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DE ZIUA REPUBLICII Aseară,

Marii Adanări Naționale

a u trecut doar 16 ani, o perioadă istorică scurtă în viața unui popor.
LX Fiecare dintre acești ani însă, prin realizările înnoitoare obținute,
• *"nu poate fi comparai cu decenii din perioada de tristă amintire 
stăpinirii burghezo-moșierești.

în anii care au trecut, după proclamarea Republicii, poporul nostru 
mic și talentat, cu uriașele-i energii creatoare descătușate, a construit 
ificîul luminos al. unei vieți noi. Mîinile sale harnice și pricepute au 
iițat noi fabrici și uzine, hidrocentrale și păduri de sonde.

Agricultura noastră socialistă pășește cu fermitate pe calea marilor 
rspective deschise de agrotehnică și mecanizare. Știința și cultura ro- 
nească, cu adînci tradiții și cu un profund caracter popular, au urcat 
culmi nevisate în trecut. Marile lor valori s-au impus peste țări și con- 

ente, făcînd cunoscut lumii poporul nostru înzestrat și talentat. S-au 
iițat orașe noi, traiul celor ce muncesc a devenit tot mai îmbelșugat, 
îiina cărții, cinematograful, radioul și televiziunea, pătrunse pînă în 
e ..'ai îndepărtate colțuri ale țării, acolo unde în trecut trona opaițul 
analfabetismul, mizeria 
inilor.

Cu fiecare an, prin 
stru condus de partid,
ritoare. Recenta Sesiune a Marii 
ițul activității radnice a oamenilor muncii în anul 1963 și care a dez- 
tut prevederile planului și bugetului de stat pe 1964, oglindește încă 
dată marile realizări obținute de poporul nostru muncitor pe drumul 
ții sale noi.

în ansamblul succeselor dobîndite în fiecare domeniu de activitate, 
tura fizică și sportul s-au bucurat de aceeași grijă părintească a par
ului și guvernului, înregistrînd în cei 16 ani de Ier proclamarea Repu- 
cii o înfloritoare dezvoltare.

Educația fizică și sportul au devenit un bun de preț al maselor, un 
jloc de întărire a sănătății oamenilor muncii, de dezvoltare armo- 
iasă a tinerei generații, de refacere și sporire a capacității de muncă.

După două aminări — datorite capri- 
  ctitor vremii — care au împiedicat so
irii sirea la timp a echipei cehoslovace de
P| T* hochei pe gheață VTZ Chomutov, tur-
t'tU neul acesteia a fost inaugurat aseară

prin partida susținută în compania se
lecționatei olimpice â țării noastre. 
Dttpă lin meci care a purtat chiar din 
primele minute amprenta unei aprigi

pe patinoarul

„23 August44

Sîmbătă la amiază au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a cincea sesiuni 
ordinare a Marii Adunări Naționale.

în lojile oficiale se aflau conducă
torii partidului și statului.

în tribune erau prezenți șefi 
misiunilor diplomatice, acreditați în 
R. P. Romînă, precum și numeroși 
invitați.

In continuarea discuției generale 
la Darea de seamă asupra înfăptui
rii planului de sfat pe 1963 și cu 
privire la pianul de stat pe 1964, 
precum și la proiectul bugetului pe 
anul viitor au luat cuvîntu! depu
tății Isac Martin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Radian Porumbescu și Roman Mol
dovan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

ai

Marea Adunară Națională a ci;’op
tat o hoiărîre prin care sa ap.-oliă 
Darea de seamă asupra înfăptuirii 
pianului de stat pe anul 1963 si cu 
privire la pianul de stat pe 1964,

Apoi a rost adoptată, prin vot se
cret, legea pentru aprobarea buge
tului de stat pe 1964 al Republicii 
Populare Romtne, după ce proiectul 
a fost citit pe articole.

Trecîrtdu-se la următorul punct al 
ordinai de zi, deputatul Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Sfat, a prezentat proiectul de lege 
pentru ratificarea decretelor norma
tive emise în perioada de la 30 de
cembrie 1962 pînă la 26 decembrie 
1963, care a fost apoi aprobat prin 
vot secret.

(Continuare in pag. a 4-a)

Selecționata olimpică a țării noastre a învins 
echipa VTZ Chomutov cu 6-4 (0 3, 3-0, 3-1)

și bolile.. au înfrumusețat și luminat viața oa-

hărnicia, 
Republica

entuziasmul și abnegația poporului 
Populară Romînă devine tot mai în- 
Adunări Naționale, care a făcut bi-

f Așa a fost înscris prunul gol al echipei noastre in meciul cu formația 
cehoslovacă Chomutov. Foto : T. Roibu(Continuare in pag. a 2-a)

Principalul eveniment al 
activității noastre sportive 
în Anul 1964 va fi SPARTA- 
CHiADA REPUBLICANA. 
Prima sa ediție va reuni pe terenurile de sport sute de 
mii de tineri și tinere, sportivi începători și fruntași, 
care — laolaltă — vor lupta pentru cucerirea titlurilor 
de învingători, pentru realizarea unor performanțe de 
înaltă valoare.

Spartachiada Republicană — competiție al cărei 
start se va da la 1 martie 1964 — îmbină activitatea 
sportivă de mase cu cea de performanță, permițind cu
prinderea in întreceri a unor mase tot mai largi de 
oameni ai muncii, a întregului tineret. In același timp 
această mare competiție va oferi posibilitatea tinerilor 
sportivi talentați să se impună în compania sportivilor 
fruntași, să ajungă — printr-o temeinică pregătire — 
pe cele mai înalte trepte ale întrecerii. Această îm
binare a activității sportive de mase cu cea de perfor
manță va contribui, fără îndoială, la atragerea unui nu
măr mai mare de oameni ai muncii în competiții și 
Sa ridicarea nivelului calitativ al activității sportive. 
Spartachiada Republicană din anul 1964 își va aduce

FOTA BITOLEANU 
membru al Biroului Consiliului

General al UCFS

astfel contribuția la continua 
îmbunătățire a activită
ții sportive de mase și de 
performanță din țara noa

stră, la ridicarea ei pe o treaptă superioară. Un pu
ternic stimulent pentru participanții la Spartachiada 
Republicană îl va constitui și faptul că, în toate eta
pele, întrecerile sportive vor fi îmbinate cu interesante 
activități cultural-artistice.

Printre obiectivele importante pe care mișcarea spor
tivă își propune să le realizeze cu ajutorul Spartachia- 
dei Republicane se află cuprinderea maselor largi de 
oameni ai muncii, a întregului tineret, în practicarea 
organizată și sistematică a exercițiilor fizice și a spor
tului ; consolidarea organizatorică și materială a aso
ciațiilor sportive prin atragerea de noi membri în 
UCFS ■ legitimarea urmi număr sporit de sportivi la 
federațiile de specialitate ; mărirea numărului de tineri 
și tinere care au obținut clasificarea sportivă, precum 
și depistarea și selecționarea de noi elemente talen-

(CorUiiutare în pag. a 2-a)

Astă-seară are loc 
al doilea joc —

dispute, victoria a revenit hocheiștiîof 
noștri ou scorul de 6 4 (O—3, 3—0, 
3-1).

Dat fiind faptul că în această în Ul
ui re a evoluat echipa care nu pesta 
multă vreme ne va reprezenta la J. O« 
de iarnă de la Innsbruck vom sublinia 
înainte de a relata pasionanta desfă-j 
șurare a jocului, că hocheiștii romîui 
au dovedit și cu acest prilej unele slă« 
biciuni în apărare, mai pregnante. î«t 
prima repriză, cînd s-au lăsat ușor sur-, 
prinși de ritmul impus de formația 
oaspe. Așa se explică de ce la înche
ierea primelor 20 de minute de joot 
scorul era de 3—0 pentru VTZ Cfio- 
mutov. Dar, ezitările echipei noastre 
nu au durat decît aceste 20 de 
minute I In continuare, hotărîți să echi
libreze raportul de forțe, contponenții 
selecționatei noastre olimpice au acțio
nat mai rapid, s-au „degajat" mai ușor, 
din strînsoarea experimentaților jucă
tori cehoslovaci și — cu toate că în 
repriza secundă au evoluat 5 mitiute 
în inferioritate numerică — nu numai 

.că nu au permis adversarilor să ridice 
scorul, dar au înscris goi după gol* 
reușind egalarea. ,

CALIN ANTONESCU

:« din mc baschet Duiaaio
aua. In lupta pentru ba’on, de la stingă la dreapta 

Novacek. V. Ghearghe șî Alba.,

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET

Steaua a întrecut pe Dinamo București (80-78), 
iar Știința Cluj, ciștigătoare la Tg. Mureș, 

continuă să fie neînvinsă
Veniți în număr foarte mare ieri dimineață, la Floreasca, iu 

bitorii baschetului din Capitală au urmărit cu o satisfacție de
plină, două partide „tari“. Este drept, nivelul tehnic al celor 
două întîlniri (Știința București — Știința Timișoara și Dinamo 
București — Steaua) nu poate obține un calificativ maxim. Dar, 
sînteni convinși că ardoarea cu care s-au întrecut jucătorii celor 
4 formații, numeroasele faze spectaculoase care ș_-au perindat 
de Ia un coș la altul, evoluțiile pasionante de scor au redat 
spectatorilor „apetitul" pentru baschet.

Primele care și-au disputat întîretatea au fost cele două for
mații studențești. Ele s-au avîntat de la început intr-un joc 
foarte deschis, cu mai multă preocupare pentru acțiunile ofen
sive și mai puțin interes față de problemele defensivei, oferin- 
du-ne o repriză foarte frumoasă. Cu Dan Pușcașu experimentat 
coordonator și N. Viciu în „mină" bună (22 de puncte în numai 
20 de minute), timișorenii, au intrat în repriza secundă eu un 
avantaj de 14 puncte (46—32).

In partea a doua a meciului. Știința Timișoara a stins în mod 
surprinzător „motoarele", iar bucitreștend au încercat ultima 
carte, imptmînd joculuL un ritm susținut. Și avantajul oaspeților 
a începui să scadă văzînd. eu ochii. Tu min. 39, bănățenii 
mat aveau doar 4 puncte avantaj, dar cu mai multa

(Continuare în pag. u 4-a)

Frumusețile patriei
(Continuare in pag. a 2-a)

Muntele Karău cu vîrful ..



