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UN NOU ȘI STRĂLUCIT SUCCES 
SOVIETICEAL ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

UNIUNEA SOVIETICĂ A
PENTRU A DOUA

RACHETĂ COSMICĂ IN

FOST LANSATA
OARA

DIRECȚIA LUNII

Ion Cosma (Dinamo) și echipa Dinamo 
învingători în „Turul ciclist 
al R. P. Romîne", ediția 1959

Silviu Dufă (C. C. A.) și Simion Ariton (C« C A.) 
au ciștigat ultimele două etape

Duminică dupăamiază a luat sfirșit 
pe stadionul ,,23 August'' din Capi
tală cea tnai importantă competiție de 
lung kilometraj din țara noastră: 
.Jurul ciclist al R. P. Romîne", ediția 
1959. Timp de 15 zile cei mai buni ci
cliști din țara noastră și o serie de va
loroși alergători din R. P. Ungară și 
R.P.F. Iugoslavia s-au întrecut de-a 
lungul a aproape 2.000 km străbătind 
majoritatea regiunilor țării. A fost o 
competiție pasionantă, presărată cu efectiv la realizorea victoriei, condu- 
faze dinamice, inedite, care au dat să- cindu-și cu competență echipa.
ware luptei dintre cei mai valoroși ci- Felicitări pentru o comportare deose-

Gabriel Moiceatiu, Aurel Șelaru, Gh. 
Calcișcă) care îmbracă, împreună cu 
învingătorul în clasamentul individual; 
tricourile de campioni de mare fond a 
dominat cu autoritate întrecerea. Cla
sată pe locul I in clasamentul general 
pe echipe ea are meritul de a fi luptat 
pentru obținerea și menținerea acestui 
/>rețios loc. Antrenorul dinamoviștilor, 
Nicolae Voicu, cel care a pregătii a- 
ceastă valoroasă 'ormație, a participat

teleghidată cu o greutate@ Ultima treaptă a rachetei este o rachetă teleghidată cu o greutate 
de 1511 kg« ® Greutatea totală a aparatajului științific de măsurat 
și a conteinerului este de 390,2 kg. @ Pe 
montat un aparataf special pentru formarea 
cometă artificială La 14 septembrie se 
să atingă Luna

Moscova, 12 (Agerpres). — 
măt ■' comunicat cu privire la 
Șov ă a unei rachete cosmice

In cadrul programului de cercetări asupra spațiului 
Cosmic și al pregătirilor pentru zboruri interplanetare, 
la 12 septembrie 1959, în Uniunea Sovietici a fost 
lansată cu succes pentru a doua oară o rachetă 
Cosmică.

RACHETA A FOST LANSATA IN VEDEREA STU
DIERII SPAȚIULUI COSMIC IN CURSUL ZBORULUI 
JN DIRECȚIA LUNII.

Lansarea a fost efectuată cu ajutorul unei rachete In 
tnai multe trepte.

ULTIMA TREAPTA A RACHETEI DEPĂȘIND CEA 
DE-A DOUA VITEZA COSMICA—11,2 KM PE SECUN
DĂ — SE DEPLASEAZĂ IN DIRECȚIA LUNII.

La 12 septembrie ora 15, ora Moscovei racheta cosmică
Sovietică se îndepărtase de Pămînt cu 
du-se deasupra unui punct situat la 
jX'oua Guinee.

ULTIMA TREAPTA A RACHETEI 
O RACHETA TELEGHIDATA CU O 
1.511 KG (FĂRĂ COMBUSTIBIL). EA POARTA UN 
60NTEINER CU APARATA.I ȘTIINȚIFIC ȘI RAD1O- 
ȚEHN1C. Conteinerul, care are o formă sferică, este etan- 
șeizat și umplut cu un gaz. El este prevăzut cu un sis
tem de reglare automată a regimului termic.

Dună plasarea pe orbită, conteinerul cu aparatajul 
știi : de măsurat a fost desprins de ultima treaptă a 
raci. ....

Cu ajutorul celei de-a doua rachete cosmice sovietice 
urmează să fie efectuate:

— studierea cfmpului magnetic terestru șl a cimpului 
magnetic lunar ;

— studierea zonelor de radiație In jurul Pămîntului ;
— studierea intensității și a variației intensității ra

diației cosmice ;
— studierea nucleelor grele din radiația cosmică:
— studierea componenței gazoase a materiei interplane

tare ;
— studierea particulelor meteorice.
GREUTATEA TOTALA A APARATAJULUI ȘTIINȚI

FIC Șl DE MĂSURAT ÎMPREUNA CU SURSELE DE 
ALIMENTARE Șl CONTEINERUL ESTE DE 390,2 KG.

Pentru transmiterea pe Pămînt a tuturor informațiilor 
științifice, pentru măsurarea parametrilor mișcării și con
trolul asupra zborului rachetei, pe bordul ej au fost 
instalate :

— un post de radioemisîe care lucrează pe două frec-
• vențe — 20,003 MHz și 19,997 MHz.

Postul de radioemisie emite semnale sub formă de 
impulsii telegrafice cu o durată cuprinsă între 0,8 și 1,5 
secunde, funcționînd în așa fel îneît în cursul pauzelor 
In emisiunea pe prima frecvență de 20,003 MHz să fie 
transmise impulsuri pe a doua frecvență — 19,997 MHz ;

bordul rachetei a fost 
unui nor de sodiu 
așteaptă ca racheta

o

TASS transmite ur- 
lansarea în Uniunea 

în direcția Lunii.

78.500 km. 
nord de

aflîn- 
insula

ESTECOSMICE
GREUTATE DE

— un post de 
ventele 19,993 MHz și 39,986 MHz.

SEMNALELE RADIOEMITATORULUI 
SUB FORMA DE IMPULSURI AV1ND 
VARIABILA, CUPRINSA INTRE 0,2 și 0,8 SECUNDE. 
Frecvența de repetare a impulsurilor este de 1 plus 
nus 0,15 Hz ;

— un aparat de radioemisie care funcționează 
frecvența de 183,6 MHz.

PE BORDUL RACHETEI COSMICE EXISTA 
N1OANE CU STEMA UNIUNII REPUBLICILOR SOVIE
TICE SOCIALISTE SI CU INSCRIPȚIA „SEPTEM
BRIE 1959".

PENTRU 
COSMICE, 
APARATAJ 
DE SODIU 
ficială se va forma ia 12 septembrie ora 21,39 minute și 
42 secunde ora Moscovei. Ea va putea fi observată In 
constelația Vărsătorului aproximativ pe o linie care leagă, 
stelele Alfa din constelația Vulturului și Alfa din conste
lația Peștelui Austral.

Coordonatele ecuatoriale ale cometei 
ascensiunea dreaptă 20 ore 41 minute, 
nus 7,2 grade.

Cometa arficială poate fi observată 
mijloace optice (cu filtre optice, care 
trală a sodiului) de pe teritoriul Asiei Centrale, Cauca 
zuiui, Ucrainei, Bielorusiei, părții centrale a teritoriului 
european al U.R.S.S., precum și al Europei, Africii, ță-l 
rHor Orientului Apropiat, Indiei și părții de vest a Chinei.

Toate aparatele de radioemisie montate pe bordul ra-( 
chetei cosmice funcționează normal. Stațiuni radioterestre 
recepționează informațiile științifice de pe bordul rachetei.

Cu ajutorul unui complex special automatizat de aparate 
de măsurat, ale cărui stațiuni sînt situate In diferite 
puncte ale Uniunii Sovietice, se procedează neîntrerupt 
la măsurarea parametrilor mișcării rachetei. Prelucrarea 
rezultatelor măsurătorilor și determinarea elementelor 
orbitei ei sînt înfăptuite ou ajutorul unor mașini electro
nice de calcul cu funcționare rapidă.

Toate stațiile de radio din Uniunea Sovietică vor 
transmite informații cu privire la mișcarea rachetei 
cosmice.

Potrivit datelor provizorii, racheta se mișcă pe o traiec
torie apropiată de cea stabilită prin calcule. SE AȘTEAP
TĂ CA RACHETA COSMICA SA ATINGA ....................
14 SEPTEMBRIE ORA 00,05

Lansarea cu succes a celei 
sovietice este o nouă etapă 
cucerirea cosmosului de către 
vele colaborării internaționale

radioemisie care funcționează pe irec-

SI NT DATE 
O DURATA

mi-

OBSERVAREA VIZUALA A RACHETEI 
PE BORDUL El A FOST MONTAT UN1 
SPECIAL PENTRU FORMAREA UNUI NOR 
— O COMETA ARTIFICIALA. Cometa arti-

Primii trei clasați in „Turul ciclist 
competiției, ton Cosma

I cliști. La capătul ei, ll felicilăm pe toți 
1* \ participanții care au terminat această 

FA 1 drea competiție, dovedind o bună pre- 
* gătire și multă, foarte multă voință. 

A VIII-a ediție a Turului ciclist al 
R. P. Romîne" a fost dominată cate
goric de alergătorii dinamoviști. Ei au 
obținut o victorie de prestigiu care în
cununează o activitate fructuoasă des
fășurată în ultimii ani. Ion Cosma — 
merituosul învingător al competiției 
șl-a cucerit laurii cu prețul unor efor
turi susținute, fiind cel mai de seamă 
animator al etapelor grele. Victoria sa 
este pe deplin meritată și nu greșim

artificiale vor fi A de loc afirmind că — așa cum s-a des- 
iar declinați» mi-1 fă^rat întrecerea — primul loc in cla- 

\sament nu s-ar fi cuvenit unui alt ci
clist. Perspectivele care i se deschid 
după această mare victorie trebuie fo
losite judicios pentru ca Ion Cosma 
să devină un ciclist cu un palmares 
bogat, realizat nu numai in competi
țiile interne ci și in cele internaționa
le. Formația dinamovistă (Ion Cosma,

al R.P.R.’ hi mijloc, cîștigătorul
(Foto: I. Mihăică)

bit de bună merită și alergătorii Gh. 
Rădulcscu, Ion llraharu, D. Munteanu, 
Șt. Poreceanu, lanoș Devai ș.a., pre
cum și formațiile Victoria și Olimpia 
Orașul Stalin și cicliștii din R. P. Un
gară. De asemenea, trebuie menționată 
comportarea rutierilor Ion Stoica (cîș
tigătorul întrecerii sprinterilor) și 
Munteanu (cel mai bun cățărător 
competiției).

SILVIU DUȚA ÎNVINGĂTOR 
LA ORAȘUL STALIN

O, 
«Z

1

!

și fotografiată cu 
separă linia spec-

Tînărul alergător Silviu Olița, debu
tant în prima echipa a Casei Centrale 
a Armatei, și-a înscris numele în pal
maresul competiției printr-o frumoasă 
victorie realizată în etapa Sibiu-Orașul 
Stalin (140 km.) El a cucerit la sprin
tul final — în fața lui Gh. Neagoe —

H. NAUM

(Continuare tn pag. a 2-a)

Atleții noștri se pregătesc 
pentru Jocurile Balcanice
Lia Manoliu a stabilit un nou record: 48,24 m la disc

LUNA LA 
ORA MOSCOVEI.

de-a doua rachete cosmice, 
importanta în studierea și 
om. Ea lărgește perspecti- 
în ce privește cunoașterea 

spațiului cosmic, ceea ce va contribui la micșorarea con
tinuă a Încordării internaționale și la Întărirea cauzei 
păcii.

Racheta cosmică a atins Luna
Moscova 13 (AGERPRES). — AGENȚIA TASS TRANSMITE URMĂTORUL CO

MUNICAT:
LA 14 SEPTEMBRIE, ORA 00,02 MINUTE ȘI 24 SECUNDE (ORA MOSCOVEI) 

CEA DE-A DOUA RACHETĂ COSMICA SOVIETICĂ A ATINS SUPRAFAȚA LUNII.
PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTOR IE A FOST ÎNFĂPTUIT UN ZBOR COSMIC 

DE PE PĂMÎNT PE UN ALT CORP CERESC. PENTRU A MARCA ACEST EXCEP
ȚIONAL EVENIMENT, PE SUPRAFAȚA LUNII AU FOST ADUSE FANIOANE CU 
STEMA UNIUNII SOVIETICE ȘI CU INSCRIPȚIA „UNIUNEA REPUBLICILOR SO
VIETICE SOCIALISTE, SEPTEMBRIE 1959“.

