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|Apetai adresat de Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
0 parlamentelor și guvernelor tuturor

■ statelor lânii
■ ►.
" MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite:

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adresat la 15 ianuarie parlamentelor șîf 
-- guvernelor tuturor statelor lumii un Apel în care le cere să răspundă laț 
“ noua inițiativă de pace a Uniunii Sovietice care reduce în mod unilateral 
-► forțele sale armate cu încă 1.200.000 de oameni.

LUNI 18 IANUARIE 1960 * 4 pag:ni 25 bani;

n sferturile de finală ale „Cupei Campionilor Europeni**  la handbal în 7

DINAMO BUCUREȘTI A REALIZAT 0 MARE VICTORIE, 
înirecînd pe Dulda Fraga cu 23-22 (14-14)

» VASULE NEAGU

► . In Apel se subliniază că încordarea 
"în relațiile dintre state a slăbit con- 

-“siderabil, perspectivele întăririi păcii 
.■•s-au îmbunătățit simțitor. In conștiin

ța ța popoarelor, în mintea oamenilor 
Ț politici și de stat pătrunde tot mai 

adînc adevărul absolut că coexistența 
n. pașnică a statelor cu orînduiri sociale 

_■■ diferite este un fapt istoric, este o 
"" necesitate vitală dictată de etapa ac- 

■►tuală a dezvoltării societății omenești. 
" In Apel se constată că singura cale 
-►posibilă de rezolvare a unei serii 
"întregi de probleme este calea trata- 
.. tivelor. Aceasta este una din prin- 
T cipalele concluzii recunoscute și con-
Y semnate în comunicatul comun sovieto- 
Ț american din 27 septembrie 1959.
Y Subliniind că atmosfera de since- 
X ritate, de exprimare directă și des-
Y chisă a pozȚiilor, modul constructiv 
î de abordare a problemei respectării 
4- intereselor reciproce au caracterizat

Consi- 
. _ și pre- 

Sovietul Suprem al 
în Apelul său spe- 
mod constructiv de 

a problemelor se va mani-

se 
în

ÎQ 
de 
a

"" u-1-4 posibila 
"T înfrecr!

Î
 tratativele dintre președintele C
liului de Miniștri al U.R.S.S. si 

.............. S.U.Ă., “ - • —- 
exprimă 
același

A ședințeleI U.R.S.S. 
ț ranța că
Y abordare
X festa și la apropiata conferință a șe-
Y filor de guverne.
X Popoarele așteaptă, se spune în
Y Apel, ca aceasta întîlnire la cel mai
Y înalt nivel să ducă la o nouă șchim- 
♦ bare pozitivă în relațiile internațio- f nale, ca ea să contribuie la rezolva-

i
rea problemei dezarmării.

Niciodată . încă în istoria omenirii, 
se spune în Apel, cursa înarmărilor 
și psihoza războiului nu au fost atît 
de primejdioase ca în zilele noastre. 
Armatele înarmate cu cele mai îngro
zitoare mijloace de exterminare a oa
menilor stau față în față. In aceste 
condiții, acțiunile neraționale sau rău
voitoare ale utior oameni de stat pot

să ducă la situația ca lumea să 
vadă atrasă la un moment dat 
prăpastia unei catastrofe mondiale.

Sînt em ferm convinși, se spune 
continuarea Apelului, că adoptarea 
către Sovietul Suprem al U.R.S.S.
legii „Cu privire la o nonă și import 
tantă reducere a forțelor armate ale 
U.R.S.S.", va fi o însemnată contri
buție la cauza îmbunătățirii situației 
internaționale.

Acum, cînd sîntem în preajma tra
tativelor între state în problema de- 
zirmării generale și totale, o deosebit 
de mare însemnătate capătă acțiunile 
practice ale statelor în domeniul mă
surilor unilaterale de dezarmare, care 
să contribuie la crearea unei atmosfere 
de încredere și la succesul apropia
telor tratative.

In Apel se relevă-faptul că în ultis 
mii patru ani efectivul forțelor armate, 
ale Uniunii Sovietice a fost redus în 
mod unilateral în total cu 2.110.000 
de oameni, iar acum efectivul forței 
lor armate ale U.R.S.S. se reduce cu 
încă 1.200.000 de oameni. In legătură 
cu aceasta, Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
își exprimă speranța că noua redu
cere, în mod unilateral, de către 
Uniunea Sovietică a forțelor ei armate 
va fi un exemplu pentru alte state, 
îndeosebi pentru statele care dispun 
de cea mai mare putere militară.

In încheierea Apelului se spune:
Sovietul Suprem al U.R.S.S. face 

ape! la parlamentele și guvernele tu
turor țărilor să răspundă la noua ini
țiativă de pace a Uniunii Sovietice, 
să întreprindă la rîndul lor acțiuni 
practice în vederea reducerii forțelor 
armate existente, în vederea salvării 
popoarelor țărilor lor de povara înar
mărilor, în vederea salvării omenirii 
de primejdia războiului și în vederea 
asigurării păcii în lumea întreagă.

Un moment din pasionanta întrecere de sîmbătă seara dintre Dinamo Bucu-
- rești și Dukla Praga. In prim plan M. Costache I și Cicmanec își dispută 

balonul cu multă dîrzenie ; Hnat, Rada, Havlik și Herman urmăresc cu emoție 
: lupta dintre cei doi jucători. Foto : Gh, Dumitru

Ora 20 și 19 minute, sîmbătă seara, 
în sala Floreasca...

■ Fluierul arbitrului Gerhard Glagow, 
■ (R.D.G.) care anunța sfîrșițul partidei 
dintre Dinamo București și Dukla 
Praga, abia se auzea peste uratele 

.miilor de spectatori, urale care înce
puseră cu cîteva clipe înainte, cînd 
.Dir.aj.no marcase golul ce avea să fie 
deci Intr-un entuziasm de nedes- 
cris,' A prezenți în sala Floreasca, 
■îmbrățișau și purtau pe brațe pe di

-. hamoviștii .bucureșteni, care, în această 
scară de neuitat, realizaseră una din
tre cele mai frumoase’ victorii ale 
handbalului în 7 romînesc, deoarece 
în acele clipe tabela de marcaj indica 
scorul de 23—22 pentru Dinamo.

Iată dar că Dinamo București a 
reușit ceea ce foarte puțini sperau cu
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B
na tragerii Ja sorți a me 
din cadrai semifinalelor 
Campionilor Europatii" 

Ibal în 7 Dinamo Bucu- 
> primi replica echipei 
ane a R. F. Germane — 
ippingen. Partida se va 
București, la o dată care 
labili ulterior.

1 ...............................

o oră și ceva mai devreme. Și nu l 
de mirare că pronosticurile înc'inau 
înainte de începerea jocului spre hand- 
baliștii praglie'zi, dacă ținem seama 
de faptul că Dukla este considerată 
drept cea mai bună echipă de club 
din Europa, ultimele ei rezultate con- 
firmînd din plin acest lucru. Pentru 
a vă face o imagine mai completa 
despre valoarea rezultatului realizat 
de Dinamo București vă vom spun: 
doar că 7 din jucătorii de Ia Dukla, 
pe care i-am văzut sîmbătă seara în 
sala Floreasca, au fost factori de- 
terminanți în realizarea strălucitelor 
victorii ale echipei reprezentative a 
R. Cehoslovace, care a întrecut cu 
cîteva săptămîni în urmă selecționa
tele Suediei, Danemarcei și R. D. 
Germane.

Victoria voinței și a puterii 
de luptă!

Excepțională a fost dirzenia, voința 
cu care handbaliștii dinamoviști au 
luptat pentru victorie. Au vrut să 
învingă și au învins! Numai așa putea 
ii întrecută tehnica și experimentata

CALIN ANTONESCU 
A. VASlLiU

REZULTATE TEHNICE : E. Bogoși 
(Din. Oradea) b.k.o. 3 M. Voicu 
(Constr. Buc.); M. lonescu (Constr. 
Buc.) b.p. M. lordache (Șc. sp. 
C-lung Muscel) ; C. Stoian (Din. 
Buc.) b. p. F. Oprea (I.C.F.) ; C. 
Bîlă (Din. Craiova) b.p. R. Lavric 
(Din. Oradea: I.-Marcu (Șc. sp. 
C-lung Muscel) b.p. V. Sășeanu 
(Din. Or. Stalin) ; A. Nagy (Cluj) 
b.p. S. Trifan (Cîmpina) ; I. Marin 
(Cet. Bucur) b.p. P. Baltă (Din. 
Orașul Stalin) ; I. Rodicenco (Bră
ila) b.p. I. Demeter (Spartac Buc); 
V. Neagu (Marina Constanța) b. 
ab. 3 I. Olaru (Din. Craiova) ; P. 
Dobre (Brăila) b.p. D. Enuț (Me
talul Buc.).