1964-anul primei Spartachiade Republicanei——= țga! i: rm > i=EQ! =
(Urmare din png. 1)

late pentru activitatea sportivă de 
performanță, ridicarea continuă a 
măiestriei sportive și îmbunătățirea 
recordurilor pe asociație, raion, regiune 
a celor republicane, europene și mon- 
diafe.

Sah conducerea «nganeter șî orga
nizațiilor de partid, asociațiile și cfa- 
burile sportive, consiliile raionale șl 
regionale IJCFS au datoria să mun- 
ccască intens pentra a reaetva cu suc
ces aceste probleme majore *le orga
nizației noastre. Pcmlr-o intensă popu
larizare a întrecerilor, prwrtr-o strînsă 
colaborare cu crtrtatte organizații ob
ștești m wwbKtrarea parficipaolîlor la 
Întreceri, -prin organizarea competiți
ilor la nn înalt nivel va trebui să trans
formăm rntrecerîle Spartadiiadei Re
publicane în adevărate sărbători ale 
sportului nostru.

Spart a driada Republicană progra
mează întreceri sportive ca finală pe 
țară la 14 ramuri: atletism, baschet, 
box, ciclism, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, volei, Tratație, lupte, mo-

performanță, ridicarea continuă

tocieltsm, tenis de «reiasă, aviație spor
tivă. In etapele de mase ale Sparta
chiadei Republicane se pot organiza 
și întreceri de oină, popice, șah, tir, 
turism și alte ramuri sportive. Ele vor 
fi organizate pînă la etapa raională 
(orășenească) inclusiv.

Este vorba deci de organizarea îu- 
treceriior la un mare număr de ra
muri sportive larg «accesibile iubitorilor 
de sport. Datorita acestui lucru consi
liile asociațiilor sportive au posibili
tatea să mobilizeze la concursuri -un 
număr mare de particlpanfî. Ținînd 
seama de faptul că întrecerile primei 
etape (pe asociații sportive) vor dura 
treâ luni este clar că se -oferă cdte mai 
bune condiții de organizare a unei ac- 
fivîtăți sportive bogate, care să men
țină pe tabitorii de sport în întreceri o 
perioadă îndelungată. Aceasta «este toc
mai una dintre sarcinile pe care par
tidă! Ie-a trasat mișcării sportive și 
care poate fi realizată cu succes șic» 
prilejul Spartachiadei Republicane.

La o serie «de ramuri de sport cum 
sînt atletismul, gimnastica, natația 
(înot și sărituri), halterele, luptele

DE ZIUA REPUBLICII
(Urmare ăin pag. 1)

Cu mflioanrte se numără acum parficiprnițîi la trmdrtiDnote'le competiții 
de mase organizate la ©nașe și sale. Prariiciparea entuziastei o celor ne 
muncesc, a tineretului, 1a o bogată și permanentă activrtnte sportivă o 
generat, ca și în celelalte «domenii de «Ktfw'date, «rfloni impresionante. 
Sportul romînesc și-a cîștlpot, an de aș, im ‘binemeritat și sporit preisti- 
giu interitațianal. Sportivii au adus patriei arogi în dar multe medalii .de 
aur și argint, titluri de campioni olimpici și mondiali, afe rastardmani și 
campioni ai Eurcxpei și Bolconrlor. lin ocest ®m, sportivii mu completat suc
cesele Reputația» fopulare Romsne ev ilium 13 meu me.dalîi .«te <aur, 13 «te 
argint și 11 de bronz cucerite în oampiemertete mondiate și europene, si- 
tuînid-o printre ț&rite fruntașe din teme.

>De ziiua -Republicii, mindri de irealiaăfîte oblimwte, site 
noastre meii, oamenii «Meii și aflffitnni dte ei ttați sportivii 
tesc ca o -datorie de dmste, de -onoare, sc muni®nsc6 -ev 
rîvrao pentru înfâptuirea sasro'mîlar trasate de cel de ol îti-tea Congres 
ol foriteMiai Muncitoresc tRarrstn,, să cnmiinue tefantarîte ipenhw o transpime 
In vtață -mărețele sroremi die ..desbvlrșrrii soctalismvlui hb tara raansteă.

Sâitetorrod 16 ®ni de ta proctamarea Kepublioîi Poputare Somme și 
pășind tatr-îun .nou an lin oare vom aniversa doua decenii de ta elibera
rea pătatei noastre de sub ftigul fascist, șportwii se angajează să mun
cească cu și mai multă răspundere, hotărîre și dăruire, pentru a «fis- 
punde -grifti părintești .a portidtelub candițiiilor minunate de pregătire 
ce lie stat .zssigurai-te, ou «rezultate «cane sa mt&reascâ și mai mhH -pres+i- 
gisll sportiv internațional ml Republicii noastre dragi. iFrmtr-o mimeă per
severenta și errtiretartp, ■qitartwM, «ta&wștii sportivi, toți membri UCFS iși 
var em starturile petaru a asigura an succes deplin marilor .acțiuni spor
tive «de -onului 1-S64: Sportochîado flepubiiccinâ și Earoda 'Sporturilor, par- 
ticipărîi fa Jocurite ’Olimpice «te ta Itmsbruxte și Tokio.

(«clasice și libere), molocicnsmul și a- 
viația sportivă (parașutism și plano
rism), campionatele republicane se vor 
desfășura — în toate etapele — în 
cadrul Spartachiadei Republicane, a- 
oordîndu-se învingătorilor pe lîngă 
titlul de campioni ai Spartachiadei și 
pe acela de campioni ai țării. Prin 
aceasta se mărește interesul pentru 
desfășurarea Spartachiadei Republicane 
și se dă posibilitatea maselor de parti
cipant] să Intre direct în lupta pentru 
cucerirea titlurilor de campioni ai 
R.P. Romine. Desigur, în aceste con
diții «cresc evident sarcinile consiliilor 
asociațiilor sportive, ale birourilor sec
țiilor pe «ramură de .spart, ale antreno
rilor și sportivilor. Participarea la lup
ta pentru cucerirea tricoului de .cam
pion necesită o pregătire minuțioasă, 
făcută încă din timpul iernii și fun
damentată pe cele mai noi cuceriri 
științifice ale tehnicii și metodicii an
trenamentului sportiv. Este deci o da
torie de cinste a fiecărui activist spor
tiv, antrenor și tînăr iubitor al spor
tului să contribuie cu toată capaci
tatea și puterea sa ta realizarea unei 
.pregătiri superioare a tuturor partici- 
panților la Spartachiada Republicană.

Spartachiada Republicană va fi cea 
mai mare întrecere «sportivă de mase 
desfășurată în țara noastră și totodată 
— în finalul ei — cea mai importantă 
competiție a sportului de performanță. 
Dîrzele dispute care vor avea loc *în 
etapele pe asociație, pe raioane și orașe, 
pe regiuni, vor face ca ta finalele pe 
■țară să se prezinte cei mai valoroși 
«periivi din tara asastră, acei care ne 
w reprezenta fa «narile 
fateraaaționăle.

Așadar, Spartachiada Republicană 
din anul 1964, adev-ăral festivul al 
■aportului nostru, -va tehui să nonsti- 
ttate, prin munca Tuturor aetiviștSor 
din mișcarea de editură fizică și sport, 
£ .antrenorilar și tehriicienikrr noștri, a 
sportivilor, .a profesorilor de «edueațfe 
fizică, o anțphi teuere în revistă 2 
vfeuire.i spartului nan, creat -sub -.Bon- 
duuerea partidului fa .aaeste două <ite- 
«tseuii .de teiață 5iber.ă. Sportivii -noștri 
zra datoria de .cinste să mttnoească cu 
și «nai mult «entuziasm pentru a adune 
patriei noaste drugi noi perfarniartțe 
«de răsunat monâiaU, «actorii «de presti
giu ân marile îtar-tineri «parinie inter- 
«uf|ioiu« le.

confruntări

ifiimxpene, si-

soarele vieții 
patriei ®aco- 
și mai mufe

Se schiază
1

I

OtSPRE TITULARf Șl „JUCĂTOARE CART VIN-
r- PROF. C. POPESCU Si DR. GH. SAVESCU NE VORBESC DESP 

TURNEELE ECHIPEI REPREZENTATIVE Șl BANATUL ȚfMIȘOARA -

Sfîrșitul anului a marcat o intensă 
activitate în handbalul nostru în 7, 
mai ales pe plan internațional. Turne
ele echipelor reprezentative, ale selec
ționatei de tineret a orașului București 
și formației feminine Banatul Timi
șoara corespund unei preocupări a fe
deralei de a asigura. în același timp, 
buna pregătire a reprezentativelor și 
ridicarea tinerelor elemente necesare 
reîmprospătării loturilor R.P.R.

Ce au aiătat aceste turnee, la ce 
concluzii au dus ? Am redat pînă acum 
cîteva păreri asupra jocurilor «băieților. 
In cele ce urmează -vom consemna a- 
precieri privind turneele celor două 
echipe feminine. In acest scop, am 
stat de vorbă cu prof. O. Popescu, 
unul din antrenorii lotului R.P.R., și eu 
dr. -Gh. Săvescu, membru în Biroul 
federal al F.R.H., care a însoțit în 
R.D.G. echipa Banatul Timișoara.

— Și-a atins scopul turneul ? l-am 
întrebat pe iov. prof. Popescu.