PENTRU ASIGURAREA INTEGRITĂȚII FAN1OANELOR ÎN MOMENTUL 
ATINGERII LUNII AU FOST LUATE MĂSURILE NECESARE.

PROGRAMUL MĂSURĂTORILOR ȘTIINȚIFICE S-A ÎNCHEIAT.
ÎN MOMENTUL ÎNTILNIRII CU LUNA ȘI-AU ÎNCETAT FUNCȚIONAREA 

MIJLOACELE RADIOTEHNICE INSTALATE ÎN CONTEINERUL CU APĂRATAJ 
ȘTIINȚIFIC ȘI DE MĂSURĂTORI.

ATINGEREA LUNII DE CĂTRE RACHETA COSMICĂ SOVIETICĂ CON
STITUIE UN EXCEPȚIONAL SUCCES AL ȘTIINȚEI Șl TEHNICII. A FOST DES
CHISĂ O NOUĂ PAGINA ÎN CERCETAREA SPAȚIULUI COSMIC*

POIANA STALIN
13 (prin telefon). Sta- 
fionul din Poiana Sta
in este unic în țara 

noastră prin pozifia sa 
deosebit de frumoasă 
și prin altitudinea la 
care se află. Aici s-au 
realizat cu ani în urmă 
multe recorduri la pati
naj viteză, dar începînd 
de anul trecut de nu- 

S mele stadionului acesta, așezat la 
ypoalele Cristianului Mare, vor rămîne 
\ legate și o serie de valoroase perfor- 
\ manfe atletice.
C Cea mai recentă dintre acestea este 
S cea obținută sîmbătă de maestra spor- 
C tului Lia Manoliu. „Filmul" acestei per- 
/ formanțe ar trebui poate să înceapă
1 cu o zi înainte, cînd la ultima veri-
2 ficare — efectuată sub conducerea an- 
S trenorului Aurel Coman — discul tre- 
)cuse de 14 ori dincolo de linia de var care 
\ marchează mijlocul terenului, adică 
/ dincolo de 47 de metri. Toată lumea 
\ era deci convinsă că recordul îmbuna- 
C tă(it doar cu o săptămână mai înainte 
k (47,83 m) își avea orele numărate.
/ La prima aruncare Lia Manoliu a 
J obținut cu 47,99 m un nou record al 
I R. P. Romîne. Mai apoi, campioana 
J noastră balcanică a aruncat 43,98 m 
S și se părea că de bucuria recordului 
5 nu va putea obține mai mult. In a- 
C runcările următoare ea a realizat: 
f 46,30 m, 48,24 m — nou record. 47,56
V și 46,60 m. După forma manifestată 
/putem nădăjdui ca Lia Manoliu să-și
Y reediteze sîmbătă la București victo- 

, * înregistrată Ja Balcaniada dq anul

trecut de la Sofia și să obțină un nou 
record.

In formă bună se arată a fi și cam
pionul țării la aruncarea greutății. 
Constantin Crețu. El a avut o ,,serie" 
foarte bună: 16,67 m, 16,18 m, 16,76 m 
— record personal, 16,26 m, 15,98 m 
și 16,21 m. Nicolae Ivanov a marcat 
rezultatul de 15,81 m. Maestra sportu
lui Ana Coman — de două ori cam. 
pioană balcanică — a aruncat 14,84 
m și în cea de a Vll-a aruncare a în
registrat rezultatul de 15,09 m. Din 
păcate, acest rezultat deși este supe
rior recordului țării (15,02 m) fiind obți
nut în afară de concurs nu va putea fi 
omologat ca record. In schimb ne-a 
întărit convingerea că în cadrul Jocu
rilor Balcanice de la București va fi 
în măsură să înregistreze un nou suc
ces.

O luptă deosebit de strînsă s-a dat 
la săritura în lungime între campioa
na țării (Maria Pândele) și recordma
na R. P. Romîne (Sanda Grosul. 
Pândele a cîștigat cu rezultatul de 
5,75 m — la 5 cm de record — obți
nut în ultima săritură. Sanda Grosu 
a marcat o accentuată revenire în for
mă obținînd 5.73 m (a mai avut o 
săritură de 5,71).

La aruncarea ciocanului tînărul 
Drăgulescu a marcat 55,47 m, dar a 
avut o aruncare depășită de puțin de 
59,50 m.

Alte rezultate: lungime :Valeriu Jur- 
că 7,05 m, decatlonistul Ion Mesaroș 
6,89 : 80 mg: Aurelia Sîrbu 11,6; prăjină: 
Paul loan 4,15: Gh. Constantin 4.00; 
100 m: Gabriela tufă 12,4 j diseț 
Romeo Coveianu 46,71 m,



€.€.A. pe primul loc 
în campionatele republicane 

de înot și sărituri
duja (C.C.A.) 1:12,5 (rec. juniori II); 
4x100 m. mixt: 1. Știința Buc. (Ca- 
minschi, Ștefănescu, Olaru, Chirvă- 
sută) 4:40,6; 2. C.C.A. 4:48,1.

SENIOARE: 400 m. liber: I. I. 
Wăchter (Șt. Buc). 5:19,9 (rec. se
nioare junioare I și II); 2. M. Witt
genstein (Cet. Bucur) 5:45,5; 3. V. 
Iurciuc (Dinamo) 5:53,0; 200 m. bras:
l. S. Iordan (Dinamo) 3:03,9 (rec. 
junioare 1 și II); 2. H. Boicihovslți 
(Șt. Buc.) 3:12,1; 3. M. Rotaru (Ra
pid) 3:13,4; 100 m. fluture: 1. N. 
Ștefănescu (Rapid) 1:19,1 (rec. se
nioare egalat) 2. M. Rotaru (Rapid) 
1:23,0; 3. V. Iurciuc (Dinamo) 1:26,4; 
100 m. spate: M. Both (C.S. T<. 
Mureș) 1:17,0; 2. E. Banfy (C.F.R. 
Cluj) 1:17,2; 3. I. W'ăchter (Șt. Buc.) 
1:18,3; ștafeta 4x100 m. mixt: 1. Ra
pid (M. Dan, M. Rotaru, N. Ștefi- 
nescu, A. Grigoraș) 5:32,6; 2. Știință 
Buc. 5:35,7-, 3. Dinamo 5:49,5; 100
m. liber: 1. 1. Wăchter (Șt. Buc.) 
1:08,9 (rec. juri. II egalat); 2. M. 
Wittgenștein (Cet. Bucur) 1:12,0- 3. 
M. Both (C.S. Tg. Mureș) 1:12,8; 
100 m. bras: I. S. Iordan (Dinamo) 
1:28.0; 2. H. Boicihovschi (St. Buc.) 
1:28,9; 3. M. Rotaru (Rapid) 1:32,3; 
ștafeta 4x100 m. liber: 1. Știința Buc. 
(L. Nedelea, L. Alarinescu, I. Roth. i. 
Wăchter) 5:02,1; 2. Rapid Buc. 5:07,0;

Sărituri de la trambulina de 3 m: 
SENIORI : 1. A. Roftman (Recolta 
Buc.) 112,69 p.; 2. Gh. Banii (Dinamo 
Sibiu) 110,14 p.; 3. M. Condovici 
(C.C.A.) 108,79 p. SENIOARE:
Emilia Lupu (Rapid) 102,43 p.; 
Viorica Kelemen (Șt Buc.) 94,74 p.- 
3. Elena Gheorghe (Rapid) 76,72 o.; 
Sărituri de la platformă: SENIORI: 
1. Gh. Banu (Dinamo Sibiu) 
p.; 2. _ “
115,13 p.; 
Buc.) 111,34 p_; SENIOARE: 
Kelemen (Șt. Buc.) 61,07 p.; 
Lupu (Rapid) 60,38 p.; 3. E. Gheor
ghe (Rapid) 45,83 p.

Clasament general pe echipe: 1
C.C.A. 65 p.; 2. Cetatea Bucur 79 p. 
3. Rapid 84 p.; 4. Știința Buc. 95 p. 
5. Dinamo 98 p.;

ț Timp de trei zile, bazinul central 
«din „Complexul sportiv al Tineretului" 
la găzduit întrecerile ediției din acest 
sui a țampionatelor republicane de 
înot și sărituri. In general, _ înotătorii 
«lin București ca și cei din Reșița, 
Cluj, Timișoara și Oradea au mani
festat o formă bună, fapt confirmat 
de majoritatea rezultatelor. Mărturie 
a nivelului bun de pregătire dovedit de 
participant sînt și cele 10 recorduri 
republicane la diferite categorii, din
tre care cel mai valoros este acela 
.Btab’lit de Ingrid Wăchter.

Iată primii clasați în finale :
> SENIORI: 400 m. liber: " ”
Voicu (Cet. Bucur) 4:50.9; 2. C. Mo 
ea-nu (Rapid) 4:52,0; 3. G. Blajec 
(CC.A.) 4:53,5•. 100 m. bras: 1. M. 
Mitrofan (Cet. Bucur) 1:16,2; 2. T. 
Rînea (Spartak) 1:16,8' 3. A. Schmalt- 

■zer (C.C.A.) 1:16,9; 100 m. spate: 1. D. 
■Caminschi (Șt. Buc.) 1:09,2; 2. L. 
Daroczi (Șt. Cluj) 1:09,5; 3. R. Botz 

‘(Voința Tim.) 1:14,7; 200 m. bras: 
‘ii. M. ‘ - -
■2. A.
Rînea 
ture : 
B. I.
Olarii 

*•4*200
nescu. Blajec, Ciorbă) 9:15,0; 2. Di
namo 9:22,0; 3. Știința Buc. 9:37,6; 
1.500 m. liber: 1. Șt. lonescu (C.C.A.) 
il9:30,8; 2. C. Mocanu (Rapid)
19:42. (rec. juniori I) 3. L. Daroczi 
'(Șt. Cluj) 20:55,0; 100 m. liber: 1. 
£. Voicu (Cet. Bucur) 59,3; 2. N, 

.Rujioski (C.S.O.) 1:00,5; 3. G. Ciorbă 
(C.G.A.) 1:01,0; 100 m. "

1. E.

Mitrofan (Cet. Rucur) 2:44,5;
Oanță (C.S.O.) 2:48.3; 3. T. 
(Spartac) 2:48,3; 200 m. flu-

l. Al. Popescu (Dinamo) 2:41,7;
Nagy (C.C.A.) 2:52.0; 3. M. 

(Șt. Buc.) 2:53.5; ștafeta
m. liber: I. C.C.A. (Nagy, Io-

, , __ fluture: 1.
AI. Popescu (Dinamo) 1:06,2; 2. AL 
Olarii (Șt. Buc.) 1:10,1; 3. N. Bur-
----------------------------------- 

Campionatul 
republican de tenis
CLUJ 13 (prin telefon). De vineri, 
terenurile de tenis ale stadioanelor 

,,Gli. Gheorghiu-Dej“ și „Știința" au 
început întrecerile finale ale canto
natului republican de tenis.

In optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați s-au înregistrat rezul
tatele : Năstase — Cirimbei 6—3, 
7—5, 6—3 ; M. Vizirii — Caralulis
5— 7, 6—3, 6—0, 4—6, 6—4 ; Bosch
— Pusztai 6—1, 6—3, 6—1; Tiriac—
Bardan 8—6, 6—3, 6—1 > Dancea — 
IuȚasz G—0 2—G 6—3, 3—6, 6—2; Bă-
d:n—Ttîrdeami 6—3, 6—3,5—7,6—1; 

Serester* — ’Colmic 6—3, 6—1, 6—3; 
Gh. Viziru — Schmidt 6—I, 6—1,
6— 3.

