; JOS: purtătorul 
ștafetei sportivilor ieșeni, too. Mihai 
Dumitriu, președintele comitetului re
gional U.C.F.S. Iași, la sosirea în 
Piața Unirii din Capitală, unde va da 
citire mesajului sportivilor moldoveni.

(Foto T. lțoibu)
Mi
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Sportivii au sărbătorit prin însuflețite întreceri» 
aniversarea Centenarului Unirii Țărilor Romîne
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Vf959—un an bogat în competiții de scrimă

Prima confruntare internațională
20-21 februarie la Budapesta

Ura spectacol reușit: primul festival pe gheață
F Sîmbătă seara tribunele patinoarului 
artificial „23 August“'>din Capitală au 
tost populate de aproape 10.000 spec
tatori care au venit să 'asiste la pri
mul festival artistic pe gheață din a- 
fcest an. Artiștii patinatori au oferit un 
frumos spectacol, care a stîrnit admi-. 
rația publicului bucureștean.

Festivalul a început cu Hora Unirii 
executată de 16 copii. Apoi, pe-gheața 
inundată de lumina reflectoarelor au 
evoluat cei mai tineri dintre patinatorii 
Roxana Găbunea, Hertel Carol și Irina 
'Zaharescu au executat un program va
riat. Mezina ansamblului, Bibi Moiș, 
pare numără numai 6 ani și care a în
vățat nu de mult unele exerciții, a 
executat figurile cu multă grație, iar 
publicul a răsplătit-o cu vii aplauze. 
De asemenea, acest festival a consa
crat pe tinerii patinatori Cristina Pa- 
traulea, în vîrstă de 15 ani și pe ju« 
niorul Radă Ionian, ă căror finețd 
și siguranță în execuție a îneîntat pri-i 
virile spectatorilor.

Programul a mai cuprins:' panta-' 
mima „Păpușa automată" executată, de 
Ghizi Kahane și de talent atul Glgl Co* 
joc ar u, după un fragment din ba
letul operei ,,Copelia“, sceneta umorist 
tic ă „Ursul" cu Radu Ionian și OlgaBo* 
dnărăscu, precum șl săriturile aeroba-* 
tice ale curajoșilor Măinescu și Turcă, 
In continuare, dansul apaș executat de 
Gh. Săndulescu, numărul de atracție al 

cuplului Alfred Fieraru — Vera Curceac, 
măiestria campionului țării la patinaj’ 
artistic, R. Turușanco, divertismentele 
muzicale ale lui Gioni Dumitriu și pre

Reuniunea de

Sîmbătă seară, în jurul orei 19, la 
casele de bilete de la sala Floreasca 
nu se mai vindea nici tun bilet. Mo
tivul ? Sala era arhiplină. Reuniunea 
amicală organizată în cinstea Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne s-a 
bucurat de un frumos succes. O bună 
comportare au avut, printre alții, ti
nerii : St. Mihăilesou (C.C-A.), — 
curajos și cu tendința spre un box 
curat, tehnic; Teodor' Lucian (Semă
nătoarea) — în progres de la meci 
la meci; Gh. Anghel (Cetatea Bucur), 
Alarin Pîrvu (Constructorul), Marcu 
Ion (Șc. sportivă de tineret C. Lung), 
Ad. Rosnovschi (Constructorul) și 
alții. Cu un interes justificat au 
așteptat spectatorii întîlnirea dintre 
Șerbu Neacșu (C.C.A.) și C. Stă- 
nescu (C.F.R.). După cum se știe, în 
jdampionatul pe echipe, Stănescu re
ușise un nesperat meci nul în fața 
Iboxerului militar. De data aceasta 
însă, Șerbu a încheiat repede „soco
telile" cu tînărul său adversar (min. 
j3 din prima repriză), pe care l-a 
trimis la podea în urma unei puter
nice directe de dreapta. învingător 
prin K.O.: Șerbu Neacșu. In conti
nuare, N. Mîndreanu (C.C.A.) și A. 
Morăraș (Grivița Roșie) au oferit 
o dispută de o rară dîrzenie. Ceferis-

IAȘI: Ștafeta Unirii a fost primită Intr-un cadru festiv
Sîmbătă dimineața, la ora 9,30, 

Ștafeta Unirii, plecată din București, 
a ajuns la marginea orașului Iași, 
fiind primită cu mult entuziasm de 
oamenii muncii din fosta capitală 'a 
Moldovei, Ștafeta a străbătut apoi ul
tima parte a parcursului și a ajuns 
în piața Unirii, unde a predat mesa
jul prin maestrul spartului Alexandra 
Stoenescu, în cadrul unei frumoase 
solemnități. Asistența a salutat cu 
aplauze puternice pe membrii delega

ORAȘUL STALIN: Competiții de baschet și volei
Una dintre cele mai interesante 

competiții dedicate marii sărbători a 
Unirii a fost aceea de baschet, care 
s-a bucurat de participarea echipelor 
de categorie B, Politehnica și Stea
gul Roșu, a reprezentativei Clubului 
sportiv școlar Luceafărul și a forma
ției grupului școlar de Ia uzinele 
„Steagul Roșu". Compettiția, dotată 
cu „Cupa Unirii" a fost câștigată de

ARAD: întreceri viu disputate

In orașul Arad s-au desfășurat nu
meroase manifestații sportive, orga
nizate în cinstea Centenarului Unirii 
Țărilor Romîne. Lă concursul de gim
nastică au luat parte șase echipe. 
Școala sportivă U.G.F.S. 0 cucerit 
primul loc pe echipe cu 302,85 
pct., iar tînărul Gh. Szekereș 
(Șc. sp. U.C.F.S.) locul întîî 4$ indi
vidual cit 54,10 pot. întrecerea celor 
21 de tineri luptători (stil clasic) â 
dat cîștîg de cauză — ,în ordinea ca
tegoriilor turnătorilor sportivi: 

zentarea antrenantă a programului 
de către cunoscutul artist Mircea Cri- 
șan, au făcut ca în tribune să dom
nească voia bună și veselii In fina- 
Iul programului, patinatorii aii tncina

'Alături de patinatorii avansați au evoluat in cadrul festivalului artistic și 
cei mai talentați copii din centrele de pregătire ale Capitalei. Iată-i defilind 

La începutul spectacolului în primele rînduri ale coloanei de sportivi.
(Foto Boris Ciobanu)

box de sîmbata seara a obținut 
un Srumos succes
tul s-a comportat bine pînă la mij
locul reprizei secunde, cînd, împins 
de adversar, a căzut la podea și a 
fost numărat (nejustificat, după pă
rerea noastră) de arbitrul Victor Po
pescu. Din acest moment, Mîndreanu 
atacă decis și în repriza a treia își 
trimite din nou adversarul ta podea, 
de data aceasta din pumn. învingă
tor la puncte: N. Mîndreanu. Vechii 
rivali E. Cișmaș (C.C.A.) și I. Bo- 
cianu (Grivița Roșie) s-au întîlnit 
din nou, într-o partidă așteptată cu 
mare interes. Cișmaș a fost, în gene
ral, mai ofensiv. Ceferistul, deși a 
avut o revenire puternică spre sfîrși- 
tul meciului, n-a putut schimba în 
totul soarta partidei. Decizia : meci 
nul O întîln’re dinamică au furnizat 
în ultimul meci al galei semiușorii I. 
Militaru (Voința) și V. Czegeli 
(C.C.A.). Primul a acționat cu mult 
curaj, dar Czegeli are meritul că în 
repriza a doua a trimis cîteva directe 
și croșeuri clare, care au fost resim
țite de boxerul de la Voința. Juriul 
a acordat o oerfectă decizie de „nul".