— Da. Cele trei jocuri ue-au per
mis — pe de <o parte — sa încercăm 
jrn număr mai mare de jucătoare, prin
tre care tinerele Ftoroianu șî Bota, pe 
de o parte, iar pe de altă «parte să ne 
cristaHiăm ideea de jac și să ne-o 
impunem (jac de circulație foarte ac
tivă și îmbunătățirea mișcării pe semi
cerc). Ca urmare, am marcat foarte 
mufe goluri de la semicerc

— Ga®e ,ati fost jirincipalele b<m- 
cluzii trase în urma turneului ?
~ Jke e&Gurt, iata-lf ': L realizarea 

unui ecliilibr.u între jucătoarele de «la 
7 m și 9 m, astfel ca echipa să poată 
alterna acțiunile m aceste zone; 2. a- 
daptarea mai ușoară ta condițiile de 
joc date (schimbarea rapidă a tacticii 
■în raport cu adversarul); 3. însușirea 
«unui bagaj mai variat de procedee tdh- 
nice de aruncare (prin evitare, din 
dreptul genunchiului «nai ales):; 4. îm
bunătățirea forței «de șut a mai multor 
jucătoare. Este, de altfel, «direcția în 
care ne vom orienta pe viitor m pre
gătirea lotului. Bineînțeles că vom

continua și cu rodarea tinerelor t 
mente de perspectivă existente și p 
tru depistarea altor jucătoare talente 

Și acum să trecem la „jucătoar 
«rare vin". Interlocutor: dr. Gh. i 
vesou.

— Cum apreciați turneul edil 
ELanaiul 7
— In acest turneu a fost trim 

echipa Banatul, fiind una din cete « 
tinere formații din campionat (me 
de virată: ifi ani) cu jucătoare 
perspectivă. Scopul a fost cîștigarea 
experiență în jocuri internaționale, 
compania unor formații de vatoa 
cum s-a și înttajplat. lie aceea coi 
der că scopul a fost atins.

In ciuda rezultatelor, care n-au I 
întotdeauna satisfăcătoare ca scor, 
lăsat totuși o impresie deosebită pul 
oului din Berifa, Rostock și Dres 
prin spectaculozitatea jocului de at 
prin viteza acliunUor, prin îmbina 
armonioasă a trasului de la disla 
cu angajarea pivoți lor. Aceasta a 1 
posibil datorită cunoștințelor te.br 
avansate ale celor mal multe jucător 
precum și bunei -pregătiri fizice. Pr 
de specialitate din R.D.G. a sublii 
aceste lucruri.

— Ce jucătoare s-au impus 
acest turneu î

— Și-au confirmat valoarea șl 
«după părerea mea — se anunță seri 
se pretendente pentru lotul nostru 
prezentativ Felicia Gheorghilă, ĂP 
Nicolae, Maria Buzaș și E ăffr: 
Frantz. Celelalte au fost inegăte: 
făcut jocuri bune, iar în altele nu 
«dat același randament din cauza Jij 
de experiență și a emotivității, ceea 
a influențai comportarea generală 
■echipei.

— 3«n .Eoaahtzie
— I«n .aonctaafe, asemenea joi 

— în tară sau peste hotare — : 
cit se poate de folositoare linen 
jucătoare. Le dau experiența woes 
unei dezvoltări mai rapide și a pna 
varii fa latul KjPJL fia.za (Mx®ă 
lor insă taehuie asigurată la ciuli

talerviti luat «de P. GAȚt

La Baia Mur

și se patinează de zori

Selecționata olimpică a țării noastre a întins 
echipa VTZ Chomntov cu 6-4 (0-3, 3-0, 3-1)

((Usnnburte ei.:/ /*«£. t)

Meciul a Începui in anat» de ■fami- 
nare a traspdțiiur care, după «o fcutnos- 
să iccoHbttiațfe, deschid socmifl prin 
Klima hn minarttil 3. Surprinși .de rit
mul și <de vjgitrt izitatea -cu cure joacă 
hocheis® de la VIZ Chanufaw, jiepr-e- 
zentafaiii moștri comiit greșeli in .apă
rare și «acționează nervos in atac, re
țin <1 uneîe .ocazii. In schiinih, oaspeții 
speculează .arioe greșeală și reușesc să 
mărească scorul la 2—J3 (arâa. ®) prin 
Hribal și ia 3—ffi (min. S) prin Kan- 
rek. fâujiă .acest gest, ta poarta echipei 
noatftr.e ta locul Ini Scffiian iwfitră ‘.Gfișan 
care i’a .ajjăna foarte tene jăsră la 
sfîrșiti.

In repriza seomffi, .doniinâ -chiar ide 
la ÎBopfitft lechijpa .noastră. te anin. 23 
Kolar și Andrei se iritocneBC :și itacheis- 
tul sonata comite an gest arii lorfta- 
du-1 |pe .adversar <cn oiosn, muâ' pen
tru «cane «ste fJitninait 5 minute. Ete alt
fel, .el w.a fi selrniinatt definitiv dm jac 
de .țcondncffea tehnică a «chipei. *tn 
infesannittate numerică, seiecționata 
noastră își stringe rîadurile, joacă jîin 
ce în ce mai lim și 5n mim. 31 ® com
binație Biro — Calam ar se încheie rai 
un frumos gol inserte de jriirrul. Mi
nute :fa șir hocbeiștii români exercită 
o piiieraică presiune la poarta tai 
Straka. esmefeni -prin intervențiile sale

De fa LE.B.S.
'T’.iTriieul iniemațirmcil de hochEi
- Cupa £ucniești-' din silele de

calme și precise. Dar și Acest «euaelend 
portar nu putea «dlta golurile mire 
.pitrte.au în aert. ta min. 3G, © r.oni- 
binfate Irate T-lenenczi și la&i «Szăbo 
iac® „mai" ,npar.aa>ea oaspeților și 
Szăho înscrie. Cu im -minut înainte «tte 
imtiincrre.a repriaei •secunde -.un ptrier- 
mic știi al tai CzaBsa îl depășește pe 
Str.fea și, în aplauzele entuziaste ale 
șpectaîtarilsar, «nanul derfae -3—3.

Uiuna repriză, fa care rrtir-ul jocu
lui nu ji scăzut drior. a losd oaza mai 
tedUUibnaia. Oe această data oaspeții 
Tjdetrâ mai mult, ta iimp ne hoolKdștii 
r.amfaj -realizează goluri exceptional de 
imtanase, drept curmare a unor nunibi- 
mțții rapide, finalizate prin șuturi — 
ririeît de curie® ar părea — din wcte 1 
Șt «astfel, .rând s-a antmțta uHimttl mi
ruri, scorul «era ide <6—.3 pente setaețio- 
ntaa noaste, prta golurile fastest’ «de 
Catamar, terenuri șj Eirnti. Ga 37 se
cunde faaitite de terminare, taâni «ne- 
duoe din handicap prirrfr-un șui de ta 
distanță.

.SELECTiOKlATA «SLWPSCA: So- 
iian ț(<Grișan| — Czaka, tanesou: 
Varga, Ț.iria.c — JSaglii, Galamar, fiino; 
1. Szabo, Ferenczi. Anfeei sfFăgaraș) ; 
Rană, Flcffiesc®, Mihailescai.

VHZ QMDMCTOV: Steaks — Amfct. 
Kolar; Bendl, Innanann —- KrnnaT.ek, 
Vdk&, Mribal.; KHma, Setter, Kqprira 
(Slecesany) ; Jtazicka. Faojt, Urhanec.

A doua zi după ce căzuse prima 
zăpadă, schiorii băimareni au ieșit pe 
dealurile din jurul orașului și au în
ceput vă -uduuecc pe paule, țpină hăt 
departe, lu margin Ae gnudrnihrr din 
onaș.

iCed ntai harnici ipar ta fi whiorii aso- 
cbațiiLor IfaipiiMmtA, (Gfy&lud și Waințu.

P faliile de da PJtoștiosare, W«dea flLfe- 
tturoi, fBedlul Florilor, Wtalea (Cerdbuliui 
și Culonia H-txpfaoriiltrr -sî-wt Itfurtu ziua 
toaupate de numeroși tineri venifi ‘didi 
•să vohfaze. ămgtnuakor£i -Ștefan Stee- 
MU și ^Ludaufa 8d<minatih, Oscar iGriga 
și Afaxandcu CusUim au grijă ca noua 
țg&nenapie <de schiori fbtîim/ărerii să pri- 
meeasăa foot ajutorul tehnic mecester. 
IFrații fPtetne și Aflewaw&ru ^Chtiudijăitm, 
Tiber iu Boriurth, Sio stiff thencsOk, Va- 
sUle feonag și .abpi stlhi&ni taleuAapi see 
•antrenează în ttmdemoa •deschiderii ofi
ciale a sezonului de selu.

S)ar nici paiinalrorîi nu stau 'inac
tivai.

Sportivii și activiștii asociației Vo
ința Baia îMare au transformat tere- 
tvurlde de tvudoi, bunchet și handbal m 
7 în patinoar. Aici, instructorul vo
luntar Anton Bauai .va .iniția în Lai- 
mele patinajului. pe temtemii dornici #ă 
ânvețte acest frumos •sport.

fn actuala vaecutță de iarnă, elevii 
școlilor medii din orașul Baia Mare 
participă la o tabără de schi de 10 
zile, organizata la ndbana dzavoare.

în plină viteză pe pîrtia de pe in 
tele Mogoșa; Eugen Gherman cart 
11 ani #-.a ^afirmat ,ca iiitn •sohi^or 
lentat.

Teal -și Mo: V. SASJWW 
•ofEnesj). -regitHiirl

Centru
pa <gh.eEȚțâ _______ ,t , ___ . , __
5—0.1984 de la patinoarul .-aitiîicial 
parcul „23 August*, biletele ®e vor găsi i®- 
cepîud din 3.1. la casa din str. toi Viâu, 
între orele 9—13 ți 15,30—19,30.

Patinoarul artificial este deschis pen
tru patinaj public joi 2 Ianuarie 1964, între 
orele 10—43 ți 17-^9 ,sîmbâ:tâ: 4 ianuarie 
orele 17—19 ți duminicâ 5 ianuarie orele 
10—13,

La bazinul acoperit Floreasca conti- 
wud cursurile de inițiere la înot pentru po- 

înscrieri ș-i iaioEBQații la -complexul Flo- 
masca, telefon 11X4.06,

■w>i găsi in-

Asta-seara, revanșai
Asia-seara, iaceplnd de }a ora 18,30.. 

pe patinoarul artificial T.a wea loc 
•doilea joc îirbre selecționata olimpică 
b țării noasine *și ’echipa VTZ Chanan- 
iov.