La simplu femei (optimi de finală) : 
•Mina Ilina—Irina Ponova 5—7, 7—5, 
6—4 ; Elena Roșianu—Kori Ami 6—1 
6—3; Ecaterina LIorșa—Elena Cenușe 

—0, 6—4; Hermina Brenner — Ro- 
dica Andreescu 6—1, 6—1 ; Verone— 
Inge Bosch 6—2, 6—1 ; Julieta Na- 
mian — M. Klahre 6—2, 6—1 ; Avram
— l.caterma Pusztai G—3, 6—4 ; Eva 
Stancescu — Manana Ciogolea Cș—0, 
6—0 R. FISC1I—coresp. regional

133.58
P. Decuseară (Recolta Buc.)

3. A. Rottnian (Recolta f v
2. E.

N. MARDAN 
A. VASILIU

"■ »' ț - -----------------

sport
lată cum arată un buletin cu toate rezul

tatele exac'e ia concursul nr. 37 din 13 
țemhrie 1959 y '
1. R.P. Bulgaria - U.R.S.S.
2. C.C.A. - Farul Constanța
3. U.T.A. — Dinamo București
4. Ș.ijn a fimșoara - Flacăra Morenî
5. Minerul Lupeni — Rapid București
6. D'namo Bacău - Jiul Petroșani 

Victoria Buzău — Știința București 
C.S.M.S. lași - Dinamo Galați 
Me alul Tîrgoviște - C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Reșița — Știința Craiova 
Gaz M. Mediaș - Ind. Sîrmei C. Turzii 
Corvinul Hunedoara - C.S. Oradea .

La acest concurs s-au depus aproximativ 
335.000 variante.

PRONOEXPRES
la tragerea concursului

•3 IX 1959 au fost extrase din urnă 
toareie numere :

16 27 26 49 8 45 
f,! Numere do rezervă : 44 25 
îl Fond de premii : 458.052 leu

7. 
«.
9. 

1». 
11. 
12.

sep-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Pronoexpres din 
d:n urnă urmă-

IHI II
Reuniunea de ieri de la Băneasa a prile- 

fiuit două interesante întreceri între cei mai 
.bani cai. In premiul Savana au concurat 
’fruntașii cailgr de trei ani și mai în vîrstă. 

!^V.’c*Oi ‘a a r®VQn>* cu ușurință iepei. Sovata. 
Ținînd seamă de stilul în care a repur- 

**a.* yietoriej și de greutatea purtată, rezul- 
'4ă că Șovata a marcat o valoare vîrf pen- 
'♦ru ultimii , 10 ani. in premiul Șerbănică
• au fugit cei mai buni cai de doi ani. M’n- 
•C’onica a obț>nut o victorie netă, consoli-
• dîndu și poziția de campioană a tinerei ge- 
neruț’i.

REZULTATELE TEHNICE SINT

I. Simplon (Cîmpeanu), 
Coto : 2,90 - 5,20 lei.

IJ. Păpușica (Spăiaru C.), 
•col. Cofa : 4,20 - 4 70 lei.

ni. au -•
«Cota : 3,00 - 9,70 Ici.

IV. Sovata (Cîmpeanu), C^.v. 
•Cota : 8,50 - 44,50 - 94,90 loî.

V. Bec (Huțufeah),-
<£ota ; 4,00 - 20,70 - 39,70 lei.

URMĂTOARELE 

Vultur, Fulger, 

Pravila, Mira- 

■ama ^.), Bucuria, Pduna.

Sovata (Cfmpednu), Covasna, Argint. 

.Arthur II, Letopiseț.

După ireî ciape

C. S. M. Reșița și (J. S. 1 g. Mureș neînvinse 
în campionatele categoriei A la handbal

Jocuri viu disputate, de un bun ni
vel tehnic terminate în marea lor ma
joritate cu rezultate hbîmăle '— iată 
caracteristica partidelor desfășurate în 
etapa a IlI-a a campionatelor republi
cane de.................. '
meciurile 
Rapid — 
masculin) 
Timișoara 
In primul joc, dinamovițtii bacureșteni 
au pierdut la liimtâ' întîlnirea cu "Ra
pid. înaintarea lor a jucat greșit din 
punct de vedere tactic axînd prea- mult 
jocul pe Hnat și (fosââclie Mircea' II 
care au fost sever țmarcați-, In acest 
fel ei nu au putut; trece deaît rare? 
ori de apărarea dîrză și foarte atentă 
a rapidiștilor care au făcut o partidă 
foarte bună.. Feroviarii, deși conduși mingi grele. Scorul final si partidei 
la pauză cil?5-4 și-aiij revenii în re-, 3-2 (2-1) pentru «.Știința Timișoara, 
priza 1 II-a egalfna și luînd conduce- Dintre rezultatele înregistrate în 
rea cu 8-5. Revenirea din ultimele mi- jocurile desfășurate în țară remarcăm 
mite a dinamoviștilor nu reușește de- victoriile , formației masculine C.S.M.

handbal. Excepție fac doar 
progrjitnate în Capitală : 
Dinamo (în campionatul 
și Cetatea Bucur — Știința 
(în campionatul feminin).

cit să 
meciul 
(4-5; . 
înscrise de Ionescit 4, Constantinescu 
3 Cimponer și Neagtt pentru Rapid 
și Popescu 3, Ivănesctl 2, Costache II 
2, și Covaci pentru Dinamo.

Victoria Științei Timișoara îri parti
da cu Cetatea Bucur poate fi consi
derată de asemenea, o mafer. surpri
ză a acestei etape. Deși au jucat în
treaga partidă folosind numai 10 ju
cătoare (nu au avut mai multe!) ti- 
mișorencele au jucaț foarte curajos, 
reușind să întreacă o echipă valo
roasă ca cea a bueureșiencelor. Am 
remarcat jocul bun- al Elisab&tei Golo- 
șie care a și înscris două goluri și 
Irina Gunther care a apărat multe

micșoreze diferența de scor și 
ia sfîrșit cu scorul de 9-3 

pentru Rapid. Golurile . an fost

1.
2.

Știința Timișoara- Cetatea Bucur
(Foto: Gh. Stinea)

Ion Cosma (Dinamo) și echipa Dinamo învingători 
în ^Turul ciclist al R. P. Romîne 1959

(Urmare din pag.
primul loc într-o etapă, este adevărat 
calmă, dar presărată cu numeroase ur
cușuri, sprinturi etc. Startul în cea de 
a Xll-a etapă s-a dat din Sibiu la oră 
13.30. Pînă la Făgăraș (74 km. par
curși în 211) nu înregistrăm nimic deo
sebit. Se merge în pluton compact și 
doar apropierea sprintului agită plutirf
nul în care doi alergători (N. Mușa fășurată pe ruta 
și Ion Stoica) au interese deosebite s» Iești,_ (180 km), 
se plaseze pe cele mai bune poziții dț 
atac. Acești rutieri sînt în luptă d(- 
rectă pentru cucerirea primului loc îți 
^l.asamentol sprinterilor, Cdbwjn^ mți 
intervin ți alți cicliști în -rezolvarea 
disputei ,fși îndeosebi Simion Aritcțfi 
țare ,eșfo în evidentă revenire) șprintiți 
este.'anga jai de i)n ■ grup1 riumetos de 
cicliști. Primul trece Simion Aritoa, 
urmat.de Calcișcă, Ion Ștoica, și N. 
Mtișâ. CăfSrarea de ia Perșani coristit’ije 
uti nou moment de agitație. Dar N. Mub- 
țeanu, .fățărător remarcabil, cîștiga cu 
ușurință primul' loc. Estet «Anat de 
clujeanul Lengyel (surprinzător-de ac
tiv la urcușuri) și Gh." Calcișcă? Pe 
block-notesuri mai însemhmu1.-,cățăra>- 
rea de la Vlădeni (Mtmteahu. Radu
lescu, Stoica) și sprintul de la/Cod- 
lea (Stoica, Alușa, Simion Arifon și 
Șt. Poreceanu). La Ghimbdv plutonul 
este des.frămzt de atacurile .ălergătd- 
fifor clasați pe locurile 16 — 20 care 
încearcă, firește, ameliorarea pozițiiloh 
Linia de sosire este trecută în ordine 
de S. Duță. Gh. Neagqe (ambii cit 
3h.50:42) V. Cohanciuc, Szerencses,

Ion Hora și Alois Bajc (311.50:48) efc. 
In clasamentele generale mi s-au pro
dus modificări importante.

SIMION ARITON DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR PE STADIONUL 

„23 AUGUST'
Ceva mai animată decit etapa pre- 

ccdgntă, etapa a XIII-a, ultima, des-, 
fășurață pe. ruta Orașul Stalin-Bucu- 

ii-a avyt totuși un., 
istoric prea bogat. La Dirste atacă 
Gh. Calcișcă, N. Mușa și Lengyel, 
insă evadarea nti rezistă decit pină. 
la Timișul de Sus. Serpentinele Timi
șului sini urcate in pluton . compact 
și la Predeal. ordinea trecerii este 
Alois Bajc, Cohanciuc și Niaulcșcu. 
Sprintul de Ia Sinaia este ciștigat de 
Simion Ariton. care, apoi forțează la 
coborire șt se detașează de pluton. El 
are la Gura Beliei 25 secunde și este 
urmat de plutonul condus de V. C'o- 
han.ctuc și C. Dumitru. La Pioești 
trece primul C. Istrate. Pe stadionul 
„23 August" s-a desfășurat sprintul 
final al etapei, ciștigat — ca și in 
„Cursa Scinicii" — de Simion Ăriiiyi 
(C.C.A) Timpul său: 4h.4-T.2t. La

2 sec. a sosit un pluton foc,mai din 
Ion Stoica, Șt. Poreceanu, Gh. Radu
lescu, S. Duță, E. Mihăilă, .Szerencses, 
Braharu, Slobozeanu, Gatie'și Nicu- 
lescit

Clasamente generale :

Individual : î. ION COSMA (Dinamo) 53 
h.53:00 ; 2. G. Moiceanu (Dinamo) la 2:51;
3. Gh. Radulescu (CCA) la 4:32; 4. I. Bra- 
haru (CCAj ia 10:16; 5. D. Munfeanu (Vic
toria) la 10:30; 6. Șt. Poreceanu (Victoria) 
la 12:37; 7. A. Șetoru (Dinamo) la 13:03; 
8. C. Dumitru (Victoria) la 21:41; 9. lanoș 
Deva» (R.P. Ungară) la 22:52; 10. Gh. Cal
cișcă (Dinamo) la 23:14; 11. C. IstraJe (tn- 
d:v.) la 23:33; 12. I. Consfantinescu (Voința) 
la 23:55; 13. I. Stoica (Voința) la 25:05; 
14. W. Ziegler (Sei. tin. Buc.) la 25:25; 15. 
E. Mihăilă iVicforîa) la 26-57; 16. I.
(R.P. Ungară) la 28:03; 17. S. Duță __ _
la 36:25; 18. Gh. Neagbe (Voința) 37:52; 
19. V. Cohanciuc (Voința) In 40:39; 20. I. 
Szerencses (R.P. Ungară! 41:09.

Echipe : 1. DINAMO 161 h.53:42; 2. Vc- 
toria 162 h. 15:01; 3. C.C.A. 16? h. 25:49;
4. R.P, Ungari 162 h.42:)3; 5. Vein a 162 
h.47:04.

Sprinten: 1. ION STO’CA 43 p; 2. N. 
Mușa 38 p; 3. S, Ar’ion 31 p; 4. 
ceanu 26 p; 5. G. Moiceanu 21 
Cohanciuc 20 p.

Câțârare : 1. D. MUNTEANU 34 
Stoica 17 p; 3. Gh. Radulescu 14 
Lengyel 9 p; 5. I. Cosme 8 p; i 
hanciuc 6 p.

luszko 
(CCA)

... 2.
Șt. Pore- 
p; 6. V.

p; 2. Ion 
1 p; 4. V. 
6. V. Co-

Reșița în partida cu C.S.M.S. Iași și « 
echipei G.S. Tg. Mureș în meciul cu 
Știința București. Iată relatările cores
pondenților noștri de la meciurile des. 
fășurate în țară:

DINAMO ORAȘUL STALIN - 
C.C.A. 12-15 (4-9). Militarii au Juca 
la adevărata lor valoare obținînd c 
victorie meritată. Ei au luat un avans 
substanțial înpă -țiin prima repriză cînd 
conduceau cu 9-4 fapt care le-a permis 
să joace relaxat în repriza secundă și 
să reziste cu succes puternicei reveniri 
a localnicilor. Golurile au fost înscrise 
de Bulgarii 5, Oțetea 4, Nodea 3, Ba- 
rabas 2 și Johman pentru C.C.A. șl 
Pali 4, Weber 3, Mîsches II 2, Palian, 
Florea și Jekel pentru Dinamo. (GH 
MAZGAREANU — coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ - TEHNOME- 
TAL TIMIȘOARA J(țt2 (9-5). Confir- 
mînd forma bună în care se află, Chi
mia a obținui o noua victorie in fața 
valoroasei formații timișorene. Au în
scris: Martini 4, Bînda 4, Tischler 2, 
Țiței 2, Misches I, Schneider, Clmige- 
dea și Stoica pentru localnici și Iacob 
4, Roth 4, Sipos 2, Midiei 2, pentru 
timișoreni. (N. LAZAR — coresp.).

