
Ș Biblioteca Centrala j 
Regională ? v

| Huncdoara-Deva C

o iw $i sramicna wctbiik i știihței sbwetice 

L fost lansată o navă cosmică 
în greutate de 4.540 kg.!

Comunicat TASS

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA~?~

transmite :MOSCOVA — AGERPRES — TASS
In decursul ultimilor ani, în Uniunea Sovietică se desfășoară lucrări 

e cercetări științifice și lucrări experimentale de construcție pentru pre- 
ătjrea zborului omului în spațiul cosmic.

Realizările Uniunii Sovietice în domeniul creării unor sateliți artificiali 
i Pămîntuhii de mare greutate și mari dimensiuni, experimentarea cu 
icces a unei puternice rachete purtătoare capabile să plaseze pe orbita 
tabilită un satelit în greutate de cîteva tone, au permis realizarea unei 
ave cosmice pentru zboruri de Stingă durată ale otnifai în spațiul cosmic 
i începerea experimentării ei.

LA 15 MAI I960 IN UNIUNEA SOVIETICA A FOST LANSATA 
> NAVA COSMICA PE ORBITA UNUI SATELIT AL PAiMINTULUI. IN 
fAZA DATELOR OBȚINUTE, NAVIA-SATEiLIT A FOST PLASATA, IN 
.ONFORMITATE CU CALCULELE FĂCUTE, PE O ORBITA APROPIATA 
>E ORBITA CIRCULARA LA O ALTITUDINE DE APROXIMATIV 320 
IM DE LA SUPRAFAȚA PAMINTULU1, DUPĂ CARE S-A DESPRINS 
>E ULTIMA TREAPTĂ A RACHETEI PURTĂTOARE. Perioada inițială 

navei-satelit a Pătoruntalui este de 91 de minute. înclinarea orbitei sale 
ață de planul Ecuatoruiluii este de 65 grade. GREUTATEA NAVEI-StATE- 
.IT, FAR A ULTIMA TREAPTA A RACHETEI PURTĂTOARE, ESTE

4 540 KG. PE BORDUL NAVEI-SATELIT ESTE INSTALATA 0 CA- 
HNA ERMETICA PURT1ND O ÎNCĂRCĂTURĂ ECHIVALENTA CU 
ÎREUTATEA UNUI OM ȘI TOT ECHIPAMENTUL NECESAR UNUI 
7ITOR ZBOR AL OMULUI, PRECUM Șl DIFERITE APARATE A GA- 
'.OR GREUTATE, ÎMPREUNA CU SURSELE DE ALIMENTARE. ESTE 
>E 1.477 KG>

Lansarea este menită să încerce și să verifice un sistem de navă- 
atelit care asigură zborul în deplină securitate și ghidarea acestuia, în- 
>arecrea pe Pătnînt și condițiile necesare omului în zbor. Prin această 
ansare s-au pus bazele unei munci complexe de realizare a unor nave 
csmice sigure care sînt menite să asigure zborul omului în Cosmos în 
leplină securitate.

DUPĂ CE VOR FI OBȚINUTE DATELE NECESARE DE PE BOR- 
1I.JL NAVEI-SATELIT VA FI ÎNFĂPTUITĂ DESPRINDEREA DE LA 
iCEASTA A CABINEI ERMETICE, IN GREUTATE DE APROXIMATIV 
,5 TONE. In cazuil de față nu se prevede întoarcerea pe Pămînt a cabinei 
rinetice; după verificarea siguranței de funcționare și după desprinderea 
e ■ava-satelit, cabina, ca și nava-satelit însăși, în baza unei comenzi 
- "6 Pămînt, vor începe să coboare și își vor înceta existența o dată cu 

ntrarea în păturile dense ale atmosferei.
PE BORDUL NAVEI-SATELIT ESTE INSTALAT UN RADIOEMIȚA- 

OR „SIGNAL" CARE LUCREAZĂ PE FRECVENTA DE 19,995 MHZ 
iTIT IN REGIM TELEGRAFIC CIT ȘI TELEFONIC DE TRANSMITERE.

In afară de emițătorul „Signal", pe bordul navei-satel't sînt amplasate 
tistalații speciale de radio pentru transmiterea pe Pămînt a datelor pr.i- 
ind funcționarea aparatelor instalate și pentru măsurarea exactă a ele- 

măsurat a sate- 
curent și al unor

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P, Romîna.
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Reprezentativa de polo a R. P. Romine victorioasă In dubla Întîlnire 
susținută cu selecționata R. P. Ungare—
Reprezemtafiiiva de polo a R. P. Routine a ieșit învingătoare diăi duHa 

întîlnire susținută cu selecționata R. P. Ungare, muiiltiplă campioană olim
pică și europeană. In ambele zile cu același scor (3—2) și de o inairaieră 
care a impresionat pe numeroșii spectatori pr-ezetiți în tnibunele ștrandului 
Tineretului.

campioană olimpică
sive, dublînd în permanență un 
echipier. Pînă la sfîrșitul primei 
prize, nimic de reținut în afară

Sîmbătă: 5—2 (2—1)

începutul jocului este remarcabil.
Jucătorii noștri intră repede în pose

de 
la

lentefor orbitei. Alimentarea aparaturii științifice și de 
ituliil se înfăptuiește cu ajutorul unor surse chimice de 
tăierii solare.

PRELUCRAREA PRIMELOR DATE OBȚINUTE 
SATELIT A ARATAT CA APARATURA INSTALATA 
rUNCȚ!ONEAZA NORMAL. Stațiile de pe Pătnînt fac observații regulate 
supra navei-satelit.

La ora 6,11 (ora Moscovei) nava-satelit a trecut deasupra Moscovei, 
ora 7,38 (ora Moscovei) nava-satelit va trece deasupra Parisului. La 
7,43 (ora Moscovei) nava-satelit va trece deasupra Leningradului. La 
10,36 (ora Moscovei) nava-satelit va trece deasupra New York-ului. 
Nava-satelit va putea fi observată vizual în regiunea orașului VSadi- 

ostok la 15 mai, ora 21,12 în direcția sud-e&t.

DE PE NAVA- 
PE BORDUL El

-a 
ra
•ra

sia balonului (luat de la centru 
Katona) și inițiază primul atac 
poarta lui Boroș. Se acționează cu 
„nerv", dar cu deosebită claritate, pe 
un front larg. Grințescu se remarcă 
pe lateral, lăsînd culoare libere co
echipierilor săi spre poarta lui Boroș. 
Aflat în poziție favorabilă, Kroner 
primește o pasă de la Zahan și în
scrie, jos, în stînga porții, pe sub 
brațul lui Boroș. N-a trecut decit 
1,44 min. și tabela de marcaj arată 
1—0 pentru R.P. Romînă. încurajați 
de gol și de public, jucătorii noștri 
se mențin în atac. Zahan sprintează 
puternic pe aripa stingă (nu-1 vede 
pe Blajec complet singur) și înain- 
tînd fără rost este deposedat de ba
lon. In min. 3,11, Molnar „își face 
Ioc" neregulamentar, trecînd peste 
Kroner și este eliminat. Acționând în 
superioritate numerică, reprezentati
va țării noastre înscrie, imediat, prin 
Grințescu, care trimite plasat, în 
stingă porții: 2—0. Adversarii ripos
tează energic de-a lungul și de-a la
tul bazinului, dar în atac acționează 
șablon, static, trimițînd baloane spre 
Rusoran II sau Konrad II. „înfipți" 
pe linia de 2 m în scopul de a 
„smulge" un „4 m“ sau o elimina
re... Obțin, totuși, o lovitură de colț, 
și apoi, imediat, și un gol. Szabo, a- 
tent la arbitru, îl lasă liber pe Kon-

rad II, care nu se Iasă invitat și în
scrie din apropiere: 1—2. Oaspeții se 
mențin în atac dînd prilej lui M. 
Ștefănescu să rețină, printr-un re
flex, o minge șutată de Rusoran 11.

MM 
w 

. . —. . — ... — da
eliminarea jucătorilor Szabo și Kon
rad II.

După reluare, portarii celor două 
echipe sînt puși la încercare, pe rînd, 
de Katona și Blajec. In min. 1,04. 
Zahan își trece echipa din atac în 
apărare, deoarece la un fault al lui

R. P.
Printr-un reflex extraordinar Mircea Ștefănescu respinge balonul. Fază din meciul 

~ ~ Romină — R. P. Ungară, disputat ieri
Foto: B. Ciobahu

trimite apoi tnAcelași Rusoran II 
bară.

Este rîndul nostru 
atac, dar Boroș respinge balonul tri
mis de Kroner, sus în mijlocul por
ții. In continuare, jocul pierde din 
dinamism. Echipa noastră acționează 
mai prudent, după golul primit, re- 
nunțînd la pătrunderile atît de spec
taculoase și de caracteristice ei. Bă
diță îndeplinește sarcini pur defen-

să inițiem un

Katona răspunde printr-un gest ne*  
sportiv și este eliminat. In superio
ritate numerică, oaspeții își pregă- 
tesc golul și-l înscriu după 40 de 
secunde, prin Pecsey: 2—2. Ca întot
deauna, în asemenea situații, echipa 
noastră își pierde calmul și acțio-t

* vreme admirabilă, un loo de des- 
irare ideal și câteva rezultate de 
>are mondială au caracterizat prima 
a concursului de atletism dotat cu 
•<pa Primăverii”. In fruntea rezulta- 
•r obținute sîmbătă pe Stadionul Re- 
Jicii trebuie să situăm — desigur — 

itura lolarulei Balaș, care la al trei- 
concurs din actualul sezon a marcat 

formanța de 1,80 m. Ștacheta a fost 
tută cu o ușurință caracteristică marii 
istre campioane și cu o „rezervă" de 
timetri, care ne îndreptățește să ere- 
n în realizarea unui nou record mon- 
1. Ea a încercat la 1,8S m și doar 
in a lipsit ca în titlul cronicii de 
i să consemnăm stabilirea unui nou

G. NICOLAESCU ij

(Continuare în pag. a 2-a)
> • IOLANDA BALAȘ 1,80 m DIN PRIMA ÎNCERCARE • MARIA DITI 53,71 m, IAR 
L BIZIM 77,18 m • JUNIORUL EUG. DUCU DIN NOU PESTE 2,00 m • DINAMO CIȘTIGA- 

------------ PENTRU A DOUA OARA A COMPETIȚIEITOAREA

■

mda Balaș a obținut cu 1,80 m cel mai bun rezultat mondial al acestui 
sezon olimpic

record al lumii. Nu ne îndoim câtuși de 
puțin că intr-un viitor foarte apropiat 
Iolanda ne va oferi această mare sa
tisfacție. Oricum, este demn de remarcat 
că înălțimea de 1,80 ni n-a mai fost tre
cuta pînă acum de nici o altă atletă, în 
timp ce Iolanda Balaș, reușește această

'.Foto : M. Valeria' 

performanță (sau mai mult) pentru a.„ 
19-a oară 1

Mult optimism ne inspiră forma con
stant superioară a Măriei Diți, deși an
trenorul său Titus Tatu apreciază că re
cordmana țării nu a atins încă valoa
rea cea mai ridicată din actualul sezon. 
Maria Diți a avut sîmbătă două arun
cări bune : 52,53 m și 53,71 m în mă
sură să-i dpa imbold pentru o muncă 

și mai susținută. Colegul său de pro
bă, Alexandra Bizim, a trecut iarăși do? 
77 metri, rezultat bine cotat la ora ac
tuală în arena Internațională.

