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DESCHIDEREA CELEI DE-A VIII-A SESIUNI 
A MARII ADUNARI NAȚIONALE

îmbăta, 26 decembrie, s-a.u deschis lucrările celei de-a 
sesiuni din actuala legislatură a Marii Adunări Națio- 

i a R. P. Romîne.
eputații au primit cu puternice aplauze pe conducă- 
i partidului și statului,
1 loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii : 
orghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
I Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drâgh'ci. 
tandru Moghioroș, Dumitru Colin, Leante Răutu, ge- 
d de armată Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos 
ekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Ata- 
; Joja, Gherasim Popa.
î loja din stingă incintei au luat loc tovarășii Ion 
orghe Maurer, Mihail Ralea, Anton Moisescu. Gheor- 

Stoica și membrii prezidiului Marii Adunări Na- 
ale.
a deschiderea sesiunii au asistat șefi ai misiunilor 
omatice acreditați la București. Au fost de față de 
nenea conducători ai instituțiilor centrale, ai orga- 
ițiilor obștești, fruntași în muncă din întreprinderile 
•italei, oameni de știință și cultură, ziariști romîni și 
spoodenți ai presei străine.

'arășul Constantin Pîrvulescu, președintele Marii 
iări Naționale, a deschis lucrările sesiunii.

larea Adunare Națională a adoptat in unanimitate 
lătoarea ordine de zi:

Validarea alegerilor parțiale de deputali din 17 
19B9.
Proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de 

: al R. P. Rorrane pe anul 1960.
Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 52 și 

din Constituția R. P. Romîne cu privire la durata 
idatului deputațrloc în sfaturile populare.

4. Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

5. Proiectul de lege pentru ratificarea decretelor emise 
de Prezidiul Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinei de zi deputatul Demostene 
Botez, raportor al Comisei de validare a Marii Adu
nări Naționale, a prezentat raportul comisiei.

Marea Adunare Națională a votat validarea mandate
lor de deputați în Marea Adunare Națională ale tova-i 
rășilor Silviu Qpriș, circumscripția electorală Bicaz, re-! 
giunea Bacău, Gh. Necula, circumscripția electorală Ale
xandria, regiunea București, Ion Popescu-Puțuri. circum
scripția electorală Aroani. regiunea Craiova, și Maria 
Rosetti, circumscripția electorală Călimănești, regiunea 
Pitești.

Trecîndu-se la al doilea punct al ordinei de zi, din 
însărcinarea Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne. 
ministrul Finanțelor, tovarășul Aurel Vijoli, a prezentat 
proiectul Bugetului de Stat al R. P. Romîne pe anul I960. 
Totodată, potrivit legii bugetare, ministrul Finanțelor a 
supus spre aprobarea Marii Adunări Naționale cifrele 
definitive privind execuția Bugetului de Stat pe anul 1958 
și a prezentat cifrele preliminare asupra execuției Buge
tului de Stat pe anul 1959.

Președintele Marii Adunări Naționale a anunțat apoi 
închiderea ședinței primei zile, pentru a da posibili
tatea comisiilor ecorromico-financiare, de politică externă, 
administrativă și juridică să-și poată continua lucrările în 
legătură cu problemele ondinei de zi a sesiunii.

Viitoarea ședință a Marii Adunări Naționale are loc 
astăzi dimineață.

(Agerpres)

Ieri, în sala Fioreasca 

jortivii sovietici au terminat învingători 
dubla întîlnire de volei cu reprezentativele noastre

:editarea partidelor dintre repre- 
ativele U.R.S.S. și ■ R.P. Romîne 
:ras din nou mii de spectatori în

Fioreasca și ...în jurul ei, unde 
sute de iubitori ai voleiului căutau

l.y-tO, la fete
“, 15.(3, Yllb Î5-T3) 

lăieți, unde formația noastră a 
alcătuită, din jucători care, cu 

pția lui Corbeanu și Pătinoiit, ntr 
'.voluat în meciul de vineri. Tre-

Lia Vanea, ieri cea mai bună jucătoare a noastră, in plină acțiune.
Foto: Gh. Dumitru 

viciile cu efect, alternate cu cele pu
ternice, pun în dificultate echipa oaspe. 
Lia Vanea (prin mingi (rase decisiv) 
și întreaga formație romînă pritr-nn joc 
organizat, plin de elan și încredere 
mențin scorul favorabil nouă : 5-2, 8-3, 
10-4, 13-8, 14-10 și după un schimb 
extrem de disputat, în care inițiativa 
ne aparține de trei ori, cîștigăm cu 
15-10. In setul al treilea voleibalistele 
sovietice, care pînă atunci nu-.și coordo
naseră suficient acțiunile, joacă mal 
calm, mai organizat — prin pase pre 
cise care le pun în valoare forța ofen
sivă — și, după un începui egal (4-4), 
pun stăpînire pe joc cîștigînd clar: 
15-10. In ultima parte a întîlnirii, o- 
boseala își spune cuvîntul, formația 
noastră cedînd pasul văzînd cu ochii 
(0-9, 4-11, 7-13).

In general, arbitrajul lui K. Konstan
tinov (R. P. Bulgaria) a fost corect.

UN MECI MASCULIN 
FOARTE DISPUTAT

De la început trebuie arătat că 
partida masculină a oferit — după 
prima întîlnire, de vineri, încheiată cu

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Competiții sportive în cinstea zilei
In aceste zile premergătoare aniversării Republicii noastre dragi, spor

tivii de pe întreg cuprinsul țării iau parte la numeroase competiții și 
concursuri organizate anume pentru a cinsti această sărbătoare, lată cîteva 
din ultimele relatări ale corespondenților noștri:

PETROȘANI: Consiliul regional
U.C.F.S. Hunedoara a organizat o- 
serie de competiții la care iau parte 
sportivi diti toate raioanele- Astfel, 
la Alba lulia s-au întîlnit jucătorii 
de tenis de masă; la Petroșani cei 
de șah; la Deva echipele de volei 
etc. (Stoica Băloi-coresp).

TULCEA : „Cupa 30 Decembrie", 
organizată în orașul nostru la tenis 
de masă, șah, triată și gimnastică- 
s-a bucurat de multă popularitate. La 
întreceri au participat sute de tineri 
și tinere. Cei mai bine pregătiți au 
fost reprezentanții asociațiilor sportive 
Orizontul-Sulina, Vulturul, Energia și 
Delta-Tulcea Ion Turșie-coresp.).

ROMAN : Și în acest an șahistelc 
din orașul Roman au concurat în ca
drul unui concurs festiv organizat în 
cinstea aniversării Republicii. După 
jocuri viu disputate, pe primele trei

Peste cît¥va zile oamenii mumii 
din patria noastră încheie încă un 
an de muncă rodnică, de noi și im
portante succese obținute sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîii în 
construcția socialistă.

Aplicînd în viață hotărîrile plena
rei C.C. al P.M.R. din noiembrie
1958 și iulie 1959, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii din întreprin
deri și instituții au muncit cu entuziasm 
pentru îndeplinirea și depășirea planu
lui de stat. Ca rezultat al eforturilor 
depuse de oamenii muncii în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, precum și al 
economiilor realizate [ieste plan a fost 
posibil să fie luate de către partid și 
guvern importante măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață ale ce
lor ce muncesc.

Toate aceste rezultate fac ca oa
menii muncii din patria noastră să 
întînipine noul an. să sărbătorească 
Revelionul și Pomul de iarnă într-o 
atmosferă de bucurie și voie bună, 
animați de dorința arzătoare de a tra
duce cil succes în viață hotărîrile ple
narei CC. al P.M.R. din 3-5. decem
brie 1959, cu încredere nestrămutată 
în politica justă a partidului și guver
nului și în perspectivele luminoase ce 
se deschid țării noastre pe calea victo
rioasă a socialismului.

Apreciind rezultatele pozitive în
semnate obținute de către oamenii 
muncii în dezvoltarea economiei în anul
1959 și considerînd că, în pragul nou
lui an în care intram, este necesar să 
se bucure nu numai cei care au con
tribuit la obținerea acestor rezultate, ci 
și copiii lor — schimbul de mîine al 
generației vîrstniee — Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne au pus 
la dispoziția sindicatelor pentru Po
mul de iarnă suma de 30 milioane iei.

In vederea organizării cît mai bune 
a Pomului de iarnă pentru copii, pre
cum și a Revelionului, Prezidiul Con
siliului Central al Sindicatelor și Bi
roul C.C. al U.T.M. au stabilit un plan 
de măsuri în care sînt prevăzute sar
cini concrete pentru comitetele sindi
cale din întreprinderi și instituții, pre
cum și pentru organizațiile U.T.M.

★
Așa cum se prevede în pianul de 

măsuri, organele sindicale. în colabo
rare cu organele LL T. M. și con
ducerile administrative din între
prinderi și instituții, din S. M. T., 
G. A. S. și centre mecanice, au 
datoria să se preocupe cu toată aten
ția de organizarea Pomului de iarnă 
pentru copiii salariaților.

Un lucru însemnat ce trebuie să fie 
în atenția comitetelor sindicale și a 
organizațiilor U.T.M. este întocmirea 
unor programe artistice adecvate Po
mului de iarnă. Posibilități în acest 
sens sînt variate. Cu acest prilej, multe 

■lucruri interesante pot povesti copiilor 
fruntașii în producție, muncitorii vîrst- 
nici despre marile realizări ale poporu
lui nostru muncitor, despre perspec
tivele luminoase ce- sejdeschM în fața 
lor, despre datoria lorscetățenească de 
a învăța bine, pentru a Teveni con
structori. demni ai .vieții noi. în patria 
noastră. Cîte nu pot spune muncitorii 
în vfrsnf despre wpilriri.-rpțe vhre df Au 
trăit-o, lipsită de bucurii, otrăvită de 
nevoi și lipsuri. Formațiile artistice de 
amatori vor răspunde cu dragă inimă 
la invitația de a prezenta programe 
interesante, educative. Artiștii profesio
niști vor ii oaspeți mult așteptați ai 
micilor noștri cetățeni, în jurul Pomu
lui de iarnă. înseși formațiile artistice 
ale pionierilor și școlarilor vor putea 
aduce o contribuție importantă în ca
dru! serbărilor prilejuite de acest eve
niment.

locuri s-au clasat: Viorica Petrea 
(Gloria), Elena lordache (Viitorul) și 
Elenă Lepădatu (Voința). Concursul 
a fost organizat de comisia orășe
nească de specialitate (Gh. Grunzu- 
coresp.).