C.S. M. REȘIȚA — C.S.M.S. IAȘI 
19-12 (11-6). Rcșițenii au cîștiga1 dar 
datorită atacului care a fost in zi 
foarte bună, și a trecut cu ușurință de 
apărarea penetrabi’.ă a ieșenilor. Punc
tele au fost înscrise de Screnschut.' 6, 
Kalef 6, Schutz 3, Palcesel 2, Dart 1, 
și Gotschling pentru reșițeni și Tipii 7, 
și Mirza 5 pentru ieșeni. (M. LUCA — 
coresp).

VICTORIA JIMBOLIA — VOINȚA 
SIBIU 13-8 (6-3). După un joc foarte 
frumos echipa remaniată a Vviorie! 
a obținut o frumoasă victorie. O 
mențiune specială merită tînărul l’efr 
len care a înscris 6 goluri. Vialtt 
puncte ale Victoriei au fost ireate 
de dost 5, Vraniar și Kuschil în timp 
ce de la sibieni au înscris Sauer 3, 
l-antazopol 3 și Schneip 2. (E. ME- 
DO IA — coresp.).

CATEGORIA A FEMININ — 
STEAUA ROSIE SIBIU — C.S.M. 
REȘIȚA 11-1 (4-1). Sibiericele in 
mare vervă de joc am obținut o vic
torie categorică. Ce'e 11 go'uri au 
fost înscrise de Walther 3, Tlieil 2, 
Dobre 2, Uazdti 2 și Dantler 2. Pen
tru reșițence a înscris Poleclai. (M. 
VLADOIANU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMISOARA - 
RAPID BUCUREȘTI 1-5 (1-3) Su
perioare din punct de vedere tehnic, 
buciireștencele n-au întîmpinat o re
zistență prea mare din partea echi 
pei gazde care, în plus, a jucat toarte 
slab. Scorul putea fi și mai mare dacă 
atacantele biiciiteștene nu ar fi fatal 
numeroase ocazii''dare.; Cde 6 gMiiri 
au fost înscrise de Stark 2, Drăghici 
2, Constantinescn pentru Rapid și' Sa'A- 
du pentru Constructorul (A. WAR1EN- 
l'ELD —- coresjl).

TRACTORUL ORAȘUL STai.IN - 
RECORD MEDIAȘ 6-7 (2-5). Un re- 
zultat supriză. Apărarea gazdelor a jir- 

’dat foarte slab în special în prima re
priză i ' ' 
vans i 
torul : 
putut 
chipa

C.S.
BUC. 5-4 (2-1). Derbiul etapei s-a 
terminaȚ cu vjetoriă la limită a echi
pei gazdă. .Ibtștl ,a fost de slabă 
factură tehnică cele două echipe ju- 
cînd foarte nervoși' Cele 9 pmi’dte au 
fost înscrise de Stef 2, Ificze 2. și 
Szasz pentru mtireșence și Szoke 2, 
Pădrireanu și Cîrligeanu pentru Ști
ința. (ION PAUȘ — coresp.).

cînd medieșencele' au luat un a- 
de 3 goluri. După pauză Trac- 
a jucat mai atent dar nu a mai 
reface diferența obținută de e- 
oaspe e. (C. GRUIA — coresp.),

TG. MUREȘ - ȘTIINȚA 
5-4 (2-1). Derbiul etapei

ri,
SERIA I

la
CER3A A 5-a

HMl
VI. Minciunica (Hu'uleag), Vifor, 

Cota : 5,50 - 35,10 - 40,30 lei.
VII. Sibianca (Hutoleag), Norocoasa,

Cota : 11,40 - 26,70 - 35,90 lei.
VIII. Pagoda (Lazăr Gh.), Micuța, 

sic. Cota : 3,30 - 9,50 - 66,00 lei.

ALERGĂRILE DE MIERCURI

Miercuri 16 septembrie se va organiza 
reuniune pe hipodromul Băneasa Trap, 
începere de la ora 14,45.

Dintre cele 8 alergări ale programului 
cuvin a fi menționate :

Premiul Odobești : Cuța 1700 (Marcu 
Chiostec 17&Î) (Bonțoi V.), Teofana 1/uu 
(Ocnă), Cq liban H 1720 (Strijin iuc), Bereta 
1720 (îchim), Tic 1740 (Szabo I.), Eromn 
1760 (Mihuîlescu).

Premiul Petroșani : Elegant 2200 (Ghtoea), 
Breton 2220 (Oană), Vîrtej VI 2220 (Avram 
G.), Hopușor 2240 (Marcu T.), Zvon H 2260 
(Ciohanu) Hamefal 2260 (Tăoase), Triumf 
22'0 (Crabrc T._), Hermina 2260 (Mihâilescw), 
Șimfonist 2280 jichim).

Snap.

Cla-

o 
cu

»e

1700

IAȘI-DINAMO GALATI

FOCȘANT-UNIREA IAȘI

l BUZAU-ȘTTINTA BUCUREȘTI

CONSTANȚA-GLORIA

PAȘCANI - RULMENTUL

C.S.M.S. 1
(1-U.

Unirea
(i-i).

VICTORIA
l_n (0—0).

S. N.M. C____
ȚA 1—0 (0—0). ■

C.F.R. -----------
2— 3 (2—2).

VICTORIA SUCEAVA-PRAHOVA
EȘTI 2—0 (0—0)

C.S.M. RADAUȚl-FORf.STA FĂLTICENI
3— 2 (I—0).

CLASAMENTUL :
T. C.S.M.S. lași
2. Ș.N.M. Conitanja
3. Rulmentul Birîcd
4. Victoria Suceava
5. C.S.M. Rădăuți

2—2

BISTR I-

BIRLAD

PLO-

3 3
3
3
3
3

2
2
2
2

0 0 
1 0 
0 1 
0 1
0 1

9:2 
4:2 
5:3 
4:3 
4:7

6
5
4
4
4

SERIA A 2-a
METALUL TITANII BUCUREȘTI-CARPAȚI 

SINAIA 1—0 LO—1|).
|1UL CRAIOVA A. S. POMPIERUL BUC.

1—1 (0—1). Pi ' •
METALUL TIRGOVIȘTE-C.F.R. TIMI

ȘOARA S—2’(1—2).
ȘTIINȚA T1MIȘOARA-ELACARA MO

REN I 5—0 (2—0).
DINAMO PltEȘTI-POIANA CIMPINA 

4—2 (3—1).
DRUBETA T.. SEVERIN-METALUL OȚELUL 
ROȘU 2—2 (0—1).

C.S.M. REȘIȚA-ȘTIINȚA CRAIOVA 1—2 
(1-11.

1. Dinamo
2. Ști into
3. Flacăra

4-5. Știința
4-5. Metalul
6-7. C.F.R.

MARE 1—1

S. ORA-

2—1 (1—0). 
S1RM11 G.

CLASAMENTUL :
Pitești

Timișoara
Moreni

Craiova
Tîrgoviște

Timișoara

3 3 0 0 
0
1
1
1
1

3 2
3 2
3
3
3

1
1
1

1 
0
1
1
1

6:2 
10:3
8:8
4:4
4:4
6:6

6 
5
4
3
3
3

Metalul Tîrgoviște-Metalul Titaiiii 
rești; Jiul Craiova-Știința Craiova; ( 
Sinaia-Drubeta T. f ‘
Pompierul București;
Reșița; Știința . 1. ___ _ __
twijd .oisiuj

6. Dinamo Galați 3 111 4:3 3 6-7. Po;ana Cîmpina 3 1 1 1 7:7 3
7-8. Prahova Pioești 3 111 5:5 3 8. A.S. Pompierul 3 1 1 1 4:7 3
7-8. Unirsa iași 3 111 4:4 3 9. C.S.M. Reșița 2 1 0 1 7:3 2

9. G!^ria Bistrița 3 10 2 5:3 2 10. Metalul Titanii Buc. 2 1 0 1 2:3 2
10. Unirea Focșani 3 0 2 1 4:5 2 11. Jiul Cr-aiova 3 0 2 1 4:5 2
11. Victoria Buzău 3 10 2 3:4 2 12. Drubeîa Tr. Severin 3 0 2 1 3:5 2
12. C.F.R. Pașcani 3 10 2 4:9 2 13. Carpați S'naia 3 0 1 2 5:8 1
13. Foresta Fălticeni 2 0 0 2 3:5 0 14. Mefaiul Gelul roșu 3 0 1 2 3:7 1
14. Știința îucurcsli 2 0 0 2 2:5 0 ETAPA VIITOARE

iJuGt!-'
....._________ , Caipați 

Severin; Dinamo Pitești-’ 
: Poiana Cîmpina-C.S.M- 

Timișoara-C F.R. Timișoara;

ETAPA VIITOARE :
Știinta-S.N.M, Constanta; Dinamo -C.S.M. 

Rădăuți; Gloi ia-Foresta Fălticeni; Unireâ- 
Victoria Buzău; Prahova-C.Ș.M.S. Iași; Rul- 
mentul-Unirea Focșani; C.F.R.-Victoria Su-

RECOLTA CAREI-TRACTORUL ORAȘUL 
STALIN J—0 (1—0).

RAPID CLUJ-C.S.M. BAIA 
(0-0).
CORVINUL ÎTUNEDOARA-C.
DEA 4—1 (3—1).

A.M.E.F.A. ArachC F.R. CLUJ
GAZ METAN MEDIAȘ-1ND 

TURZII 4—3 (0—2).
CHIMIA FAGARAȘ-C.F.R. ARAD 0—0.
U.S.A. SIBIU-C.S. TG. MUREȘ (amînal

CLASAMENTUL :
1. Corvinul Hunedoara
2. A.M.E.F.A. Arad
3. Gaz Metan Mediaș
4. Recolta Cărei

5-6. Chimia Făgăraș
5-6. C.S.M. Ba.a Maro
7-3. Rapid Cluj
7-8. C.F.R. Arad

9. C.S. Oradea
10. Tractorul Or. Stalin
11. C.F.R. Cluj
12. C.S.A. Sibiu
13.. C.S. Tg. Mureș
14. Ind. Sîrmii C. Turzii

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

1
1 
0
1
1
1 
0
0
1
2
2 
0
1
2

7:4 
3:2 
5:4 
3:3 
4:4 
3:3 
2:2 
1:1 
4:6 
3:2 
5:5 
1:1
2:4 
5:7
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3 2
3 1
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3 0
3 1
3 1
3 1
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ETAPA VIITOARE >
C. S. Oradea-Gaz Metan Mediaș; 

Arad-C.F.R. Arad; Tractorul Orașul 
C.S.A. Sibiu, Chimia Făgăraș-C.S.M. 
Mare: C. S. Tg. .Mureș-Recolta Cărei; Rapic 
Cluj-C.F.R. Cluj,’ Ind. Sîrmii G. Turzii- 
C.orvinal jHu^eduarajj

AMFE?
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Baid

urmat.de


U. T. A. și Dinamo Bacâu conduc în clasamentul categoriei A
i ' *ill

II. T. Arad-Dinamo București 2-0 (0-0) Steagul roșu a ot ținut prima victorie
Cei peste 15.000 spectatori care au 

asistat la meciul de categoria A din
tre textiliștii arădani și dinamoviștii 
bucureșteni au fost satisiăcuți atit de 
jocul bun prestat de echipa locală cit 
și de faptul că rezultatul a fost favo
rabil acesteia, .locul a fost foarte viu 
disputat și localnicii atacînd mai 
mult, au ciștigat pe merit în fața 
unui adversar care, deși a jucat bine 
în cinip, a păcătuit prin aceea că a 
tras foarte puțin la poartă.

