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Etapa echipelor-gazdă
V. Panțuru a realizat două noi recorduri ’ ieri în categoria A la fotbal 

R, P. zona

Sub /rwirea atentă a lui Mittelman. Grigore Costescu reușește să 
trundd in dribling ■printre O. Married iarou

Consemnăm cu 
rarea terenului de 
tinoarul artificial 
August". Condițiile 
ție, vizibilitatea perfectă, capacitatea 
tribunelor din jurul podiumului spe
cial amenajat, vor transforma desigur 
frumosul stadion de iarnă într-.un loc 
frecventat cu dragoste de pasionații 
baschetului.

fntîfnirea desfășurată sîmbătă în 
nocturnă a furnizat un spectacol a- 
trăgător și interesant prin ritmul său 

și jocul variat, precis în prima 
, iză al învingătorilor, prin riposta 
airză dată de oaspeți în cea de a 
doua. La ora 19,30 echipele s-au ali
niat în următoarele formații : R. P. 
ROMÎNA : Folbert, Nedef, l'odor. No
vatek, Nosievici (Emil Niculcscu ușor 
accidentat nu a putut evolua) ; 
R. S. S. AZERBAIDJAN : Guseinov. 
Semedov, Ribalko, Naumțev, 
De remarcat că ultimii trei, 
înălțime în medie de peste 2 
rămas aproape în permanență 
ren, fapt care a constituit un 
cap pintru sportivii romîni.

Primul coș este realizat de

satisfacție 
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Frumoase întreceri 
in cadrul primei etape 
a Spariach'adei de vară 

a tineretului
1 raionul Pașcani, ca 

. jurilor luate de comisia 
de organizare 
cerile tinerilor 
șoară în 
cele 30 
în raion, 
constituit o preocupare 
comisiilor. -Cele 200 de afișe, 
roasele lozinci mobilizatorice, 
lele la gazetele dc perete — au con
tribuit într-o măsură însemnată la 
popularizarea competiției, astfel că în 
prezent, aproape 4600 tineri și tinere 
au intrat in concurs.

Iată dc. ce se cuvine să subliniem 
meritele deosebite ale unor asociații 
sportive ca „Victoria" Pașcani, „Vo
ința" Blăgești, „Șiretul" Lespezi, „A- 
vîntul" Miroslăvcști. Tot cu acest pri
lej, linele asociații sportive, ca acelea 
din comunele Crivești, Tătăruși, Les
pezi. Haiducești ș. a., au înființat pu
ternice secții în sporturi mai puțin 
cunoscute pmă acum dc către țăranii 
muncitori. In prezent, în aceste co
mune, tinerii joacă volei și handbal, 
fac natațic etc.

urinare 
raionala 

a Spartachiadei, între- 
sportivi se desta

bilise . condițiuni. In foaie
asociații sportive existente 
popularizarea competiției a 

de seamă a 
nutue- 
artico-

C. ENEA
corespondent

Asociațiile sportive din raionul Plo- 
ești, îndrumate de consiliul raional 
tf.C.F.S., organizează numeroase con
cursuri sportive în cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului. Astfel, în ca
drul asociației sportive din Pld- 
peni se întrec în prezent 389 con- 
curenți în competiții de volei, hand
bal, fotbal și oină. Dar și în satele 
raionului, primele întreceri din ca
drul Spartachiadei cunosc un fru
mos succes de participare. De pildă, 
asociația sportivă „Spicul" din co
muna Slrejnic a mobilizat peste 100 
tineri care s-au întrecut cu mult en
tuziasm la volei, oină, fotbal și hand
bal. Asemenea întreceri au avut loc 
si în cadrul asociației sportive de 
la S.M.T. Btida.

GH. ALEXANDRESCU 
și A. VLASCEANU 

corespondenți

(12) și Ribalko (3).
(Foto B. Ciobanu)

care — alături de pivotul princi- 
Petrov — asigură de la început 

; 8—3.
insuficient în- 

aruncărilor în a- 
este

ko, 
pal 
echipei sale un mic avantaj: 
Reprezentanții noștri, 
călziți (imprecizia 
ceastă perioadă este edificatoare), 
nu-și găsesc cadența obișnuită decît 
din min. 5 cînd, prin pase iuți, de
rutante, unele trimise cu multă adre- 

adversă, încep să 
destrame apărarea din fața lor — și 
înscriind coș după coș — reușesc să 
conducă cu 13—8. Practicăm un au
tentic joc colectiv — mult aplaudat

să peste „zona1

NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. 4)

In poligonul Tunari, la standul pro
belor de armă militară, pistol calibru 
mare și talere aruncate din turn, s-an 
desfășurat sîmbătă ultimele întreceri 
din cadrul concursului „Cupa Victo
riei". Rezultatele obținute de trăgătorii 
noștri fruntași îndeosebi la probele 
de armă liberă calibru redus 3X40 și 
3X30 focuri ca și primul rezultat de la 
armă militară 3X20 focuri sînt cu mult 
superioare celor realizate la preceden
tele ediții ale concursului. De altfel, 
cele 12 recorduri R.P.R. doborîte cu 
acest prilej ne dovedesc cu prisosință 
că deși sportivii noștri sînt la începu
tul sezonului competițional, la majo
ritatea probelor pregătirea lor tehnicii 
este mulțumitoare. Un rezultat valoros 
a obținut în întrecerile de sîmbătă V. 
Panțuru (Dinamo), care a întrecut 
cu 13 puncte vechiul record R.P.P. pe 
trei poziții în proba de armă militară 
3X20 focuri și cu un punct pe cel de 
la poziția în picioare. In probele de 
pistol calibru mare și talere aruncate 
din turn, performanțele sînt însă ne
satisfăcătoare.

Iată rezultatele: armă militară 3X201 REZULTATELE ETAPEI DE 
focuri poziția culcat: 1. V. Panțuru/ Rapid — Progresul 
178 p; 2. Iamandi Muscă 174 p; 31C.C.A. r':“
Iosif Schmidt 174 p; poziția în genunchi;/ Petrolul
1. V. Panțuru 180 p; 2 " " ‘ ~■
p; 3. I. Văcarii 164 p; poziția în pi
cioare: 1. V. Panțuru 171 p, NOU 
RECORD R.P.R., vechiul record 170 p;l
2. Iamandi Muscă 151 p; 3. P. Sania 
142. Clasament pe trei poziții 
Panțuru (Dinamo) 529 p, NOU RE
CORD R.P.R., vechiul record 515 p;l
2. Iamandi Muscă (C.C.S.) 489 p;.
3. I. Schmidt (C.C.A.) 475 p. Pistol1
calibru mare 60 focuri : 1. G. Maghiar, 
(Dinamo) 568 p; 2. I. Tripșa (Dina-1 
mo) 560p; 3. T. Jeglinschi (Dinamo)| 
560 p. Talere aruncate din turn : 1. 
Șt. Popovici (Dinamo) 192 t; 2. I.( 
Dumitrescu (Recolta) ‘ ~
Floreșcu (C.C.A.) 188 
riei" a fost cîștigată 
întreceri de sportivii 
care au totalizat 8 p. 
clasat echipa Dinaino, 
Știința.

Din. București 
-Știința Cluj 

2. P. Santa 169^ Știința Titn. —■ Farul 
Dinamo Bacău — Jiul

3—1
1—0
1—0
3— 1
4— 1

IERI
(1-0)
(1-0)
(0-0>
(3-0)
(2-0)

l. V.l

CLASAMENTUL
1. Petrolul 17 13 0 4 37:18 24
2. C.C.A 17 10 4 3 30:22 24
5. Dinamo Buicurești 17 10 2 5 35:20 22
4 Rapid 17 10 1 6 35:23 21
5 U.T.A. 18 7 4 5 24:17 W
6. Dinamo Bacău 17 7 4 6 28:26 14
7. Progresul 17 6.1 • 28:26 14
8. Steagul roșu 16 6 4 7 22:25 M
9. Jiul 17 5 3 » 21:35 LX

10. Farul 17 4 3 10 22:40 14.
M. Știința Timișoara 17 4 3 10 14:30 14.
12. Știința Cluj 17 1 8 8 15:29 14190 t; 3. G.

t. „Cupa Victo-ț 
după 4 zile de
de la C.C.A.

Pe locul II s-aț
iar pe locul IH^gresul — Jiul; Știința Timișoara

\ Rapid.

ETAPA VIITOARE (17 MAI)
Știința . Cluj — Dinamo București; 

Farul — Petrolul; U.T.A. — Dinamo 
Bacău; C.C.A. — Steagul roșu; Pro-

NOI CONSTRUCȚII IN CAPITATA
Pe baza indicațiilor conducerii 

de partid și de stat, în cadrul lu
crărilor de sistematizare a Capita
le', sînt în curs de înfăptuire o se
rie de construcții prin care se va 
realiza în centrul Capitalei un im
portant ansamblu arhitectural urba
nistic. Acest ansamblu se compune 
din două p'ețe organic legate între 
ale, — Piața Republicii și o piață 
rouă ce se creează între Palatul 
?. P. Romîne ș! străzile Pictor Gri- 
jorescu. Luterană și 15 Decembrie

Pe locul unor clădiri vech', multe 
din ele insalubre, avînd posibilități 
minime și necorespunzătoare de ca
zare, situate pe aceste străzi, sînt

in construcție și se vor termina pînă 
la sfîrșitul anului curent nouă blocuri 
cu 8—15 etaje cuprinzînd în total 
cca. 900 apartamente compuse fie
care din 2—3 camere și dependin
țe. Structura generală a blocurilor, 
precum și pereții interiori și plan- 
șeele vor fi turnate din beton ar
mat, iar pereții exteriori vor fi con- 
stru'ți din elemente prefabricate și 
gata finisate. Noile clădiri vor avea 
asigurate izolări termice, fonice și 
hidrofuge corespunzătoare.

La parterul blocurilor vor fi des
chise magazine, restaurante și alte 
unități 
lor.

pentru deservirea cetățeni-

La construirea acestui ansamblu 
de locuințe se vor folosi soluții teh
nice care să asigure, pe lîngă con
fortul necesar, un preț de cost re 
dus și un ritm rapid de dare în fo
losință.

Una din construcțiile aparținînd 
acestei piețe’ este noua sală a Pa
latului R. P. Romîne de 3 000 locuri, 
destinată manifestărilor cu caracter 
obștesc și cultural. Ea va fi înzes
trată cu instalații moderne electro- 
acustice, cinemascop, aparataj pen
tru transmisii de radio și televi
ziune.

In afara spațiilor necesare artere
lor de circulație și de parcare a

mașinilor, în piață vor fi ample spa
ții verzi cu copaci, peluze și flori. 
Aceste spații verzi vor fi continuate 
către parcul Cișmigiu printr-o es
planadă plantată care va trece prin 
str. *Valter Mărăc’neanu.