Vamoș, Barabaș și Bîrdău au alergat 
zeci și zeci de kilometri în nenumăra
te ședințe de antrenament. Ei au fost 
din nou nodespărțiți și în cursa de sîm
bătă, cînd ordinea a fost stabilită (la 
distanțe miei) abia pe ultima sută de 
metri. Rezultatele obținute de ei sînt 
promițătoare ținînd seamă că este vor
ba de primul lor concurs. Dar cifrele 
puteau fi și mai bune dacă trena din 
prima parte a cursei ar fi foot nuli ra
pidă. Același lucru se poate spune și 
despre întrecerea alergătoarelor pe 
800 m.

Rezultatele tebaice din prima zi t 
BARBAȚI: 100 m: Al. Todirașcu 114» I- 
Măgdaș 11,1; 400 m: I. Savel 49,3; 1.500 
m: z. Vamoș 3:4(4; A. Barabaș 3:48,3; 
D. Birdâu 3:49,C; IU mg; T. Ardeleanu 
15,2 (în serii 15,1»; 3.000 m obst. : 1.
Strzelbiscki 9:01,0; C. Aioanei 9:01,0; 
lungime: A. Samungi 7,02; N. PopovscM 
6,92; r. Meker S,89; prăjină: Z. Szabo 
4,10; M. Dumitrescu 4,10; M. Trandati- 
lov 4,00; Gh. Constantin 4,00; D. Gir- 
leanu 4,00; A. Muțiu 3,90; P. Astafci 
3,M; greutate: C. Crețu 15.35; N. Ivanov 
IS,27; suliță: AL Bizim 77,18; Gh. Po-

R. VILARA 
V. GHIOSB

(Continuare în pag. a

ECHIPA L P. R. PARTICIPĂ IA UN MARI CONCURS POUMPIC
OE PENTATLON MODERN ÎN U.1LSJS.

se poate aprecia că acest concurs 
preolimpic se va desfășura la un. 
înalt nivel tehnic.

In vederea acestui important con
curs echipa de pentatlon modern a 
R. P. Romîne (Dumitru Țintea, Wil
helm Roman, Nicolae Marinescu și 
Gheorghe Tomiuc) părăsește Capita
la -î» cursul dimineții <te astăzi.

La 19 mai va începe la Lvov 
(U.R.S.S.) un mare concurs interna
țional de pentatlon modern la care 
participă echipele Ungariei, Finlan
dei, Poloniei, R.D. Germane și Ro- 
mîniei. Uniunea Sovietică va parti
cipa la întreceri cu mai multe echi- 
pe^ Dată fiind valoarea competitoriloț

Un nou meci de verificare 
a selecționatei divizionare:

12-0 (1-0) cu 1 R C, Saarbriickern
ziie după meciul cu O.FJK. 
selecționata divizionară a

La trei 
Beograd, 
susținut o nouă întîlnire de verifica
re, în compania echipei 1 F. O. Saar- 
brucken din R. F. Germană. Partida 
a fost mai puțin concludentă decît 
cea de joi, deoarece oaspeții numai 
intr-o scurtă perioadă de la începutul 
reprizei a doua au ptts cu adevărat 
la încercare pe selecționabilii noștri, 
in rest fiind evidentă preocuparea for 
de a limita scorul. Acest lucru, de alt
fel, le-a reușit căci cu cinci minute 
înainte de finalul meciului tabela de 
afișaj riu arăta decît 1—0 pentru e- 
chipa noastră, rezultat care îi mul
țumea pe deplin pe oaspeți.

Dar, dacă acest scor minim s-a 
menținut atîta timp, explicația reu 'tre
buie căutată numai în apărarea su- 
pra-numerică a lui I F. <3. Saarbru- 
cken, ai — fără îndoială — și în fap
tul că echipa noastră n-a mai reeditat 
jocul din meciul cu O.FJ<. Beograd, 
nici măcar în atac, unde se părea că' 
nu mai avem nici un fel de probleme. 
Nu e însă vorba numai de o fluctuație 
de Ia un meci la altul, ci am putut 
constata ieri chiar diferențe frapante 
de joc în decursul aceleiași reprize. 

Golul al doilea a consfințit, oriCTim, 
superioritatea formației noastre și a 
readus în tribune calmul și încrede
rea că selecționata noastră poate dai 
mai mult decît a arătat ieri în ceai, 
mai mare parte a jocului.

In primele minute ale partidete echte 
pa noastră atacă, lăsînd impresia că 
va marca dintr-un moment în altuL 
Atacul însă dovedește că nu prea 
știe să se descurce în fața, unei «- 
chipe preocupată «nai mult de apă*  
rare (și să nu se uite că și echoik

JACK BERARII?
RADU URZI0EANW

(Ponlinuare in pag. (b S-tr)
------—--------------- ■»

Turneul echipei P.U.C. Parts
în țara noastră

La invitația Federației Romine <k» 
rugbf, eahlpa franceză P.U.C. Paris, 
va susține un turneu în țara noastră. 
Primul meci va avea loc la Bucu- 

xrești, la 22 mai, cînd P.U.C. Paris 
va întâlni selecționata de rugbi a 
ițării, care se pregătește pentru întâi— 
;nirea cu „15“-le Franței (5 iunie).
In cel de al doilea meci, P.UjC. Pa
ris va întîlni la Cluj — la 25 mai! 
— formația Știința din localitate.

CICLISTUL ION IONITA A 
DOBORIT RECORDUL TARII 
LA PROBA DE 400 m LANSAT 
(Citiți amănunte în pag. a 5-a) ț



L O

Progresul a întrecut din nou 
cu 3-2 pe

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11,
12.

Dinamo
Reprezentativa R. P. Romine victorioasă în dubla întilnire

F BUCUREȘTI s Progresul—Dinamo 
3-2 (13-15; 16-14; 10-15; 15-10; 15-7) 
Victoria a revenit — pe merit — for- 
mației Progresul care, pe lingă forța 
-de atac superioară dinamoviștilor, a a- 
vut și rezerve mai bine pregătite decît 
«ele de la Dinamo.

Remarcăm forma bună a lui Roman 
Țeare, pe parcursul celor 5 seturi a 
avut însă și unele momente în care 
părea că a abandonat lupta), Miculescu

Știinta Cluj
C.C.A.
Știința Timișoara 
Tractorul Or. Stalin 
Victoria București 
Jiul Petroșani 
Știința Galați 
Constructorul Buc. 
Politehnica Or. Stalin

20 15 5 53:32 35
10 10 40:40 30
9 12 40:43 30

10
9
6
4
3
3

20 
21
20
20
19
21
20
20

10
11
13
17
17
17

37:10
40:45
32:45
23:56 
23:55
18:55

30
29
25
25
23
23

Feminin

• ORAȘUL STALIN : Voința 
namo București 0—3 (8. 7. 13). Jocul

_ Di-

(Păunoiu, simbătă cel mai bun jucător de la Dinamo, în plină acțiune. (Fașă din 
meciul Progresul — Dinamo 3—2),

Foto:
Pro-gresul), Păunoiu (cel mai bun de 

cpe teren) S. Mihăilescu (Dinamo).
M. T.

• PETROȘANI: Jiul—Victoria Bucii- 
te ști 3—2 (15—10, 15—7, 13—15, 7-15. 
■J5—-6). Joc frumos, cu faze spectacu
loase în special în al treilea și ai pa
trulea set. (I Tudor-coresp.).

• ORAȘUL STALIN : Tractorul — 
IRapid București 0—3 (0, 8, 8). Cam
pionii au cîștigat mai ușor decît se aș
teptau. ’fci au început puternic, au 
condus cu 9—1 în primul set și cu 
8—0 în doilea. In al treilea, Trac
torul a avdt avantaj la început (6—1) 
însă localnicii au scăzut ritmul și — în 
"Continuare — au comis numeroase gre- 
.șel i. (V. Secă reanu-coresp.)

O CLUJ, Știința — Știința Galați 
-3—0 (8, 6, 13). Cei aproape 2000 
de spectatori au fost mulțumiți de 
calitatea jocului. Știința Cluj a cîști
gat pe merit ; clujenii au jucat spec
taculos atît la fileu cît și în linia a 
doua. Oaspeții au avut o comportam 
bună în special în ultimul set. (A. 
Dimitriu-coresp.

® Alte rezultate: , 
•Constructorul Buc. 3—0 (3, 
'C.C.A.—Politehnica ~

*3—0 (7, 7, 9).
CLASAMENTUL

20 19
19 17
20 15

Știinta Timișoara—
10, 9).

StalinOrașul

!i i '
VI- -r —________
1 2. Progresul București 
7'3. Dinamo București

Rapid București

Dinamo București

1
2
5

59:14
54:22
54:26

39
36
35

Hîpism
f TWIEKCURI ALERGĂRI DE TRAP

Tn programul alergărilor dc trap dc miercuri 
<48 upă-amiaza caii dc trei ani sînt repartizați 
‘In. șase din cele șapte probe ale reuniunii. Ei 
■fși apără șansele alături dc elementele vîrst- 
>»ice. Caii .de 4 ani și mai sus au la dispozi
ție o întrecere pe 1700 metri. Cursa se anun
ță deschisă.

Participă: 1.700 Sînziana (Toderaș I.), Vino
vata (Stănescu C.), 1.720 Florida (Crainic Tr.), 
□vona (Ichim. G.), 1740 Hermes (Mihăilescu
2S.), l'ănjîios (Solcan G.), Garoafa (Opache S.), 
.1760 Novac (Dinu Tr.), Taifun (Moldovan 

*Gh.% Tic (Szabo A).
SIMBATA LA TRAP

Jn alergările dc trap disputate «îmbată 
băltăreț a cucerit o victorie mult apreciată. 
.JParcurgjînd kilometrul în 1’24,9, el a dispus de 
-sZădtif și Succes.

REZULTATELE TEHNICE
J. 'Mina (Teofit St.), Dura, Handa. Cota: 

^,60 lei — 54,30 lei.
II. Horațiu (^opescu Gh.), Nerva, Rigolctto. 

Cota: 19,20—92,50—295,30 lei.
--Ordine triplă: 824,39 lei.
III. Vișcu (Marcu Tr.), Zori dc Zi, Gingis 

Coti: 4,90—19,70—208 lei.
IV. Băltăitț (Tauase Gh.), Zăduf, 

«Cota: 3,50—36,60—77,40 lei. Ordine 
□ 44.20 lei.

