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....... Stoeneseu (reg. Stalin) b.ab. 
I Balaș (reg. Cluj); mijlocie mare: 
!■ Uibișan (reg. Stalin) b.p. Șt. Rdsu

cocoș: G. Popa (reg. Stalin) b.ab) II 
L. Fereșteanu (reg. Cluj); pană: A.

; Turoș
(reg. Cluj); semiușoară: N. Lupu (reg.

Ușoară: V. Sășarm (reg. Stalin)

P. Balta (reg. Sialiii), meci nul

Reportaj la Baia

Sportul, pdetenul drag simenilor leaguri ale patriei. Mii și ml: 
muncii, este bine reprezenlși aici au pășit în anul 1959 penii

urină la Cluj, victory.

T

30 decembrie 1959...
Sătmărenii se pregăte să întâmpine noul an... In puținele ore care mai 

rămăseseră pînă ia tradiiata sărbătoare a anului nou, muncitorii mineri și 
cei din industria chimică îiăceau cu bucurie bilanțul muncii desfășurate de-a 
lungul anului 1959- Cu bule, fiindcă în acest an au înregistrat noi succese 
in lupta pentru economii, ntru reducerea prețului de cost și mărirea pro- 

ducti'ritătii muncii, succesle mare importanță pentru industria țării noa,- 
rixref’

\. Lupu a cîștigat datorită rutinei. 
Tnărul Simonka i-a servit o replică 
ne.șteptat de dîrză și a trimis cu mi.il- 
V adresă numeroase directe de dreap- 

•ii Ușoară: V. Sășarm (reg. Stalin) 
b.p. A. Nagy (reg. Cluj); semânijlo- 
efe ~ .............
cu Gh. Deae (reg. Cluj); mijlocie u- 
ȘoAă: N. Stoeneseu (reg. Stalin) b.ab.

Balas (reg. Cluj); mijlocie mare: 

(reț. Cluj). Meci dirz, de un bun nivel 
tehmș in primele două reprize pugi
list i 'si împart perioadele de domi
nare. In ultimul rund însă, reprezen
tantul regiuni; Stalin a lovit mai pu
ternic și țrecis, dîstanțîndu-se în în
vingător. Semigrea : Em. loanovici 
(reg. Cluj) b.p. C. Peterman (reg. 
Stalin); grea: B, Vîlceanu (reg. Chij) 
b.ab. Ill N. Biețan (reg. Stalin).

C. GRUIA, coresp.

Reprezențiva regiunii Stalin 
a cucerit fSCu?30 Decembrie0 la box

ORAȘUL STALIN (prinefon).
,k Miercuri seara a avut loc în Trac- ... . —,------ r-

torul din localitate finala ei 30 Dragați (reg. Stalin) b.fț. N. 
e-ș-ynbrie", între seleș.ijona'regiii- „

' -.‘sîXiuj. După Lust e. Stalin) b.p. G. Simonka (reg. Cluj).
« O' primul rrieci disputat ClP lumi a cîstiorat datorită nitineî

mină în unnâ la Cluj, victor^, 
venit clujenilor cu scorul de:7. 
De data aceșstă, pișgihștn dțj. 
unea Stalin au dovedit o prega^. 
pică superioară, dar mai ales0.,.: 
sebită voință de a învinge. U 1 
adjudecat yietoria cu scorul de, 1 
cucerind totodată prețiosul trp

Cele mai. frumoase partide l 
Săram. — Verdeș, Lupu — SI 
Sibișan — Rusii și Peterman 
novici. O comportare excelența 
tinerii Simonka si loanovici 
din echipa regiunii Cluj), care 
distinși pentru cele mai frtimoas 
portari. Fără îndoială că L, 
evoluție a pugiliștilor din ti 
Stalin șl Cluj șe datorește ț 
norilor Augustin Cucuiatu ('■S- 
lm) și Florea Slanomir (reg <■>
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HRISTACHE NAUM

Știința pe primul locclasansentul primi părți 
a campi^atului Cai la hochei pe gheață

In ultima zi a anului trecutinentul primei părți a competiției se 
desfășurat ultimele meciuri din Prezintă astfel: 1. Știința 8 p; î. Di- 

: .matului de hodi^amo 6 p; 3. Constructorul 1 4 j; 4. 
a'.ui București. Cu lonstâuctwu.l 11 2 p; 5. C.C.A. (jn- 
în/egisiiale urmattâori) 0 p. De remarcat faptul ea ’>■!- 

tmele trei echipe sînt alcătuite numai 
, , „ . "lin juniori.
— Constructorul 1 »—1 (Returul campionatului Capitalei este

tunuui camp 
gheață sl ora 
prilej au fost ... 
rezidfate : Constructorul 11 
(juniori) 4—0 (2—0, 1—0. 1 
Silința ■
3-0; 2-0).

In urma acestor rezuitare,

In campionatul repu; de handbal în 7

Rapid și Știiw terminat nedeeis: 4-4 (2-1)

ua Starck, cea mat btiiiă focătoartpapf^ z-/z meCiUi ier^ a trecut 
\ apărarea Științei și va înscrie echipa sa: 3—2 pentru

Foto; Gh. Dumitru

(Wmtarefl tovarășului I. Gh. Maurer 
rostită la posturile de radio 

și televiziune cu prilejul Anului Now 
I

Cu prilejul Anului Nou, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președinte/^ 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, a rostit im 
noaptea de 31 decembrie 1959 la paid urile noastre de radio și televiziune urmă— 
ioarea caolntare

Dragi tovarăși și prieteni,
cetățeni ai Republicii Populare Romîne1

oară pe terenurile de sport, au îndră
git atletismul sau gimnastica, fotbalul 
sau natația, handbalul, voleiul și alte 
discipline sportive. In comune, în safe 
și în orașe au aoârut, ca rod al 
muncii entuziaste a tineretului. noi 
și noi terenuri de sport, întinerind 
fața vechilor așezări.

LA MULȚI ANI.™ TINERE!

Urarea aceasta e adresată clubului 
sportiv muncitoresc Baia Mare, care 
a împlinit în aceste zile vîrsta de... 
un. an. Puțin, veți fi tentați să spu
neți. Cu toate acestea, cercetând filele 
recentei istorii a clubului, veți constata 
că deși scurtă, perioada aceasta a 
oferit multiple posibilități de dezvol
tare a sportului de performanță din 
bazinul minier al Băii Mari. Angre- 
nînd. cele mai bune elemente din 8 
asociații sportive, clubul a pornit cu 
hotărîre pe drumul unei activități 
organizate, care să asigure afirmarea 
sportului băimărean. La încheierea 
primului său bilanț, GS.M. 
Mare se prezintă eu 12 secții 
mură de sport, .370 sportivi 
(140 juniori și junioare) din
maeștri ai sportului, 18 sportivi de 
categoria I, 42 sportivi de categoria 
a Il-a și 86 sportivi de categoria a 
III-a; 3185 membri susținători (coti-

(Continuare în pag. a 2-a)

Ne aflăm la sfîrșitul unui an de muncă rodnică, de realizări retnarcabiW* 
în dezvoltarea economică și soeial-culțurală a patriei noastre. In acest an, pa 
întinsul țării au intrat în funcțiune noi întreprinderi, s-au deschis noi șantiere^, 
au fost construite noi clădiri de locuit. A sporit avuția națională, prin creșterea, 
însemnată a producției industriale și agricole. Noi creații îmbogățesc patri— 
montul c ■ Ituri: noastre socialiste. Poporul muncitor a trecut în revistă cu pri
lejul celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei bogatele sale înfăptuiri,, 
exprimate ::: avintul economiei și culturii, în mersul ascendent al țării noastra 
pe calea socialismului. Ca urmare a măsurilor luate de partid și guvern a 
crescut nivelul de trai al populației. Toate acestea sînt rezultatul muncii entu
ziaste și pline de eroism desfășurate de clasa muncitoare, de țărănimea 
muncitoare și intelectualitate, rodul politicii promovate de Partidul Muncitoresa 
Romîn.

Poporul nostru are toate temeiurile să se mîndrească cu realizările sale, 
să pășească în noul an cu încredere în forțele sale creatoare, cu hotărirea de 
a dezvolta succesele obținute. Perspectivele anului i960 însuflețesc la noi în
făptuiri. Prin hărnicia și inițiativa creatoare a maselor muncitoare se vor rea
liza n55 progrese pe tărîm economic, social și cultural. Oamenii muncii treo 
pragul noului an strîns uniți în jurul forței lor conducătoare, încercatul nostru 
Partid Muncitoresc Romîn, întărind necontenit alianța muncitorească țără
nească și frăția între poporul romîn și minoritățile naționale.

Anul de care ne despărțim a fost bogat în victorii însemnate ale siste
mului socialist mondial. Tot mai puternică a devenit unitatea lagărului socia
list, s-a dezvoltat colaborarea frățească și intr-ajutorarea tovărășească între 
popoarele țărilor socialiste. Uniunea Sovietică, pășind în etapa construcției des
fășurate a comunismului, înfăptuiește în ritm rapid mărețul plan șeptenal de 
dezvoltare a țării. Succesele istorice ale Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări socialiste pun și mai mult în evidență superioritatea socialismului față de 
capitalism. In front unit, țările socialiste pășesc înainte spre noi victorii. în 
folosul popoarelor lor și al progresului mondial.