In continuarea iurnetilai pe -cane SI 
întreprinde în țara noastră, -este [proba
bil ca echipa VTZ Gltomu-iov .-sa «evo
lueze în ziua de 2 ianuarie la Miercu
rea Cioc, iar în ziua de 3 ianuarie la 
Ghcorgliieni sau Odorhei.

1 
întreceri de sdii la tolea de Argeș i 

pentru „Insigna 4e jiali^parliv - 
Profitînd de zăpada căzută, .zilele 

trecute, peste 100 de tineri <fiin -cadrul 
asociației sporfive FOREST A — Gen- 
itml școlar forestier — din Curtea de 
Argeș și-au treetrt ultima normă — 
aceea de -schi — 5n cadrul „’Concirrsrtlrfi 
pentru Insigna de PcSisportiV".

Tte asemenea, încă 200 de tineri .care 
măi au de trecut o singură normă se 
pregătesc intens, lucind zilnic antrena- 
mente la jsîr.tia Căuta di-n tealitafe.

Eik. Sierescu — cor.esp.

AMINAWEA COMlIRStJLU! 
DE EA PREDEAL

Concursul de descindere a sezonu
lui de schi., care «rina să se desfă
șoare la Predeal, »n r.Wc de 4 și 
.5 ianuarie, «e amină dKn cauza lipsei 
de zăpadă, pentru zilele de 11 șî 
12 ianuarie.

în fotografii : Vasile Gorog, unul 
dintre <oei imai buni sdhiori bă'emăroni

„(owmtiL mw iwimîwi m miwosi

Vești din raional Băilești
• Tslu de mult, fotbaîiștii echgiei «Gk>- 

jîa Băi Iești — care activează în cam
pionatul regiunii Oltenia — în frunte 
ca antrenorul 1. Na.ir.i, și-au trecut .pro- 
beie «din cadrul „Conaursului pentru 
Insigna de I^lisportiv". Cei mai «buni 
ta probele de sprint, aruncări și sări 
luni au fost El. Bedierescu. C. Dască
lii -și P. Gheorgtuțian.

«•> Pte iemnul rte siport din comuna 
Vtri&pu an .aurit i&c, .de aurind, /primele 
inlmoeri dm veuirul „’Gemcursuslui pen- 
ttesi Insigna 4e Wdfepartiv", ConsUM 
asociației ■sporti-ire tOțțsriril Nou (preșe
dinte Aurel Golea,) a reușit ®k ®ngwe-

nrase 40 ae tineri -la oneste întreceri, 
■atfi-el. in comuna V-'niopu, se organe 
ză. cu regularitate, competiții sport

Cu prilejul competiției mai sus ai 
tite, pariici.pan.țu au realizat citeaa 
zutlate bune. La săritura in laălj. 
de /exemplu, Stelian Sună. în vîrSU 
15 ani. a trecut peste ștacheta iiiăi, 
la 1/40 m, iar la „lungime" a s 
4,75 m. / Constantin Ilumbucea 
ani) a sărit 1,22 m în înălțime, ia 
lungime a realizat 4,40 m. Ion L 
și 'Ștefan Ci/uoă (fiecare în vîr-Stâ 
12 ani) -au avut o încercare la sări 
wi <iun>j>Mie de 4,50 .m.

pitrte.au


otul lie juniori U.LF.A.-Metalul București 3-1 (0-1)
Pritwa etapă din cadrul pregătirilor 

care Je deCtuează totul de juniori
E-F-A. a luai sfîrșit ieri prinfr-un 
c de verificare în compania formației 
etaltfl București, întîfnire care a 
ras în jurul terenului de antrenament 
i 1a „fiinamo" aproximativ 2000 de 
icciatori.

cutii (jpase, preluări, -șuturi la poartă) 
remarcate în jocul ‘lor s-au datorat fn 
mare parte ferentflu-i care a ingreniat 
controlul balonul tui. f>in punct de ve
dere tactic: așezare și mișcare în 
teren, încadrată în sistemul 1—*4—2—4; 
fundașii centrali conlucrează bine între 
eî, cît și cu «cei doi mijlocași, asigurîtid

ti
f f

Statistica are cuvintul!

Despre echipele din categoria „B“
Seria a Il-a

tt Mfîda a luat sfîrșît -cu rezultatul 
e-3—£-<0—1) în favoarea juniorilor, 
u&ctele fiind înscrise, în ordine, de: 
.1. îsazăr (miu. 35), Oblemenco (min. 
0 și min. 88) și Panici (mm. 89). In 
liw. B5 Oblemenco a ratai un penalii, 
desfășurarea jocul», deși influențată 
e terenul greoi (zgură și gheată, pe 
taui porfwni), a permis, totuși, tin-ete 
Iiradieri legate de evoluția echipei de 
miori, asupra căreia se îndreaptă 
teafția ân niomentul de Lață.

D.wa ptmei de vedere tehnic: oooipo- 
t»w4iii -iotului de juniori, idiosili ieri, 
o fc) «weral caliiaji. Greșdile in exe-

Datele meciurilor
cu R. P. Bulgaria

Onj-Mi -casn se șife, eebâpa oitaapică 
i 4ării «oastme mai are de sttsțisairf 
tonă partide cu echipa olimpică a 
LJ’. Etalg.aria, în cadrul preliminariilor 
ocurflor Olimpice de la Tokio. Fomî 
le specialitate din țara vecină a răs- 
>uns. sîmbătă, la propunerile făcute 
le F.R. Fotbal, privind datele acestor 
ocuri. Cele două federații au căzut 
te acaad partidele să se dispute la 
I și 31 mai IS^K. La 17 ianuarie, la 
MMWeșți, -delegații 
înde tirwează să 
n-tâlntee.

Aspect din tneeiul de ieri.

împreună „zona" din fața porții lor la 
fazele de atac advers.

Nedefinit se prezintă însă jocul îna
intașilor centrali (plasament defec
tuos, mișcare greoaie).

Formula Lang — Oblerrienco, folosită 
în repriza a Il-a, a dat rezultate mai 
bune.

LotuJ de juniori; Curut — A. Con- 
staniinescu, Păciulete (Popa), Popa 
(Ferenczl, Tîmpănar), Zaharia — Dodu 
(Smadea), Petrovîci (Ferenc zi), — Lu- 
cescu, Țarălungă (Lang), Oblemenco, 
Panici.

Metalul: Nicuitscu (Petre)—Bîrsan 
(Niooiae), Szabo, Tudor (Nicolae). 
Stere, Malschî (Dobre), Protopopescu 
(Mafecfai), — Buzata (Al. Lazăr), Ro
man, Pigwtea (Dumitrta 1) Al. Lazăr 
(Tîrțău).

In cele 13 etape s-au disputat 91 me
ciuri, înscriindu-se 235 goluri (cu 14 mai 
puțin decît tn seria I). Etapa a IV-a a fost 
cea mal fructuoasă (23 de go3-uri) iai a 
Vl-a cea mai anemică (10 goluri).

Au fost acordate 17 lovituri do la 11 m 
(din care 9 tr-ansfoximaie ți fi ratate). Au 
transfccmat : 3 lovilurâ —• Chezdi (Gaz Me
tan); 2 taviiuri : Vegh (Mureșul), Bălufîu 
(Minerul Lupeni), Gavrila (A.S.M.D.); 1 lo
vitură : Dărătxxn și Muieșan (Ind. Sîrmei); 
Tîson fi itakl (A.S.M.D.); Cazan (Jiul), 
Sziics (FI. roșie), Vâcani (C.S.M. Sibiu) și 
Podaru (Arieșul). Au ratait cite o lovitură : 
Sporea (C.S.M. Reșița), Drăgol și Bălnțiu 
(Minerul Lupeni), Ciutac (Jiul), Burtea (A. S. 
Cugir), Talpa! (C.F.R.), Cbezdi (Gaz Me
tan) și Podarii (Arieșul).

— 4 goluri ou fost marcate cu capul 
(Feniaț și Mafa — C.F.R.; Vaida și M. Sasu 
— Minerul Baia Mare).

— 1 gol din lovitură liberă directă (Se- 
neși — Minerul Lupeni).

— 2 goluri înscrise în proprie poartă 
(Apro II — C.S.M. Reșița și Ciutac — Jiul 
Petrila).

— Cele mai multa meciuri cîștigate : MI
NERUL Baia Mare (S).

— Cele mai 
MUBESUL (2).

— Cele mai 
C.S.M. Sibiu și

— Cele mai w , 
C.F.R. Timișoara (1).

— Cele mai multe meciuri egale : JIUL 
și MUREȘUL (fi).

— Cele mai puține 
NERUL B. Mare, IND. 
BIU șf A.S.M.D. (cite

— Cel mai viguros 
(28 goluri marcate).

— Cel mai slab atac : C.S.M. Cluj 
goluri marcate) .

— Cele . mai bune apărări : C.F.R-, 
NERUL B. Mare, C.S.M. Reșița (cîte 11 
luri primite).

— Cea mai slabă apărare : A.S.M.D. 
de goluri primite).

Ca și în seria I„ echipele din seria a 
Il-a se comportă foarte bine pe teren pro
priu și foarte slab pe terenul adversarului. 
In afară de MINERUL B. Mare, care a cîș
tigat 3 partide din cele 7 susținute în de
plasare, nici o altă echipă nu a reușit să 
cîștige mai mult de © partidă 1 Doar C.F.R., 
A. S. Cugir, C.S.M. Reși|a și A.S.M.D. au 
realizat această performanță, pe cînd toa
te celelalte nu au nici r -* -•--»- 
plasare.