V. Eronin (Mihăilescu), Vîrtej VI, 
’Cotă;

VI. 
♦’Cota: 
□ci.

Vili. Rușcțu (Szabo Al.), Orient II, Blam. 
<Jota: 4,80—23.20—15,20 lei

DUMINICA LA GALOP
Debutul cailor de doi ani a lăsat o bună 

impresie. Concurcnții au fost prezentați în 
perfectă condiție fizică și au efectuat un 
•parcurs corect. Timpul de 0,50 este satisfa- 
• cător. Lupte susținute s-au înregistrat în cele
ilalte alergări.

REZULTATELE TEHNICE
î. Libelula (Huțuleag V.), Coronița, Nia

gara. Cota: 1,40—2,10 Ici.
II. Meduza (Muth N.), Alama, Bucuria. Cota: 

.*,70—21,90—4,40 lei. O-rdinc triplă: 265,70 lei.
III. Sputnic (Lazăr Gh ), Bolid, Picup. Cota: 

i<6,60—15,20—38,70 lei.
IV. Rozica (Soare Gh.), Ogar, Vampir. Cota; 

-4,40—26,10—49,70 Ici. Ordine triplă: 192 lei.
V. Jugastru (Ghiță A.), Fulger, Simplon. 

Cota: <8.30—34,90—71,10 Ici.
VI. Micuța (Huțuleag V ), Nușa, Arthur II. 

♦Cota: 2,20—21,10—16,40 lei.
VIL Graur (Botescu St.), Snop, Crainic, 

1,90-10,20—10,20 lei. ‘

Succes- 
triplă*

Demon. 
6,20—2.4,20—53,80 ' lei.
Priveliștea (Oană 1 ), Adrian, Hoțu, 
2,10—46,20—86,60. Ordine triplă: 621

susținută cu selecționata R. P. Ungare campioană olimpică
(Urmare din pag. 1)

șuturi 
uzură, 
și de

nează dezorganizat. Urmează 
și pase imprecise, un joc de 
confuz, lent — și de o parte , 
cealaltă. In min. 16,34 Szabo și Ru- 
soran II sînt eliminați. Cu 2 minute 
înainte de sfîrșit — de joc efectiv 
•— echipa noastră trece din nou în 
atac, forțează victoria și o obțin prin 
punctul înscris de Zahan (min. 
18,48) care a preluat în poartă, o 
pasă primită de la Blajec.

Julien Bauwens (Belgia) a con
dus excelent formațiile:

R.P. ROMINA: " 
Bădiță, Zahan ■— 
Grințeseu, Szabo.

R.P. UNGARA:
Katona — Molnar — Konrad II, Ru- 
soran II, Felkay.

Meciul dintre selecționatele secun
de ale Romîniei și Ungariei s-a sol
dat cu victoria oaspeților. Scor: 6-1 
(4-1) prin punctele înscrise de Ka- 
nizsa (3), Karpati (2), Koncz și, 
respectiv, Simon.

In deschidere,

M. Ștefănescu — 
Blajec — Kroner,

Boroș — Pecsey,

B. Ciobanii 
în ultimul set,
4 jucătoare de

a fost echilibrat doar 
cînd Dinamo a folosit 
rezervă. (V. SecăreatMi — corcsp.)

• BUCUREȘTI: Rapid — Progresul 
Tîrgoviște 3—0 (8, 14, 2). în ciuda 
scorului sever de 3—0 ou care au 
pierdut, tîrgovișdencele au relizat un 
joc frumos. In primul set ele au con
dus cu 8—2, iar în al doilea cu 13—5 
și 14—8.

• CONSTANȚA: Petrolul — Voința 
Sibiu 3—0 (8, 10, 10). Petrolistele au 
obținut o victorie pe deplin meritată. 
Au muncit mai mult decît adversarele 
lor și au fost foarte eficace la fileu. 
In plus, au reaSizat multe puncte di
rect din serviciu (Kaminski a „făcut" 
10 puncte direct din serviciu în setul 
al doilea 1). (E. Petre — coresp.)

• CLUJ : Știința Cluj — Progresul 
București 3—2 (15—7, 15—5, 14—16. 
9—15, 15—8). Diipă ce 'au condus cu
2— 0 la seturi, studentele au privit jo
cul cu ușurință, htoru de care au pro 
fitat jucătoarele de . la Progresul, care 
le-au cîștigat pe următoarele două. Ul
timul set marchează din nou o reve
nire a echipei locale. (A. Dimitriii — 
coresp.)

• GLUT : G S.M. — C.P. București
3— 0 (12, 7, 2). Joc spectaculos în 
special îri primele două seturi. Ambele 
echipe au fost aplaudate în repetate 
rînduTi pentru numeroasele faze spec
taculoase. A. Dimitriu — coresp.)

• TIMIȘOARA : Știința — Metalul 
București 
n-au opus 
— coresp.

0—3 (5, 5, 6). Studentele 
nici o rezistentă. (A. Gross 
regional)
CLASAMENTUL

1. Dinamo București 21 21 0 63: 5 42
2. Rapid București 21 20 1 60:11 41
3. C.S.M. Cluj 21 17 4 55:18 38
4. C. P. București 21 13 8 47:35 34
5. Știința Cluj 22 11 11 40:45 33
6. Metalul București 21 10 11 40:40 31
7. Voința Or. Stalin 21 8 13 34:48 29
8. Voința Sibiu 21 7 14 31:48 28
9. Progresul București 21 7 14 30:47 28

10. Progresul Tîrgoviște 22 6 16 26:57 28
11. Petrolul. Constanța 21 5 16 29:49 26
12. știința Timișoara 21 2 19 9:61 23

Progresul Buc. •— 
Lokomotiv Karl Marxstadt: 8-3 (3-1).

★
DUMINICA: R.P. Romînă — R.P. 

Ungară 3—2 (1—2). După experiența 
nereușită din ajun, Lemhcny a intro
dus în echipă pe Karpati, Kanizsa, 
Domotor, toți trei cu forțele nechel- 
tiutc, deoarece simbătă au evoluat în 
reprezentativa secundă. Era necesară 
o victorie pentru reabilitarea campioa
nei olimpice; o victorie care, după 
cum începuse jocul, se și contura... 
Intr-adevăr, în min. 5,32 tabela de 
marcaj arată 2—0 pentru campionii 
olimpici, prin punctele înscrise de D6-

motor (prima dată în superioritate nu
merică, prin eliminarea lui Kroner și 
a doua oară prin același Domotor, din 
lovitură de la 4 m). Partida se află 
abia Ia sfîrșitul primei pătrimi, dar 
handicapul de două goluri pare foarte 
greu de remontat. Dar reprezentativa 
țării noastre se dovedește a fi o echi
pă matură și preia inițiativa. Grin- 
țescu tentează pe Boroș, însă mingea 
trimisă puternic întîlnește bara. în min. 
7,40 Karpati este eliminat, iar 6 se
cunde mai tîrziu Kroner înscrie spec
taculos, preluînd o pasă de la Grin- 
țescu. Cu scorul de 2—1 în favoarea 
oaspeților se încheie prima repriză. La 
reluare, jucătorii noștri inițiază un a- 
tac periculos; Bădiță îl servește pe 
Zahan și șutul acestuia este deviat de 
Boroș în corner. Ambele echipe folo
sesc uh marcaj strict „om la om" din 
cape cauză se înregistrează și nume
roase faulturi. J. Bauwens elimină mai 
întîi o „pereche", Hevesi și Grințeseu 
iar apoi pe Domotor. Cu superioritate 
numerică de partea echipei noastre 
Zahan șutează necruțător din apro
piere și mingea se oprește în plasă: 
2—2. Campionii olimpici 
puternic., 
dar unul 
jec, care 
gea este 
de teren 
momentul 
de atac în fața porții lui Boroș. Deși 
păzit de Domotor, Grințeseu reușește 
să-l păcălească și să înscrie imparabil 
la colț. Este 3—2 pentru reprezenta
tiva țării noastre 1 Urinează minute de 
mare tensiune, în care nici una din 
formații nu reușește să construiască

ripostează 
construiesc cîteva atacuri, 
din ele se „sparge" de Bla- 
interceptează splendid. Min- 
jueată în jumătatea noastră 
și ajunge la Grințeseu în 
în care acesta se afla vîrf

vreo acțiune periculoasă. Se înoatl 
mult, In dorința de a intra în posesii 
bolanului, oaspeții faultează des. L; 
un moment dat, Grințeseu este depose 
dat de balon prin fault, arbitrul ni 
dictează nimic și jucătorul nostru iș 
împiedică tot prin fault adversarul di 
rect să continue sprintul. Arbitrul î 
elimină din joc. Au mai rămas doui 
minute de joc efectiv, timp suficien 
pentru ca rezultatul să mai poată f 
modificat. Oaspeții acționează nervo: 
și trimit mingea în bară prin Domo 
tor. înfrăți în posesia balonului, juca 
torii noștri au din nou victoria îl 
mîinilc lor ; înoată de-a lungul și de-, 
latul bazinului, urmăriți ca o umbri 
de adversari. Cu 20 sec. înainte d 
sfîrșit, echilibrul numeric este resta 
bilit, deoarece și de la oaspeți est 
eliminat un jucător: Konrad. Pînă 1. 
fluierul final nu se mai întîmpla ni 
mic deosebit, așa îneît pe tabela d 
marcaj rămîne scris : 3—2 pentru Ro 
mînia. J. Bauwens (Belgia) a condu 
bine echipele : R.P.R.: Ștefănescu - 
Bădiță, Zahan — Blajec — Szabe. 
Grințeseu, Kroner; R.P.U. : Boroș - 
Ilevesi, Mayer — Konrad II Ka 
nizsa, Domotor, Karpati.

Reprezentativa secundă a R.P. Un 
gare a obținut victoria și în cel de i 
doilea joc, întrecînd selecționata s< 
cundă a R.P. Romine cu .5—1. A 
marcat: Rusoran II (2), Moină, 
Koncz, Pocsik, de la învingători ; 
Alexandrescu (din 4 m) de la învinș 

In deschidere, Lokomotiv Karl ty-r, 
stadt — Rapid Buc. 6—3.

Chîmia Făgăraș a devenit campioană republicani
«44

Titlul de campion 
handbal în întrecerea 
culine a fost decis ieri dimineață pe 
stadionul Dinamo, la capătul intllnirii 
dintre cele două fruntașe ale clasa
mentului : ChintJa Făgăraș și Dinamo 
București. După cum am mai arătat, 
dinamoviștilor le era necesară în acest 
meci o victorie la o diferență de cel 
puțin 6 goluri pentru ca să îmbrace 
tricourile de campioni. Ei n-au reu
șit acest lucru, terminînd învingători 
la o diferență minimă: 11—10 (4—3).

