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De vineri este oaspetele țării noastre tovarășul Țoi En 

Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene.

In gara Băneasa, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
Ia a cărui invitație înaltul oaspete coreean tace o vizită 
de prietenie în țara noastră, a întîmpinat pe tovarășul 
Țoi En Ghen și i-a urat bun venit.

La primire au fost de față tovarășii: Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș, vicepreședinți ai Consiliului 
de Aliniștri, Constantin Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, Dumitru Colin, președintele Comisiei 
Controlului de Stat, general-colonel Lcontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate, precum și numeroși conducători 
ăi instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, activiști de partid și de stat, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei străine. De asemenea 
erau de față membri ai corpului diplomatic.

In cuvîntarea de salut, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a spus că această vizită va însemna un nou aport la 
dezvoltarea legăturilor de prietenie' între popoarele romîn 
și coreean. Răspunzînd acestei cuvîntări de salut, tovară
șul Țoi En Ghen a inulțupiit Partidului Muncitoresc Ro

mîn, Guvernului Republicii Populare Romîne și întregului 
popor romîn pentru primirea atît de călduroasă pe care 
i-a făcut-o și a transmis poporului romîn salutul frățesc 
al poporului coreean.

Vineri la ora 12, tovarășul Țoi En Ghen a făcut o vi
zită la Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne.

La sosire, înaltul oaspete a fost salutat de tovarășul 
Ion Gheorghe Alaurer, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

La primire au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Gheorghe Stoica, Avram 
Bunaciu.

Sîmbătă dimineața, tovarășul Țoi En Ghen a făcut o 
vizită la Uzinele „23 August** din Capitală, unde a fost 
salutat prin îndelungi aplauze și ovații. Mulțumind pen
tru călduroasa primire, tovarășul Țoi En Ghen a transmis 
clasei muncitoare romîne un înflăcărat salut de luptă din 
partea .clasei muncitoare coreene.

Vizita tovarășului Țoi En Ghen este o nouă contri
buție la cauza întăririi continue a prieteniei și coeziunii 
între popoarele romîn și coreean și la cauza comună a 
păcii și socialismului.

Tovarășul Țoi En Ghen vizitlnd Uzinele „23 August"

La invitația Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Populare 
Romîne, general-colonel Leontin Sălăjan, azi sosește în țara noastră o dele
gație militară a Republicii Populare Chineze, condusă de mareșalul Pin De* 
huai, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Chinez, loc
țiitor al premierului Consiliului de Stat și ministrul Apărării al R.P. Chineze.,

Poporul romîn, militarii Forțelor noastre Armate,' urmăresc cu profund' 
interes munca și succesele strălucite pe care marele popor chinez de 650 
milioane le obține în construirea socialismului, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist- Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun. Armata 
Populară Chineză de Eliberare, care și-a cîștigat stima întregii omeniri da
torită luptei sale eroice împotriva cotropitorilor, apără cu vigilență munca 
pașnică a bravului și harnicului popor chinez.

Prietenia dintre poporul romîn și poporul chinez își găsește o stră
lucită întruchipare în relațiile tot mai strînse de colaborare economică, 
politică, culturală, tehnico-științifică care unesc popoarele noastre în uriașa 
familie a lagărului socialist, in frunte cu glorioasa Uniune Sovietică.

Vizita in țara noastră a delegației militare chineze constituie un nou 
prilej de manifestare a sentimentelor puternice de prietenie dintre popoarele 
și armatele noastre frățești.

Alături de oamenii muncii și militarii Forțelor noastre Armate, spor
tivii patriei noastre salută cu căldură și dragoste frățească pe solii marelui 
popor chinez în frunte cu mareșalul Pîn De-huai, conducător de partid și 
de stat, și îi urează din toată inima bun venit pe pămîntul patriei noastre.

In campionatul categoriei A Ia fotbal

Farul a întrerupt șirul de victorii 
ale Petrolului

|Un frumos succes al tenisului nostru

Io Cupa Davis: R. P.Romină a învins 
Noua Zeelandă (3*2) calificîn<lu*se pentru 

întâlnirea cu Franța
IN ULTIMA ZI, DOUA PREȚIOASE VICTORII, GH. VIZIRU LA GERRARD Șl ȚIRIAC LA OTWAY, NE-AU 

ASIGURAT REUȘITA FINALA

CONSTANTA 17 (Prin telefon). — 
Partida dintre Farul și Petrolul 2—1 
(2—1), a suscitat aici un intetes deo- 
sebit, fiind urmărită de peste 30.1XX) 
spectatori, dintre care 3000 de plo- 
eșteni. Intîlnirea a corespuns aștep
tărilor, prilejuind un joc frumos, di
namic, cu numeroase faze palpitante, 
purtate cu rapiditate de la o poartă 
la alta. A învins pe merit Farul, pen
tru că a știut să îmbine mai bine e- 
lementele de tehnică și tactică cu e- 
lanul. In ciuda scorului strîns, local
nicii (care au tras și de două ori în 
bară) ati fost majoritatea timpului 
peste adversar, au ajuns mai repede

la minge. Jucînd cu multă ambiție, de 
la portar pînă la extrema stîngă (ne 
vine foarte greu să remarcăm pe ci
neva), constănțenli au prezentat o 
formație echilibrată. Apărarea fermă, 
bine organizată, n-a greșit deloc: 
linia de halfi — foarțe elastică — a tre
cut cu ușurință din apărare în atac, 
reușind astfel să-și surprindă desco
perit adversarul. înaintarea, unde Ser 
ver a fost un bun coordonator, iar 
Ciosescu un periculos vîrf de atac, a 
acționat <*tl schimburi de locuri, mal 
ales pe partea stîngă, unde aripa Ni- 
culescu—R. Lazăr a făcut clipe 
lui Fronea și Pahonțu. De altfel, pe

La capătul a trei zile de întreceri dîrze, reprezentativa de tenis a 
R.P. Romîne a repurtat un strălucit succes — cu scorul de 3—2 — eliminînd 
din „Cupa Davis’* redutabila formație a Noii Zeelande și obținînd astfel cali
ficarea — pentru prima oară în istoria tenisului romînesc — în turul III al 
acestui adevărat campionat mondial pe echipe.

' Duminică seară, după ce Gheorghe 
Vizirii și Ion Țiriac își depășiseră net 
adversarii (Gerrard și Otway) în ul- 

îtimele doua simpluri, părăseam ala- 
ituri de miile de spectatori incinta par
cului sportiv din str. dr. Staicovici, en
tuziasmați de această performanță care 
va face desigur s'ă se vorbească pe 
plan internațional despre reprezentativa 
noastră de tenis. Pentru modul cum 
au știut să lupte și să ducă la vic
torie culorile patriei, jucătorii noștri 
merită călduroase felicitări. Iată cura 
s-a obținut victoria finală:

ducă apoi de două ori: 5—4, 6—5. 
Ca si în celelalte seturi pierdute la 
limită, Țiriac, încă inconstant, nu a 
putut finabza cu succes în momen
tele decisive, astfel că Gerrard a cîș
tigat. R.P.R. — Noua Zeelandă 1—1.

GERRARD, OTWAY — GH. VIZIRU, 
M. VIZIRU 8—6, 6—3, 6—2

LEWIS GERRARD — ION TIRIAC
6—4, 15—13, 8—6

La întrerupere Țiriac era condus 
cu 2 seturi și 3—0. Tînărul nostru 
tenismen a reînceput foarte decis și 
ca urinare el a reușit să facă trei 
gheme la rind, șă egaleze și să con

Cuplul romîn pornește tare, dînd 
impresia că va pune la grea încercare 
perechea adversă. In primul set cei 
doi frați Viziru își coordonează per
fect acțiunile, duelîndu-se cu succes 
la fileu cu Gerrard și Otway,--reușind 
să plaseze „printre" numeroase vo- 
Ieuri. Ei conduc astfel cu 2—0, 3—1 
și 5—4, dar nu insistă suficient. In

P. ENACHE — coresp. |

(Continuare in pag. a 3-a)

\ un mu record mardiși

’1

CONSTANTIN COMARNISCHI 
NEAGOE MARDAN

(Cciuinuare In pag a y«).

Imagine surprinsă la cîteoa clipe după splendida victorie a lui Gheorghe 
Viziru. Fericit, campionul nostru se apleacă pentru a primi îmbrățișarea 
fetiței sale. In dreapta, Marin Viziru, cu o mină pe fratele său și... cu 
privirea la învins: Lewis Gerrard care, abătut, părăsește terenul de joc, 

urmat de căpitanul echipei neozeelandeze Dennis Coombe.
(Foto; l. Mihăică)

Î
 Atletul sovietic Vasili l<uznețk>v> 
a stabilit un nou record mondial J 
la decatlon, realizînd excepționalii 
performanță de 8357 p. y

Prin aceasta Kuznelov redevine j 
recordman mondial, după ce atiu'C 
trecut atletul america de culoare < 
rfalfer Io nsm ameliorase vechi il r 
record mi orile‘ti! întîlnirii de a‘le-1 
tism U.R.S.S.—S.U.A. desfășurată’ 
în luna i ilie ne stadion *.! „ V I. 
t enin“ d:n Moscova. Performanța 
'ui .lohnson era de 8302 p.



Sonia lovan și Gheorghe Stanciu
sini noii campioni de gimnastica ai R. P. R.

Sîmbătă și duriiinică cei- mai buni 
gimnaști și gimnaste dm țară 
întrecut 
cerirea 
blicani 
Atît la 
revenit 
pentru

i s-au 
în sala 1 loreasca. pentru, cti- 
titlurilor de campioni. .repu- 
individuali pe. anul în curs, 
fete cit și la băieți, titlurile au 
unor sportivi care-și. înscriu 

prima oară .numele, pe tabela 
campionilor țării. La băieți campion 
a ieșit Gheorghe Stanciu. (Metalul 
Cluj), iar la fete reprezentanta C.S.U. 
București, Sorit lovan.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
și primii clasați: BĂIEȚI: sol — 1. 
Ștefan Hărgălaș (Dinamo Buc.) 18,90 
p.; 2. Gh. Tohăneanu (Dinamo Buc.) 
18,85 p.; 3. Gh. Stanciu 18,70 p.;
cal cu ntînere: 1. Cezar Cernușca (Di
namo Buc.) 18,80 p.; 2. Vasile Temeși 
(Dinamo Buc.) 18,40 p.; 3. Gh. Stan
ciu 17,80 p.; bară: 1. Gh. Tohăneanu 
18,50 p.; 2. Ștefan Hărgălaș 18,35; 3. 
Mircea Bădulescu (Dinamo Buc.) 
18,25 
18,85 
namo 
gălaș 
gălaș 
P-: 3- . . .
p.; sărituri: 1. Costache Gheorghiu 
18,30 p.; 2. Ștefan Hărgălaș 18,30 p.: 
3. Nicolae Gliga (Dinamo Buc.) 18,25 
p.; clasament general individual: 1. 
Gheorghe Stanciu 109,75 p. campion 
R.P.R. pe anul 1959; 2. Gheorghe To
ți neanu 108,85 p.; 3. Ștefan Hărgălaș 
108,35 p.; 4. .Costache Gheorghiu 
H-8,35 p.; 5. Cezar Cernușca 106,05 p.; 
6. Ludovic Lakatoș (Dinamo Buc.)