începutul jocului este dominat de a- 
rădani, care ratează în min. 4 o oca
zie favorabilă prin Țîrlea. Jocul se e- 
chilibrează apoi. Varga trage de la 
16 m un șut puternic, pe care Coman 
îl reține. In min. 13, Țîrlea are din 
nou o ocazie favorabilă dar trage de 
puțin pe lingă bară. Pe măsură ce 
minutele se scurg Ll.T.A. pune stăpini- 
re pe joc și ratează numeroase oca
zii. Cele 6 lovituri de colț de care au 
beneficiat arădanii în prima repriză au 
rămas și ele nefructificate.

tn repriza a dona tot localnicii sînt 
aceia care atacă mai mult. In min. 55 
ei reușesc să deschidă scorul : Pîrcă- 
lab centrează o minge în fața porții 
pe care Panait o joacă cu mina. Ar
bitrul acordă 11 m. și Petschovski 
transformă. U.T.A. deține în continua-

re inițiativa și obține încă 
lovituri de colț. In min. 16 
celei de a doua reprize, la o ciocnire 
cu Țîrlea, Popa se accidentează și tre
ce extremă dreaptă. V. Anghel ii ia 
locul ca fundaș. In min. 85 U.T.A. își 
mărește avantajul. La o centrare a lui 
Pircălab, Țîrlea reia precis în colțul 
drept al porții. U.T.A. obține astfel 
o victorie meritată, mult aplaudată de 
spectatorii prezenți la meci.

Raport de cornere: 13-3 (7-1) pen
tru arădani. A arbitrat bine Octavian 
Comșa (Craiova).

U.T. ARAD : Coinan — Szucs, Bă- 
cuț II, Izghireanu-Capaș, Seres-Pîrcă- 
lab, Petschovski, Petescu, Mețcas, 
Țîrlea.
’ DINAMO: Uțu — Popa, Mofroc, 
Panait II — Dragomir, Nunweiller — 
Anghel, Varga, Biikossy, Szakacs 1, 
Koszegy.

ST. WEINBERGER — coresp.

5 
al

REZULTATELE DE IERI

Progresul-Sfeagul roșu 1-2 (0-0) 
C.C.A.-Farul 3-2 (1-1)
D nomo Bacâu-Jiul 3-1 (1-0)
U.T. Arad-Dinamo Buc. 2-0 (0-0) 
Minerul-Rapid 2-1 (1-1)

CLASAMENTUL

Jivl - 
Dinamo

1-2. U.T. Arad 4 2 2 0 6:3 6
1-2. Dinamo Bacâu 4 2 2 0 8:4 6

3. C.C.A. 4 3 0 1 8:5 6
4. Farul 4 2 1 1 7:6 5
5. Steagul roșu 4 1 3 0 7:6 5
6. Minerul 4 1 2 1 3:3 4

7-1. Știința 3 1 1 1 5:5 3
7-8. Rapid 4 1 1 2 3:3 3

9. Dinamo Buc. 4 1 1 2 3:5 3
10. Jiul 4 1 1 2 3.6 3
11. Petrolul 3 1 0 2 5:7 2
12. Progresul 4 0 0 4 3:8 0

ETAPA VIITOARE :

Petroșani :
București :
București : ... r - ,__ ,-
Or. Stal n : Steagul roșu - C.C.A. 
Constanta : Farul
Arad : U.T.A. -

Progresul
— Dinamo Bacâu 

Rapid — Știința

- Petrolul
Minerul

C. C. A. a ciștigat, dar nu

Nici in această etapă Progresul 
București n-a reușii să ciștige, deși a 
jucat destul de bine timp de o re
priză și a condus mult timp cu 1—0. 
Reintrarea lui Dinulescu în linia de 
atac a adus mai multă forță atacului, 
dar — insuficient pus la punct cu an
trenamentul — atacantul bucureștean 
n-a făcut față ritmului de joc decit o 
repriză. De altfel, nu numai el ci ma
joritatea jucătorilor bucureșteni au 
jucat mai slab în a doua parte a me
ciului decit in prima și — ca urmare 
— Steagul roșu a egalat și apoi a 
ciștigat la limită: 2—1. Din punct de 
vedere calitativ, jocul a fost nesatis
făcător. Citeva faze la poartă au reu
șit totUȘi Să mai lr"-At-,oncrA" 
nele 
luai

In
tenii..

„încălzească" tribu- 
stadionului Dinamo, în care au 
loc peste 20.000 de spectatori, 
primele minute domină bucureș- 
Mafteuță calează o bună situa-

fără emoții...

D uamo Bacău - J’ul 
Petroșani 3-1 (1-0)

BACĂU (prin telefon). Peste 8.000 
de spectatori au sperat că par.ida 
dintre Dinamo Bacău și Jiul Petroșani 
le va oferi un plăcut spectacol spor
tiv. Ei au ramas însă oarecum deza
măgiți mai ales din cauza jocului 
slab prestat — în- special în prima 
parte a meciului — de către oaspeți. 
Ei au „trecut" în apărare intenționînd 
(fără sa reușească) să împiedice îna
intarea gazdelor de a fructifica nu
meroasele acțiuni întreprinse. Dar, la 
unul dintre aceste atacuri, De'.eanu în
cearcă să respingă, 
vește de piciorul lui 
poartă și în minutul 
cău conduce cu 1-0. 
namo Bacău forțează 
losind foarte mult extremele. Surprin
zător, Jiul Petroșani practică în conti
nuare un joc defensiv și rezultatul 
este că in minutul 57 Giosanu îl des
chide pe Filip iar acesta trimite min
gea la Țircovnicu care înscrie. Es:e 
un „duș rece" care trezește puțin e- 
cliipa oaspe..înaintarea Jiului se mișcă 
acum mai bine, încheagă acțiuni peri
culoase. Ca rezultat, Manea reușește 
(în minutul 73) să reducă scorul. Nu 
pentru multă vreme însă, pentru ca 
patru mîmite mai tîrziu, la un corner 
Executat de Radulescu, Țircovnicu în
scrie spectaculos printr-o „foarfecă".

Arbitrul Stefan Geac a condus for
mațiile : DINAMO BACĂU: Faur — 
Giosanti, Cîrnaru, Cincu — Vătalu, 
Ujvari — Rădulescu, Țircovnicu, Filip, 
Cirlpoi, Publik. . JIUL PETROȘANI: 
Crîsnic — Ronroșan, Pânait, Crăciun 
— Tilvescu, Farkaș — Crișan, Delea- 
nu, Ghibea, Cosmoc, Manea.

ILIE IANCU — cdresp.

Stodion : 23 August
Spectatori : 50.000
Timp : foarte bun
Arbitru : Al. Toth (Oradea) 
Forme H :

CCA : Tocna-Zavoda II, Ivănescu, Staicu- 
Mihâilescu, Bona-Cacoveanu, Constantin, A- 
lexandrescu, Raksi, Tâtaru.

Farul : Gh:bânescu-Toma, Ciuncan, F’ores- 
cu-Corneanu. Panâ-Matei, Olaru, Ciosescu, 
Miculescu, Sever.

Au marcat : Matei (min. 
(min, 40), Tâbaru (min. 46), 
și Raksi (min. 82).

18), Constanfn 
Olaru (min. 57)

doml echipe

mingea se lo- 
Publik intră in 
41 Dinamo Ba- 
I.a reluare, Di- 

alura jocului, fo-

Întîlnirea dintre cele 
fruntașe ale clasamentului s-a soldat 
cu înîrîngcrea nemeritată a barului. 
In general, consiănțenii n-au fost infe
riori partenerilor lor de întrecere și a- 
lături de C.C.A. au furnizat un joc 
bun, aplaudat deseori de spectatori. 
Ceea ce a plăcut în mod deosebit în 
această partidă a fost dinamismul jo
cului', fazele de fotbal curat pe care 
le-ait prestat cele două echipe, precum 
și numărul mare de goluri înscrise, ca 
și lazcle numeroase, și pasionante de 
gol, alternînd — aproape în același 
minut, Cu rapiditate, uneori — de la o 
poartă la alta. Pozitivă ni s-a părut 
in special orientarea celor două echipe 
care au jucat cu deschideri în adînci- 
nle, de preferință pe extreme. (De alt
fel, țoale golurile s-au marcat din ac
țiuni pe aripi). In această privință 
este de subliniat nrai ales jocul desfă
șurat de extremele echipei C.C.A., ale 
căror incursiuni au creat totdeauna 
derută în apărarea adversă. De. aseme
nea, am reținut jocul calm și sigur al 
lui Olani, care a muncit foarte mult îu 
această întîlnire

Ca raport de forțe, primele 30 de mi
nute au decurs în nota de ușoară supe
rioritate a oaspeților. Ei ati și relișit 
să-și concretizeze aceasta superioritate 
prin golul marcat de Matei care a pro
fitat de greșeala Mi Toma, ieșit din 
poartă la o minge înaltă, pe care și-o 
disputau Ciosescu și Ivănescu. (Incer- 
cînd să oprească mingea șutată de Ma
tei, Staie.u — aflat pe linia porții — a

|ne 
>n-

Se mai văd FlorescuGhibănescu plonjează protejat de Ciuncan. 
și Cacoveanu

(Foto: Gh. Stinea)

star.tin care a reluat cu capul o cen
trare a lui Mihăilescu, sub privirile 
parcă indiferente ale apărătorilor de la 
Farul.

Repriza a doua este și mai dinamică. 
Chiar în primul minut, Tătarii mar
chează sec, dintr-un unghi dificil. Ju
cătorii de la Farul dau imediat riposta 
și în min. 51 înscriu un gol (este ade
vărat, faza a fost destul de confuză, 
mingea neintrînd în plasă) neacordat 
de arbitru. Ei obțin totuși egalarea, 
Olarp marcîrtd după cîteva minute cu 
capul, pe sub mîna lui Ivănescu și pe 
lîngă Toma. De remarcat că în acest 
moment Farul se găsea în 10 oameni, 
Niculescu fiind accidentat. In final, 
jocul începe să nu mai placă, din cauza 
durităților la care s-au dedat unii ju
cători. C.C.A. reușește să obțină victoria 
prin golul marcat de Raksi, dintr-o 
pasă primită de la Cacoveanu, care se 
afla în ofsaid. Un rezultat de egalita-

■

te ar fi oglindit perfect aspectul jocului 
și echilibrul de forțe dintre cele două 
formații.

Arbitrul Tolli, bun în prima repriză, 
a comis erori în cea de a doua parte. 
El n-a fost ajutat suficient de arbi
trii de linie.

V. R.

hiltatJfîÎFpptat Q.Q.A. ..își revine, ptii 
ttăpînire pe joc'și egalează; pnti Coi

LUPENI, 13 (prin telefon). Cei pes 
fe 6000 de spectatori, care au asis
tat la întîlnirea dintre echipele Mine
rul Lupenj și Rapid București au pă 
răsit stadionul cu satisfacție după 
prima victorie din acest campionat 
a echipei din localitate.

La victorie a contribuit jocul bun 
al întregii echipe a minerilor din

Impresii după meciul de la Viena
întîlnirea dintre Petrolul și W.S.K. 

a stîrnit interesul zecilor de mii de 
spectatori nu mimai pentru faptul că 
se disputa în cadrul Citpei Campioni
lor Europeni, ci și pentru motivul că 
pe stadioanele vieneze nu evoluaseră 
de multă vreme echipe romînești. 
Unii cronicari de fotbal locali necti 
noscînd valoarea fotbalului nostru, se 
aventurau în pronosticuri de acest 
gen „vienezii vor cîștiga la diferență" 
sau „întîlnjrea va fi o simplă forma
litate". Alți cronicari — mai realiști 
•— plecînd de la comportarea exce 
lentă a echipei noastre naționale de 
handbal în campionatul mondial, ma 
nifestaii o 
dii-se de la orice pronosticuri, 
comportarea și 
stadionul Prater 
til au infirmat 
oferit publicului 
tacol fotbalistic.

în întrecerea sportivă. Jucătorii echi
pei Petrolul au răspuns acestei aten
ții printr-o comportare sportivă pe te
ren, printr-un joc spectaculos, bazat 
pe o apărare me'odică, cu contra
atacuri extrem de periculoase, joc 
care a entuziasmat zecile de mii de 
spectatori.