Actuala Piață a Republicii, în pre
zent nesistematizată, va căpăta o 
’nouă înfățișare. Intre sediul C.C- 
al P.M.R. și Ateneul R P. Romîne 
se va construi o nouă clădire de 
mari proporții, ceea ce va da pieței 
un cadru 
ța va fi 
verdeață 
și statui.

organizat și armonios. Pia- 
amenajată cu peluze de 
și flori, fîntîni arteziene

IN FOTOGRAFIA MACHETEI SE VĂD URMĂTOARELE CLĂDIRI:
1. Sediul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.
2. Palatul Republicii Populare Romîne.
1. Noua sală a Palatului R. P. Romîne.
4. Ateneul R. P. Romîne.
5. Hotelul Athenâe Palace șl clădirile ce se vor construi pentru 

dezvoltarea sa.

De la 6 la 14. Noile blocuri în construcție care vor 11 gata pini 
la sfîrșitul anului 1959.

De la 15 la 20. Alte blocuri ce vor fi construite.
Săgeata albă indică Bul. Băl cescu, iar săgeata neagră — Calea 

Victoriei.



In campionatele de handbal continoă 
wserja“b surprizelor...

Campionatul categoriei B Ea fotbal
Un nou lider în seria I, C. F. R. A rad

Etapa de ieri a campionatelor re
publicane de handbal a confirmat 
lupta îndîrjită care se dă în întrece
rea echipelor masculine, atît la cate
goria A cit și la categoria B. Disputa 
este deosebit de frumoasă mai ales 
în fruntea clasamentelor, unde o se
rie de formații luptă cu șanse egale 
pentru ocuparea primelor locuri. Așa 
se explică și abundența de rezultate 
surpriză, care nici de această dată nu 
lipsesc din comunicările coresponden
ților noștri. Astfel, liderul clasamen
tului categoriei A C.S.M. Reșița a 
pierdut din nou un piinct, iar Dinamo 
București a fost învins la Făgăraș de 
Chimia, o formație care se afirmă din 
ce în ce mai puternic.

lată rezultatele tehnice înregistrate : 
MASCULIN, CATEGORIA A: Ra

pid București — Dinamo Orașul 
Stalin 11 — 17 (5—9). Dinamoviștii
au jucat foarte bine, în soecial în 
apărare. Victoria lor este pe deplin 
meritată, echipa manifestînd o puter
nică revenire. C.C.A. — Tehnometal 
Timișoara 18—16 (9—8). Jocul a fost 
dinamic, viu disputat. Echipa bucu- 
reșteană, lipsită de aportul lui Bul
garii, s-a comportat bine. Timișorenii 
au jucat bine în atac, apărarea fiind 
însă punctul slab al echipei. Victoria 
Jhnbolia — Voința Sibiu 11—7 (8—3). 
Chimia Făgăraș — Dinamo București 
13—11 (8—6). Echipa din Făgăraș
a început bine jocul, a condus, dar 
în repriza secundă a fost egalata. Fi
nalul partidei a fost foarte disputat, 
formația gazdă detașîndu-se datorită 
unui joc mai organizat în atac. Au 
marcat: Schneider (4), Tischler (4), 
Mieskes (2), Richter, Graef, Martini 
pentru Chimia și Ivănescu (5), lo- 
nescu (2), Niemesch, Popescu, Bădu- 
lescu. Covaci pentru Dinamo. Petro
lul Ploești — C.S.M.S. Iași 4—11 
(2—2). Știința Timișoara — C.S.M. 
Reșița 9—9 (4—5). Meciul a fost
extrem de disputat. Studenții au a- 
vut o puternică revenire în repriza 
secundă, terminînd întîlnirea cu un 
scor egal.

onosport
Iată cum arata un buietin ou 12 re

coltate exacte de la concursul n-v 19 
(etapa din 10 mai):

I. Dinamo Buc,-C.C.A. 2
M. Proaresiil-Rapid 2
III. Petroliil-ȘtHmta Cluj 1
IV. Dinamo Baclu-Jlul 1
V. Știința Timișoara-Farul 1
VI. C.F.R. Timișoara-Minerul Lu-

penii 1
VII. Corvinul-C.S.M, B. Mare 1
VIII. A.M.E.F.A-C.S..A. Sibiu X
IX. Traotonil.Industria Sîrmii 1
X. C.S. Tg. Muneș-Gaz Metan 1
XI. C.S.M.S. lașl-FI. Mcreni 1
XII. Din Galați-Foresta 1

Ba acest concurs au fost depuse apro
ximativ 500 OOo variamte.

REZULT ÂTE ® REElî ET ATE ® REZULTATE
Nou record republican de juniori 

la atletism

EUGEN DUCU : 1,94 M LA ÎNĂLȚIME

Pe stadionul Republicii s-a desfă
șurat ieri un concurs de atletism în 
cadrul „Cupei Balcanice prin corespon
dență pentru juniori și junioare”. Cu 
acest prilej, tînărul atlet Eugen Ducii 
(Progresul) a stabilit un excelent re
cord de juniori la săritura în înălțime : 
1,94 m. Vechiul record era de 1,93 m 
șl aparținea lui Cornel Porumb.

N. NICOLAE 
corespondent

TURNEUL DE VERIFICARE A LOTU 
LUI REPUBLICAN DE TENIS CONTI

NUA ASTAZI

Sîmbătă și Duminică au continuat 
întrecerile de tenis din cadrul tur
neului de verificare a lotului repu
blican. Jucătorii noștri fruntași care 
se pregătesc pentru întîlnirea cu Noua 
Zeelandă au oferit spectatorilor în a- 
ceste două zile faze interesante de te
nis, cu acțiuni dese la fileu. Dintre 
meciurile de sîmbătă, mai disputat a 
fost cel care a opus pe Țiriac lui 
Bardan. Ultimul, mai calm, a reușit 
să obțină victoria în patru seturi cu 
7—5, 5—7, 6—2, 7—5.

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
Gh. Viziru — Dancea 1—6, 6—3, 6—1, 
6—2; M. Viziru — D. Vizirii 7—5, 
6—1, 6—0; Gh. Viziru, M. Viziru — 
Tiriac, Bardan 6—3, 5—7, 5—7, 6—2, 
9—7, 6—2 (s-au jucat șase seturi).

, Azi de la ora 1'.30 pe terenurile

Fa2ă din jocul C.C.A. — Tehnoine1 al.Cornel Oțetea (C.C .4.) aruncă la poar
tă din plonjon, după ce l-a evitai pe apărătorul Ghimpe! (Tehnometal).

(Foto Gii. Dumitrii!)

FEMININ, CATEGORIA A: C.S.U. 
București — Cetatea Bucur 5—9 (4—6). 
Echipa Cetatea Bucur a cî.știgat me
ciul datorită eficacității liniei de a- 
tac. Olimpia București — Rapid Bucu
rești 9—1 (3—1). Record Mediaș — 
Flamura roșie Sibiu 2—7 (1—3). Au 
marcat : Iuga, Zintz pentru Record 

. și Gros (2), Dobre (3), Waltzer (2). 
Măgura Cod lei — Tractorul Orașul 
Stalin 2—7 (0—3). Ilefor Tg. Mu
reș — Gloria Sighișoara 7—3 (5—0). 
Știința Timișoara — Constructorul 
Timișoara 3—2 (1 — <). Derbiul echi

Campionatul republican de lupte
Prima parte a campionatului repu

blican de lupte pe echipe a luat sfîr- 
șit. In Capitală, întrecerile din grupa 
1 s-au soldat cu rezultate normale. 
Dinamo București și-a depășit cate
goric adversarii, codind doar un sin
gur punct echipei C.C.A. Pe ultimul 
loc, fără nici o victorie, s-a clasat 
Voința Lugoj, care nu a reușit să 
facă față echipelor bucnreștene. lată 
rezultatele: Dinamo București cu Vo
ința Lugoj 16—0, cu Metalul M.l.G. 
16—0 și cu C.C.A. 15—1. C.C.A. cu 
Metalul M.l.G. 14—2 și cu Voința 
Lugoj 15—1. Metalul M.l.G. — Vo
ința Lugoj 14—2.

REȘIȚA 10 (prin telefon). — In- 
tilnirile au fost de un bun nivel teh
nic, remareîndu-se îndeosebi echipa 
locală. Rezultate: C.S.M. Reșița cu
A.S.M.  Lugoj 11—5, cu Voința Tg. 
Mureș 10—6 și cu Rapid Oradea 
12—4. A.S.M. Lugoj cu Rapid Ora
dea 7—7 și cu Voința Tg. Mureș 
14—2. Rapid Oradea — Voința Tg. 
Mureș 11—5. (G. Dobrescu — co
respondent).

Progresul vor avea loc partidele Gh. 
Viziru — Țiriac, M. Vizirii — Bardan, 
D. Viziru — Dancea. Miine după-a- 
niiază, tot la Progresul se va desfă
șura o întilnire de dublu, in care fra
ții Gheorghe și Marin Vizirii vor 
primi probabil replica cuplului Țiriac— 
D. Viziru.
REZULTATE NORMALE IN CAMPIO

NATUL CATEGORIEI B DE RUGBI
Ne așteptam ca partida derbi din 

Capitală dintre echipele Cetatea Bucur 
și Știința București să ofere spe.’talo- 
rilor un rugbi de calitate. Meciul însă 
a abundat iu greșeii mai a'es (ie orJin 
tactic, altfel că rezultatul de egalitate 
(9—9) arată fidel situația de pe teren. 
Studenții încep partida cu mult elan, 
reușind să conducă cu 9—3 și 9—6. 
La acest scor însă ei nu mai insistă 
și dau posibilitate adversarilor să-și 
organizeze jccul și să domine teritorial. 
Știința București a deschis ieri majo
ritatea baloanelor, care au fost purtate 
însă mult prea lateral pe linia de trei 
sferturi sau șutate în margine de către 
mijlocașul la deschidere Cocli ia. Punc
tele au fost reaiizate prin Badea (trei 
lovituri de pedeapsă) pentru Cetatea 
Bucur, V. Georgescu (încercare), Te- 
nenbaum (lovitură de pedeapsă) și 
Stănciulescu (încercare) pentru stu 
denți.

La Ploești echipa militarilor a reu
șit să întreacă cu scorul de 3—0 (3—0) 
formația Rapid București. Terenul 
moale a influențat foarte mult des
fășurarea partidei. Echipa C.S.A. Plo
ești a dominat în jocul de grămadă, 
unde bucureștenii au fost deficitari. 

pelor timișorene .a oferit o partidă de 
un slab nivel tehnic.