104,80 p.; 7. Ludovic Szabo (Dinamo 
Buc.) 104,70 p.; 8. Tiberiu Drumuș 
(Dinamo Buc.) 104,10 p.; 9. Ion Zam
fir (Dinamo Buc.) 102,25 p.; 10. Nico- 
lae Covaci (Dinamo Buc.) 102,10 p.

Fete:
(C.S.U.)
(C.S.U.)

sărituri: 1. Elena Teodorescn 
18,766 p.;

18,366
2. Sonia lovan 

p.; 3. Ileana Petroșanii

i Bădulescu (Dinamo
p.; paralele: 1. Gh. Stanciu

p.; 2. Costache Gheorghiu 
Buc.) 18,25 p.; 3. Ștefan 
18,15 p.; inele: 1. Ștefan 
18,50 p.; 2. Vasile Temesi 
Francis Barabaș (C.S.U.)

• ■ 1 - •

18.45
18,05

noua
țării

(C.S.U.) este 
gimnastică acampioană

noastre. Iat-o lucrînd la bîrriă.

(Dinamo Buc.) 18,133 p.; paralele: 
Atanasia Ionescu (C.S.U.) 18,533
2. Sonia lovan (C.S.U.) 18,333 p.; 
Elena Teodorescu (C.S.U.) 18,100 
bîrnă: 1. Sonia lovan 18,433 p.;

Utta Poreceanu (C.S.U.) 17,633 p.;
Emilia Liță (Dinamo Bite.) 17,333 

. ; sol: 1. Elena Petroșanu 18,700 p.; 2. 
Elena Teodorescu 18,599 p.; 3. Sonia 
lovan 18,466 p.: individual compus: 
1. Sonia lovan 73,598 p. campioană 
R.P.R. pe anuf 1959; 2. Elena Teo
dorescu 72,665 p.; 3. Ileana Petroșanu 
71,133 p.; 4. Emilia Liță 70,398 p.; 
5. Utta Poreceanu 69,730 p.; 6. Elena 
Dobrovo-lschi (C.S.U.) 69,298 p.; 7.
Atanasia Ionescu 68,331 p.; 8. Anica 
Kocsis (Dinamo Buc.) 67,530 p.; 9. 
Olga Niculescu (Constructorul Buc.) 
65,164 p.; 10. Cornelia Anghel (Voința 
Arad) 64,931 p.

1. 
p-;
3. 
p-;
2.
3.
p-

Categoria B la rugbi

C.F.R. Arad și Tarom București se mențin
lo frunte in categoria B la fotbal

SERIA I SERIA A 11-a
C.S.M.—A.M.E.F.A. Arad

Lu-

31)
73)
co-

Boxerii echipei Dozsa Kaposvar au întrecut 
pe cei de la Energia I. M. B. Timișoara

TIMIȘOARA 17 (prin 
Duminică dimineața s-a 
incinta stadionului G.F.R. din locali
tate întilnirea internațională de box 
dintre formăția maghiară Dozsa Ka
posvar și Energia I.M.B. din localita
te. Cei 3000 de spectatori au asistat 
la meciuri dinamice. Pugiliștii ambe- 
lor formații au luptat cu ardoare pen
tru victorie, care în cele din urmă a 
revenit oaspeților cu scorul'-de 11-9.

Iată rezultatele tehnice: cat. mus
că : D. Roman (Energia) luptînd cu 
mult curaj a reușit să facă’ meci nul 
cu F. Dorogi (Dozsa) campion al 
R.P.U. Cat. cocoș : Emil Galle (Ener
gia) a cîștigat prin descalificarea lui 
L. Nyari, în repriza a treia. După pă
rerea noastră arbitrul de rihg Ognea- 
novici s-a pripit cind l-a descalificat 
pp Nyari. Cat. pană : Andrei Farcaș 
(Energia) și 1. Tobi (Dozsa) au ofe
rit un spectacol de bună calitate, vic
toria revenind pe merit la puncte, ti
mișoreanului. Cat. semiușoară: A. Pap 
(Dozsa) cîștigă prin abandon în re
priza a treia contra lui E. Bălan (E-
----———

Cele două partide de rugbi din ca
drul campionatului categoriei B, dis
putate ieri dimineață pe stadionul Ti
neretului, . au avut două puncte comu
ne : în primul rînd, în ciuda scoruri
lor (Cetatea Bucnr-S.N.M. Constanța 
9—0 și Știința București-Meteorul 
15—6) favoriții au cîștigat destul de 
greu, victoriile conturîndu-se abia în 
ultima parte a jocurilor; în al doilea 
rînd, trebuie să remarcăm din nou că 
echipele fruntașe din această serie nu 
știu să sc orienteze tactic. Ne referim 
în specia! la echipa studenților bucu- 
reșteni, care s-a angajat într-un joc 
confuz, lipsit de spectaculozitate.

REȘIȚA :
4-0 (0-0).

Au marcat: Varga (min. 55), Ur
cau (min. 57) și Apro (min. 79 și 85). 
Gh. Dobrescu — coresp.

MEDIAȘ : Gaz Atetan—Minerul 
peni 1-1 (0-1).

Au înscris Crăiniceanti (min. 
pentru Minerul și Zanka (min. 
pentru Gaz Metan. D. Vintilă — 
resp.

BAIA MARE : C.S.M. — Tractorul 
Orașul Stalin 2-1 (1-1).

Au marcat: Sulyok (min. 34) și 
Vlad (min. 88 din 11 m..), respectiv 
Roșea (min.
resp.

ORADEA:
1-2 (0-2).

Au înscris
(min. 36) pentru C.S. Tg. Aîureș și 
Ferenczi (min. 50) pentru C.S.O. In 
minutul 80 Țiriac a ratat un penalti. 
I. Ghisa — coresp.

SIBiU: C.S.A.—Ind. Sîrmei C. Tur- 
zii 4-0 (1-0).

Autorii golurilor Protopopescit (min. 
7),. Baboie (min. ' j
70) și Dragoman (min. 83). M. Vlă- 
doianu — coresp.

CRAIOVA : Știința—Corvinul Hune
doara 1-1 (0-0 j.

Golurile au fost marcat? de Preda 
în minutul 65 pentru Știința și de 
Nistor pentru Corvinul în același mi
nut. R.- Schultz — coresp.

ARAD: C.F.R.—C. F.R. Timișoara 0-0.

24). V. Săsăranu — co-

55), Toderici (min.

FOCȘANI > UNIREA-A. S. POM« 
P1ERUL BUC. 1-2 (0-0).

Au marcat: Cioboată (min. 55) 
pentru Unirea, Țolea (Unirea, min^ 
75, autogol) și Staudt (min. 80) peiw 
tru A. S. Pompierul.

BISTRIȚA: GLORIA — METALUL 
M.I.G. BUC. 0-3 (0-2).

Au marcat: Radii Tudor (min. 12L 
Andreescu (min. 33) și Ion C. Iot? 
(min. 73) .

MORENI : FLACARA — VICTORIA 
SUCEAVA 4-1 (2-1).

Au marcat: Badea (min. 14), Url4 
guroiu (min. 16), Nunweiller II (Vicî 
toria, min. 50, autogol), Capoianti 
(min. 86) pentru gazde și Buzatu 
(min. 20) pentru oaspeți.

IAȘI : UNIREA — C.S.M.S. IAȘI 
3-1 (0-0).

Au marcat: Cărunlu (min. 49), Cin-: 
ruga (min. 75) șt Mureșan (min. 87) 
pentru Unirea, respectiv AAunteanu 
(min. 86).

B1RLAD: RULMENTUL—PRAHO
VA PLOEȘTI 0-0. z

FĂLTICENI : FORESTA — POIANĂ 
CÎMPINA 0-1 (0-1). ;

A marcat: Panaitescu (niin. 27). ’
BUCUREȘTI: TAROM —DINAMO 

GALAȚI 5-1 (3-0).
Au marcat: Milea (min. 14),j Călin 

(min. 25), Ionescu (min. ,37), Leahe4 
viei (min. 67 și 89) pentru Tarom, 
respectiv Constantin (min. 66).

CLASAMENTUL

V. Hosstt — corespondent 
rezultate : C.F.R. Timișoara-

telefon). —• 
disputat în

nergia). Cat. ușoară: Fr. Paz-many 
(Energia) a dispus la puncte de Z. 
Fiizesi (Dozsa) după un meci de fac
tură tehnică ridicată. Cat. semimijlo- 
cie: A. Dori (Dozsa) cîștigă prin a- 
bandon în repriza a doua față de M. 
Rînjeu (Energia). Cat. mijlocie ușoa
ră: I. Dura (Energia) și F. Dunajetz 
(Dozsa) au terminat la egalitate. Cat 
mijlocie: G. Gerber (Dozsa) și 1. 
Briichner (Energia) au terminat tot la 
egalitate. Cat. semigrea: A. Budai 
(Dozsa) învinge prin abandon în re
priza a doua pe M. Peiti (Energia). 
Cat. grea : după o dispută frumoasă, 
A. Kovacs (Dozsa) cîștigă la puncte 
față de O. Cioloca (Energia). Decizia 
de meci nul ar fi fost mai echitabilă.

Echipa Dozsa va evolua marți la 
Oradea, iar sîmbătă la Craiova.