Acasă, C.S.M. Reșița a 
din 12 posibile, C.F.R. 1 
14 posibile, iar Minerul 
Sibiu 11 din 12 posibile, 
Baia Mare și Ind. Sîrmei 
puncte din 12 posibile și 
14.

puține meciuri cîștigate : 

multa mecitiii pierdute :
A.S.M.D. (cfte 7).
puține meciuri pierdute :

m.e-ciuri egale : MI-
S1RMEI, C.S.M. SI- 

1).
atac : IND. SIRMEI

o victorie

(H

MJ- 
go-

(25

ta de-

puncte
13 din
C.S.M.

realizat 12 
Timișoara 
Lupeni și 
pe ctad Minerul 

l au realizat 10 
respectiv 12 din

vor stabili local 
se dispute prima

ASEARA LA AEROPORT
,.^a -oomhitnnta Progresai — Pe

trolul din turneul întreprins în Izrael 
ți Grecia. Solicitat pentru cîteva mi
nute tov. ION ALEXANDRESCU, se
cretar general adjunct al F.R. Fotbal, 
ne-a nelatat «rasatoanele :

„In general. turneul a fost reușit și 
Combinata Progresul — Petrolul a lă
sat o impresie foarte 
jucătorii emu din

bună. Cu toate ei 
două cluburi și

Și la Brașov s-a jucat fotbal
lei <4 on).. — Ju- 
roșu .-sfat înir-o 
Dar credeți că-1 
acești fotbaliști 
Tn primele zile

BRAȘOV, 29 (prin 
Eforii de la Steagul 
perioadă de relaxare, 
poate opri cineva pe 
să vină pe stadion î 
ale concediului, veneau la teren cite 
4—5. Acum, numărul lor s-a mărit 
(„Am amorți dacă n-am juca nițel!", 
ne spunea Zaharia). Dar nu numai ju
cătorii vin, ci gi antrenorii, lată, de

pildă, ieri au fosi pe stadionul Tioere- 
iului JlaJidu, Na^hi, . Jen-ei, Zaharia, 
FUimom, Hasoii, liaine, Ciripoâ, Mesa- 
roș și Selymesi, ca și antrenorii Pto- 
eșieanu, Proca și Hidișan. Și peniru 
că erau 10 jucăiori și 3 antrenori, 
s-au formai două echipe de cite șase 
(N. Proca și Șt. Hidișan fiind înca
drați ca jueăWiy meciul fiind arbitrat 
de Silviu Ploeșteanu. Asta, bineînțeles, 
după o ușoară încălzire făcută pe 
zgură.

Pînă 
■r ilor î n 
iăth a 
hotărîți
tire*. Mai ales că la Brașov timpul 
peraHte.

la reluarea oficială a pregăti- 
vederea cetei de a doua jumă- 
caanptomiatalui, jucătorii sini 
să continue această „dezmor-

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE 

Cc n-curs td nr. 32 clapa din 29 decembrie 1363

I. Fiore uriașa — Milan (camp, italian A) 1
JI. Bologna — Juventus («câmp. italian A) 1

III. Atalanta — Serai pdaria (câmp. italian
A) «

IV. Bari — Spăl (comp. itadian A) 1
V. Genoa — Messina (camp, italian A) 1 

VI. Internazionale — Lazio (camp. ita
lian A) emulat

VII. Mantova — Catania (camp. ita
lian A) -armtot

VIîl. Roma — Lemesos si (câmp. italian A.) x 
IX. Torino — Modena (comp, italian A) x.
X. «Cagliari — Venezia ț-oamp. italian ©•) 1 

XI. Verona — Varese (cnrmp. ita
lian B) .anulat

XII. Pro Patria — Napoli (camp, italian £.) s 
Fond de premii : 198.065 lei.
Report categoria 1 : 67.465 lei.

CAROL GRUIA — coresp. reg.

făcuseră pui ine antrenamente de aco
modare, echipa a fost omogenă. Și în 
Izrael ca și în Grecia am fost bine 
primiți. Primul meci susținut în Izraet, 
cel cu echipa națională a țării, a fost 
și cel mai greu. Noi am condus cu 
1—0 pînă în min. 88 și nu am fost 
egalați decît dintr-o lovitură de la 
11 m. Apoi echipa a participat la 
„Cupa orașului Tel Aviv“. în afară de 
noi, au mai luat parte selecționate 
Haifa, selecționata Tel Aviv și selec
ționata orașului Petak Tikva. In pri
mul meci noi am învins Haifa cu 1—0, 
iar Petak Tikva pe Tel Aviv cu 3—2. 
în jocul hotărî tor, noi am terminat 
la egalitate cu Petak Tikva (2—2). 
Avînd în vedere victoria din primul 
meci, Cupa urma sa ne revină. Organi
zatorii au hotă rit însă ca fiecare echipă 
să execute este 5 lovituri de la 11 m. 
Noi am realizat 4 iar Petak Tikva tot 
4. în cele din urmă Cupa ne-a revenit 
prin tragere la sorți. Cel mai bun meci 
al echipei noastre a fost însă în loca
litatea Tiberia, aflată pe malul lacului 
Tiber iadei, unde am cîștigat cu 4—0. 
Foarte frumoasă a fost și partida sus
ținută în Grecia, cu A.E.K. Dacă Voi- 
nea, Mateianu și Badea nu ar fi ratat 
ocazii foarte clare, victoria ne-ar fi re

venit ți aci. Țin să remarc buna com
portare avuta în acest turneu de Mîn- 
dru, Marin Marcel, Mateianu, Florea, 
Badea, Oaidă, Dumitru Nicolae*.

Iată cum s-a prezentat fiecare echipă în 
■porte.;

Liderul seriei. C.F.R. TIMIȘOARA a ter
minat turul cu 19 puncte -— din 26 posibile 
— avînd un avans de 2 puncte asupia „Mi
nerului' Baia Mare. Echipa antrenată de V. 
Gain și I. Covaci deține și un record : sin
gura echipă din categorii© A și ~ 
13 partide disputate a pierdut 
(cu Gaz Metan : 0—4). C.F.R.
a marcat 16 goluri acasă și 4 
sare, primind 4 acasă și 7 în

MINERUL BAIA MARE (locul 
puncte), a fost în ultimele 5 etape «umbra* 
C.F.R.-ului. Ajunsă la un moment dat la 
egalitate perfectă cu timișorenii (și la 
punctaj și la golaveraj). Minerul a încli
nat steagul pe teren propriu, în fața a- 
cestora. Echipa din Baia Mare — după cum 
om arătat mai sus — este singura caie a 
reușit să cîștige 3 partide pe terenul ad
versarilor primind cele mai puține goluri 
în 7 partide (8).

C.S.M. REȘIȚA (locul 3, cu 16 puncte), 
are cel mai bun golaveraj al seriei (23:11) 
și deține 2 recorduri interesante ale se
riei respective : 1) în 6 partide disputate 
pe teren propriu a primit un singur gol; 
2) este singura echipă care a cîștigat toate 
partidele jucaie acasă.

JIUL PETRILA (locul 4, cu 14 puncte). Deși 
se află pe un loc d© frunte, are un golave
raj negativ (13:16), realizat în felul urmă
tor : a marcat în deplasare 4 goluri (în 
cele 6 meciuri), iar acasă 9 goluri în 7 me
ciuri; a primit în deplasare 12 goluri, iar 
acasă 4 goluri. A „scos" 3 meciuri nule pe 
teren străin și a acumulat 11 puncte în 7 
jocuri dispaitate pe teren propriu.

A. S. CUGIR (locul 5, cu 14 puncte).. 
Are un golaveraj negativ (12:20), dovedind 
o înaintare și o apărare slabă (în 7 me
ciuri susțiaiute pe teren propriu a primit 
2 goluri, iar în 6 jocuri pe terenul adversa
rului a primit... 18 1). Echipa lui Petschow- 
schi a reușit, însă, unele rezultate surprin
zătoare x 1—4 «enn Jiul și 2—1 cu Arieșul (cara
bele in deplasare), precum și 1—1 eu C.F.R. 
Timișoara, 2—4) cu C.S.M. Sibiiu, 1—D cu 
Minerul Lupeni $i 1—0 cu FI. roșie Oradea 
(toate acasă1).

JNDUSTMA SIR MEI (locul fi, cu 13 punc
te), axe tin golaveraj bun, care demna- 
streaz-ă © linie de atac agresivă (28 de go
luri marcate). Echipa din Cîmpia Turzdd a 
cîșiiga-i <6 din ©ele 7 partide disputate en
case, mareînd 25 goluri. Pe terenul adver
sarului, aceeași linie de atac „a adormTT 
parcă, deoarece în € meciuri disputate -a 
reușit tun singur rezultat nul (1—1 cu A- S- 
CngirJ^ mareînd în total... 3 goluri 1...

MINERUL LUPENI (locul 7, cu 13 puncte), 
fosta divizionară „A' cu vechi etate de 
servieta î® prima categorie de fotbal a 
țării, a avut o comp o i laie mai mult dectft 
nesatisfăcătoaie în acest tur de campio
nat. Atnul acesta, Minerul Lupeni a obtțtaut 
toate cele 5 victorii pe teren propriu, ata- 
canții echipei „neîndrăznind' să eîșiige 
vreun meci pe terenul adversarului 1 Ba, 
mai mult, în 7 meciuri a marcat numai 2 
gotari.

GAZ METAN MEDIAȘ (locul 8, cu 11 punc
te), are un golaveraj pozitiv (18:14); în 
întregul tur (ta deplasare), a reușit doar 
un meci nul r ‘0—0 cu Ftamura roșie Ora
dea. Apărarea echipei a primit 14 goluri 
în 13 mectari (dintre care 6 tn depta^ai®).

C.S.M. SIBIU (5 meciuri cîșiigate, 1 egciil, 
7 pierdute) a marcat un singur gol în cele 
7 partide disputate în deplasare 1 Pe teren 
pnepriu .a cîștigat 5 meciuri din «ele ® 
disputate și a făcut unul nul (0—0 cu Mi
nerul Lupeni). Este singura .echipă dta se-

B care din 
doar una 
Timișoara 
în depla- 
deplasare.
2, cu 17

ria a Il-a a oategortai B care nu a reali
zat * nici un punci Sn deplasare (suferind 
îninngeTi Ia scoruri stiînse, însă).

C.S.M. CLUJ (4 meciuri cîștigate, 3 egale, 
6 pierduta), a realizai 2 puncte în depla
sare,^ „scoțind" 2 meciuri nule și 9 puncte 
acasâ. Are o aparaxe bună (a primit 3 
goluri în 6 meciuri disputate pe teren pro
priu) și un aiac foarte... timid 1 (a marcat 
3 goluri în 7 meciuri jucate în deplasare 
și 8 acasâ).