In campionatul masculin de cate
goria B s-au înregistrat următoarele 
rezultate: C.S.U. București — Știința 
Galați 21 — 15, (10—6); Dinamo Tg. 
Mureș — C .S. Marina Constanta 
14—1.0 (7—6) ; I. C. Arad — Recolta 
llălehiu 7—9 (3—6); Stăruința O- 
dorhei — Știința Cluj 6—0 (nepre- 
zentpre) ; Textila Cisnădie — Victo
ria Bacău 15—7 (7—1); Balanța 
Sibiu — Voința Sighișoara 13—16 
(7-10).

CONSTANȚA 10 (prin telefon). — 
A învins cum era de așteptat' Steagul 
roșu Orașul Stalin. Comportare bună 
au avut și sportivii de la C.S.A. Ma
rina. Rezultate : Steagul roșu Orașul 
Stalin — cti Tractorul Galați 10—6, 
cti C.S.A. Marina Constanța 10—6, 
cu Constructorul Cluj 14—2. C.S.A. 
Marina Constanța cu Tractorul Galați 
9—7 și cu Constructorul Cluj 10—6. 
Constructorul Cluj — Tractorul Ga
lați 10—6. (E. Petre — corespondent).

TIMIȘOARA 10 (Prin tstefoi). — 
Echipa locală a învins la scoruri cate
gorice cele trei formații din grupa sa. 
Neașteptat de slab s-a prezentat echi
pa Cetatea Bucur. Rezultate: C.S.M. 
C.F.R. Timișoara cu Dinamo Satu 
Mare 8—6, cu Cetatea Bucur 11—." 
și cu C.S.M. Baia Mare 14—0. Dina
mo Satu Mare cu C.S.M. Baia Mare 
13—3 și cu Cetatea Buc ir 4 —10. 
rS- M. Baia Mare — Cet-itea Bucur 
9—7.

Ion Dcteșan, corespondent

Friu aceasta victorie ploeștenii an tre
cut în fruntea clasamentului categoriei
B. seria I.

Al.c rezultate : Sirena-Meteor 17—3 
(3—3); Petrol Chimia-Știința Galați 
5—3 (5—0) : S.N.M. Constanța-Petro- 
iul Pitești 12—5 (6—li) ; Chimica 
lirnăveni-Știinta Petroșani 0—19 
(0-8).

★
In continuarea pregătirilor pentru 

.Cupa Victoriei”, lotul republicai de 
rugbi a întîlnit ieri pe stadionul Repu- 
b.icii eelii. a . oiisirnelori.l, de care a 
dispus iii scorul dc 34—6 (6—3).

Lotul a aliniat următoarea formație: 
Penciu— Barbu, Nagel, U use!'., Sava, 
N istor—Ma teescu—Coter, lord aci lescu, 
Drobofia—Mazilii, Rădulescu— V lo- 

nescti, Graur, P. Niciilescu. . ..i mai 
jucat Melinte, V. Rusii, Țibideac și 
llie Ion.

S-a încheiat competiția ciclistă 
„Cupa Presei"

Ultima etapă a competiției cicliste 
„Cupa Presei" (Piatra Neamț-Bacău 
60 km) la care au participat cicliști 
din regiunile lași, Suceava și Bacău 
a fost cea mai animată. Pe aceasta 
porțiune tinerii cicliști din cele trei 
regiuni au înregistrat o medie orară 
de 40 km. La Bacău plutonul a sosit 
compact, din el desprinzîndti-se a- 
proape de sosire băcăoanul C. Hurjui, 
care a cîștigat etapa cu timpul de 1 h. 
31:05 urmat de D. Mitroî (Bacău) 
cu lh 31:15, Caratașu (Iași) lh 31:16, 
Cristofor (Bacău) lh. 31:17 și Borș 
(Bacău) cu lh. 31:18. Clasament ge

Seria I
C.S. ORADEA—C.F.R. ARAD 1-2 (0-2)

ORADEA 10 (Prin telefon). Joc 
cu două reprize diferite ca aspect. In 
prima au dominat arădenii, iar în 
a doua localnicii. Au marcat > Klein 
(min. 3) și Negru 11 (min. 6) pentru 
oaspeți, Baghi (min. 71) pentru C.S.O. 
Arbitrajul iui Al." Ardos (Baia Mare) 
slab. (Z. Singer — corespondent).

C.F.R, TIMIȘOARA—MINERUL LU- 
PENI 1-0 (1-0)

TIMIȘOARA 10 (Prin telefon) 
Unicul gol al partidei a fost înscris în 
minutul 32 de Manciu. Gazdele au do
minat mai mult și au ratat cinci oca
zii clare de gol. A arbitrat P. Kroner 
(Buc.) (L. Samoil — corespondent).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN—
INDUSTRIA SIRMEI C. TURZI1

2-1 (2-0)

ORAȘUL STALIN 10 (Prin te
lefon). După o repriză în care local
nicii au dominat și au concretizat prin 
Zăinescu (niin. 5 și min. 16), în par
tea a doua a partidei a fost rîndul 
oaspeților să domine. Ei au înscris 
în minutul 90 prin Mureșan. A arbi
trat corect N. Mihăilescu (Buc.) (Gh. 
Măzgăreanu — corespondent).

C.S.M. REȘIȚA—ȘTIINȚA CRAIOVA 
'2-1 (1-1)

REȘIȚA 10 (Prin telefon). Reșițe- 
nii au obținut cu greu victoria. Âu 
marcat: Apro (min. 26) și Urcan 
/min. 88) respectiv Boldur (min. 18). 
(Dobrescu — corespondent).

C.S. TG. MURES—GAZ METAN
MEDIAȘ '1-0 (1-0)

TG. .MUREȘ 10 (Prin telefon). Joc 
spectaculos, în care au excelat porta
rii ambelor echipe (Iliescu și Boris). 
A marcat Nagy (rriin. 36). V. Fieru 
(Buc.) a arbitrat bine. (V. Radar — 

coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA—C.SJW. 
BAIA MARE 3-1 (2-1)

HUNEDOARA 10 (Prin telefon). 
Joc disputat, victorie meritată. Am
bele înaintări au ratat multe ocazii. 
Autorii golurilor: Zapis (min. 30), 
Oprea (min. 43), Anton (min. 50) 
— pentru Corvinul — și Ferenczi 
(min. 3) — pentru oaspeți. Arbitrajul 
lui Al. Petrovici (Timișoara) bun. (C. 
Moraru — coresp.).

AMEFA ARAD—C.S.A. SIBIU 0-0

ARAD 10 (Prin telefon). Atacanții 
ambelor echipe au jucat slab; în 
schimb, apărările au corespuns. Re
zultatul de egalitate oglindește real 
raportul de forțe iîftltre cele două 
formații. (St. Weinberger — coresp.).

CLASAMENTUL

1. C.F.R. Arad
2. Minerul Lupeni
3. G*az Metan Mediaș
4. C.S.M Reșița

19 10 4 5 30:20 24
19 10 4 5 26:17 24
ÎS 10 3 6 26:19 23
19 10 2 7 23:20 22

neral individual : 1. D. Mitroi (Bacău) 
lOh 52:52. 2. Mutihac (lași) 1 lh 17:21; 
3. Stepanian (lași) 1 lh 19:07; 4.
Doina (Bacău) llh 36:23; 6. Petrea 
(Iași) llh. 40:35. Clasament gene
ral pe echipe: 1. Iași 1 34h. 17:03: 2. 
Bacău 1 34h 18:58; 3. Bacău H 37h. 
08:26.

PETRE CODREA

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII DE ZONA LA BOX

Sîmbătă seară au avut loc la Sibiu. 
Ploești și Galali finalele campionatu
lui republican de box (faza de zonă), 
lată campionii:

SIBIU: V. Stoica (reg. St alin), D. 
Răceanu (Timișoara), I. Roman (Ti
mișoara), E. Galle (Timișoara), 1. 
Iriza (Craiova), I. Pîrvu (Craiova), 
M. Rînjeu (Timișoara), P. Cazacii 
(Craiova), I. Brucher (Timișoara), 
I. Sibișan (reg. Stalin), M. Peiti (Ti
mișoara).

PLOEȘTI: M. Haralarabie (Ploești), 
R. Tănase (București), N. Ameth 
(Constanța), M. Ghencea (Constanța), 
I. Florea (Pitești), C. Lascu (Cons
tanța), I. Popescu (Ploești), I. Pădu
rarii (Ploești), I. Pițigoi (Pitești), V. 
Vîlvari (Constanța), T. Blendu (Bucu
rești), I. Tă’măceanu (Constanța).

GALAȚI : E. Iliescu (Iași), Gh. 
Diraa (Iași), Fl. Popescu (Bacău), C. 
Popa (București), M. Goanță (Bucu
rești), V. Mirea (Galați), Gh. Lică 
(Galați), N. Constantin (București), 
I. Monea (București).

5 Ind Sîrmei C. T 19 9 3 7 30:18 21
• C.S.A. Sibiu 19 8 4 7 31:26 20
J Corvdnu) Hunedoara 19 8 4 7 26:24 20

8 CF.R Timișoara 19 8 4 7 2V;22 20
9 C.S. Tg. Mureș 19 9 2 8 19:21 20

10 A.M.E.F.A Arad 19 6 7 (! 17:19 19
11 C.S.M. Baia Mare 19 6 5 8 33:37 17
12 Tractorul Or. St. 19 5 6 fc 21:25 16
13 Știința Craiova 19 4 4 10 19:38 12
14 C. S. Oradea 19 3 2 14 14.29 8

ETAPA VIITOARE C.S. Oradea—
C.S. Tg. Mureș ; Gaz Metan Mediaș— 
Minerul Lupeni ; C.S.A. Sibiu—Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii ; C.S.M. 
Reșița — AMEFA Arad; C.S.M. Baia 
Bare—Tractorul Or. Stalin ; C.F.R. 
Arad—C.F.R. Timișoara ; Știința Cra
iova—Corvinul Hunedr^ra.