Dc la bun început trebuie șă recu
noaștem că handbaliștii de la Dinamo 
București nu aveau o sarcină prea 
ușoară. Chimia Făgăraș demonstrase 
cu prisosință că merită pe deplin pri
mul loc în clasament, astfel că era 
greu dc prevăzut ca, într-o întrecere 
directă, victoria să revină formației 
Dinamo hi o diferență atît de marc, 
începutul partidei părea însă să in
firme acest lucru. După ce au des
chis scorul, jucătorii din Făgăraș, 
mîșcîndu-se prea lent, au fost depă
șiți dp rapiditatea și dîrzenia cu care 
dinamoviștii luptau pentru fiecare 
minge. Scorul ajunsese 4—1 pentru 
Dinamo, în timp cc făgărășenii, foarte 
nervoși, ratau situații clare, printre 
care și nu mai puțin de 3 lovituri 
de la 14 m 1 Spre sfîrșitul primei re
prize soarta meciului a fost însă de
cisă. Cum s-au petrecut lucrurile ? 
Apărarea „om la om" a echipei Dl-

deși Dinamo București a învins-o ieri cu 11-10
republican de 
echipelor mas-

poată interveni — 
pentru echipa sa.

mai acționat la 
primele minute și

Păunescu (6) ți Blaga urmăres 
pe atacantul făgărâșan Chiujdea, care va înscri 

Foto : Th. Roibu

Din nou apărătorii dinamoviști au fost depășiți, 
fără să mai 

un nou gol

namo nu a 
precis ca în 
ceasta cauză atacanții de la 
și-au depășit mereu adversarii 
în primul minut al reprizei secunde 
scorul devenise egal: 4—4, iar din
acest moment cei care au avut ini-

fel de 
din a- 
Chimia 
direcți.

Rezultate de valoare în cadrul „Cupei Primăveriia

(Utmare din pag. 1)

pescu 68,16; A. Demeter 65,37; I. Cristea 
«1,22; ciocan: N. Răscănescu 58,93; C. 
Drăgulescu 55,22; FEMEI: 100 in: Cr. 
Maksay 12,7; I. Knobloch 12,8 (12,7 în 
scrii). In preliminariile cursei G. Rădu- 
ldscu — în virstă de numai 13 ani — a 
alergat distanța în 12,9 sec. ; 800 m : 
FI. Grecescu 2:12,3; El. Teodorof 2:14,4; 
G. Dumitrescu 2:19,3; 80 mg : L. Jung 
11,9; Fi. Stancu 12,2; A. Sîrbu 12,5; S. 
Grosu 12,6; înălțime: I. Balaș 1,80 m 
(1,60 m, 1,70 m, 1,76 m și 1,80 m au fost 
trecute din prima încercare); A. Mihăi- 
lescu 1,52; S. Dăscălescu 1,52; greutate: 
A. Coman 14,69; E. Scherer 13,31; *
Gurău 12,78; suliță: M. Diți 53,71.

întrecerile din ziua a II-a a con
cursului au fost influențate într-o oare
care măsură de vînlul care a bătut cu 
intermitență din față, crescînd în in
tensitate către seară.

O luptă pasionantă a oferit-o, săritura 
înălțime, „Dțuelul” Diicu-Porumb ș-u

A.

A.

rezolvat la 2,00 m cu victoria junio
rului, oare și-a egalat recordul republi
can. O mare surpriză : victoria lui Bir- 
dau în cursa de 5.000 m. Timpul rea
lizat de el ar fi putut fi și mai bun 
dacă pe parcursul cursei ar fi ieșit de 
cîteva ori la conducere, mai ales pe por
țiunile cu vînlul în față.

A doua victorie în concurs a repur
tat Florica Grecescu sosind prima în 
cursa de 400 ni cu un timp valoros. 
In rîndul rezultatelor bune trebuie să 
consemnăm performanțele realizate de : 
Lia Manoliu, Olimpia Cataramă. Maria 
Pândele, Zoltan Vamos, Virgil M anoles* 
cu, Sorin loan și mai ales cel al măr
șăluitorului JZ/e Popa.

Rezultatele din ziua a II-a BAR- 
BAȚI : 200 m: St. Dobay 22,5; I. Savcl 
23,0; 800 m.: Z. Vamoș 1:51,0 ; St. Mihaly 
1:53,6; A. Barabaș 1:53,6; St. Beregszaszi 
1:55,7; Gh. Bogheanu 1:56,3; 5000 m. D. 
Birdau 14:35,6; C. Grecescu 14:47,6 ; I,

Veliciu 15:02,6;
V. 
C. 
Gh. Stânei 55,9 
I. Popa 
Răcescu 

S. Ciochină 14,61

I .Pricop 15:02,6; Ov. Lu- 
Weiss 15:05,6; 400 mg: I. 
Tontsch 55,6; V. Geor-

10 km marș 
46:31,8; I. Baboie 
48:31,6; triplu: S.

O. Visco- 
2. DUCU 2,00 — 
juniori egalat;

pu 15:04,2; 
Savel 54,2 
gescu 55,6 
pe pistă: 
47:10,6; II. 
loan 15,16; _____
poieanu 14,52; înălțime: E.  ------ ”
record republican de j______  _o_____
C. Porumb 2,00; X. Boboc 1,90; disc : V. 
Manolescu 49,07; R. Coveianu 46,12; 
4x100 m: r:_____ ‘ ‘ ------------
Cr. Maksay 26,8;
FI. Grecescu 57,9, 
Cuțui 59,9; lungime: M. Pândele 5,55 
Bclmega 5,48; L.
Manoliu 48,25; Ol. 
Barbu 41,54; 4x100
București 51,8.

CLASAMENTUL
ECHIPE: 1. Dinamo 511,5 p; 2. Ști
ința București 435,5. p; 3. C.C.A. 284 
p; 4. Metalul 172 p; 5. C. S. Șco
lar 168 p; 6. Știința Cluj 134 p 
etc, ,

49,07; R. Coveianu
Dinamo 43,0; FEMEI 200 m : 

I. Knobloch 27,7; 400 m: 
; El. Teodorof 58,8; M.

v. 
L. 
N.

Neța 5,39; disc 
Cataramă 45,80 
m: C. Sp. Școlar

GENERAL PE

țiaiiva au fost oaspeții. Ei au conrh 
tot timpul, lăsînd impresia ,că vi 
cîștiga întîlnirea. Dar, o victorie 
echipei Chimia însemna locul... 1 
pentru Dinamo. Așa că în ultime 
minute, cînd scorul era 10—8 în f 
voarea oaspeților, trei „bombe" ale 1 
Hnat au adus victoria cu 11—10 d 
namoviștilor. Și cu aceasta, Chim 
Făgăraș a cîștigat titlul dc ecliij 
campioană pe anul 1959/1960.

Acest succes al handbaliștilor d 
Făgăraș este meritat. Chiar și în j 
cui de ieri ei au probat în mod ev 
dent acest lucru. Apărarea a doved 
multă mobilitate, iar atacul a acțion 
larg și bazîndu-se pe acțiuni indiv 
duale, a reușit să depășească apărart 
„om la om" a dinamoviștilor.

Autoritar și atent arbitrajul 1 
Mircea Ponoran (Timisoara).

DINAMO BUCUREȘTI : Rcdl (Bi 
golea) — Ristoiu, Bădulescu, Cova
(2) , Iliescu, Păunescu — Costache 1 
Popescu, Hnat (4), Ivănescu (1), Co 
tacho I (4) (Blaga).

CHIMIA FĂGĂRAȘ : Radu — Țiț 
(1), C. Șelarii, Liehn. C. Martir 
Richter — Chiujdea (2), Schneidi
(3) , Graef, Tischler (3), ■ Bîncla (1 
(Lupescu).

în celelalte partide disputate ie 
s-au înregistrat următoarele rezultați 
Rapid București — Tehnometal Tim 
șoara 19—14 (9—7) ; C.S.M. Reșița - 
C.C.A. 12—15 (7—7); Victoria Jin 
bolia — Dinamo Orașul Stalin 10— 
(5—4) ; C.S.M.S. Iași — Voința S 
biu 7.-5 (5—4),



CLISM

Ieri, pe ve’odrom

ION IONIȚĂ A DOBORÎT RECORDUL ȚĂRII 
LA PROBA DE 400 m. LANSAT

Ieri in categoria B
SERIA 1 '! SERIA A Il-A

Rezultatele Rezuâteteta

Ia fotbal
SER IA A I fl-A

Rezultate Ie

Iubitorii Ciclismului din Capitală au 
asistat duminică dimineața la primele 
întreceri pe pistă din acest an. Des
chiderea oficială a noului sezon a pri
lejuit un reușit spectacol oferit de par
ticipants la cea de-a IlI-a ediție a 
■„Cupei’ F.R.C". Primele confruntări 
ale celor mai buni pistarzi din țara 
noastră — desfășurate pe velodromul 
Dinamo — s-au încheiat cu rezultate 
care lasă să se întrevadă realizarea 
unor performanțe superioare în ac
tualul sezon.

ION IONII'A
De la bun început trebuie subliniat 

îndeosebi rezultatul obținut de Ion lo
niță la proba de 400 tu lansat: 25,6 
sec., timp care reprezintă un nou re
cord al R.P.R. (vechiul record îi apar
ținea tot lui Ion loniță cu 26,3 sec.). 
Ion loniță a închinat această perfor
manță celui dc-al 111-lea Congres al 
P.M.R. „Sînt fericit ne-a spus 
maestrul sportului, Ion loniță — că 
pot să mulțumesc in acest fel parti- 
duliTi, care ne-a creat cele mai bune 
condiții pentru practicarea ciclismului. 
Ală angajez să muncesc sirguincios 
pentru a realiza noi și noi performan
țe de valoare."

Ațerită să remarcăm șt comportarea 
alergătorului dinamovist Petre Tache,

care în sferturile de finală ale probei 
de viteză a înregistrat 12.5 sec., timp 
destul de bun pentru început de se
zon. De fapt, acești doi alergători — 
membri ai lotului olimpic — au fost 
animatorii principali ai concursului. 
Ei att avut însă adversari puternici 
în persoana tinerilor cicliști Stan Du
mitru, Virgil lordache, Simion Ariton, 
Silviu Duță și Nicolae Grigore.

Iată „fiimul" probelor. La proba de 
400 ni lansat au concurat 18 alergă
tori. Pînă la evoluția lui Ion loniță 

.-— ultimul pe lista de start — cel mai 
bun timp fusese realizat de Dumitru 
Stan : 26,1 -sec. In vervă deosebită. 
Ion loniță a realizat 25,6 sec, și a 
ocupat primul loc în clasament, urii1.it 
de Dumitru Stan, Silviu Duță (26.5 
sec.), Constantin Voicu (26,6 sec.), 
Mihai Voinescu (26,9 sec.) ele.