In 1959, ideile păcii și colaborării între popoare s-au impus tot mal 
mult pe arena internațională. In relațiile internaționale se observă un început 
bun de destindere a încordării. Propunerea guvernului sovietic de a se înfăptui 
dezarmarea generală și totală a cîștigat adeziunea largă a popoarelor. Nu 
peste mult timp va avea loc un eveniment de mare însemnătate — întâlnire* 
conducătorilor Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale Americii, Angliei și Franței, 
de la care popoarele așteaptă noi rezultate pozitive în dezvoltarea colaborării 
internaționale și consolidării păcii. Exprimăm speranța că prin eforturile tuturor 
forțelor iubitoare de pace, procesul destinderii va continua, problemele interna
ționale litigioase vor căpăta o rezolvare pașnică, năzuințele de pace ale ome
nirii vor fi îndeplinite. Alături de celelalte țări socialiste. Republica Populară 
Romînă va milita și în viitor pentru triumful păcii și colaborării între toate 
țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al gu
vernului Republicii Populare Romîne, al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
felicit călduros muncitorii, țăranii muncitori, intelectualii, femeile și tineretul 
țării noastre, pe toți cei ce muncesc și le urez noi succese în construirea 
socialismului, fericire și sănătate în familie, spor la muncă în toate domeniila 
de activitate, spre înflorirea scumpei noastre patrii

La raulți ani, tovarăși și prieteni 1
~r

BI N E AI VENIT, 1960!
— Instantanee din noaptea Revelionului

Ceasul Gării de Nord arată ora 11 și jumătate noaptea. Pe calea Griviței, 
trecătorii sînt tot mai rari, tot mai grăbiți.

Toată lumea urmărește rotirea acelor de pe cadranele ceasornicelor...
Ferestrele noilor blocuri sînt luminate feeric. Se aude muzică, veselie...

Auzim și zvonuri de glasuri: „Să fie cu noroc I An nou în casă nouă 1“
Urarea caldă, vestind vremuri de crescîndă fericire, se aude azi în zeci,

în mii de familii... An nou în casă nouă 1
Mai departe, alte blocuri se înalță în beton și fier. Sînt străjuite încă de

schele înalte... Pe unul scînteiază un angajament: ,,Vom reduce prețul de cost
al fiecărui apartament". Pe altul flutură biruitor, în unduirea vîntului, un steag 
roșu...

— Să trăiești, tovarășe! '
Electricianul Dumitru Hurclubaiât 

cunoscut alpinist, ciocnește un pahar 
de vin cu antrenorul secției de box. 
C. Cionoiu. Veselia este in toi. Mun
citorii de la Griuița Roșie știu să 
muncească și să petreacă.

Cu multă părere, de rău a trebuit 
să ne luăm rămas bun de la gazde... 
Plecăm mai departe... Cerul e brăzdat 
de luminile zecilor de reflectoare— Par 
linii ferate care pornesc spre cosmos- 

Trepte de marmură, hol numai mar
mură, lumini calde, odihnitoare, sim
fonie de culori. Aici se pregătesc să 
Intîmpine noul an muncitorii „Grioi- 
ței Roșii“.

Sala e imensă, strălucitoare. lin 
brad uriaș sclipește în beteală și glo-

întâmpinatau

Etapa de ieri a campionatului re
publican te handbal în 7 — faza ora
șului București — desfășurată în sala 
Floreasca a programat două meciuri 
feminine : Constructorul : — Confecția 
și Rapid — Știința.

în prima întâlnire, jucătoarele de la 
Constructorul au obținut victoria cu 
scorul de 13—8 (9—2). Jocul dintre 
Știința și Rapid a avut un caracter 
decisiv, echipa învingătoare putîndu-se 
considera ca și calificată pentru tur
neul final din Iurta februarie.

încă din primele minute ale parti
dei, cele două echipe s-att angajat 
într-o luptă dîrză, cu atacuri rapide 
de la o poartă la alta. Primele care 
au înscris au fost jucătoarele de la 
Rapid. în min. 10, Ana Starck trece 
de întreaga apărare adversă, înscriind 
imparabil: 1—0. Un minut mai târziu, 
tot Ana Starck știtează fulgerător în 
bară, iar mingea revenită la semicerc 
este reluată direct de Constanța Du
mitrescu, care înscrie spectaculos: 2—0 
pentru Rapid. Victoria părea să surîdă 
rapidistelor, care dominau evident și

(Continuare in pag. a 3-a)

Cu bucurie și entuziasm
buri. Pe estradă, muzică... Mai e un 
minut! 30 de secunde... Uriașele can
delabre s-au stins pentru o clipă— 
Doar bradul mai scînteiază. în lumi
nile lui roșii și verzi, de semafor...

— 1960 să fie cu noroc și spor I 
Să trăiască partidul nostru iubit!

Plouă cu confetti și serpentine.
— La multi ani! 1960 in pace șt 

prosperitate t

muncitorii de la Grivița Roșie noul an

Din gară, un fluierai de locomotivă^ 
Pleacă primul tren al anului 1960; 
Girului se îndreaptă către mecanicul.

AL. INOVAN. S. MARIAN 
si

V. PAUNESCU 
Foto : Gh. Dumitru

(Continuare în pag. a 2-a)



Din carnetul corespondentului BINE AI VENIT, 1960!
SE EXTINDE GIMNASTICA 

IN PRODUCȚIE

Cu doi ani în urmă muncitorii în
treprinderilor „Unitatea", „7 Noiem
brie" și „30 Decembrie" din Sighet 
au tost primii care au introdus gim
nastica în producție în regiunea Baia 
Atare. Apoi exemplul muncitorilor de 
la aceste întreprinderi a fost urmat 
si de alte colective de muncă din 
Satu Mare, Baia Mare etc. De curînd. 
gimnastica în producție a cucerit noi 
adepți: 60 de salariați ai întreprinde
rii de industrie locală „Tehnolemn" 
din Baia Mare execută acum în fie
care ,7.i exercițiile de gimnastică. Au
rel Cardoș, Francisc Treitli, Maria 
Borza, Elisabeta. Varga și alți munci
tori și muncitoare, ne-au vorbit cu 
multă însuflețire despre exercițiile de 
gimnastică în producție care îi ajută 
să lucreze cu mai mult spor.

V. Săsăranu

CROSUL ELEVILOR

La Constanța s-a desfășurat, de cu
rînd, tradiționalul cros al elevilor din 
școlile medii și profesionale din lo
calitate. Această competiție organizată 
da consiliul regional U.C.F.S. cu scopul 
de a asigura continuitatea activității 
sportive a elevilor, a reunit la startul 
ei peste 60 de tineri și tinere, lată 
cîștigătorii: Elena Criștu (Șc. medie 
tir. 2) și Ion Buiachi (Șc. medie nr. 2). 
Pe celelalte locuri s-au clasat în or
dine: Lidia Dumitrescu (Șc. pedago
gică). Virginia Cazacu (Șc. pedago
gică), iar la băieți Andrei Scofeiola 
(Șc. medie nr. 2) și Eugen Conrad 
(Șc. prof, comerț). In clasamentul ge
neral pe echipe, primul loc a fost o- 
cupat de Șc. medie nr. 2 cu 101 p., 
urmată de Șc. profesională de comerț 
— 180 p. și Centrul școlar profesio
nal — 236 p.

Merită să remarcăm munca depusă 
de profesorii de educație fizică Para- 
schiva Simkmescu (Șc. pedagogică), 
Victor Albu (Șc. medie nr. 2), Ștefan 
Biirtai (Șc. prof, comerț) și Nicolae 
ALunteanu (Centrul șc. profesional), 
care s-au ocupat cu multă tragere de 
inimă de pregătirea elevilor lor. De 
asemenea, ei au ajutat și la organiza
rea întrecerilor, spre deosebire de pro
fesorii de educație fizică Ion Cristian, 
Emilia Seeeleanu (Șc. medie nr. 1), 
Eugen Nemțeanu (Șc. medie nr. 3) și 
lori Panciu (Șc. prof. S.N.C.), care au 
privit eu superficialitate această com
petiție, prezentînd la startul ei un nu
măr foarte redus de concurenți.

E. Petre

CURSA CICLISTA „POȘTAȘUL"

Zilele trecute, cetățenii orașului Ba
cău, care se aflau pe străzile Ada 
Marinescu, I. V. Stalin, Oituz, Karl 
Alarx au privit cu interes cursa cicli- 
stă în cadrul căreia și-au disputat în- 
tîietatea lucrătorii din cadrul unită
ților P.T.T.R. din localitate. Cel mai 
bun ciclist s-a dovedit a fi utemistul 
Ion Pancu. După terminarea între-, 
cerii, concurenții și suporterii lor, s-au 
adunat la colțul roșu al Direcției re
gionale P.T.T.R. unde au pus bazele 
unei noi asociații sportive : „Poștașul".

De asemenea, în orașul nostru a 
luat ființă încă o asociație sportivă, 
căreia salariații organelor juridice din 
localitate i-au dat numele de „Stă
ruința". Sportivii din rîndurile jude
cătorilor, procurorilor, notarilor, arbi
trilor de stat, jurisconsulților și avo- 
caților își desfășoară activitatea pen
tru început în secțiile de volei, tenis 
de masă, șah și popice. Consiliul ti
nerei asociații și-a propus să mă
rească cu timpul numărul secțiilor și 
al membrilor U.C.F.S.