...ȘI DESPRE FILMUL JOCULUI

în
tot 

o sur- 
mo- 

flitîerat

splendid foc de artificii 
echipei petroliste', Jar

oarecare rezervă, abținîn-
Prin 

jocul desfășurat pe 
ci in Viena. petroliș- 

pronosticurile și 
vienez

ati
un bun spec-

CITEVA CUVINTE
PRIMIRE..

DESPRE

organizatoriiDe la bun început 
și reprezentanții Wiener Sport-Club- 
ului au ținut să ofere echipei noastre 
condiții de găzduire cît mai bune. 
Peste tot și în toate ocaziile organi
zatorii s-au purtat cu atenție. Sem
nificativ este, și faptul că însuși can 
celarul Austriei JULIUS RAAB a ți
nut ca înainte de începerea meciului 
să felicite și să siringă amical mina 
jucătorilor petroliști, urîfidu-le succes

La fluierul arbitrului italian Lobello 
(arbitri de tușe fiind Familiari și 
Ălanoscio) cele două campioane 
W.S.K. și Petrolul au început jocul. 
Din primele 
dezlănțuit.
1 lammerl, 
tează la 
calma și 
vienezilor, 
formă, apără 
ri'e. încurajați frenetic de public, ju 
cătorii W.S.K.-ului atacă cu insistență 
vrînd să forțeze victoria. In minutele 
24, 30, 31, 32 și 42 golul plutește în 
aer și W. S. K. este pe punctul de a 
marca. Neacșu, Pahonțti și în special 
Sfetcu lămuresc situațiile. Repriza 
întîi se caracterizează printr-o do
minare insistentă a vienezilor, prin 
numeroase șuturi trase la poarta 
petroliștilor. Fără a face un joc strict 
de apărare, petroliștii 
la poarta ' vienezilor, 
riculoase.

in cauza meciului

feră un 
onoarea 
aceștia nu uită să rezerve și 
priza jucătorilor proprii. In 
mentul cînd arbitrul Lobello ■> 
începerea celei de a doua reprize, 
pe fundalul unei peluze a fost aprinsă 
o mare lozincă de artificii roșit: „Vă 
dorim victorie". Jucătorii echipei 
W.S.K. atacă, ca și în prima repriză, 
dezlănțuit. Petroliștii, aplicînd strict 
un 'marcaj la om răspund însă prin 
contraatacuri la poarta vienezilor. In 
această repriză, dinamismul partidei 
a Crescut deosebit. A fost o repriză 
care a ținut încordată asistența, care 
a provocat spectatorilor multiple e- 
moții. In minutul 54 Drilea, trecînd 
peste apărarea vienezilor, trage de 
puțin în afara porții. In numitul b", 
vienezii beneficiază de două cornere 
consecutive, rămase fără rezultat. 
Apoi vine rîndul Petrolului. Acțiunile 
se desfășoară într-un ritm foarte ra
pid, vienezii trag la poartă din orice 
poziție, încerc.înd să forțeze victoria. 
In minutele 
se execută 
W.S.K.-ului 
In minutul 
se petrece o fază de un rar drama
tism. Sfetcu iese greșit din poartă, 
încereînd să-l blocheze pe Hanirtierl. 
In ciocnire, el scapă mingea din 
tnînă. Asupra acesteia se aruncă 3 
jucători • austrieci și 4 romîni. Este 
o totală învălmășeală la poarta noas
tră. Jucătorii cad jos, mingea nu se 

or^iizalpru g- mai vede, jaj ailutiul SO uiU

minute vienezii atacă 
Rînd pe rînd Skerlan, 
Horach, Knoll și Hof ști 
poartă. Apărarea noastră 
sigură, respinge acțiunile 
iar Sfetcu în excepțională 

magistral toate șutu

59, 60, 61, 62 , 65 și 70 
co-rnere cînd la poarta 
cînd la cea a Petrolului. 
76 la poarta Petrolului

au avut țîșniri 
creînd faze pe-

ție, îl imită apoi llavid, iar in min. 
21. Dinulcscu zguduie bara laterală cit 
un șut puternic de ..la 25 de metri. 
Progresul combină. frumos in atac ș'i 
are alte citeva ocazii. In min. J5, 
Ghiță respinge in ultima instanță, cu 
piciorul, la o acțiune a lui Marin. Și 
astfel, repriza se încheie cu un scor 
alb, deși față de aspectul jocului bucu- 
reștenii meritau cel puțin un gol.

Golul n-a intirziat insă să viiijl. 
Chiar in min. 2 al reluării, VasilesCii 
face o cursă lungă, centrează și 
Birn reia cu capul; jos, la colț: 1—i), 
încurajați de gol; bucureșterui ' presea
ză in continuare. Accidentarea lui 
Nedelcu (min. 60) produce însă nn 
dezechilibru in echipă. Nedelcu trece 
pe extremă iar Birn (de ce tocmai el, 
care fusese pînă atunci cel mai adio 
și periculos atac-anl?!) trece fundaș 
stingă. Oaspeții forțează egalarea și o 
obțin in min. 65: Hașoti pasează lui 
Proca, acesta p&rpnde in careu și șu- 
tează slab, pe jos, lingă bară: 1—1. 
Inițiativa trece acum aproape complet 
de partea oaspeților care, după cinci 
minute, înscriu din nou, tot prin Pro-, 
ca. Piuă la sfirșit mai este de subli
niat o mare ocazie ratată de Dinules- 
cu (a șutai din 6 metri dar Ghiță a 
respins) și alta de Fusulan (in loc să 
paseze lateral tui Hașoti, a ■ ăstrut ba
lonul la picior Șt Birtașu a ieșit din 
poartă, respingând).

Un rezultat de egalidate ar fi fost 
mai just. Steagul roșu n-a jucat mai 
bine decit Progresul dar a avut meri
tul de a fi știut să forțeze jocul 
timp de 15—2(1 de minute in repriza a 
dona (cind Progresul intrase în de
rută) și de a se fi apărat foarte calm. 
Ghiță a avut ieșiri foarte oportune iar 
Zaharia s-a dovedit un stoper greu 
de trecut. Dintre halfi a jucat mai 
bine Szigeti iar linia de atac a contat 
pe rapiditatea celor două aripi și pe 
impetuozitatea lui Proca. O bunăimpetuozitatea lui Prora. O 
comportare a avut și Campo.

De la Progresul s-au remarcat: Birn, 
Smărăndescu (deși pe un post pe 
care nu-l cunoscusem încă) și — doar 
o repriză — Dinulcscu.

Arbitrul Gh. Oșjac a condus satis
făcător formațiile: Progresul: Birtașu— 
Dobrescu, Caricaș, Nedelcu (Birn) — 
Smărăndescu II, Știrbei — Birn (Ne
delcu), Marin, Dirutlescu, Mafteuță, 
Vasileseu.

Steagul roșu: Ghită — Sbîrcea, Za- 
haria, Moarcăș — Birsan, Szigeti — 
Hașoti, Fusulan, Proca, Campo, Da
vid.

Raport de cornere: 5—0 pentru..; 
Progresul.

Lupeni și mai ales a4 liniei -de;mij
locași. In general, jocul a fosi de 
buna calitate, raptcL presărat cu faze 
spectaculoase de la1‘o poartă la alta, 
cu schimburi de locuri bine conce
pute, șuturi, puternice la-poartă.

Minerii' au meritat viitbria, pentru 
că, au dominat în majoritatea tim
pului, au creat mult», faze periculoase 
ia poarta apărată de către Todor. 
Atacul Alinerului a funcționat bine, 
fiind permanent alimentat de halfi. 
Atacul Rapidului a avut doar cîtevala fază parcă indiferent. Momentul _____ _____

este epuizant. Fluierul arbitrului pune facțiuni periculoase, 
capăt însă situației. Se acordă fault1 ' 
împotriva W.S.K. La numai un mi
nut. Dridea lansat în adîncime, îl 
fentează pe stoperul Windisch și sin 
gur în fața porții trage. Am văzut 
victoria noastră cu ochii. Ah, reflexul 
acela extraordinar a lui Szanwald 
cum ne-a împiedicat chiar victoria 1 
Acesta este pe scurt filmul meciu 
Iui. A fost un meci mare. '

ȘI citeva declarații

In prima repriză, bucureștenii au 
'forțat egalarea și apoi, parcă mulțu
miți de rezultat, s-au retras în apă
rare în 9 și 10 oameni. Minerii au 

'profitat de aceasta, atacînd insistent, 
mai ales pe aripi, la repriza a Il-a 

.jocul a devenit brutal. La acest fapt 
,a contribuit și arbitrajul foarte slab 
a lui Stclian Mataizer (Craiova).

, Iată acum și autorii golurilor : In 
' i minutul 14, după o combinație fru

moasă cu Paraschiva NMipearnul 
; înscrie: 1—0 pentru Minerul. In mi- 

'nutul 24, Ene șutează excelent. Kiss 
respinge, apoi Văcaru reia și ega- 

' dează : 1—1. In minutul 76, Mihaly 
înscrie cu capul.

, Raport de corncre: 8—4 pentru 
I .Minerul,
< MINERUL: Kiss — PLEV, COMAN, 
«CI-IERESTEȘ — Szoko, MIHALY — 
f PARASCHIVA, Nisipeanu. Leahevicî,-
> Pereț, CRA1NICEANU.
f RAPID : TODOR — NEACȘU, DO-* 
JDEANU, STANCE! — BODO, Popes-) 
f cu — Lazăr, Raab, ENE, Langa,
> VĂCARU.

Unele ziare care pronosticaseră vic
toria certă a echi|>ei W.S.K. erau 
acum rezervate și chiar făceau de 
clarații elogioase la adresa Petro
lului.

„KURIER": După 90 de minute, 
atacanții vienezi „legați la ochi" n-au 
putut înscrie. Extremele n-au jucat. 
Ele s-au înghesuit pe centru înci$ li
nia de apărare rotnînă a putut degaja 
terenul.

...In prima repriză oaspeții cu 7 
oameni în apărare s-au distrat cu 
înaintarea noastră, iar contraatacurile 
Petrolului au fost foarte periculoase".

Antrenorul echipei W.S.K., Peeser: 
„Tactica defensivă a Petrolului a fost 
foarte bună. Așa este jocul de Cupă, g —-------------------------—---------------------
să nu se primească goluri. Acasă f . _ _ . . ~
voi trebuie să schimbați tactica. E- i\CtplCl----- LcWSkl uOllCL
chipa voastră a fost foarte discjpli- 1. . - . i > •| miercuri in Ciulești

I Miercuri, incepțnd de la ora . 16,30 
■Rapid București întîlnește echipa 
JLewski Sofia’una din fruntașele fot- 
> balului bulgar. In desdhidețe are loc .

n

ION CIORTEA și
ZOLTAN MENDE corespondenți

nată și a prestat un joc bun".
Căpitanul echipei W.S.K., Barsc- 

handt: „La Ploești meciul va fi foarte 
greu de jucat. Numai avînd un mare 
noroc putem cîștiga. Sfetcu a fost 
formidabil**. •" '» . ...... . ...... ...........

'■■-c—GRADiNARU _ 5meciul de pitici gapief—•Coiistruclorul,



Competiția internațională Tripla întîlnire dintre boxerii romîni și cei maghiari
de tenis de masă de la Moscova

MOSCOVA, 13 (prin telefon), — 
Duminică după amiază a începui în 

•ksala „Aripile Sovietelor" competiția 
internațională de tenis de masă.

in cadrul turneelor deschise echipe
lor de juniori și junioare s-au înregis
trat următoarele rezultate:

I 
Juniori: R P. Romînă-R P. Ungară

3-5:  Bodea-Fahazi 2—1 (17, — 16, 19); 
Bătrînescu-Rojas 0—2 (—II, —9); Ret- 
hi-Biro 2—1 ( — 18, 17, 12); Bodea- 
Rojas O—2 ( — 15, — 19); Rethi-Fa- 
hâzi 2—0 (12, 18): Bătrînescu-Biro 0—2 
{ — 13 — 17); Rethi-Rojas 0—2 ( — 

'■£5, — 13); Bodea-Biro 1—2 (19, — 
12, — 20). Junioare: R. P Romină- 
R. P, Ungară 1—3: Mariana Barasch-
Grigassy 2—1 ( — 19, 12, 18); Vic
toria Jandrescu-Friesenhan 0—2 ( —
12.
sy.