Foarte spectaculoasă a fost proba de- 
viteză. Revelația ei : tiiiărul Virgil 
Iordache. El a reușit surprinzătoarea 
performanță de a elimina pe rîrtd pe 
Vasile Oprea și Constantin Voicu, ca- 
lifieîndu-se astfel în finala probei, îm
preună cu Pofte Tache. Acesta a ocu
pat primul loc în clasament, urmat în. 
ordine de V. Iordache, Ion loniță și 
C. Voicu. Proba de eliminare a fost 
cîștigată de Ion loniță, care în ulti
mele ture a avut ca adversari pe 
Dumitru Stan, M. VoineScu, D. Ro
tari'., S. Ariton, Adrian Tănase, cla
sați în această ordine în clasamentul 
probei. lată clasamentul general după 
trei probe: 1. Ion loniță (Voința) 
5 p. — câștigător al celei de a lll-a 
ediții a „Cupei F.R.C." : 2. Stan Dumi
tru (CcC.A.) 10,5 pî 3, Constantin 
Voicu (C.C.A.) 15 p; 4. Petre Tache 
(Dinamo) 19 p; 5. Mihai Voinescu 
(Dinamo) 19 p.

In afara programului „Cupei F.R.C." 
a mai avut loc o probă „italiană", 
cîștigată de echipa C.C.A., precum și 
o cursă de semi fond care a revenit 
reprezentantului C.C.A., Silviu Duță, 
evadat din pluton după 28 ture. El a 
acumulat de-a lungul celor 50 ture 
35 p. fiind urmat în clasament de 
Stefan Poreceanu (Victoria) 21 p, N. 
Grigore (C.C.A.) 12 p, V. Iordache 
(Dinamo) 11 p.

TR. IOANIȚESCU

C.S.M.S. Iași — Foresta Fălticeni 
6—0 (5—-6)

S.N.M. Constanța — C.F.R. Paș
cani 1—I (I—0)

C.S.M. Rădăuți — Dinamo Suceava 
2—2 (1—1)

Unirea Focsani — Victoria Buzău 
0—0

Gloria Bistrița — Prahova Ploești 
2-2 (1-0)

Rulmentul BJrlad — Dinamo Galați 
4—0 (2—0)

Știința București — Unirea Iași 
0—0

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S, -Iași <l) 20 16 2 2 64:18 34
2. D namo Galați (2) 20 14 2 4 46:24 30
3. Știința București (:j) 20 9 5 6 42:20 23
4. Dinamo Suceava (4) 20 7 7 6 29:29 21
5. Prahova Ploești (5) 20 G 8 6 34:31 20
6. Rulmentul. Bîrlad (E) 20 9 2 9 21:32 20
7. Unirea Iași (6) 20 7 5 8 23:24 19
8. S.N.M. Const. (7) 20 6 7 7 25:28 19
9. Foresta Fălticeni (9) 20 6 6 8 21:38 18

10. Glor a Bistrița (10) go G 5 . 9 25:27 17
11. C.F.R. Pașcani (12) 20 5 6 9 20:30 16
12. Unirea Focșani (11) 20 3 10 7 22:37 16
13. Victoria Buzău (13) 20 4 6 10 23 ;33 14
14. C.S.M. Rădăuți (14) 20 5 3 12 21:48 li

ETAPA VIITOARE : I)inian IO Galați
— Știința București, Gloria Bistrița—' 
C.S.M.S. Iași, Prahova Ploești — Rul- . 
mcntiil Bîrlad, Dinamo Suceava —
Unii ea Focșani, Unirea Iași — C.S.M. 
Rădăuți, Victoria Buzău — S.N.M. 
Constanța, Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani.

Știința Craiova — C.F.R. Timisoara
3— 0 (1—0)

Metalul Otelul Roșu — Carpati Si
naia 3—1 (1 — 1)

Metalul București — Dinamo Obor 
0—3 (0—<2)

Stiinta Timișoara — C.S.M. Reșița
4— 1 (2—0)

Flacăra Moreni — Drubeta T. Se
verin 8—2 (5—1)

Dinanio Pitești —■ C.S. Craiova
4—0 (3—0)

Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgo- 
viș'te 2—0 (2- 0)

CLASAMENTUL

1. Știința Tim soara (1) 20 13 3 4 41:17 29
2. Dinamo Obor (2) 20 12 2 6 35:26 26
B. Poiana Cîmpina (4) 20 9 5 6 25:21 23
4. Flacăra Moreni (5) 20 11 1 8 35:32 23
5. Dinamo Pitești (6) 20 9 4 7 31:32 22
G. C.F.R. Timișoara (3) 20 8. 5 7 31:21 21
7. Știința Craiova (7) 20 9 3 8 27:23 21
8. Metalul Tirgov sto (8) 29 8 2 n 24-35 18
9. C.S.M. Reșița (!î) 20 7 3 10 37:35 17

10. Metalul Buc. XU) 20 8 1 11 2ji:31 17
11.. Drubeta Tr. Scv. (10) 20 6 5 9 27:35 17
12. c. S. Craiova (12) 20 6 5 9 22:37 17
13. Meta'ul O. Roșu (13) 20 6 4 10 28:40 16
14. Carpați Sinaia (14) 20 5 3 12 24:37 13

• ETAPA VIITQARE: Carpați Sinaia
— Dinamo Obor, Drubela -T. Severul
— Știința Craiova, C.F.R. Timișohra— 
Poiană Cîmpina, .Metalul .Tirgoviște — 
Metalul Oțelul Roșu, C.S.M. Reșița
— Dinamo Pitești, Metalul București — 
Flacăra -Moreni,-C.S» Craiova — Știiu-- 
ța Timișoara.

C.F.R. Cluj — C.S. Tg. Mureș 0—0
C.S.M. Baia Atare — C.F.R Arad 

4—1 (2—0)
Corvinul Hunedoara — Tractorul

Orașul Sialin I — 1 (0—0)
A.M.E.F.A. Arad — Rapid Cluj 0—2 

(0-0)
C.S. Oradea — A.S.A. Sibiu 3—0 

(1-0)
Induslria Sîrinei C. Turzii — Chimia 

Făgăraș 3—1 (1 — 1)
Gaz Metan Mediaș — Recolta Cărei 

0—0
CLASAMENTUL .

1. Corvinul lluned. (1) 20 11 7 2 41:16 23
2. C.S.M. Baia M. (?) 20 11 6 3 45:19 2?
3. C. S. Oradea (3) 20 10 4 6 33:25 24
4. Tnd. Sîrmei C. T. (5) 20 7 8 5 34:27 22
5. A.S.A. Sib;u (4) 20 5 11 4 31:23 21
6. C.F.R. Cluj (7) 20 9 2 9 28:24 20
7. Rerolta Cărei (8) 20 7 6 7 29:33 20
8. A.M.E.F.A. (6) 20 8 4 8 19:23 20
9. Rapid Cluj (11) 20 6 6 8 22:30 18

10 Gaz. Metan Med. (9) 20 5 8 7 22:31 18
11. Tract. Or. Stalin (10) 20 5 7 8 22:22 17
12. U.S. Tg. Mureș (12) 20 7 3 10 18:36 17
13 -Chimia Făgăraș (13) 20 6 2 12 25:45 14
14. C.F.R. Arad (14) 20 4 4 12 16:31 12

ETXPA’VIITOARE': Tractorul Ora
șul Stalin — Ind. Sîriiliei C. Turzii; 
C.S. Tg. Alttrcs — Ggz Metan Me
diaș: C.F.R. Arad —^'t.F.R. Cluj: 
A'.S.'A. Sibiu — C.S.M. !Baia Mare; 
Rapid Cluj — Corviiud Hunedoara; 
Recolta Cărei ■— C.S. Qțfdca ; Chimia 
Făgăraș — A.M.E.F.A.' "

Citiți!amănunte-asupra jocurilor eta
pei de ieri în numărul nostru de inline.

lin nou meci de verificare al selecționatei divizionare:
2-0 (1-0) cu 1 F. C. Saarbriicken

(Urmare din pag. I)

’slovacii — fiind vorba de un meci 
în deplasare — vor juca, probabil, 
’a fel...). In Ioc să deschidă jocul, 
înaintașii noștri sînt mereu peste ad
versari, îi hărțuiesc, dar nu le des
tramă i dispozitivul defensiv. Dimpotri
vă, e suficient un singur atac al 
oaspețilof, condus de Vollmar, pentru 
ca această acțiune, conjugată cu o 
greșeala a Iul Soare, să-l pună pe 
Zăgel în situație de a marca. Mingea

rii noastre, care nici în acest meci 
n-a fost destul de -sigură. Atacanții 
de la Saarbriicken sînt însă impre- 
ciși în șutul la poartă, astfel că efec
tiv Uțu nu trebuie să intervină. Este 
perioada în care echipa noastră joa
că cel mai slab și parcă lără nerv. 
Treptat însă, formația romînă își re
vine, preia inițiativa și domina din 
ce în ce mai insistent. De data aceas
ta ocaziile nu mai lipsesc, dar le ra
tează Oaidă, Tătarii, Eftimie. Mai 
clară însă e situația de gol a . lui

cea pe care le-am acordat-o joî. Uțu 
n-a fost pus decît rare ori în situația 
de a se întrebuința. Linia de fund. 
Popa, Apolzan, Soare a fost uneori 
în dificultate, nu ne-a da<t. certitudi
nea necesară. De halfi ne-am ocupat. 
Seredai a jucat sub valoarea lui și 
nu l-a pus decît rareori în cursă pe 
Oaidă. Cei doi jucători ^trodiisi în 
repriza a doua (Raksi și Hașoti) 
n-au făcut mai simțit aportul ari,iei 
drepte, mai ales că Rak^i abuzează 
de dribling.

Meciuri
Rapid — Progresul 2—1 (1—1)

Pe stadionul Giulești s-au înlîlnit ieri 
echipele Rapid și Progresul, într-uu 
meci care a dat posibilitate antrenorilor 
Velor două formații să folosească pe a- 
proape toți jucătorii de care dis
pun. Aii cî.șligat feroviarii prin 
golurile înscrise de Săndulici și Ozon, 
respectiv Marin. Iată formațiile celor 
două echipe : Rapid : Ojoc — Grcavu, 
Dodeanu, Macri — Bodo, Neac.șu — Co
pil, Remus Lazăr, • (Georgescu), Ozon, 
Săndulici. Văoaru (Remus Lazăr). Pro
gresul ; Birtașu —■ Him, loniță, Smă- 
răndeseu — Maior, Știrbei (Petrescu)

Pronosport
Așa arma n variantă cu 12 rezultate exacte 

la concursul Pronosport nr. 20 din 15 mai:
I. C.S. Oradea—A.S.A. Sibiu 1

II. Știința Craiova—C.E.R. Timișoara 1
III. Știința Timișoara—C.S.M. Reșița 1
IV. Gaz Metan Mediaș—Recolta Cărei X

V. Rulm. Bîrlad—Dinamo Galați 1
VI. Poiana Cîmpina—Metalul Tîrgoviște 1

VII Unirea Focșani—Victori^ Buzău X
VllI.’C.FR. ciui—C.S. Tff. Mureș X

IX, Juventus—Milan 1
X. Sampdo/ia—Fiorentina 1

XI. Inter—Palermo X
Xll. Napoli—Bologna 1

amicale
—■ Coicea, Protopopescu, Vasil eseu, 
(Mafteuță), Marin, Baboie.