ROȘIORI DE VEDE : Sportivii din 
localitate s-au întrecut cu entuziasm 
în concursurile de șah. tenis de masă 
și trintă dotate cu „Cupa 30 Decem
brie". Au participat 80 șahiști, 50 
jucători de tenis de masă și nume
roase echipe de trintă. (Al. Popescu- 
coresp).

SIBIU : Recent au început în loca
litate numeroase întreceri de șah, 
popice, tenis de masă etc., în organi
zarea consiliului raional U.C.F.S. Si
biu. Cîștigătorii întrecerilor vor primi 
„Cupa 30 Decembrie", (L lonesca- 
coresp.h „

Planul de măsuri prevede ca după, 
terminarea programului artistic să se) 
înmîneze copiilor cadouri ca : rechizite) 
școlare, cărți de literatură pentru co-i 
pii, jucării și dulciuri, precum și oi 
biecte de îmbrăcăminte. Bucuria co
piilor va fi cu atît mai mare cu cîft 
cadourile oferite vor fi mai frumoase,-, 
ma*  variate, de bună calitate. Condu 
ții sînt pentru a asigura acest lucru., 
In magazinele de stat și cooperatiste) 
se găsesc, mărfuri de tot felul, încet 
pînd de Ia articole de îmbrăcămintei 
pentru copii, frumos și cu gust confect 
ționate și terminînd cu cele mai di- 
verse jucării.

' rîvnitul „bilet în plus" I Inte- 
manifeștat și ieri seară a fost 

aeplin îndreptățit pentru că cele 
u formații an creat două partide 
reală valoare, ținîndn-ne atenția 
rdată mai bine de patru ceasuri.
: astă dată, echipele sovietice att 

învingătoare în ambele îhtîlniri:
(16-14, 10-15, |.^-r. ’ ' * 
-2 (15-8/ 12-1£ 15-5,

spus că oaspeții s-au prezentat 
mai bine deoît în întrecerile pre- 

nte și, împreună cu sportivii ro- 
, nc-ait oferit dispute echilibrate.

JCATOARELE NOASTRE S-AU 
D1CAT UNEORI LA NIVELUL 
3AMPIOANELOR MONDIALE 

lupa noastră feminină, după toate 
atiiile sale și...- evoluțiile de scor 
de vineri cît și de ieri, merita în 
redutabilelor adversare, să termine 
ucces măcar un set. Și l-a luat în 
itia întîlnire. Faptul confirmă po- 
tățile voleibalistelor ce ne-itu re- 
mtat țara, perspectivele unor tinere 
ive, de curînd introduse în lotul 
zentativ. In această partidă echi- 
e bază a R. P. Romîne a fost al
tă din : Lia Vanea, Uneia Pleșo- 

Elisabeta Preda, Sonia Colceriu, 
na Teodorescu, Ana Mocanu. Pe 
irs, an mai fost folosite, în mai mare 
mai mică măsură, Doina Vințan, 
>ria Herișanu, Alexandrina Bere-
1, Domnica Gostîc și Elena Cor
ii. U. R. S. S. a menținut în te- 
’ea mai mare parte din timp pe 
akova, Eremeeva. L. Makarova, 
evici, Plismane și Ivanskaia care 
ist schimbate uneori cu lașina, V. 
irova și Strelnikova.
■eputul primului set aparține echi- 
loastre care conduce cu 5-0. Forța 
tac a echipei sovietice... egalează 
situația : 5-5. Lia Vanea, în vervă 
:bită, ca și tînăra Elisabeta Preda, 
:ează mai multe puncte la fileu 
din serviciu și scorul ne este din 
favorabil cu 9-8. Apoi, luptă la 

le strînsă : 14-14 și pierdem de 
, cu 14-16. [n setul următor, ser-;

Lucrînd cu pricepere, inițiativă și 
dragoste, activul sindical și de U.T.M'.i 
trebuie să facă din serbarea Pomului de 
iarnă o sărbătoare cu mare efect edu
cativ, o adevărată sărbătoare a bucu
riei copiilor.

★
In pianul de măsuri al Prezidiului 

C.C.S. și al Biroului C.C. al U.T.M, 
sînt prevăzute sarcini și în ceea ce 
privește organizarea Revelionului pen
tru oamenii muncii.

Mulți oameni ai muncii s-au obiș
nuit să întînipine Anul Nou în colectiv. 
Planul de măsuri recomandă ca, în 
funcție de condițiile existente, comitet 
tele sindicale și organizațiile U.T.M.j 
în colaborare cu conducerile adminis
trative din întreprinderi și instituții, s9 
organizeze revclioane ale oanienilotț 
muncii, folosind sălile de cantină, să- 
Iile de festivități ale cluburilor între
prinderilor și instituțiilor, precum și* 1 
alte spații corespunzătoare. Ministerul 
Comerțului a dat indicații ca în cazul 
cînd lipsesc asemenea condiții să fioț 
puse la dispoziție unitățile rețelei de 
alimentație publică pentru ca în felul 
acesta colectivele de oameni ai muncii 
să poată sărbători Revelionul împreună»

Pentru pregătirea revelionului iu 
bune condițiuni, secțiile comerciale ala 
sfaturilor populare au datoria să asi
gure aprovizionarea cu produse alimen
tare a cantinelor din întreprinderii*  
și instituțiile unde se organizează săr
bătorirea Anului Nou, în așa fel îneît 
meniurile servite să fie cît mai bune» 
mai variate și Ia prețuri accesibile,

Urta dintre [Meocupările înseninate îi» 
orgatuzanea Revelionului o constituia 
alcătuirea programului artistic. Cel» 
mai bune cîntece despre patrie, partid» 
despre mutică, intg-pretate de către co
rurile întreprinderilor și instituțiilor, 
poeziile despre fruntași în muncă, re
citate de către cei mai buni recitatori, 
cupletele, textele ocazionale alcătuita 
și prezentate de către brigăzile artistica 
de agitație, toate acestea pot da ser
bării Revelionului un caracter plăcut, 
interesant și totodată educativ. Fără 
îndoială că artiștii profesioniști nu voc 
refuza invitația oamenilor muncii de a 
petrece noaptea Anului Nou împreună 
cu ei, în mijlocul lor, contribuind ci*  
talentul lor la buna reușită a progra
mului. Seara Revelionului oferă un 
frumos- prilej oamenilor muncii de a-șl 
exprima bucuria ! pentru însemnatei» 
realizări obținute sub conducerea par- 
tidului,; toastind pentru fruntașii îrT 

•product^, "pdfifrii înfreguf colectiv rfa 
oameni ai muncii, pentru fericirea Iod 
și a familiilor lor, pentru înflorirea 
patriei noastre, pentru pace.

Oamenii muticii vor sărbători Pomul 
de iarnă și Revelionul în veselie și voia 
bună, cu hotărîrea ca în noul an sS 
lupte 'cu și mai -multă însuflețire pentru 
înfăptuirea importantelor sarcini trasat» 
de către partid și guvern pentru dez
voltarea economiei naționale și ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

de 36 Decembrie
CIMPULUNG MOLDOVENESC: 3*  

echipe feminine și 5 echipe masculine 
au luat parte la întrecerile de baschet 
organizate de consiliul raional U-C.F.S; 
și dotate cu „Cupa 30 Decembrie"- 
Dintre participanți se cuvine să eoi4 
dențiem pe componența echipei Știința, 
alcătuită din elevi ai școlii sportive, 
care s-au comportat foarte bine. (Ilie 
Șerban-coresp.).

BABADAG : In finala „Cupei 30 
Decembrie" la tenis de masă s-au 
întîlnit sportivii din localitate cu cei 
din comuna Cogealac. întrecerea a 
fost cîștigată de reprezentanții orașu
lui nostru, cu 8—1. La șah a ieșit 
învingătoare Maria Ivanov (Baba
dag) (M. Cruceanu-coKsp.).

SUCEAVA : Recent s-a desfășurat 
la Rădăuți o competiție dotată ca 
„Cupa 30 Decembrie" la tenis de masă; 
întrecere la care au participat 8 echipe 
masculine și 4 feminine. Trofeul a fost 
ciștigat de reprezentanții raionului 
Rădăuți, care au întrecut in finalăi 
pe cei ai orașului Botoșani cu 5—2ji 
(C. Alexa-cwesp.),
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Ultima etapă a turului campionatului feminin
— Știința Cluj a realizat prima victorie ! —

Cu întîlnirile desfășurate ieri la 
București, Cluj și Timișoara, _ turul 
campionatului republican feminin de 
baschet a luat sfîrșit. Primul loc în 
clasament este ocupat — în prezent —- 
de echipa Rapid București, urmată, la 
numai un punct diferență de Știința 
București, care însă mai are de dispu
tat o restanță.

Partidele din ultima etapă s-au ter
minat în general cu rezultate scontate. 
Excepție face doar victoria neașteptată 
(și prima în acest campionat) a Știin
ței Cluj asupra Progresului București.

Iată cîteva amănunte asupra des
fășurării acestor jocuri:

Voința București-G.S. Oradea 31-16 
(12-20)’. Orădencile au jucat mai rapid, 
depășind dese ori apărarea greoaie a 
bucureștencelor. Punctele învingătoare
lor au fost marcate de: I. îîrziu 16, A. 
Arbore 9, E. Blaga 9, A. Farcaș 6, 
I. Darabaș 3, C. Taub 3, iar pentru în
vinse au înscris: M. Bucewski 12, H. 
?»lagdin li, E. Florescu 5, I. 
mann 2, și E. Bancitt 1.

Știința București-Voința Tg. Mureș 
52-23 (28-14). Jucătoarele de la Știința 
au obținut a 10-a victorie consecutivă, 
rămînînd singura echipă neînvinsă în 
acest campionat. Contraatacul, și pre
cizia în încercările de la semidistănță 
au fost, din nou, factorii principali ai 
victoriei echipei bucureștene. Am re
marcat jocul bun al Anei Haralambie, 
Victoriei Nicuiescu, Ștefaniei Dinescu 
și Adrianei Florescu de la Știința s! 
al Evei Demeter și Irinei Romfeld de 
la Voința.