Gh. Dalban și Ilie Iancu

DUMINICA SPORTIVA LA SECUL

Sportivii asociației „Minerul" Secul 
s-au intilnit, de curînd, în cadrul unei 
interesante „duminici sportive" cu 
sportivii asociației „Semenicul" Va- 
liug. La șah. sportivii celor două aso
ciații au cîștigat cite trei partide, în- 
tilnirea terminîndu-se nedecis. In 
schimb,: la tenis de masă si popice, 
gazdele au reușit să obțină victoria, 
iată rezultatele: TENIS DE MASA: 
„Minerul" Secul — „Semenicul" Va- 
liug 4—0.; POPICE : „Minerul" Se
cul — „Semenicul" Valhig 223 p.d. — 
212 p.d.

Gh. Dobrescu

SPARTACH1ADA FETELOR
De curînd s-au încheiat în orașul 

Medgidia întrecerile fazei raionale a 
„Spairtăchiadei fetelor". Au avut loc 
concursuri de tenis de masă, șah, 
gimnastică și volei, la care au luat 
parte 79 de sportive din întreg raio
nul. Iată cîstigătoarele întrecerilor : 
TENIS DE MASA: Elena Cucii (Cer
navoda); ȘAH: Rodica Albii (Școala 
medie, Medgidia) ; GIMNASTICA: 
Elena Dobrin, Elena Pricop și Zoe 
■Vasile; VOLEI : Echipa Școlii medii 
din Medgidia.

Ștefan Constantin
O NOUA SECȚIE DE HALTERE 

LA TG. MUREȘ
Zilele trecute, în cadrul asociației 

sportive Știința. I.M.F. din Tg. Mureș, 
a luat ființă o nouă secție de haltere. 
Ea și-a început activitatea cu un nu
măr de 25 de tineri, care se pregătesc 
sub conducerea antrenorilor Iosif Zol- 
des și Carol Vasarhely. Sala de hal
tere este înzestrată cu toate materia
lele necesare, asigurîndu-se astfel buna 
desfășurare a antrenamentelor. Pen
tru ca această ramură sportivă să 
cunoască o frumoasă dezvoltare în o- 
rașul Tg. Mureș, asociația sportivă 
Știința a făcut un apel printre tinerii 
din localitate să se înscrie cît mai 
multi în această nouă secție.

loan Păuș
SE PREGĂTESC METODIC

Pe lingă școala medie „lacob Mu- 
reșeanu" din Blaj a luat ființă școala 
sportivă de volei, care pregătește 25 
de elevi. Antrenamentele sînt îndru
mate și supravegheate de profesorul 
de educație fizică Octavian Crișan, 
după un plan sistematic întocmit. în 
pdan sînt incluse capitole principale 
ca: însușirea de deprinderi tehnice, 
pregătirea fizică generală, orientare 
tactică, higiena sportivului etc.

loan llasașiu

(Urmare din pag. 1) 
fochistul și toți acei care, la furnale 
ori in altă parte, sînt în această clipă 
la datorie. In depărtare se sparg 
ghirlandele de lumini multicolore ale 
artificiilor.- Plecăm mai departe—

Acasă Ia ,,rapidiști"
In -casa antrenorului Bazil Marian 

s-au strîns rapidiști mai vechi și mai 
noi... Antrenorul Remus Ghiurițan, Fă- 
nică Pilote și Valentin Stănescu, ju
cători. ..Vifginica Marian, artistă la 
Teatrul Tineretului, este o gazdă idea
lă. Nimic nu lipsește ca să te simți 
bine.. Se urează pentru o comportare 
mai bimS a echipei rapidfste. Se iăti

A primit noul an în mijlocul familiei 
sale. Ce-și dorește în 1960? Discul 
aruncat de mina ei să zboare depar
te, să treacă cu cît mai mult granița 
celor 50 de metri... Continuăm druffiul. 
Unde mergem ? La..

...Casa Centrală a Armatei
Sala de marmură. In, strălucirea lu

minilor, în bogăția de culori, anul 
1960 a fost primit așa cum se cuvine. 
Sute de oameni. E greu să găsești 
printre ei pe cei căuiați. Dar iată că 
ne cheamă cineva: maestrul sportului 
Alexandru Apolzan. Este împreună 
cu soția. Alături, boxerul Victor 
Schiopu, cu familia. Prieteni... Toți 
sportivii C.C.A.-ultli sînt prieteni.

Poate pentru multi dintre elevii Școlii medii nr. 20 „Gh. Șincai" sărbătorirea 
revelionului a însemnat și primul... dans... Iată un-grup de tineri sportivi ai 

școlii

Jn HUO doresc ca echipa nzestri, 
ne spuie stoperul militar:!su se 
mențină pe același loc. Să cucerească 
camoiontul și, dacă nu mă credeți 
prea preențios, și... Cupa".

Boxeri Victor Șcîiiopu are aceeași 
dorință,dar... în domeniul său:

,1961 e ultimul an cînd mai apar 
pe rin. Aș vrea să mă retrag ca 
încă i titlu de campion-.."

Palatul Republicii...
S-;’ttriașul vâl„ăiU--«r'din alămii-’ 

Ve?fe3c ră
rite J Lt m Co,ni.
marea cepție^^wu; ■ Comifebil 
teiul Citral al i- 2,L,-I;M- cy^aaL . 
Orășenii București âNr4*—- 
lejul rclioniilur a înce-..-.

...Filele calendar, file de poveste, 
file di necuprinsa veselie a carnc.re- 
îiihiE sl răsfoite rînd pe rîr.d. Ileana 
Cosîrizta și Făt Frumos, pajul Cu- 
pklon, "enadieri, mușchetar:, cazac-, 

............... de
psgi-
• re-

înd. I
pa 

,—..., i, muscheta-:,
anotimile, bătrini demnîtai

i d.r 
și d 
!ene._ 1 

tne.-e 
mediate

curte unească, . coborki 
nile loavelor istoriei ? 
ciizitelteatreior bucureși. 
munci] studenți, elev:, 
cu cd.de abanos p’g 
bel.știgț corifetii...

...Inim aci, în marea dP'ypeE 
mism voioșie, cunoștințe ,-eclii de 
pe stiane: fotbalistul Gama de la 
Dinan București, sprinera Ioana 
LtițăȘescu, ciclistul Icn Ioniță... 
prieteai sportului ca actorul Petre 
Gheofi de la Teatrul Municipal 
(„Av.?a“).„

★
Seopie zorii unei zile noi. 1959 

a pr ștafeta lui I960. Pe ea 
tivii ștri alt înscris realiza 
search în muncă și în sno

19i pornit la drum! S-> 
vick

îe:e 
din

spor-
’ de 

rt1 
-e '

angajamente ca în I960 „Rapidul" 
să devină o ccliipri demnă de dra
gostea și încrederea ce Ic-o acordă 
ceferiștii.
PriiHre eîțiva maeștri ai sportului

Ce părere alt avea da'cii, sunind la 
ușa campioanei noastre de gimnastică 
Sonia lovan, v-ar descinde celebrul 
erou al lui Caragiale, Cațavencu, a- 
vind alături pe coana Zoițica,. proaspăt 
pregătită să meargă la „Union"? Așa 
am pățit noi. Dacă primitoarea gazdă 
nu ar fi făcut prezentările, cu greu 
am fi recunoscut pe unii dintre cei 
mai apreciați maeștri ai sportului. 
Cațavencu: baschetbalistul Emil Ni- 
culescu: Zoițica: gimnasta Elena Xi- 
culescii. Boxerul Tili Dumitrescu, un 
autentic Nero și o turcoaică: gimnasta 
Geta Dumitrescu, soția sa. -Mai de-' 
parte: un marinar. Face de serviciu 
lingă coșul... vasului. E baschetbalistul 
Mihai Nedef.

O fermecătoare uzbecă. Elena Leu- 
ște-an, ridică paharul plin (în noaptea 
aceasta și sportivii au voie să bea 
un pahar cu vin): „Pentru succesul 
nostru la Roma!“ O clipă de liniște... 
Apoi paharele se întîlnesc cu clinchet 
de clopoței: „Pentru gloria sportivă a 
patriei /" G înduri le tuturor zboară 
spre stadionul olimpic din Roma, spre 
clipa cînd se va înălța stindardul pa
triei noastre-,

...In clipa aceea, pentru același țel 
ridica paharul și atleta Lia Manolitt.

Nu e un concurs sportiv și totuși s' s-V «rf r----- 
prezentăm, fiindcă altfel greu ; .../
Dumitrescu, Al. Fodor, E N:'

Icvan, AL XedP Let-kîn

>■-. .:. Vi-i
': : Geta

Soni»

Campionatul republican pe echipe
Problema îmbunătățirii calității jocu

lui de popice a fost anul trecut un o- 
biectiv principal. Antrenorii și popicarii 
noștri s-au străduit să dea curs in
dicațiilor biroului federal. Și roadele 
mi au întîrziat să se arate : de-a lun
gul turului campionatului republican 
pe echipe a fost pur și simplu o ava
lanșă de rezultate peste 400 p.d. „Fap
tul că marea majoritate a jucătorilor 
noștri n-au precupețit nici un efort 
pentru ridicarea nivelului lor tehnic, mă 
îndreptățește să cred că 1960 ne va 
aduce performanțe și mai bune", ne-a 
spus tov. Ladislait Szocs, secretarul 
-Fed'erației romîne de popice. „Optimis
mul meu îl veți înțelege de îndată ce 

• vă voi arăta cîteva „mesaje" (n.n. ra
poarte ale. comisiilor orășenești, raio
nale și regonale) primite în pragul 
noului an, odată cu terminarea turului 
primei faze a campionatului R.P.R. pe 
echipe".