ALTE REZULTATE: Al. Bariciu 
(C.B.) b. p. St. Mihăilesou (C.C.A.); 
St. Dumitrache (Spartac) b.p. A. 
Ciucă (C.B.) ; Te-odor Lucian (Semă
nătoarea) b.p. D. Dumitresou (Ti

ției care compuneau ștafeta. Printre 
aceștia puteau fi recunoscuți sportivi 
fruntași ca Constantin Aioanei, Gh. 
Stanei, Letiția Bendiu etc. In tot 
cursul zilei solii sportivilor și oa
menilor muncii din București au fost 
oaspeții lașului, avînd prilejul să cu
noască locurile istorice de aci, legate 
de actul Unirii.

PETRE CODREA 
corespondent regional

sportivii de la Luceafărul. In același 
timp, în organizarea asociației Bîrsa, 
s-a desfășurat si un concurs de volei, 
la startul căruia au fost prezente 
nouă ochise. Trofeul pus în joc — 
Cupa Centenarului Unirii — a fost 
cîștigat de către formația Politehnica. 
Aceasta a întrecut în finală echipa 
clubului Olimpia cu scorul de 3—0.

CAROL GRUIA, corespondent

Ilorzsa (AMEFA), Gyenge, Păcurar, 
Alexin, Zabava (toți de la UTA), 
Arcoș și Gh. Nicolae (AMEFA) și 
Dan (UTA). La turneul de volei au 
participat patru echipe : C.F.R., Teba, 
Tricoul Roșu și ICA (juniori) clasate 
în această ’ordine. De asemenea, s-a 
desfășurat și un concurs de judo, la 
care au luat parte peste 40 de tineri. 
Toate aceste întreceri s-au bucurat 
de un frumos succes.

ȘTEFAN WEINBERGER 
corespondent 

în aplauzele spectatorilor Hora Unirii, 
adttcînd omagiul lor sărbătoririi unui 
veac de la mărețul eveniment al Unirii 
Țărilor Romîne.

TR. IOANIȚESCU

tanii) ; Gh. Anghel (C.B.) meci nul 
cu M. Pîrvu (Constructorul) ; Ion 
Marcu (Șc. sportivă de tineret C. 
Lung) b.p. Ion Lepădatu (Semănă
toarea) ; C. Gherasim (Voința) b.p. 
Ad. Rosnovschi (Constructorul); Z. 
Ciocârlan (C.C.A.) b.p. N. Alexandru 
(Spartac) ; A. Olteanu (Metalul) 
meci nul cu D. Fieraru (Spartac).

R. CĂLARAȘANU

Ciclismul romînesc în anul 1958 (II)
ALERGĂRILE PE PISTA

Reluarea activității competiționale 
în ciclismul de pistă a fost punctată 
în anul 1958 doar de recordul la 1.000 
m. cu start de pe loc, precum și de 
recordul realizat de echipa de urmă
rire a C.C.A. Atît 1 Trebuie să recu
noaștem că este prea puțin pentru 
un întreg sezon competițional. De a- 
ceea notăm încă de la început că ac
tivitatea ciclismului de pistă pe anul 
1958 a fost nemulțumitoare. Să cer
cetăm cauzele pentru a găsi și so
luțiile înlăturării lipsurilor.

In primul rînd trebuie să spunem 
că baza materială a acestei ramuri 
a ciclismului a fost în general ne
glijată. Explicațiile sînt și de ordin 
obiectiv și de ordin subiectiv. In pri
ma categorie trebuie să trecem fapt 
tul că repararea velodronîului a du
rat un timp exagerat de marc (la un 
moment dat nici nu se mai știa cînd 
va fi gata; de altfel nici acum nu 
este complet refăcut!...) și că din a- 
ceastă cauză era neindicat să se blo
cheze fonduri în materiale care nu 
erau neapărat necesare; în cea de a 
doua categorie notăm atitudinea în 
general nepăsătoare a cluburilor și 
asociațiilor sportive (excepție face 
doar C.C.A.) față de această activi
tate. Neavînd în general suficiente 
baieuri și piese de schimb (biciclete 
existau) secțiile de pistă au fost o- 
bligate să se rezume la o activitate 
restrînsă.

Urmează să discutăm una dintre 
cele mâi dificile probleme ale ciclis
mului de pistă; crearea cadrelor ti
nere de alergători specializați. In ci
clismul nostru de pistă există Ia ora 
actuală doar cîțiva cicliști care au ca 
specializare probele de velodrom: Vă- 
sile Oprea, Tache Petre, C. Voicu, M. 
Voinescu, D. Budișteanu, I. Baciu și 
încă 3—4 cicliști tineri. Or, numai 
cu activitatea continuă a acestor cîți
va cicliști și cu aceea sporadică, în- 
tîmplătoare, a rutierilor nu se poate 
asigura ciclismului de pistă progre
sul pe care îl așteptăm. Este nevoie 
ca în concepția antrenorilor de ci

Scrimerii din țara noastră vor fi 
angrenați anul acesta într-o1 bogată 
activitate campelițională internă și in
ternațională. Ei vor intra în „focul" 
acestor întreceri începînd chiar de 
luna viitoare. Astfel, la 20 și 21 fe
bruarie, echipa feminină a R.P.R. va 
fi prezentă la Budapesta, unde va 
concura alături de formațiile R. P. 
Ungare și Italiei. Pentru această pri
mă confruntare a anului 1959, au fost 
selecționate șase dintre cele mai bune 
trăgătoare: Olga Orban, Maria Vicol, 
Ecaterina Orb. Lidia Gribb. Eugenia 
Tărăngoiu, Valeria Luttman. Acestea 
au și început antrenamentele la Ciluj 
(Orb, Orban, Tărăngoiu) și București 
(Vicol, Gribb, Luttman). întîlnirea 
triunghiulară din capitala R. P. Un
gare este un examen dificil pentru re
prezentativa noastră, întrucît în ierar
hia mondială viitoarele adversare ocu
pă locuri de frunte. Sorimerele din lo
tul R.P.R. sînt conștiente de acest 
lucru și tocmai de aceea ele se pre
gătesc cu o deosebită sîrguință.

Cu o lună mai tîrziu, la Paris, cei 
mai buni scrimeri din rîndurile tinere
tului vor participa la „Criteriul Mon
dial al Tineretului". Cunoscuți încă de 
anul trecut, cînd Capitala noastră a 
fost gazdă primei ediții a competițjei, 
tinerii noștri reprezentanți vor fi fără 
îndoială în atenția celor prezenți la 
Criteriu. De aceea comportarea lor 
trebuie să fie dintre cele mai frumoa
se. Lotul din care vor fi selecționați 
reprezentanții R.P.R. a fost alcătuit. 
Dar trăgătorii se pregătesc deocamda
tă în secțiile din care fac parte, ur- 
mînd ca la începutul lunii martie să 
fie reuniți pentru antrenamente co
mune.

Intre 1—10 mai țara noastră va 
primi vizita trăgătorilor din Saratov 
(U.R.S.S.) ca răspuns la întîlnirea 
susținută anul trecut de echipele R.P.R. 
în acest oraș. Revanșa se anunță 
foarte disputată. Pentru această în- 
tîlnire vor fi alcătuite echipe la toate 
cele patru arme.

Desigur însă că evenimentul care 
îi preocupă cel mai mult pe scrimerii 
romîni este campionatul mondial care 
va avea toc la Budapesta (12—25 iu
lie). In sfîrșit, tot la capitolul întîlniri 
internaționale trebuie să amintim tra
diționalul concurs de la Leipzig (unde 
vom participa ca invitați) și campio
natele internaționale ale R.P.R. ce se 
vor desfășura în toamnă.

In ce privește activitatea internă, în 

clism să se producă o schimbare. Și 
anume, aceea că poarta de intrare în 
ciclism nu este fondul ci pista. Poate 
tocmai fiindcă unii antrenori nu vor 
să înțeleagă acest lucru, nu avem nici 
astăzi în ciclismul de șosea sprinteri 
remarcabili. Ciclistul - tînăr trebuie 
să-și facă stadiul pe velodrom, să-și 
dezvolte simultan viteza și rezistența 
și numai dacă simte apoi chemare 
spre alergările pe șosea să se dedice 
întrecerilor de lung kilometraj. Tre- 
cînd alergătorii prin școala velodro
mului, antrenorii pot profila specia
lizarea în proba cea mai indicată ca
lităților fizice ale tînărului. In acest 
fel se obține un dublu succes: vom 
crea și o largă bază de mase probe
lor de pistă și rutieri cu un sprint 
dezvoltat.