Rapid- Constructorul 44-18 (18-11) 
Actualul lider al campionatului a ob 
ținut o victorie la un scor surprin
zător. Lipsite de aportul Hildei Ava- 
chian și al Măriei Voicu — acciden 
tată — jucătoarele de la Constructorul 
au jucat foarte slab, comițînd nume
roase greșeli (pase la adversar, ratări 
de sub panou) de-a lungul întregi 
partide. Și dacă adăugăm la aceasta 
forma, bună manifestată de echipa Ra 
pid, ne putem explica cu ușurință pro
porțiile înfrîngerii fosiei echipe cam
pioane. încă din prima repriză, jucă
toarele de la Rapid, ca urmare a unoi 
frumoase acțiuni ale Evei Ferencz s: 
Antoauetei Sidea, se detașează, ternii 
wind repriza cu 7 puncte avantaj 
(18—11). La reluare conducăto
rul echipei Constructorul o in
troduce în formație (si ii-arri înțeles 
<ie ce) pe Maria Voicu, care, fiind 
accidentată, n-a putut rezista ritmului 
de joc, constituind în același timp 
ii i adevărat „gol" în echipa să. Acest 
lucru a ușurat oarecum sarcina răpi
ri. st lor care înscriu coș după coș, 
©liținînd o victorie concludentă. Cele 
.mai bune jucătoare de la Rapid au 
fost Eva Ferencz, Antoaneta Sidea, 
Anca Racoviță și Doina Lupan, în timp

Kelcr-

Fază din medul Știința București — Voința T g. Mureș. Bucureștencele 
ați depășit adesea apărarea mureșencelor prin pătrunderi individuale, lat-o 
pe Ana Ilarălambie intr-o asemenea

ce Constructorul rut a contat decît pe 
eforturile Lavîniei Vasiliu. Au înscris : 
F.va Ferencz 11, Antoaneta Sidea 16, 
Elena Ivatiovici 11, Doina Lupan 4, 
Cornelia Gheorghe 2 pentru ’ Rapid și 
Maria Oatu 8, Lavinia Vasiliu 4, Lu
ciaRusii 3, Maria Odobescu 2 și Do
rina Marian pentru Constructorul.

I. 0. F. București-C. S. Tg. Mureș 
18-44 (11-22). Echipa din Tg. Mureș 
a dovedit odată în plus că este o for
mație valoroasă, care practică un joc 
ce întrunește multe din calitățile bas
chetului modern. Miireșencele au învins 
categoric echipa icefistelor, cu un scor 
identic cu cel realizat de Rapid în 
partida cu Constructorul. Bucureșten- 
cele nu au opus o rezistență mai dîrzii 
decît în prima repriză. După pauză, 
ele au jucat din ce in ce mai slab, în 
ultimele 7 minute de joc ne mai înscriind 
nici măcar un singur punct. învingă
toarele au avut cele mai bune jucătoa
re în Elisabeta Fogarassy și Olga Pir- 
can care au înscris “*■  *°  -------
tiv 12 puncte (a.v.)

G. S. S. Banatul

cite 18 și respec

Timișoara-Voința 
Orașul Stalin 36-31 (23-18). Timișo- 
re lice le au cîștigat la mare luptă. Gaz
dele s-au apărat foarte bine și att do
vedit o mai bună precizie în aruncă
rile de la semidistănță. Echipa din 
Orașul Stalin a jucat neașteptat de 
slab. An înscris : Cherciov 13, Wilems 
9, Zamfiraclie 5, Marcovici 5, Pantea 
4 pentru gazde și Kraus 13, Simit 10,

acțiune».
Foto: T. Roibu

Cucuruz 4, .Antoscli 2, Roșit și Schmidt 
pentru echipa oaspe. (N. Nestor—co- 
resp).

Stiinta ■Clu/Progresul
48-38 (27-211). ' ' '

București 
, , , Studentele au obținut

prima victorie în acest campionat. Da
torită unui joc mai organizat în atac, 
echipa gazdă a luat încă din prima 
repriză un avantaj de 7 puncte, pe 
care l-a menținut și chiar și mărit 
în cea secundă, obținînd o victorie pe 
deplin meritata. Punctele învingătoa
relor au fost marcate de: Bugar 16, 
Pop 11, Va rodi 6, Hirscli G, Codri 6 
și Maik 3, iar de la învinse au 
scris: Grigorescu 9, Boierii 9, 
doc 6, Constantin 6, Manolescu 
Luca 4. (Iancu Tiberiu-coresp).

si

CLASAMENTUL

1. Rapid București 11 10 0 1 563-395 31
2. Știința Buc. 10 10 0 0 632-367 30
3. Constructorul Buc. 11 8 0 3 503-422 27
4. C.S. Tg. Mureș 10 8 0 2 503-369 26
5. C.S. Oradea 11 6 0 5 506:503 23
6. Progresul Buc. 11 5 0 6 480-503 21
7. Voința Or. Stalin 11 5 0 6 512-538 21
8. Voința Tg. Mures 11 3 0 8 427-546 17
9. I.C.F. 11 3 0 8 425-493 17

10. C.S.S. Banatul Tim. 11 3 0 8 376:519 17
11. Voința Buc. 11 2 1 8 450-556 16
12. Știința Cluj 11 1 1 9 408-572 14

Atletismul moțidial în anul preolimpic 1959 i

Cei mai buni săritori 
m înălțime șs cu prăjin

Cupa 30

Săritura în înălțime și cea cu prăji
na s-au menținut și în decursul sezo
nului atletic competițional al anului 
1959 pe linia unei accentuate creșteri. 
Marele număr al performerilor de va
loare și creșterea însemnată a mediilor 
rezultatelor celor mai buni atleți din 

dovedesc din plin
celor mai 

lume și din Europa 
acest lucru.

Pe primul loc al 
lorilor în înălțime 
olimpic, negrul american 
rett Dumas (născut în 1937), ale cărui 
performanțe au evoluat astfel de la de
butul său : 1950 - 1,50 m; 1952 - 1,68 m; 
1953 - 1,88 rn; 1954 - 1,97 m; 1955 - 
2,089 m; 1956 - 2,149 m; 1957 - 2,096 m; 
1958 - 2,121 m; 1959 - 2,134 m. John 
Thomas (2.16 m) lipsește din tabelul 
nostru pentru simplul motiv că el nu 
a participat — din cauza unui accident 
— la nici unul din concursurile în aer 
liber ale acestui sezon.

Trei săritori se găsesc la egalitate de 
rezultat (4,70 m) în fruntea listei celor 
mai buni săritori cu prăjina din acest 
an.

clasamentului sări
se află campionul 

Charles Eve-

Un progres remarcabil a înregistrat 
atletul sovietic Vladimir Bulatov care 
a „urcat" recordul european la 4,642 m.

SARITURA ÎN ÎNĂLȚIME

RECORDUL OLIMPIC : 2,12 Ch. Dumas
(S.U.A.) Melbourne 1956

2,134 (2,121-2,096) Charles
2,13 (2,09-2,00)

2,02

2,02
2,02
2,02

(2,03—2,05) Zdenek Matejka (C> 
slovacia)
Vsevolod Popov (U.K.5 
Sandor Noszaly (Ungr 
Boleslaw Mroczynski 
(Polonia)
Bjorn Thorkildsen (I 
vegia)

-2,01)( 
(1,99-1,91) 
(2,00— )

(1,90—2,05)2,02

1955 1956 1957 1958
peste 2,13 m 0 3 0
2,10-2,12 2 2 2 7
2,08-2,09 1 3 3 9

3 6 8 16

Media rezultatelor celor mai buni
atleți din :

lume Eui
1955 2,061 2,(
1956 2,089 2,(
1957 2,106 2,(
1958 2,104 2,(
1959 2,105 2,1

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ

R.
195(

RECORDUL OLIMPIC : 4,56 m 
chards (S.U.A.) Melbourne

2,12
2,11
2,10
2,10
2,10

2,06

Dumas (S.U.A.)
Robert Savlakadze
(U.R.S.S.)
Igor Kașkarov (U.R.S.S.)
Stig Petterson (Suedia)
Boris Ribak (U.R.S.S.)
Eero Salminen (Finlanda) 
Vasitii Iloroscilov 
(U.R.S.S.)
Jiri Lanski (Cehoslovacia)(2,10-2,08)

( - ) Vlktor Bolsciov (U.R.S.S.) 
(2,019- ) Robert '

(2,12-2,04) Richard
(2,05—2,00) Werner

Gardner (S.U.A.) 
Dahl (Suedia) 
Tfeil (R.D.G.)

NUMAI EUROPENI :

(2,00-2,05) Alexandr Saienko
(U.R.S.S.)
Theo Piill (R.F.G.)
Guram Gabunia (U.R.S.S.) 
Vladimir Poliakov 
(U.R.S.S.)
Crawford Fairbrother 
(M. Lillanie)
Gunther Lein (R.D.G.)

) Klaus Freimuth (R.D.G.) 
Igor Kuharev (U.R.S.S.) 
Josef Kafpar (Cehoslova
cia)
Glaskov (U.R.S.S.)
Stig Andersson (Suedia) 
Givi Gogoberidze (U.R.S.S.) 
Vlado Marianovici (Iugo
slavia)
Valentin !

Maurice
Kjel-Ake 

Xenofonte 
nia)

2,03 (1,93—1,86) Cornel Porumb (Romînia)

2,06
2,05
2,05

2,05

2,04
2,04 
2,04
2,03

2,03 
2,03 
2,03 
2,03

2,03
2,03
2,03 
2,03

(2,07-2,00) 
( ) 
(2,00-2,05)

(2,01-1,94)

(2,02—2,04) i 
(1,96-1,87) 

(2,00- ) 
(2,01-2,00) .

( )
(2,00-2,05) 
(2,00- )
(2,00-2,04)

(2,06-2,00) 
( -1,95)
(1,95- )
(1,96- N )

Bulkin (U.R.S.S.) 
Fournier (Franța) 
Nilsson (Suedia)

Boboc (Romi-

MRTRȚIE

Clubul sportiv școlar a cîștigat
Decembrie"

4,70
4,70
4,70
4,66
4,66
4,65
4,65
4,642

4,58

4,57
4,57
4,57
4,55

—4,26) Jim Graham (S.U.A.)
' Aubrey Dooley (S.L 

Donald Bragg (S.U./ 
J. D. Martin (S.U.A.) 
Robert Gutowski (S.L 
Ronald Morris (S.U.7 
Melvyn Schwarz (S.L 
Vladimir Bulatov 
(U.R.S.S.)
Ianis Krasovski 
(U.R.S.S.)
Joe Rose (S.U.A.) 
George Mattos (S.U 
Gerhard Jeitner (R.D 
Igor Garin (U.R.S.S.)