Dar mai bine să dăm cuvîntul ci
frelor. Pe primul loc în campionatul 
orașului Ploești s-a clasat formația Pe- 

. trolul cu 25 puncte, urmată de Voința 
(24 p.), Rafinăria nr. 1 (23 p.) și 
-Victoria IDTPP (18 p.). Petroliștii au 
realizat de-a lungul a 9 jocuri o me- 
jdie de 2.360,8 p. Media realizată de 
iacoastă echipă arată că ea are jucă
tori de forțe sensibil egale. In clasa- 

. mentul celor mai buni popicari conduce 
jucătorul Enache Albu (Petrolul) cu 
media de 409,22 p. (9 jocuri). De a- 
Țemenea un număr de 24 jucători au 
Țe-ișit să depășească granița celor 
100 p-d.

De asemenea, merită calificativul 
bine și jucătorii din Orașul Stalin, 
Carol Zombori, Balaș Orban, Ion Ilieș, 
Dumitru Nicoară și Gh. Rcștemeanu 
care au trecut în acest campionat de 
mai multe ori limita celor 400 p.d., 
cel mai mare procentaj individual fiind 
realizat de jucătorul Gh. Reștemeanu. 
El a doborît din 100 bile mixte 428 
popice. Primul loc în clasament este 
deținut de echipa Strungul, urmată 
de Aripile G.F.R. și Metrom.

La Tîrgu Mureș în turul campiona
tului conduc Voința în seria I 
și Fabrica de zahăr în seria a II-a. 
In clasamentul celor mai constanți ju

cători conduce Karoly Soos (Fabrica 
de zahăr), care a realizat din trei 
jocuri o medie de 429 p.d. El este 
urmat în ordine de Iosif Mihai (Fabri
ca de zahăr) cu 420 p.d., Pal Kosegi 
(Voința) cu 412 p.d., Dominic Baiho 
(Voința) 411 p.d. și St. Beretzki 
(C.S.M.) 406 p.d. Ne, oprim aici pen
tru că lista popicarilor care an obținut 
rezultate valoroase este foarte lungă.

Pentru astăzi v-am prezentat doar 
cîteva aspecte descrisă în trei rrpoarte 
care ne-au făcut cunoștință cu echipele 
campioane ale turului primei etape a 
campionatului R.P.R.

HIPISM
REZULTATELE ALERGĂRILOR 

DE IERI

Noul an hipic s-a inaugurat ieri la 
Băneasa-Trap, în condițiuni excelente. 
Timpul a fost minunat, programul a- 
tractiv și asistența neobișnuit de nu
meroasă.

Cele 8 alergări au fost disputate de 
76 concurenți, dînd o medie de parti
cipare deosebit de ridicată pentru mi
tingul de iarnă.

Alergarea principală a fost Premiul 
Argeș, care a revenit armăsarului Lus
tragiu. Concurenți din prima categorie 
au mai participat la Premiul Arad, în 
care armăsarul Baltag s-a clasat pri
mul după o luptă prelungită.

Dintre ceilalți cîștigători merită o 
mențiune Rimnic, Garoafa și Zara.

REZULTATELE TEHNICE 
SÎNT URMĂTOARELE ’

I. Zara (Solcan), Adonis, Harpagon. 
Cota: 36,90 - 142 lei.

II. Rîmnic (Mihăilescu), Romică, Bu
lan. Cota : 5,40 - 72,80 - 176,90 lei.

III. Tulipan (Onache), Himera, Spic. 
Cota : 12,80 - 63,80 - 37,60. Ordine tri
plă : 359,60 lei.

IV. Dafin (Niculae Gh.)> Nerva,- Uto
pist. Cota : 5,50 - 21,40 - 59,10 lei.

V. Garoafa (Borlescu I.), Caliban TI,. 
Nărăvaș. Cota : 4,80 - 226 - 24,80. Or
dine triplă : 495,3'0 lei.

VI. Lustragiu (Mihăilescu), Tarcău, 
Omar. Cota : 11,49 - 127,50 - 53,40 lei.

VII. Baltag (Avram G.), Hrisov, Her
mes. Cota : 4.30 - 51,80 - 41,70 lei. Or
dine tripă : 948.40 lei.

VIII. Delicioasa (Dinu Tr.), Winetu, 
Elegant. Cota : 7.70 - 76.10 - 123.50 lei.

Viitoarea reuniune va avea loc. pe 
hipodromul Băneasa-Trap duminică 10 
ianuarie 1960 la ora 10.

Reportaj laaia Mare
(Urmare din

medie fanară

• • •

înființate noi centre de 
pentru juniori și copii 1a 
gimnastică, fotbal și schi, 

_ .... și mai substanțial .sprijin 
'ațiilor sportive aderente prin tri-

- , erea tehnicienilor clubului care să 
te consiliile asociațiilor- sportive în 

•■pnizarea și desfășurarea competi-
. j;pr etc.
... ’ -aza materială și situația financiară 
' clubului vor fi îmbunătățite prin: a) 

■ .,i-irea numărului de membri susțină- 
.Ei de la 3185 la 4000 și a valorii 

2„dii de cotizație la 25.000 lei lunar; 
4 folosirea la rnaxiuium 
active si mărirea sumelor atragă în jurul nou organz.ițn . . -

Păg. 1) s, vor fi 
renament 

! ; chet, box, 
; da un

zațiă ____
centre de fun-ori și co.:: a 
volei, tenis de masă), o ■. _ ■
în continuă creștere și o s::.: 
nanciah excedentară.

Fără îndoiala că aceste r 
se datoresc îndrumării pe: 
care clubul a primii-o din pă
gânelor de partid, bunei orga: 
activității și succeselor reper; 
reprezentativele clubului în coi 
ile oficiale. Ducînd o temeinică . .. ^,.vvv

,politică, consiliul , clubului a re::si folosirea la maviT^'.X/ ,c| luI,ar; 
atragă în jurul noii organizații Mive și mărirea sumeîor"nr™26-01" 
five un important număr de me1 închirieri de la Oonnn ip „rn™ 
susținători. Comportarea discipi; c) sporirea încasăritor°ri? u35;??0 
a sportivilor, creșterea <

-v. -ci ia 3O.UUU
c) sporirea încasărilor de la ma- 

„ . ................ continuă£estatiî sportive de la 120.000 lei ia
nivelului de ’pregătire a formațiiȘs.te lpO-OOO lei prin organizarea ju- 
victoriile obținute în competiții - eE!oasȘ a întrecerilor și prin creșterea 
de fotbal a a iun- în ii.nala aleslrțel sportive a reprezentativelor 
R.P.R. ediția 1958/59 și a obțiftOului. . _
victorie si patru meciuri egale lata deci ca, anahzînd cu simț de 
tîlnirile internaționale din aceisl?nndere situația existentă, au fost 
echipa de lupîe a realizat 8-f‘SIIe n°i căi de sporire a veniturilor.
Motor" Zella-Mehiis din R-D.<!ra vor contriom la dezvoltarea eu 

atleti juniori s-au calificat în frJe proprii a activității sportive din 
campionatului republican, echirf^ul clubului.
baschet și handbal au cuceri CE, MA, B(JNl sp0RT[V1 
loc în campionatul regional, eJI ,,,,,,
volei s-a calificat în-categoria 1 CLUrSULUI
au mențimit treaz interesul primului an de activi-,
susținători fața de C.S.M. c)ubul a a]că{uit ]fsia ceIor {
Astfel, avînd sprijinul moral Llnl 10 sportivi ai săi, pe care o re- 
terial al numeroșilor memiri froducem mai jos: 1. Vlad I (fotbal)" 
tori, clubul a putut obține rmt Gergely III (fotbal), 3. Agîrbiceamî- 
noi succese, care au _ comriculvolei), 4. Ardeleana (lupte), 5. Dohi 
la consolidarea bazei sale ollupte), 6. Wav-rec (popice), 7. Iakab 
tocice. baschet), 8. Maria Startz (atletism)!'1

PROIECTE PENTRU NOU. Butcovici (handbal), 10. Szilagy 
Consiliul Clubului Sportiv

resc Baia Mare (președinte ț?-Up,a , - a"ab au v11' d®- 
vicepresedinți ing. G. Kishefupi la alcătuirea acestei liste, pentru' 
P. Vlad și I. Retezau, secreițeIe Jy fecijrl' căndidînd a.proa-pe 40 
na) a analizat posibiiilnine fP°rțlvl-,Thiînd seama de proiectele 
si a propus ca în nou! an săgidraznețe, dar reale, pe care C.S.M.' 
cu forțe proprii noi succese. A>aia mare și le-a propus pentou noul 
ridicarea Ia un nivel superictan, sugerăm ca la alcătuirea listei din 
sului de instruire si ar.-rer<-i°scem'brie 1960 numărul sportivilor in- 
mărit considerabil' număr-,' s.a f'e mărit la... 100! Sau chiar
cHsifva'i, p: : . ■ . . - 3 J?:31.
proporție dintre diferitele ca ie dorim succes deplin 1

victoriile obținute în competiț 
de fotbal a ajuns în

cd.de


Ciclismul poate avea 
puternică bază de mase!

rgil Mormocea nu are nevoie de 
rezentare specială pentru* cititorii 
■i. Scopul vizitei pe i-am
-o a fost acela de a primi- răs- 

L la - întrebare : w$are
ca^cp tn

'^tegorii de vîrstă, apoi la organizarea 
întrecerilor pe școli, asociații sporti
ve etc. In fiecare duminică dimineață 
— cînd timpul va fi favorabil — o 
comisie specială de arbitri va sta la 
startul întrecerilor anunțate din timp 
pentru a face înscrieri, pentru a-i în
druma și sfătui pe tinerii participanji. 
Astfel’vor deveni tradiționale și locul 
de start și data (în fiecare duminică 
dimineața). Activiști din comisia 
noastră de ciclism vor vizita asocia
țiile sportive din întreprinderi, uzine, 
școli, instituții și vor conlucra cu res
pectivele consilii pentru inițierea unor

teresează rezolvarea pozitivă a aces
tei probleme și în orașul nostru. 
Brăila, în anul 1960 vom organiza 
aici o intensă activitate pentru pose
sorii bicicletelor de oraș. Ne-atn gîn- 
djt întii la împărțirea tinerilor pe ca-eți că sin ciCfis»«^A8^ a 

I3 eZdeWt aceasta r -fră.