Știința Cluj — Farul Constanța 
5-5 (1-1)

CLUJ, 15 (prin telefon). — Parti
da dintre Știința Cluj și> Farul Con
stanța a oferit spectatorilor din ora
șul Cluj un joc frumos. In min. 7 
Suciu înscrie primul punct. Mar
chează apoi în ordine Niculescu 
(min. 42), Kroiue.ly (min. 48), Cio
sescu (cu capul, — ruin. 58 și 59), 
Ivansuc (uiin. 68), Ciosescu (min. 
79) și Olaru- (min. 87).

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț (Mtiller)
— Bird', Georgescu. Costin (Drăgoi)
— Petru Emil, Popescu — Ivansuc, 
Suciu, Marcu, Kromely, Constantin.

FARUL CONSTANȚA: Roman 
(Ghibănescu) — Botescu, Brînzei, 
Florcseu — Bibere, Stancu — Nicu
lescu (Moroianu), Olaru, Ciosescu, 
Datcu. Sever.
RADU FISCH — coresp. regional

Gol 1 Portarul echipei Saarbriicken a scăpat balonul din mină și nu-l va mai prinde din nou decît , după 
mingea depășise luda porții: 1—0.

Variante depuse; aproximativ 694.000 

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 21.

— Etapa din 22 mai 19G0 —
I R.P.R.—R. Cehoslovacă (Cupa Europei) 

•— pronostic la pauză.
II. R.P.R.—R. Cehoslovacă (Cupa Europei) 

— pronostic final
ii I. Carpați Sinaia—Dinamo Obor (cat. B).
IV. C. S. Craiova—Știința Timișoara (cat. B),
V. Gloria Bistrița—C.S.M.S. Iași (cat. B).
VI. Tractorul Or. Stalin—Ind. S. C. Turzii 

(cat. B).
VII. A.S.A. Sibiu—C.S.M. Baia Mare (cat. R) 

• VIII. Recolta Cărei—C.S. Oradea (cat. B).
IX. Udinesc—Internazionale (câmp, italian).
X. Bari—Juventus (camp, italian).
XL Atalanta—Spăl (câmp, italian).
XII. Genoa—Lazio (camp, italian).
La ultimul concurs l’ronoexprcs Maria Olaru 

din Cîmpina a obținut premiul de categoria 
Il-a în valoare de 84.524 lei iar alți 6 parte 
cipanți au cîștigat cîte 14.087 lei. Și dumnea
voastră puteți obține un premiu important par
ticipând la concursul Pronoexpres din această 
săptămînă Azi și mî'ne ultimele zile.

FOARTE IMPORTANT! LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO CENTRAL A PRIMĂVE
RII CARE ARE LOC VINERI SE ACORDA 
SUPLIMENTAR 10 AUTOTURISME ȘI ALTE 
NUMEROASE PREMII IN OBIECTE.

<
Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 

nosport.

Vineri, in nocturnă, 
pe stadionul Republicii

BUCUREȘTI—PROVINCIA
Vineri 20 mai, înciepînd de la ora 19, 

are loc pe stadionul Republicii un 
meci amical de fotbal între echipele 
Bucureștiului și Provinciei. Cu acest 
prilej, Federația Romînă de Fotbal 
sărbătorește pe maestrul emerit al 
sportul Ji IOSIF PETSCHOWSKI pen
tru 25 de ani de activitate fotbalistică.

Loturile celor două selecționate sînt 
următoarele:

BUCUREȘTI: Tona, Cozma (por
tari), Ivan, Mot roc, Zavoda I, loniță 
(fundași), Știrbei, Aiihăilescu, Bone 
(mijlocași), Cacoveanu, Varga, Ale- 
xatidrescu, Ene I, Smărătidescu, V. 
Anghel I (atacanți). Antrenor: Gică 
Popescu.

PROVINCIA: Coman, Kiss (por
tari), Sbircea, Fronea, Florescu (fun
dași), P. Emil, Popescu, Capaș (mijlo
cași), Pircălab, Fusulan, Meț’kaș, Pu
blic, Țircovnicu, Tabarcea. Antrenor :. 
Coloman Braun.

Lovitura de începere a meciului va 
fi dală de maestrul emerit al sportului, 
losii Peischowski.

săltată de el de la cfțiva metri dc 
poartă trece însă peste bară. In chnp 
e. clară dominarea noastră. Se obser
vă însă o tendință de joc mai mult 
pe centru și aripa stingă, negiijîndii-se 
acțiunile de dreapta. Dar nu-i inai 
puțin adevărat că aripa Seredai-Oaidă 
nu dă randamentul scontat, irosind și 
puținele baloane pe care le primește 
din apărare sau de la coechipierii din 
atac. In min. 10, la un contraatac, 
Seredai trage (ieste poartă; din po
ziție favorabilă. începe să plouă pu
ternic și acest lucru influențează jo
cul. Terenul devine alunecos, iar min
gea se îngreunează, e din ce în ce 
mai dificil de controlat. Un contra
atac al oaspeților se încheie cu im 
șut puternic al lui Vollmar, deviat 
în bară de Uțu. Echipa noastră do
mină tot mai insistent, iar goltil vine

Raksi (care l-a înlocuit la pauză pe 
Seredai) : venit lansat din urmă, el 
a fost bine servit din lateral dar — 
deși nemarcat — a tras defectuos, 
afară. In min. 85 Eftimie, printr-tin 
efort personal, înscrie din apropiere 
al doilea gol, iar după cîteva minute, 
Tataru, singur cu portarul; îl ratează 
pe cel de-al treilea, trăgînd în Makli- 
cza, care — nemaiavînd altă soluție 
— se aruncase înaintea balonului.

Din echipa noastră, cei mai biHii 
att fost ieri: Nuinweifec III, cu o 
prezență vie și-n atac și-n apărare; 
Tătarii, care a tras foarte mult la 
poartă; Jenei, harnic ca totdeauna, 
iar — din atac — Eftimie și Mate- 
ianu deși cu o notă în minus față de

ce
ti 4

Oaspeții, cînd au ieșit din jumă
tatea lor de teren, att .aPiătat multe 
lucruri bune, ștergând în parte impre
sia că sînt o echipă modestă pe 
care o lăsau la începutul jocului. 
Ne-att plăcut mai ades Voiknar, Krie
ger și Maklicza.

Arbitrul P. Kroner a condus foarte 
bine formațiile :

Selecționata divizionară: Uții —• 
Popa, Apolzan, Soare — Jenei, Nttn- 
weiler III — Oaiidă (din min. 70 Ha
șoti), Seredai (Raksi), Mateianu, Ef
timie, Tătarii.

1 F. C. Saarbriicken: Maklicza — 
Thiel, Keck — Krieger, Hesse, Diehl 
— Vollmar, Martini, Zagel, Meng, Al
bert.

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
ca o consecință firească, după două 
ocazii ale lui Tătarii și 4 corncre ră
mase fără rezultat. In min. 30, Tătaru 
șutcaza de la 20 de metri, Maklicza 
scapă balonul și îl reprinde... după 
linia porții: 1—0. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, echipa noastră are și alte 
acțiuni de atac, care se anunță pe
riculoase, dar nici tina nu duce la 
situații clare de gol. Șutul lui Voll
mar care trece puțin pe lîngă colțul 
bqrci încheie repriza.

-După pauză, oaspeții, care pînă a- 
unci contaseră numai pe două-trei indivi
dualități (Vollmar, Martini, Krieger), 
fac un joc de ansamblu, mai bun, renun
ță la apărarea ermetică și timp de 
un slcrt de oră dau de lucru apără-

După terminarea meciului, Hans 
Pluckhan, antrenori^ secund și con
ducătorul tehnic al echipei vestgerma- 
ne Saarbriicken, ne-a făcut următoa
rea declarație :

„Echipa romînă s-a prezentat bine 
în jocul de cîmp. Ea a dovedit rapi
ditate în jocul de ansamblu, dar pă
cat că acțiunile frumos construite 
nu și-au găsit finalitate. Victoria ro
mânilor este pe deplin meritată, cu 
toate că golurile au fost înscrise destul 
dc... n orar os. Dar este un lucru bine 
cunoscut că o selecționată are în com
pania unei echipe de club un adversar 
foarte incomod. De aceea cred că poten
țialul selecționatei roinîne va fi cu 
mult mai mare într-un meci interna
țional.

Am văzut la acest meci un public 
obiectiv, cunoscător, care ișlie să aplau
de și să dezaprobe — alunei cînd se 
c .vine, — alît pe propriii jucători cît 
și pe adversari. Doresc echipei ro- 
mîne succese cît mai mari pe plan 
internațional.

Mulțumesc pe această calc Federației 
Romîne de Fotbal pentru primirea fru
moasă ce ni s-a făcut în minunata voas
tră Capitală. încă vineri, imediat după 
sosire, am făcut cunoștință cu frumoa
sele clădiri și construcții noi din Bucu
rești. Un stadion cu aproape 100.000 
locuri, noua sală a Palatului R.P.R. 
pe care le-am văzut aici, am dori să 
avem și noi”.

urii1.it


învinsă de

edific a. campionatelor 
internaționale de atletism

Progresul a cucerit „Cupa Congresului" 
pentru echipele feminine

Printre cete mai de seamă con
cursuri internaționale de atletism di
naintea Jocurilor Olimpice de la Ro
ma, se numără desigur și tradiționa
lele noastre Campionate internațio
nali e, care se vor desfășura între 4 și 
6 iunie pe Stadionul Republicii din 
Capitală.

l-a acest mare eveniment sportiv 
oare, pe drept cuvânt, poate fi numit 
„ipreltidiii olimpic", vor lua parte o 
serie dintre cei măi' de seamă a-tleți 
europeni.

In cursul zilei de sîmbătă s-a pri
mit o scrisoare din partea federației 
de atletism a R.P. POLONE prin care 
se anunță lotul atleților podonezi care 
va participa la „Internaționale". In 
fruntea delegației se află recordmana 
mondialii și campioana olimpică Elsz- 
bieta Kresinska (lungime — 6,12 m 
în 1959) și campioana europeană Bar
bara Janiszewska (100 m —- 11,9;

200 m — 24,2; eventual 80 mg — 
i 1,3). Lotul polonez mai cuprinde pe: 
Maria Grabowska (suliță — 52,19); 
Jaroslawa Jozwiatanvska (înălțime — 
1,67 m) ; Edward Bozek (200 m -— 
21,5; 400 m — 47,8) ; Tadeusz Kaz- 
mierski (800 m — 1:49,0); Jerzy
Bruszkowski (800 m — 1:50,0) ; 
Rjszard Mafciierczyk (triplu salt —
16.48) ; Zbigniew Janiszewsiki (prăjină 
4,35) ; Zenon Bagier (disc — 53,96) ; 
Euge.Jusz Kwiatkowski (greutate —• 
17,36) ; Olgierd Gieply (ciocan —
64.48) ; Zbigniew Radziwonowicz (su
liță — 77,65) sau Jan Kopyto (suliță 
— 74,40).