(
(4,496- )
(1,56—4,64) 
( ) 
(4,68-4,82) 
(4,65—4,63) 
(4,566-4,33) 
(4,56-4,50)

(4,32—4,10)

(4,476-4,59) 
(4,196-4,49) 
(4,32-4,25) 
( -4,30)

NUMAI EUROPENI:

4,534

4,52
4,50
4,50
4,50
4,50
4,45
4,45

4,45

4,44

4,42

4,42
4,42
4,42
4,41
4,41

ți,60-4,55) Giorgios Roubanis 
(Grecia»

Eeles Landstrom (Fini. 
Serghei Beliaev (U.R.S 
Igor Petrenko (U.R.S.!

(4,57-4,50)
( -4,30)
(1,40-4,40) _ ............ ,_____ ...
(4,33—4,22).Hristo Hristov (Bulgari 
(4,50—4,52) Vitalii Cernobai (U.R.f 
(1,53—4,42) Zenon Waszny (Polo 
(4,40—4,20) Dimiter Illcbarov (1 

garia)
Valbjbrn Thorlaksson 
(Islanda)

Marcel Blazej (Cehosh 
cia)

Vanadii Rozenfeld 
(U.R.S.S.)

Roman Leșek (Iugosla 
Zoltan Szabo (Romini; 
Igor Jurkovski (U.R.S.! 
Igor Cluvilin (U.R.S.S. 
Janusz Gronowski (P 
nia)

(4,42-4,40)

(1,20-4,00)

(4,41-4,30)

(4,41-4,36) 
(4,33-4,25) 
( -4,10)
( -4,20)
(4,32-4,30)

peste 4,70
4,60—4,69
4,55-4,59

m
1955

0
1
1
2

1950
2
1
1
4

1957
1
3
3
7

1958
0
3
0
9

Media rezultatelor celor mai 
atleți din :

buni

1955 
1950
1957
1958
1959

lume
4,519
4,562
4,598
4,584
4,651

Eui
4,2
4,4
4,4 
4;
4

ROMEO VILAR

Sportivii sovietici au terminat învingători
(Urmare din pag. 1)

im succes categoric al reprezentativei 
romîne — un bun prilej pentru veri, 
ficarea restului de coniponenți ai lo
tului. De aceea, am început această 
întrecere cu următorii jucători: Mi- 
hăilescu, Nicuiescu, Derzei, Pavel, 
Ganciu și Rusescu. Verificarea forma
ției, ca și diferitele situații de joc 
ivite de-a lungul disputei, a necesi
tat și introducerea lui Fieraru, Pău
noiu, Corbeanu sau Bărbuță (care l-a 
înlocuit după prîmeie mingi pe Ru
sescu, _ nici el însă neaămînînd prea 
mult timp în teren). Credem însă că 
în această formulă, formația noastră 
a dat satisfacție, și, dacă ar fi fost 
mai omogenă la începutul meciului, 
sau dacă s-ar fi concentfat mai bine 
în ultimele mingi ale finalului, putea 
Să iasă învingătoare. De pildă, în 
primul set, pasele au mers nu tocmai 
strălucit, iar acțiunile ofensive la fileu 
nu au fost suficient susținute. De 
aceea scorul ne-a fost mereu defavo
rabil: 0—6, 5—6, 5 — 13. 8—15. In 
setul doi, introducerea lui Păunoiu 
și apoi a lui Corbeanu (ultimele două 
mingi), au dat vitalitate și încredere 
echipei. Scorul se menține egal pînă 
la 9—9, apoi ne distanțăm la 13—9 
și eîștigăm setul cil 15—12. In conti
nuare însă Derzei și Miculescu gre
șesc mult, blocajul și dublajul nostru 
silit slabe. Pe de altă parte, atacul 
oaspeților marchează o revenire pu
te iică. Cesnokov, Libin și Gaikovoi 
punctînd des. Pierdem setul la 6. Dar 
reușim să-l cîștigăm pe al patrulea 
cu 15—8 datorită deosebitei faune 
demonstrată de Corbeanu care ne aduce 
3 puncte prețioase direct din serviciu, 
în afara faptului că mai cîșt’găm 
nrilte altele, împreună cu Pavel și 
Păunoiu, la fileu: 15—8 pentru noi. 
In fine, în setul cinci, se pare că 

victoria ne surîde : terenurile se schim
bă la 8—4 pentru noi și oaspeții dau 
semne de oboseală. Dar introducerea 
tînărului Agaev, plin de elan și vi
goare, dă aripi echipei sovietice care 
se redresează (avînd acum în Fasahov 
și Libin realizatori principali, iar în 
Gaikovoi ttn bun organizator). Astfel, 
după ce sîntem egalați la 13, în urma 
unor schimburi de mingi pasionante, 
pierdem două puncte decisive și 
meciul: 13—15. învingătorii au între
buințat pe: Cesnokov, Kovalenko, 
Mondzelevski, Arașidze, Poiarhov, 
Gaikovoi — Agaev, Libin și Fasahov. 
Ei au avut o comportare mult mai 
bună ca la meciul anterior.

Arbitrul polonez Sirocki a condus 
din nou slab, arătînd multe scăpări 
în aprecierea mingilor ținute și a 
dublelor, comițînd în același timp îmele 
greșeli elementare (nesancționarea a 
„patru lovituri" sau a mingilor tri
mise după bandă etc.).

HIPISM
Ieri s-a desfășurat pe hipodromul 

Băneasa-Trap — în fața unei asistențe 
numeroase — ultima reuniune din anul 
prezent. Alergarea principală a fost 
premiul Segarcea, în ca-e majoritatea 
concurenților a fost formată de cai cu 
record 1’25 și mai iute. Victoria a 
revenit armăsarului Demon, care a 
condus din plecare la sosire.

REZULTATELE TEHNICE S1NT 
t RMATOARELE :

I. Bacciserai (Ichim), Fhiluraș, Da
fin. Cota : 6,20—67.80 lei.

II. Rozaliu (Marco Tr.), Janina, Ste
gar. Cota: 2,30—35,90 — 13,00 lei. Or
dine triplă : 155 lei.

III. Holtei (Marco Tr.), Rușețu,

Peste 300 de tineri înotători și îno
tătoare (copii și juniori de categoria a 
Il-a) au participat sîmbătă și duminică 
la tradiționalul concurs organizat de 
comisia orășenească de natație în cin
stea zilei de 30 Decembrie.

Trofeul pus în ioc a revenit înotători
lor de la Glubui sportiv școlar, care 
de la prima și pînă la ultima probă 
s-au angajat într-o luptă pasionantă cil 
înotătorii Casei Centrale a Armatei. La 
sfîrșitul întrecerilor situația în clasa
mentul general era următoarea :

1. Clubul sportiv școlar 190 p.
2. C.C.A. 185 p.
3. Școala sportivă de elevi 105 p.
N-au lipsit nici unele rezultate remar

cabile. Astfel, merită a fi subliniate re- 
zultate'e realizate de Liviu Berea (Di
namo) — 1:15,8 pe 100 m spate, Ion 
Condiescu (C.C.A.) — 1:21,6 pe 100 
m bras, Henriette Țineoca (C.C.A.) — 
1:18,2 pe 100 m spate, Florentina Ram- 
bosec (Clubul sportiv școlar) — 1:28,1 
pe 100 m bras. Dintre cei mai mici 
concurenți o frumoasă impresie au lăsa
t-o, din nou, Anca Mărdărescu (C.C.A.),

Gresia. Cota : 7,40—47—15,40 lei.
IV. Demon (Szabo AL), Egoist, Vam

pir. Cota : 4,60—25,30—37,80 lei. Ordi
ne triplă : 56,80- lei.

V. Sulamita : (Ghinea), Birlic II, 
Postăvarii. Cota : 3,70—12,10—18,80 
lei.

VI. Zdrăvan (Btițan N.), Tămîios, 
Coleta. Cota: 4,50—94,40—22,10 lei. 
Ordine triplă - 1355,40 lei.

VII. Ancorat (leofil St.), Himera, 
Tulipan. Cota : 2,70—21,80—27 lei.

REUNIUNILE VIITOARE

In cursul lunii ianuarie se vor or
ganiza reuniuni de trap odată pe săp- 
fiimînă, în fiecare duminică dimineața 
la orele 10.

Monica Muntean» (Cetatea Bucur), 
Cristina Balaban (Dinamo), Adriana 
Davidovici (Constructorul), VoichȚa 
Novac, Ani Kraus și Vladimir Morarii, 
toți de la Clubul sportiv școlar. Dan 
Preda, Ioan Belciug, Victor Einhorn, 
Gabriela Tulpan și Anca Olivier toți 
de Ia Școala sportivă de elevi și Ser
giu Tarasov (Cetatea Bucur).

★

CLUJ 27 (prin telefon). — Bazinul 
acoperit din localitate a găzduit con
cursul înotătorilr,.- -Iireni riesfașirat 
în cinste» z.lei de 3J ITvemhrb. Cele 
mai valoroase rezultate în acest con
curs au tost obținute de I.. Daroczi 
(Știința), care a înotat distanța de 
100 m liber în timpul de 1:00,5 și 100 
m spate în 1:07,1. Clasament general: 
I. Știința 121 p; 2. C.I .R. 116 p.; 3. 
Clubul sportiv școlar 51 p. (R. Fisch — 
coresp. regional).

S-a dat startul In proba de 100 m liber puuoare.

©tonospor
Iată cum arată un buletin cu 12 

zultate exacte la concursul Pronos 
nr. 52 :

1. Lazio—Milan
2. Saiupdoria—Napoli
3. Palermo—Alessandria
4. Spal—Fiorentina
5. Udinese—Bologna
6. Lanerossi—Atalanta
7. Reims—Stade Francaia
s. Racing—Angers
9. Toulon—Monaco

10. Bordeaux—Lyon
11. St. Etienne—Lens
12. Rennes—Strasbourg

La acest concurs au
aproximativ 389.000 variante.

2
2
1
1
1
1
1
1
2
x
1
1 

fost dej

★
Lista completă a premiilor in obî 

acordate participanților la concu 
special Pronosport din 20 decembrie 
a apărut in „Programul Loto-Pr< 
sportu din 28 decembrie a.c.



TE IU IS demăsâ HflMDBnL»?

Au început întrecerile 
din cadrul „Cupei 30 Decembrie"

Sinamo a învins pe C. C. fi. în campionalnl bucureștean
Echipele Rapidului învingătoare 

la scor

ORADEA 27 (prin telefon de la 
Timișul nostru). — In sala de sport 
a Școlii medii nr. 1 din localitate 
in început duminică întrecerile din ca
drul competiției de tenis .de masă 
dotată eu „Cupa 30 Decembrie".