ARIEȘUL TURDA (4 meciuri cîștigate, 3 
nule, 6 pierdute) a avut o comportare slabă 
în actualul campionat, mareînd 10 goluri 
acasâ și 4 în deplasare, primind 3 acasă 
și 16 în deplasare. Pe terenul adversarului 
nu a obținut nici o victorie, reușind însă 2 
meciuri nule (cu FI. roșie și Mureșul). Cel 
mai bun rezultat pe teren propriu : 4—0 cu 
Jiul. Cel mai slab rezultat pe teren pro
priu : 1—2 cu A. S. Cugir.

A.S.M.D. SATU MARE (5 victorii, 1 meci 
nul, 7 înfrîngeri) a marcat 13 goluri acasă 
și ‘5 în .deplasare, primind 6 goluri acasă 
și 15 în deplasare. Pe terenul adversarului 
a cîștigat un singur meci (cu C.S.M. Cluj: 
2;—‘0). A.S.M.D. este echipa care a bene
ficiat de 4 lovituri de la 11 in, transfonnîn- 
du-le pe toate. Cel mai bun rezultat ob
ținut : 5—1 cu A. ” ~
priu.

FL.
nule, 6 pierdute) în ciuda faptului că po
sedă ,_1 ■ :’z :2 ___
foarte slab în categoria B. In cele 6 par
tide disputate pe terenul adversarului, nu a 
cîștig<at nici una, a marcat... UN SINGUR 
GOL -și a p<rimit 16 1

"In. sfîrșit, ultima clasată, MUREȘUL TG. 
MUREȘ (10 puncte realizate din 2 meciuri 
cLșfigate și 6 nule) nu a obținut nici o 
vieforta pe terenul adversarului, în ciuda 
faptaUitri că, la iei cu Minerul Baia Mare 
și C.S.M. Reșița, a marcat 7 goluri în de- 
ptasar<e. Deținătoare (împreună cu Jiul) a 
recordului meciurilor egale (6), echipa din 
Tg. Mureș a dovedit, printre altele, că are 
o •.apămie foarte slabă (a primit 19 goluri 
în £ saeciuii disputate în deplasare), reu
șind însă unele rezultate surpriză, ca de 
pildă : *2—2 cu Minerul Lupeni, la Lupeni 
și 1—1 cu Gaz Metan la Mediaș. De asc- 

-1 cu C.F.R., Arieșul și Jiul (pe 
~ ' mai mare scor realizat : 

cel

S. Cugir pe teren pro-

ROȘIE ORADEA (4 victorii, 3 meciuri

un lot valoros de jucători „merge"

rnene.a, 1—i 
tea-en p-ropiiu). Cel 
5-0 c® A.S.M.D.; 
C.S.M. Sibiu.

Au ștaei eliminați 
mii avertismente ■ 
țioffialâ a adversarului sau pentru atitudine 
nesportivă față de arbitru și public — 16 
jucăitaiii. In această privință JIUL Petrila 
s® află în frunte, cu 4 jucători sancționați 
(CSfeuiae, Penzeș, Casandra și Gram). Ur- 
meiază MINERUL Lupeni cu 3 (Stanciu, loa 
CL Ion, Sene și); FL. ROȘIE Oradea cu 2 
(Boioș și Bodo); INDUSTRIA SIRMEI, 
A-S.J4JJ., C.S.M. Reșița, MUREȘUL, C.S.M. 
Sibiu, GAZ METAN și ARIEȘUL, cu cita un 
jucător eliminat. Iatâ-i și pe aceștia, în 
cwdâmea indicată mai sus : Raab, Ștefă- 
nesetu, Itadnic, Fodor, Flichiș, Noian și AL 
Vădan.

N-au primit sancțiuni : A. S. Cugir (an
trenor I. Peiscfeowschi), C.F.R. Timișoara 
(antrenor V. Gain și I. Covaci), Mineral 
Baia Mare (antrenor Ad. Balogh) și C.S.M- 
Ctaj.

mai slab 2—3 cu

de pe teren sau au pri- 
— pentru lovirea inten-

G. VICTOR 
desenator-cartograf 

I.P.O.M.O. București

Finala concursului republican 
de gimnastică artistică

BRAȘOV, 29 (prin telefon). — Sala 
Tractorul dîn localitate a găzduit sîffli- 
bătă finala concursului republican de 
gimnastică artistică, competiție care a 
reunit aproape 60 de gimnaste din

Distincții pentru cei mai merituoși
profesori și elevi

ANUNȚu

Se axiiKv la ■cunoșlwta tarturor ro- 
respondențitor noștri că urmează sâ n*' 
’trimită — iptnă ia H) ianuarie — tegi- 
♦bnafiito ,-libw.ale de redacție, pentru 
viză pe anul 1904.

La Școala sportivă experimentală 
„ViitoTătbP1 din Ctapilolă a avut loc 
aseară um eveniment deosebii. Intr-un 
cadru festiv au fost evidențiați și 
distinși cu Insigna școlii cei mai me- 
riau.oși profesori .și 'devii iriare iau adus 
o contribuție deosebită în obținerea 
uuor nictoirii de prestigiu în întreceri
le or&pene^ti și la campuMtalele R.P.R. 
dia nicest an. Cele 243 locuri 1 și 

2 obținute în cadrul acestor com
petiții vorbesc de la sine despre e- 
forturile tinerilor sportivi ai acestei 
școli și ale profesorilor lor. Din
tre elevii evidentiatî reținem numele

citorva: Ștefan Ștefan ți Constantin 
Sîrbu — campioni R.P.R. la lupte, 
compottenți ai lotului republican de 
tineret; Constantin Stance — campion 
R.P.R. de juniori la box; Cornel Bă
lan -—- vicecampion R.P.R. la gim
nastică; Vasilica Alecu —■ din lotul 
R.P.R. de atletism; Stelian Toma, Ion 
Păciulete, Ion Smadea — din lotul de 

juniori U.E.F.A. Printre 
tinyi se numără Silvia 
Isae, Cornelia l)uu:onu, 
f.a.

state de serviciu în gimnastica artis
tică, cm talentul și dorința de afirmare 
a unor tinere aflate în prS’gul consa
crării.

Concursul de la Brașov s-a desfășu
rat la 4 categorii de clasificare : ma
estre, categoria I, categoria a II-a și 
categoria a IlI-a. Cele mai bune s-att 
dOTedît a îi Mihaela Solomonov și 
Daniela Diaconescu (cat. maestre), a- 
lături de care s-au evidențiat Tamara 
Bompa, Wibkc Gross, Cornelia Muta 
șl altele.

La exercițiile pe ansambluri o mare 
surpriză au furnizat tinerele gimnaste 
din Arad care, cu o temă interesantă 
și excelent executată, au ocupat primul 
loc pe (ară.

lată principalele rezultate tehnice i 
cai. maestre: exercițiul liber al.es cu 
ohiac-i __ MIHAELA SOLOMONOV 
9,65; DANIELA DIACONESCU 9,50; 
Ileana Olarii 9,45; exercițiu impus cm 
obiect — SOLOMONOV ’ 9,70 ; OLA
RU 9J55; DIACONESCU 9,50; 
cit iu liber ales 
NESCU 9,70;
OLARU 9,35; 
SOLOMONOV 
28,70; OLARU 
vitual compus

MIHAELA SOLOMONOV

profesorii dis- 
Negreunu, Ion 
Ion Săvulescu

A. PLA6U

București, Arad, Timișoara, Ploiești 
Brașov, orașe unde în ultimii ani 
ceasta disciplină s-a dezvoltat con
tinuu. Spectatorii prezenți la întreceri, 
cam puțini din păcate, au putui ur
mări evoluții de bun nivel tehnic, inte
resante, ta cadrul cărora s-au îmbinat 
arntonios măiestria și experiența com- 
petițională a unor sportive cu vechi

a-

; exer- 
fără obiect — DIACO- 

SOLOMONOV 9,65; 
individual compus — 
29,00; DIACONESCU 
28,35; categ. 1 indi- 

___ _ ____ — TAMARA BOMPA 
28,25; ECATERINA IONESCU 27,00; 
MIOARA NICA 26,45; categ. a Il-a 
individual compus — WIBKE GROSS 
26 95; MONICA STRAUB 26,30; SU- 
ZANA POLONI 25,40; categ. a II l-a 
individual compus -— CORNELIA 
MUTA 26,80; AURELIA DEAC.25,15; 
GEORGETA SIMA 24.80; pe ansam
bluri — S.S.E. ARAD 54,720 ; S.S.E. 
f BUCUREȘTI 52,650; S.S.E. î 
BUCUREȘTI 51.0CO.

îniirecetfile s-au bucurat de o bunS 
organizare și de un arbitraj corespun
zător.



Încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. 1)

Marea Adunare Națională a ales, 
prin voi secret, pe depufarul Petre 
Constantinescu-lași ca membru al 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

Declarînd închise lucrările sesiu
nii, tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adună i Naționale, 
-a subliniat că sesiunea a fost deo
sebit de rodnică. Marea Adunare 
Națională a dezbătut pe larg și a 
■aprobat darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 
4963 și cu privire la planul de stat 
pe anul 1964 și bugetul de stat pe 
■anul 1964. Hotărîrile Morii Adunări 
■Naționale vor asigura dezvoltarea în 
continuare a patriei noastre pe dru
mul desăvîrșirii construcției socia
liste, pe baza programului stabilit 
tie cel de-a! Ill-iea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn

Desfășurarea dezbaterilor și una
nimitatea cu care au fost adoptate 
hotărîrile au demonstrat adeziunea

entuziastă a deputaților la prevede
rile planului de dezvoltare a econo
miei naționale și ale bugetului de 
stat pe anul 1.954. Me revine acum 
sarcina ca, laolaltă cu toti cei ce 
muncesc din pd'ria noastră, să con- 

trans- 
aceas-

tinuăm eforturile pentru a 
pune în viata cele hotărîte în 
tă sesiune

In încheiere, președintele 
Adunări Naționale a spus :

în zilele ce urmează vom 
tori 16 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Romîne și vom păși 
într-un nou an în care vom ani
versa două decenii de la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul fascist. 
Permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă 
urez din inimă muftă sănătate, 
noi succese în muncă, prosperitate 
și fericire personală și să vă adre
sez tradiționala urare a poporului 
nostru „La mulți ani l"

Marii

sârba

(Agerpres)

învinețind cu 5-1 pe PSV Stuttgart, CSM Cluj 
s-a calificat in semifinala C. C E. la tenis de masă

STUTTGART, 29 (prin telefon). Șîm- 
bătă seara, în fața unui public, cifrat 
la aproape 1 000 de persoane, echipa 
masculină C.S.M. Cluj a eliminat cu 
scorul de 5—1 formația PSV Stuttgart 
idin „Cupa campionilor europeiii" la 
tenis de masă. Cu această victorie, pe 
care sportivii clujeni au închinat-o celei 
de a 16-a aniversări a Republicii Popu
lare-Romîne, C.S.M. Cluj se califică 
în semifinala competiției, unde va îit- 
tîlni pe Voros Meteor Budapesta.