Seria a Il-a
C.S.M.S.  IAȘI—FLACARA MORENI 

3-2 (1-2)
IAȘI 10 (Prin telefon). A fost cel 

mai frumos meci văzut în această pri
măvară la Iași. Oaspeții au avut ini
țiativa în prima repriză, cîrid au și 
condus prin golurile înscrise de 
Bodea (min. 4) și Buiinistriuc (min. 
34, autogol). Pentru C.S.M.S. a mar
cat Dram (min. 6). După pauză, ieșe
nii joacă frumos și înscriu de două 
ori prin Pologea (min. 81) și Dram 
(min. 89). (A. Scăunaș și Gh. Vasiiiu- 
corespondenți).
TAROM BUCUREȘTI—A. S. POM

PIERUL 3-0 (0-0)
Meciul a fost de un slab nivel teh

nic. Au marcat: Călin (rriin. 60 din 
11 metri și min. 65) și Lcahevici 
(min. 84).
VICTORIA SUCEAVA—RULMENTUL 

BÎRLAD 1-3 (0-2)
SUCEAVA 10 (Prin telefon). Rul

mentul a desfășurat un joc frumos 
și a cucerit victoria. In schimb, 
dele au comis greșeli și în atac ș 
apărare. Au marcat: Ăterea (min.'v:- 
și 31), Shinschi (min. 62) pentru oas
peți și Potolea (min. 54 din 11 
metri) pentru gazde. A arbitrat foarte 
bine Andrei Radulcscu-Buciirești. (D. 
N icoriuc-coresp.).
METALUL M.l.G. BUCUREȘTI— 

PRAHOVA PLOEȘTI 3-1 (0-1)
La capătul unui meci anost, în 

care înaintările ambelor echipe au 
practicat un joc confuz, bucureștenii 
au reușit să-și concretizeze superio
ritatea teritorială din repriza a doua 
înscriind de două ori prin fundașul (1!) 
Duinitrașcu (min. 59 și 75) și An- 
dreescu (min. 85). Golul învinșilor a 
fost marcat în min. 15 de Stanoilo- 
vici II. (J.M.).
DINAMO GALATI—FORESTA FĂL

TICENI 1-0 (0-0)
GALAȚI 10 (Prin telefon). — 

Unicul gol a fost înscris în min. 54 
din 11 metri de Dudaș. (Radu Be 
dan-coresp).
GLORIA BISTRIȚA—UNIREA FOC

ȘANI 3-1 (1-0)
BISTRIȚA 10 (Prin telefon). — 

Gloria a obținut o victorie meritată 
prin punctele marcate de Firică 
(min. 4) și Copil I (min. 53 din 11 
metri și min. 57). înaintașii echipei 
locale au mai ratat alte cinci ocazii 
clare. Oaspeții s-au prezentat foarte 
slab, în special apărarea, care a fost 
ușor penetrabilă. Unicul lor gol l-a 
marcat Passan (min. 89). (O. Bec- 
becar u -corespon den t).

POIANA CIMPINA—UNIREA IAȘI 
2-1 (1-0)

CIMPINA 10 (Prin telefon). — 
Meciul a fost în general frumos. 
Poiana a avut inițiativa tot timpul 
jocului și a cucerit o victorie meritată, 
(lele trei goluri au fost înscrise de 
Nifulescu în min. 4 și Bonta.ș în 
min. 80, pentru Poiana și Postolache, 
în min. 60 (în proprie poartă) pentru 
Unirea. In min. 24 Banii (Poiana) a 
fost eliminat pentru lovire intențio
nată a jucătorului Cărunții (Unirea). 
(Eugen Stroe-corespondent).

CLASAMENTUL

1. TAROM Buc 19 13 3 3 59:22 29
2. Met. M.l.G. BUC. 19 13 2 4 42:24 28
3. Unirea Iași 19 1’2 1 6 31:23 25
4. Poiana Cirupina 19 9 5 5 34:24 23
5. Flacăra Morenî 19 8 6 K 39:23 22
6. C.S.M S. Iași 19 8 4 7 24:27 20
7. Foresta Fălticeni 19 6 6 7 16:23 IO
8. A. S. Pompierul Buc. 19 7 3 9 37.29 17
9. Dinamo Galați 19 7 3 9 2-4:27 17

io. Rulmentul Bîrlad 19 7 3 9 29:48 17
11. Gloria Bistrița 19 6 2 11 24:34 14
12. Unirea Focșani 19 5 3 11 30:45 13
113. Victoria Suceava 19 5 3 11 23:38 13
M. Prahova Ploești 19 2 6 11 24:44 10

ETAPA VIITOARE: 
șani—A.S. Pompierul 
Fălticeni—Poiana Cîmpma ; ________
Bîrlad—Prahova Ploești ; Flacăra Mo- 
reni—Victoria Suceava ; Unirea Iași— 
C.Ș.M.S. Iași ; TAROM Buc.—Dinamo 
Galați: Gloria Bistrița—Metalul
M.l.G. Buc.

Unirea Foc- 
Buc. ; Foresta 

; Rulmentul



In categoria A, situația s-a complicat în zona retrogradării
Jucînd simplu

a ciștigat
și eficace Rapid 
cu 3 — 1 (1 — 0)

Știința Timișoara-Farul 3-1 (3-0)

După cum a început meciul, se pă
rea că rezultatul va înclina din nou 
în favoarea echipei Progresul. Tradiția 
ă fost însă infirmată de jocul superior, 
spectaculos, prestat de întreaga echipă 
a Rapidului, începînd din jumătatea 
primei reprize și apoi de-a lungul re
prizei a 11-a. In primul sfert de oră, 
Progresul atacă mai mult dar trage o 
singură dată la poartă. Apoi, treptat- 
treptat, jucătorii Rapidului pun stă- 
pînire pe joc, remarcîndu-se prin ac
țiuni bine concepute și dezvoltate, ter
minate cu șuturi directe pe poartă. 
Astfel, în min. 11 și 14 poarta apăra
tă de Mîndrtt este pusă în pericol. 
Echipa rapidiștilor se face din ce în 
ce remarcată prin pase precise, schim
buri de locuri. Ene II, inspirat, des
fășoară permanent un joc util înain
tării sale. In min. 35, Ene II primeș
te o minge de la apărare, o trimite 
înapoi lui Raab, iar acesta înainte lui 
Copil, care driblează pe Caricaș, tri- 
mitînd mingea lui Văcarii. Acesta șu- 
tează de la aproximativ 14 m. jos în 
colțul drept al porții. Rapid — Pro
gresul 1—0. Piuă la sfîrșitul reprizei, 
jucătorii echipei Rapid mai au ocazia 
să înscrie prin Erie II și Văcarii, dar 
apararea Progresului, la post, res
pinge atacurile.

In repriza a Il-a, jocul continuă — 
datorita Rapidului — în aceeași alură

Petrolul Pioești—
Șfiiița Cluj 1-0 (0-0)

CEȘTI 10 (Prin telefon). —
Ț) de spectatori au asistat la un 

joc specific de campionat, în care ju
cătorii ambelor echipe au cheltuit mul
tă energie, .locul a suferit mult de pe 
urma faptului că componenții ambelor 
echipe au jucat crispat: clujenii din 
pricina mizei mari, iar ploeștenii pentru 
ea n-iau reușit să concretizeze. In re
priza a Il-a studenții au renunțat la 
jocul defensiv practicat în prima parte 
a meciului și au reușit să organizeze 
multe contra-atacuri periculoase. Jocul 
a devenit mai clar, mai dinamic. Plo- 
cștenii au insistat mai mult la înce
putul acestei reprize, cînd de altfel 
au și marcat golul victoriei (min. 55) 
prin Babone, care a tras dintr-un unghi 
dificil de la 25 m. In continuare, lo
calnicii ar fi putut majora scorul, 
dar Nicoară — în formă excelentă — 
a aparat goluri gata făcute. Au ratat 
ocazii mari . Babone (în min. 79, 85) 
și Badulescu (min. 84). Clujenii au 
fost la un pas de egalare în min. 6'1, 
":"4 Kroinelv, de la 10 m., a tras pe 

■ poarta părăsită de Sfetcu. Tre- 
b să remarcăm că unii dintre ju
cători au depășit limitele jocului băr
bătesc (Georgescu, Munteanu, Palion- 
țu), din care pricină Mateianu și Bă- 
dulescu au fost ușor accidentați. Ar
bitrul C. Mitrali (Buc.) a condus jocul 
mulțumitor; a fost nevoit însă, în mul
te cazuri, să ignoreze legea avanta
jului neutru a tempera pe unii jucă
tori. Raport de cornere: 3—1 pentru 
Pine ti.

P I ROLUL: SFETCU — Pahonțu, 
MARINESCU, NEACSU I — FRO- 
NEA, Tabarcea — CONSTANTINES- 
CU (din min. 30 M. Marcel), M. 
Marcel (din min. 30 Constantinescu), 
DRIDEA. BABONE. Badulescu.

ȘTIINȚA: N1COARA — Kromely
min. 46 Marcu), MI'REȘAN

GEORGESCU — Petru Emil, Crișan 
— MUNTEANU, MARCU (din min. 
46 Kromely) Mateianu, 1VANSUC, 
SUC1U.

M. BEDROSIAN și 
L. IIOLLAN

corespondenți

I H I P I $ M
Stoc campionul turfnlul

In cadrul reuniunii de galop de ieri 
s-a înregistrat un rezultat deosebit de 
x-ak.ros. Armăsarul Stoc a oLttnut o vic
torie ușoară în premiul Dunărea, asu
pra fruntașilor generațiilor cailor de 
patru, cinci și șase ani

Ieri în premiile Fetelor și Flăcăilor an 
debutat caii de doi ani. Au eîștigait iapa 
Hozica și armăsarul Vifor. AmbSi au 
produs o bună impresie

Rezultatele tehnice sint următoarele:

I. Hozica (Huțuieag), Siracuza, Putna 
Cota: 7,80—41,80 lei.

II. Rirău iVerișanu). Ri penei a, Hime
ra. Cota: 3,80—158,00—87,10 lei.

III. Păpușica (Ionescu I ), Jugastru,
Jeni. Cota: 4,60—80,30—51,80. Ordinea
triplă: 479,70 lei.

IV. Vifor (Cîmpeanu), Cărăbuș, Galop. 
Cota: 3.00—27,10—68,20 lei

V. Stoc (Crișan Gr.), Leandru, Vă
duva. Cota: 3,70—21,70—40,50 lei Ordinea 
trb'l7’: ?14,70 lei

VT ’l-nu (St !?.-> P.i, Steiar II. Răsă
rit ~ ta; 4,80—?!> ,70—30,80 lei.