Publicul a urmărit cu interes desfă
șurarea unor partide de o bună valoare 
elinică și disputate cu multă ardoare.

In întrecerea echipelor feminine par- 
icipă 8 formații: Progresul Cluj, O- 
•adea I. II și III, Constructorul Bucu- 
•ești, Voința București, Combinata 
'Juj+Sticeava și Progresul București, 
-a bărbați s-au înscris 13 
Tonstructorul București, 
îucurești. Voința București, 
', II, in. IV, V Și VI. Voința Satu 
Mare, Progresul Cluj (echipa de tine- 
■et), Dinamo Baia Mare și o cornbi- 
i.ată Cluj+București-j-Timișoara.

La probele individuale participă 53 
le bărbați, 25 dc femei, 23 perechi la 
lublu bărbați, 11 perechi la dublu fe
liei și 21 perechi la dublu mixt.

Iată rezultatele înregistrate în pri
mii tur al întrecerii echipelor iemi- 
îinc: Constructorul București-Oradea
I 3—0; Progresul Cluj-Comb. Cluj-ț- 
îuceava 3—0; Voința București-Ora- 
lea I 3—0; Progresul București-Oradea
II 3—0.

In semifinale au fost înregistrate 
Iouă surprize.

Voința București a învins cn 3—1 
-.chipa Progresul Cluj (Ardelea-Biro

-2; Constantinescu-Tompa 2—1; Ar
dea, Constaiitinescu-Biro, Tompa 

:—0; Coiistantinescii-Biro 2—0). „Che-

echipe:
Progresul

Oradea

ia" succesului bticureștencelor a cons
tituit-o victoria obținută la dublu. In- 
tîlnirea dintre Constructorul și Progre
sul, terminată cu victoria primei for
mații cu 3—1, reprezintă o surpriză 
mai mult în ceea ce privește scorul 
cu care a luat sfîrșit. Angelica Rozca- 
ntl nu a jucat în formația Progresului. 
Rezultatele: Pitică-Alexandru 2—1
(—15, 10,13); Folea-Barasch 2—0 (17, 
19). Mariana Barasch a privit meciul 
cu destulă ușurință; Pitică, Folea-Ale- 
xandrti, Barasch 0—2 (14, 19); Pitică- 
Barascii 2—0 (10, 7).

La ora cînd telefonez sc dispută me
ciul final între Voința și Constructo
rul.

In primul tur al întrecerii echipelor 
masculine au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Comb. Clu-j-j-Timișoa- 
ra-j-București-Progresul Cluj (tineret) 
5—0; Voința S. Mare-Oradea V 5—1; 
Oradea II-Dinamo B. Marc 5—1; O- 
radea IV-Qradea III 
Oradea VI ,5—0.

Iată și rezultatele 
cadrul sferturilor de
torul Buq, (Naiimescu 3 v, Pesch 1 v, 
Iscovici l v)-Comb. Cluj-\-TimișoaraA- 
București (Majteni 2v, Bodea 1 v, lo- 
nescu-^oare 0 v) .5—3; Progresul 
Buc. (Sîndeantl 3 v, A. Rozeanu 2 v, 
Vrînceanu 0 v.)-Orarfea IU (Tripa 2 v. 
Găruțierti 1 v, Spitz Ov) 5—3; Voința 
București-Voința Satu . Atare 5—2, în
trecerile continuă.

Luni și marți se vor desfășura pro
bele individuale.

G. SEVEREANU

5—0; Oradea I-

meciurilor din 
finală: Construc-

nt ar ii
In prezent se discută foarte mult în 

îrcurile fotbalistice internaționale pro- 
unerea făcută de vicepreședintele co- 
litetului de organizare al campionatu- 
ii mondial din 1962, E. Thomann, cu 
rivire la sistemul de organizare a 
-eliminariilor și de calificare a echi- 
:lor pentru turneul final din Chile, 
ropu nerea aceasta — de care ne-ain 
:upat într-un număr trecut — ridică 

problemă care cu greu va putea fi 
-zolvată în modul cel mai echitabil, 
'ntru ca în turneul final al unui 

npionat mondial să ajungă cu ade- 
irat cele mai bune echipe. Există 
uite dificultăți, mai ales din punct de 
:dere al deplasărilor, care au făcut 
îacceptabile diferitele propuneri cu 
ivire la modul de alcătuire a grupelor 
eliminare și de disputare a jocurilor, 
cit piuă la urmă a rămas vechiul sis- 
m al grupelor geografice și al tra- 
■rii la sorți.
In legătură cu propunerea aininiilă 
să, este interesant de semnalat un 
t fapt și anume că în prezent încă 
l se știe dacă vor putea participa la 
mpionatul mondial o serie de țări 
ropene cu echipe din cele mai pu
mice. Motivul este cunoscut. Datele 
rneului final din Chile (15 mai — 

iunie 1962) sînt inacceptabile pentru 
ijoritafea țărilor, deoarece la aceste 
te campionatele naționale nu sînt 
minate și deci nu se pot face pre
firi pentru competiția din Chile, 
teva din aceste țări (Franța, Austria) 
care ulterior s-au alăturat și altele 

I.R.S.S., R.F.G., Ungaria, Italia, ti
nda, Polonia, Portugalia, Span a. 
veția. Turcia și Iugoslavia) au cerut 
lerației internaționale amînarea tur
ului final cu o lună. F.I.F.A. ținînd 
inia de faptul că în Chile lunile cele 
ii reci sînt iunie și iulie, deci orga- 
:area jocurilor în această perioadă ar 
nstitui un risc pentru organizat ri, 
respins cererea. Nici U.E.F.A., căreia 
s-au adresat ulterior țările amintite, 

a luat încă o hotărire. O comisie 
U.E.F.A. se va deplasa în Chile, 

ntru a discuta cu delegații chilieni, 
firește, pentru a lua o hotărire de- 

itivă.
Este mai mult ca sigur că dacă da- 
e turneului final nu vor fi schimbate, 
mpetiția riscă să piardă o serie 
rticipanți reprezentativi.

de

ABSENȚE LA TURNEUL
DE JUNIORI U.E.F.A

Una din cele mai importante coinpe- 
i europene de . fotbal este turneul 
ernațional de. juniori U.E.F.A.. care 
: bc în fiecare an la începutul pri- 
iv-erii. Ajuns la a XIII-a sa ediție 
egramată pentru l(i 21 aprilie I960 
Austria), acest tradițional turneu 

egistrează cu regularitate un succes

Handbalișlii și handbalistele clubului 
Rapid au obținut'victorii'în etapa.de 
sîmbătă a campionatului reptiblicăn — 
faza orașului București/ Echipa fe
minină, în care Ana Starck, Elena Dră-. 
ghici și Constanța Dumitrescu au fost 
cele mai bune, jucătoare, nu a întîm- 
pinat o rezistentă prea mare din partea' 
„Confecției"' decît în prima parte 1 
jocului. In continuare, rapidistelc și-au

impus superioritatea lor tehnic^ cîș- 
figînd cu scorul de 22—4 (8—3).

Formația masculină a primit .replica 
echipei Știința. Răpidiștii, dcși-.nu au 
evoluat (în special în apărare) la a 
flevărdta. lor valoare, au' obținut.jotuși 
o; victorie Ia scor în fata unei formații 
care se comportă inexplicabil, d^.slab 
în acest-.campionat. Studenții auj.avut 
lipsuri Serioase în apărare, iar iriți atac 
nu au • contat decît pe eforturile lui 
Ciolan și Bota. Scor final: 28:17410— 
7) pentru Rapid.

minutul următor, Cetatea Bucur înscrie 
de două ori prin Doina Aron și Elena 
Roșu, scorul devenind astfel 4—1. Dm 
acest moment, jucătoarele de la Ceta
tea Bucur sc detașează, obținînd o vic
torie concludentă: 10—I (2—0).

.V

g ’W.K
1 «

> - >

Ioc pasiv — înfrîngere

Suporterii echipei Clubului Sportiv 
Școlar au fost dezamăgiți sîmbătă sea
ra, de înfrîngcrea echipei lor favorite 
în partida cu Politehnica și în special 
de jocul practicat de școlari. Spre sur
prinderea generală, elevii nu au mai 
jucat așa cum ne obișnuiseră în ultima 
vreme, preferind acțiunilor curajoase 
și subtile (care de altfel caracterizează 
jocul acestei echipe), un joc pasiv, 
uneori de-a dreptul enervant. Spre deo
sebire de ci, studenții au acționat vigu
ros încercînd dese ori și cu succes lovi
turile de la distanță (Jianu Mirea, Con- 
stantincscu). Astfel Politehnica a ob
ținut victoria cu scorul de 22—19 
(13—7). Diferența de scor putea fi însă 
și mai mare dacă învingătorii ar fi 
menținut un ritm de joc egal de-a lun
gul întregii partide și ar fi reușit să 
evite acele repetate „căderi" în mo
mentele cînd dețineau un avantaj apre
ciabil.

George Covaci, unul din cei tnai 
partida cu C.C.A., a trecut de întreaga 
culos la poartă.

valoroși jucători ai ditiamoviștilor în 
apărare adversă și va trape specta-

Foto: I. Mihăică

Cetatea Bucur a cîștigat în repriza 
a ll-a

de participare, semn al unei frumoase 
prețuiri din .partea federațiilor de spe- 

i s-ar 
in- 
în 
de 
în 

, . .. .. . r . în
reprezentativele naționale. Albert, spe
ranța fotbalului maghiar. Nicole, cen
trul înaintaș al Italiei, Kotkov, în care 
antrenorii bulgari își pun mari nă
dejdi, Liberda, de mai. multe ori inter
național polonez, Heutte, recent încer
cat de selecționerii francezi, Greaves, 
folosit in ultimul timp în naționala An
gliei, lusufi, fundașul selecționatei Iu- schimb, 
goslaviei. Jenei, excelentul nostru mfi- 
locaș, ca și multi alți tineri fotbaliști 
s-au af’rmat cu prilejul unor astfel de 
turnee.

Și ediția de anul viitor se anunță in
teresantă. In primul rînd vor participa.

eialitate din Europa. Și nici nu : 
putea altfel din moment ce turneul 
ternațional de juniori prilejuiește 
fiecare an a.firmarca multor juniori 
valoare, care în scurt timp ajung 
echipele de primă categorie și apoi

seca de obicei, multe țări. In Austria 
vor prezenta 16 reprezentative, printre 
care și selecționata țării noastre, care 
a reușit din 1955 comportări din cele 
mai frumoase. Lista -participantelor se 
cunoaște, ca și componența celor patru 
grupe.