— 19); Barasch, JandrescU-Grigas- 
Friesenhan 0—2 (— 15,—17); Ma

riana Barasch-Friesenhan 1—2 ( —
17, 17, — 18); Alte rezultate: Ju- 
ivori: U.R.S.S. I-U.R.S.S. J1 5—0:

„CUPA CONTINENTELOR”

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI AU ÎNVINS BRAZILIA ȘI FRANȚA, 
DAR AU PIERDUT MECIUL CU UNGARIA

PARIS 13 (prin telefon). — Cele 9 
fechi'ie participante la „CUPA CONȚI- 
ȚNENTELOR" (Japonia nu s-a prezen
tat) au susținut în ultimele trei zile 
ijocuri foarte importante. Reprezentati
va noastră a obținut două victorii și a 

’pierdut partida jucată în compania re
prezentanților Ungariei, disputată vi
neri. Infrîngerea echipei noastre este 
Socotită ca o mare surpriză, mai ales 
tă venea după o victorie în fața echi
pei campioane mondiale. Cauza înfrîn- 
feerii este subaprecierea adversarului și 
deficiențele arătate de cei doi ridică
tori Fierarii (care este accidentat) și 
Caliciți. In plus, sportivii noștri și-au 
țlat seama prea tîrziu că au în față un 
'adversar hotărî! să lupte pentru a ob 
ține un rezultat cît mai frumos. Din 
echipa Ungariei, care a cîstigat cu 
3—2 (15—13, 15—17, 15—5, 3—15, 
15—6) s-au remarcat Galo.s și Prouza. 
Au mai jucat T. Nagy, Papp, Mayer, 
Benko, Molnar, Varga, I. Nagy, Mi- 
haly, Florian, Tatar.

Sîmbătă, jucătorii noștri au întîlnit 
..formația Braziliei, de care au dispus 
hu 3—1 (15—2, 8—15, 15—13, 15—6). 
Brazilienii au o echipă destul de puter
nică. Jucătorii au o îndemînare excep-

Echipa de polo pe apă 
a R. P. R. a plecat 

la Moscova
Ieri dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Moscova, echipa 
reprezentativă de polo pe apă a țării 
noastre. Din lotul care va participa 
începînd de miercuri la turneul inter
național găzduit de capitala Uniunii 
Sovietice fac parte: Mureșan, Cheța, 
Bădiță, Zahan, Blajec, Kroner, Szabo, 
Grințescu, C. Marinescu și Firoiu.

• Atleții sovietici au stabilit noi 
recorduri mondiale. La Krasnodar. 
Maria Itkina a alergat 400 m în 53.4 
sec. (v.r. 53,6 Itkina) și 440 yarzi în 
53,7 sec. (v.r. Cuthbert — 54,3 sec ), 
iar la Odesa Grigorii Panicikin a 
parcurs 10 km marș în 41:35,0 cel 
inai bun rezultat din lume

(Agerpres).
• Turneul candidaților de la Bled 

a continuat cu desfășurarea rundei a 
IV-a și a partidelor întrerupte din 
runda a lil-a. Rezultatele: Petrosian- 
Smîslov */2—*/2, Benko-Fisher ‘/2— 
Gligorici-Olafsson V2—'A, Keres-Tal
1— 0 (r. III). Smîslov-Benko */,—>/2,
Keres-Petrosian 0—1, Fischer-Glioo- 
rici I—0, Tal-Olafsson 1—0 (r. IV), 
Clasamentul : 1. Petrosian 3‘/2 p.,
2— 3. Benko, Fisher 2*/a p., 4—6. 
Smîslov, Keres, Tal 2 p., 7. Gligo- 
rici 1 p.. 8. Olafsson */2 p.

• La St. Gali (Elveția) a avut loc
un concurs hipic internațional. Proba 
de dresaj dotată cu Marele Premiu ai 
Federației internaționale a fost uomi- 
nată de sportivii sovietici. Clasament:
1. Chamartin (Elv.) 1112 p., 2. 1. 
Kolito (U R.S.S.) 1071 p„ 3. S. Filatov 
(U.R.S.S.) 1051 p., 4. I. Somov
(U.R.S.S.) 1035 p., 5. A. Vtorov

junioare: U.R.S.S I-U.R.S.S. II 3-0 
In cadrul turneului destinat echi

pelor de senioare, reprezentativa țării 
noastre a debutat cu o victorie: R. P. 
Romînă-U ,R,S.S. II 3—1: Maria Ale- 
xandru-Zaharian 2—0 (15, 19); Geta 
Pitică-Paisiarv 2—0 (8, 8); Alexan
dru, Pitică-Zaharian, Paisiarv 1—2 
( — 16, 15, — 18); Geta Pitică-Za
harian 2—0 (12, 17). La ora cînd s-a 
primit telefonul în meciul de seniori 
R. P, Romînă-U .R.S.S. II scorul este 
egal: (3—3), în urma rezultatelor:
Covaci-Agopian 2—1 ( — 19, 20, 19); 
Popescu-Paskiavicius 2—0 (11, 19);
Rethi-Meecsa 1—2 ( — 19, 18, — 9) 
Poycscu-Agopian 1—2 ( — 16, 13, — 
16); Covaci-Meecsa 2—1 (19, — 25, 

Rethi-Paskiavicius 1—2 (13, —
20, 19). De remarcat că Rethi a avut 
două mecibaluri. Meciul continuă cu 
partidele Popescu-Meecsa: Covaci-
Paskiavicius și eventual- Rethi-Ago- 
pian.

10);

țională, dar sînt mai puțin pregătiți 
din punct de vedere tehnic și tactic. 
Ei prezintă cu totul altă echipă decît 
cea care a luat parte la Jocurile Mon
diale Universitare de la Torino. Ruses- 
cu, Nicolau și Roman au fost cei mai 
buni din echipa noastră, care a arătat 
și unele deficiențe. Acestea au dus la 
pierderea setului II. Brazilienii au folo
sit următorii jucători : Urbano, Kuaret- 
ma, Korea, Cayra, Ramasho, Martins, 
Pols, Lage, Barcelos, Adevedo, Maron, 
Stutdart.

Formația noastră a înregistrat dumi
nică o nouă victorie, învingînd cu 3—1 
echipa Franței (15—6, 12—15, 15—6, 
15—9). Jocul nostru a fost mult mai 
bun decît cel prestat în compania Un
gariei și Braziliei, dar din nou au ieșit 
în evidență lipsurile manifestate de ri
dicători, ca și faptul că jucătorii nu 
se concentrează suficient. Din această 
cauză am pierdut și de data asta setul 
ai doilea. Din formația Roman, Ru- 
sescu, Miculescu, Fieraru, Pavel, Pă- 
durețu, Nicolau, Derzei și Ganciu, s-au 
remarcat Roman, Rusescu și Pavel. 
Francezii au întrebuințat pe: Esteve, 
Bosch, Briere, Ferrer, Bertagnol, Cau- 
bel, Rossard, Cotsaftis, Carlier.

Astăzi echipa noastră are un joc 
foarte dificil în compania reprezentati
vei Uniunii Sovietice, care în cele trei 
jocuri de pînă acum n-a pierdut nici 
un set

Alte rezultate : VINERI: U.R.S.S.-
Brazilia 3—0 (2, 6, 11), Polonia-R. P. 
Chineză 3—0 (14, 9, 3) Cehoslovacia- 
Bulgaria 3—1 (15—10, 12—15, 15—12. 
15—8); SIMBATA: U.R.S.S.-Franța 
3—0 (6,7, 5), Bulgaria-Ungaria 3—1 
(13—15, 15—7. 15—5, 15—1), Ce-
hoslovacia-R.P. Chineză 3—0 (10, 12, 
6); DUMINICA: Bulgaria-Brazilia
3—0 (6,12, 15), R. P. Chineză-Unga- 
ria 3—1 (9—15, 15—11, 15—7, 15—11), 
Cehoslovacia-Polon-ia 3—0 (14, 13, 6).

De peste hotare
(U.R.S.S.) 924 p. Intre primii patru 
se va desfășura un baraj pentru de
semnarea câștigătorului.

• In primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate: 
Oiimpiakos Pireu—A. C. Milan 2—2: 
Fenerbachce Istanbul—Csepel Buda
pesta 1 — 1; Ruda Hvezda Bratislava— 
F.C. Po*rto 2—1.

• S-au' încheiat jocurile grupei I 
din preliminariile turneului olimpic de 
fotbal. Jucînd la Oslo, naționala Da
nemarcei a dispus de Norvegia cu
4—2, cucerind primul loc în clasa
ment.

• Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Helsinki întîlnirea interna
țională de atletism Finlanda—Anglia. 
Atletii finlandezi au opus o rezis
tență neașteptată oaspeților, care au 
cîstigat cu 126—104.

• Meciul internațional de tenis pen
tru juniori R. F. Germană—Franța a 
fost cîștigat de tenismanii germani 
cu 5—1.

REZULTAT EGAL LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). întîlnirea de box 
dintre primele reprezentative ale R.P.R. 
și R.P.U. s-a desfășurat ieri dimineață 
pe un teren de tenis de pe insula 
Margareta. Sportivii romîni au boxat 
cu multă ambiție, fiind aplaudați în 
delung de cei 3.500 de spectatori 
care au urmărit întîlnirea. Rezultatul 
de egalitate : 10—10 cu care a luat 
sfârșit întrecerea nedreptățește pe bo
xerii noștri, Nicolau și Mariuțan fiind 
frustați de victorii. Iată filmul me
ciurilor :

MUSCA: Puiu Nicolae a întîlnit în 
Torok un adversar incomod, cu o mare 
viteză în execuții. In prima repriză 
acesta l-a „găsit" pe reprezentantul 
nostru cu ciTeva directe de dreapta. 
Spre sfîrșit, Puiu a lovit sec cu un 
croșeu de stingă în urma căruia 
maghiarul a căzut la podea și a fost 
numărat, fiind salvat, în ultimă Ins
tanță, de gong. In ultima repriză 
Torok este numărat din nou și victo- 
toria la puncte este atribuită pe me
rit lui Puiu. COCOȘ: A. Olteanu 
a pierdut la puncte în fața adver 
sarului său Jaczko, un boxer înalț 
cu garda pe stînga care a prestat 
un box frumos și clar, dovedindu se

l;:tă clasamentul după patru zile de
concurs:

1. Cehoslovacia 4 3 1 11: 4 7
2. Bulgaria 4 3 1 10: 5 7
3. Romînia 4 3 1 11: 7 7
4. U.R.S.S. 3 3 0 9: 0 6
5. Ungaria 4 1 3 5:11 5
6—7. Polonia 3 1 2 4: 6 4
6—7. Franța 3 1 2 4: 6 4
8. R. P. Chineză 3 1 2 3: 7 4
9. Brazilia 4 0 4 .1:12 4

C. S. M. BAIA MARE—S. C. MOTOR 
ZELLA-M HLIS 8-8 

LA LUPTE CLASICE
BAIA MARE 13 (prin telefon). In 

fața a peste 2.500 de spectatori, echi
pa C.S.M. Baia Mare a reușit un pre
țios meci nul în compania echipei 
campioane a R.D.G., Sp. Motor, Zella 
Mehlis. Dăm mai jos rezultatul întîl- 
nirii: cat. 52 kg: Alecu Bălan
(B.M.) este învins la puncte de Ek- 
ha>rt Thorun (Z.M.) categ. 57 kg; 
Anton Szalka (B.M.) b. p. pe Kurt 
Klemt (Z.M.) ; cat. 62 kg: Ludo
vic Falmaier meci nul cu Roland Grie- 
bel (Z.M.) ; cat. 67 kg: Constantin 
Ardeleanu învinge la tu? min 7 pe 
Martin Mollun (Z.M.) ; cat. 73 kg: 
Siegfried Schăffer (Z.M.) învinge la 
tu? în min. 4 pe Ludovic Maior 
(B.M.) ; cat. 79 kg : Arcadie Maior 
învinge la limită pe Helmut Scheerath 
(Z.M.) ; cat. 87 kg: Walter Schel- 
mich învinge la puncte pe D. Pricop 
(B.M.) ; categ. grea : Tiberiu Vigh 
(B.M.) obține meci nul în fața lui 
Gunther liinke (Z.M.), rezultat fi
nal 8-8.