Așteptat cu nerăbdare, turneul bo
xerilor de categoria semi-mijlocie a 
început ieri dimineață sub cele mai 
frumoase auspicii: interes mare din 
partea amatorilor de box, care au um
plut pînâ la refuz sala Floreasca, me
ciuri dîrze și pasionante de la primul 
și pînă la ultimul minut. Dacă adău
găm la acestea șt nivelul remarcabil 
la care s-au desfășurat unele dintre 
partide, rte vom face o imagine exactă 
a întîlnirilor disputate ieri dimineață. 
A ieșit în evidență buna pregătire teh-

R. CALARAȘANU 
(Continuare în pag. a 2-a)
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(Continuare In pag. a 2-a)

Primele jocuri în campionatul republican 
de hochei pe gheata

Sîmbătă, pe patinoarul 
artificial din parcul „23 
August“ au început între
cerile campionatului repu
blican de hochei pe gheață. 
După două etape, primul 
loc în clasament este de
ținut de echipa Voința 
Miercurea Ciuc.

In fotografia noastră, 
un aspect din meciul Vo
ința—Avîntul cîștigat de 
Voința cu 4—0.

CITIȚI IN PAG. A 
III-A AMĂNUNTE ASU
PRA DESFĂȘURĂRII 
JOCURILOR DE SIM- 
&ĂTĂ ȘI DUMINICĂ.

turneul semimijlociilor
REVELAȚIA REUNIUNII • DANILA ENUȚ ÎNVINS DE... JURIU

Vasile Neagu (dreapta) a obținut ieri dimineață cea mai frumoasă victoria 
a galei. Iată-l în fotografie trimițînd un nou croșeu de stingă^ pe care Olaru. 
nu-l poate uita. Foto ' Gh. Dumitru ]

Aseară» în cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni**  la baschet . 

C.C. A. - Dinamo Tbilisi : 87-83 |
Citiți cronica meciului în pag. a 4-a. i
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Dinamo București a realizat o mare victorie intrecînd pe Dukla Fraga A început turneul 
semimijlociilor

(Urmare din pag. 1)

echipă Dukla Praga, care — trebuie 
să reținem acest amănunt important 

a jucat în acest meci foarte bine, 
făcînd din plin dovada calităților sale. 
Gura arătam într-un articol prece
dent, Dinamo București posedă „ar
mele" necesare obținerii unor rezultate 
superioare: forță de atac, apărare dîrză, 
care atunci cînd se concentrează con
stituie un obstacol greu de trecut și o 
valoare tehnică suficient de ridicată. 
Cunoscînd „punctele forte" ale adver
sarului (necruțătoarele contraatacuri, 
eficacitatea pivotului Rada și forța 
de șut a lui Havlik și Herman) și 
avînd posibilitatea să le anihileze, 
dinamoviștilor le era însă necesar un 
plus de voință, dorința de a învinge. 
Făcînd o adevărată risipă de energie, 
luptînd cu dîrzenie pentru fiecare 
minge, ei au înclinat balanța victoriei 
în favoarea lor.

Un meci cum rar am văzut...
Așa cum începuse partida, se părea 

că Dukla Praga va reuși să-și ia re
vanșa după înfrîngerea de anul tre
cut. Promptitudinea cu care se de
clanșau contraatacurile lui Trojan și 
Mares au găsit cu regularitate, în 
primele minute, apărarea dinamovistă 
descoperită. La aceasta s-a adăugat 
și faptul că praghezii au profitat de 
încetineala cu care se adapta jocului 
apărarea bucureșteană și au înscris 
cîteva goluri surprinzătoare dar, oare
cum, gratuite. In aceasta constă ex
plicația faptului că pînă spre sfîrșitul 
reprizei Dukla Praga a condus mereu 
cu unul sau două goluri. Cu cît însă 
prima parte a întîlnirii se apropia de 
terminare, dinamoviștii își reveneau 
și printr-o mai bună organizare a 
apărării au reușit să anihileze mare 
parte din atacurile adversarilor. In 
același timp, eficacitatea aruncărilor 
la poartă a făcut ca scorul să devină 
egal și apoi favorabil dinamoviștilor.

După pauză, cei care au dominat 
au fost bucureștenii. Cu toate aces
tea, handbaliștii cehoslovaci au în
cercat totul pentru a termina învin
gători. Și astfel am asistat la o luptă 
sportivă în care fiecare minge sau 
secundă de joc devenea prețioasă. 
Ambele echipe au avut conducerea 
pe rînd și în ultimul minut de joc 
victoria a surîs cînd dinamoviștilor, 
cînd jucătorilor de la Dukla. Totirf 
a culminat în ultimele 60 de secunde 
cînd s-au înscris nu mai puțin de 
trei goluri, dintre care cel al victo
riei atunci cînd nu mai rămăseseră 
de jucat decît 5 secunde!

Filmul partidei
Min. 1 : Un contraatac al lui Trojan 

este oprit de Red!; train. 2: Havlik 
deschide scorul, printr-un șut cu pi
ruetă și imediat Ristoiu este faultat 
pe semicerc, arbitrul acordă lovitură 
de la 7 m. pe care Covaci o tran
sformă : 1 — 1 ; train. 3 : Konig, de la 
â m. și Mares printr-un fulgerător 
contraatac ridică scorul la 3—1 pen
tru Dukla; train. 7: Mares este eli 
minat 2 minute; min. 8: Covaci, în 
stilul lui caracteristic, șutează cu 
evitare și reduce din handicap: 3—2; 
dar imediat un contraatac al lui 
Trojan face ca scorul să devină 4—2 
pentru Dukla; train. 9: Ivănescu și 
Herman înscriu cîte un gol; train. 11 : 
Covaci, Havlik și Hnat (o splendidă 
„evitare"...) fac ca scorul să devină 
6—5 pentru oaspeți; min. 13; din 
nou se marchează două goluri, autorii: 
Herman și Costache II; train. 15: 
Konig mărește avantajul echipei sale 
la 8—6; min. 16: introducerea lui 
Băduiescu produce un reviriment și... 
o modificare de scor; 7—8; min. 17:

BREVIAR OLIMPIC

Mares este faultat la semicerc și 
lovitura de la 7 m. este transformată 
de Rada ; min. 19—22: Dinamo joacă 
excepțional și ajunge să conducă ca 
urmare a unei „serii" de trei goluri 
realizată de Ivănescu, Băduiescu și 
Hnat: 10—9; iran. 24 : tabela de
marcaj se modifică din nou, datorită 
golurilor înscrise de Rada și Hnat; 
min. 25—29 : pe rînd Konig, Ivă- 
nescu, Rada (din 7 m.), Hnat, Spacil, 
Hnat și Trojan marchează goluri 
spectaculoase și scorul este egal : 
14—14; min. 30 : portarul praghez 
Vicha faultează grosolan pe Ristoiu 
la semicerc, arbitrul îl elimină 5 
minute din joc, Dukla rămîne cu un 
om mai puțin pe teren, deoarece în 
locul lui Vicha în poartă intră Hou
ser, iar lovitura de la 7 m. acordată 
este ratată de Covaci și astfel prima 
repriză se termină cu rezultatul de 
14—14.

Min. 30—40 : Dinamoviștii deși au 
superioritatea numerică, o bună parte 
din timp, ratează cîteva ocazii bune 
prin Ivănescu, Hnat și Băduiescu; 
min. 41 : Băduiescu aduce din nou 
avantajul pentru Dinamo, dar după 
cîteva secunde un contraatac al lui 
Trojan face ca scorul să devină din 
nou egal: 15—15; min. 43: Herman 
și Ivănescu marchează și scorul ră
mîne tct egal; min. 45: „povestea" 
se repetă: înscriu Trojan și Ivănescu; 
min. 47: Tănăsescu este eliminat 2 
minute; min. 48: Herman este și el 
eliminat, iar Băduiescu aduce avan
tajul echipei Dinamo: 18—17; min. 
49: Covaci pătrunde la semicerc, fen- 
tează pe Havlik și... Dinamo con
duce cu 19—17; min. 50: abia in
trat pe teren Herman reduce din han
dicap : 19—18; min.-52: un nou gol 
prețios pentru dinamoviști înscris de 
Băduiescu, scorul devenind 20—18; 
min. 53—57: Dukla forțează victoria, 
profită de oboseala dinamoviștilor și 
înscrie trei goluri la rînd prin Her
man (2) și Rada (din 7 m.) scorul 
fiind acum 21—20 pentru Dukla; 
min, 58: Hnat, deși fusese lovit în 
prima repriză și se resimțea după 
acel fault, îl obligă pe Vicha să scoa
tă mingea din plasă : 21—21 ; train. 
59: se joacă într-o tensiune maximă, 
tot publicul este în picioare și încu
rajează frenetic pe dinamoviști; min. 
60: în ovațiile spectatorilor Hnat 
înscrie cu un șut formidabil, dar după 
cîteva secunde Cicmanec (care pînă 
atunci nu se prea „văzuse"), „uitat" 
la semicerc de apărătorii dinamoviști, 
egalează: 22—22; ULTIMELE SE
CUNDE : dinamoviștii atacă în trom
bă, Băduiescu este pe punctul de a 
înscrie -și îl obligă pe Mares să-l 
faulteze, ' arbitrul acordă lovitură de 
la 7 m. și, în liniștea care s-a aș
ternut brusc, Covaci se îndreaptă spre 
minge; va rata oare ca și la sfîr- 
situl primei reprize ? UN ȘUT FUL
GERĂTOR SUB BARA Șl... VICTO
RIE: 23—22 PENTRU DINAMO!