Foarte 
surprinși 
care au 
Turneul 
garia și - Iugoslavia, 
iau parle? Fur și simplu pentru că 
înscrierile Iqt au ajuns după închide
rea termenului și U.E.F.A, nu a vrut 
să le mai admită în competiție. In 

a hofărît ca în cazul cînd se 
vor anunța retrageri din turneu, să fie 
preferate, în această ordine, Ungaria 
și Iugoslavia. Lipsa echipelor din a- 
ceste țări va fi resimțită în turneu, 
dată fiind valoarea juniorilor res
pectivi.

ca și componența celor patru

mulți sportivi au rămas însă 
constatînd lipsa a două țări 
participat cu regularitate la 

U.E.F.A. Este vorba de Un-
De ce nu mai

Lipsită de aportul a două jucătoare 
de bază (Antoaneta Vasile și Victorița 
Dumitrescu), echipa Cetatea Bucur a 
fost vădit incomodată în prima repriză 
a meciului cu Constructorul de jocul 
plin de clan și dîrzenie al adversarei 
sale. In ciuda unei diferențe valorice 
evidente între cele două formații, după 
primele 20 de minute de joc Cetatea 
Bucur nu avea decît un mic avantaj 
(2—0). După pauză (inin. 22) Con
structorul reduce din handicap dar. în

Prea multă nervozitate...
Partida principală a scrii Dinamo- 

C.C.A., nu a oferit publicului spectaco
lul așteptat de la întîlnirea a două din 
cele mai bune echipe de handbal în 7 
din țară. Și aceasta, în mare măsură, 
datorită jocului excesiv dc nervos prac
ticat de ambele formații. In prima re
priză, ambele formații au avut pe rînit 
conducerea la scor : Dinamo (3—J, 
5—3, 6—5) datorită unor acțiuni indi
viduale ale lui Hnat, M Costacbe II 
și Covaci, iar C.C.A. (8—6, 10—8. 
II—10) datorită jocului bun al fui No- 
dea și eficacității loviturilor puternice 
ale lui Bulgarii. După pauză, dinamo- 
viștii au marcat strict pe Nodca și Bul
garii, iar în atac acțiunile derutante ale 
lui Costache II au creat „culoare" fo
losite din plin de coechipierii săi. Mili
tarii au jucat din ce în ce mai nervos, 
acțiunile lor ne mai avînd aceeași cla
ritate'ca în prima repriză. Și astfel, 
Dinamo, după ce a egalat (II —II in 
inin. 31). a luat conducerea obținînd 
în cele din urmă o victorie pe deplin 
meritată cu scorul dc 19 — 17 (10—II).

ADRIAN VASILtU

Activitatea pugilistică în țară
SLATINA. De curînd au avut loc 

în localitate două 
în cadrul „Cupei 
regiunii Pitești", 
xeri din raioanele 
Vîlcea, Pitești și

reuniuni pugilistic? 
Sfatului popu'ar al 
Au ’ participat ho- 

Câmpulung, Rîmircu 
Slatina. Iată cîteva

O întrecere reușita

Cupa 30 Decembrie^ disputată în Bucegi
Excelentă a fost inițiativa comi

siei de schi din regiunea Ploești de 
a organiza concursul desfășurat sîm
bătă și duminică în Bucegi în cins
tea zilei de 30 Decembrie. Cu numai 
o săptămînă înaintea disputării con
cursului de deschidere festivă a nou
lui sezon, schiorii fruntași din regiu
nea Ploești au făcut o temeinică 
verificare, un serios control înaintea 
desfășurării întrecerilor cu caracter 
republican. In plus, prin invitarea 
unor schiori începători evidențiați cu 
prilejul-concursului din 19—20 decem
brie, întrecerile au căpătat un carac
ter mai larg. Astfel,- alături de Mi
hai Bucur, Petre și Mircea Clinei, 
Mioara ’ Simion, Constantin Carabelea 
— evidențiați deseori în concursurile 
cu caracter republican — am putut 
urmări . evoluția plină de promisiuni 
a tinerilor Șt. Nâie', Rodica Popovici, 
Melania Munteanu ș. a.

întrecerile s-au bucurat de o vreme 
splendidă.: Ceața care în ajunul com
petiției învăluia aproape întreg masi
vul Bucegi, s-a risipit peste noapte și 
sîmbătă dimineața concurență au 
beneficiat de un cer perfect senin și 
o temperatură potrivită : — 4 grade. 
Duminică vremea a fost asemănă
toare, singurul’ element în " plus fiind 
vîntul destul de puternic. Zăpada 
„pulver" a favorizat și ea buna des
fășurare a intrecerilo'r disputate în 
jurul Cotei 1.400 — cele de fond — 
și pe Valea lui Carp — cele alpine. 
Astfel că numeroșii concur nți pre- 
zenti la startul nrobelor si-au nutut

pune în valoare toată pregătirea lor. 
„Cupa 30 Decembrie'', oferită de 

consiliul U.C.F.S. al regiunii Ploești, 
a constat de fapt din.;, patru cupe, 
care au fost oferite echipelor cla
sate pe primele locuri la probele al
pine juniori, probele alpine seniori, 
fond juniori și fond seniori. Trofeele 
au fost cucerite de : Carpați Sinaia 
(alpine seniori și juniori). Progresul 
Sinaia (fond seniori) și 
naia (fond juniori), care 
tat cele mai omogene

Rezultatele tehnice :

Voința Si- 
au prezen- 

echipe.

1.
2.

SLALOM SPECIAL SENIORI : 
M. Bucur (Carpați Sinaia) 56.4 ; 
Gh. Sorică (Carpați Sinaia) 1:02.2; 
3. Al. Horvath (Carpați Sinaia) 
1:15.3. 4. M. Moraru (Progresul Si
naia) 1:28.2; 5. P. Clinei (Carpați 
Sinaia) 1:28.5; 6. M. Clinei (Carpați 
Sinaia) 1.2X , 
JUNIORI: 1. C. 
naia), 1:07.2; 2. 
Sinaia) 1:07.6. 3. 
Sinaia) 1:11.6; 4. 
sul Sinaia) 1:15.6

5.

1:31.0; SLALOM SPECIAL 
Bălan (Voința Si- 
Sp. Bălan (Voința 

Chivu (Carpați 
Santa (Progre- 
Dan Puiu (Pro- 
; 6. N. Cotacu 

1:16.5; SLALOM 
40.5. 
47.0 ; 
49.0;
55.2; 
. D.

3.
38 5 :

D.
St.
5. 

greșul Sinaia) 1:15.7 
(Progresul Sinaia) 
URIAȘ SENIORI : 1. M. Bucur 
2. Gh. Sorică 43.2 ; 3. M. Clinei 
4. P. Clinei 47.4 . 5. Al. Horvath
6. E. Spiegel (Progresul Sinaia) 
SLALOM URIAȘ JUNIORI : 1 
Chivu 34.0; 2. C. Bălan 35.4 ;
Puia Dan 33.2 : 4. N Cnfacn

5. I. Bacă (Caraimanul Bușteni) 39.2;
6. M. Focșeneanu (Carpați Sinaia) 
40.0 ; ȘTAFETA 4 X 3 km SENIORI:
1. Progresul Sinaia (V. Șupeală, N. 
Pescarii, M. Roman, A. Jifca) 55:30;
2. Carpați Sinaia 1 h 06:42; 3. Te- 
leajen 1 h 15:30; 4. Cislău 1 h 21:52. 
ȘTAFETA 4 X 2 km JUNIORI : 1. 
Voința Sinaia (M. Cristina, V. Ale- 
xandrescu, Gh. Teleanu, V. " 
I h 36:8; FOND SENIORI 
1. C. Carabelea (Voința 
21:44. 2. A. Jifca (Progresul 
21:57; 3. V. Șupeală (Progresul Si-

N. Pescaru (Progresul
5. V. Grapă (Voința

6. St. Naie (Teleajen) 
SENIOARE 3 km: 1. 
(Voința Sinaia) 15:30; 
Munteanu (Teleajen)

Grapă)
5 km : 
Sinaia) 
Sinaia)

naia) 22:34 ; 4. 
Sinaia) 22:38; 
Sinaia) 24:46 . 
27:41 ; FOND 
Mioara Simion 
2. Melania
22:45; 3. Constanța Profirescu (Telea- 
jen) 23:07. 4. Elena Munteanu (Te- 
leajen) 29:38 ; FOND JUNIORI 3 km ; 
1. V. Alexandrescu (Voința Sinaia) 
13:40 ; 2. M. Cristina (Voința Sinaia) 
14:02. 3. Gh. Teleanu (Voința Si
naia) 14:12 ;4. Gh. Tudor (Voința Si
naia) 14:47 ; 5. M. Roman (Progre
sul Sinaia) 15:30; 6.
(Voința Sinaia) 15:52.
NIOARE 2 km : 1. Gerlinde 
(Voința Sinaia) 12:15; 2.
Chivu (Voința Sinaia) 13:06; 
ronica Staicu (Voința Sinaia) 
4. Rodica Popovici (Cislău) 18:22. 
Elena Poleac (Cislău) 22:06. 
Hilda Coplenuc (Cislău) 23:Î0.

N. Băncilă 
FOND JU- 

Bosch 
Viorica
3. Ve- 
14:14 , 

" " 5.
6.
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rezultate tehnice: A. Pițigoi (G. Lung) 
b.p. I. Dumitrescu (Slatina); Gh. 
Mărcii (C, Lung) b.p. C. Ionesiv 
(Pitești); M. Ceaușu (Pitești) b.p. L. 
Profireanu (Slatina). De asemenea, au 
mai obținut victorii boxerii Gh. Mai
dan, I'.m. Popa, 1. Marcu. Cei peste 
800 spectatori, care au populat pînă 
la refuz sala Voința, au subliniat de
seori [rin vii aplauze evoluția pugi- 
liștilor din cele patru raioane.

La sfîrșitul întrecerilor, tov. Petre 
Brătescu, președintele comisiei re
gionale de box, a înmînat boxerilor 
din raionul Slatina „Cupa 30 Decem
brie" oferită de Sfatul popular al re
giunii Pitești.