Cîteva cuvinte despre programul 
competițional. In anul 1958 au fost 
programate cîteva competiții de pis
tă. in această direcție sub'in’em efor
tul făcut de comisia orășenească 
București pentru a asigura alergăto
rilor posibilitatea să evolueze în în
treceri. Cu toate acestea, ceea ce s-a 
făcut nu reprezintă totul. Trebuie ini
tiate o serie de concursuri cu carac
ter oficial (de exemplu „Cupa orașu
lui București11, „Concursul celor mai 
buni 4", „Cupa de primăvară", „Con
cursul velodromului Dinamo" și în 
viitor chiar „Cupa R.P.R.", precum și 
alte concursuri) care să angreneze 
într-o activitate continuă pe alergă
torii de pistă. De asemenea, este ne
cesar ca paralel cu aceste întreceri 
să se organizeze și concursuri pentru 
tineret și juniori.

Asigurîndu-i-se o bază materială 
corespunzătoare, trecînd prin școala 
velodromului întreaga pleiadă de ti
neret și inițiindu-se cit mai multe 
concursuri vom putea oferi ciclismu
lui de pistă posibilitatea unei serioa
se creșteri valorice. Trebuie de ase
menea ca secțiile de pistă de la clu
buri și asociații sportive să ia exem
plul secției Casei Centrale a Armatei, 
care a dat anul trecut toată atenția 
pregătirii și participării la probele de 
velodrom.

Subliniem că talentul alergătorilor 

afara campionatelor republicane — îhj 
dividuale și pe echipe — vom putea 
urmări în cursul anului diferite alte 
competiții interesante. Este vorba de 
campionatul republican al juniorilor 
(5—8 martie la Tg. Mureș), „Cupa 
orașelor" la tineret (10—15 februarie 
Ia București). In plus, federația de 
specialitate organizează unele com
petiții rezervate trăgătorilor fruntași; 
„Cupa de iarnă" (28 februarie 1 mar
tie la Ploești), „Cupa de primăvară" 
(25—26 aprilie la Constanța) și 
„Cupa de vară" (6—7 iunie la Iași): 
vor aduna pe planșele de scrimă tră-’ 
gători fruntași invitați de F.R.S.

După cum se vede trăgătorii și a- 
matorii de scrimă nu au de ce sa 
se plîngă. Anul 1959 este foarte bogat 
în competiții. Să sperăm că va aduce 
și rezultate bune.

La sosirea ștafetei
(Urmare din pag. 1)

nen-tul celor mai scumpe năzuinți ale 
poporului, adevăratul continuator ai 
celor mai bune tradiții naționale, tra
dițiile luptei pentru un viitor luminos 
al celor ce muncesc.

Ora 18... Uriașa scenă amenajată în 
piața împodobită cu covoare, vase cu 
flori, flamuri roșii și tricolore, devine 
acum obiectul atenției generale. Echi
pe artistice de coruri și dansuri în 
frumoase costume naționale, tineri ar
tiști amatori, orchestra de muzică 
populară a Sfatului popular al Capita- 
lei, care apar pe rînd, evocă — în 
drul unui bogat .program artistic — 
mărețul eveniment pe care-1 sărbăto-: 
rim. La un moment dat imensa mul
țime de oameni încinge frumoasa 
Horă a Unirii... Atenția mulțimei este 
atrasă, în răstimpuri, de pocnetul ar
tificiilor, de jerbele multicolore descri
se pe fundalul cerului. Străjuiți de 
torțele uriașe care îi împresoară ca un 
brîu de foc și de melodiile care le 
picură nectar' în suflete, oamenii se 
prind în joc, încingînd hore, tot mai 
multe hore. Și timpul trece pe negîn- 
dite, în această atmosferă de entuzi
asm general. De neuitat sînt imaginile 
la care avem bucuria de a fi mar
tori 1...

noștri de pistă, valorificat printr-o 
pregătire temeinică, ne poate ad> 
victorii de prestigiu pe plan interi, 
țional la cele mai importante compe
tiții oficiale.

CICLOCROMIL

întrecerile pe teren variat au cu
noscut anul trecut o perioadă de 
„tranzit". După desfășurarea campio
natelor republicane, care au avut loc 
în- primăvară, federația romînă de ci
clism a hotărît schimbarea lor în 
toamnă (pentru anul 1959).

Interesante prin ineditul lor și va
rietatea problemelor pe care le ridică, 
întrecerile de ciclocros au cîștigat în 
ultimul timp simpatia unui mare nu
măr de rutieri. Considerînd ciclocro- 
sul ca un mijloc de pregătire, de pre
lungire a activității competiționale, 
rutierii au început să se prezinte în 
număr din ce în ce mai mare la star
tul întrecerilor pe teren variat.

Privind în perspectivă, trebuie să 
ne fixăm un obiectiv. Cel mai apro
piat ar fi acela de a participa la pri
mele competiții internaționale. Indife
rent dacă acest lucru se va întîmpla 
în anul 1960 sau în 1962, noi tre
buie să începem încă de pe acum pre
gătirile. Primele măsuri trebuie să 
fie luate în domeniul organizării pro
gramului competițional: asigurarea 
unei serii de competiții oficiale 
(în afara celor din cadrul campiona
tului republican). Apoi este nevoie să 
se mărească treptat dificultatea tra
seelor și să se organizeze alternativ 
întrecerile în Capitală și în provincie. 
In privința antrenamentului este ne
cesar ca federația de ciclism să ela
boreze un plan judicios, pe care să-l 
expună tuturor antrenorilor.

★
Federația romînă de ciclism a do

vedit maturitate în rezolvarea celor 
mai importante probleme ivite în 
cursul activității anului 1958. De a- 
ceea socotim că trebuie să-și îndrep
te în mod egal atenția și spre rezol
varea problemelor pe care le ridică 
ciclismul. de pistă și ciclocrosul.

II. NAUM
si



HORA UNIRII LA FOCȘANI O nouă realizare a televiziunii noastre

Emițătorul de la Bacău
Cu începere de la 25 ianuarie ax. a intrat în funcțiune un nou emițăr, 

tor de televiziune care va deservi regiunea Bacău, tran’smițînd programele 
studioului de televiziune București in această regiune. In regiunea Bacău, 
emisiunile vor fi/recepționate pe canalul 1. Intr-o primă perioadă, vor fi 
recepționate în regiunea-Bacău emisiunile din zilele de joi, sîmbătă și du
minică, urmînd ca în': eurînd să cuprindă și celelalte zile de emisie.

Cu prilejul primei emisiuni recepționate la Bacău, la postul de tetei, 
viziune a vorbit tov. Virgil Filimon, vicepreședinte al Sfatului popular regio- ■ 

-maTBacău. A urmat un program muzical dedicat telespectatorilor din regiu
nea Bacău, susținut de Ansamblul „Ciocîrlia“ al Ministerului Afacerilor ir» 
terne. ’ ''

ION CIORTEA — corespondent

Spartachiada de iarna 
în plina desfășurare

(Ta să-

Purtătorii ștafetei btioureștenă iri^ drum spre Iași s-au oprit- o zl și la Focșani. Aici au participat 
festivitatea prilejuită de decernarea ' numelui de „Alexandru Ioan Cuza" școlii medii mixte nr. 2 din localitate. 
După festivitate, sportivii bucuresteni au încins împreună cu localnicii o însuflețită Horă a Unirii.

’ ’ (Foto T. Roibu)

joursul republican individual de 
al juniorilor și junioarelor 

desfășurat sîmbătă și duminică în sa
la Floreasca II din Capitală s-a bucu
rat de un frumos succes. Peste 500 de 
participant!, cei mai iriulți dintre ei 
bine pregătiți, sumedenie de rezultate 
excelente, o atmosferă cu adevărat 
sportivă, iată cîteva din caracteristi
cile acestui frumos concurs.