- să-i
nostru

! Mormocea — 
ibă o puternică 
înt de acord cu 
litate — afirmă 
(nui puternic rezervor de cadre 
îeapărat nevoie de Un bogat 
de biciclete speciale. Ciclismul 
de multă vreme îndrăgit de ti- 
Mii și mii de tineri 

le biciclete de oraș și 
umărul lor va crește 
ată că dp' altfel am 
:a mai ^importantă a 
r^fe^îfori au procedat greșit în- 
ndu-i pe tineri numai spre prac- 
i ciclismului pe biciclete spe- siguranță sute de participant la star- 
De ce nn s-ar desfășura con-

i pentru biciclete de oraș? Este 
nevoie pentru toți tinerii de bi- 

speciale pentru a face ciclism? 
Ciclism se poate face, foarte 
pe biciclete de oraș! Trebuie 
să-i atragem pe tineri la con- 
R să organizăm o inteiesantă 
itinuă activitate competițională. 
ile de ciclism din orașe și ra- 

. pot întocmi calendare sportive, 
ganiza întreceri care să devi

ate. Și pentru că ne in-

âtfa'' rezolvarea.,
— ne-a spus 
poate și trebuie 
bază de mase, 

i cei care — din 
. că pentru crea-

sint pose-
în viitorii , _ . - . . - - ,
considera- întreceri care să fie dotate cu cupe, 
atins par- ~ 
problemei.

De asemenea vom organiza întreceri 
pe etape: asociații, inferasociații, 
oraș. Această metodă nu poate da 
greș. La sfîrșitul anului vom avea cu

tul întrecerilor. In afară de faptul că 
vom’ contribui efectiv la dezvoltarea 
sportului de mase, vom crea și un 
permanent rezervor din care vom pu
tea selecționa elemente talentate pen
tru ciclismul de performanță".

Inițiativa este foarte bună. De alt
fel după cite știm și în intenția fede
rației de ciclism stă -dezvoltarea aces- 
tor genuri de concurs, așa incit dru
mul este favorabil pentru realizarea 
bazei de mase în ciclism.

HRISTACHE NAUM

La stârcitul sezoaiulai 1959

Despre performeri și norme olimpice

ATLETISM

Cuprinzînd numai performanțele ob
ținute în bazine de 50 m> listele 
Celor mai buni zece înotători din țara 
noastră în anul 1959 ar fi putut vedea' 
lumina tiparului spre sfîrșitul luî oc
tombrie, adică nu mult timp de la în-, 
clieierea sezonului competițional de 
vară. Nemulțumiți,- parcă, cu' observa
ția principală (nici o normă preolim- 
pică atinsă!), desprinsă Ia o simplă 
lectură a rezultatelor realizate de cei 
mai valoroși înotători în anul preo
limpic — am așteptat luna decembrie 
(ultimul obiectiv competițional impor
tant al anului: întîlnirea București — 
Budapesta) .și... așteptarea nu he-a 
fost in zadar. Unele rezultate, obținute 
atunci îri bazin de 33 m, chiar dată nu 
aveau să afecteze cu nimic listele ce
lor mai buni zece performeri reușeau, 
în schimb, să readucă un optidiism 
justificat printre selecționeri, o încre
dere în posibilitățile unor înotători 
fruntași ai națației noastre și o poftă 
de muncă prielnică unor rezultate și 
mai valoroase î'n acest an olimpic, în 
care abia am pășit. Și iată cum, în 
focul acelei concluzii descurajatoare 
(nici o normă preolimpică' atinsă), se. 
impune acum o alta, mai optimistă, 
mai rezonabilă față de prestigiul pe 
care natatia noastră începe să și-l 
câștige și pe plan internațional; o con
cluzie, care ar suna cam așa : cel pu
țin doi înotători (M, /Mitrofan și AI. 
Popescu) și șapte jucători de polo 
și-au... acontaf, deocamdată, biletele de 
drum pentru Roma.

Intr-adevăr (vă mai amintiți?), Mi-

Atletismul mondial în anul preolimpic 1959 (VIH)

Ingrid Wâchter (Știința Buc.) revelația sezonului 1959 
lația sezonului competițional 
„Venind de departe", de pildă, 
performanțe în jurul lui 6 minute pe 
400 m liber, ea s-a apropiat foarte 
mult de cele două norme 5:12,0 (1959) 
și 5:10,0 (i960), oprindu-se, deocam
dată, la timpul de 5:14,2.

Privite și prin a Mă prismă, listele ce
lor mai buni zece înotători ne oferă, 
firește, și alte concluzii: astfel apare 
evident asaltul continuu la porțile nata- 
ției de performanță efectuat de Sanda 
Iordan, Măriuca Rotaru, Tiberiu Rînea 
sau de foarte tinerii Anca Trohani, Ion 
Condiescu, Mircea Eăprăresca, Liviu 
Berea, Mihai Cerchez, Adrian Nicolati 
(București), Robert Ladner (Timișoa
ra), Mihai Potoceanu, Heinrich Pischi. 
Ditta Langer (Reșița), Eva Nagy ți 
Maria Klosz (Tg.’Mureș). Saltul ca
litativ al națației noastre este reflectat 
și de cele 
repartizate

și Al. Popescu au reușit intr-o

Cele mai bune rezultate 
aruncarea suliței și a ciocanului

. jiriție neașteptată în fruntea lis- 
■“lormerîior mondiali în proba de 
Jsa suliței a foșv aceea a amerr- 

Al. Cantello, care fără alte re- 
... ^anterioare de prim fang, a reu- 

ioboare recordul lumii cu 86,04 
' prmanță sa nu a fost însă con- 

i de alte rezultate de o valoare 
.jă.

i toți aruncătorii, cel mai cons- 
toate concursurile a fost și în 

,i atletul polonez Janus .
îeușit cu 85,56 m un nou record 
Isat.e.

trofan și Al. Popescu au reușit intr-o 
singură săptămînă (29 noiembrie — 5 
decembrie) ceea ce nu... s-au străduit 
să realizeze în 11 luni : să fie incluși 
în lotul olimpic, datorită unor perfor
manțe care spun chiar mai mult decît» 
normele respective. Mitrofan, fără să fi 
fost „solicitat" de vreun adversar, a 
înotat distanța de 200 m bras în 
2:39,3 (și numai după o săptămînă îil 
2:40,1), iar Al. Popescu, creditat cu 
timpul de 2:25,2 pe 200 m fluture, 
și-a depășit larg cea mai bună per-, 
formanță a sa: 2:29,9 — (Melbourne, 
30 noiembrie). Așa cum am mai scris, 
aceste două performanțe fiind realizate 
în bazin de 33,33 m echivalează în 
bazin de 50 m cil timpul de 2:40,7 pe 
200 m bras, pentru Mitrofan, și cu 
2:26,0 pe 200 m fluture, pentru Al. 
Popescu.

Spuneam mai sus că în afară de 
Mitrofan și. Al. Popescu normele preo- 
limpice ar mai fi accesibile și altor 
înotători, printre care Ingrid Wâchter, 
Maria Both, Adrian Oanță și Cornel 
Mocanii. Reușind să-și înscrie numele 
pe tabela recordurilor republicane în 
toate probele aparținînd stilului craul 
I. Wâchter este, fără îndoială, . reve-

19591 
de Ia

94 de recorduri republicane 
astfel :

masculin feminin Total

,1
Seniori 9 K 25
Juniori cat. I 12 16 28
Juniori cat. II 9 20 29
Copii 9 3 12

G. NICOLAESGD

raon-

Sidlo,

toarta bun în ierarhia 
iruncătorilor de suliță îl ocupă 
ul anului 1959 reprezentantul 

. istre Alexandru Bizim care a
două concursuri rezultate de 

o m (la campionatele republi- 
1 m șl la Jocurile Balcanice

bei ...Ț^rativ, evoluția
î ■ 1.u mii :

primilor

Cantello Sid’o--------------
53,09

— 58,76
67,88

57,21 68,42
64,55 80,15
66,75 79,03
74,76 80.09
75,15 <33,66
71,29 82,98
75,98 81.97
86,04 85,56

: continuu progres a fost tînă- 
. pător de ciocan Vasilii Ku

ra re eu 67,92 m a realizat un 
rd european. De remarcat că 

. rea ciocanului atleții sovietici 
. superioritate evidentă, ocupînd 

' din cele 27 ale clasamentului

>RUNCABEA SULIȚEI
)UL OLIMPIC : 85,71 E.
Norvegia), Melbourne 1956

'71,29) Alfred Cantello 
(S.U.A.)