■ Partida C.S.M. Cluj — PSV Stuttgart 
a fost așteptată cu mult interes și 
cu speranțe de presa și oficialitățile 
sportive din Stuttgart. Dar puterea de 
luptă și jocul bun al celor trei spor
tivi roțnîni nu au lăsat nici o posi
bilitate de victorie formației gazdă, 
într adevăr, Giurgiucă, Neguiescu și 
Cobirzan au condus eu 4—0, învingînd 
în final cu 5—1. Cei mai buni au fost

Giurgiucă și Negulescu de la oaspeți, 
în timp ce de la PSV au plăcut Fuchs 
și'’campionul de juniori al R.F. Ger
mane, Kurz. 
mai bun om 
crispat.

Rezultate 
Fuchs 2—0 
Stegmaii 2 0 (12, 24), Cobirzan — 
Kurz 2—0 (15, 14), Giurgiucă —
Stegmaii 2—-0 (10, 10), Cobîrzăn — 
Fuchs 0—2 (—17, —19), Negidescu — 
Kurz 2—0 (12, 20). Jucătorii romîni 
au fost răsplătiți deseori cu numeroase 
aplauze.

La terminarea' celor șase meciuri, la 
cererea insistentă a spectatorilor. Radu 
Negulescu și Dorin Giurgiucă au făcut 
o' depionstrație foarte reușită.

Luni seară, pe calea aerului, echipa 
C.S.M. va sosi în București, urmînd 
ca apoi să-și continue drumul la Cluj.

Șțegman, considerai cel 
al echipei, a acționat prea

tehnice : Giurgiucă 
(13, 10), Neguleșcu

Echipa olimpică de hochei pe ghea- 
a S.U.A se pregătește intens in 

vederea meciului din cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic jte eare-l va 
susține la 28 ianuarie la Innsbruck în 
compania echipei R. P. Romîne. După 
o serie de jocuri de verificare susți
nute ta Boston și Minnesota, echipa

ță

șurat recent la Kiev, scoțînd în evi
dență forma desfid de bună a sporti
vilor sovietici, cu o lună înaintea 
Olimpiadei, La feminin a cîștigat Ta
mara Bratus, la mas.-ulin Valeri Mes- 
kdv, iar la perechi cunoscutul cuplu 
Ludmila Belousova și Oleg Protopo- 
pov. Proba de dansuri a revenit pere
chii Nadejda Vile- Alexanfr Streșov.

După concurs, antrenorul Grigori 
Felitîn â declarat că cele mai mari 
speranțe și le-a pus in cuplul Belou
sova—Protopopov.
europene de 
rile Olimpice

do

„La campionatele 
la Grenoble și la Jocu- 
de la Innsbruck, cei doi

muntelui Hoald — in valea 
la slalom uriaș. Distanta pe 
fi are o diferență de nivel

al 
de
m

Aci, la 1550 m altitudine, pe versantul estic,
Lizum — vor ajunge după cursă, concurentele 
oare o vor parcurge sportivele este de 1250 

de 500 m.

americană a jucat la Rochester, cu 
formația Rochester Mustangs. Gazdele 
au cîștigat cu 4—0. La începutul lunii 
ianuarie, echipa S.U.A. va pleca în 
Europa, urmînd. să susțină o serie de 
meciuri de antrenament în R. 
lioslovacă. Cel mai în formă 
al echipei este Billy Christian.

S. Ce- 
jucător

.CANADIENII, PRINCIPALII FA
RITI LA PATINAJ ARTISTIC'

Concursul celor mai buni patina- 
din U.R.S S. s-a desfă-i tori artistici

Steaua a întrecut pe Dinamo București (80-78)

Foto : Votava (Austria)

patinatori au, după părerea mea, șan
sa să cîștige medalia de argint. A- 
ceasta cu condiția să se prezinte mai 
bine decît cuplul german Marika Kil- 
lius—Hans Baimiler, pentru că la O- 
limpiadă canadienii rămîn totuși prin
cipalii favoriți**

CONCURS DE SELECȚIE 
LA GARMISCH PARTENKIRCHI N

Al doilea concurs de selecție pen
tru alcătuirea unei echipe -unite ger
mane de sărituri de la trambulină în 
vederea J. O. de la Innsbruck dispu
tat la Garmisch Partenkirchen a fost 
dominat de sportivii din R. D. Ger
mană. Victoria a revenit lui Dieter 
Neuendorf cu 235,7 puncte. Cea mai

de hochei 
și-a 00

lungă săritură a sa a măsurat 9' 
Max Botkart (R.F.G) — 219,6 pi 
și Kurt Schramm (R.D.G ) — 
puncte s-au clasat pe locurile u 
toare.

. După desfășurarea primelor 
concursuri, clasamentul generai
prezintă astfel : I Dieter Neuendi 
(R.D.G.) 463,5 puncte ; 2. -Max B< 
kart (R.F.G.) 445,1 puncte; 3. Ki 
Schramm (R.D.G.) 433.5 puncte; 
Dieter Bokeloh (R.D.G.) 414,6 pune

Ultimele două concursuri de sell 
ție vor avea loc la începutul lui 
ianuarie în R. D. Germană

INTILNIRI INTERNATIONALE 
DE HOCHEI PE GHEAȚA

JUCIND la Ottawa cu selecționa 
Olimpică a Canadei, reprezentativa 
hochei pe gheață a Suediei a obțin 
victoria cu scorul de. 3—1 (1—0; 2— 
0—0) prin punctele marcate de Obe 
Petersson și Ofilind. Echipa Sued 
va participa pești cîteva zile la i 
turneu programat la Montreal, alătr 
de echipele olimpice ale R. S. Ceh 
slovace si Canadei.

ECHIPA olimpică
gheață a R. S Cehoslovace 
tinuat turneul în Canada jucînd 
Saskatoon cu echipa locală Saskatoi 
Qaukers. Jocul a luat sfîrșit cu uri < 
zultat de egalitate : 2—2 (0—0 ; 2— 
0—0). Pentru cehoslovaci au marc 
Klapacz și Potsz, iar pentru gaz 
Dunsmore (2). Cel mai bun juțto. 
de pe teren a fost portarul cetoâov 
Nadrchal, care a apărat exception: 
lutîlnirea a fost urmărită de pes 
5000 de spectatori.

LA ----------------------------------
petiția 
gheață 
primul 
minat 
tativa

SELECȚIONATA olimpică de h 
chei pe gheață a U.R.S S a susțin 
alte două întîlniri în cadrul turneul 
pe care-1 întreprinde în S.U.A. 41 
cheiștii sovietici au întîlnit vineri 
sîrribătă la Colorado Springs echi 
Universității Denver, de care au di 
pus cu 5—0 și 6—3. Cei mai bti 
jucători ai echipei U.R.S.S. au fe 
Petuhov și Iurzinov.

Din ceie 7 meciuri susținute de 
începutul turneului, echipa sovietică 
cîștigat 6, un joc termînîndu se 
egalitate.

STOCKHOLM a începui coi 
internațională de hochei 
dotată ca ■ „Cupa Alterne", 
joc, echipa suedeză AIK a te 

la egalitate: 5—5 eu repreze 
Finlandei.

(Urmare din pag. 1)

maturitate ei au reușit să stopeze la 
timp elanul adversarilor, plecînd la Ti
mișoara cu o victorie perfect meritată: 
68—65 (46—32). Au condus corect
dr. Dan Chiriac și Gr. Avachian.

Meciul vedetă, cel dintre Dinamo
și Steaua, a justificat în mare măsură 
interesul celor prezen(i în sală. Au
fost multe faze care au „electrizat" 
tribunele, s-a luptat pentru fiecare
«ninge, pentru fiecare punct, iar evo
luția scorului a fost extrem de intere
santă. Conform tradiției, a învins 
Steaua la un scor minim : 80—78
(44 -30). Dar, tot atît de bine succe
sul putea fi și de partea dinamoviști- 
lor, care in cea mai mare parte a jo
cului nu au fost cu nimic inferiori 
campionilor.

La început, timp de 15 minute s-a 
punctat alternativ. De la situația de 
28—24 pentru Dinamo s-a produs însă 
„lovitura de teatru" a meciului. Repe- 
tînd performanța din repriza a doua 
de joi seara cu Știința. Țg. Mureș, 
Folbert — în vervă deosebită — și 
colegii săi au marcat unei echipe, care 
și-a pierdut pur și simplu..busola timp 
<le 5 minute. 20 de puncte la rînd, 
primind doar două. Și acesf avantaj 
da 14 puncte (41—30) realizat la pau
ză SS va dovedi hotărîtdr.

Este foarte adevărat că. dtfpă pauză, 
dinanioviștii au realizat o performan
tă aproximativ asemănătoare, reușind 
ca în numai 4 minute să egaleze 
(48—48) și apoi chiar să preia con
ducerea (50—49 în min. 26). Dar 
aceasta cu prețul unor eforturi', deose-' 
bite, în apărarea „in zonă", eforturi 
ce vor.fi resimțite mai tirziii. în plus, 
Dinamo a mai pierdut și pe Giurgiu 
(o adevărată umbră a lui Novacek) 
în min. 25-pentru 5 greșeli personale/

Astfel stind lucrurile; -din min. 33t 
cînd tabela de marcaj- a indicat Ultima- 
oaia scor egal (64 — 64). Steaua a 
t„<H profitat și de făpttil că' adversară'! 
ei a intrat intr-un atac pozițional, ce 
ușura sarcinile apărării, preluînd; con-' 
ducerea operațiilor. Campionii au aC- 
tionat mai lucid, au concretizat mai. 
bine situațiile avute și' cți ultim efort’ 
colectiv au reușit să mențină din a- 
vaiita; — la 'fluierul final- al .arbitri
lor -— două uuiryie- sulieieuie ■pentru o- 
prețioasa victorie Bmi'.și autoritar.ar
bitrajul cuplului S. I erenez—A. Balaș.'