VII. Vredinic (Crlșa), Leonel, Așa da. 

vie. înaintarea ceferistă combină fru
mos, iar Ene II prin jocul lui iute și 
variat, prin continue demarcări, con
tribuie în mod deosebit la dezorgani
zarea apărării echipei Progresul. In 
min. 50 și 52 ale reprizei a 11-a, Min- 
dru se remarcă apărind șuturi extrem 
de periculoase. In min. 58 Dodeanu 
încearcă o acțiune pe cont propriu, 
trece la centrul terenului, paseasză 
mingea lui Ene II, acesta pasează Iui 
Copil. Soare intervine defectuos și 
Copil trage peste Mîndru eșit în în- 
tîmpinare: 2—0 pentru Rapid. Echipa 
Progresul face față cu greu înaintării 
Rapidului, care își desfășoară un joc 
simplu dar eficace. In acest meci, ra- 
pidiștii nu mai combină inutil, nu mai 
țin mingea și nici nu trimit pase gre
șite la adversar. Jucătorii echipei Pro
gresul se găsesc foarte greu, înainta
rea joacă deslînat, fără orizont, fapt 
ce ușurează misiunea apărării echipei 
Rapid. Dinulescu, Banciu, Smăran- 
descu se mișcă greoi pe teren și ju
cînd mai mult pe Oaida au pierdut din 
vedere faptul că acesta a fost net de
pășit în duelurile aeriene de Greavu. 
Din această cauză toate acțiunile ini
țiate pe partea lui Oaidă ri-au avut 
rezultat. Primind mingea de la ad
versar, în min. 60, Ene II aflat în 
apropierea careului de 16 m. driblează 
apărarea Progresului și de la aproxi
mativ 10 metri marchează; 3—0 pen
tru Rapid. în min. 71, 73 și 76 Rapid 
are din nou ocazia de a marca, însă 
suturile trase au fost apărate de Mîn
dru. Singura ocazie ratată de jucătorii 
echipei Progresul a fost aceea din 
min. 80, cînd Oaidă, lansat în adîn- 
cime, pasează lui Dinulescu șt acesta, 
grabindu-se, a șutat în bară. Portarul 
echipei Rapid Todor are de trei ori 
intervenții salutare în min. 82 salvînd 
situații critice. Punctul echipei Progre
sul a fost marcat la o învălmășeală 
în min. 87, cu capul, de Oaidă.

In general partida Rapid — Pro
gresul a satisfăcut spectatorii datorită

C.C.A. â învins cu 1-0 pe Dinamo București 
după o luptă încordată

După ce tabela de afișaj a fost în 
nenumărate rînduri pe punctul de a 
arăta alt scor — numai în ultimele 5 
minute, întîi Dinarno și apoi C.C.A. 
au pierdut cile două ocazii uriașe — 
C.C.A. a cîștigat întîlnirea cu Dinamo 
București, prin singurul gol înscris de 
Alexandrescu în min. 35 al acestui 
meci în care orice rezultat a fost 
posibil pînă în ultima clipă. Desigur 
însă că cea mai echitabilă încheiere 
ar fi fost un rezultat de egalitate, 
ca>e ar fi oglindit atît situațiile de 
gel pe lîngă care cele două echipe 
au trecut cu egală ușurință, cît și des
fășurarea, în ansamblu, a jocului.

Venind după meciul Rapid — Pro
gresul, care a avut multă spectacu- 
lozitaie datorită vervei de joc a în
tregii echipe rapidiste, întîlnirea prin
cipală a cuplajului de ieri s-a situat la 
antipod, oferind un joc „închis", ner
vos, o încleștare de forțe determinată, 
fără îndoială, și de faplul că ambele 
echipe voiau să se mențină în imediata 
apropiere a liderului, în lupta pentru 
titlu. In acest joc de uzură, în care latura 
spectaculară a căzut — din păcate — 
pe planul al doilea, C.C.A. a fost to
tuși echipa care și-a păstrat mai mult 
calmul, ceea ce a ajutat-o pe deoparte, 
ca în unele momente să construiască > 
acțiuni mai frumoase, iar pe de altă 
parte să reziste în repriza a doua și 
mai ales spre sfîrșitul ei presiunii e- 
xereitate de dinamoviști.

Dinamo, in revenire din punct de

Cota: 2,70—32,10—25.20 lei. Ordinea tri
plă: 306,40 lei.

VIII. Neajlov (Ionescu I), Sorinei, 
Matador II. Cota: 12,00—1'13,90—142,60

Alergările de miercuri

Miercuri 13 mai, la ora 16, se desfă
șoară o reuniune pe hipodromul Bă
noase Trap, avînd drept principiale atrac
ții premiile Hăbriarea și Radovanca, in 
carp concurează cai cu record l',24,8—1’27; 
Dogoriși, Lustragiu, Omar, Calitan II, 
Novac.

Campionatul conducătorilor amatori 
continuă cu premiul Pajiștea B., Sn care 
participă echipele teatrului Național, 
teatrului satiric-muzical c Tănase și a 
Gospodăriilor Agricole de Stat

I 
Campionatul amatorilor la galop

Hipodromul Republican de Stat orga
nizează alergări pentru amatori și la 
secția g- lop. înscrierile se pot face pe 
grunări și Individual.

Frimele întreceri de acest fel se vor 
disputa In luna iunie, pînă se va face 
instructajul călăreților amatori.

acțiunilor dinamice inițiate de jucă
torii Rapidului. Ceferiștii au jucat mult 
mai organizat, s-au plasat bine pe te
ren, au menținut același ritm de ioc 
de la începutul partidei și pînă la sfîr
șitul ei. Echipa Progresul de data 
asta n-a plăcut. Jucătorii s-au găsit 
greu între ei, n-au fost orientați și au 
practicat mai mult un joc individual. 
Oaidă a fost permanent depășit de 
Greavu, Blujdea nu s-a văzut pe teren, 
iar Banciu a avut acțiuni puține la 
poartă. Rezultatul este pe deplin me
ritat de Rapid.

RAPID: TODOR — DODEANU,
Stâncii, GREAVU — Langa, NEAMȚU 
- Copil, Raab, ENE II, GEORGES
CU, VACARU.

PROGRESII.: MINDRU - Cojo
carii, CARICAȘ, Soare — Petrescu, 
Știrbei — Oaidă, Smărăndescu, Banciu, 
Dinulescu, Blujdea.

Mircea Cruțescu a arbitrat compe
tent și autoritar.

V. GRĂDINARU

Muidru, fiurtarul Progresului, este "tai iute și prinde balonuL la care a sdrii 
și Ene II (dreapta). (Foto T. Roibu)

vedere al jocului colectiv și al pre
gătirii acțiunilor (fapt care s-a văzut 
și duminica trecută) nu a ajuns to
tuși la un echilibru între comparti
mente, la o tonalitate armonioasă a a- 
tacului și a apărării. înaintarea nu 
are spontaneitatea de altă dată și a- 
ceasta o împiedică să finalizeze ac
țiuni bine inițiaate și desfășurate în 
cîmp. In general, înaintașii dinamo
viști nu realizează împreună, din 
punct de vedere al eficacității, acel joc 
pe care îl impune valoarea lor indi
viduală. Ei împiedică, de aceea, ca 
echipa să dea randamentul așteptat. 
La aceasta se adaogă o nervozitate, 
pe care repetate ratări nu fac decît s-o 
accentueze și s-o transmită treptat în
tregii echipe.

In prima repriză, Dinamo a fost 
echipa care a avut mai mult inițiativa 
și a fost chiar pe punctul de a des
chide scorul în min. 9, dar Ene, în 
poziție favorabilă, a fost oprit de 
Naghi printr-un atac neregulamentar 
în careu, infracțiune nesancționată dc 
arbitru. C.C.A. echilibrează însă jocul 
nrin contra-ataciri în special pe aripa 
Zavoda 1 — Tătarii. Aceste contra
atacuri devin mat periculoase spre 
sfîrșitul primei reprize cînd, de altfel,

Ieri în categoria C
SERIA I

Glor a Dorohoi-Sp. Muncitoresc Rădăuți 
1-1 (0-1)

Textila Buhuși-C.F.R. Pașcani 2-1 (0-0)
Unirea II lași-C.S.M.S. II lași 0-3 (0-1)
ETAPA VIII OARE : C.F.R. Poșcani-Tcxtila 

Botoșani, C.S.M.S. II lași-C.S.A. Bacău, Sp. 
Muncitoresc Kădăuți-Unirea II Ieși, Textila 
Buhuși—Minerul Cîmpulung, Petrolul Moi- 
nești-Gloria Dorohoi.

SERIA A II-A
Industria Sîrmii Brăila—Dnomo Miliția 

Buc. 2-1 (1-1)
Comb. Poligrafic Buc.-S.N.M. Con

stanța 0-1 (0-i)
Cimentul Medgidia—I.M.U.M. Medgidia

1-0 (0-0)
Victoria Buzâu-Ancora Galați 3-0 (2-0)
C.S.M. Galați-Știința Galați 0-2 (0-1 j
ETAPA VIIIOARE : Ancora Galați-C.S.M. 

Galați, Știința Galați—Dinamo Miliția Buc., 
Ind, Sîrmii Brâila-Comb. Poligrafic Buc.,
S.N.M. Constanța-I.M.U.M. Medgidia, Ci
mentul Medgidia-Victoria Cuzâu.

SERIA A III-A
Rapid reg. Ploești-Metalul Tîrgoviște 

3-0 (1-0)
C.S.U. București-Dunârea Corabia 7-1 (2-1) 
Dinamo Craiova—J ul Craiova i’-l (0-0) 
Cetatea Bucur-Victoria București 1-2 (0-1) 
t!APA URMĂTOARE : Vic’.or a Buc.-

C.S.U. Buc., Oftul I. Magurole-Jiul Cra
iova, Dinamo Croiova-Cetotea Bucur, Me-

TIMIȘOARA 10 (Prin telefon). Deși 
au fost handicapați de lipsa unui ju
cător — Filip s-a accidentat în min.3 
— studenții au obținut o victorie pe 
deplin meritată cu 3—1 (3—0), victo
rie care de altfel este prima din retur. 
Repriza I a aparținut în întregime 
Științei. In min. 5 Gădariu îl pune în 
poziție de șut pe Lereter și acesta 
înscrie imparabil primul punct. Un 
minut mai tîrziu, acelaș Lereter trage 
și înscrie al doilea gol, cu concursul 
portarului Ghibănescu, care a scăpat 
mingea printre picioare. Cel de al 
treilea gol este marcat tot de Lereter 
în min. 35. Gîrleanu a țîșnit pe extre
mă și centrarea lui a trimis mingea în 
bară, de unde a revenit la Lereter, 
care a marcat cu capul. începutul ce
lei de a doua reprize arată o revenire 
a Farului, care beneficiază de trei 
cornere consecutive, rămase însă fără 
rezultat. In min. 57, la un contra atac 
al gazdelor, Cădariu — deși jenat dc 
Ciuncan — scapă singur spre poartă, 
dar Ghibănescu intervine la timp și 
respinge balonul în corner. 7 minute 
mai tîrziu o combinație Cojereanti-Le-

Alexandrescu, primind o pasă de la 
Constantinescu, înscrie peste portar. 
Surprins, Dinamo reia jocul prin a- 
tacuri puternice la începutul reprizei 
a doua. Dar C.C.A. se apără organi
zat, mai ales datorită mijlocașilor 
Bone și Jenei, care lansează în același 
timp echipa în contra-atac. Urmează 
o perioadă de ușoară superioritate a 
echipei C.C.A., pentru ca în final Di
namo să forțeze egalarea, dar fără re
zultat.