!-82,98) Janus Sidlo (Polonia) 
-75,63) Knut Frederiksson 

(Suedia)
N ) William Alley (S.U.A.) 

1—83,73) Vladimir Kuznețov 
(U.R.S.S.)

-80,60) Michel Maquet (Franța) 
H74,00) Carlo " ’ — -
-80,09) Klaus

■ -68,41) ''

-72,03)

-83,34)

-81.47)
’•78,12)

73,52)

)

■73,27)
73,97)

<74,60)

74,32)

77,65)
-î “
h,i5)

?2,94)

Ț4,8S)

1,45)

1'5.61)
4,81)

Alley

(U.R.S.S.)

Da-

JANUS
(69,99-68,84) Eckart Zugehor 

(R.D.G.)
(82,49—84,00) Egil Danielsen

(

S DE MASĂ I

Cupa 30 Decembrie"

Lievore (Italia)
Frost (R.D.G.)

Alexandru Bizim
(Romînia)
Charli Vallman
(U.R.S.S.)
Viktor Tîbulenko
(U.R.S.S.)
Franklin Held (S.U.A.) 
Olavi Kauhanen 
(Finlanda)
Walter Kriiger
(R.D.G.)
Wladyslaw Nikiciuk 
(Polonia)
Erich Ahrend (R.D.G.)
Gyula Kulcsar 
(Ungaria)
Weikko Laine 
(Finlanda)
Willy Rasmussen 
(Norvegia)
Zbigniew Radziwono- 
wicz (Polonia)
Viktor Ovcinik
(U.R.S.S.)
Viljo Janhunen 
(Finlanda)
Attila Petovari 
(Ungaria)
Giovanni Lievore 
(Italia)
John Fromm (S.U.A.) 
Luit.pold Mayer 
(R.F.G.)

(R.D.G.)
’ __ i

(Norvegia)
—69,74) Ghenadii Samoilov 

(U.R.S.S.)
1955 1956 1957 1958

0 
0 
0
0
1
1
1
3

Media rezultatelor 
atleți. din :

peste 85,00 m 
84,00-84,99 m 
83,00-83,99 m 
82,00—82,99 m 
«1,00-81,99 m 
80,00-80,99 m 
79,00-79,99 m

1 0
0 1
2 3
1 1
1 1
1 3
3 0
9 9

celor mai

lume
78,379
81.818
81,852
80,813
82,117

CIOCANULUI 
€3,19 H.

o 
1 
o
1
3
1
2

1959
2
0
0
3
1
2
7

8 15
buni 10

SIDLO
64.09
63,92

63,92

63,89

63,85

(63,78-61,34) Oleg Kolodii (U.R.S.S.;
(63,13—60,68) Alexei Boltovski

(U.r..2.“ 
(66,80—66,70) Mihail ________

(U R S S ) 
(60,96-56,27) Heinrich Thun

(Austria)
(63,72-62,33) Kresimir Racici

63,62 (63,30-63,25) furii
63,61 ------  " '
63,48
63,35

63,03

62,97

(U.R.S.S.)
. ........... Krivonosov
(U.R.S.S.)

(Austria)

.)

(Iugoslavia) 
Z_1.11 " ' '
John 
Guy 
Oddvar Krogh 
(Norvegia) 
Jozsef Csermak 
(Ungaria) 
Josef Malek 
(Cehoslovacia)

Sibalov 
Lawlor 
Husson

U.R.S.S.) 
(Irlanda) 
(Franța)

1955
1956
1957
1958
1959

. ABUNCABEA
RECORDUL OLIMPIC :

nolly (S.U.A.), Melbourne 1956
67,92

67,88

65,97

65,72

65,61
64,95

64,83

64,48

64,26

64,23

Europa
77,113
80.732
81,517
80,781
81,209

Con-

(66,34—63,64) Vasilii Rudenkov 
(U.R.S.S.)

(68,68—65,91) Harold Cannolly 
(S.U.A.)

(63,12-60,95) Birger Asplund

(64,10—62,38)

(65,09-64,22)
(62,90—64,56)

(66,66-64,36)

(64,07-62,63)

(65,00-64,27) Iurîi’ _______
(U.R.S.S.)

(66,13—63,18) Anatolii Samoțvetov

(U.R.S.S.)

(S.U.A.)
A1“E11J

(Suedia)
Gyula Zsivotzky 
(Ungaria)
Tadeus Rut (Polonia) 
Michael Eliis
(M. Britanie)
Feodor Tkacev
(U.R.S.S.)
Olgierd Cieply 
(Polonia)
’ ’' Nikulin
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

(84,59—60,93)
(62,72-61,87)
(60,96-56,53)

(61,95-62,00)

(62,37-60,06)

(60,06—56,45) Ghenadii Kondrașev

Competiția de tenis de masă „Gupa 
30 Decembrie", desfășurată acum câ
teva zile la Oradea, s-a încheiat cit 
victoria Angelieăi Rozeanu și a lui 
Paul Pesch. Concursul de la Oradea 
a constituit și un prilej de verificare 
a membrilor loturilor republicane îna
intea întîlnirilor internaționale care vor 
avea loc în perioada ce urmează.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : SIMPLU FEMEI: sferturi de 
finală: Mariana Barasch — Ella Con
stantinescu 2—1 (—22, 19, 18), Marta 
Tompa — Maria Alexandru 2—0, Geta 
Pitică — Gatrinel Folea 2—0, Angelica 
Rozeanu — Marfa Biro 2—0; semifi
nale : M. Tompa — M. Barasch 3—0 
(13, 13, 9), Angelica Rozeanu — Geta 
Pitică 3—2 (13, 5, —13, —18, 18): 
finala: Angelica Rozeanu — Marta 
Tompa 3—1 (21 — 12, 21—8, 13—14, 
16-4); SIMPLU BĂRBAȚI: semifi-, 
nale: Pesch — Naumescu 3—0 (21,s;
15, 7), Bottner — Iscovici 3—1 (15, 
8, —20, 17); finala: Pesch — Bottner’, 
3—0 (14, 16, 15).

DUBLU FEMEI: semifinale: Ange-* 
lîca Rozeanu, Ella ~ 
Maria Alexandru, Mariana 
3—1 (20, 17, —16, 17), Geta Pitic. 
Catrineî Folea — Maria Biro, Marta 
Tompa 3—0 (14, 10, 11); finala: An
gelica Rozeanu, Ella Constantinescu— 
Geta Pitică, Catrinel Folea 3—1 (12,
16, —22, 17).

DUBLU BĂRBAȚI: semifinale: Bott-

ner, Naumescu — Tripa, Spitz 8—0 
(15, 13, 18), Pesch, Iscovici — Mo- 
tancea, Ionescu Soare 3—0 (13, 13, 
9); finala: Bottner, Naumescu—Pesch, 
Iscovici 3—0 (15, 17, 6).

DUBLU MIXT, semifinale: ElIaGon- 
s.țantinescu, Bottner — Geta Pitică, 
Iscovici 3—1 (13; —14, Si 19), Folea, 
Naumescu — Angelica Rozeanu, Pesch 
3-2 (-17, 20, 14, -14, 12); finala: 
Ella Gonstantinescu, Bottner — Folea, 
Naumescu 3—0 (18, 14, 17).

Clasamentul general al „Cupei 30 
Decembrie": 1. Constructorul București 
103 p, 2. Voința București 77 pț 3. 
Progresul București 65 p, 4. Orădeat 
40 p, 5. Progresul Sluj 39 p, 6—7. 
Voința Satu Mare și Timișoara 8 ț%, 
8. Petrol Chimie București 6 p, £ 
Dinamo Baia Mare 2 p, 10. Suceava 
0 p.