Iată acum rezultatele tehnice înregis
trate: juniori CATEG. I: 50 m plat: 
A. Stamatescu (C.S.S. Buc.) 6,0: A. Dia
conii (Dinamo Buc.) 6,1; E. Simion (Dl 
namo Buc.) 6,1; L. Moskaluk (C.S.S. 
Buc ) 6,1; 55 m garduri: M. Axente (Di
namo Buc.) 7,7; A. Deac (C.F.R. Cluj) 
'■,8; D. Ovezea (Constructorul Buc.) 7,8; 
lungime: E. Simian (Dinamo Buc.) 6,63; 
M. Axente (Dinamo Buc.) 6,54; R. Lă- 
cătușu (S.S.U.C.F.S. Bacău) 6,49; triplu: 
I. Nicolae (Spartac Buc.) 14,24; A. Io- 
riescu (Dinamo Buc.) 14,23, V. Ionescu

(Dinamo Buc.) 13,72; înălțime: E. Ducu 
(Progresul Buc.), 1,82; Gr. Mairinescu 
(Progresul Buc.) i,82; N. Ropoteanu (Di
namo Buc.) 1,78; V. Păltineanu (C.C.A.) 
1,78; prăjină: P. Astafei (C.S.S. Buc.) 
3,60; A. Savin (C.S.S. Buc.) 3,60; V. Fota 
(Dinamo Buc.) 3/43; greutate: D. sera
fim (Progresul Buc.) 13,53; I. Moisescu 
(C.F.R. Cluj) 13,03; V. Sălăjeanu (I.S.C. 
Turzii) 12,70; JUNIOARE CATEG. I: 50 
m plat: Cr. Maksay (Recolta Buc.) 7,1; 
M. Zoizon (Harghita Tg. Mureș) 7,2; S. 
Bordan (Harghita Tg. Mureș) 7,3; C. Ba- 
rus (Constructorul Buc.) 7,3; 40 m gar
duri: K. Artz (Progresul Buc.) 6,6; J 
Javorschl (Progresul Buc.) 6,8; M. Pa
duraru (Dinamo Buc.) 6,9; înălțime: A. 
Mihăilescu (U.T. Arad) 1,45; M. Haber
man (Luceafărul Or. Stalln) 1,45; K. Giin- 
disch (S.S.U.C.F.S. Or. Stalin) 1,42; lun
gime: M. Budan (Luceafărul Or. Stalin) 
5,15; J. Javorschl (Progresul Buc.) 5,13; 
Cr. Maksay (Recolta Buc.) 4,95; A. E!n- 
si/edler (C.F.R. Timiș.) 4,95; greutate: 
L. Sauca (C.S.U. Buc.) 12/fc; A. Gurău 
(Progr. Buc.) 11,89; M. Wittgenstein

Categoria B Ia hochei pe gheață
ORAȘUL STALIN 25 (prin telefon 

de, trimisul nostru). — In locali
ty u continuat să se dispute jocu
rile uin cadrul turneului final al cam
pionatului categoriei B la hochei pe 
gheață. Partidele s-au încheiat îti ge
neral cu rezultate normale, scoțînd în 
evidență buna pregătire a formațiilor 
Steagul roșu Orașul Stalin și C.S.M. 
Rădăuți. Iată rezultatele înregistrate:

C.S.M. Rădăuți—-Nicovala Sighișoa
ra 6—1 (1—0, 4—1, 1—0). Scorul
este prea sever pentru sighișoreni. An 
înscris: Nichiforiuc (3), Tomovici, 
Ciltevici, Chirilă I (C.S.M. Rădăuți) 
și Onu I. (Nicovala).

C.S.M. Rădăuți—Tîrnava Odorhei 
12—3 (1—1, 7—1, 4—1). Pînă în
min. 14 Tîrnava Odorhei a condus cu 
1-jj-O, apoi C.S.M. Rădăuți și-a impus 
siiperioritatea și a cîștigat clar. Au 
marcat: Lazarov (4), Nichiforiuc (3), 
Ciubotarii (2), -Chirilă II (2), Cordu-

ban (C.S.M. Rădăuți), Gyorgy (2), și 
Covaci (Tîrnava).

Steagul roșu—Nicovala Sighișoara 
9—3 (0—0, 5—2, 4—1). Echipa Stea
gul roșu a jucat prea lejer la început 
și în min. 27 scorul era 2—0 pentru 
Nicovala 1 După 10 minute însă, ho- 
cheiștii din Orașul Stalin' conduceau 
cu 5—2. In continuare, ei au depășit 
echipa sighișoreană (care nu a putut 
face față jocului doar cu un lot de 8 
jucători). De menționat faptul că par
tida s-a disputat pe o temperatură de 
+ 4 grade, ceea ce a făcut ca gheața 
să fie aproape impracticabilă.

In meci decisiv, C.S.M. Rădăuți a 
întrecut aseară pe Steagul roșu Ora
șul Stalin cu 4—2 (2—0, 2—1, 0—1). 
Au marcat: Ciobotaru (2), Lazarov 
și Urbanovski (C.S.M.R.) Martonfi 
și Tiron (St. roșu). Cu această victorie 
C.S.M. Rădăuți și-a asigurat primul 
loc, promovînd în categoria A.

ANDREI ANTAL

(Progr. Buc.) 10,88; Ol. Cataramă (S.S. 
U.C.F.S. C-llHlg) 10,51; JUNIORI CATEG. 
A H-A: 50 m plat: M. Stoenescu (Olim
pia Buc.) 0,5; Em. Bălănescu (C.S.S. 
Buc.) 6,6; B. Mii'Ciullan (Dinamo Buc.) 
6,6; V. Ardeleanu (C.S.S. Timiș.) 6,G; 
55 m garduri: E. Jărger (Progr. Timiș.) 
8,8; M. Spătaru (C.S.S. Timiș.) 8,9; L. 
Dobay (Harghita Tg. Mureș) 9,0; lungi 
me: M. calnicov (Dinamo Buc.) 6,09' 
M. Stoenescu (Olimpia Buc.) 5,37; F 
Ciocan (S.S.U.C.F.S. Giurgiu) 5,71 
înălțime: I. Diulcolu (C.S.S. Buc.) 1,63 
M. Marinescu (Progr. Buc.) 1,60; C. Se 
men (C.S.S. Buc.) 1,60; A. Trim (S.S.E. 
Buc.) ,1(0; prăjină: E. simionescu (C.S.S. 
Buc.) 3,00; Gh. Fodcreanu (C.S.S. Buc.) 
2,90; D. Onișor (S.S.E. Buc.) 2,60; I. Simu 
(Luceafărul Or. stalln) 2,60; greutate: 
L. Stănișteanu (S.S.U.C.F.S. Giurgiu) 
13,27; A. Tudr.r (Spartak Buc.) 12,61; W, 
Sokol • (Harghita) 12,59; JUNIOARE CA
TEG. A II-A: 50 m plat: E. Kineses 
(Harghita Tg. Mureș) 7,0; M. Mihai
(Progr. Buc.) 7,1; B. Cojocaru (S.S.E. 
Constanța) 7,1; 40 m gardurl:A. Popovicl 
(S.S.U.C.F.S. Roman) 7,0; El. Cristu (Di- 
n.'mo Constanța) 7,1; V. Ciulinaru (C.S.S. 
Buc.) 7,4; lungime: M. Mihai (Progr. 
Buc.) 5,02, E. Vîrlan (C.S.S. 
Buc.) 4,85; A. Popovicl (S.S.U.C.F.S. Ro
man) 4,77; V. Ciulinaru (S.S.E. Buc.) 4,74; 
înălțime: M. Popescu (C.S.S. Buc.) 1,45 
R. Voroneanu (I.M.S. Roman) 1,42 
Dăscălescu (C.S.S. Buc.) 1,38; A. 
mmer (Progr. Timiș.) 1,38; greutate 
Georgevici (S.S.U.C.F.S. Giurgiu)
G. Ulidescu (S.S.E. Buc.) 8,94; M. Stoica 
(S.S.E. Buc.) 8,86.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. C.S.S. 
București 92,33 p; 2. Progresul Buc. 
72 p; 3. Dinamo Buc. 71,66 P; 4.-C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș 31 >; 5. Luceafărul 
Or. St?lin 23 >; 6. S.S.U.C.F.S. Giurgiu 
21 p; 7. S.S.U.C.F.S, Roman 17 p; 8. 
Progresul Timișoara șl Olim*ia Buc. 15 p; 
10. Rec'*- Buc. și S.S.U.C.F.S. Bacău 
11 p.