Arbitrul V. Dumitrescu, un element 
tînăr, care trecuse cu bine cîteva 
examene grele, a făcut ieri multe gre
șeli. El s-a ferit — în primul rind — 
să sancționeze infracțiunile în careu 
(în repriza a doua a fost atacat nere
gulamentar și Tătarii). In plus, re
curge la un fel de „poză" care nu-1 
ajută în nici un caz.

C.C.A.: TOMA — Cepolschi, Nagy, 
STAICU — JENEI, BONE — Con- 
stantinescu, Crișan, ALEXANDRESCU, 
ZAVODA, TATÂRU.

DINAMO: COZMA — POPA, Mo- 
iroc. Panait — AL. VASII.E, Nun- 
weiller — V. ANGHEL, N1CUȘOR, 
Ene, Dragomir Suni

JACK BERARIU 
PETRE GAȚU

talul Tîrgoviște—Dunărea Corabia, Unirea
Pitești-Ropid reg. Pioești.

SERIA A IV-A
Mureșul I opIița-Textila Sf. Gheorghe

0-1 (0-0)
Rafinăria Cîmpina-Avîntul Reghin 4-1 (3-0) 
Chim a Făgăraș-Metalul Aiud 2-1 (0-0)
Carpați Sinaia-lorpedo 1-0 (Y-0)
Voința Ig. Mureș-Alimentara Ig. Mureș 

2-2 (2-2)
ETAPA VIITOARE : Chimia Fâgoroș-Alimen- 

tara Tg. Mureș, Torpedo-Mureșul Toplița, 
Voința Tg. Mureș—Rafinăria Cîmp.na, Me
talul Aiud-lextila Sf. Gheorghe, Carpați 
Sinoia—Avîntul Reghin.

SERIA A V-A
Stăruința Satu Mare-Someșul Satu Mare 

1-2 (0-1)
Dinamo Sâsari—Recolta Cărei 2-0 (1-0)
Rapid Cluj-C.F.R. Cluj 1-0 (1-0)
Stâruința Sighet—Rapid Oradea 4-0 (3-0) 
tTAPA VIITOARE : Rapid Oradea—Arieyul 

Turda, Voința Oradea-Someșul Satu Mare, 
Slâruința Satu Mare—Dinamo Sâsari, Recolta 
Corei—C.F.R. Cluj, Rapid Cluj—Slâruința
Sighet

SERIA A VI-A
Flacâra Ig. J u-Drubeta T. Severin se 

dispuM miercuri >3 moi
Metalul Oțelul Roșu-U.M. Cugir 4-0 (2-0) 
Indograro Arad-C.F.R. Simeria 1-1 (0-1) 
Olimpia Reșița-Aurul Brad 3-0 (2-0) 

refer se termină cu o bară trasă de 
ultimul. Apoi constănțenii izbutesc — 
în min. 68 — să reducă scorul prin 
Pană, care a șutat plasat de la 20 m.

Arbitrul Dumitru Schulder (Bucu
rești) a condus corect

ȘTIINȚA: Enăchescu — Codreami, 
TILVESCu, Florescu,— NEACȘIJ, TA- 
NASE — Gîrleanu, Gădariu, COJE- 
REANU, LERETER, Filip.

FARUL: Ghibănescu — Lcpădatu, 
Ciuncan, Dănuloscu — Corneanu, 
PANA-R. Lazăr, SEVER, MOROIA- 
NU, Niculescu, ZINCULESCU.

PAVEL VELȚAN, corespondent

Dinamo Bacău-Jiul 
4-1 (2-H

BACAU 10 (prin telefon . — La 
capătul unui meci de o valoare teh
nică scăzută, în care accentul a fost 
pus mai ales pe luptă, Dinamo Ba
cău a învins Jiul Petroșani cu 4—1 
(2—0). La meciul desfășurat pe sta
dionul „23 August" (inaugurat cii b 
zi înainte, în cinstea Zilei Victoriei) 
au asistat peste 8.000 de spectatori.

Victoria dinamovișfiior putea fi și 
mai categorică dacă Gram, Eftimie, Fi
lip și Anghel Florian nu ar fi ratat 
cîteva ocazii clare de gol și dacă 
înaintarea, în general, ar fi sezisat 
jocul la ofsaid practicat de oaspeți și 
care l-a obligat pe arbitrul întîlnirii 
să fluiere de 32 de ori pentrii această 
infracțiune.

Scorul a fost deschis de dinamo
viști în min. 5, cînd Radulescu face 
o cursă pe extremă, centrează și Gram, 
ptent, introduce cu capul mingea în 
plasă. Jiul forțează pentru a obține 
egalarea și cîteva niÎDute pune la 
grea încercare apărarea dinamoviști- 
lor. Din min. 17 dinamoviștii reiau 
inițiativa și organizează în serie 
atacuri la poarta apărată de Gram, 
fără însă a concretiza. In min. 30, 
portarul Jiului respinge în teren min
gea trimisă printr-un șut puternic de 
centrul atacant dinamovist și Drăgoi, 
venit din urmă, înscrie de la 14 m : 
2—0 pentru gazde.

Imediat după pauză, Florea profită 
în min. 47 de bîlbîiala apărării dina- 
moviste și modifică scorul: 2—1. 
Peste 4 minute Drăgoi centrează și 
Gram reia în plasă: 3—1. Dinamo, 
mereu în atac, mărește scorul și sta
bilește rezultatul final al întîlnirii în 
min. 59, cînd tot Gram marchează 
cel de al patrulea gol.

DINAMO: Bucur — Giosanu, LA
ZAR, FLOREA — Țîrcovnicii, An
ghel Florian — DRĂGOI, Filip, GRAM. 
Eftimie, RADULESCU.

JIUL: Gram — Romoșan, Panait, 
Vasiu — COSMOC, DELEANU — 
Toth, GABOR, Ciurdărescti. FLOREA, 
Crăciun.

A arbitrat bine : Ștefan Geac (Buc.).

ILIE IANCU 
ALEX. ANDRICI 

corespondenți

la fotbal
Șantierul- Govora-Metalul Bocșa Rornînă 

1-0 (1-0)
ETAPA VIITOARE : C.F.R. Simeric-Metalul 

Bocșa Romînâ, Șantierul Govora-Fl ocăra 
Tg. Jiu, U.M. Cugir-Oltmpia Reșița, Dru- 
beta T. Severin—Metalul Oțelul Roșu, Inda- 
grara Arad-Aurul Brack



In „Cursa Păcii66

MARI SCHIMBĂRI IN CLASAMENTELE GENERALE
GOTTWALDOV 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). In ultime
le două etape (Praga — Brno și Brno

— Gottwaldov) cicliștii din reprezen
tativa țării noastre s-au comportat 
foarte slab. Excepție face doar Ion Va
sile care, combativ, a participat la 
toate acțiunile principale și a devenit
— datorită bunei sale comportări — 
primul om în echipa noastră. Gabriel 
.Moiceanu, C. Dumitrescu și ceilalți s au 
dovedit neatenți, lipsiți de orientare 
tactică și, cînd situația în clasamente 
s-a înrăutățit, s-au descurajat lăsînd 
să le scape și șansele care mai existau 
pentru o eventuală revenire.

In etapa a 7-a (Praga — Brno, 225 
km), etapă deosebit de grea atît din 
cauza lungimii ei cît și a profilului 
(foarte multe urcușuri grele), acțiunea 
principală s-a produs la km 25,- cînd 
a evadat un pluton de 17 rutieri for
mat din Adler, Melehov, Schur, For- 
nak-zyc, Bedweî, Krîwka, Podobas, 
Haskel, Balvert, Levacic, Vostriakov, 
Bradley, Bangsborg, Hristov, ION VA- 
SILE, Kolumbet și Glowaty. Ceilalți ci
cliști romîni crezînd că această acțiune 
este prematură (maț erau de parcurs 
200 km !) nu s-au atașat, fugarilor și au 
pierdut astfel șansa de a mai concura 
la primele tocuri. In plutonul urmări
tor s-au produs neînțelegeri în privin
ța conducerii trenei (alergătorii din 
echipele care aveau reprezentanți în 
grupul fugarilor n-au vrut să colabore
ze) .și din aceasta a cîștigat plutonul 
avansat. „Fugarii" au reușit să vinii ti 

.sosire cu 1.2 minute avans 1 De această 
evadare a profitat în primul rînd e- 
chipa U.R.S.S., care avînd trei alergă
tori în primul pluton a luat conduce
rea în clasamentul general pe echipe, 
apoi cele ale Angliei și Poloniei care 
au cîștigat cu această, ocazie' locuri 
nesperate.

planul doi 
-produs o serie 
plutonului s-a 
prinsa jumătate se aflau și cicliștii

al întrecerii s-au mai 
de modificării Grosul 
împărțit în două ; în

noștri G. Dumitrescu și M. Voinea, iar 
în partea a doua G. Moiceanu, Braharu 
și Stoica. G. Moiceanu acuză dureri 
la coloana vertebrală și rămîne mult 
în urmă.

In clasamentele generale alcătuite 
după această etapă pe primul loc la 
individual se află G. Schur, iar la e- 
chipe Uniunea Sovietică.

Etapa a 8-a (Brno — Praga. 137 
km) ne-a dezamăgit din nou în ceea 
ce privește comportarea echipei noas
tre. La km 25 (același!) s-a produs o 
evadare la care au participat 7 aler
gători printre care și Ion Vasile. La 
km 30 cînd încep hărțuielile pentru 
prinderea fugarilor, alergătorii noștri 
Gabriel Moiceanu și Ion Stoica pierd 
contactul cu grupul masiv, chiar în 
momentul cînd Vențurelli, Paulisen, 
Vandervecken și Fagala se desprind și 
pornesc după evadați.

Trecerea prin Olomouc este marcată 
de fragmentarea grupului urmăritor. 
Cicliștii romîni comit o nouă greșeală: 
nici unul nu păstrează contactul cu 
prima parte a plutonului 1 Și chiar a- 
tunci cînd din acest grup codaș se des
prind alți alergători (bulgari și polo
nezi care vor trece înaintea noastră în 
clasamentul pe echipe) rutierii noștri 
stau impasibili, fără a încerca să se 
atașeze fugarilor.