V. SASARANU — coresp. regional

• Tenismanii australieni au suferit
eșecuri în fața jucătorilor americani 
în sferturile de finală ale turneului 
de la Forest Hills: Olmedo—Emerson 
6—4, 3—6, 6—2, 6—3; Homberg— 
Laver 6—8, 7—5, 6—0, 6—3. In
schimb Fraser s-a calificat pentru 
semifinală învingîndu-1 pe Ayala cu 
6—3, 6—4, 6—4. Mc Kay (S.U.A.) 
a fost învins surprinzător de com
patriotul său Bartzen cu 6—3, 6—4, 
6—4. In prima semifinală Fraser 1 a 
întrecut ușor pe Bartzen cu 6—3, 
6—2, 6—3. La simplu feminin, în se
mifinală, Maria Bueno (Brazilia) — 
învingătoarea ultimului Wimbledon — 
a dispus de Darlene Hard (S.U.A.) 
cu 6—2, 6—4. Cealaltă semifinală se 
dispută între două jucătoare engleze, 
Christine Truman și Ann Haydon.

• Marele Premiu automobilistic al 
Italiei, penultima probă a campiona
tului mondial profesionist, desfășurat 
pe circuitul de la Monza, a revenit 
alergătorului britanic Stirling Moss. 
Acesta este clasat pe locul doi în 
clasamentul competiției, în urma aus
tralianului Jack Brabham.

• Duminică a avut loc finala „Cu
pei Italiei" la fotbal (ediția 1958— 
59). Juventus a dispus categoric de 
Internazionale cu scorul de 4—1. 

un fin tehnician. PANA : Mobil și 
foarle rapid în execuții, Cișntaș 1 ob
ținut o victorie clară în fața lui 
Vana care este un boxer dur. SEMI 
UȘOARA : Un meci foarte frumos au 
oferit Mihalic și Toth. După o repri
ză echilibrată reprezentantul nostru 
a atacat dezlănțuit. Ici repriza a doua 
Mihalic a lovit insistent și și-a trimis 
adversarul la podea în urma unei 
directe de dreapta la cap. Ultima 
repriză aparține tot lui Mihalic care 
cîștigă la puncte. UȘOAR A; Ghe- 
rasim a coborît din ring învins. El 
a avut în maghiarul Pali un adver
sar dur și puternic. Ambii pugilișli 
au boxat frumos, dar magh'arul a 
fost mai insistent in acțiuni și a 
cîștigat pe merit la puncte. SEMl- 
MIJLOCIE : M. Stoian a punctat 
ziar, dreptele sale tîmcționînd cu 
multă precizie. EI nu a insistat totuși 
suficient, și s-a antrenat în boxul 
de aproape al lui Sebok. Astfel după 
o luptă foarte strînsă juriul l-a pre
ferat ca învingător pe boxerul ma
ghiar. MIJLOCIE UȘOARA: La 6—6 
cît era scorul pînă la această partidă, 
N. Șerbii ne-a adus două puncte 
prin victoria sa în fata lui Kun. 
MIJLOCIE: Nicolau a desfășurat tin 
box tehnic - lovind mult și variat din 
toate pozițiile. Totuși, el a coborît 
din ring învins de către... juriu, care 
a acordat lui Szenasî o victorie ne
meritată. SEMIGREA: Negrea a „ter
minat" rapid cu maghiarul Matusz 
cîștigînd prin abandon cerut de ar
bitru. GREA: La scorul de 10—8 în 
favoarea noastră am fost frustați de 
o victorie care se contura clar, prin 
descalificarea fără nici un temei în 
repriza a doua a lui Mariuțan. Adver
sarul său Kiss a fost la un pas de 
K.O. Cu toate acestea el a fost de
clarat învingător ceea ce a făcut ca 
rezultatul de la Budapesta să fie 
egal.

ROMEO CÂLĂRĂȘANU

BOXERII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
LA BUCUREȘTI

Sîmbătă seară pe stadionul Repu
blicii a avut loc întîlnirea dintre re
prezentativele de tineret ale boxeri
lor din R. P. Romînă și R. P. Un
gară. Numeroșii spectatori au avut 
prilejul să urmărească meciuri inte
resante și să părăsească stadionul 
mulțumiți de victoria boxerilor noștri. 
Rezultatul final al acestei pasionante 
întîlniri — 7—3 în favoarea pugiliș- 
tilor romîni — reflectă exact rapor
tul de forțe dintre cele două for
mații.

Primul sunet de gong a adus pe 
ring „muștele": V. Vintilă (R.P.R.) 
și J. Jezerniczki (R.P.U.) .De la în
ceput Jezerniczki atacă în mod dezor
donat cu laterale de stînga pe care 
Vintilă le eschivează cu ușurință, con- 
trînd la figură și stomac. învingător 
la puncte Vintilă. In cadrul catego
riei cocoș, I. Turcu (R.P.R.) a obți
nut ușor victoria la puncte în fața 
lui P. Fekete (R.P.U.) care a greșit 
tactic. Boxerul maghiar a căutat tot 
timpul lovitura decisivă, iar Turcu 
avantajat de alonjă a punctat mult

R.P.BuIgaria—U.R.S.S. 10(1-0) tn preliminările 
turneului olimp’c de fotbal

SOFIA ’>3 (prin telefon de la trimi
șii noștri). — Peste 40.000 de specta
tori au urmărit duminică pe stadionul 
Vasil f.evski meciul de fotbal dintre 
reprezentativele R. P. Bulgaria și 
U.R.S.S. din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. La fluierul arbitrului 
Stol! (Austria) pe teren s-au aliniat 
următoarele formații : R. P. BULGA
RIA. Naidenov-Rakarov, Manolov. I. 
Dimitrov -L argov, Kovacev-Milanov, 
Abadgiev, Panaiotov, Kolev, Vasilev, 
U.R.S.S. Razinski-Krutikov, Morgunov, 
Bagrici-Lineaev, Kovalev-Zaițev, Voro- 
șilov, Sokolov, Iamanidze, Metreveli.

Jocul începe în nota de dominare a 
gazdelor care în min. 10 înscriu golul 
ce avea să rămînă unicul punct al par
tidei. Kolev, primind o pasă pe partea 
dreaptă a terenului, a pătruns în careu 
și a marcat dintr-un unghi foarte di
ficil, profitînd de o neatenție a lui 
Razinski. In continuare echipa bulgară 
atacă cu insistență avînd ocazii reale 
de a mări scorul. Dar Panaiotov în- 
iirzie la o pasă a lui Vasiliev iar Mi- 
lanov ratează de la un metru o minge 
respinsă de Razinski la un șut al lui 
Kovacev. După 25 minute partida se 
echilibrează, jocul devenind mai lent, 
fiind purtat mai mult pe centrul tere
nului.

Repriza a doua a fost mai dinamică 
și mai spectaculoasă. Primele minute 
aparțin oaspeților care lasă impresia 
că vor egala. Intr-adevăr, fotbaliștii 
bulgari au un moment de scădere. Cti- 

de la distanță. ț_a categoria pani 
boxerii maghiari obțin prima victorii 
prin I. Tobi, căre, după două reprint 
aproximativ egale, reușește in ulti
mul rund să-1 depășească categorii 
la puncte pe reprezentantul noștri 
N. Popa. Semiușorul nostru V. Cze 
geli cîștigă la puncte în fața lui I 
Pogony (R.P.U.), care a practicat ttr 
box dezordonat și obstructionist. Ce 
mai palpitant meci al galei s-a dispu 
lat in cadrul categoriei ușoară intri 
boxerii Gh. Dumitru (R.P.R.) și B 
Dieneș (R.P.U.). In timpul celor tre 
reprize ambii boxeri au fost numă 
rați de cite două ori. Spre sfîrșitu 
ceiui de al treilea rund Gh. Dumitri 
atacă cu serii puternice la care Diene; 
nu mai poate rezista : învingător prii 
K.O. dictat de arbitru Gh. Dumitru 
Semimijlociii I. Klinger (R.P.U.) ș 
I. Marin (R.P.R.) au evoluat într-ur 
meci foarte puțin interesant. Juriul 
a acordat pe drept victoria la punct* 
boxerului maghiar care a punctat na 
mult. La „mijlocie ușoară", I. Nemet! 
(R.P.U.) atacînd tot timpul cu direc 
te de dreapta l-a învins la puncte p< 
Șt. Cojan (R.P.R.) care a boxat ti
morat și nu a știut să beneficiezi 
de avantajul alonjei. Ropote de aplau
ze a stîrnit meciul din cadrul cate
goriei mijlocie unde I. Monea (R.P.R.) 
a făcut o partidă excepțională ir 
compania tui I. Hemmert (R.P.U.) 
Practicând un box corect, Monea 
cîștigă detașat la puncte. U'timek 
două întîlniri au fost cîștigate tot d< 
către boxerii noștri. La „semigrea" 
I. Ferentz (R.P.R.) l-a învins destir' 
de greu la puncte pe A. Moros 
(R.P.U.), iar la categoria grea M 
Gheorghiorti avantajat foarte mult d< 
alonjă și practicînd un box de cali
tate, a cîștigat ușor ta puncte în fata 
lui I. Tatar (R.P.U.).

PETRE HENȚ

JUNIORII OASPEȚI ÎNVINGĂTORI 
IA LIMITA

CONSTANȚA 13 (prin telefon). In 
tîfnirea internațională de box dintr< 
juniorii noștri și cei maghiari care s-i 
disputat ieri seară în Safa Sporturiloi 
din Constanța a luat sfîrșit eu victo
ria la limită a oaspeților. Cei pești 
3000 de spectatori prezenji la aceasti 
competiție au avut deseori prilejul si 
aplaude fazele spectaculoase oferiți 
de tinerii pugiliști. Cele mai apreciat 
întîlniri și le-au disputat boxerii: Ver 
deș Atila (R.P.R.) — Pap Tiboi 
(R.P.U.) și Ion Marco (R.P.R.) 
Mohdcs Czabo (R.P.U.), primii cîști
gînd întîlnirea la puncte. ALTE RE 
ZULTATE: T. Cocsis (R.P.U.) b. p 
I. Tănase (R.P.R.). S. Gdrgv (R.P.U.) 
b. p. I. Dinu (R.P.R.), I. Crîmpi'i 
(R.P.R,) b. p. I. Kosztolrii (R.P.U.) 
B. Pap (R.P.U.) b. descalificare M 
Dumitrescu (R.P.R.), I. Păunoit 
(R.P.R.) b. p. S. Koroly (R.P.U.), I 
Edocs (R.P.U.) b. p. E. loanos"” 
(R.P.R.), A. Karpati (R.P.U.) b. Ț5 
N. Motoc (R.P.R.), I. Alexandru b p 
A. Szabo (R.P.U.).

Rezultat final 6—5 în favoarea ji. 
niorilor maghiari

T. STĂM A

Ieri la Sofia:

rind însă ei își revin, trec din nou U 
atac și obțin patru cornere consecuti 
ve, rămase fără rezultate.

Spre sfîrșitul meciului se joacă îr 
forță, echipa sovietică fiind cea cari 
inițiază cele mai multe atacuri prin ex
celentul Zaițev. In ultimele minute Me 
treveli și Sokolov sînt pe punctul de r 
egala dar Naidenov apără două ming: 
foarte dificile.

Gazdele au obținut o victorie merita
tă. Ei au fost superiori din punct de 
vedere tehnic, au manifestat mai multi 
inițiativă, au avut momente de domi 
nare mai insistente decît adversarii lor
S-au remarcat Naidenov, Rakarov 
Largov, Kolev (R. P. Bulgaria), Ra
zinski (în ciuda scăpării pe care a a- 
vut-o în prima repriză), Lineaev și 
Zaitev.

Iată clasamentul seriei:

1. U.R.S.S.
2. R. P. Bulgaria
3. R. P. Romînă

4 1 2 1 3:2 4
21 1 0 2:1 3
2 0 1 1 0:2 1

Prin victoria obținută fotbaliștii bul
gari și-au mărit șansele de a ocupa 
primul loc în serie, avînd nevoie de 2 
puncte în cele două meciuri cu echipa 
R. P. Romînă. Dar, teoretic, fiecare 
din cele trei echipe păstrează șanse de 
calificare.

J BERARIU 
At. INOVAN