Q In orașul Cisnădie întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
se desfășoară cu un deosebit entu
ziasm. Cele mai harnice asociații 
sportive s-au dovedit a fi cele de pe 
lingă întreprinderile „Mătasea Roșie" 
(unde numai la întrecerile de șah au 
fost angrenați aproape 200 partici
pant) și Uzinele Textile Cisnădie.' O 
comportare bună în întreceri au avut 
și tinerii din cadrul asociației „11 
Iunie". De altfel această asociație 
este singura din oraș care â organi
zat întreceri de haltere. Aceasta, da
torită antrenorilor voluntari I. Dumi
trii! și Ion Frățilă, care și-au confec
ționat singuri haltere și au înscris 
în concurs 190 participant.

C. CREȚU-coresp.
• Dealurile pitorești ce înconjoară 

frumoasa termocentrală de la Paro- 
șeni au devenit de cîtva timp o ade
vărată arenă sportivă. Zilnic se în
trec aci, în cadrul primei etape a 
Spartachiadei, peste 150 muncitori 
din cadrul asociației sportive Ener
gia Paroșeni. O bună pregătire teh
nică o dovedesc fruntașii în produc
ție Adrian Deladi, Ion Avram (la

schi), AL Mustea, V. Petruc , .. 
niuș) ș.a. La șah, lupta celor 85 par
ticipant ă devenit pasionantă. Cei mai 
buni s-au dovedit a fi pînă în pre
zent Gh, Măcreari; T. Antila, V. Bor
dei ș.a*

o Cu totul altfel se prezintă situa
ția în raionul .Vaslui. Aci, chiar sînt 
multe asociații sportive din oraș și, 
mai cu seamă din comunele raionu
lui, unde întrecerile Spartachiadei de 
iarnă fie că n-au început, fie că se 
află în stadiul de... organizare! Co
misia raională de organizare (preșe
dinte tov. Miron Grigore) și consi
liul raional U.C.F.S. (președinte tov. 
Petre Gheorghiță) poartă întreaga 
răspundere pentru întîrzierea nejusti
ficată a începerii întrecerilor primei 
etape. Pînă nu de 
se comune ('printre care Cursești, Moa
ra Grecilor, Cosești, Valea Rea) nu 
începuseră nici înscrierile I In orașul 
Vaslui la școala agricolă (unde în
vață cîteva sute de elevi) s-au înscris 
doar... 10 concurenți la, șah...

C. ADUMITRESEI — corespondent

poartă întreaga

mult, în numeroa-

Elisaveta Suciu. și-a [cicut un debut frumos în acest sezon, cîștigind proba 
de slalom special din cadrul Cupei Valea Lupului.

Concursurile de schi de la Poiana Stalin
și de la Bușteni

REZULTATELE ALERGĂRILOR
DE IERI

Reuniunea de trap de ieri, desfășu
rată pe teren înghețat, a prilejuit în
treceri spectaculoase, animate. Majori
tatea probelor s-a încheiat cu sosiri 
strînse, cîștigătorul desemnîndu-se în 
ultimele fuleuri.

Cea mai disputată alergare a fost 
premiul Băltită, în care Avia a depă
șit cu un cap pe Rușețu. O luptă pre
lungită s-a dat de asemenea în pre
miul Amilkar. în care Paf a rezistat 
atacurilor date de Bega II și Tic.

Dintre caii cîștigători iapa Adriati- 
:a și-a îmbunătățit recordul. Din aceea
și formație au mai izbutit să se cla
seze primii armăsarul Spic și iapa 
Amica.

Ținînd seamă de coeficientul zilei — 
aproximativ 3 secunde — cel de al 
doiiea apare în progres.

In rceeași situație se mai găsește 
Gla-diola. Surpriza zilei a adus-o Ro-

I
vina, mînată de Mardare V. O formă 
bună au dovedit de asemenea ceilalți 
cîștigători : Hamefal și Harbuz.

REZULTATELE TEHNICE
I. Gladiola 1820 (Ghinea), Răboj, 

Dalnic. Cota: 1,50—9,40.
II. Adriatica 1720 (Rocsis). Avînt 

III, Blam. Cota: 1,90—10, 10—4,20.
III. Avia 1740 (Stefănescu), Rusețu, 

Ancorat. Cota : 2,70—7,90—7,30.
IV. Amica 1760 (Kocsis), Sînziana, 

Vinovat. Cota : 8,00—66,90—24,20. “ 
di nea Triplă : 407,50.

V. Spic 1700 (Avram), Florida 
nata Cota: 2,20—13,80—23,30.

VI. Paf 1720 (Tigăeru) Bega 
Tic. Cota: 5,00—37,40—23,50.

VIL Hamefal 1760 (Tănase) Cas
tan. Berna. Cota: 2,60—16,50—90,30.

VIII. Rovina 1700 (Mardare), Glu
ma, Viola. Cota: 6,20—103,80—31,60.

IX. Harbuz .1700 (Ghinea). Olteț II, 
Hrisov. Cota: 2,60—15,10—28,00.

Reuniunea viitoare va avea Ioc du
minică 1 februarie ora 9,45.

ORAȘUL STALIN 25 (prin telefon). 
Schiorii fruntași s-au întrecut sîm
bătă și duminică în cadrul a două 
competiții. Cei de la probele alpine 
și-au disputat „Cupa Valea Lupului", 
oferită de Voință Orașul Stalin, iar 
săritorii au avut drept țel cucerirea 
„Cupei Dirjam'o" oferită de Dinamo 
Orașul Stalin. In general, concursu
rile au fost interesante, deși la star
tul probelor s-au prezentat puțini par- 
ticipanți. Pozitiv este însă faptul că 
de astă dată au fost organizate între
ceri separate și pentru juniori.

Or.

So-

II,

&onosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

exacte la concursul nr. 4, etapa din 25 
ianuarie 1959.

I Genova—Juventus (Camp, italian) 2 
II Lazio—Inten-azionale (Camp. i‘ ‘ 

III Torino—Roma (Camp. Italian) 
T”----- ' ------. ■ • ____
V Trlestina—Padova (Camp. It.)

VI Lanerosi—Udinese (Camp, it.) 
VII Barrl—Spal (Camp, it.) 

VIII Milan—Bologna (Camp. It.)
IX Sedan—Marseille (Camp, francez)
X Strasbourg—Sochaux (Camp, fr.)

XI Lyon—Lille (Camp, francez) 
XII Monaco—Reims (Camp, francez)
Variante depuse aproximativ 341.600

it.) 2 
___  . . . ) x 

IV Alessandria—Sampdoria (Camp, it.) x ----- — - - ... 2
1
1
1
1
1
1
1

In proba de slalom special cel mai 
bun a fost N. Pandrea (C.G.A.) care 
a cucerit a treia victorie consecutivă 
în acest sezon. Și în acest concurs, 
disputat în Kantzer, Pandrea s-a do
vedit bine pregătit, foarte sigur și a 
arătat o judicioasă orientare în ata
carea porților. In clasament el este 
urmat de trei reprezentanți ai tinerei 
generații: Mihai Bucur, Cornel Tăbă
raș și Kurt Golul. La senioare, Elisa
veta Suciu (C.S.U. București) a de
butat în acest sezon cu o categorică 
victorie. In întrecerile de sărit ri fa- 
voriții N. Munteanu și Florea Voinea 
nu apar printre fruntașii clasamentu
lui. N. Munteanu s-a prezentat inex
plicabil de slab și a obținut un punc
taj inferior posibilităților sate, iar 
Florea Voinea a căzut la săritura a 
doua.