Federația de atletism a R. GEHO- 
SLOVACE a anunțat un lot de 10 
persoane, din care urmează să fie se
lecționați cei 8 aitfeți care vor face 
deplasarea la București : Zedenek Brej- 
aha (prăjină — 4,40 m în 1959); Va
clav Kynos (100 m — 10,5; 200 m —

La băieți, o mare surpriză: Rapid
Prin victoria obținută în fața for- 

......................... pi0.

Petroîul
21,0); Vfastimil Brifoa (3.000 ru obst." 1 .
—• 8:51,6) ; Josef MatoMsek (ciocan —--mației I.O.F., echipa feminină. .
61,90 m; 63,68 m în acest an) ; Fran-"greșul a acumulat punctele necesare 
tisek Miclcuszak (100 m — 10,6; 200 - -cuceririi primului loc în competiția 
m — 21,5).; Jan Nefopilik (lungime1
— 7,45 m) ; Jaroslav Plihal (greutate
— r.—,. - " " - - \ "
— 4,40, decatlon — 5.413 p) ; Jirina
Nemcova (disc — ‘ ~
kova (suliță —■ 53,98),

organizată de clubul sportiv Voința 
,______ ______________  'București pentru baschetbalistele fruii-

17,27); Rudolf Tomasak (prăjină"lașe din Capitală și dotată cu „Cupa 
‘ — 5,413 p) ; Jjrina"Congresului". Iată rezultatefe joeu-

49,30) ; VJasita Pes---rilor de duminică, disputate în cadrul 
(AQx ” "npntnHFmpi piani* •

Congresului". Iată rezultatele jocti-

T penultimei etape :
:: PROGRESUI. - I.C.F. 48-45 
"(27—23). Ambele echipe au luptat 
"mult pentru victorie și au realizat o 
■■partidă spectaculoasă. Scorul meciu- 
"liti a fost stabilit de Popovici (li), 

« - --Grigorescu (13), Bcfldog (12), Cristo-pentru a doua oară vupa "îoveanu (3), voiau (9> pentru pro-
.’greșul și Săndulescu (4), Tudor (6), 
"Șișu (18), Chelaru (2), Jujescu (13), 
"Kotaer (2) pentru I.C.F.

........ D - VICTORIA 64—32 
t realizate

S. K. A. Riga a ciștigat

Campionilor Europeni la baschet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Progresul
Știința

I.C.F.
Construe torul
Rapid
Voința
Victoria

AURELIAN

3 0 2
3 0 2
3 0 2

1 0 4
0 0 5

Pleești!
248:199
227:156
212:187
174:209
182:163
148:198
125:204

16
11
II
11
li)
7
5

Tinerii tenismani romîni 
au obținut rezultate bune la Tallin

Gh. Viziru învins in finala turneului de la Riga
Juniorii roxnînl au început partici

parea lor la turneul internațional de 
tenis de la Tallin (R.S.S. Estonă) cu 
rezultate valoroase. Astfel, juca to a re a 
noastră Mina Ilina se află în semifina
lele probei de simplu feminin, după 
două victorii consecutive. Ea a întrecut 
pe Soome (U.R.S.S.) cu 6—I, 6—2 și 
Kull (R.D.G.) cu 6—0,6—4. In semi
finală, Mina Ilina are ca adversară pe 
suedeza Lotber.

La simplu băieți, un rezultat remar
cabil l-a reali at P. Mărmureanu, care 
1-a întrecut în optimi de finală pe pu
ternicul junior sovietic Parmas cu 6—1, 
6—4 (după ce eliminase pe Iakovlev 
cu 6—2, 6—2). In sferturi, însă, Măr-
—;-------------  1O-» ------------------

iiîtîlniri pentru „Cupa Davis”
Duminică au luat sfîrșit în mai 

multe capitale europene întîlnirile 
din turul doi al „Cupei Davis" (zo
na europeană). S-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției: 
Franța (5—0 cu Argentina), Belgia 
(3—2 cu Brazilia), Chile (3—2 cu 
Monaco), Danemarca (3—2 cu Aus
tria). Un avans decisiv de 3—0 lua
seră tenismanii reprezentativei R.F. 
Germane în fața celor ai R.P. Polo
ne, ca și Anglia în fața Olandei. Și-a 
asigurat calificarea și Suedia (3—1) 
in meciul cu Spania, desfășurat Ia 
Stockholm, ceea ce constituie singu
ra surpriză înregistrată. La Buda
pesta, campioana europeană Italia a 
întrecut cu 3—< selecționata ma
ghiară.

mureauu pierde la Seifer (R. Cehoslova
că): 6—1, 6—4. Boaghe, după ce 1—a 
învins pe Vahter (U.R.SJS.) cu 4—6,
6— 3, 6—4 a pierdut la Lasberg 
(UJIȘ^.) cu 6—2, 7—5.

Reprezentanții noștri sc află în între
cere la probele de dublu. La mixt, Măr
mureanu și Mina Ui na au învins pe
rechea Hoșman, Kivi (U.R.S.S.) cu 6—2,
7— 5, cali£icîndu-se pentru sferturi de 
finală. La dublu fete, Mina Ilina are 
ca parteneră pe jucăloarea cehoslovacă 
Mihlova, cu care s-a calificat în semi
finale. Perechea noastră Mărmureanu, 
Boaghe a întâlnit la dublu băieți pe 
Parmas, Hoșman. Partida s-a întrerupt 
după două seturi de mare luptă. Pri
mul a fost ciștigat de jucătorii sovie
tici cu 7—5, iar al doilea a revenit spor
tivilor romîni cu 16—14 !

★
Finala probei de simplu masculin a 

turneului internațional de tenis de la 
Riga (R.S.S. Letonă) s-a încheiat cu 
victoria tinărului jucător sovietic To
mas Lejus, Reprezentantul nostru, Gh. 
Viziru, n-a putut opri atacurile dezlăn
țuite ale tenismanului din Riga, care a 
terminat învingător în trei seturi: 6—2, 
6—0, 6—4.

. r,. □ RAPID - VICTORELa Riga s-a desfășurat cel de al"(20-15). Punctele au fost leaitzate
doilea meci al finalei pentru Cupa.-de: Gheorghe (14), Ferencz (10), Si- 
Campionilor Europeni la baschet din-; (dea (10), Răducanu (8), Dumitrescu 
lire echipele S.KA Riga și Dinamo"Lupan (8) Pană (6) pentru în- 

. \- t -"vingătoare și Diaconescu (4), Postole
Tbilisi. După cum se știe, în prima--(7), Teodorescu (6), Bărbulescu (7), 
partidă baschetbaliștii din Riga, de--..Cornea (6), Teodoru (2) pentru Vic- 
ținătorii de anul trecut ai trofeului, Ț*™-1-' 
cîștigaseră cu 61—51. Jucînd pe

toria.
ȘTIINȚA VOINȚA 72—24 

e tz a ~ ^(34—7). Dinescu (14), Rizescu (19),
teren propriu, S.K.A. a obținut o V1C"--Toipeghin (9), Armășescu (3), A. Ffo- 
torie și mai concludentă cu 69—52.Țrescu (17), Manolache (10) au rea- 
In felul acesta echipa din Riga cu-"lizat

Cupa--*”'" „ . • ...
■■rescu (9), Banca (2), Mihăilescu (2) 
"și Keleninan (2).
-► înaintea ultimei etape, clasamentul 
■ ‘ arată astfel:

cerește pentru a doua oară 
Campionilor Europeni la baschet

Turneul zonal de șah
de la Budapesta

lizat punctdle învingătoarelor, iar pe 
ale Voinței, Bucevschi (9), E. Flo-

5
5
5 
5 
5
AXENTE-coresp.

★
întrecerile primei etape a „Cupei 

Congresului", competiție organizată'de 
clubul sportiv Progresul pentru echi
pele masculine, s-au încheiat dumini
că dimineață cu o mare surpriză: 
formația de categoria A Rapid Bucu
rești a fost învinsă de Petrolul Plo- 
eștii, echipă care activează în campio
natul de calificare. Plocștenii au fă
cut o partidă foarte bună, au luptat 
cu multă însuflețire și au condus în 
majoritatea timpului, realizînd o vic
torie de prestigiu și dovedind că 
merită să participe la turneu alături 
de cele mai bune formații din Capi
tală. Scorul de 57—55 ( 34-28) a 
fost realizat de: Stroe 10, Leca 15, 
Stanchevici 6, Mincu 10, Cinghiță 2, 
Tunaru 6, Stoer.man 8 pentru Petrolul 
și de Ganea 7, Ianculescu 21, Predu- 
lea 2, Anghel 9, Stânescu 8, Florescu 
7, Marcov 1 pentru Rapid.

înaintea partidei Petrolul—Rapid a 
avut Ioc meciul dintre echipele bitcu- 
reștene Știința și Metalul. Studenții 
au învins cu 55—42 ( 31—16). Sîm
bătă după-amiază, C.C.A. a jucat cu 
Progresul de care a dispus cu 65—57 
(33—24).

aRugbiștii noștri își
Meciul de verificare a selecționatelor 

_____________ __________  ... de rugbi ale țării noastre, care se pre- 
prezentantul nostru Mititeîu a termi-Ț gătesc în vederea turneului din R.D. 
nat la egalitate partida cu Kozma." Germană și a meciului cu Franța, de 
Iată celelalte rezultate: Clarke-Răisă.. la București nu ne-a dat — nici de

Troger 0—1, Ahman?data aceasta — posibilitatea de a ne 
, i T.A-u-; forma o părere clară asupra stadiului

t—ț/2,-- de pregătire în care se află rugbiștii 
___  ______ ________ ,_________"fruntași. Aceasta, pentru că nici una 

Clasamentul: Barcza 5 p., Bertok,-- -din selecționate n-a desfășurat un joc 
Bilek, Matanovici 41/: p., Scheltinga"ila înălțimea așteptărilor publicului 
(1), Kozma, Clarke, Prameșhuber 4"prezent pe stadionul ,,23 August". S-a 
n MI1TTFLII Uitelki. Trooer 3’/2^jucat destul de nervos de o parte și 

p.,”de alta, adesea Imprecis, rugbiștii 
-■luînd prea multe acțiuni pe cont pro- 

__"ipriu șj tiitînd că arma cea mai eficace 
--o constituie jocul colectiv. Scorul, de 
"altfel mic: 6-5 (3-5) în favoarea selec
ționatei I, denotă slăbiciunea jucători- 
-■ilor noștri în realizarea fazelor oieri- 
"sive, chiar o accentuată îneficaci- 

din primele două zile, au fost înre-.. fale. A fost evidentă lipsa de pătmn- 
gistrate cîteva performanțe remarca-;"dere a rugbiștilor noștri. Ei s-au în- 
bile. învingătorul crosului l’Humani-.j.curcat adesea în propriile lor acțiuni, 
te, Piotr Bolotnikov a ciștigat 5000"negăsind drumul cel mai scurt spre 
m cu 14:03,0. El a fost urmat d®-.-terenul de țintă.
Efimov — 14:03,0 și Artîniuk 14:03,2.^ au marcat: Cănușati (încercare ne- 
O luptă strînsă ș-a dat la proba deMh transformată, după o actkme perso- 
săritura în înălțime. Pe primul loc-’nală) și Penciu (lovitură pedeapsă, 
de3 BCrumel,BHmo^itov ș^ȘavIatetoe"^ un °f£*id Iordăchescu),
— toți cu 2,05 m. Alte rezultate: I10"Pentru selecționata L Mai «mnalam-

In runda a Vil-a a turneului zo-4 
nai de la Budapesta liderul clasa-" 
mentului, marele maestru Gedeon.. 
Barcza, a suferit prima înfrîngere," 
fiind întrecut de Prameșhuber. Re-Ț

1—0, Popov —
— Matanovici 0—1, Ujtelki •— Bilek 
y2—‘/2, Bertok — Kostro */:- 
Golz — Scheltinga întreruptă.

p„ ’miTITELU, Ujtelki, Troger 3‘/2' 
p., Kostro 3 p-, Golz (1) 2Vs ț 
Răisă, Popov 2 p., Ahman */2' p.