Arbitrul GERHARD GLAGOW, a 
condus ireproșabil, fiind tot timpul jo
cului „ne. fază" și sancționînd imparțial 
orice greșeală. Se poate spune că el 
a dat o lecție de arbitraj, mai ales 
în ceea ce privește competența și ho- 
tărîrea în aprecierea fazelor. El a 
condus următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI: Redl, Ris
toiu (1—0), M. Costache I (2—0), 
Covaci (6—5), Băduiescu (12—5), 
Popescu (O—0), Ivănescu (25—5), Tă 
năsescu (0—0), Hnat (20—7), M. Cos- 
tache II (1 — 1).

DUKLA PRAGA: Vicha (Houser) 
— Spacil (4—1), Mares (4—1), Cic
manec (1—1), Svitak (0—0), Havlik 
(6—2), Rada (5—4), Herman (16—6), 
Konig (7—3), Trojan (7—4).

(In paranteze prima cifră indică nu
mărul aruncărilor la poartă, iar cea 
de a doua numărul golurilor înscrise).

• In scopul transmisiilor sportive 
care se vor face din capitala Italiei 
în timpul Olimpiadei, pe lingă C.I.O. 
vor funcționa 500 ingineri și tehni
cieni, 50 traducători și 10 comentatori.

• Pentru a-și desăvârși pregătirea 
în vederea participării la „Olimpiada 
albă" de la Squaw Valley, echipa de 
hochei a Japoniei efectuează în pre
zent un turneu în Canada și Statele 
Unije. Ceilalți membri ai delegației 
japoneze pentru J.O. de iarnă — vite- 
zișiii, schiorii și paiinaiorii artistici 
— vor pleca spre California la 5 
februarie.

• Săritorii de pe trambulină din 
Norvegia, care se pregătesc pentru în
trecerile de la Squaw Valley, au par
ticipat recent la un concurs de veri
ficare, efectuînd fiecare cîte 10—15 
sărituri. Sportivii au arătat o formă 
bună, „aterizînd" lîngă punctul care 
indica 70 ni.

Bravo, băieți! Bravo, „galerie• **!

• Delegația sportivă a Australiei 
care va participa la J.O. de la Roma 
va fi formată din 120 sportivi.

• Comisia tehnică a Comitetului 
Olimpic din Belgia a hotărît recent 
să trimită la Olimpiada de la Roma 
122 de sportivi, printre care o atletă 
și 14 atleți. Este mai mult ca sigur 
că recordmanul mondial pe 800 m. 
Rogers Moens, va lua startul și în 
cursa de 400 m.

© La Roma a fost terminată con
strucția velodromului olimpic, care are 
o capacitate de 20.000 de locuri.

® Printre numeroasele probleme care 
formează obiectul unor discuții aprinse 
în comitetul de organizare a J.O. de 
la Roma un loc însemnat îl ocupă șl 
organizarea radio și teletransmisiilor. 
Pină acum, un număr de 53 de țări 
au adresat comitetului cereri pentru 
transmisii. Se presupune că numărul 
acestora va crește pînă la 7(J,

Cine a fost sîmbătă la jocul de 
handbal dintre Dukla și Dinamo nu 
va uita mult timp partida și cu emo
ție, întotdeauna, își va aduce aminte 
de dramatismul ei.

Vă amintiți ? Mai întîi romînii au 
fost conduși cu 2 puncte diferență de 
handbaliștii cehoslovaci, apoi cu 3. 
Ah! Și jucătorii noștri în loc să se 
apere atent pe linia semicercului sau 
să contraatace rapid, prin surprin
dere, făceau greșeli după greșeli, ba 
chiar intraseră în jocul de hărțuială 
al adversarului, care se arăta mai teh
nic și mai priceput în arta obținerii 
culoarelor spre poarta lui Redl, Cîte 
emoții pe spectatori /

Victorie ! Jucătorii dinamoviști smt îmbrățișați și pwtați pe brațe de 
spectatori.

In aceste momente de grea încer
care pentru Dinamo, tribunele au prins 
deodată... aripi. Cineva, parcă -nevă
zut, dăduse semnalul:

„DI-NA-MO"... „DI-NA-MO"... scan
da întreaga sală. Un ziarist în apro
pierea mea răgușise și el strigînd 
numele echipei Dinamo. Chiar cei mai 
potoliți oameni nu s-au putut abține, 
luînd, în ultima instanță, aceeași po
ziție ca și restul spectatorilor-

Handbaliștii romîni parcă au „în
viat" și începând din minutul 6 au 
început să lege acțiunile, împiedi- 
cînd pe praghezi să-și mai poată 
face jocul lor rapid și în continuă 
mișcare.

Spectatorii, cînd laolaltă, cînd în 
grupuri, încurajau frenetic, fără pau
ze, pe dinamoviști. Aceștia, scuturați 
de tracul care la un moment dat pu
sese stăpânire pe ei, smulși de sub 
obsesia „mizei" au remontat din han
dicapul ce-l obținuse .adversarul și 
au luat apoi conducerea. Notați: con
ducerea !! Dukla fiind prima echipă 
din Europa pe care nici campioana 
mondială, echipa de handbal a Suediei, 
n-a reușit în întâlnirile pe care le sus
ținuse, s-o conducă. Pe la sfîrșitul re
prizei întîi echipa romînă avea un 
avantaj de . puncte! Sala în
treagă, da, o sală, întreagă, în picioa
re, aplauda și striga: „bine Dinamo", 
...„calm Dinamo" ...„nu părăsiți semi
cercul !“..-

Apoi am pierdut conducerea! Mai 
erau 2 minute de joc. Galeria amuțise. 
A fost un moment de derută pe te
ren și... în tribune ,,Haai Di-na-mo 11“ 
s-a auzit vocea de bariton a lui „nea

• Revista vestgermană „Olympische 
Geselschajt" este nevoită să recunoas
că într-un articol publicat de curînd 
greutățile tot mai mari pe care le 
intîmpină sportivii din R. F. Germană 
în pregătirea lor pentru Jocurile Olim
pice. Se subliniază lipsa acută a ba
zelor sportive, a fondurilor etc.

» Schiourele sovietice au dominat 
cu autoritate ultimele concursuri in
ternaționale și, fără îndoială, vor avea 
de spus un cuvânt greu la Squaw 
Valley. Dintre sportivele străine care 
var lua startul, mai cunoscute sînt: 
Siiri Rantanen (Finlanda) și Sonia 
Edstrom (Suedia). Sportiva suedeză, 
îndeosebi, cea mai bună schioară a 
tării, se antrenează în prezent cu o 
mare sîrguință pentru a participa cu 
succes la 1-6. de iarnă.

Jean" — conducătorul „galeriei" 
bucureștene. Și deodată, aidoma ca 
faimoasa „galerie" a maghiarilor la 
festivalul din 1953, din București, 
spectatorii, la unison, scandau numele 
echipei lor iubite: „DI-NA-MO 1“

Handbaliștii români, dînd dovadă de 
un deosebit patriotism, au forțat și au 
egalat. Doar... 5 secunde (!!) mai ră
măseseră pînă la terminarea partidei. 
Tribunele scandau in continuare nă
valnic : „Hai-de Di-na-mo!“, „Hai-de 
Di-na-mo !“, Praghezii se apărau cu 
îndârjire. O minge plecată julgerător de 
la Covaci, la un 7 m dictat de arbi
tru, cînd tensiunea spectatorilor era 
maximă a intrat pentru o fracțiune de 

secundă în plasă sub bara transver
sală, de unde a ieșit apoi în teren.

Momentul a fost uluitor. Declan
șată parcă de un buton invizibil „ga
leria" a izbucnit în urate: „gool", 
„gool 1“ Arbitrul a fluierat. Uluit, ar
bitrul de poartă n-a avut răgaz să 
ridice stegulețul.

Vă amintiți ce s-a întîmplat după 
aceea ? In sală era un vacarm înne
bunitor. Pălării, băști, paltoane, fu
lare zburau, aruncate în aer. Proto
colul de încheiere a partidei, cu tot 
efortul arbitrului de centru, n-a mai 
avut loc- Terenul se umpluse de spec
tatori care au ridicat pe brațe pe di
namoviști, purtîndu-i în triumf.

Covaci și Ivănescu erau năuciți sub 
ploaia de sărutări și îmbrățișări ale 
spectatorilor, care în felul acesta își 
manifestau satisfacția pentru strălucita 
victorie obținută.

Bravo băieți! Și bravo „galerie"! 
Ambele „tabere" ați fost la înălțime. 
Voi handbaliști ați dovedit patriotism 
fierbinte față de culorile patriei și nu 
v-ați precupețit forțele pentru a cu
ceri victoria. Iar voi spectatori ați pă
șit cu „dreptul" în anul 1960. Ați dat 
o lecție definitivă și vestitei „galerii" 
de la Ploești — vă amintiți — care 
amuțise parcă în momentele dificile 
prin care trecea Petrolul în intîlnirea 
cu W.SK. (Austria) și altor „galerii" 
care așa din senin „cad" atunci cînd 
adversarii echipelor noastre conduc, 
sau cînd jucătorii noștri comit unele 
greșeli.

Bravo băieți! Bravo „galerie"! 
Mereu să fiți la înălțime.

V. G.

ÎNFUMURATUL!
ECHIPELE DE FOTBAL AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE?

- COST1CA, NU VII LA ANTRENAMENT ?
CE FACE? PĂI CE. SINT UN FOTBALIST „OARECARE" ?!