1

Constantinescu —
Barascîi

ți au

63,01

(U.R.S.S.)
62,86 (60,62— ) Jurii Bakarinov

62,77 (61,38—61,76)
(U.R.S.S.)
Horst Niebisch

62,69 (60,50—57,88)
(R.D.G.)
Stanislav Vozniak

62,48 (58,03-62,07)
(U.R.S.S.)
Sverre Strandli

62,33 (60,74-60,33)
(Norvegia)
Romnald Klim
(U.R.S.S.)
1955 1956 1957 1958 1959

peste 67,00 m 0 2 0 2 2
66,00—66,99 m 0 0 1 4 0
65,00-65,99 m 0 2 1 2 2
64,00—64,99 m 10 6 7 6
63,00—63,99 m 13 4 5 10

2 7 12 20 20
Media rezultatelor celor mai buni 10

atleți ' din :
lume Europa

1955 61,777 61,421
1956 64,657 63.667
1957 64,657 64,201
1958 66,123 65.361
1959 65,585 65,206

ROMEO VILARA

f^’onosport
Iată cum arată un buletin 

rezultate de la concursul Nr.
I. Elveția (B) —Italia (B)
II. Angers—Reims
III. Strasbourg—Racing
IV. Toulouse—St. Etienne
V. Lens—Nice
VI. Lyon—Sochaux
VII. Bordeaux—Nimes
VIII. Sedan—Toulon
IX. Limoges—Rennes
X. Monaco—Le Havre
XI. St. Franțais—Valenciennes
XII. Ales—Lille

CU
1:

12

2
1

1
1
1
2
2
2
2
2
1

La acest concurs s-au depus 
proximativ 335.C00 variante.

a-

(Urmare din pag. 1)

căror atacări, rapide ji variate, 
puteau’TL oprîfe, «fi în idfimrii fe- 

din aatț Sin 
îtui
Hnt* echM-

ale 
nu r____ _  _ _______ .
stanță de Irina Nagy. — 
formă excelentă. Sflreî Sf&i 
însă, jucătoarele <fe la Ș 
brează jocul și după ce Aurora JBctt- 
leseu ratează un „7 nieiri" — ușor 
acordat — (min. 17), Iffîde Roth mar
chează, redttcînd din handicap: 2—

La reluare, jocul este foarte dinoJ 
mic. In min. 24 Aurora Niculescu e-: 
galează: 2—2. Din acest moment me
ciul devine și mai interesant Pe rînd. 
Ană Starck’ (min. 29), Elena Jianu 
(min. 35) și Constanța Dumitrescu 
(min. 37) înscriu, scorul devenind 4—3 
pentru Rapid, iar atunci cînd nimeni 
nu mai credea că victoria va scăpa 
rapidistelor, Aurora Niculescu înscrie 
din nou (min. 40) și jocul se termină 
la egalitate: 4—4. Rezultatul final este 
deosebit de merituos pentru Știința, 
care a evoluat în acest meci fără 
trei jucătoare de bază (Aurelia Szoke, 
Elena Pădureanu și Jozefina Ștefă- 

1 nescu).



Selecționata de handbal în 7 
a orașului București la turneul 

de la Berlin

In fotografie, jucătorii echipelor participante la tradiționalul turneu-fulger 
de la Berlin

In ordine, de sus în jos, selecționatele Leipzig, Berlin (cîștigătoarea turneului), 
Zagreb, București, Malmo și Helsinki

După cum se știe, selecționata mas
culină de handbal în 7 a orașului 
București a participat la tradiționalul 
turneu-fulger de la Berlin, organizat 
de federația de specialitate din R. D. 
Germană. Amănunte asupra evoluției 
handbaliștilor noștri (echipa noastră a 
ocupai locul II! după formațiile ora
șelor Berlin și Leipzig și înaintea se
lecționatelor orașelor Zagreb, Helsinki 
și Mâhnii) ani aflat, la întoarcerea lo
tului nostru, de la antrertorul federal 
Nicolae Nedef.

„După primul joc, în care echipa 
noastră a întrecut de o manieră cate
gorică selecționata orașului MahnO 
(10—4), toată lumea, inclusiv delega
ția noastră, era încredințată că vom 
cîștiga. Și, poate tocmai acest lucru 
ue-a costat cel mai mult pentru că, în

Meciurile cu reprezentativa, Uniunii Sovietic
un bun prilej de verificare a jucătorii^' ~^r{ vo,

r 3 J SoVief.-
■*-».«« ft 

al doilea joc. Dinu e spo;
i-am revăzut pe Fasahov (aceia 
cător subtil, care n-a putut îi ntc» 
blocat de sportivii romîni), Ces 
Mondzelevski și Kovalenko. In 
cătorî tineri (Libinș, 
foarte tineri ( 
Agaev, Poiarhov), cu 
tre cele mai frumoase.

Voleibaliștii și voleibalistele au in
trat în anul campionatelor mondiale. 
Este firesc ca în toate țările pregătirile 
să înceapă încă de pe acum.

In acest scop au fost organizate și 
recentele întîlniri dintre reprezentativele 
R.P. Romtae și Uniunii Sovietice.

Cele patru meciuri și-au atins scopul. 
Constatările făcute cu 
alcătui un punct de 
pregătirile viitoare.

ȘASE JUCĂTOR!

acest prilej pot 
plecare pentru

al doilea joc (cu selecționata orașului 
Leipzig) după un început bun (ta 
pauză 2—1), jucătorii noștri nu s-au 
mai concentrat suficient, au ratat con
secutiv cîteva ocazii bune de la semi
cerc și — în plus — contraatacurile 
handbaliștilor germani au fost necru
țătoare. Astfel, scorul a devenit egal 
2—2, apoi 4—2, 5—3 în favoarea echi
pei adverse și... pînă cind să ne re
venim, partida a luat sfîrșit. Astfel, 
echipa germană s-a calificat pentru fi
nală, iar noi a trebuit să ne mulțumim 
cu un joc de băraj pentru locul 3. 
în această ultimă partidă am întîînit 
echipa Zagrebului (învinsă la riadul ei 
cu 6—4 de formația Berlinului). Hand- 
baliștii noștri au câștigat cu 9—6“ — 
a încheiat antrenorul federal Nicolae 
Nedef.

IN FORMA 
EXCEPȚIONALĂ

Roman și Corbeanu (trăgători prin
cipali), Nicolau și Păunoitt (trăgători 
secunzi), Dragau și Cherebețiu (ridică
tori) au fost folosiți cu deosebit suc
ces în primul meci cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, pe care echipa noas
tră l-a și cîștigat cu 3—0. Jocul lor, de 
înalta factura, a fost rezultatul unei 
bune pregătiri tehnice, tactice și fizice, 
asigurată de N. Sotir și V. Surugiu, 
cei doi antrenori ai lotului.

Cei șase jucători, avînd și o bogată 
experiență în jocurile internaționale, 
au știut să rezolve cu succes situa
țiile ivite de-a lungul celor trei seturi, 
antrenorul trebuind să intervină de 
foarte puține ori.

La fel de îmbucurător a fost și fap
tul că majoritatea celor șase jucători 
s-au dovedit la fel de buni atît în atac 
cît și în apărare: Drăgan a tras cu 
dezinvoltura unui trăgător experimen
tat, Cherebețiu a punctat cu succes, la 
fileu, în timp ce Păunoiu, Corbeanu 
și Nicolau au menținut în joc mingi 
care păreau iremediabil pierdute. Doar 
Roman a avut unele „scăpări" în linia

în cadru! aceluiași set. E suficient să 
amintim faptele petrecute în setul ai 
cincilea. Echipa noastră, care termi
nase în forță pe cel anterior, a condus 
pînă spre sfîrșit cu 4—1, 5—2, 9—4, 
10—6, 12—8. Socotind meciul ca și 
cîștigat, jucătorii au jucat neatent și 
au slăbit ritmul de joc. Oaspeții și-au 
dat seama de acest lucru și, în urmă 
unui admirabil efort de voință, au re
dus imediat diferența (13—12), au 
egalat și, în cele din urmă, au cucerit 
victoria cu 15—13!

P-to : Gh. Dur

Motidzeleyski. și Cesnokov vor bloca mingea trasă de
R.P. Romină — U.R.S-S. 2—3)

MIRCEA

SCURTE ȘTIRI
MILANO (Agerpres). —
După cum transmite agenția France 

Presse, sîmbătă dimineața a încetat 
din viată în orășelul Tortona cunoscu
tul ciclist italian Fausto Coppi, fost 
campion mondial, de mai multe ori 
învingător în Tururile Italiei și Fran
ței. Coppi a suferit de o congestie- 
oulmonară cu complicații nemaiputînd 
fi salvat de medici. El moare în vîrstă 
de 39 de ani.

♦ DUPĂ 12 PARTIDE scorul a de
venit 8—4 în favoarea campioanei 
mondiale de șah Elisabeta Bîkova, in 
meciul pe care-1 susține cu Zvorîkina. 
Pentru a obține victoria, Bîkova mai 
are nevoie de o jumătate de punct.

♦ PENTRU A DOUA OARA con-

ritorul italian Zandanel, urmat de 
compatriot» săi Zordo și Penachîo.

4 LA 9 IANUARIE se va desfășura 
în sala Coubertin din Paris întîlnirea 
internațională de volei dintre echipele 
selecționate masculine ale Franței și 
U.R.S.S. încasările realizate vor fi 
vărsate fondului pentru ajutorarea si- 
nistraților de la Frejus.

♦ INTR-0 TENTATIVA care a avut 
loc pe velodromul din Zurich ciclistul 
elvețian Alfred Ruegg a stabilit un 
nou record mondial ai orei pentru 
profesioniști, realizînd 45,843 km. Per
formanța sa este superioară cu 111 in 
recordului mondial oficial deținut de 
francezul Roger Riviere.

a doua. Se poate spune deci că aceștia 
pot forma scheletul echipei reprezen
tative pentru viitoarele întîlniri inter
naționale.

De fapt, forma deosebit de bună a 
jucătorilor noștri a fost o surpriză și 
pentru oaspeți. Miheev, antrenorul se
cund al echipei masculine a Uniunii 
Sovietice, ne spunea că echipa învin
gătoare a fost mult mai puternică dc- 
cît cea care a jucat anul trecut ia 
Paris, în „Cupa Continentelor". Antre
norul Miheev a mai remarcat faptul 
că jucătorii romîni au un nou sistem 
de a servi, care a surprins formația 
sovietică.