In față, din plutonul evadaților se 
desprind Tonucci, Vandervecken și 
Vențurelli. Pe străzile orașului Gott
waldov, Vandervecken rămîne și este 
ajuns de grupul urmăritor. Iată clasa
mentele, etapei :

Individual: 1. Vențurelli (Italia) 3 
h. 34:12; 2. Tonucci (Italia) — același 
timp; 3. Schober (R.D.G.) 3 li. 36:02; 
4. Paulisen (Belgia) : 5. Kapitonov 
(U.R.S.S.) ; 6. Vandervecken (Bel
gia); 7. Fagala (R. Ceh.) ; 8. Bangs
borg (Danemarca) ; 9. Bebenin
(U.R.S.S.) 10. Lalev (R.P.B.) ; 11. Ion 
Vasile — același timp • în .plutonul de 
19 alergători sosit cu timpul de 3 h 37:25 
nu se afla nici un romîn ; Braharu și

fost cronometrați cu 3 h- 
Dumitrescu 3 h. 43:29; G.

Moiceanu și Ion Stoica 4 h. 09:21.
Echipe: 1. U.R.S.S. 10 h. 49:29; 

R. D. Germană 10 h. 50:52; 3. 
Cehoslovacă • 4. R. P. Bulgaria — 
celasi timp;... 10. R. P. Romînă 11 
02:10.

Voinea au 
43:04 ; C.

2. 
R. 
a- 
h.

CLASAMENTE GENERALE

Individual : 1. G. Schur (RDG) 34 
h. 50:59 ; 2. Adler (RDG) 34 h. 51:49; 
3. Hristov (RPB) 34 11. 53:12; 4. Me
lehov (URSS) 34 h. 53:20; 5. Ventu- 
relli (Italia) 34 h. 57:23 ; 6. Fornalczyc 
(RPP) 35 h. 00:21 ; 7. Vandervecken 
(Belgia) 35 h. 00:47 ; 8. Vostriakov 
(URSS) 35 h. 01:57; 9. Geldermans 
(Olanda) 35 h. 02:35; 10. Kriwka (R. 
Ceh) 35 h. 04:07;... 25. Ion Vasile 35 
h. 16:35;... 31. C. Dumitrescu 35 11. 
28 :25 ;... 36. M. Voinea 35 li. 35:38 ;... 
48. Braharu 35 h. 55:39;... 54. I. Stoi
ca 36 h. 09:58, ...56 G. Moiceanu 36 
h. 18:31.

Echipe; 1. Uniunea Sovietică 104 h. 
37:01 ; 2. R. D. Germană 104 li. 46:47; 
3. Anglia 105 h. 05:22 ; 4. R. P. Polo
nă 105 h. 12:15 ; 5. Italia 105 h. 15:27; 
6. R. P. “ ' - ------ -
Belgia 105 h. 17:00 ; 8. R. Cehoslovacă 
105 h. 19:14; 9. R. P. Romînă 105 h. 
24:32; 10. Olanda 105 h. 26:08; 11. 
Danemarca; 12. R. P. Ungară; 13. 
Monaco; 14. Franța ; 15. R. P. F. 
Iugoslavia ; 16. Finlanda ; 17. Elveția ; 
18. Luxemburg.

Luni este zi de odihnă la Gottwal
dov.

Bulgaria 105 h. 16:30; 7.

RADU URZICEANU

15, 16 și 17 mai 
Cupa Davis“n

Baschetbaliștii noștri și cei din Baku 
și-au împărțit victoriile

(Urmare din pag. 1)

de public — bazat pe viteză în de
plasări, combinații iuți, contra-atacun, 
•uptă sub panouri, blocaje și inter 
cenții prompte. După cum bine spu
nea după meci antrenorul C. Herold, 
Folbert a dirijat acțiunile cu abilitate, 
Nedef a anihilat combinațiile adver
se. Novacek a fost la fel de eficace 
în apărare ca și în atac, Nosicvici 
foarte util .și mai puțin individual ca 
de obicei, iar Fodor a dovedit o deo
sebită vervă. Pentru scurt timp, tot 
Ribalko (despre care, pe bună drep
tate, antrenorul Tofik Abasov ne de
clara că a demonstrat din nou a- 
ceeași valoare constantă care-1 carac
terizează) și Petrov, în mai mică mă
sura, insistă sub panoul nostru și în 
min. 14 egalează.: 21—21. In conti
nuare ei sînt „păziți" însă cu multă 
atenție și o serie de spectaculoase a- 

de la semidistanță ale lui 
împreună cu cîteva pătrunderi 
ne aduc pînă la sfîrșitu! re- 
un avantaj de 15 puncte :

runcări 
Fodor, 
eficace, 
prizei 
36—21.

La reluare, baschetbaliștii din Baku 
părăsesc zona, jucînd om la om, mai 
agresiv și nu-și mai bizuie atacurile 
doar pe pivolk Căpitanul echipei Gu
seinov, bun organizator, devine mai 
activ, iar Osin și Gorik Mamediarov 
(introduși după pauză) inițiază atacuri 
periculoase, eehilibrînd oarecum situa
ția: 42—28 (rhin 26). Este drept că 
trei diiifrelrî.scIieTB’aliștii romîni (No-

Concursul internațional 
de motociclism de la Praga

PRAGA 10 (prin telefon). La 9 
mai a avut loc la Praga un mare 
concurs internațional de îndemînare 
și obstacole la care au participat 
motocicliști din Uniunea Șoyiettoî, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. P. Bulgaria, R. P. Ro- 
mînă și R. Cehoslovacă. Țara noastră 
a fost reprezentată de o echipă a 
clubului sportiv C.C.A. formată din 
Gh. loniță, G. Mormocea. Gh. Ion și 
Gh. Voicttlescu. Cea mai bună corn 
portare a avut-o maestrul sportului 
Gh. loniță, care a ocupat locul 9 la 
350 cmc. Pe echipe, reprezentativa 
noastră a ocupat locul III. Iată cla
samentul final pe echipe: 1. Uniunea 
Sovietică ; 2. R. Cehoslovacă ; 3. R. P. 
ROMINA; 4. R. P. Ungară; 5. R. P. 
Bulgaria ; 6. R. P. Polonă; 7. R. D. 
Germană.

vacek — încă din min. 16 — Nedef 
și Fodor) au cîte patru greșeli per
sonale și joacă mai reținut, fără a 
putea evita totuși eliminarea prema
tură, ca de altfel și Petrov. Cu toate 
acestea, lupta sportiva nu pierde din 
interes și cei ce îi înlocuiesc (Mittel- 
man, Nedelea și măi cu seamă Cos- 
tescu) fac față cu succes jocului din 
ce în ce mai bun al oaspeților care, 
nu mai pot egala deși reduc la 4 co
șuri diferența în min 37 (56—48), 
datorită în special iui Ribalko'. Scor 
final : 60—52 pentru R. P. Romînă, 
în urma punctelor realizate de Fo
dor (14), Nedef (10), Novacek (10), 
Nosievici (9), Foibert (7), Mittelman 
(6), Costescu (4) și, respectiv, Ri
balko (18), Petrov (8), Guseinov (6), 
Osin (7), G. Mamediarov (5). A. Ma
mediarov (4), Naumțev (4).

★
Duminică seara reprezentativa R.S.S. 

Azerbaidjan a susținut a doua și ul
tima sa îritîlnire din Capitală în com
pania echipei de tineret a R. P. Ro
mine, de care a dispus după un meci 
disputat cu 79—62 (41—27). „Spe
ranțele" I 
luat mai 
cu seama 
cîndu-se la 
adversari. Lipsa de experiența și e- 
moțiile debutului internațional s-au 
făcut resimțite in special la început, 
scorul tihzind sa ia proporții : 24—12, 
in min. 9,... 36—17, iu min. 14. In 
repriza a Ii-a cele două echipe ne 

-..oferă un ioc deschis, mai echilibrat. 
I Precizia aruncărilor de la seinidis- 
| tanță și contra-atdturile care stf^suc- 
I ced cu repeziciune, sînt apreciate din 
, plin de spectatori. Echipa noastră de 

tineret bine condusă de Caragheorghe, 
susținut de Predulea și avînd în Giur
giu și Cristian Popescu realizatori de 
bază, acționează cu mai mult curaj 
și se apropie la numai 3 coșuri, 51—57 
în min. 30. Dar handicapată de eli
minările a trei jucători de bază pen
tru 5 greșeli personale, cedează punc
te prețioase în final, pierzînd cu 
62—79. Au înscris pentru R.S.S. Azer
baidjan : Petrov 14, Naumțev 13, Gu
seinov 11, Ribalko 9, Osin 9, A. Ma
mediarov 6, Semedov 6. G. Mamedta- 
rov 5, Arunov 4. Fațiev 2 și pentru 
R. P. Romînă tineret : Giu’giu 18, 
Popescu 14. Caragheorghe 10, Tur- 
sugian 8, Dinescu 5, Predulea 4. Ră- 
duț 2, Kiss 1. Au mai jucat: Nebru- 
zov și respectiv Păun și Stoica. Am
bele partide au fost conduse de arbi
trii Nikolai Mitev și Alexandr Hris
tov (R. P. Bulgaria).

U.T.A. învingătoare 
la Gottwaldow

GOTȚWALDOW 10 (Prin telefon). 
Astăzi, echipa U.T.A. a jucat în lo
calitate, întilnind selecționata orașului, 
de care a dispus cu 3—2 (2—1). 
Punctele au fost marcate de: Țîrlea 
(min. 27), Mețcas (inin. 30) și Gal 
(min. 83). Pentru gazde au înscris 
Ilaspra (min. 5) și Melicharek (min. 
63). Arădenii au aiiniat formația: 
COMAN — SZUCS, CAPAS, Seres 
— PÎRCALAB. KOCZKA — Jurcă, 
Szoher, Igna, Țîrlea, Mețcas (GAL), 
Tăucean.

Marți, U.T.A. va juca la 
cu selecționata orașului.

Jurcă,

Ostrava

Cea mai importantă competiție de 
tenis pe echipe, „Cupa Davis", este 
anul acesta la a 50-a sa ediție. Inau
gurată în 1900, acest adevărat cam
pionat mondial dc tenis al reprezen
tativelor masculine a trezit an de 
an (în perioada 1915—1918 și 1940 - 
1945 întrecerile nu s-au disputat- din 
cauza războiului) un mare interes în 
rîndurilor amatorilor sportului alb din 
toată lumea. Ediția jubiliară 1959 a 
reunit la start numai în zona euro
peană un număr de 27 echipe. Din
tre acestea, 22 au și disputat primul 
tur, obținîridu-se următoarele rezul
tate: Danemarca — R.P.F. Iugoslavia 
4—1, Noua Zeelandă — Irlanda 5—0, 
R. P. Romînă — R.A.U. 3—2, Belgia

— - Olanda 4—1, Africa de Sud — 
Norvegia 5—0, Columbia — Liban
4— I, Spania — Finlanda 5—0, Elve
ția — Israel 3—2, Brazilia — R.F.G.
5— 0. Suedia — R.P.U. 5—0, Chile
— Austria 3—2. împreună cu învin
gătoarele acestor partide s-au mai ca
lificat în turul II și Franța, Italia. 
R. P. Polonă, Anglia și Luxemburg. 
Ultimele două echipe au și jucat între 
ele, formația engleză cîștigînd 
5-0 si
III.