Iată acum clasamentele: „CUPA 
VALEA LUPULUI", slalom special

DESCHIDEREA SEZONULUI
Asociația sportivă Caraimanul Buș

teni a organizat duminică primul con
curs de schi din acest sezon pe pîrtia 
din Valea Albă. întrecerile s-au bucu
rat de un frumos succes. Au parti
cipat peste 200 de concurenți, dintre 
care 58 copii care au învățat să schie 
ze la centrul de inițiere din Bușteni.

seniori: 1. N. Pandrea (C.C.A.)
2. M. Bucur (Carpați Sinaia)
3. C. Tăbăraș (C.C.A.) 67.1 ; 
Gohn (Dinamo Orașul Stalin)
5. M. Enache .
Letcă (Dinamo Orașul S'talin) 
senioare: 1. Elisaveta Suciu (C.S.U. 
București) 92.0; juniori: 1. O. Lip- 
hardt (Olimpia Orașul Stalin 88.1; 
junioare : Edilii Horvath (Voința Ora
șul Stalin) 50.0; „CUPA DINAMO", 
sărituri (trambulina mijlocie): seniori: 
1. D. Brenci (Voința Orașul Stalin) 
202 pt. (41 m-ț-39 rn) ; 2. B. Pipoș 
(Olimpia Orașul Stalin) 199,5 pt. 
(42,5 m-{-40 ni) ; 3. I. Bîrlă (Dinamo 
Orașul Stalin) 198,7 pt (38,5 m-|- 
37 ni) ; juniori: 1. M. 
(Voința Orașul Stalin), 
țea 
biț

Tăbăraș (G.C.Ă.) 67.1 ;

Enache (C.C.A.) 70.7;

65.2 »
66.7 ; 
4. K. 
69.3;
6. I.
71.2 ;

Ciucudeanu
2. St. Bure- 

(Voința Orașul Stalin), 3. N. Bo- 
(Dinamo Orașul Stalin).

V. SBARCEA 
corespondent

PE VALEA ALBA
Rezultatele înregistrate sînt următoa

rele : fond juniori 6 km: 1. Funieru; 
2. P. Drăgiiș; [ond1 seniori 11 km: 1.. 
O. Seceleanu; 2. Cț Sprinceană. Gobo* 
rire juniori: 1. Dorn Mureșan, 2. G.: 
Fabian ; coborire seniori; 1. P. Sprin
ceană, 2. Vasile Stan,



Sportivii sovietici întimpină 
eeî de al XXI-lea Congres

cu însuflețire 
al P.C.U.S.

Tinerii polonezi Tac sport 
se bucură de viată

Sportivii sovietici întiinpină cu ne- 
siăvi it entuziasm cel de al XXi-lea 
Congres al P.C.U.S.. Congresul cons
tructorilor comunismului. Prin reali
zări importante la locul de producție, 
prin performanțe deosebite pe terenu
rile de sport, tinerii sportivi sovietici 
își exprimă atașamentul față de slă- 
vitul Partid al lui Lenin, față de mă
rețul eveniment pentru care se pregă
tește întreaga Țara a Socialismului 
biruitor

"'umeroase sînt manifestările prin 
care sportivii din Uniunea Sovietică 
întimpină Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. Acum cîteva zile, sportivii 
secției de automobilism a consiliului 
centrai a.I asociației „Trud“ au luat 
inițiativa organizării unei mar: curse 
demonstrative pe o distanță de 2000 
km. Au hiat parte la această cursă 26 
n-tomohile de diverse tipuri, produse 
ale uzinelor sovietice. Cursa a fost or
ganizată în colaborare cu Ministerul 
Transporturilor din R.S.F.S.R. Traseul

începea de la Moscova, continuind prin 
orașele Novgorod, Leningrad, Pskov, 
Smolensk, Vitebsk și alte localități, fi
nișul avînd loc tot în capitala 
U.R.S.S.

Vineri 16 ianuarie s-a dat startul 
în marea cursă. Automobilele frumos 
împodobite și purtînd mari pancarte, 
au pornit din Piața Manejului, în 
fața unui public imens. La volanul 
mașinilor se aflau automobiliști frun
tași din Moscova și Leningrad, maeș
tri ai sportului și sportivi de prima 
categorie. Coloana era deschisă de a- 
utomobilul condus de maestrul sportu
lui I. Kropin.

Este interesant de notat că în ca
drul caravanei evoluau Cîteva noi ti
puri de mașini pe care industria so
vietică le va lansa în cursul septena- 
lului. Astfel, au putut fi admirate 
autoturismul „Ciaika", autobuzul de 
24 locuri produs al uzinei din Pavlov, 
și microbuzul realizat de uzinele din

Moscova. Ele reprezintă minunate bi- 
ruinți ale tehnicii sovietice.

In cursul efectuării traseului, spor
tivii asociației „Trud“ s-au întîinit cu 
muncitori din centrele regionale și ra
ionale, au luat cuvîntul în cadrul unor 
mitinguri în care au arătat importan
ța planului septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S.

Cursa automobilistă a decurs în 
cele mai bune condiții. Toate mașinile 
au efectuat traseul conform prevederi
lor itinerariului, cu toate că vremea 
s-a arătat adesea nefavorabilă.

Ieri, duminică 25 ianuarie, caravana 
autombiliștilor a străbătut ultimii me
tri ai drumului său lung de 2000 ki
lometri, sosind la destinație. Pe stră
zile Moscovei automobilele caravanei 
au fost salutate de numeroși locuitori 
ai capitalei, care au răsplătit cu a- 
plauze pe sportivii asociației „Trud“ 
participant! la marea cursă închinată 
celui de al XXI-lea Congres a! 
P.C.U.S.

Astăzi se

DE PE TERENURILE DE FOTBAL...
® ECHIPĂ C.C.A SE PREGĂTEȘTE PENTRU TURNEUL IN R. P. CHINEZA • CUM ȘI-AU PETRECUT ZIUA DE 

SERI DiNAMO BUCUREȘTI Șl PRO GREȘUL 9 MECI DE VERIFICARE LA BACĂU 9 MIERCURI ;
UN JOC DE ANTRENAMENT C C.A. — PROGRESUL

Activitatea de pregătire a echipelor 
de fotbal continuă cu regularitate în 
♦oată țara.

ieri, echipele au făcut noi antrena
mente și printre ele și C.C.A. Aceasta 
se află, de altfel, în preajma unui tur
neu care-i va ajuta să-și desăvârșească 
pregătirea în vederea campionatului.

PROGRAMUL TURNEUlUI
IN R. P. CHINEZĂ

Este vorba, după se știe, de turneul 
în R. P. Chineză pe care C.C.A. îl 
v.i întreprinde în curînd.. La invitația 

tivilor militari chinezi, formația 
tră fruntașă a acceptat să susțt- 

vor disputa

spo: 
noa 
nu cinei întîlniri care se 
in ordinea următoare :

8 februarie la Canton 
provinciei Canton, 
februarie la Canton 
provinciei 
februarie 
orașului, 
februarie 
orașului, 
februarie

Habei.
Șanhai1-a

la Pekin

cu

cu

cu

cu

Pekin cu 
Eliberare.

Selecțio-

Selecțio-

Selecțio-

Select io-

Reprezen-

naia
11

na a
16

nata
22 

nata
25

tativa Armatei
In alara acestor partide, 

no-tri militari urmează să mai susțină 
mia sau două întîlruri cu echipe mili
tare.