AL. GROSS, coresp. regional

Alte
Știința Petroșani 3—8 (0—0); Utilajul 
Petroșani-Minerul I.upcni 0—6 (0—3): 
Zimbrul Tecuci-Unirea Brăila 6—0 
(3—0); Olimpia Or. Stalin-C.S.A. Si- 
b:u 8—0 (3—0); Corvinul Hunedoara- 
C.F.R. Cluj 0 -8 (0—3); Petrolul
Ploești-Știința Galați 5—0 (reprezen
tare); Dinamo Miliția-Știința Arhitec
tura 5—0 (neprezentare); C.S.A. Pio- 
ești-Metalul M.I.G. 11 5-3 (5-0).

Comunicatul Federației romine 
de tenis de masă

a 
în

întrecut pe C. C. A 
campionatul de polo
dimineață s-au disputat la

!

Biroul federației romîne de tenis 
de masă aduce la cunoștința tu
turor secțiilor de tenis de masă 
ale asociațiilor și cluburilor spor
tive că de la data de 1 iunie a. c. 
intră în vigoare hotărîrea Federa
ției internaționale de tenis de masă 
privitoare la folosirea celor trei ti
puri de palete: 1. paleta acoperi
tă cu cauciuc zimțat, a cărui gro
sime pe o singură pTtrfe să nu de
pășească 2 mm.; 2. paleta tip 
sendvici (burete acoperit cu cau
ciuc cu zimții exteriori) care să 
nu depășească pe o singură parte 
grosimea de 4 mm.; 3. paleta soft 
(burete acoperit cu cauciuc cu zim
ții în interior) a cărei grosime să 
nu depășească pe o singură parte 
4 înm.

Ieri 
ștrandul Tinerelului din Capitală două 
meciuri de polo pe apă în cadrul pri
mei etape a campionatului republican. 
In prima partidă, Știința Cluj a în
trecut — surprinzător — formația 
Casei Centrale a Armatei cu scorul 
de 5-3 (3-2). Au marcat Danciu (2), 
Doleanu, Szabo și Darotzi pentru în
vingători și Blajec (2) și Firoiu pen
tru învinși. A 
laescu.

In cel de
dea a întrecut 
echipa studenților din București. Au 
marcat: Oanță (2), Rujinski (2), 
Mut (2) și Novac, respectiv Chirvă- 
suță (4 m). E. Beniamin a condus 
satisfăcător.

arbitrat bine N. Nico-

al doilea joc, C. S. Ora
la scor — 7-1 (4-0) —

>
CLASAMENTUL 1. Tarom Buc. 20 14 3 3 64:23 31

1 C.F.R. Arad 20 10 5 5 30:20 25 2. Metalul M.I.G. Ba»c. 20 14 2 4 45:24 39
2. Mânerul Lupeni 20 10 5 5 26:18 25 3. Unirea Iași 20 13 1 6 34:24 zr
3. C.S.M, Reșița i0 11 2 7 27:20 24 4. Poiana Cîmpina 20 10 5 5 35:24 25
4. Gaz Metan Mediaș 20 10 4 6 27:20 24 5. Flacăra Moreni 20 9 6 5 43:29 24
5. C.S.A. Sibiu 20 .9 4 7 35:26 ?2 6 C.S.M.S. Iași 20 8 4 8 25:30 20
6 C.S. Tg. Mureș 20 10 2 8 21:22 22 7‘. A S. Pompierul Buc. 20 8 3 9 39:30 1^
7.’ Ind. Sîrmei c. T 20 9 3 8 30:22 21 8. Forcs-ta Fălticeni 20 6 6 8 16:24 Jf
8, Corvinul Iluned. 20 8 5 7 27:25 ai 9. Rulmentul Bîrtad 20 7 4 9 29:48 u
S. C.F.R, Timișoara 20 8 5 7 21:22 21 10. Dinamo Galați 20 7 3 10 25:32 1>

10 C.S.M. Bfia Mare 20 7 5 8 35:3« 19 11. Gloria Bistrița 20 fi 2 12 24:37 14
11. AMEFA Arad 20 6 7 7 17:23 19 12. Unirea Focșani 20 5 3 12 31:<7 13
12. Tractorul Or. St. 20 S 6 9 32:27 16 13. Victoria suceava 20 5 3 12 24:12 131
13. Știința Craiova 20 4 5 11 20:3-9 13 14 prahova Ploești 29 2 7 11 24:4< in
14. C.S. Oradea 20 3 2 15 15:31 8 f

Etapa viitoare: C.S.M Baia Mare — Etapa viitoare: Flacăra Moreni — Ta>
— C.s A. rom București; Victoria Suceava.... ____  ___ . Di

namo Galați; Foreeta Fălticeni — Ma. 
talul M.I.G. Buc.; Prahova Ploești — 
Gloria Btatrița; A S. Pompierul — Pciana 
Cîmpina; Unirea Focșani — C.S M.S, 
Iași; Unirea Tașt — Rulmer.toii Birlad.

C S.M. Reșiț?; C.S. Tg. Mureș
Sibiu; A.M.E.F.A. Arad — Corvknul Htv 
nedoora; Ind. Sîrmei C. Tu-rzii — C.F.R. 
Arad; Minerul Lupeni — C.S. Oradea; 
Tractorul O«. Stalin — Știința Craiova; 
C.F.R. Timișoara — Gaz M-etsn Mediaș.

In campionatele masculine de handbal, 
lupta continuă cu intensitate

Clasamentele campionatelor republi
cane de handbal continuă să se mo
difice profund de la o etapă la alta. 
In special, în cele două întreceri re
zervate echipelor masculine numeroa
sele rezultate surpriză produc schim
bări mari în ierarhia formațiilor par
ticipante. Ieri, am înregistrat din 
nou scoruri neașteptate care, firește, 
au consecințe serioase în clasamente. 
l.a București, Dinamo nu 
învinge Știința Timișoara, la 
Voința a surclasat pe Chimia 
raș, echipa care cu cîteva zile 
reușise rezultate de valoare. 
Reșița liderii clasamentului au

a putut 
Sibiu 

Făgă- 
înainte 
iar la 
termi

nat învingători la scor în fața for
mației Rapid București. Acestea silit 
doar cîteva exemple din campionatul 
masculin de categoria A. Și în ce-

București 14—3 (5—0). Formația re- 
șițeană a jucat excelent, manifestînd 
o netă superioritate în special în atac. 
Au înscris: Jochmann (8), Feren- 
schutz (3), Jendl, Kalcf, Liridenbach 
pentru C.S.M. Reșița și Costache II 
(3) pentru Rapid. Tchnornetal Timi
șoara — Petrolul 
(11—4). C.S.M.S. Iași — 
Jimbplia 14—10 (8—5).

FEMININ, CATEGORIA A: 
Bucur—Ilefor Tg. Mureș 4—5 
Tinăra formație din Tg. Mureș a con
firmat rezultatele bune înregistrate 
în ultimul timp. Rapid București — 
C.S.U. București 4—5 (3—4).

Ploești 21—9
Victoria

Cetatea 
(3-4).

marcat. Jianu (3), Niculescu, Roth 
pentru C.S.Uși ■■ Miclea (2), C.on- 

.... .......   _ . stantinescu, St ane seu pentru Rapid, 
lelalte campionate asemenea rezultate Constructorul Iimișoara — Măgura 
nu au lipsit. La Jele Ilejpr Tg. Mu
reș a reușit surpriza - etapei, întrecînâ 
la București pe '

Și acum iată 
re gist rate:

MASCULIN, 
namo București 
5—5 (2—1). Meciul a lost de fac
tură tehnică modestă și s-a desfășu
rat într-un ritm lent. Cu toate că a 
jucat slab, rezultatul nedreptățește oa
recum echipa dinamovistă. Voința Si
biu — Chimia Făgăraș 18—9 (9—3). 
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. 9—8 
(5—3). A fost un meci specific de 
campionat. C.S.M. Reșița — Rapid

Codlei 7—2 (4—0). Flamura roșie Si, 
biu — Știința Timișoara 6—-2 (3—I). 
In revenire de formă sibiencele au ob
ținut o meritată victorie. Tractorul 
Orașul Stalin — Olimpia Bucurști 
6—9 (3—2). Jocul a fost frumos. In 
repriza secundă bucureștencele au 
dominat mai mult. Gloria Sighișoara—■ 
Record Mediaș 2—1 (1—0).

In campionatul masculin de CATE
GORIA B s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Voința Sighișoara — 
Textila Cisnădie 14—16 (16—7); Ști
ința Cluj — C.S.U. București 9—13 
(4—8); Știința Galati — I.C. Arad. 
13—12 (9—4); Recolta Hălchiu — 
Dinamo Tg. Mureș 13—10 
Victoria Bacău — Stăruința 
13—6 (5—0); C.S. Marina 
ța — Balanța Sibiu 17—12

(6—7)j 
Odorhei 

Constan- 
(10—3)i

Cetatea Bucur / 
rezultatele tehnice în-

CATEGORIA A: Di- 
— Știința Timișoara

42 aiergătorî la sprintul final în prima etapă 
a ^arcuitului ciclist al regiunii Stalin

" ORAȘUL STALIN 17 (Prin telefon). 
-— Azi s-a disputat prima ct-pă a 
Circuitului ciclist al regiunii Ștalin. 
62 de concurenți au luat startul în e- 
tapa Orașul Stalin — Cîmpina — O- 
raștil Stalin (166 km).

Cicliștii pornesc foarte rapid, astfel 
că pe prima parte a cursei media o- 
rară este de 40 km. Trenei susținute 
n'i i rezistă toți alergătorii, as fel ea 
pe urcușul de la Predeal rămîne Klein 
si Dobrescu, care vor reintra îns> în 
p'itt m la Azttga. .Sprintul de la Pre- 

■ de; I a fost cîștigat de D. Wunteanu.
A1ai avem de remarcat: abandonul lui 
Poreceanu (s-a rănit la o buscuUdă la 
Timișul de Sus si n-a mai putut con
tinua cursa) si buna comnortare a tî- 
.țiârului FI. Cristescii (C.P.B.) care a

coborît Posada cu peste 70 km la oră, 
intrînd primul la Cîmpina. La întoarce
re, plutonul se regrupează și nu avem 
nimic de semnalat pînî la Poiana 
Țapului unde Kamer, Ziegler și D. 
Mitnfeanu încearcă o evadare. Pornesc 
după ei Tcrdk (din echipa Buda
pestei) și Zanoni, si la ieșirea din A- 
•ziiiga îi ajung pe fugari. Din spate, 
Calcișcă trage dună el-tot plutonul în 
urmărirea celor din față. Se înregis
trează apoi o nouă evadare la care 
iau parte : Ziegler, P. Gane, Calci'că 
și D. Constantin. Ei trec primii prin 
Predeal dar eforturile cic'iștilor din 
reprezentativa Budapestei fac ca fu
garii că fie prinși la intrarea în Dîrste, 
astfel că la Orașul Stalin linia de act

sire este trecută în bloc de 42 alergă
tori.