(Urmare din pag. I) 
nică a boxerilor din Cîmpulung Mu 
cel (deși tînărul Mihai Iordache a tr< 
buit să coboare învins din ring) 
progresul evident al pugiliștilor di 
Oradea. De asemenea, a impresion; 
boxul combativ și eficace al tînăruli 
Vasile Neagu din Constanța, care 
obținut o victorie mult aplaudată.

Primii care au urcat treptele rii 
gttlui au fost boxerii M. Voicu și En 
Bogoși. De-a lungul primelor două ri 
prize au abundat loviturile dure î 
clare ale ambilor pugiliști. In lupt 
corp la corp însă, atît Voicu cît : 
Bogoși au arătat serioase deficient' 
Pînă aproape de sfîrșitul meciului er 
greu de prevăzut de partea cui va 
victoria. Dar un fulgerător croșeu d 
dreapta trimis de orădean s-a oprit î 
bărbia lui Voicu, care a fost nevoi 
să se odihnească la podea, pierzînd ast 
fel prin out. In partida următoare 
s-au întîlnit M. Iordache și M. Ionesci 
Boxerul bucureștean a început cura 
jos lupta, ținîndu-și adversarul 1. 
distanță cu directe de stingă, pe car' 
le-a trimis uneori destul de preeij. 
IoriiacHe, mai scund dar mai vînjos 
a căutat lupta de aproape. Loviturii 
sale, deși mai rare, au fost mai puter
nice, mai eficace. Spre sfîrșitul me 
ciului, pugilistul de la Constructorii 
a dat semne vădite de oboseală, ne 
maiputînd evita, loviturile puternice al< 
adversarului. Victoria a fost atribuită 
eronat — după părerea noastră — 
boxerului bucureștean.

Un meci de la care se aștepta mul: 
dar care n-a corespuns : C. Stoian — 
F. Oprea. Dinamovistul s-a comporta 
inexplicabil de slab, a lovit deseori ct 
mănușa deschisă (fapt pentru / 1
fost făcut atent de două’ - or. 
de arbitru) și a arătat lip
suri în privința executării direc
telor de dreapta. Nici adversarul săi 
nu a făcut o „figură" mai frumoasă: 
El a stat tot timpul blocat și rareori 
a ieșit din defensivă. In aceste condiții, 
firește victoria a fost acordată boxe
rului care a atacat măi mult: C. Sto- 
ian. Fără să strălucească, Marin lori 
a obținut victoria în fața lui P. Baltă, 
într-un meci lipsit de istoric. Ceea 
ce a decis victoria boxerului de la Ce
tatea Bucur au fost cele cîteva di
recte de dreapta care au mers îri 
„plin".

Cea mai frumoasă partidă a galei au 
oferit-o V. Neagu și I. Olaru. De la 
primul sunet de gong, cei doi boxeri 
s-au angajat într-un schimb violent 
de lovituri, una mai frumoasă ca 
alta. Craioveanul a început foarte bine 
meciul, plasînd numeroase „stingi" 
la figură și se părea că datorită expe
rienței sale mai mari va obține pînă' 
la urmă victoria. Dar, incepip-' din 
rundul doi, Vasile Neagu a at. de
cis, trimițînd precis și puternic cro- 
șeuri la corp și la figură. In urma unui 
astfel de croșeu de dreapta la bărbie, 
Olaru a fost trimis la podea și din 
acest moment el a fost depășit vizibil, 
pierzînd în cele din urmă prin aban
don. Ultimul meci al reuniunii: D. 
Enuț — P. Dobre, a oferit o partidă 
disputată, care era pe punctul de a 
produce o mare surpriză: eliminarea 
din competiție a boxerului brăilean. 
Metalurgistul a reușit să încurce dese
ori „socotelile" punchertilui Dobre Pa
vel care, mizînd pe lovitura decisivă, 
nu a avut nici o acțiune clară care 
să-î dea dreptul la victorie. Totuși ju
riul l-a preferat — nu știm de ce — 
pe Dobre Pavel, dar după părerea noa
stră, adevăratul învingător al ultimei 
partide de ieri dimineață este Dănilă 
Enuț.



Cel mai vechi spoitw din fabrica]
Lăcătușul Aurel Bentu 

s-a lăsat de fotbal acum 
un an, după un deceniu 
de joc în echipa „Pie- 
lari" a fabricii de în
călțăminte și pielărie 
„Flacăra roșie". In pre
zent timpul liber și-l re
zervă însă tot fotbalului- 
Nici n-ar putea altfel. A 
început doar să joace 
fotbal de la 14 ani, pe 
cînd era ucenic. A gustat 
din cupa amară a înfrân
gerii și a savurat-o pe 
cea a victoriei.

Aurel Rentu s-a lăsat 
de fotbal nu pentru că 
are 36 de ani, ci pentru 
eă își iubește echipa, pen
tru că are încredere în 
tortele tinerilor jucători. 
Marea lui dorință este 
să-și vadă „pielării" în 

Este o dorință mai 
veche, de pe timpul cînd 
(fabrica era a lui Mocior- 
nița și cînd muncitorii 
își cumpărau din banii 
lor ghete de fotbal — cu 
toate că lucrau într-o fa
brică ^de încălțăminte. Io
nel Mociornița nici că 
voia șă audă de echipa 
tor, a muncitorilor, ocu- 
pîndn-se numai de echipa 
profesionistă „Carmen" care îi aducea 
venituri.

L-am reîntâlnit pe Aurel Bentu a- 
cum cîteva zile prin fabrică. Era cu 
o cheie franceză în mînă. Se ducea 
împreună cu brigada lui de montori 
la una din benzile de încălțăminte de 
curînd montată de ei. Aurel Bentu 
este muncitor fruntaș. împreună cu 
colectivul său de muncă a confecțio
nat din resurse locale 60 de mese me
talice pentru sectorul de încălțăminte.

r în urma Plenarei C. C- al P.M.R. 
n 3—5 decembrie 1959, comunistul 

Aurel Bentu s-a angajat să facă eco
nomii însemnate la montarea unei noi 
benzi de încălțăminte,

L-am întrebat cum merge activita
tea sportivă din fabrică. Mi-a poves-

Din carne tu
CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE SAH PE ECHIPE, IN REGIUNEA 
BUCUREȘTI

In majoritatea raioanelor din regiu-
. nea București a început disputarea opti

milor de finală ale campionatului re
publican de șah pe echipe, ediția 1960.

Numai în raioanele Turnu Măgurele 
și în orașul Giurgiu au participat 33 
echipe. Formațiile „Oltul" I Turnu Mă
gurele și „Dunărea" Giurgiu au cîști- 
gat campionatele raionului Turnu Mă
gurele și orașului Giurgiu.

Stan Cristea
0-A ASOCIAȚIE SPORTIVĂ!

La . ianuarie, în comuna Bodoș din 
raionul Sf. Gheorghe a luat ființă aso
ciația sportivă „Rîndunica". Este a 
8t)-a asociație sportivă din raion. Ea 
numără deocamdată 45 de membri și 
va avea secții de volei, popice, șah și 
fotbal. După încheierea ședinței de 
constituire a asociației, gimnaști, gim
naste, luptători, boxeri și jucători de 
tenis de masă din Sf. Gheorghe au fă
cut demonstrații în fața a peste 300 
spectatori din comună. A doua zi după 
constituire, membrii asociației sportive 
„Rîndunica" au început amenajarea 
prin muncă voluntară a linei popicarii 
cu două piste.

Papp Zoltan

iată cum arată un buletin cu toate 
rezultatele exacte la concursul Prono
sport nr. 3 din 17.1:

I. Alessandria-Fiorentina X
II. Bologna—Milan 2

III. Napoli—Padova 2
IV. Lanerossi—Palermo 1
V. Sampdoria—Roma 1

VI. Lazio-Genoa anulat
VII. Nice-Nimes 1

VIH. Racing Paris—Monaco X
IX. Toulouse-Reims X
X. St. Etienne—St. Francais X
XI. Toulon—Valenciennes 2

XII. Limoges-Strassbourg anulat

cel mai vechi
o

1

de

Lăcătușul mecanic Aurel Bentu — 
sportiv din fabrica „Flacăra roșie" — înlătură 
mică defecțiune la banda I de încălțăminte.

tit — de această dată în calitate 
membru în consiliul asociației spor
tive a fabricii« — despre seara cul- 
tural-sportivă organizată de curînd în 
fabrică, în cadrul căreia a vorbit 
sportivilor, maestrul emerit al sportu
lui Gheorghe Viziru, despre înființa
rea unei echipe de atletism în fabrică, 
creșterea numărului de membri 
U.C.F.S., viitorul cros „Să întîmpi- 
năm 1 Mai“... Și-a amintit în „trea
căt" și ceva despre fotbal. Insă ceva 
nou, de care m-am bucurat. Aurel 
Bentu face parte azi din lotul repu
blican de arbitri de fotbal. Șt așteaptă 
cu nerăbdare ca echipa din care a 
făcut parte să-l urmeze în campionatul 
republican

V. TOFAN

corespondentului
ÎNCĂ 0 POPIGĂRIE LA DEVA

Numeroși iubitori ai popicelor din 
orașul nostru au participat la deschi
derea arenei asociației sportive „Mi
nerul" Deva. Cu acest priiej s-au în
trecut echipele „Minerul" și „Flamura 
roșie" din localitate. Victoria a revenit 
minerilor, care au totalizat 967 p. d. 
față de cefe 915 ale echipei „Flamura 
roșie". Cele mai bune rezultate au fost 
realizate de I. Milan și Petre Bota 
(Minerul), Gh. Grozea și I. Lupea 
(FL roșie).