Mioara Nacea-corespondentă
TIMIȘOARA. Zilele trecute a avui 

loc la Timișoara o întîlnire de box 
între selecționata regiunii Timișoara 
și cea a regiunii Oradea. Localnicii 
au cîștigat întîlnirea dovedîndu-se mai 
bine pregătiți, tehnic și fizic. Reu
niunea, organizată în cadrul „Cupei 
30 Decembrie", a prilejuit dispute dîrze 
și interesante, de un bun nivel tehnic. 
O mențiune pentru arbitraje și de
cizii, care, în general, au oglindit 
cele petrecute în ring. REZULTATE 
TEHNICE. Roman (T) b.p. Rusii (O): 
Pleș (O) b.p. Păsulă (T); Nuțiti (O) 
b.p. Nagy (T); Szabo (T) b.p. Gheor- 
ghită (T); Stoianovici (T) b.p. Lavric 
(Oj; Bidl (T) b.p. Bakosi (O); Dura 
(T) face meci nul cu Mocsar (O); 
Victoran (T) b.ab. 1 Kapuczi (O); 
Istrate (O) b. K.O. 1 Bota (T).

Ed. Wril-corespondent
PLOEȘTI. Boxerii asociației Voința 

din Ploești an obținut zilele trecute o 
frumoasă victorie cu 17—14 asupra 
pugi-liștilor de la C.S.M. Galati.

I. Rădulescu-corespondent
CRAIOVA. In sala Dinamo din lo

calitate a avut loc. de curînd. o în- 
tîlnire de box între echipa școlii spor
tive de tineret din localitate și cea a 
școlii sportive din Timișoara. Meciu
rile au prilejuit dispute dîrze. de un 
nivel tehnic ridicat evidențiind în
deosebi buna 
timișoreni (antrenor Paul 
care, de altfel, au 
de 16—8.

Avram Ion Chiiiz^*.  ..

b.p. Lavric

evidențiind
pregătire a ougiliștilor

Mentzetl 
scorul

etapa.de


Rezultate bune în ultimele probe ale concursului 
Cupa 30 Decembrie"

calm, Sanda Caseti ar fi putut realiza 
o performanță și mai valoroasă. Mai 
slab a „mers" Marieta Liber, care a 
fost depășită chiar și la poziția „în 
picioare”, unde este de fapt specialistă. 
După scăparea — nepermisă — a unui 
foc în aer la pistol liber, G. Maghiar 
a pierdut și sîmbătă o siluetă la pistol 
viteză, ratînd astfel locul întîi

de iarnă. Majoritatea
au așteptat cu interes

„Cupa 30 Decembrie” și au 
dîrzenie pentru realizarea

O dată cu desfășurarea probelor de 
pistol viteză și armă liberă calibru 
redus 3 x 30 focuri șenioare și ju
niori, s-a încheiat și concursul de tir 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". Tre
buie să arătăm de la bun început că 
întrecerile și-au atins, în general, 
scopul și că ' organizarea unor astfel 
de concursuri este mult apreciată de 
către trăgătorii fruntași din Capitală. 
Ei au avut în felul acesta posibilitatea 
să-și mențină forma sportivă în timpul 
perioadei 
sportivilor 
concursul 
luptat cu 
unor performanțe bune.

Nu este lipsit de interes să arătăm 
că la pistol viteză de pildă, concu- 
rențri au realizat cifre apropiate de 
cele din perioada competițională. A- 
cclași lucru se poate spune și despre 
probele de pistol liber și armă calibru 
redus 3 x 30 focuri senioare și juniori. 
Am admirat cu acest prilej tenacitatea 
și puterea de luptă a lui M. Dumitriu 
(C.C.A.), care a avut cea mai con
stantă comportare, privită prin prisma 
rezultatelor obținute atît la pistol liber 
cît și la pistol viteză; comportarea 
Sande; Caseti (Metalul) care a reali
zat cel mai bun rezultat al concursu
lui, precum și a juniorilor Gh. Stoian 
(Palatul Pionierilor) și S. Dănescu 
(Știința). Cu mai multă atenție și

Demonstrația loturilor 
R, P. Romîne 

și R. P. Chineze 
la Timișoara

TIMIȘOARA. — Vineri după-amiază, 
la Opera de Stat a avut loc o demon
strație de gimnastică la care au parti
cipat cei mai buni gitrinaști și cele mai 
bune gimnaste din R.P. Romînă și R.P. 
Chineză. Spectacolul a avut un nivel 
tehnic ridicat. Sportivii din cele două 
țări prietene au contribuit în mod egal 
la reușita acestei demonstrații care ă 
entuziasmat. pe timișoreni.

Prpgitemul a ctpriris exerciții ia 
inele, paralele, ,caf cu minere, bara 
fixă și sol la băieți, bîrnă, paralele ine
gale și sol la fete.

AL. GROSS, corespondent

echipa reprezentativă de

Echipa de baschet a R. P. Romine 
a debutat victorioasă în turneul 

international de la Ljubljana
' Sîmbătă seara, în prima zi a tur
neului internațional de baschet de la 
Ljubljana,
baschet a R. P. Romîne a întîfnit 
echipa R.
noștri au jucat foarte bine în această 
partidă, în Special în repriza secundă, 
obținînd o frumoasă victorie cu scorul! 
de 69—52 (33—23). O comportare re
marcabilă au avut Novacek, Nedef și 
Fodor care au înscris cîte 18, 17 și 
respecliv 12 puncte.

Pînă la închiderea ediției nu ue-au 
parvenit rezultatele din ziua a doua.

P. Polone. Baschetbaliștii

nil
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pe trei poziții: 1. Sanda Caseti 842 p.;
2. Marieta Liber 834 p.; 3. Jaqtieline

Af. Dnmitritt (C..C.A.) cișligătoritl probei de pistol viteză.
Foto: V. Godescu

Zvonevschi 827 p. Juniori, poziția cul
cat : 1. Gh. Stoian (Palatul Pionierilor) 
293 p.; 2. S. Dănescu (Știința) 289 p.; 
3. Mariana Esabalogltt (Palatul Pio
nierilor) 288 p.; poziția în genunchi: 
1. S. Dănescu 284 p.; 2. I. Olărescu 
(Palatul Pionierilor) 282 p.; 3. Gh. 
Stoian 276 p.; poziția în picioare : 1. S. 
Dănescu 268 p.; 2. I. Olărescu 262 p,; 
3. Gh. Stoian 258 p. Clasament pe trei 
poziții : 1. S. Dănescu 841 p.; 2. 1. 
Olărescu 830 p.; 3. Gh. Stoian 827 p. 
Pistol viteză: I. M. Dumitriu (G.C.A.) 
583 p. (291—292); 2. P. Mocuță (Di
namo) 581 p. (291—290); 3. I. Tripșa 
(Dinamo) 579 p. (288 -291); 4. St. 
Petrescu (Metalul) 579 p. (294— 

285 1); 5. G. Maghiar (Dinamo) 575 p. 
(289—286 cu o siluetă afară).

V. GODESCU

Ștefan Petrescu după ce în prima man
șă conducea cu 3 puncte față de M. 
Dumitriu și P. Mocuță, a fost de ne
recunoscut în cea de a doua manșă.

Tot ca un fapt negativ menționăm 
că la întreceri au participat un număr 
foarte mic de sportivi de la clubul 
Dinamo, iar unii antrenori (cum este 
cazul lui Petrovici de la Grivița Ro
șie) nici nu s-au îngrijit măcar să asi
gure trăgătorilor săi muniția necesară 
pentru concurs. Acest antrenor a mai 
dovedit și cu prilejul 
asemenea neglijență și 
asociația respectivă să 
lucru și să ia măsuri.

Iată rezultatele : Armă liberă calibru 
redus 3 x 30 focuri, senioare, poziția 
culcat: 1. Sanda Caseti (Metalul)
292 p.; 2. Rodica Dumitrescu (Grivița 
Roșie) 291 p.; X Ioana Soare (Știința)
----* *. ------- —--------------------

W ÎN LOCALITATEA Bad Ho 
gasteln (Austria) din munții 'Firm 
lui s-a desfășurat un concurs inte 
național de sărituri pe schi de 
trambulină, cu participarea sport 
vilor din Suedia, R. P. F. Iugoslav 
și Austria. Pe primul loc s-a clas 
concurentul austriac Plank cu 223,1

© CICLISTUL amator elveția 
Alfred Ruegg a stabilit un nou recor 
mondial al orei, parcurgînd dista 
țâ de 45,843 km. Performanța a fo 
realizată într-un concurs desfășur 
ieri pe velodromul de la Zurich.

• LA 25 DECEMBRIE a luat «in 
la Moscova Federația unională de avi 
ție sportivă. Noua federație este co 
dusă de un consiliu al cărui prețedin 
a fost ales cunoscutul pilot Vladin 
Kokkiuaki

• IN PREZENT se desfășoară 
New York campionatul de șah 
S.U.A. la care participă 12 jucate 
în frunte cu marii maeștri internați 
nali Fischer, campionul țării, și R 
shewski. După 5 runde, în clasame 
pe primul Ioc se află Fischer cu 
puncte urmat de Resliewski cu 31 
puncte.

• PE PATINOARUL stadionul 
„Dinamo” din Moscova au luat sfîrț 
campionatele unionale de patinaj vite: 
la care au participat sportivi din Mo 
cova, Leningrad, Sverdlovsk, Celi 
binsk, Gorki și alte orașe. Cu un r 
zuliaL surpriză s-a încheiat proba < 
5900 m cîștigată de tînărul Vale 
Kotov cu timpul de 8'U”3/10. I. 
dublu succes a repurtat Boris Sten 
învingător în cursele de 500 și 3000 
cu timpurile de 42”7/10 și respect 
5'05”3/10. Proba de 1500 m a rever 
cunoscutului patinator Evgheni Griș 
cronometrat în 2’I6’’4/1O

altor întreceri 
este timpul ca 
analizeze acest

Bîkova își menține avantajul de un punct 
în meciul cu Zvorîkina

Meciul pentru titlul mondial feminin 
de șah dintre jucătoarele sovietice Eli- 
sabeta Bîkova și Kira Zvorîkina, care 
se desfășoară actualmente la Moscova, 
continuă să aibă o desfășurare echili
brată.