Clasamentul individual : 1. L. ZA- 
NONI (Dina-mo Buc.) 4 h 28:01,0 (timp 
cu bonificație), medie orară 37,080 
km; 2. N. Bușa (Olimpia Orașul Sta
lin) 4 h 28:16,0. Urmează un grup de 
40 alergători cronometrați în 4 h 28:31,0 
printre care: A. Șelarii (Dinamo Buc.), 
Ion Constantinescu (C.P.B.), L. G6- 
dollei (reprezentativa orașului Buda
pesta), V. ~ ‘ ................. ....
rești), V. 
Stalin), I. 
Clasament 
BUC. 13h

Dobreseu (Victoria 1 Bucti- 
Mihnevici (Olimpia Orașul 
Cozma (Dinamo Buc.) ctc. 
pe echipe: 1. DINAMO 
25:33,0; urmează Olimpia 

Orașul Stalin, reprezentativa orașului 
Budapesta, Victoria I Buc.

al. DiNCA^oreaD-reaisMiaJ

II IP*
SĂLTĂREȚ ÎNVINGĂTOR 

LA BUDAPESTA

Sîmbătă s-a disputat la Budapesta 
prima reuniune a înitîlnirii amicale intre 
cei mită buni trăpași din țara noastră și 
din R.P. Ungară.

In prima grupă pentru caii de trei 
ani, armăsarul nostru Săltăreț a obți
nut victoria, parcurgând kilometrul în 
1’25,3. Cu acest prilej a stabilit un noii 
record al trăpașilor noștri de trei ani, 
corectîndu-și propriul record cu trei ze
cimi de secundă. In această alergare, 
iepele Bereta și Japoneza s-au plasat 
a patra și a cincea.

In grupa cailor de patru ani armăsa 
rul Băltăreț a terminat al doilea, par- 
curgînd kilometrul în 1’23,8 ameliorîn- 
du-și astfel recordul cu trei secunde și 
nouă zdeimi. Luminiș a terminat al pa
trulea în 1’24,6 scăzindu-și recordul cu 
două secunde și patru zecimi.

In grupa cailor de cinci ani si mai 
în vîrstă, iapa VijcliOTya a sosit a doua 
în 1’22,7, îmbunătătindu-și și ea recor
dul cu două secunde si opt zecimi. Vam
pir s-a clasat al treilea, 
cînd o îmbunătățire de 
șapte zecimi.

SINCER A CISTTGAT 
DE ÎNCERCARE

Ieri s-a alergi-t prima alergare clasică 
a anului, Premiul de încercare, probă 
pregătitoare în vederea Derbiului, Vin 
torja a levenit armăsarului Sincer, caro 
a marcat o nouă îmbunătățire

REZULTATELE TEHNICE SINT 
URMĂTOARELE

I Lavița (Crișan), Nabucodomosor, Gu 
tin*. Cota: 1,90—39,30 lei.

1I> MJ.nciunicia (Cîmpeanu), Palmira. 
Peruca. Cota: 2,60—4,40 — 8-.50 iei.

III. Elegant (L'zăr Gh), Ping Pong, 
Nefluța. cota: -6,10 — 11,60 — 9,^> lei 
Ordtoe triplă; IW.GO Iei.

El S M
IV. 

dru
V. *

tuidor II, Cota: 31,70 — 96.30 — 100.40 lei. 
Ordine triplă: •

VI. Sincer (Lnzăr Gh), Pardubice, Ger
minai. Cota: 2,20 — 14,30 — 75,10 lei.

VII. Jugaștrii (Soare Gh), Segarcea,
RăsmeriOa. Co*ta: 2,60 — 25,90 — 18,70 
Ki. ~ ‘ ------- ' '

VIU. (_______ ,.
Snop. Cotia: 3,40 -

Vrednic (Crișar), Exicator, Lean- 
Cota: 5,80 — 23,50 — 42,80 lei.
Vrjncea (SV/ian P.), Răsărit, Mai

273,50 lei.

14,30 — 
Jugaștrii (Soare Gh),

2,60 25,90
Ordine triplă: 169,99 lei.

Crainic (Cîmpeanu), ! 
.................. 64,50

ALERGĂRILE DE M.1ERCURT

Miercuri 20 m i continuă campionatul 
conducătorilor amatori cu etapa a cin
cea la care participă echipa întîia a. 
teatruliui Tineretului, echipa te. irului de 
Operă și Balet ș» echipa a doua a 
G.AS.

Sîbianca, 
16,70 161.

I

în 1’23, mar- 
o secundă șl

onosport]
PREMIUL Tată cum araită un buletin cu 12 rezul

tate de la 
(etapa din 17 m..i 1959):

I. CCA
IT. Progresul Buc. — Jiul

III* Știința CKi> — D’In. Euc.
IV. Farul — Petrolul
v. uta — Dinamo _Bacău_

VI. Știința Tim.
VII. Gaz Metan -

Vin. C S. oradea — C.S. Tg. Mureș
IX, Știința
X. CSMS

XI. Gl^ia
XIT. Unire*»

concursul Pr^r.osport

— Steagul Ros»

T.o ... .. .
xiniativ 5M 674 v-rlanitc.

nr. 20

1 
t 
x
1
2 

X 
X
2 

X
2
2
2

r- Rapid Buc. 
Mineru ILupeni

C.2. Tc;
Cr.iova — Corvinul Hun, 
T-ej _ unitea Iași 
Bi’trița — Me’. Titanii 
Foment — A S. Pomoleiul

au fost depuse apro-



progresul a tras mai mult și mai bine la poartă O greșeală, un gol! ■ ■

ul a început destul. de viu, dar 
acate dezlînat. In primele 15 nn- 
Jiul domină teritorial, fără să 

însă la poartă. Treptat-treptat 
i bucureșteană pune stăpînire pe 
n minutul 24. Oaidă trece în. vi- 
icste fundașul Ciolan și șutează 
poartă. Dinulescu care urmărește 
țîșnește printre apărătorii echi- 

ispe și reia puternic înscriind pri- 
jol pentru Progresul.
minutul 26 Florea faultează — 

minge pe jucătorul Petrescu. Ar- 
—- dictează pe bună dreptate 

1 respectiv — dar se pripește 
iîndu-1 pe Florea (și aceasta o 
la intervenția jucătorului Cari-

tat al greșelii făcute de Ciolan în a- 
părare. Scorul final este stabilit în 
minutul 72 de Cosmoc, care — la o 
învălmășeală —. trimite mingea ,,săl
tat", spre surprinderea lui Mîndru, care

JIUL : CRISNIC — Romoșan, Pa- 
nait, Ciolan — Deleanu, Cosmoc — 
l'otli, Gabor, Ciurdărescu, Florea, GH1- 
BEA.

V. GRAD1NARU

in după acest incident, Dinulescu 
că o acțiune personală și după ce 
ază toată apărarea Jiului, 
de la aproximativ 10 metri 
gol.

tarul echipei Jiului se face 
it în minutele 31. 35 și 40, 
d situații destul de grele pentru 
i sa. In ultimele minute ale re- 

întîia, faze'.e se succed cu re- 
ine de la o poartă la alta, ceea 

rage aplauzele spectatorilor. Pu- 
ai tîrziii la o învălmășeală în fața 

Progresului, Gabor găsește to-
Crlsnic se uită dezolat după balonul care a scuturat plasa. Oaidă a înscris 

al patrulea gol (Progresul — Jiul 4—2) 
in culoar pentru -a trimite min-. nil pgafg reține: 4—2 pentru Progre- 
n ooarta apărată de Mîndru.

2—1 pentru Progresul. In a- 
minut î.isă, Oaidă, care s-a făcut 

cat prin pătrunderile și cursele 
apide, primind o minge din mij- 
terentilui. trece peste apărarea 
prinsă pe picior greșit, și șutează 

Mingea lovește bara din stingă,
F’-înd în plasă: 3—1 pentru 

es De remarcat că în această 
ă jucătorii Progresului au tras 
itatea șuturilor — în total 
— direct pe poartă. Apărarea Jiit- 
i plasat defectuos pe teren, a res- 
greșit deseori mingea și a fost 
de străpuns (Ciolan nu a putut 
ină aproape deloc pe Oaidă). ' 
riza a H-a a fost de ttn nivel 
eru. Jucătorii Progresului n-au 
să folosească superioritatea nu- 
i, deși adversarul juca în 10 oa- 
iar Jiul n-a știut cum să co.ncre- 
puținele acțiuni inițiate, 

ul al patrulea a fost marcat în 
ul 57 de Oaidă, tot ca un rezul-

ARAD 17 (Prin telefon). — Intîlni- 
rea U.T.A. — Dinamo Bacău a atras 
pe stadionul textiliștilor aproape 15.000 
de spectatori, care au fost satisfâcuți 
din punct de vedere al spectacolului 
sporliv (a fost, în general, un meci 
de factură bună, cu numeroase acțiuni 
frumoase), dar au rămas dezamăgiți 
de ireficacitatea celor două -linii de 
înaintare și mai ales a arădenilor, pre
cum și de rezultatul final al partidei: 
gazdele au pierdut cit 1—0 (0—0). 
Acest rezultat nedreptățește pe jucătorii 
arădeni, care au avut inițiativa mai 
mult și numeroase situații de a înscrie.

I J.T.A. atacă de la ' început -și în 
min. 5 și 8 Jurcă și Mețcas pierd 
ocazia de a deschide, scorul. După' 15 
minute se produce primul atac al bă- 
căoanilor, care obțin un corner, rămas 
însă fără rezultat. După alte cîteva 
acțiuni ale oaspeților, inițiativa.. trece 
din nou de partea gazdelor și în min. 
31 Mețcas ajunge în situație favora
bilă, dar trage peste poartă. Pînă la 
sfîrșitul reprizei echipele se angajează 
într-un joc de centru. La reluare,. a- 
tacă din nou U.T.A., care beneficiază 
de un corner, însă Faur intervine cu 
succes. In min. 50 „cade* unicul gol 
al partidei. Roczka ezită să degajeze 
și pasa lui este interceptată de Efti-

mie, în apropierea careului. Atacantul 
dinamovist pătrunde în viteză in careu 
și de la opt metri trage plasat: 1—0. 
Surprinși, arădenii revin în atac, dar 
în același timp trebuie să facă iațâ 
în apărare contraatacurilor oaspeților, 
înaintarea te.xtiliștilor are numeroase 
situații de a marca, dar Petecltowski 

-(min. 63), Tăucean (min. 65) și Jurcă
(de trei ori consecutiv, în min. 79, 80 
și 82) ratează. Din min. 65 U.T.A.'
.joacă practic în 10 oameni, pentru că 
Sereș se lovește la o ciocnire cu Ra
dulescu și trece extrem stingă, cedind 

-locul său lui Tăucean. Eforturile gaz
delor râmîn zadarnice și jocul se iti- 
oheie cu victoria dinamoviștilor. Ar
bitrul Gh. Dumitrescu a condus destul 

-de bine, dar a lăsat prea liber jocul 
și jucătorii au comis citeva faulturi 
rămase nesancționate.