Simion Ioan
„CUPA DE IARNA A ELEVILOR"

In sala de sport a Casei de cultură 
din Caracal s-au desfășurat întrecerile 
de tenis de masă dotate cu „Cupa 
de iarnă a elevilor". Corrcurenții au 
fost împărțiți în două categorii: 12—14 
ani și 15-18 ani. lată primii trei cla
sați la fiecare categorie: 12—14 ani: 1. 
Florian Nelea, 2. Aristotel Radu, 3. 
Mircea lonescu; 15-18 ani: 1. Mihai 
Rusan, 2. Ștefan Ghiță. 3. Ghiocel 
David.

După încheierea acestei competiții a 
avut loc un concurs de tenis de masă 
între cei mai buni jucători din raionul 
Caracal. Ei au fost împărțiți în două 
echipe; echipa A (1. Mora, Gr. Asan și 
I Duca) au întrecut echipa B (I. Va- 
sile, A. Georgescu și A. Kerekeș) cu 
scorul de 5-4.

I. Ioana și Th. Dana

Loeafiune de bilete
Biletele pentru Turneul internațio

nal de handbal în 7 „Cupa Orașului 
București44 care va avea loc între 20 
și 24 ianuarie a.c. și pentru jocul 
internațional de baschet selecționata 
București—Dinamo Tbilisi (tuni 13 
ianuarie, ora 19 în sala Floreasca) 
se pot procura de la casele sălii Flo
reasca.

REZULTATELE ALERGĂRILOR DE IERI

Reuniunea de ieri de la Băneasa Trap 
s-a bucurat de o deplină reușită. In 
majoritatea alergărilor, întrecerile au 
fost pasionante și s-au încheiat cu sosiri 
strînse. Cea mâi frumoasă sosire s-a 
înregistrat în premiul Caraiman, în care 
Chiostec, Pamfil, Hermes și Sita au dus 
o luptă dîrză de-a lunguf parcursului, 
iar la sosire au fost despărțiți prin 
scurte intervale. Terminînd mai puternic, 
Chiostec a obținut victoria.

Cai din prima categorie au mai par
ticipat în premiul Călugăreni. Morala 
a terminat parcursul, cu puțin înaintea 
lui Baltag, Egoist și Demon.

In alergările cailor de trei ani, eîști- 
gătorii și-au îmbunătățit recordurile, 
deși pista a fost grea. A fost un coefi
cient al zilei de aproximativ 4 secunde.

—-—   — -• .

Dnpă dg»aă etagse

Voinfa M iercurea Ciuc conduce 
în clasamentul campionatului republican

IN PRIMELE DOUA ETAPE S
Sîmbătă

— Aseară, C.C.A.» Știința Cluf 3-1 —
A început campionatul republican de hochei pe gheață. După două 

etape. Voința Miercurea Cine conduce în clasament, avînd un golaveraj 
mai bun decît G.C.A. Bucureștenii au trecut însă de un adversar dificil. 
Știința Cluj. După scorurile mari din prima zi, disputele de ieri au fost 
mai echilibrate. Iată amănunte asupra jocurilor:

Un bun debut al Voinței

Intîlnirea inaugurală a turneului 
(Voința — &S.M. Rădăuți) s-a des
fășurat în nota de intensă dominare 
a echipei din Miercurea Ciuc, care 
s-a prezentat bine pregătită. Spre 
deosebire de învingători, rădăuțenii 
au avut o comportare slabă, sub ni
velul evoluțiilor lor din campionatul 
trecut. In ultima parte, jocul a dege
nerat, înregistrîndu-se multe eliminări 
(La un moment dat erau 3 ju
cători pe banca de penalizare !). Gel 
mai eficace jucător al Voinței a fost 
Szabo II, care a marcat 5 goluri. 
Celelalte puncte au fost realizate de 
Varga (3), Ferenczi (2), Szabo I, 
Balint II, Hollo I și Takacs. Unicul 
gol al echipei din Rădăuți a fost 
marcat de Murin. Au condus arbi
trii Welther și Turceanu.

...și un scor neobișnuit.
Dacă de victoria Științei Cluj în 

îniîinirea cu G. S. Tg. Mureș nu se 
îndoia nimeni, în schimb un asemenea 
scor (21-2) nu era scontat nici de 
cei mai fervenți suporteri ai echi
pei studențești. Cum s-a ajuns to- 
lușf la o asemenea avalanșă de go
luri în poarta mureșenilor ? Explica
ția ne-a dat-o Incze II, antrenorul 
fostei formații dinamoviste, preluată 
acum de C. S. Tg. Mureș: „Echipa 
noastră n-a mai putut face nici un 
fel de antrenament de aproape 3 
săptămîm, deoarece Ia Tg. Mureș 
n-am avut de loc gheață. Pe lingă 
aceasta, am călătorit toată noaptea de 
vineri spre sîmbătă, sosind la Bucu
rești chiar în ziua meciului. Pe de 
altă parte n-am deplasat întreg lo
tul. La primul contact cu gheața pa
tinoarului artificial nu ne-am găsit 
cadența și am primit 11 goluri în
tr-o repriză..." Este adevărat că lipsa 
de antrenament a mureșenilor a fost 
e.videntă și că tînărul tor portar Mi- 
clea, care a apărat în repriza întîi, 
a primit multe goluri parabile, dar 
nu e mai puțin adevărat că jucătorii 
Științei au manifestat o poftă de joc 
deosebită. Ei și-au depășit regulat 
adversarii în viteză, cîștigînd toate 
duelurile pentru puc. De altfel, Știința 
Cluj a realizat un mic record în 
materie: toți jucătorii săi de cîmp 
au marcat : Botar (4), Cozan II (4), 
Biro (3), Otvos (3), A. Naghi (2), 
Tompos (2), Takacs II, Dibernardo 
și Krasser, eîte un gol 1 Pentru mu
reșeni (care au meritul de a fi jucat 
tot timpul deschis și care au mar 
echilibrat jocul în ultimele două re
prize, cînd și poarta le-a fost mai 
bine apărată de titularul Lake) au 
înscris O. Antal și Fenke II.

Art arbitrat Fî. Marinescu și M. 
Huș arm.

O revelație :
Avîntnl Miercurea Ciuc.

In partida C.C.A. — Avîntul, toate 
pronosticurile indicau o victorie u- 
șoară, la scor, a mititarilor. Aceștia 
au cîștigat, dar la o diferență mică 
— și mai ales — după multe emoții. 
.Justețea victoriei campionilor nu poate 
fi pusă în discuție, dar cei care au 
cucerit sîmbătă seara admirația și apla
uzele au fost foarte tinerii jucători de la 
Avîntul (formație alcătuită pe scheletul 
echipei clubului școlar „Harghita" de 
anul trecut), care s-au impus nu numai 
prin jocul lor combativ, curajos, ci 
și prin nivelul tehnic bun, prin omo
genitatea lotului. Dacă jucătorii Avîn- 
tului fructificau ocaziile din prima re-

I S M
REZULTATELE TEHNICE 

SINT URMĂTOARELE :

I. Harpagon (Ciobanu Gh.), Tatiana, 
Raluca. Cota : 4,60 — 68 lei.

II. Muna (Kocsis), Buian, Ecaterina. 
Cota : 5,70-22, 10-21, 60. Ordine triplă : 
259,90 lei.
III. Birlic II (Avram G.), Zefira, Ivona. 
Cota : 3,40 - 20,00 - 22,60 lei.
IV. Chiostec (Bonțoi V.), Pamfil,, Hermes 

Cota : 6.20 - 46,70 - 37,20 lei. Ordin 
triplă : 219,40

V. Morala (Brailowsky), Baltag Egoist. 
Cota : 2,40 - 14,20 - 8,60 lei
VI. Narcis (Nieulae Gh.), Ancorat, 

Avia. Cota : 5,10 - 86,40 - 21,50 lei.
Ordine triplă : 793.

VII. Pîrjol (Vorcnin), Tămîios, Zdravăn. 
Cota : ~50 - 36,20 - 32,20 lei.

Reuniunea viitoare va avea loc dumi
nică 24 ianuarie la ora 10. 

priză (la 0-1 ei au și marcat un gol, 
neacordat din cauză că tocmai atunci 
a sunat sirena electrică pusă în func
țiune din neatenția unuia din ar
bitrii de la masa juriului), poate că 
jocul și scorul luau altă turnură. 
Facem această afirmație bazați pe fap
tul că dtipă ce G.G.Ă. a terminat re
priza primă cu un avans de 3 goluri 
(Gozan I, Kalamar, Lorincz), repriza 
a țioua s-a terminat cu scor alb, iar 
ultima a revenit Avîntului (2-1, prin 
golurile înscrise de Ianovici și Antal II, 
respectiv Peter), ceea ce dovedește că 
tînăra echipă din Aîiercurea Ciuc, nu 
numai că n-a „căzut" spre sfîrșit, ci 
a atacat cu succes. De subliniat că 
Avîntul a știut să fructifice superio
ritatea numerică, înscriind ambele go
luri cînd G.C.A. avea un om în minus. 
De ambele părți s-au ratat multe oca
zii clare iar G.G.A. a avut și două 
bare.