Plecarea echipei C.C.A. este fixată 
pentru ziua de 29 ianuarie, ea fiind

fotbaliștii

așteptată să sosească la Pekin la 2 
februarie. De aici își va continua dru
mul spre Canton. La 27 februarie 
C.C.A. va pleca spre țară.

ULTIMELE PREGĂTIRI
înaintea acertui turneu, desigur că, 

în ultimele zile;, antrenamentele echi
pei C.C.A. au luat un alt caracter, au 
devenit mai intense, pentru a aduce pe 
jucători la un grad de pregătire mai 
avansat. Au de susținut, doar, cinci 
jocuri în 18 zile! Ieri fusese planifi
cat un joc la două porți, care însă — 
din cauza terenului acoperit cu gheață 
— nu s-a mai disputat și militarii au 
făcut un simplu antrenament de sală. 
Azi și mîine, jucătorii echipei C.C.A. 
vor face două noi antrenamente, iar 
miercuri urmează să susțină un meci 
de antrenament în compania Progre
sului. Intilnirea este plănuită pe te
renul din str. dr. Staicovici. In ce pri
vește lotul care va face deplasarea în 
R. P. Chineză, el va cuprinde pe 
Toma, Voinescu, Zavoda II, Apolzan, 
Staicii. Fr. Nagy, Dragcinlrescu. Je
nei, Bone, Mihăilescu. Constantinesou, 
Re-nye. Constantin, Alexandrescu, Za
voda I, Crișan etc.

DINAMO Șl PROGRESUL..
...aveau și ele planificate ieri antre

namente la două porți, dar din același

motiv (terenurile acoperite cu gheată) 
au. renunțat la ele. Dinamoviștii au 
făcut pauză ieri, în schimb jucătorii 
Progresului au ținut o ședință de pre
gătire fizică și tehnică, la care a par
ticipat întregul lot, mai puțin Dînn- 
lesou și Caricaș care erau scutiți me- 
d-i^l

16—0 LA BACAU...

Firește, este vorba de un simplu 
meci de antrenament, al cărei scornii 
are nici o semnificație. Dinamo Bacău 
a întMnit formația regională Partizan 
Bacău, căreia i-a înscris 16 goluri (11 
în prima repriză) prin Asan (7), Efti- 
mie (2), Drăgoi, (3), Filip, Răduiescu 
și Gram (2). In acest antrenament a 
jucat formația: Bucur (Faur) — Gio- 
sanu, Cirnaru, Cincu — Țîrcovnicu, 
El. Angliei (Vătafii) — Răduiescu 
(Ciripoi), Filip, Asan (Gram), Eftimie, 
Drăgoi. Antrenorul C. Tcașcă a decla
rat că este mulțumit de comportarea 
jucătorilor și că meciul și-a atins sco
pul. (V. MIHAILĂ, corespondent re
gional, ILIE IANCU, corespondent).

Prâmeie întreceri de tenis 
ale anului

Debutul anului coinpetițional 1959 
la tenis deși s-a făcut cu un concurs 
de verificare pentru membrii lotului 
republican, adică cu o competiție ne
oficială, a reușit totuși să polarizeze 
în jurul său zficieiit interes. Ah 

Jteasta pentru că pe de o parte era 
vorba de prima ieșire publică a frun
tașilor tenisului nostru, iar pe de 
a.ta parte pentru că se oferea un 
bun prilej de a se constata stadiul 
actual de pregătire a celor care vor 
fi chemați să ne reprezinte în com
petițiile internaționale din acest an.

In general, jucătorii și jucătoarele 
care au evoluat pe terenul din in
cinta sălii C.C.A. . au arătat că nu 
sînt încă puși la punct cu antrena
mentul, fapt 'subliniat de numeroase
le greșeli tehnice comise, ca și de 
slaba lor pregătire fizică. Totuși, au 
fost și excepții, printre care doi te- 
nismani de la C.C.A.: " 
Kiselef. Aceștia s-au

minată cu un rezultat surpriză a fost 
furnizată de întrecerea dintre jucă
toarele Manana Ciogolea și Maria
na Nasta. Victoria a revenit primei 
cu 6—3, 3—6, 6—4, Manana Ciogo
lea rrătîndu-se în progres și cu un 
antrenament mai complet. Și Ma
riana Nasta a avut unele acțiuni bine 
gîndite, dar ea a fost nevoită să ce
deze unei jucătoare mai dîrze și de
osebit de ambițioasă.

Alte rezultate înregistrate: simplu 
bărbați, turul I: Dancea — Sorin 
Mihai 6—2, 3—6, 6—4 ; Ardeleanu — 
Bulat 7—5, 6—8, 6—4 ; Cruceanu — 
Vasilescu 2—6, 6—3, 6—4; Turdea- 
nu — Basarab 6—3, 2—6, 6—1. 
Simplu femei, turul I: Livia Avram
— Rodica Lazaride 6—3, 6—4; Lia 
Doboșiu — Mina Ilina 6—0, 6—2; 
sferturi de finală: Hermina Brenner
— Aneta Verone 6—2, 6—1.

Astăzi, jocurile continuă tot în sala 
C.C.A. (Calea Plevnei 114) cu înce
pere de la ora 9 și ora 16.

împlinesc 10 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală încheiat între Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Polonă, tratat care 
întărirea prieteniei șt la dezvoltarea multilaterală a relațiilor frățești 
țările noastre socialiste.

Rodnic se dezvoltă și legăturile 
mine și Republicii Populare Polone, care participă alături la numeroase com
petiții, fac schimb reciproc de vizite, își împărtășesc din experiența lor.

In fotografie, o vedere de la faimoasa stațiune a sporturilor de iarnă 
Zakopane, pe plrtiile căreia au concurat nu o dată sportivii romîni. Un in
structor al clubului P.T.T.K. inițiază în tainele schiului un grup de începători. 
De remarcat că în ultimii ani schiorii polonezi au făcut mari progrese, impu- 
nîndu-se în arena internațională.

constitue o contribuție importantă la 
dintre

dintre sportivii Republicii Populare Ro-

REZULTATE SURPRIZĂ
ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

Majoritatea partidelor din cadrul cam
pionatului feminin de baschet au fost 
extrem de echilibrate, dovedind chiar 
din această a doua etapă a returului 
diorința multora dintre formațiile noas
tre de a învinge adversare mai experi
mentate. de a ocupa locuri superioare 
în clasament. Vom citua în fruntea 
scurtelor noastre comentarii, datorită e- 
lcmentului sau de surpriză, rezultatul 
meciului dintre C.S._ Oradea și Voința 
Orașul Stalin 45-34 (11-20). După cum 
se poate constata, orădencele au avut 
o revenire puternică în repriza a dou*a, 
cînd -au făcut o diferență de 20 puncte. 
Darabaș și Blaga au fost cele mai bune 
realizatoare ale învingătoarelor. In 
schimb1, fruntașele clasamentului de 
pînă acum dou& etape au dovedit de
clin de formă și lipsă de ca’m în si
tuațiile dificile. Olimpia București, 
fruntașă actuală a clasamentului, <a Ue 
buit să1 depună eforturi serioase pen
tru a învinge în deplasare pe Voința 
Tg. Mureș cu 70-50 (30-23). Mureșene ele,

Imaginea noastră caracterizează perfect lupta sportivă pasionantă care s-a 
dat de-a lungul partidei Progresul București — Alimentara Tg. Mureș. Dina 
Manolescu (Prog.) „încolțită" de Elisabeia Fagarașy și Elisabeta Szekel:/ 

(Alim.) caută o clipă prielnică pentru a pasa balonul unei coechipiere.
(Foto T. Roibu)

care s-au bizuit foarte mult pe iueme- 
ter (22 p), Berețkj (14 p) și Csc 
(10 p) au impus un ritm foarte l 
adversarelor, a>u condus chiar cu 
în min. 1'1. dar pîna' la sfîrșit n-au mal 
putut susține acest ritm de joc, cădind 
pasul unei echipe superioare ca valoare, 
care și-a dozat bine eforturile. Ivin- 
gătoarele au folosit mai mult cvintetul: 
Pop (22), Haralambie (16), îlc-rescu (U), 
Todirașcu (10) șl Dinescu (8).