U.T.A.: Coman — SZOCS, CAPAS, 
Sereș (Tăucean) — Petschowski, 
KOCZKA — Jurcă, 1GNA, Țirlca 
Mețcas, Tăucean (Seres).

DINAMO: FAUR — GIOSANU I. 
LAZAR, Florea — Vătafii, UJVARl' -J 
Radulescu, Filip, Gram, Eftimie, Dră- 
goi.

ST. WEINBERGER
corespondent

Ut A ÎNTRERUPT jirul

(Urmare din pag. I)
și marcat cele două goluri 

arului (min. 20 și 24) al căror 
a fost inepuizabilul Niculescu. 

ipa Petrolului n-a evoluat la 
din ultimul timp și în p'us a 

surprinsă de jocul localnicilor, 
■ții au realizat lucruri frumoase 
ima repriză, cînd au desfășurat 
c tehnic și mai bine orientat, 
:i făcut și greșeli. în primul rînd 
ărare, unde au fost depășiți în 
, în al doilea rînd în atac. Ina- 
a ploeșteană a ținut prea mult 
:a, a combinat pe „metrul pă- 

preferînd dantelăria, jocului 
j și eficace. De aceea, oaspeții 
reușit să profite dc unele perioa- 

dominare dccît o singură dată, 
n. 17, cînd Babone a înscris u- 
lor gol în urma

a. . 
eseu Ștefan I a 
dintre care este 
:a (în min. 64) 
valabil înscris d.e Ciosescn. 
RIJL : Ohibănescu — Straton, 
an, Toma — Corneanu. Pană — 
Hmi, Sever, Ciosescu, Niculescu, 
tzăr.

■ Sfetcu — Paho'ițu, 
' VES(TU, Neacsn î — Fronea, 
\RCEA — Zalrri.T. Constanti- 
. D'RIDEA, BABONE, Marin Mar-

unei pase dc la

arbitrat cu gre- 
de semnal -t a- 
a unui gol per-

sul.
Ca aspect general, jocul a plăcut 

prin lupta dîrză care s-a dus între 
jucătorii celor două echipe. Din punct 
de vedere tehnic jocul a lăsat însă de 
dorit. Victoria Progresului esie |ie 
deplin meritată, deoarece jucătorii 
au știut să fructifice ocaziile avute, au 
șutat mai mult și mai bine la 
iar Dinulescu, Pereț și Oaidă 
țiouat tocmai pe partea unde 
rea Jiului era cel mai ușor 
trims.

Arbitrul A. Maier — Lugoj a 
cu scăpări echipele :

PROGRESUL : Mîndru — Dobrescu, 
Caricaș, Soare — PETRESCU, Cojo
carii — OAIt-.i, .Smărăndescu, DINU
LESCU, PEREȚ, Blujdea ;

poartă, 
a u ac- 
apăra- 

de pă-

condus

Știința Cluj la al
CLUJ 17. (Prin telefon). Aproape 

12.000 spectatori au venit să urmă
rească uitilnirea dintre Știința Cluj și 
Dinarno București, terminată cu scorul 
de 1—1 (0—1)'.

Primele minute de joc se caracteri
zează printr-o dominare insistentă din 
partea Științei Cluj, timp in care Stițiu. 
se ciocnește cu Popa și iese din joc. 
El revine după un sfert de oră. dar 
ca simplu figurant pe extrema stingă. 
In plina dominare a localnicilor, dina- 
moviștii sint cei care marchează: in 
min. 11 Kdszegi deschide pe Szakacs I 
și acesta înscrie plasat in colțul drept 
al porții. In minutul 26 studenții ra
tează o mare ocazie prin Munteanu, 
care trage de aproape pe Ungă bară. 
Citeva minute mai tirziu, Ioansilc are 
două frumoase ocazii de a ipscrie, dar 
Uțu este la post șt salvează. Din mi
nutul 3f>, dinamoviștii rămin in 10 oa
meni, Varga fiind eliminat pentru lovi
rea intenționată a Iui Pinzaru Egala- 
rea vine abia după pauză, in minutul 
51, ' ' '
Uțu respinge In corner. Ivdnsuc execu
tă lovitura de colț, trimițind la Su
ciți, care trage spre poartă. In 'învăl
mășita creată mingea se lovește de 
piciorul lui Panait și intră in gol. Gaz
dele forțează continuu și In minutul 
65 il obligă pe fundașul Popa să comită 
un hends in careu. Dar Pinzaru ratea
ză penalil-ul. Șutul Ini este apărat de 
Uțu. Pină la sfieșitul jocului, Știința 
mai are citeva ocazii de a înscrie, dar 
rămin nejructificate. Apărarea dinama- 
vistă, care a fost în mare formă, a 
intervenit cu succes.

ȘTIINȚA CLUJ : Nic.oară-1<romeli, 
Mureșan, Marcu-Petru Emil, Gcorgcs- 
cii-Mimteanu, Pinzaru, Mateianu, Ivan- 
suc, Suciți.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu-Popa,

citul Ivcuisuc trage la poartă și

C.C.A. a învins Steagul roșu, după
Sînt meciuri de fotbal care cămin 

multă vreme întipărite iu mintea spec
tatorilor prin dinamismul lor, prin dra
matismul luptei sportive de pe teren. 
Un astfel de meci l-au oferit ieri C.C.A. 
și Steagul roșu Orașul Stall'll, o par
tidă pasionantă, (le maximă tensiune, 
la sfîrșitul Căreia spectatorii din tribune 
care vibraseră cît în zece meciuri la 
tiu toc, erau poate la fel d- obosiți ca 
și jucătorii celor două echipe...

înscriind un gol, prin Alexandresoît, 
în minutul 25, C.C.A. a apărat apoi cu 
brio acest mic avantaj, respiagînd calm 
și organizat rejietateie atacuri ale 
chipei din Orașul Stalin, care — mai 
Ies în repriza a doua — aveau să

9-lea meci nul!

cl
a
se

Călinoiu. Panait-Al. Vasile, Nunweiller- 
V. Ang/iel, Varga, Ene, Szakacs, Kds- 
^gi.
Arbitrul Dumitru Rttsu (Arad) a con
dus bine.

R. FISCH-corespondent rcg.
i REZULTATELE ETAPEI

DE IERI

1—0
4—2
1—1 

2—1

un joc palpitant

C.C.A. — Steagul roșu 
Progresul — Jiul 
Știința Cluj — Din. Buc. 
Farul — Petrolul
Știința Timișoara — Rapid 0—0 
U.T.A. — Dinamo Bacău

CLASAMENTUL

fi—0) 
(3—1) 
(0—1) 
(2-1)

(0-0)o—i

1. Petrolul 18 13 0 5 38:20
2 C C A. 18 11 4 3 31:22
3. Dinamo Buc. 18 10 3 5 36:21
4. Rapid 18 10 2 6 35:23
5. Dinarno Bacău 18 8 4 6 29:26
6. U.T.A. 17 7 4 6 24:18
7. Progresul 18 7 2 9 32:28
8. Steagul roșu 17 5 4 8 22:26
9 Jiul 18 5 3 10 23:39

io: Farul 18 5 3 10 24:41
11. Știința Timiș. 18 4 4 10 14:30
12. Știința Cluj 18 1 9 8 16:30

viitoareETAPA

26
26
23
22
20
18
16
14
13
13
12
11

Bucu-Sîmtâtg 23 mal: Dinamo 
rești — Farul.

Duminică 24 mai; Rrpîd — Petro
lul, Dinamo Bacău — C.C.A., Stea
gul roșu — Stiinta Cluj, Jiul — Ști
ința Timișoara și U.T.A. — Progresul.

MIERCURI 20 MAI: ETAPA 
DE CUPA

înaintea acestei ctare de campio
nat însă, ș -se din echipele de cate
gorie A au de susținut partide — 
mai mult sau mai puțin dificile, dar 
in orice caz e re vor cere efort —în 
cadrul sferturilor de finală ale Cu
pei R.P.R. Reamintim nartidele:

București: C.C.A. — Dln-mo Bucu
rești, Orașul Stalin: C.S.M. Baia
Mare — petrolul Ploeati; Arad: Au
rul Brad — Rapid București; Foc
șani: Dinarno Bacău — PTogresul
București.

rai multe ocazii, doua bare și... nici un
41ȘOAR A
irea dintre 

1 București 
e disputat. Scorul alb cu care 
ncheiat partida se datorește, pe 
parte, jocului foarte bun prestat 

de două apărări, iar pe de altă 
faptului că liniile de atac nu 

tint să fructifice nici u.na din 
ile avute. S-a tras puțin pe 
ă si destul de imprecis. Tinînd 
ă de acestea, putem aprecia că 
1 de egalitate reflectă în mod 
situația de pe teren.
eva faze din cursul jocnlui. în

12 Gomstantin tra^e rmternic, 
ea lovește bara «' revine în te
la Cojereanu. Acesta se gră-

17 (Prin telefon). 
Știința Timișoara și 
a prilejuit un joc

bește și trage afară, ratînd o bună 
ocazie de gol. în min. 35 Coiereanu 
îl deschide în adîncime pe Lereter, 
dar acesta trage pe lîngă bară. In 
min. 34 o acțiune de toată frumuse
țea a Rapidului : Copil demarează pe 
extremă, trece de Florescu și cen
trează lui Ene. Acesla îi pasează lui 
Văcaru, care de la eîtiva metri șu- 
tează tare, dar în bară. Tn repriza 
a II-a Todor reține cu dificu'tate o 
minge trasă puternic, de Lereter (min. 
5.3), pentru ca imediat după aceea 
Fnăc'iescu ră se evidențieze apă- 

rînd o „bombă" a 
mm. 73 Văcarii 
sfînrrq •-ini
terenului,

lui Georgescu. în 
centrează de pe 
partea d-eantă a 

la Copil. Acesta reia ful-

gol la Timișoara !
gerător. Enăchescu respinge cu pumnii 
la Raab, dar în ultima secundă 
Tilvescu intervine cu succes și-1 îm
piedică să șuteze.