VARGA I (Voința M. Ciuc)
Văzut de Neagii 

plăcut mult celor aproape 5.000 de 
spectatori.

De la C.C.A. cei mai buni au fost 
Kalamar, Pușcaș și lonescu. Avîntul 
a prezentat cîțiva tineri cu frumoase 
perspective. Dintre ei s-a impus mai 
ales Ianovici, un talent viguros.

Voința din nou învingătoare
Resimțindu-se după eforturile depuse 

în meciul de sîmbătă seară, Avîntul 
n-a mai putut opune aceeași rezistență 
și Voinței» terminînd dfn nou învins: 
0-4. Inițiativa a aparținut mai mult 
Voinței, dar atacul învingătorilor nu 
s-a descurcat ușor în fața apărării fer
me a adversarului; în fiecare repriză, 
scorul a fost strîns. Au marcat: Balint 
II, Szabo II, Ciorbă și Andrei. învinșii 
au jucat fără St Szabo, Hollo III, Is’z- 
lai. Au arbitrat V. Vorniceanu și N. 
Turceanu.

In două zile
NE-A PLĂCUT»

.„punctualitatea cu care au început 
meciurile de dimineață și primele par
tide disputate seara. Ar fi și mai bine 
dacă cea de-a doua partidă a serii 
ar începe cu aceeași exactitate.

...ținuta și rapiditatea personalului 
de curățire și întreținere a gheții, 
care a lucrat bine, organizat, făcînd 
să dispară pauzele lungi.

...comportarea sportivă a jucătorilor 
ambelor echipe în partida Știința Cluj 
—C.S. Tg. Mureș.

...felul cum au răspuns jucătorii 
echipei Avîntul Miercurea Ciuc la cri- 
ticile ce le-au fost adresate prin zia
rul nostru, cu privire la unele atitu
dini nesportive în jocurile anterioare. 
IN CELE DOUĂ PARTIDE SUSȚI
NUTE PINA ACUM, ECHIPA LOR 
N-A AVUT NICI UN JUCĂTOR ELI
MINAT, avînd — în general — o 
comportare pe deplin sportivă.

î

Tg.
Voința-C.S.M.

5-0, 3-0) 
știința-C.S.
4-0, 6-2)
C.C.A—Avîntul 4-2

Rădăuți 14-1 (6-1,

Mureș 21-2 (H-0,
<3-0, 0-0, 1-2)

Duminică
Voința—Avîntul 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) 
C.S. Tg. Mureș—C.S.M. Rădăuți 
(0-1, 2-0, 2-0)
C.C.A.—Știința Cluj 3-1 (0-1, 0-0,

CLASAMENTUL
2 2
2 2
2 1
2 1
2 0
2 0 0 2

4-1
5

3-0)

1. Voința M. Ciuc
3. ' Știința Cluj
4. c.s. Tg. Mureș
5. Avîntul M. Ciuc
6. C.S.M. Rădăuți

18:
7:

22:
6:22
2: 8

1
3
5

0 0 
0 0 
0 1 
0 1
0 2

PROGRAMUL DE AZI

Ora 12 î C.C.A.—C.S.M. Rădăuți, 
ora 17 : Voința Miercurea Ciuc— C.S. 
Tg. Mureș, ora 19 j Știința Cîuj- 
Avîntul Miercurea Ciuc.

C.S. TG. MUREȘ, MAI APROAPE 
DE VALOAREA SA REALA...

... a întrecut clar pe CSM Rădăuți 
după un joc spectaculos, în care mu
reșenii și-au depășit adversarii mai 
ales în repriza a doua. Jocul a început 
vioi, cu laze pasionante Ia ambele por- 
ți. Spre mijlocul reprizei, C.S. Tg. 
Mureș începe să preseze autoritar. 
După o lungă dominare a mureșenilor, 
rădăuțenii au un reviriment care Ie 
aduce golul înscris U Lazarov. In re- 
priza a doua, echipa din Rădăuți joa
că cu mult elan, dar manifestă lipsuri 
tehnico-tactice și nu poate „specula” 
defecțiunile apărării adverse. Majori- 
tatea reprizei aparține tot echipei din 
Tg. Mureș care înscrie prin C. Antal 
și Varga II. In ultima repriză, avanta
jul învingătorilor este mărit prin go
lurile marcate de Satmari și — din 
nou — C. Antal, Meciul, arbitrat de 
I. Petrovici șî I. Floreseu, a plăcut 
prin dinamismul său, dar a fost pre
sărat și cu neregularități, care au făcut 
ca de multe ori echipele să fie cu cîte 
un jucător în minus. Din cauza nervo
zității s-a ratat mult.

UN MECI PASIONANT
CCA și Știința Cluj au furnizat 6 

întrecere de o rară frumusețe, termi
nată cu victoria militarilor (3—1), 
după ee studenții au condus 56 de mi
nute cu 1—0. Rezultatul îi nedreptă
țește pe studenți, care au făcut un joc 
foarte bun. CCA a jucat totuși sub 
valoarea sa, în timp ce studenții s-au 
prezentat mai bine în compartimentul 
lor deobicei mai slab, apărarea. In 
prima repriză jocul a fost dur, presă
rat cu neregularități. In min. 17. Ta
kacs II a marcat pentru Știința. Repri
za a Il-a a fost egală, ambele echipe 
ratînd mult. In ultima repriză, CCA 
intră mai decisă, domină dar și Știința 
are ocazii de a mări scorul. In minu
tele 56—58, bucureștenii înscriu prin 
Czaka (la capătul unei aețiuni perso
nale de toată frumusețea), Peter (un 
puc deviat la un șut al Iui Raduch) și 
Cozan I (Ia o greșeală a lui Dibernar
do). Ultima repriză a fost cea mai 
frumoasă. Au condus arbitrii FL Ma
rinescu și N. Virgil.

C. RADU 
A. CALIN

pe patinoar
NU NE A PLĂCUT. .

...că nu există un servici medical 
care să funcționeze la patinoar în tot 
timpul desfășurării jocurilor campio
natului. Din această cauză, jucătorul 
Hollo III de la Avîntul — accidentat 
în timpul meciului cu CCA — a fost 
lipsit de un ajutor medical foarte ne
cesar. Un servici medical bine organi
zat este absolut necesar la un cam
pionat de hochei pe gheată.

...„bîlbîiala" arbitrilor de la masa 
cronometrorilor, care au făcut să sune 
de două ori în timpul jocului CCA— 
Avîntul sirena electrică al cărei sunet 
anunță sfîrșitul reprizelor. Acest lucru 
a produs numeroase discuții cu privire 
la valabilitatea unui gol.

...gălăgia de pe teren, în mai toate 
partidele de pînă acum.

...încetineala cu care unele echipe^ 
fac schimbarea liniilor, provocînd 
astfel lungi și nejustificate întreruperi 
ale jocului.

...atitudinile nesportive din primitȚr 
meci de aseară, ale Iui Farcaș (Tg.’ 
Mureș) și Lazarov (Rădăuți).

Meciurile VI (Lazio—Genoa) și XII 
(Limoges—Strassbourg) nu s-au dispniat, 
terenurile fiind impracticabile. Toate 

variantele primesc la meciurile respec
tive pronostic exact.

La acest concurs au fost depuse aproxi
mativ 517.000 variante.

★
® Mîine seară se închide în întreaga 

țară concursul Pronoexpres nr. 3. Dacă 
•,1a primul concurs al anului nici un par- 
Iticipant nu a reușit să obțină premiul I, 
la- concursul nr. 2 un număr de patru 
participant au reușit să obțină premii 
de cat. a ’ Il-a (6 din 8).

@ Participarea la concursurile Prono
expres din anul 1960 cunoaște o fru
moasă creștere. Astfel, la concursul’ 
nr. 1 fondul de premii a fost de 449.359 
lei iar la concursul nr. 2 de 501.862 lei.

. ® La primele concursuri, din acest an 
au ieșit din urnă următoarele numere : 

Concursul nr. 1 : 34—45—43—25—11—2.
Numere de rezervă : 41 — 6
I Concursul nr. 2 : 23-49—17—41-33—42.
Numere de rezervă : 39 - 27.
- Rubrică redactată de t.s. Lotn-Prono- 
sport.



In mijlocul la „calificare"
In sala Recolta s-au întîlnit sîmbătă 

seara și duminică dimineața specta
torii nelipsiți de la campionatul de 
calificare al echipelor masculine de 
volei din Capitală. Au fost, mai nume
roși ca oricînd. Explicația : se disputa 
ultima etapă a turului și rezultatele 
aveau să decidă pe cîștigătorii primei

Recunoaștem în echipa învingătoare 
pe inginerii Radu Lăzărescu și I. Cal
ciu, care, au fost și cei mai buni. De 
cealaltă parte a fileului au jucat o 
serie de tineri sportivi, cu reale per
spective, din rindul cărora s-au dis
tins muncitorul tîmplar Petre Lazăr, 
fruntaș în producție la IPROFIL, lăcă-

Blocajul efectuat de Bădescu și Hornung (I.P.R.O.F.I.L.) a „oprit balonul 
tras de Calciu (I.O.R.). Fază din meciul I.O.R.— I.P.R.O.F.I.L. 3—2.