Echipa 
va juca 
în turul 
reprezentativa Noii Zeeiande. 
gătoarea acestei partide va 
apoi pe cîștigătoarea meciului Franța
— Danemarca.

In vederea dificilei confruntări cu 
tenismenii neozeelandezi, confruntare 
care va avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică pe terenul „Progresul" din 
Capitală, lotul jucătorilor romîni și-a 
continuat antrenamentele imediat după 
sosirea de la Cairo. De altfel, mem
brii lotului republican au luat parte 
la un turneu de verificare care ia 
sfîrșit mîîne. In ceea ce privește e- 
cliipa pe care o vom alinia în me
ciul cu Noua Zeelandă, este sigură 
participarea lui Gh. Vizirii pentru par
tidele de simplu și a perechii Gh. 
Viziru — M. Viziru la dublu.

Cel de al doilea jucător care ne va 
reprezenta în meciurile de simplu va 
fi ales între I. Țiriac și A. Bardan.

După victoria de la Dubim, oas
peții noștri — care sosesc astă seară 
în București — au luat parte la un

concurs internațional la Essen în 
R.F.G. Adversarii formației romînă 
vor deplasa trei jucători: Lew Ger
rard, Atark Otway și Brian Woolf. 
Primul are 21 de ani și este soco
tit ca a doua -„racheta" a Noii Ze- 
elande, fiind component al echipei de 
„Cupa Davis" din 1957. Mark Otway 
este campion de dublu al țării sale, 
are 27 de ani și de cinci ani face 
parte din reprezentativa
lande pentru „Cupa Davis".
Woolf a deținut 
juniori în țara 
de ani.

Și, în sfîrșit, 
teresant, meciul
cu cei neozeelandezi este prima în- 
tîlnire sportivă între aceste două țări.

Noii Zee-
Brian

titlul de campion de 
sa și arc acum 22

ca un amănunt in- 
tenismenilor romîni

Redacția

Cil 
deci calificîndu-se în turui

noastră, învingînd R.A.U., 
— după cum se știe ■— 

următor al Cupei Davis cu
Inyin- 
întîlni

I

ROMA 10 (Prin telefon). — Sim- 
bătă și duminică s-au desfășurat ul
timele probe din cadrul concursului 
hipic internațional oficial. In proba 
dotată cu „Premiul Pincio", cîștigată 
de italianul Bembo cu 130 p. am fost 
reprezentați de Gh. Langa pe Rubin, 
care a ocupat locul 7 cu 180 p. „Proba 
de forță" desfășurată sîmbătă a reve
nit călărețului Tiedemann (R.F.G.) pe 
calul Allo cu 0 p. urmat de R. D'lnzeo 
(Italia) cu 3 p. în această pro
bă călăreții romîni, nu s-au cl-’'"»t. 
O frumoasă comportare a avut 
zentantul nostru Gli. Langa ne 
Rubin. în proba de consolare ciști^jă 
de Skride (R.F.G.) cu 0 p. limp 1:19 
el a ocupat locul 4 tot cu 0 puncte, 
dar cu un timp mai slab (1:19,7). iar 
Bărbuceanu cu Robot cu 1 /4 p., timp 
1.33.0. în „proba învingătorilor" pri
mele locuri au revenit în ordine lui 
R. D’lnzeo, P. D'lnzeo și Tiedemann.

Călăreții romîni au plecat astăzi 
spre Neapole unde vor lua parte la 
ultimul concurs internațional din ca
drul turneului întreprins în Europa.

FOTBAL PESTE HOTARE
CEHOSLOVACIA — IRLANDA 

4—0 (1—0)

baschetului nostru au 
mult decît mulțumitor, 

1 în repriza secunda, 
nivelul redutabililor

La Praga a avut loc meciul revanșă 
din cadrul „Cupei Europei" dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și Irlan
dei. După un joc excelent, echipa gaz
dă a obținut o victorie categorică 
(4—0), calificindu-se astfel pentru 
meciul următor cu Danemarca. (După 
cum se știe, echipa învingătoare va 
întîlni reprezentativa țării noastre). 
Golurile au fost marcate de Stacho 
din penalti, Bubernik, Pavlovici și 
Zelinski. Echipa Cehoslovaciei (care 
s-a calificat după cele două partide 
cu un scor general de 4—2) a uti
lizat în această partida următoarea 
formație : Stacho — Tichi. Poplubar, 
Novak — Matlak, Bubernik — Pa
vlovici, Scherer 
Zelinski.

® in etapa de 
Franței scorurile 
fost obținute de 
tutui Nice (care a dispus de Sochatix

.Bubernik, Kocziany,

ieri a campionatului 
cele mai mari au 

fruntașele clasairien-

cu 5—0) și de Racing (care a în
trecut pe Lille cu 7—2). lată cele
lalte rezultate : Nimes — Marseille 
2—0, Reims — Rennes 2—2, Limo
ges — Monaco 2—1, Sedan — An
gers 2—2, St. Etienne — Lyon 2—0, 
Strassbourg — Nancy 1 — 1, Vallen- 
ciennes — Lens 3—1, Ales — Tou
louse 1—0. In clasament conduce 
Nice cu 54 p. urmată de Nimes 49 p. 
Racing 47 p. Rennes 45 p.
• Sîmbătă a sosit la Sofia echipa 

națională de fotbal a Algeriei libere, 
alcătuită din jucători care au părăsit 
cluburile franceze, în semn de soli
daritate cu lupta de eliberare a po
porului algerian. Fotbaliștii algerieni 
vor susțin.? cîteva partide cu diferite 
formații bulgare, după care vor pleca 
în R. Cehoslovacă R. P. Polonă și 
U.R.S.S.

• Pe stadionul San Siro din Mi
lano s-a disputat meciul dintre echi
pele de tineret ale Angliei și Italiei. 
Fotbaliștii englezi au repurtat victoria 
cu 3-0 (2—0).

libere,

s In cadrul competiției internațio
nale „Trofeul orașelor expoziții" echi
pa engleză Birmingham City a 'r- 
vins cu l—O (l—O) reprezerr 
orașului Zagreb.

• Ieri la Istanbuf echipa Turc. a 
terminat la egalitate 0—0 cu repre
zentativa Olandei.

• In
bathely 
Ujpesti 
cut pe 
Honved
Csepel a dispus de Diosgyor cu 4—1, 
iar M.T.K. și Salgotarjan au cîștigat 
cu același scor (1—0) în fața echi
pelor Miskolc și respectiv Cryor.

campionatul maghiar, Szom- 
a făcut meci nul (1—1) cu 
Dozsa, Ferencvaros a între? 

Tatabanya cu 1—0, Dorog și 
au terminat nedecis (2—2),

și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16. telefon
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Rootare (U. R. S. S.) conduce 
în turneul de șah de la Plovdiv

Turneul de șah al candidatelor la 
titlul mondial, care se desfășoară la 
Plovdiv, a ajuns la jumătate. In frun
tea clasamentului a trecut acum re
prezentanta Uniunii Sovietice, Roo
tare. De altfel, toate șahistele sovietice 
participante la 
în lupta pentru 
tanta noastră 
susținut partida 
în runda a 5-a. 
cătoarei cehoslovace. Intîlnirea între
ruptă cu Lazarevici nu a fost încă 
reluată. Iată rezultatele tehnice:

Runda a Vl-a: Huguet—Rinder
1-0. Zvorîkina—Rootare l/2-‘/2, Vol- 
pert—Nedelkovici ‘A-'/j, Keller Her
man—Grasser 1-0, Karakas—Rubțova 
‘A-’A» Borisenko—Lazarevici 0-1, To-

turneu sînt angajate 
primul loc. Reprezen- 
Maria Pogorevici a 
cu Eretova, amimită 
Victoria a revenit ju-

dorova—Eretova */2-*/2. Maria Pogore- 
vici a avut zi liberă.

Partide întrerupte : Karakas—-Rinder 
‘A-‘A, Zvorîkina—Volpert */2-‘/2> To- 
dorova—Rubțova 0-1 (runda a IV-a), 
Rootare—Huguet 1-0, Nedelkovici— 
Zvorîkina ‘A-'A. Rubțova—Borisenko 
1-0 (runda a V-a).

lată clasamentul
1. Rootare 
țova 4, 4. 
viei (1), 
Herman 3 
Pogorevici 
13—15.

după 6 runde: 
4V2. 2-3. Nedclkovici, Rub- 
Volpert 3*/2, 5-8. Lazare- 

Zvorîkina, Eretova, Keller 
p, 9. Borisenko 2%, 10-12. 
(1), Grasser-Todorova 2 p, 

Huguet, Rinder, Karakas 
l‘/2 P- (Volpert, Lazarevici, Zvorîkina, 
Eretova, Pogorevici și Huguet au o 
partidă mai puțin jucată).

• ECHIPELE de tenis dc masă ale
R. Cehoslovace și-au început turneul 
Î11 R. P. Chineză. Formația masculină 
din care fac parte Stipek și Vilwa- 
novski a pierdut cu 5—1 în fața se
lecționatei de tineret a R. P. Chineze. 
Intîlnirea dintre reprezentativele fe
minine a revenit — de asemenea — 
gazdelor. Scor: 3—0.
• LA TALIN se desfășoară meciul 

de șah dintre echipele reprezentative 
ale R.S.S. Estone și Finlandei. După 
două ture scorul este de lt—6 
voarea șahiștilor sovietici.

• INTR-UN MECI contînd 
semifinalele Cupei Campionilor 
peni la baschet (masculin)
S. K. Belgrad a învins cu 79—69 
Akademik Sofia.

• VOLEIBALIȘTII din R.S.S. 
craineană au susținut noi întîlmri 
R. P. Chineză, jucînd la Wuhan 
selecționatele orașului. In ambele me
ciuri victoria a fost de partea oaspe
ților: 3—2 la bărbați, 3—1 la femei.

• DOI ATLEȚI din R. D. Germa- 
nă au realizat ieri noi și valoroase re
corduri ale întregii Germanii: Manfred 
Giser a aruncat discul la 53,19 m., iar 
H. Kruger sulița Ia 76,31 m.

în fa-

pentru 
Ettro- 

echipa 
pe

U- 
în 
cu
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