Arbitrul Petre Badea (Or. Stalin) 
a fost aplaudat la „scenă deschisă" 
pentru manierea exemplară în caie a 
condus formațiile :

STHNTA : Enăchescu — Codreantt, 
TILVESCU, Florescu — NEACSU, 
TANASE — CONSTANTIN, Cădariu. 
Coiereantt, Lereter, Gîrleanu ;

RAPID ; Todor — Dodeanu, STAN- 
CU, GREAVU — Langa, Neamlu — 
Copil, Raab, ENE II, GEORGESCU, 
Vacant.

P. VELȚAN, corespondent

transforme într-un adevărat asalt la 
poarta lui Toma. Dc altfel, superiorita
tea apărării echipei C.C.A. s-a făcut re
marcată încă din primele minute ale 
meciului, cînd Steagul roșu a avut, de 
asemenea, inițiativa, stăpînind jocul în 
cîmp și căutînd să-și tacă loc spre 
poartă. Dar fără succes. Nu e vorbă 
că înaintarea oaspeților a dovedit o 
totală lipsii de orientare în fazele fi
nale, năvălind peste adversar, aiiga- 
jîndu-se în luptă directă cu el pe un 
spațiu mic și căutînd Ia infinit poziția 
cea mai favorabilă de șut. Așa se tace 
că deși a dominat, Steagul roșu nu a 
putut șuta în prima repriză decît da 
două ori pe poartă, odată cu șansa de 
a înscrie, dacă n-ar fi apărut ca din 
pămînt în poartă Nagy, care a respins 
balonul. C.C.A. s-a rezumat mai mult 
la contra-atacuri, dar unele din ele 
foarte periculoase și oprite greu de a- 
pararea Steagului roșu.

După pauză, întîlnirea ia o alură și 
mai vie. Steagul roșu joacă îi: torță 
(poate chiar exagerat în unele mo
mente I) și este în continuare echipa 
care atacă, mai ales că prm acciden
tarea lui Staicu, C.C.A. ramine în 10 
oameni 
proapc 
dar se 
reușesc 
C.C.A., 
șeală. Finalul meciului este de-a drep
tul captivant. C.C.A., rămasă din min. 
82, în 9 jucători, prin eliminarea .- lui 
Jenei, se apără cu ultimele puteri și 
contra-atacă totuși eu uluitoare resur
se, astfel că la un moment dat arc 
chiar ocazia să marcheze, prin Crișan,

după ce Steagul roșu ratase zeci șl 
zeci de ocazii. In final, publicul car® 
susținuse cu frenezie ofensiva de ega4 
lare a Steagului roșu, a trecut 
partea echipei C.C.A., îiicura jind-o 
efortul splendid din ultimele minute 
a păstra rezultatul —- victoria.

Arbitrul, Gh. Oslac (Timișoara) 
avut o sarcină dificilă. In general, 
a conclus satisfăcător, dar a fost nea» 
lent la faza care a adus singurul gol 
al partidei, fază în care Alexatidresciț 
își împinsese adversarul.

C.C.A.: TOMA-CEPOLSCHI, NAGY, 
STAICU-JENEI, BONE, CONSTANTS' 
NESCU, CIUȘAN, ALEXANDRLSCU, 
Zavoda I, Tătarii.

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Zbîrcea, 
ZAHARIA, Tîrnoveanu - HIDISANT, 
SZIGETI-HASOTI, l'usulan, Proca, 
CAMPO, DAVID. •

JACK BERARIU

Citiți

de 
Î.T 
de

a 
ci

IN ZIARUL NOSTRU DE MARJI :

din inii). 53. Oaspeții cîștigă a- 
toate duelurile pentru minge, 
string pachet în careu și nu 
să străpungă apărarea echipei 
caie, de-altlel, joacă fără gre-

Amănunte ți comentarii 
jocurilor din categoria B 
bal.

IN ZIARUL NOSTRU DE

asupra 
la iot-

JOI :

Cum s au desfășurat partidele 
din etapa de duminică a catego
riei C la fotbal, precum ți amă
nunte asupra celorlalte manifes
tații sportive din țară.

Ieri în campionatul categoriei C

SERTA I

la
goviște; 
Craiova; 
București.C.F.R. Pașcani — Textila Botoșani 2—0 

(0—0).
C.S.M.S. II lași — C S. P. Neamț 

1—1 (1—0).
Sportul Muncitoresc Rădăuți — Unirea 

II Iași 3—0 (0—0).
Textila Bubuși — Minerul Cîmpuluns 

2.—0 (1—0).
Petrolul Mcineșii — Gio-ria Dorohni 

2—1 (1—0).
Etapa viito'rrC:

Rădăuți — Petrolul Molnești; 
Botoșani — Gloria Dorohol; 
Cîmpulung — C.S.M.S. II lași;
Iași — C F R. Pașcani; C.S. " 
Textila Buhusi.

SERIA A n-a
Galați — C.S.M.

Galați — Dinamo

Sîrmet

Rapid rcg. Ploețtj — DinamCf 
Dunărea Corabia — Victoria

SERIA A IV-a

Alimentara Tg.

Topllța 3—0 (2—0).
Voința Tg. Mureș — Rafinăria Cîmpina. 

2—0 (."—0).
Cirpați Sinaia — Avîntul Reghin C—0 

(3—0).
Etapa viitoare: Avîntul Reghin — î.te» 

reșul Toplita; Torpedo — Chimia Făgă-< 
raș; Rafinăria Cîmpina — Carpați Si
naia; Textila Sf. Gheorghe — Voința 
Tg. Mureș.

SERIA A V-a

Chimia Făgăraș — 
Mureș 3—0 (3—0).

Torpedo — Mureșul

Sportul Muncitoresc . . __  ... ___
Textila talul Aiuri: Alimentara Tg. Mureș — Mu. 

Minerul' - ■ - — - - ' ■ • — - -
Unirea II 
Neamț —P.

Galați 2—5

Miliția Buc.

— Comb.

Ancora 
(2—3).

Știința l
2—3 (2—1).

Industria Sîrmel Brăila 
Poligrafic Buc. 2—0 (0—0).

Cilmentui Medgidia — Victoria Buzău 
0—1 (1—0).

S.N.M.C. — l.M.U M. 3—1 (1—1).
Etapa viitoare: Victoria Buzău — In

dustria S':-mei Brăila; C.S.M. Galați — 
Comb. Poligrafic Buc.: Dinarno Miliția 
București — S.N.M. Constanța; Ancora 
Gal ți — Cimentul Medgidia; I.M.U.M. 
Medgidia — Știința Galați.

SERIA A HI-a

Victoria București — C.S U. București 
C—1 (0—0).

Oltul T.
(11—1).

Dinarno 
tl'-C).

Metalul
2—1 (1—0).

Metalul Pitești — Rapid reg. Ploești 
1—0 (0—0)

Etapa vlifoa-e: Cet tea Buenr — Ol
tul T. Măgurele: Metalul Plte-ti — r.r tt 
București; Jiul Craiova — Metalul Tîr-

Oradea — Arieșul Turda 2—1

Oradea — Someșul Satu Maro

Măgurele — Jiul Craiova 2—3

Craiova — Cetatea Bucur 1—1

Tîrgoviște — Dunărea Corabia

Rapjd 
(1-0).

Voința
3— 1 (2—0).

Stăruința Satu Mare — Drzirno Săsa# 
1—0 (0—0).

Rpid Cluj — Stăruința Slghet 6—li 
(0—1).

Etapa viitoare: Stăruința Slghet —■> ’ 
Stăruința Satu Mare; Arieșul Turda —4 
Dinamo Săsar; Someșul Satu Mure — 
Recolti Cărei; Rapid Oradea — Rapid. 
Cluj; C.F.R. Cluj.— Voința Oradea.

SERIA A VT-a
C.F.R. Simerla — Metalul Bocșa 

mină 1—0 (1—0).
Șantierul Govora — Flacăra lg.

4— r (0—0).
U.M. Cugir — Olimpia Reșița 

(0— *).
Drubeta Tr. Severin — Metalul 

Roșu 2—0 (2—°'.
Tndagrara Arad — Aurul Brad 

(0—1)
Etapa vFtoare: Met-’m T'-eș ■

A-ad- •

RCH

Jliț

2—I.

Oțelul

0—3

Rmiînă 
— iritfașr-ra A-an- Cl'm-na Reș“a — 
Drif eta • I'—-e-in A-1 F r-d — 
C.F.R. S’n-- 1 M cu-|- ---tieiul 
Giv'"'a. Flacăra Tg. Jiu — Metalul Oțe
lul Roșu.

A-



G. Schur (R.D.G.) și Uniunea Sovietică 
pe primul loc în cea de a XH-a ediție a „Cursei Păcii"
k G. Moiceanu și echipa fi?. P llomîne au cîștigat ultima etapa
VARȘOVIA lî (Prin telefon de la

trimisul nostru special). Sîmbătă s-a 
încheiat pe stadionul „A X-a aniver
sare" din Varșovia'cea de a XII-a e- 
diție a „Cursei Păcii". In aplauzele 
a peste 100.000 spectatori, rutierul 
GUSTAV SCHUR (R. D. Germană) 
și componență echipei UNIUNII SO
VIETICE — -învingătorii ediției a 
XII-a — au făcut torni de onoare, în
cheind astfel cea mai mare competiție 
de lung kilometraj a anului, rezervată 
amatorilor. Victoria acestor sportivi, 
obținută în compania unor rutieri de 
valoare, subliniază nivelul mereu cres- 
cind al sportului cu pedale din Uniu
nea Sovietică și R. D. Germană.