Foto .: Gh. Dumitru

jumătăți a întrecerii. In urma rezulta
telor înregistrate, primul loc e ocupat 
de formația Metalul M.I.G., care are 
același număr de puncte (21) cu 
I.O.R. Metalurgiștii sint avantajați de 
setaveraj (31—12) în fața opticieni- 
lor (30—14).

Ne-a bucurat, laolaltă cu ceilalți 
spectatori, voleiul curat, de bună va
loare tehnică, spectaculos, răsplătit, 
■de altfel, cu puternice aplauze adresate 
deopotrivă învigătorilor și învinșilor. 
„Sini pasionante aceste jocuri de la 
„calificare", ne spunea ieri dimineață 
un spectator obișnuit al meciurilor de 
divizie. Se joacă foarte frumos une- 
ori....“ Și acel spectator, venit numai 
în treacăt la sală, a plecat după ter
minarea ultimului meci, aproape de 
ora 1-1...

...Meciul IPR'OFIL-I.O.R. a durat 
mai mult de două. ore. Voleibaliștii 
de Ia I.O.R. porneau ca favoriți ai 
acestei întîlniri. S-au întrebuințat însă 
foarte mult pentru a termina învingă
tori. Dar cine sînt. cei care apără 
culorile celor două asociații sportive ?

tușul Nelu Mihăilescu, fruntaș în pro
ducție, tîmplarul Constantin Stanciu, 
antrenați de Alexandru Vecas, tîmplar 
și el.

A urmat, tot ieri dimineață, una 
dintre cele mai mari surprize ale 
campionatului: tînăra echipa Statis 
tica, promovată anul trecut în campio
natul de calificare, a întrecut în trei 
seturi formația Sănătatea. Tinerii în
vingători (din rîndul cărora remarcăm 
pe Capră și Dumitrescu) au dat do
vadă de multă stăpînire de sine în fi
nalul seturilor. Ei au cîstigat cu 16— 
14, 15—12 și 17—15.

In celelalte meciuri s-au înregistrat 
rezultatele: Metalul M.I.G. — U.C.R 
3—2, Știința Construcții — Titanii 23 
August 3—1, Recolta — Oțelul 3—2, 
Dinamo I — Victoria M.I.B.G. 3—0.

Jocurile disputate sîmbătă și dumi
nică în cadrul campionatului de caii 
ficare al orașului București ne-au do
vedit încă o dată că voleiul din țara 
noastră dispune de’ un nesecat izvor 
de talente.

MIRCEA TUDORAN

:■ -—; SBiudiuiii!
St. Drăguț, Mioara Simion și 

din nou învingători
Gh. Vilmoș

O prețioasă victorie în „Cupa Campionilor Europeni" la baschet

După u partidă de mare spectacol echipa C.C.A. a învins
- în prelungiri - pe Dinamo Tbilisi cu 87-83

Astă-seară oaspeții joacă cu selecționata orașului București
La numai 24 de ore de la strălucita 

victorie a handbaliștilor dinamoviști, 
publicul buctireștean a fost martorul 
unei noi performanțe excelente, reali
zată de astă dată de echipa de baschet 
G.C.A. Intîlnind- în cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
cunoscuta formație sovietică Dinamo 
Tbilisi, — considerată una--din cele 
mat valoroase echipe din Europa —, 
baschetbaliștii de la C.C.A. au repur
tat, la capătul unui meci epuizant 
pentru jucători și entuziasmant pen
tru spectatori, o victorie de mare pres
tigiu. Pentru numerosul public aflat 
aseară în sala Floreasca, întrecerea 
dintre campioanele Uniunii Sovietice 
și R. P. Romîne a constituit o .pasio
nantă dispută sportivă al cărei, rezultat 
nu a putut fi cunoscut decît în secunda 
60 a minutului '45, adică la sfîrșitul 
prelungirii de 5 minute.

In primele minute jocul a fost egal 
și tabela de marcaj nu a înregistrat o 
diferență' mai mare de două puncte. 
Din minutul 4 însă, baschetbaliștii gru
zini se detașează. Profitînd de faptul, 
că militarii se apărau „în zonă", Di
namo Tbilisi realizează o diferență de 
6 puncte (min. 9: 19-13). Din acest 
moment G.G.A. aplică apărarea „om

la om“, a cărei eficacitate se face 
simțită de la fază la fază. în atac, 
Folbert, Nedef și Novacek realizează 
coșuri spectaculoase și scorul ne de
vine favorabil: 25-21 (min. 15). Pînă 
la sfîrșitul reprizei jocul se menține 
echilibrat, încheindu-se cu scorul dc 
34-32 în favoarea oaspeților.

începutul reprizei secunde aparține 
în mod categoric dinamoviștilor care 
construiesc atacuri rapide, variate și 
eficace, străpungind cu ușurință apă
rarea militarilor. Ca urmare scorul de
vine în minutul 31: 63-48 pentru Di
namo. O diferență de 15 puncte care 
părea că va aduce baschetbaliștilor so
vietici o victorie comodă. Dar... ca si 
în alte nenumărate partide, basehet- 
baliștii de la-C.CM. se regăsesc în mod 
uimitor. Atacurile- lor se succed în- 
tr-un ritm căruia oaspeții îi pot face 
cu greu' față. încurajați frenetic de 
public, jucătorii romîni refac punct 
după punct (min. 31 : 48-63; min. 
33: 60-65; min. 35: 64-69). In mi
nutul 37 se produce egalarea. In ulti
mele minute avantajul alternează iar 
la fluierul final echipele se află din 
nou la egalitate: 78-78.

Conform regulamentului, după 0

Alto razaOaie M „Cili (toniiloailor Europeni" 
la baschet

pauză de două minute se dispută prima 
prelungire, care avea să stabilească 
învingătoarea. Precizăm că în prelun
giri ambe'e echipe joacă fără cîțiva 
titulari : C.C.A. fără Nedef, Novacek, 
Dinescu; Dinamo Tbilisi fără Mina- 
șvili, Hazaradze și Kiladze, eliminați 
pentru comiterea a cinci greșeli perso
nale. Apoi, pe parcursul prelungirii 
mai sînt eliminați Folbert, Lejava și 
Ugrhelidze. Aceste ultime 5 minute au 
avut o desfășurare de-a dreptul drama
tică. A fost „meciul rezervelor" și al a- 
runcărilor libere. Rezultatul a fost de
cis în ultimele 15.secunde. C.C.A. con
ducea cu 85-83 cînd Altabaev și Moseș- 
vili au ratat cîte două aruncări libere, 
iar Testiban, dînd dovadă de o stăpî
nire de sine uimitoare, a fructificat am
bele aruncări libere de' care a beneficiat 
în ultima secundă. Astfel scorul în- 
tîlnirii a devenit 87-83 (32-34; 78-78) 
în favoarea echipei C.C.A.

Arbitrii L. Kamenik (R. P. Bulga
ria) și I. Kovacik (R. P. F. Iugosla*  
via) au condus bine un meci deosebit 
de dificil. Punctele au fost înscrise de: 
Folbert 14, Fodor 14, Nedef 12, Nova
cek 29, Nictilescu 11, Testiban 3, Ne- 
delea 2, Cimpoiaș 2, pentru C.C.A. și 
Moșeșvili 17, Minașvili 7, Hazaradze 
11, Goghelia 2, Lejava 14, Ințkirveli 
13, Kiladze 13, Ugrhenidze 5 și Alta
baev 1, pentru Dinamo. Tbilisi.

D. STĂNCULESCU
V. ADRIAN

*
Echipa Dinamo Tbilisi susține astă-'

PREDEAL, 17 (prin telefon). Con
cursul de schi organizat în localitate 
de asociația sportivă Voința Sinaia și 
dotat cu „Cupa Orașului Sinaia" s-a 
bucurat de condiții excelente. Timpul 
favorabil și zăpada foarte bună a per
mis curse de mare spectacol, concurenții 
putîndu-și pune în valoare întregul lor 
bagaj de cunoștințe. In întrecerea se
niorilor fondiștii de la (3. G. A.‘ au ma
nifestat o categorică superioritate, 'ocu- 

’ pîtad primele opt locuri. Cîștigătorul 
cursei, Stelian Drăguș, a dovedit o 
formă foarte bună, dominînd, ca și în 
concursul de deschidere de săptămîna 
trecută, întreaga cursă. De altfel, tre
buie menționat că performanța de du

minica trecută din Bucegi a .fost repe
tată și de Gheorghe Vilmoș și Mioara 
Simion,- care de asemenea s-au claSat 
pe primul loc și în cursele de la Pre
deal! .

Iată acum ordinea primilor trei cla
sați: 15 km seniori: 1. Stelian Dră
guș (G.C.A.), 2. Cinctt (C.G.A.), 3. G. 
Enache (C.G.A.) ; 5 km senioare: 1. 
Mioara Simion (Voința Sinaia)', _ 2. 
Marcela Bratu (Dinamo Orașul Stalin), 
3. Iuliana Simon (Dinamo Orașul Sta
lin) ; 5 km juniori : 1. Gh. Vilmoș 
(Voința Gheorghieni), 2. N. Sumedrea 
(Dinamo Orașul Stalin), 3. Valeriu 
Grapă (Voința Sinaia).'