Dintre partidele desfășurate la Bucu
rești cea mai echilibrată și „ctrinsă" 
ca scor a fost Progresul Buu —Alimen
tara Tg. Mureș, soldată la o dltrrență 
de un singur coș 42-40 (21-13) pentru 
prima formație. Am asistat la o partidă 
tipică de campionat, în care, m 1 Ies 
în repriza a doua, s-a dat o adevărata 
bătaie pentru balon, i ir lupta ce suo 
panouri, capitol excedentar pentru oas
pete, a fost de asemeneji în<; iji 9. A- 
llmcntara a fost la un pas de victoria 
cu cîteva secunde înainte de sfir.șitul 
partidei, cînd a avut de două cri scor 
egal șl balonul. Dar, neatenția, emoti
vitatea șl precipitarea mureșencelor, au 
adus cîștig de cauza tiucurcșterceUr, 
mai hotărîte în acțiuni. Cele mai bune: 
Boghlța, Grigorescu șl Boleru (Progr.) 
Fagarasj', Katana și Szekely (Al-lm.) 
Deși au cîștigat la o diferență aprecia
bilă 74-49 (37-16) jucătoarele de la Ră
piri au avut de înfruntat o rezistență 
serioasă din partea Voinței Oradea în- 
tr-un meci frumos, deschis, în care ac
țiunile pe contra-: tac au creat faze spec
taculoase, din care s-au înscris m”’te 
coșuri. In fine, Constructorul nuci ’ 
a obținut o victorie ușoară 83-25 (- 
în fața C.S.U. Buc. în urmă cu antre
namentele acum. Î11 plină perioadă da 
examene

CLASAMENT

1. Olimpia Buc.
2 Constr. Buc.
3. Voința Or. Stalin
4. Pro^r.
5. Rapid Buc.
6. C.S. Oradea
7. Alini. Tg. Mureș
8. C.S.U. BUC. 
?. C.C-A.
10. Voința 
j.t voința 
12. C.S.S.

Buc.

Oradea 
Tg. Mureș 
Timișoara

★

perioada da

13 12
13 i:i o 
13 10 0 
13 9 1

3 9 0 
’3 90 
13 5 1 
13 3 1
12 4 0
13 2 1 : 
13 1 0 
12 0 0

6 1
2
3
3
4
4
7 555:55’

768:513
7'11:422 
6 9:4T 
616:-70
675:5’4 
706:592

4'i : 94 
542:723 
518:721 
?9':701

37
35
33
32
.31
31
24
20
20
18
15
12

două din par- 
cam- 

(Z.VKUVUX'X. xxx-xx__ ...____   Unul
dintre rezultate constituie o adevărată 
surpriză: Rapid București primind 
„acasă“ replica Voinței Iași, a pierdut, 
cu 58-S9 (28-30). Ieșenii, deși n-au be
neficiat decît 7 minute de Chioreanu. 
(care s-a accidentat) au făcut un joc 
curajos, în viteză, au fructificat multe 
contra-ataourl iar în repriza a doua nu 
au mai cedat conducerea pînă' la sfîir- 
șit. S-au remarcat Vișoi-anu (24 puncte 
realizate), Holimberg de la Voința și Ca
nea de la Rapid.

In încheierea programului baschetbeu- 
listic din Capitală C.C.A. <a întrecut La 
capătul unui meci disputat, pe Meta
lul W.I.G. cu 83-75 (42-30).

disputat doarIeri s-au —----- ----
fidele ultimei etape ale turului 
pionatului masculin de baschet.

Burcescu și 
prezentat în 

condiții mai bune șl nu atît victoriile 
obținute, cit—mai ales — maniera lor 
de a acționa, ca și mobilitatea mul
țumitoare pentru început au ieșit în 
evidență.

Burcescu, acționînd cu mult nerv 
și prompt în lovituri, și-a dominat 
adversarul — Bardan — de la un 
capăt la altul al meciului. In timp ce 
Burcescu a avut mereu inițiativa, Bar- 
dan a părut complet sleit și dezo
rientat. Scor : 6—2, 6—1 pentru 
cescu. Sigur pe el și acoperind 
terenul, Kiselef și-a adjudecat o vic
torie meritată cu 6—2, 6—0 în 
tînărului Burciu.

O altă partidă care a plăcut spec
tatorilor a fost cea care a opus pe 
Aîărmureanu lui Somogy. A cîștigat 
primul cu 6—2, 10-a8 după un meci 
viu disputat, în care ambii jucători 
au realizat luerurr frumoase. In 
sfîrșit, o Pririnire yiteresantă și ter-

-,(< idmimstratia» București -ti Vast te Fonta nr li, telefon 11 7M ' ; 5 Nr 1—2 STAS 3452 întreprindere? Poligrafică Nr 2 str Brezotanu Nr. 23—25
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MILAN ȘI FIORENTINA DIN NOU
ÎNVINGĂTOARE

Bur-
bine

fata

In etapa de ieri a campionatului ita
lian, fruntașa clasamentului Milan a 
obținut o nouă victorie. Ea a dispus 
de Bologna cu 4—3 și continuă să 
conducă în clasament In meciurile 
desfășurate ieri, trei echipe au pierdut 
pe teren propriu : Lazio — lnternazio- 
nale 1—2, Triestina — Padova 2—4 
și Genova — Juventus 0—1. Meciurile 
Torino — Roma și Alessandria — Sam- 
pdoria s-au terminat la egalitate:. 2—2 
și respectiv 1—1. Fiorentina, clasată 
pe locul 2, a cîștigat detașat meciul cu 
Napoli (4—1) în timp ce Ban a dis
pus de Spăl cu 2—1, iar Lanerossi de 
Udinese cu 2—0

In urma acestor rezultate clasamen-

Fotbal peste hotare
tul primelor echipe se prezintă astfel: 
Milan 27, Fiorentina 
le 23, Juventus 23,
Roma 20.

Federația italiană 
omologat rezultatul de 1—1 dintre e- 
chipele Alessandria și Roma. Ea a o- 
mologat rezultatul de 3—0 în favoa
rea echipei Alessandria.

REIMS A PIERDUT UN PUNCT 
LA TOULOUSE

Reims ținut în șah la Toulouse 
(1—1), iată rezultatul cel mai intere-

26, Internaziona-
Sampdoria 21,

de fotbal nu a

sânt al celei de a 24-a etape a cam
pionatului Franței. Nice (învingătoare 
cu 6—3 în deplasare la Nancy) își men
ține avansul de un punct asupra lui 
Nînies (2—0, acasă, cu Valenciennes). 
Racing a învins comod pe Limoges 
(4—1), la Paris. Iată celelalte rezul
tate : Strasbourg — Sochaux 2—1, 
Monaco — Rennes I—0, Lyon — Lille 
1—0, Angers — Ales 1—0, Lens — St. 
Etienne 0—2, Sedan — Marseille 6—1.

Clasamentul : Nice 36, Nîmes 35, 
Reims și Racing 31, Monaco 27, Lyon 
și Sochaux 26, St. Etienne și Angers 
25, Strasbourg și Rennes 24, Nancy 23, 
Toulouse și Valenciennes 22, Lens și 
Sedan 21, Lille și Limoges 20, Ales 18, 
Marseille 15. Echipele subliniate au 
un joc mai puțin disputat.-

Campionatul mondial 
de baschet

La Santiago de Chile s-au desfășu
rat în continuare partidele din cadrul 
campionatului mondial de baschet i 
S.U.A. a dispus foarte greu, la o di
ferență minimă, de Porto Rico, cu 
54—53 după ce la pauză baschetbaliș- 
tii americani erau conduși cu 35—22. 
Echipa U.R.S.S. a întrecut Brazilia 
cu 66—63, iar R.P. Bulgaria a dispus 
de Chile cu 76—71.