O CONFIRMARE
Calitatea ridicată a voleiului romi- 

nesc a fost demonstrată și cu ocazia 
celui de-ai doilea joc (în ciuda fap
tului că echipa noastră a pierdut cu 
3—2) în care au fost verificate posi
bilitățile unor voleibaliști mai tineri 
(Pavel, Bărbuță, Ganciu), alături de 
alții mai cunoscuți (Rusescu, Mihăi- 
lescu, Derzei, Miculescu, Fierarii). Din 
echipa care cîștigase cu două zile 
înainte au jucat doar Corbeanu și 
Păunoiu. Deci, experiența a fost folo
sitoare: rezervele s-au arătat de multe 
ori egale ca valoare cu primii șase 
jucători. Echipa noastră a avut însă 
și destule momente de cădere. Nu nu
mai de la un set la altul, ci chiar

înaintea J.O. de la Squaw Valley și i

Cîteva declarații ale sportivilor sovii
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La întrebarea corespondentului agen

ției TASS în legătură cu competițiile 
din anul olimpic și despre participa
rea sportivilor sovietici la aceste com
petiții, mai mulți sportivi dihJLT.R.S.S. 
au dat următoarele răspunsuri:

NIKOLAI SOLOGUBOV, căpitanul 
selecționatei de hochei pe gheață a 
U.R.S.S.: „Noi, hocheiștii, vom fi pri
mii dintre sportivii sovietici care vor 
începe competițiile internaționale pe 
anul 1960. La mijlocul lunii ianuarie 
ne vom mtîlni la Stockholm cu selec
ționata Suediei. Aceasta va îi o repe
tiție generală înaintea Olimpiadei de la 
Squaw Valley unde, după părerea mea, 
pentru primele locuri candidează echi
pele Canadei, U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Suediei și. S.U.A.".

EVGHENI GRIȘIN, patinator : „Sint 
convins că în competițiile „Olimpia
dei albe" vor fi depășite actualele re
corduri mondiale in sportul cu patinele; 
în proba mea preferată: 500 m. cred că 
învingătorul va marca tnai puțin de

40". Eu voi căuta de asemenea: 
bor recordul meu mondial (40’ 
Este greu de spus cine va învin; 
trează mari șanse norvegianul , 
vang".

EMMA EFIMOVA, campioan 
dială ia scrimă: „AE se pare cc 
drul locurilor Olimpice de Id 
competițiile de scrimă vor fi ui 
cele mai interesante. Scrimeri,. 
tici, care au obținut reci 
ultimii ani, vor depune toatei 
pentru a confirma succesele ÎS,

PAVEL KOLCIN, medaliat 
pionatul mondial de schi și la < 
7-a ediție a Jocurilor Olimpice < 
de la Cortina d’Ampezzo: „Lupți 
tiite de schi de la Squaw Vi 
anunță foarte spectaculoasă. ( 
că sportivul finlandez Veiko i 
nen este primul pretendent Ic 
lia de aur".

IURI VLASOV, campion 
de haltere: „Dorința mea cea n 
pentru anul I960 este de a d( 
cordul mondial la iriation sic 
americanul Paul Anderson (512

secutiv crosul de anul nou de la Sao 
Paolo a revenit argentinianului Os- 
waldo Suarez. El a fost urmat de ca
nadianul Kykle si englezul Hyman.

♦ LA OBERWIESENTHAL (R. D 
Germană) a avut Ioc un concurs pre- 
olimpic de sărituri de pe trambulină. 
Victoria a devenit lui Harry Glas 
(R.D.G.) cu 219,5' puncte (68 m -4- 
73 m) urmat de Șatiiov ■ (U.R.S.S.) 218 
p și Recknagel (R.D.G.) 213,5 p. Pe
trambulina de la Davos a învins să-

Ufflpionatde iateraatioiîds 
de teas ale Âsiei

La Calcutta au continuat partidele 
de tenis din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Asiei. In proba de 
simplu feminin Margaret Hellyer (Au
stralia) a dispus cu 6—4, 9—7 de 
Ana Dmitrieva (U.R.S.S.), califieîn- 
dn-se pentru finala competiției. în se
mifinalele probei masculine, Krishnan 
(India) l-a eliminat pe Billy Knight 
(Anglia) în trei seturi, iar Mc Kay 
(S.U.A.) pe Ulf Schmidt (Suedia) în 
patru. în proba de dublu mixt pe
rechea Leyus — Riazanova (U.R.S.S.) 
a repurtat o frumoasă victorie învin- 
gînd cii 6—2 12—14, 6—3 cuplul a- 
merican Mc Kay — Arnold. Ieri, în 
finala probei de simplu feminin, Mar
garet Hellyer a dispus de Mimi Ar
nold cu 3—6, 6—1, 7—5.

Numeroasa întâlniri Internaționale

In ultimele zile ale anului 1959 și 
în primele zile ale noului an s-au des
fășurat numeroase meciuri internațio
nale. La Djakarta echipa sovietică 
Zenit Leningrad a învins cu scorul 
de 3—1 echipa selecționată a orașului. 
Fotbaliștii echipei Slovan Bratislava, 
care întreprind un turneu în Africa, au 
jucat la Accra cu selecționata Ghanei. 
Victoria a revenit fotbaliștilor ceho
slovaci cu I—0.

Ieri la Roma, echipa Ruda Hvezda 
din Bratislava a susținut un meci cu 
selecționata Italiei, care se pregătește 
în vederea partidei cu Elveția clin ca
drul „Cupei Dr. Gero". Reprezentativa 
Italiei a cîștigat cu scorul de 2—0 
(2—0). Tot ieri, la Lugano, s-au întîl- 
nit echipele secunde ale Elveției și 
Italiei. Meciul a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 3—2 în favoarea italienilor.

In prezent se află în turneu în 
Africa de Nord echipa selecționată de 
fotbal a Iugoslaviei. In primul joc. 
echipa iugoslavă a întîînit la Casa
blanca reprezentativa Marocului, de 
care a dispus cu scorul de 5—0. Ieri

la Tunis, echipa Iugoslaviei a învins 
selecționata Tunisiei cu 5—I.

intr-un joc retur, contînd pentru 
turneul preolimpic de fotbal, la Cairo 
echipa selecționată a Republicii Arabe 
Unite a învins cu scorul de 3—0 
(2—0). echipa Nigeriei. In primul joc, 
fotbaliștii din R.A.U. terminaseră vic
torioși cu scorul de 6—2.

Meșteri restant© 
în campionatul italian

In Italia nu s-â desfășurat o etapă 
completă. Au avut loc doar două par
tide restante: la Bologna echipa locală 
a fost învinsă cu 1—0 de Lanerossi, 
iar la Milano, Milan a obținut o vic
torie netă în fața formației Sampdoria: 
4—0. In urma acestor rezultate toate 
echipele au susținut cîte 13 partide. 
Clasamentul se prezintă astfel: Juven
tus 20, Iniertiazionale și Milan cîte 18, 
Șiorentina, Spăl cîte 16, Bologna 15. 
Atalanta 13, Sampdoria, Padova, Na
poli, Roma, Lazio cîte 12, Udinese, 
Lanerossi cîte 11, Palermo, Bari, Ales
sandria cîte 10 și Genoa 6.

Nîmes, lider autoritar

6 victorii în deplasare, Nîmes distan
țat la 5 puncte, Reims învins cu 6—1... 
— iată știrile principale din cea de 
a 23-a etapă a campionatului primei 
divizii profesioniste franceze. Și desi
gur, „catastrofa" ltd Reims Ia Angers, 
unde a primit nu mai puțin de 6 goluri, 
constituie o surpriză de mari proporții. 
Acum, Nîmes — care a întrecut în 
deplasare cu 3—1 pe Bordeaux — s-a 
distanțat în fruntea clasamentului și 
va fi foarte greu să mai fie ajunsă în 
etapele următoare. Dintre urmăritorii 
liderului singura echipă în formă con
stantă se arată Racing, care a în
registrat o nouă victorie la scor: 5—2, 
la Strasbourg. Fosta campioană, Nice 
a suferit a doua înfrîngere conse
cutivă, fiind învinsă cu 1—0 la Lens.

lată celelalte rezultate ale etapei de 
duminică: Limoges—Rennes 1—2, Se
dan—Toulon 1—2, Lyon—Sochaux 
3—1, Monaco—Le Havre 0—1, Tou-

4. Toulouse
5. Limoges

23 13 4 6 4
23 10 9 4 2

Wsteerhampton rănsîne î«s

louse—St Etienne 2—1, Stade Fran-
cais—Valenciennes 1—2.
1. Nimes 23 18 3 2 58:22 39
2. Reims 23 14 6 3 61:32 34
3. Racing 23 12 7 4 77:28 31

In cursul săptămînii treci 
disputat alte două etape în can 
Angliei, după care în fruntea c 
tutui se menține echipa londorș 
tenham Hotspur. După ce pieri 
prinzător cu 4—1 la Leeds, T 
a cules o prețioasă victorie, < 
de Birmingham cu 1—0. In 
principalele urmăritoare ale 
campioana Wolverhampton ș 
bila echipă Preston nu au i 
refacă din teren. Wolverha 
pierdut la Bolton (1—0) și 
meci egal cu Arsenal (4—4). 
ston, după un 1—1 cu Leicesti. 
învinsă la scor de către We. 
wich (4—0). Iată alte rezuț 
importante: Manchester Unite 
ley 4—I, West Ham-—Burnlf 
Newcastle—Manchester Unite' 
West Bromwich—Nott inghat
Blackpool—Fulham 3—1.
1. Tottenham 25 13 8 4 .
2. Burnley 25 14 3 8 !
3. Preston 25 12 7 6