Cea de a IX-a partidă a meciului- s-a- 
desfășurat în nota de inițiativă a can
didatei la titlu, Zvorîkina. Ea a reușit 
să obțină avantaj după cinci ore de 
joc, Jntrerupînd în poziție superioară.

niec.HSesle de f

Ferencvaros învingătoare la Viena
Intr-un joc amical de fotbal disputat 

sîmbătă la Viena, echipa maghiară 
Ferencvaros a obținut o victorie de 
prestigiu în fața formației vieneze 
Rapid: 2-1. De menționat că echipa 
Rapid se află pe primul loc în cla
sament după terminarea turului cam
pionatului Austriei, în timp ce Ferenc
varos ocupă locul IV în campionatul 
maghiar. Fotbaliștii maghiari au 
prestat un joc de calitate, aplaudat 
la scenă deschisă de cei peste 15.000 
spectatori. Punctele au fost înscrise 
de Albert și Friedmanski 
oaspeți și respectiv Flogl.

Juventus învingătoare cu 4—0
Fruntașa clasamentului, Juventus, 

a obținut o victorie remarcabilă (4-0) 
în partida cu Roma, menținîndu-se
astfel pe primul loc. Datorită victoriei

în meciul cu Genoa (2-0)
a trecut pe locul doi

In timp ce Fiorentina 

pentru

realizate 
Internazionale 
în clasament, 
care a pierdut cu 1-0 în fața formației 
Spăl a trecut pe locul trei. O victorie 
prețioasă a realizat și Milan, care 
jucînd la Roma cu Lazio a cîștigat 
cu 1-0. In schimb o altă echipă frun
tașă, Bologna a fost nevoită să pără
sească terenul cu un scor defavorabil 
(0-1 cu Udinese). In urma acestor 
rezultate ale echipelor fruntașe s-au

290 p.; poziția în genunchi: 1. Ja- 
queline Zvonevschi (Dinamo) 287 p.;
2. Marieta 
Paraschiva 
poziția în
271 p.; 2. 
Paraschiva

Liber (Aîetalul) 284 p.; 3. 
Almășan (Dinamo) 279 p.; 
picioare: I. Sanda Caseti 
Marieta Liber 260 p.; 3.

Almășan 259 p.; Clasament

La reluarea partidei, însă, și-au spus 
din nou cuvîntul marea experiență și pu
terea de luptă a campioanei mondiale. 
După o serie de manevre foarte bine 
conduse, Bîkova a reușit să echilibreze 
jocul astfel că partida s-a dat remiză 
la mutarea 60.

înregistrat schimbări în clasament. 
Iată celelalte rezultate ale etapei 
a XHI-a : Lanerossi-Atafanta' 1-0,
Padova-Bari 1-0, Palermo-Alessandria
4-0 și Sampdoria -Napoli 0- 2.
1. Juventus 13 9 2 2 36:11 20
2. Internaționale 13 7 4 2 22:12 18
3. Fiorentina 13 7 2 4 26:14 16
4. Milan 12 6 4 2 16:10 16
5. Spăl 13 5 6 2 16:11 16

6. Bologna 12 6 3 3 18:11 15

Scoruri mari în campionatul Franței
Etapa a XXII-a a campionatului 

primei divizii franceze a furnizat 
scoruri mari, explicabile în parte prin 
disproporția de valoare dintre echipele 
puse față în față. Nu-i mai puțin a- 
devărat însă că și-au făcut loc și o 
serie de surprize cum e victoria cu 
6-0 a lui St. Etienne asupra lui Lens. 
Cele două echipe din fruntea clasa
mentului au obținut de asemenea vic
torii categorice: Nîmes-Le Havre 
4-1, Reims-Stade Francais 4-0. Șapte 
goluri s-au marcat și în întîlnirea 
Valenciennes-Nice cîștigată de prima 
cit 4-3, după ce fusese condusă de 
două ori în cursul partidei. Campioana 
Franței se resimte și ea din cauza 
programului internațional încărcat. In 
partida Racing-Angers 4-1, cel mai 
bun om de, pe teren a fost parizianul 
Heute, care a apărut în postul de 
inter stingă. Iată celelalte rezultate: 
Sedan-Limoges 0-0, Toulouse-Sochaiix

MIERCUREA CIUC 27 (prin tele
fon). Meciid Știința Cluj — Dinamo 
Tg. Mureș disputat vineri seara, s-a 
terminat cu victoria primei echipe la 
scorul de 4 — 1 (3—0, 0—1, 1—0). Au 
marcat pentru Știința: Cozan II (2) 
și Biro (2), pentru Dinamo Hollo.

Sîmbătă s-a disputat etapa a Il-a 
a „Cupei 30 Decembrie”. Au fost 
prezenți peste 2000 de spectatori. Ca
litatea jocurilor a satisfăcut pe deplin 
exigențele celor prezenți.

In primul meci Știința Cluj a în
trecut Avîntul Miercurea Ciuc cu sco
rul de 6—4 (3—2, 2—0, 1—2).

Jocul a avut o desfășurare intere
santă și prin dîrzenia cu care fiecare, 
dintre echipe și-a apărat șansele și 
prin evoluția scorului. In primele mi
nute ale partidei, tinerii 
la Miercurea Ciuc atacă

3
II

jucători de 
vijelios și 
să înscrie 

și Antal S.
Cluj inițiază 
reduce scorul 

reușesc ca în minutul 
două goluri prin Szabo 
In minutul 9, Știința 
atacuri fulgerătoare și
prin Biro, iar în minutul 16 Antal I 
egalează printr-un șut de la distanță. 
Tot el în același minut, marchează 
din nou și scorul devine 3-^2 pentru 
Știința. In repriza a Il-a Știința con
tinuă să aibă inițiativa .jocului și 
înscrie încă de două ori prin Nagy 
(min. 16) și Botar (min. lS^jJn re
priza a IU-a Avîntul revine tn atac

In U. R. S. S. se va edita 
o enciclopedie sportiv*

Editura „Cultură Fizică și Sport” din 
Moscova pregătește o enciclopedie in 
trei volume "n domeniul culturii fizice 
și sportului.

Această enciclopedie care generali, 
zează și sistematizează principalele

Primele rezultate 
din campionatele 

internaționale de tenis 
ale Asiei

CALCUTTA 26 (Agerpres). — 
26 decembrie au început la 
campionatele internaționale de 

de cîtnp ale Asiei la care parti- 
jucători de valoare din Asia și

Gal-La 
cutta 
tenis 
cipă
Europa. La această competiție parti
cipă și 5 jucători din U.R.S.S. In pri
mul tur, jucătorii sovietici au repurtat 
frumoase victorii. In proba de simplu 
masculin, Mozer l-a învins cu 2—6; 
8—6; 6—2; 6—1 pe indianul Santuka, 
iar Th. Leyus l-a eliminat cu 6—3; 
6—4; 7—5 pe Niaz UI-Latif (India). 
Jucătoarea Riazova a dispus cu 2—0 
de Apaih, campioana Indiei. Dimitrie- 
va s-a calificat direct pentru turul doi.

Toulon-Monaco 0-3,
Strasbourg 4-0,
1. Nimes

2.
3.
4.
5.
6.

Rennes-
Bordeaux-Lyon 2-2.

22 17 3 2 55:21 37
22 14 6 2 60:26 34
22 11 7 4 72:26 29
22 10 9 3 28:17 29
22 12 4 6 46:37 28
22 12 3 7 50:40 27

Reims 
Racing 
Limoges 
Toulouse 
Nice

Tottenham *•  distanțează

In etapa de sîmbătă a campiona
tului Angliei urmăritorii liderului Tot
tenham (4-2 la Leeds) au fost stopați, 
în mod surprinzător: Leicester-Preston 
2-2, Boltoii-Woiverhampton 2-1, Shef- 
fieid-Fulham 1-1, Birmingham-West 
Ham 2-0. Singură Burnley a reușit 
o prețioasă victorie în deplasare, înfre- 
cînd cu 2-1 pe Manchester United în 
a cărei formație a fost zadarnic rein
trodus Bobby Charlton. Echipa din 
Manchester vădește lin declin accen
tuat, ca și formația londoneză Arsenal 
care pierde pe teren propriu (pentru 
a patra oară consecutiv I) : 0-3 cu 
Luton. Alte rezultate: Blackpool-Black
burn 1—0, Chel se a-Newcastle 2—2 

Everton-Manchester O. 2-1, West Brom
wich-Nottingham 2-3. In cursul săp- 

Black- tamînii s-a mai jucat inecittl
burn-Blackpool 0—1.
1. Tottenham 23 12 8 :
2. Preston 23 12 6 J
3. Burnley 23 13 3 1
4. Blackburn 24 13 3 t
5. Wolverhampton 23 13 2 t

și în minutul 4 Vakar ■ înscrie. Tre 
minute mai tîrziu Avîntul marcheaz:. 
prin Hoillo. Ultimul gol al meciulu 
este marcat de către Nagy (Științ; 
Cluj) în minutul 12.

Meciul a fost foarte frumos și Avin 
tul Miercurea Ciuc (în _ care joaci 
foarte multi tineri) îi revine un meri 
deosebit în această privință.

Al doilea joc a adus pe gheaț; 
formațiile Voința Miercurea Ciuc ș 
Dinamo .Tg- Mureș. Victoria a reveni 
hocheiștilor din Miercurea Ciuc la ut 
scor categoric: 11—2 (5—0, 3—0 
3—2). Au marcat pentru Miercurei 
Ciuc: Takacs (2). Ferenczi (2), An 
drei (2), Spirer (2), Varga (1), Szabt 
II (1), Zerves (1), respectiv Vargi 
(1) și Antal (1) pentru Dinamo Tg 
Mureș.

In primele două reprize 
Miercurea Ciuc a jucat foarte 
mai ales, foarte eficace. In 
repriză dinamoviștii din Tg. 
s-au apărat mai bine și au 
atacat periculos, fapt indicat de altfe 
și de scorul strîns realizat în accast 
repriză.

Jocurile care urmau să se disput 
duminică seara au fost amînate di 
cauza condițiilor atmosferice nefave 

. rabile.

Voillț 
bine și 

ultimi 
Mure 

contra

BELA SEBOK-coresp.

norme teoretice și practice în domenii 
culturii fizice și sportului se adri 
sează atit sportivilor cit și amatori 
lor de sport.

Ea va avea 70 de capitole mari, prin 
tre care fotbal, alpinism, atletism, i: 
tor icul culturii fizice etc. De asentene< 
ea va cuprinde descrieri ale construe 
fiilor sportive, informații despre cunos 
cuți oameni de știință care au conta 
buit la dezvoltarea culturii fizice ș 
sportului.

Sportivi din numeroase țări partivt 
pă la alcătuirea materialului. Colet 
tivul de autori al enciclopedici spo< 
tive numără 1.000 de persoane.

(Agerpres)