Ultima etapă, a Xlll-a, desfășurată 
pe ruta Lodz — Varșovia (132 km) 
a avut o desfășurare pasionantă. Star
tul s-a dat pe vreme frumoasă. Chiar 
de la început atacă cicliștii sovietici. 
Aceștia își apără cu mijlocul cel mai 
eficace (atacul) poziția de lideri pe 
care o ocupă în clasamentul general 
pe echipe. Din pluton se detașează un 
grup de 12 cicliști, în care se află 3 
alergători sovietici și numai 2 din 
.R. D. Germană. Tot în acest grup se 
găsește și Ion Vasile. Aceștia reușesc 
să ia un avans de un minut, dar la 
kilometrul 80— datorită acțiunilor între
prinse de cicliștii germani în frunte 
cu Schur (acesta își apără și tricoul 
galben pus în pericol de Hristov, care 
se află în grupul fruntaș) — se pro
duce joncțiunea între grupul detașat 
și plutonul urmăritorilor. Cu 50 km 
înainte de Varșovia începe o furtună. 
Re ploaie și vînt puternic, cicliștii ru
lează în pluton compact. 6u 25 km 
fnainfe de sosire încep din nou hîr- 
țuielile. Tentativele’ sînt însă repede 
anihilate. Pe străzile Varșoviei, în fața 
•Palatului Culțurii, Moiceanu evadează j

DOUA NOI RECORDURI ALE EUROPEI
— Lungime: TER-OVANESIAN 8,01 ni,
— 110 m. gi: LAUER 13,5

" In cadrul unei reuniuni atletice des
fășurată la Moscova, atletul sovietic 
Igor Ter-Ovanesian a stabilit un nou 
record european la săritura în lungi
me, realizînd performanța de 8,01 m. 
Vechiul.record..eu.m.JkLapjir- 
țmea atletului olandez Henk Visser,, 
tind stabilit la campionatele interna-' 
tionale ale R.P.ft.' din anul 1956. 

din pluton urmat de alergătorul ger
man Eekstein. Plutonul trage puternic 
în urmărirea lor, dar nit reușește să-i 
a jungă decît în tunelul de la intrarea 
pe stadion. Moiceanu, atent, se men
ține în față, prinde primul coarda 
pistei și ciștigă în aplauzele specta
torilor. Clasamentul etapei:

1. G. MOICEANU 3 h,15:10; 2.
Eekstein (RDG); 3. Goossens (Bel
gia); 4. Paulisen (Belgia); 5. Adler 
(RDG); 6. Trape (Italia); 7. De Wolf 
(Belgia); 8. Bedwel (Anglia); 9. Vin- 
devogel (Belgia); 10. Krivka (R. 
Ceh.); ...23. I. Stoica; ...50. M. Voi- 
nea; ...52. C. Dumitrescu; ...56. I. Va
sile — toți în același timp; ...G4. Ion 
Braharu 3 11.17:05. Pe echipe primul 
loc a fost ocupat de reprezentativa 
R. P. ROMINE.

Clasamente generale — individual :

Turneul candidatelor 
la titlul mondial de șah

După 10 runde, în turneul candida
telor la titlul mondial de șah care 
se desfășoară la Plovdiv (R.P. Bul
garia) conduc în clasament Zvorîkina 
(U.R.S.S.) și Nedefkovici (Iugosla
via) fiecare cu 6 puncte, și o partidă 
întreruptă. Urmează Vclpert (U.R.S.S.) 
cit 6 puncte, Keller (R. D. Germană) 
5’/2 puncte. In runda a 10-a Volpert 
a învins-o pe fosta campioană mon
dială Rubțova, Pogorevici (R. P. Ro- 
mînă) a pierdut prin depășirea timpu
lui de gîndire la Keller (_R. D. Ger
mană).

(Agerpres)

Cu prilejul întîlnirii atletice dintre 
selecționatele orașelor Ziir'ch și Koln, 
atletul Martin Lauer din R. F. Ger
mană și-a ameliorat cu o zecime de 
secundă propriul său record european 
în proba de 110 m. garduri, acoperind 
distanța în 13,5 sec.

I. G. SCHUR (PDG) 54 h.48:59; 2. 
Vandervecken (Belgia) 54 h.54:13; 3. 
Venturelli (Italia) 54 h.54:24; 4. Gel- 
dermans (Olanda) 54 h.54:33; 5. Adler 
(RDG) 54 11.55:12; 6. Hristov (RPB) 
54 11.56:22; 7. Melehov (URSS) 51 
h.57:31; 8. Kapitonov (URSS) 54 
h.58:45; 9. Bed-vel (Anglia) 55 h.0(:38;
10. Fornalczyc (RPP) 55 h.02:29; ...29. 
C. Dumitrescu 55 h. 38:06; ...33. Ion 
Vasile 55 h.44:00; 34. M. Voinea 55 
h.44:56; ...48. Ion Stoica 56 h,18:07: 
...59. I. Braharu 56 h.21:32; ...55. G. 
Moiceanu 56 h.37.38. Au terminat cursa 
92 alergători.

Echipe: 1. UNIUNEA SOVIETICĂ 
164 h.31:l3; 2. R. D. Germană 164 
h.34:46; 3. Ang'ia 164 h.47:50; 4. Bel
gia: 5. R. P. Polonă; 6. Olanda ; 7. 
R. P. Bulgaria: 8. R. Cehoslovacă; 9. 
R. P. Romină 165 h.47:14; 10. Italia;
II. Danemarca: 12. R. P. Ungară: 13. 
Monaco; 14. Franța: 15. R. P. F. Iu
goslavia : 16. Finlanda; 17. Elveția; 
18. Luxemburg.

RADU URZICEANU

Victoriei”
primilor oaspeți — rugbiștii

da altor preocupări sportive (fotbal, 
handbal, atletism) i-a rămas credin
cios.

11 rugăm să ne împărtășească păre
rea sa în legătură cu turneul de la 
București:

— Cred că va fi foarte interesant, 
un prilej de verificare a valorii actuale 
a rugbiului din țările participante. 
Desigur că echipa dvs. este superioară 
nouă cu cel puțin o clasă. Socotesc că 
vom avea multe lucruri bune de în
vățat din acest turneu.

Flogel ne-a prezentat apoi o parte 
dintre componență lotului: pe mijloca
șul la grămadă Kopietz, uvertura Ao- 
kielsky, fundașul Lehmann și frații Ro
bert și Gerhhardt Scharn.

„Cupa
—- In intimplnarea

Shubăta după amiaza ne aflam în 
sala de așteptare a aeroportului Ba- 
aeasa, în întâmpinarea primilor parti
cipant,' la „Cupa Victoriei" — rugbiștii 
din R.D. Germană. In plină așteptare, 
un uruit de motor ne-a atras atenția. 
Cîteva clipe mai tîrziu aveam să dis
tingem silueta zveltă a avionului cu 
care trebuiau să sosească oaspeții noș- 
Iri. La coborîrea din avion recunoaș
tem însă pe... voleibaliștii de la Dy
namo Berlin, invitați la turneul orga
nizat de clubul sportiv Dinamo Bucu
rești.

—-• Și rugbiștii?...
— Sosesc la ora 17,15, cu un alt 

avion...
Din cel de al doilea avion avea să 

coboare întregul lot de rugbiști (publi
cat în ziarul nostru de sîmbăfă) în 
frunte cu T. Einlioni, conducătorul de
legației, antrenorii Ervin Thiesis și 
II Ort.-ilitch și arbitrul Georg Eitt-

Oaspeții erau bine dispuși. Cel mai 
în vervă — căpitanul echipei, Alfred 
Fidget, jucător de linia treia. Tîmplar 
la o întreprindere din Berlin, „Fredi" 
practică rugbiul de patru ani și în ciu-

Echipc.'e de vo.'ei 
și Psrîs ș'-ati

• CONSHANȚA «l? (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Astăzi s-au desfășuj 
rat fa Sala Sporturi.or din localitate’1 
întîlnirile internaționale de volei din
tre reprezentativele de tineret ale 
Capitalei și echipele Parisului. In pri
mul joc s-au întîlnit formațiile femi
nine. Echipa noastră, formată din ju
cătoare foarte tinere (media vîrstei de 
17 ani), cele mai niplte Jiiud la prjma 
lor întilnire internațională, a avut o 
comportare meritorie. Ea a condus cu 
2 <i la seturi lăsînd impresia ca va 
cîștiga ușor, dar eehipa pariziană a 
avut o puternică revenire în ultima 
parte a partidei și a obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (12—15, 9—15, 
15—12, 15—13, 15—6). De remarcat 
că jucătoarele noastre au condus în 
setul al IV-lea cu 13—8. Spre deosebire 
de prima lo'r evoluție, parizience'.e au 
luptat cu multă voință și elan, fiind 
superioare adversarelor lor, în special 
în atac.

Arbitrului Azmanof (R.P.B.) i s-au a- 
liniat următoarele formații : BUCU
REȘTI—TINERET: D. Costîc, AL 
Oproiii, C. Morarii II, AI. Berezeanu, 
D. Golimaș, R. Zoicaș. Au mai jucat

București (tinsret 
miparțit v;ctoruie
V. Georgescu »și 1. Colin; PARi 
Brebgnq, E. Israel, S. Pensa, A. 
bard, J. ’Mobilier, C. Berard. Âi 
jucat: M. Fort și J. Foicheris.

Jocul echipelor masculine a pr 
din nou o luptă disputată și s 
culoasă. Primele două seturi au 
cat un echilibru perfect între cele 
formații, dar în ultima parte a j 
condiția fizică superioară a buci 
nilor, precum și eficacitatea deo 
a lui Pavel și Chiriță în atac, au 
ca balanța victoriei să încline îi 
din urmă în favoarea jucătorilor i 
Francezii au jucat mai bine de 
prima partidă, au tras adesea pu 
chiar din prima pasă, iar blocaj 
a funcționat mulțumitor. Scorul 
al partidei: București (tineret) — 
3—1 (15—12, 10—15, 15—6, L 
Arbitrul maghiar L. Ormay a c 
următoatele formații: BUCUF
(TINERET) : Pavel, Timirgazin, 
cev, Chiriță, Pădureții. Wolf. A 
jucat Iordache. PARIS : Bert 
Courtin, Dorin-Bernard, Briere, Sp 
Le Camus. Au mai jucat: EH 
Jtingfer.

D. CALLIMAl

la rugbi
din R. D. Germana

Am făcut cunoștință și cu con 
torul lotului, Teddi Einhorn, pre 
educație fizică și secretar genei 
federației de rugbi a R.D.G. El ne 
o serie de date interesante cu priv 
organizarea rugbiului în R.D. G< 
nă (o divizie formată din 18 ecl 
amintindu-ne și echipele c< n 
formă: Stahl Henningsdorf, Loko 
Leipzig și echipa Institutului de 
tură Fizică din Leipzig.