A VASILIU

MASCULIN, SERIA I

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — ȘTfINTA 
CLUJ 62-74 ( 29—40).

SIDERURGISTUL GALAȚI — PO
LITEHNICA CLUJ 89-53 (44-20).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
ȘTIINȚA CRAIOVA 125—74 (49—28).

FEMININ, SERIA I
VOINȚA TG. MUREȘ — ȘTIINȚA 

CLUJ 37—50 (17—25).
VOINȚA BRAȘOV — CRISUL 

ORADEA 50—45 ( 24—16).
MASCULIN, SERIA A II-A

PROGRESUL BUCUREȘTI — VO
INȚA TG. MUREȘ 58—70 (28-30). 
Ambele echipe au jucat crispat. Mu
reșenii s-au impus în. repriza secundă, 
cîștigînd pe merit. (Cr. Popescu — 
coresp.).

La volei, Știința
SERIA I, MASCULIN: Rapid Bucu- 

I iești — Petrolul Ploiești 3—0 (14. 5, 
14). Meci de luptă îti care tinerii jucă
tori de la Rapid s-au dovedit bine pre- 

j gătiți. De remarcat că ploieștenii au 
condus în ultimul set cu 14—6 pentru 
ca în cele din urmă să piardă zece 
puncte la rînd, setul și meciul.

Progresul — Știința Timișoara 3—0 
(10, 10, 10). Tinerii jucători de la Pro- 

| greșul s-au străduit să practice un joc 
niai bun și să întrerupă seria insucce
selor. Au reușit acest lucru, întrecînd 
mat ușor decît ne-am fi așteptat pe 
voleibaliștii de. la Știința.

Steaua — Stiinta Galati 1—3 
(17—19, 15—11 ' 14—16, 13—15). Un 
„maraton" voleibalistic... Patru seturi 
în două pre și cinci minute. Aceasta e 
pe scurt caracteristica acestui joc. In 
plus se poate spune că pe alocuri am 
văzut un volei bun, cu faze spectacu
loase și cu răsturnări interesante de 
scor.. Meri ții I îl au, în primul rînd, stu
denții gălățeni care, de data aceasta 
au jucat bine. Trebuie criticată compor
tarea iui. Brandenburg (Știința), care 
a' avut o atitudine nesportivă față de 
antrenorul echipei Steaua.

Dinamo' — Tractorul Brașov 3—0

C.S.A. BACAU — VOINȚA IAȘI 
50—70 (19—31). Cu o echipă mai teh
nică, care a luat un avantaj consistent 
fa prima repriză, Voința a învins pe 
merit. (I. lancu — coresp. regional)..

Constructorul lași — Aurul Brad 
60—50 (27—36) ; Farul Constanța — 
Olimpia București 68—61 (38—26). 
Voința Satu-Mare — Chimia Suceava 
75—45 ( 29—16).

FEMININ, SERIA A II-A
MĂTASEA DUDEȘTI — I.C.F 

43—70 (13—33). Efectuînd „presing" 
pe tot terenul, icefistele și-au depășit 
categoric adversarele, obținînd o fru
moasă victorie.

Progresul București — Stiinta Ti
mișoara 52—38 (19—16); Ă.S.A. Cluj 
— Olimpia București 39—45 ( 26—-15); 
C.S.M.S. lași — S.S.E. Constanta 
74—78 (26—35).

Cahfi a învins pe Steaua cu 3-1
(7, 9, 13). Ritmul meciului a fost ex
trem de lent. S-a jucat cu atîta înceti
neală, fără pic de nerv, îneît aveai im
presia că jucătorii voiau să demon
streze cum se face o primire, cum. se 
dă un pas, cum se trage... Dinamo a 
obținut o victorie clară. Echipa din 
Brașov are cîțiva jucători tineri bine 
dotați și care promit mult; este meri
tul antrenorului Tănase Tănase. Acesta 
însă, a avut ieri o atitudine cu care 
nu putem fi de acord : tot timpul a 
vociferat și s-a declarat nemulțumit de 
deciziile arbitrilor.

Minerul Bihor — Farul Constanta 
3—0 (8, 6, 10),

C.S.M.S. lași —- Stiinta Cluj 3—2 
(13—15, 15—13. 15—13. 12—15, 15—12).

SERIA I, FEMININ. Știința Bucu
rești — Dinamo București 1—3 (8—15, 
15—0. 4—15, 10—15). învingătoa
rele au prestat un joc frumos, . obți
nînd o victorie meritată. La reușita 
spectacolului au contribuit din plin 
și tinerele voleibaliste de la Ști
ința București.. Ele și-au dovedit cu 
pregnanță calitățile mai ales în setul 
al doilea, cîștigat la zero ; păcat însă, 
că după acest set puterea lor de luptă 
s-a stins încetul cu încetul.

Scurte știri externe
FOTBAL : Echipa sovietică Șahtior 

a jucat la Beirut cu o selecționată a 
cluburilor locale, pe care a învins-o 
cu 7—1.

• tn preliminariile olimpice, echipa 
Israelului a învins la Saigon cu 1—0 
formația Vietnamului de sud. Returul 
va avea loc la Tel Aviv, în cursul 
lunii martie.

• Echipa selecționată olimpică a 
U.R.S.S. a cîștigat la Montevideo cu 
2—0 meciul disputat în compania unei 
combinate locale. A marcat Lehanovski.

• Ieri la Casablanca: R.F.G. — 
Maroc 4—1.

• în campionatul englez West Ham 
United a învins cu 3—1 pe fruntașa 
clasamentului, Blackburn. Arsenal a

Rapid București — C.S.M. Cluj 3—0 
(9. 8, 12). Cu toate că scorul indică vic
toria comodă a feroviarelor, meciul a 
fost mult „gustat" de spectatori, ofe
rind multe faze spectaculoase, cu mingi 
trase puternic și apărate în extremis 
de ambele părți ale fileului, astfel că 
aplauzele de la sfîrșitul meciului au 
fost pe deplin meritate. Evoluția forma
ției C.S.M. Cluj a constituit o surpriză 
plăcută

Stiinta Cluj —■ C. P. București 3—1 
(15—8' 15—13. 4-15, 15—9).’

Farul Constanta — Voința Craiova 
3—0 (7, 9, 2).

C.S.M. Sibiu — Progresul Bucu
rești 3—0 (7, 13, 10).

SERIA A ll-A. MASCULIN. Ind. Sîr- 
mei C. Turzi — înainte Timișoara 3—0 
(5, 13, 11), Constructorul Brăila — Di
namo Suceava 3—1 (13, —10. 7, II), 
FEMININ : Metalul București — Parti
zanul roșu Brașov 3—1 (2—15, 15—8. 
15—12. 15—7). Partida nu s-a ridicat 
la o valoare tehnică deosebită, ambele 
echipe și în special cea din Brașov 
făcînd numeroase greșeli. (M.T.).

Progresul Tîrgoviște — Voința Bucu
rești 3—0 (7, II, 13). 

dispus cu 4—1 de Birmingham, i 
Aston Villa și Wolverhampton au Mc 
meci nul : 2—2. Ipswich Town a rem 
să învingă cu 4—2 pe Fulham.

în clasament, Blackburn are 34 i 
puncte (din 26 de jocuri), fiind urm 
tă de Tottenham 33 puncte (24 m 
ciuri) și Liverpool 32 puncte ( 
jocuri).

TENIS : Echipa de tenis a S.U.A. 
cîștigat în acest an „Cupa Davis“, î 
vingînd la Adelaida cu 3—2 echi-i 
Australiei. In ultima zi, Roy Emerst 
(Australia) l-a întrecut cu 6—2; 6— 
3 -6; 6—2 pe Dennis Ralston (S.U.A 
iar în meciul decisiv McKinley (S.U.A 
a cîștigat cu 10—12; 6—2; 9—7; 6- 
partida cu tînărul australian Joii 
Newcombe. Echipa S.U.A. nu a m 
cîștigat „Cupa Davis“ din 1958, tr 
feud revenind de 4 ori consecutiv 
chipei Australiei.

VOLEI : în turneul preolimpic (zoi 
asiatică) de la New Delhi au fost pr 
gramate alte trei întîlniri. La ma 
culin, Iran a învins cu 3—0 pe I* 
kistan, iar Coreea de sud a întrec 
cu 3—1 Izraelul. Echipa feminină 
Iranului a învins cu 3—0 echipa I 
diei. . ■

BASCHET : Continuind-u-și turne 
în Franța, echipa masculină a drașpl 
Belgrad a jucat la Montluson cu R. 
Toulouse, obținînd victoria cu scori 
de 74—62.

• A început tradiționalul turneu ii 
ternațional masculin de la Liege. I 
prima zi, echipa orașului Liege a învii 
cu 66—53 (30—25) reprezentativ
Istanbulului. Echipa Standard Liege 
întrecut cu 82—67 (32—31) seiecți 
nata Elveției.

LUPTE; Palatul Sporturilor din I 
tanbul a găzduit a .doua ■ întllnire i. 
ternațională de lupte clasice dintre s 
lecționatele Turciei ; și ff.H.S.S. Oi 
nou victoria a revenit luptătorilor a 
vietici : 6,5-—1,5 puncte. Cea mai r 
pidă victorie, a realizat-o Kirov, cat 
l-a învins în tuș în minutul 5 f 
Gurguz. Rîbalko a cîștigat la pun^. 
întîlnirea cu Berton Rejat. Pentru 
doua oară, Abașidze și Kaplan au- te 
minat la egalitate. Luptătorii soviet! 
nu au pierdut nici un meci. trei. în f i 
niri terminîndu-se la egalitate.