Traseul acestor întreceri a fost a- 
menajat pe „Poliștoacă".

Pe piste de gheată, 
pe pîrtii de zăpadă

• Echipa reprezentativă de hochei 
a R. Cehoslovace, care se pregătește 
în vederea J. O. de iarnă, a susținut 
la Praga _un meci de antrenament cu 
formația sovietică „Himik” Voskre- 
sensk. In mod surprinzător victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 2—1 
(1—1, 1—0, 0—0).

® Pe patinoarul din orașul Usti pe 
Elba s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de hochei pe gheață între e- 
chipa de tineret a R. Cehoslovace și 
formația profesionistă anglo-canadiană 
Bryghton Tigers. Meciul Ș-ă terminat 
ia egalitate : 4—4 —0, 2—2, 1—2).

© In stațiunea de la Semmering. 
din apropierea Vienei, s-a disputat un 
concurs preolimpie de sărituri de pe 
trambulina. Victoria a revenit lui Max 
Bolkart (R.F.G.) cu 225,5 p. Cea mai 
hună săritură a sa a măsurat 70.5 m.

© La sfîrșitul lunii ianuarie cunos

cuta stațiune a sporturilor de iarnă 
Zakopane din R.P. Polonă va găzdui 
un mare concurs internațional de schi.

• Și în acest an titlul de campion 
al R. Cehoslovace la patinaj artistic 
a fost cucerit de cunoscutul sportiv 
Karel Divin. Pe ? locul II s-a clasat 
Fohler, urmat de HolandL, La perechi 
primul loc a fost ocupat de cuplul 
Dvorakova — Vosatka.

® Tradiționala cursă de slalom de 
la Wengen a revenit. la această ediție 
austriacului. Hias .Leitner, care l-a în
vins pe compatriotul său Peppi Stieg- 
Ier.

® La Oberwiesenhal (R.D. Germa
nă) a avut loc un nou concurs de să
rituri de pe trambulină. Pe primul loc 
s-a clasat polonezul Hryniewecki urmat 
de sovieticul Nikolai Șamov. Helmuth 
Recknagel s-a accidentat ușor după 
prima încercare și a ieșit, din concurs.

In cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet (echipe masculine), la sfîrșitul a- 
cestei sâptămîni s-au disputat, mat 
multe întîlniri. Jucînd în deplasare la 
Helsinki, echipa Polonia Varșovia a 
învins cu scorul de 88-84 (47-41) for
mația Panterit, campioana Finlandei. 
Returul acestui meci va avea loc la 
24 ianuarie la Varșovia.

★
întîlnirea dintre echipele Olimpia 

Ljubljana și Union Babenberg, desfă
șurată la Viena, s-a terminat cu scorul 
de 85-83 după prelungiri, în favoarea 
baschetbaliștilor iugoslavi. In sfîrșit, 
echipa franceză Roanne a întrecut pe 
teren propriu echipa belgiană Antwerp 
cu scorul de 54-53 (35-25).

★
Intr-un meci retur contînd pentru 

competiția feminină de baschet „Gupa 
campionilor europeni" echipa Wawel

Kra'koyia a .învins cu scorul de 79-47 
(36-24) echipa KTV Heidelberg. Meciul 
desfășurat la Krakovia a fost urmă
rit de 2500 de spectatori. (Agerpres)

seară o nouă fntîlnire. De astă dală 
ea va juca în compania selecționatei 
orașului- București. Partida- se va des
fășura în sala Floreasca, de la ora 19.

FOTBAL PE GLOB

împotriva provocărilor 
guvernanților de la Bonn

Federația de patinaj a R. Cehoslova
ce a comunicat că sportivii cehoslovaci 
nu vor participa Ia campionatele eu
ropene de patinaj artistic de la Gar- 
misch Partenkirchen, în cazul cînd dra
pelul R. D. Germane nu va fi înălțat 
cu ocazia acestei competiții. După cum 
se știe guvernul de la Bonn a luat o 
hotârîre prin care se interzice arbora
rea drapelului R. D. Germane în R.F. 
Germană. Federația cehoslovacă a tri
mis o scrisoare Uniunii Internaționale 
de patinaj prin care cere ca drapelele 
tuturor țărilor să fie arborate la Gar- 
misch în conformitate cu regu
lamentul și tradiția. In această 
scrisoare se recomandă totodată ca o 
altă țară membră a Uniunii Interna
ționale de patinaj să organizeze cam
pionatele în eventualitatea că guvernul 
de la Bonn nu va renunța Ia hotărî- 
rea sa. (Agerpres)

JUVENTUS CONDUCE DISTANȚAI

După etapa de duminică (a 15-a) din 
campionatul italian, liderul, Juventus, 
se află distanțat la „două lungimi" de 
principalii săi urmăritori, grupați acum 
în pluton. Aceasta datorită în special 
faptului că echipa 'milaneză Interna- 
zionale n-a reușit să întreacă acasă 
pe modesta Udinese, cu care -a făcut 
meci egal (3-3) în timp ce Juventus 
obținea o nouă victorie la zero (2-0) 

: cu Bari. Milan a reușit o prețioasă vic- 
' torle în deplasare,. dispunînd de Bo
logna cu 3-0. în schimb, Fiorentina n-a 
obținut la Alessandria decît un 3-3. 
Astfel șansele echipei Juventus de a 
nu-și vedea periclitat primul loc în 
următoarele etape a crescut simțitor.

Iată acum celelalte rezultate tehnice:

să reușească egalarea fianlă: 2-2.
Astfel, distanța dintre cele două frun
tașe este acum de 3 puncte.

In celelalte întîlniri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Racing-Monaco 
1-1, Sedan-Rennes 2-0, Lens-Sochaux 
3-1, St. Etienne-Stade Francais 1-1, 
Toulon-Valenciehnes 1-2.

Trei partide au trebuit să fie ami
nate din cauza terenurilor impractica
bile : Liinoges-Strasbourg, Le Havre- 
Bordeaux și Angers-Lyon.

LONDREI

1. Nîmes 25 18 4 3 59-2 .0
2. Reims 25 15 7 3 54-34 37
3. Racing 25 12 8 5 80-32 32
4. Nice 25 14 3 8 53-42 31
5. Toulouse 25 13 5 7 50-41 31
TOTTENHAM A CIȘTIGAT DERBIUL,

Spal-Atalanta 1—0, Lanerossi-Palermo 
3-0, Napoli-Padova 1-2, Sampdoria-Ro- 
ma 3-0. Partida Lazio-Genoa s-a în
trerupt din cauza
1. Juventus
2. Milan
3. Spăl
4. Internazionale
5. Florentina

vremii nefavorabile.
15 11 2 2 40-11 24
15 8 4 3 23-12 20
15 7 6 2 18-11 20
15 7 6 2 26-16 20
15 8 3 4 33-17 19

REIMS A MAI RECUPERAT 1 PUNCT 
DIN HANDICAP

Duminică, fosta campioană a Fran
ței, echipa Stade de Reims, a pierdut 
o bună ocazie de a se apropia la mi
mai două puncte de Nîmes, fruntașa 
clasamentului. Aceasta a pierdut în
tîlnirea pe care o avea de susținut 
acasă la Nice, deținătoarea titlului de 
campioană. Nice a cîștigat cu 2-1, am
bele goluri fiind marcate de noul ex
trem stînga Barottd. In acest timp, 
Reims susținea un meci dramatic la 
Toulouse, fiind condus de două ori pînă

Un joc de tradiție din campionatul 
Angliei s-a disputat sîmbătă între echi
pele londoneze Tottenham și Arsenal. 
Liderul a înregistrat o victorie clară ; 
3-0. De notat că doi dintre jucătorii 
Arsenalului s-au. accidentat în timpul 
partidei. Dintre celelalte rezultate ale 
ultimei etape este de notat înfrîngerea 
suferită de Preston pe teren propriu în 
fața lui Newcastle: 1-2. Ou o victorie 
la limită obținută la Chelsea (2-1) 
Burnley se menține pe locul 2 în cla
sament.

Alte rezultate: Fulham-Everton 2-0, 
Leeds-West Ham 3-0, Leicester-West 
Bromwich 0-1, Manchester United- 
Birmingliam 2-1, Nottingham-Black
pool 0-0, Sheffield-Blackburn 3-0, Wol
verhampton-Manchester City 4-2.
1. Tottenham 26 14 8 4 57-30 36
2. Burnley 26 15 3 8 62 43 33
3. Wolverhampton 26 14 3 9 67-52 31
4. Preston 26 12 7 7 50-45 31

Președintele Statelor Unite, D. Eisenhower, 
va vizita Uniunea Sovietică intre 10-19 iunie

MOSCOVA 17 (Agerpres). — ȚASS transmite :
După cum s-a mai anunțat, N, S Hrușcioy, președin

tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l a incitat 
pe președintele Statelor Unite, O. Eisenhower, să 
facă o vizită oficială în Un’unea Sovietică la data 
pe care o va crede potrivita. Președintele Eisenho
wer a acceptat cu satisfacție invitația lui N.S. Hrușciov.

In urma schimbului de mesaje personale care a 
urmat între președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hruștiev, și președintele Eisenhower, 
s-a căzut de acord ca vizita președintelui Eisenhower 
în Uniunea Sovietică să aibă loc între 10—19 iunie 
1960.
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