...Ieri după-amiază au sosit și 
lalte echipe participante la comp 
— reprezentativele R. Cehoslova 
R.P. Polone.

T. STA

Ir îh13In concursul hipic internațional de la Nat

Echipa R. P. Romine pe local 1 
în „Cupa Națiunii or “

IN CUPA DAVIS R.
(Urmare din pag. I)

plus încep . să greșească mingi ușoare, 
se enervează și pierd setul. In conti
nuare, tenismenii neozeelandezi joacă 
ain ce în ce mai sigur, excelînd în 
smeciuri, lovituri de serviciu și retu
ruri. Jocul nostru defensiv și imprecis, 
bazat mai ales pe loburi prea scurte 
nu poate contracara atacurile oaspe
ților care ne întrec cu destulă ușu
rință. R.P.R. — Noua Zeelar.dă 1—2.

GHEORGHE VIZIRU — LEWIS 
GERRARD 6—0, 6—4, 8—6

De multă vreme nu l-am văzut pe 
campionul nostru evoltiînd. cu atîta 
siguranță, cu atîta încredere în for
țele sate, deși întilnirea era hotărî- 
toare pentru a putea aspira la califi
carea în turul următor al competiției. 
Ei bine, întreeîndu-se pe sine, dorind 
să demonstreze posibilitățile sale de-
р. ine, maestrul sportului Gheorghe Vi
zirii s-a impus de la început în fața 
tinăruiui dar totuși experimentatului 
său adversar, printr-un joc în conti
nuă mișcare, variat, cu schimbări ne
prevăzute de ritm care nu i-att mai 
cat răgazul lui Gerrard să se regă
sească. Setul întîi a constituit o splen
didă demonstrație de tehnică în care 
Gri. Viziru a condus mingea cu măies
trie, dominînd categoric. Stopurile 
sale, mingile lungi, laterale, prin care 
îsi pasează adversarul, voleurile pla
sate la fileu culeg ropote de aplauze. 
In setul doi, călăuzit de același prin-
с. piu, „cine are inițiativa cîștiga", Vi
zirii continuă să dirijeze mingile fo
losind cu multă eficacitate și returu
rile puternice în fața unui Gerrard 
care luptă din răsputeri să echilibreze 
raportul de forțe și printr-un efort 
maxim egalează la 4—4. In ultimul 
set, cel mai disputat de altfel, Ger
rard conduce cu 2—1 (pentru prima 
oară în 19 gheme), dar ofensiva sa 
este stînjenită cu regularitate de efec
tul imprimat mingilor trimise pe for- 
hahd (partea mai slabă a neozeelan-

P. ROMINĂ A ÎNVINS NOUA ZEELANOĂ
dezului) de Viziru. Acesta din urmă 
deși condus cil 3—1, 4—3 și 5—4 dă 
o replică viguroasă prin bakhanduri 
puternice și razante, prin loburi bine 
plasate, prin mingi trimise în colțuri 
diferite care îl extenuează pe Gerrard 
obligîndu-l să cedeze: R.P.R. — Noua 
Zeelandă 2—2.

ION TIRIAC — MARK OTWAY 
6—3. 2—6, 6—4, 6—4

Țîriac trebuia să depășească un 
adversar ale cărui „atouf-uri princi
pale sînt loviturile de backhand și în
deosebi smeciul. In consecință repre
zentantul nostru l-a jucat mai mult 
pe dreapta, l-a depășit deseori prin 
loburi, diminuîndu-t posibilitățile. In 
plus, Țiriac rnizînd pe lipsa de rezis
tență a lui Otway l-a „plimbat" cu 
mingi alternate, scurte șj lungi, cu

• Înaintea sosirii cicliștilor în 
ultima etapă a Cursei Păcii pe sta
dionul „A zecea aniversare" din 
Varșovia s-a desfășurat meciul de 
rugbi dintre selecționatele orașetor

Varșovia și Bruxelles. Rugbiștii po
lonezi au cfștigat cu scorul de 
21—9.

• La Harkov, studentul Guram 
Gabunia a obținut 2,05 m. la săritura 
în înălțime. El este al 28-lea atlet so
vietic care trece de 2 m.

• In cadrul campionatelor interna
ționale de atletism ale Angliei, care 
se desfășoară pe stadionul White City 
din Londra, alergătorul Siegfried Va
lentin din R. D. Germană a cîștigat 
cursa de 1 milă, cu timpul de 4:08,0.

• La Alger, atletul polonez Sidlo 
a aruncat sulița la 78,35 ni. dispun- 
nînd de francezul Macquct (74,00 m.). 
Cursa de .800 m. a reven't lui Lewan
dowski (Pol.) 1:49,4 în fața lui Jazy 
(Fr.) 1:50,0.

e In cadrul campionatului de fotbal 
al U.R.S.S., Dinamo Moscova a dis
pus de T.S.K.M.O. cu 3-0. consolidîn- 

lovituri în cros, a făcut dese incursiuni 
la fileu și l-a pasat mereu, fapt care- 
și-a produs efectul pe deplin. Este 
drept .că efortul depus pentru acest 
joc variat, bine orientat tactic, a avut 
repercusiuni și asupra cîștigătorului, 
care a manifestat unele scăderi de 
ordin fizic în setul II șj în setul IV 
(sezisăm momentul critic cînd Țiriac 
a condus cu 3—1 șt 40—15, și a fost 
totuși depășit cu 4—3). El a găsit 
însă resurse de nebănuit și cu multă 
hotărîre a reușit să treacă peste a- 
ceste momente dificile, încheindu-și 
disputa cu o victorie care avea să pe
cetluiască succesul nostru final: R.P. 
ROMINĂ—NOUA ZEE LAN DA 3—2.

♦
In meci amical B. Woolf (N. Ze

elandă) — A. Bardan (R.P.R.) 6—3, 
4—6, 6—4.

PE SCURT
du-și astfel poziția de fruntașă a cla
samentului cu 10 puncte din 5 par
tide.

• A început turul ciclist al Italiei. 
Prima etapă Milan—Salto Maggiore 
a revenit belgianului Van Looy, iar 
a doua — desfășurată contracrono- 
metru în jurul localității Salto Maggio
re — a fost cîștigată de francezul 
Anquetil, care conduce în clasamen
tul general.
• Rezu'tatele etapei a 30-a din

campionatul italian: Bari-Udinese
2—1, Genova—Fiorentina 0—0, In
terna zionale—Torino 1—0, Juventus— 
Alessandria 2—2, Lazio—Milan 0—0, 
Napoli—Bologna 4—2, Padova-
Lane Rossi 3—I, Spal—Roma 1—3, 
Triestina—Sampdoria 1—2. In cla
sament conduce Milan cu 45 p., ur
mată de Fiorentina 44 p., Internazio- 
nale 41, Juventus 38 p.

NAPOLI 17 (prin telefon). Ultimele 
două zile ale concursului hipic inter
național au scos din nou în evidență 
valoarea călăreților roinîni și mai ales 
omogenitatea echipei noastre. In proba 
principală a concursului dotată cu 
„Cupa Națiunilor" au luat parte, sîm- 
bătă, 9 echipe dintre care 3 italiene,

ConnoRy a aruncat ciocanul 
la 69,04 m (nou record mondial)

In cadrul unui concurs desfășurat 
la Santiago (Statul California) atle
tul american Harold Connolly a a- 
runcat ciocanul la 69,04 m stabilind 
un nou record al probei. Vechiul re
cord era de 68,68 in și fusese stabilit 
de același atlet în luna iunie a anu
lui trecut.

• Sîmbătă, în cadrul unei întîlniri 
internaționale de fotbal, Elveția a în
trecut Portugalia cu 4-3.

• In etapa de ieri a campionatului 
francez de fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Toulouse—Nice 
2-2, Nîmes—Limoges 3-0, Lens—Ra
cing 2-1, Lille—Reims 0-2, Monaco— 
St. Etienne 0-3,j Angers—Rennes 0-0, 
Nancy—Sedan 0-1, Strasbourg—Va
lenciennes 3-2, Lyon—Ales 1-1. In cla
sament conduce Nice cu 55 p. urma
tă de Nîmes 51, Racing și Reims 47.

• In cadrul celui de al doilea tur 
al competiției internaționale dc te
nis „Cupa Davis" (zona europeană) 
s-au desfășurat mai multe întîlniri. 
La Stockholm reprezentativa Chile 
a obținut o surprinzătoare victorie a- 
supra Suediei (Ayala a învins pe Da
vidson și Schmidt). Italia a eliminat 
Belgia la .Bruxelles, conducted cu 

3—0 după primele două zile. La Bornc- 
mouth (Anglia) Africa de Sud s-a 
calificat te fața Columbiei, condu
cted cu 4—0.

alcătuite din'.'cei mai buni că 
(frații D’Inzeo, Mâini, Boniveti 
alții). La această probă țara nr 
a fost reprezentată de Vas F 
pe Mindir, Gheorghe Langa 1 
și V. Bărbuceanu pe Rcbct.. Di 
luptă pasionată între călăreții r 
și prima echipă a Italiei, repi 
fanții noștri au fost întrecuți de 
ei octipînd locul 2 cu rezultatul 
puncte penalizare (Pinciu 0 p., I 
0 p. Bărbuceanu 4 p.). Pe locuril 
tnăioare s-au clasat: Italia II cu 
R. F. Germană 18 p, Italia III c 
p, Polonia 28 p.

Rezultatul obținut de echipa 
noastre este cu atit mai valorc 
cit în toate cele 3 echipe reprez 
five ale Italiei au evoluat, pe d 
cai, frații D’Inzeo.

In proba dotată cu premiul „ 
dromului din Agnano" (78 cai), 
gafă de italianul R. D’Inzeo, Gh. 
ga a ocupat pe Rapsod locul 5 
V. Pinciu cu Mindir și Sucitu Io, 
9 și 10.

O dată cu concursul internai 
de la Napoli a hiat sfîrșit și tu 
întreprins de călăreții romîni pest 
tare. Marți dimineață ei se voi 
drepta spre patrie.

Un nou record al țării 
în proba de 1500 m. liber I

Sîmbătă după-amiază, în cs 
concursului de verificare de la ba 
(50 m.) din incinta ștrandului Tii 
tulul, înotătoarea Ingrid Wa< 
(Știința) a parcurs distanța de 
m. liber în timpul de 22:47,4, noi 
cord republican. (Vechiul rec 
23:11,0 — timp standard).
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