întrecerile atleților sovietici
In localitatea Nalcik, din nordul 

Caucazului, se desfășoară un mare 
,concurs de primăvară al atleților so
vietici. In ciuda timpului nefavorabil

ni cu 14:03,0.

„Cursa Păcii»

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE CONDUC EGON ADLER (R.D.G.) 
$1 ECHIPA R. D. GERMANE

de Brumei, Horoșilov și Șavlakadzc

continuă pregătirile
Nădăjduim că antrenamentele vii

toare, ca și întîlnirea cu echipa pari
ziană P.U.C. vor corecta lipsurile ma
nifestate ieri.

Au ieșit în evidența. Î11 urma aces
tei partide de verificare, Penciu (bun, 
dar cu un joc uneori riscant; ar fi in
dicat să fie mai atent la eventualele. 
baloane bătute lung, pe fundul tere
nului), Barbu, Moraru, Deiuian (activ, 
atît în jocul în margine ca și în cîmp. 
mai ales în repriza secundă), Teojilo- 
vici, Stânescu și Paloșanu, de la selec
ționata I. Nagel, Teodorescu, Merghi- 
șescu, Zlătoianu și Iordăchescu (care 
La depășit la talonaj pe Căpușan) dm 
selecționata a II-a.

SELECȚIONATA I: Penciu— Barbu. 
Wusek, Luscal, Sava—Chiriac. 
nescu—Paloșanu, Demian, 
Mladin, Doruțiu—Cotter,
Teofilovici.

SELECȚIONATA A II-A: 
Diaconescu (Teodorescu), 
Kramer. Rotaru—Mateescu 
sim), Merghișescu—Zlătoianu. Tuțuia- 
nu (Graur), Al. Ionescu (Enache) — 
Rusu, Graur (Drobotă) — Sobe. Ior
dăchescu, Danciu.

Stă- 
Moraru — 
Căpușan,

Nagel—■ 
Irimescu, 

(Ghera-

LEIPZIG 14 (iprin telefon). Și cea 
de a Xl-a etapă a „Cursei Păcii" -- 
desfășurată pe ruta Dresda — Leipzig 
(201 km) — a scos în evidență forma 
excepțională a rutierilor din R. D. Ger
mană. Ei au dominat autoritar adjude- 
cîndu-și — prin Hagen — victoria la 
sprintul final, Egon Adler l-a depose
dat din nou pe coechipierul său Man
fred Weissleder de „tricoul galben". 
Deși a fost foarte dificilă (multe urcu
șuri grele) etapa a Xl-a a prilejuit 
și revenirea cicliștilor din echipa țării 
noastre. Ion Stoica, Gh. Rădulescu, 
Walter Ziegler și Ion Braharu au sosit 
cu plutonul fruntaș la Leipzig, fiind 
cronometrați cu același timp ca și în
vingătorul. Buna comportare a rutieri
lor noștri în această etapă s-a reflectat 
și în clasamentul general pe echipe 
unde formația R. P. Romîne a depășit 
echipele Olandei și Franței trecînd pe 
locul IX. In clasamentul general in
dividual conduce Egon Adler (RDG) 
cu timpul de 49hl9:31, urmat de Hagen 
la 4 sec, Weissleder la 17 sec etc.

Pa echipe locul I este deținut de 
formația R. D. Germane.

MAGDEBURG 15 (prin telefon). 
Penultima etapă a „Cursei Păcii" (a 
Xll-a) s-a alergat duminică în două 
semietape. In prima parte, dimineață, 
alergătorii au parcurs individual con- 
tra-cronometrii distanța Leipzig — 
Halle (40 km). Corn por ta re a alergători
lor în acești 40 km urma să aducă o

definitivare a clasamentului general.
Stimulați de importanța „momentu

lui”, rutierii au mers excepțional. Pri
mul clasat în semietapă — belgianul 
Vanderbergen — a realizat o medie 
orară de 47,856 km 1 Iată clasamen
tul: 1. Vanderbergen (Belgia) 50:09: 
2. Schur (RDG) 50:22 ) 3. Hagen 
(RDG) 50:59 ) 4. Covens (Belgia) 
51:04; 5. Lacombe (Franța) 51:15; 
...31. Gh. Rădulescu 53:59; ...48. Ion 
Stoica 54:41 ; ...61. W. Ziegler 55:31 ; 
...64. Ion Braharu 55:37. După-amiază 
s-a dat startul (în bloc) în semietapa 
Halle ■— Magdeburg (85 km). La capă
tul etapei primul a sosit G. Schur 
(RDG). lată clasamentul final al eta
pei; 1. G. Schur (RDG) 21146:29 ; 2. 
Claes (Belgia) 2h.47:58 ; 3. Bangs- 
l>org (Danemarca) 211.48:41 ; ...19. Gh. 
Rădulescu 2h.53:27; ...37 Ion Stoica 
2h.56;07; ...46. W. Ziegler 211.56:57; 
...48. Ion Brahartt 2h.57:03. In clasa
mentul general individual conduce E- 
gon Adler (RDG) ctt 5211.09:24, urmat 
de Hagen (RDG) la 38 sec, Ciaeș 
(Belgia) la 1 min. etc. Cicliștii romîni 
se află pe următoarele locuiri: 28. Ion 
Stoica 5211.49:47 ; 41. W. Ziegler
53h.22:18; 45. Ion Braharu 5311.25:34 ; 
49. Gh. Rădulescu 53h.32:40. Pe echi
pe primul loc este deținut de forma
ția R. D. Germane, iar echipa noas
tră se află pe locul IX.

Luni se aleargă ultima etapă Magde
burg —; Berlin,

mg. — Cisteakov 14,1 sec.; 100 m"un atac frumos inițiat de Penau, că- 
Politiko și Sevkov 10,4 sec.; disc —■ 
Trusenev 56,24 m. FEMEI: 100 
—Hiarsing 11,7 sec.; 800 m 
na Parliuk 2:07,6; 200 m —
na Parliuk 24,4 sec. I
sec.); disc — !
m. Concursul continuă.

ULTIMELE ȘTIRIruia i s-a adăugat și Moraru, eșuatȚ 
însă la cîțiva metri de țintă, ca și o"

Ekateri-’"intrare în stil personal a faî Demian.--
(în serii 24,3 - -Pentru selecționata a II-a a înscris..

Zoia Gohibeva 51,03 Zlătoianu (o încercare transformată atletism pentru J. O. Iată cîteva re-

Ni- - - “ • PE STADIONUL
.--(S.U.A.) a avut loc un 

de verificare a lotului

din Fresno 
nou concurs 
american de

(Agerpres).ȚiIrimescu, la o greșeală a Lui Penciu).
-> 4-400 m.

Fotbal pe glob
LOTUL REPREZENTATIVEI 

R. GEHOSLOiVAGiE PENTRU MECIUL 
DE LA BUCUREȘTI

Federația cehoslovacă de speciali
tate a desemnat pe cei 15 jucători 
care vor face deplasarea Ia Bucu
rești' în vederea întîlnirii internațio
nale de fotbal R.P. Romînă — R. 
Cehoslovacă din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei Europei interțări. 
Iată lotul cehoslovac: portari —■ 
Stacho, Schroiff; fundași •— Bomiba, 
Popluhar, Tichi, Novak; mijlocași — 
Bubernik, Masopust, Vojta; înaintași 
—■ L. Pavlovici, Moravcik, Kvasnak, 
Bubnik, Dolinski', Molnar. (Ager- 
pres) .

TURNEUL ECHIPEI 0.0. A. 
IN ITALIA

în prima jumătate a lunii viitoare 
echipa de fotbal C.C.A. va evolua în 
Italia, la invitația clubului Internazio- 
malle din Milano. Programul turneului 
a fost astfel alcătuit de ctubul italian;

ta 8 iunie la Mikan» nu Internazio- 
naie, la 12 iunie (a Pisa și fa 14 iunie 
la Roma eu Lazio.

RAPID BUGURiEȘTiI INVITAT 
LA GH1ȘINAU

de fatal a dubului 
a primit o invitație 
pentru două jocuri 

1»

Rapid 
de la 
între

Echipa:
București 
Ghișinău 
20 și 25 mai.

NAȚIONALA ANGLIEI ÎNVINSA 
LA SCOR, LA MADRID

Ieri la Madrid s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de fotbal Spa
nia —> Anglia. Fotbaliștii oaspeți 
n-au reușit să opună o rezistență se
rioasă echipei spaniole, care a ter
minat învingătoare cu categoricul 
scor de 3—0 (1—0).

• Intr-o întîlnire amicală a selec
ționatelor olimpice, la Brescia, Italia 
a întrecut Marea Britanie cu 5—1.

• In meci de tineret: R.D. Ger
mană —> Anglia 1—4.

zultate: 100 y: Smith și Norton 9,4; 
g. :Howard 51,7; înălțime: 

Dumas 2,12; Prăjină: Martin și Mor
ris 4,64; Disc: Babka 54,49; Suliță: 
Danland 79,36.

• ECHIPELE de volei ale R. P. 
Chineze se află într-un turneu în 
U.R.S.S. Evoluînd duminică la Ode- 
sa, oaspeții au învins cu 3—2 (la 
bărbați și femei) formațiile locale 
ale clubului Burevestnik.

• ATLETA ENGLEZA Mary Bignal 
a reușit o valoroasă performanță la să
ritura în lungime : 6,27 in.

• LA POZNAN, reprezentativa femi- 
nină de baschet a R.P. Polone a în
trecut echipa R.P. Ungare cu 51—36 
(18—18). Reprezentativa masculină a 
R.P. Polone a jucat în orașul belgian 
Waterskha cu naționala Belgiei. Gazdele 
au ciștigat surprinzător cu 74—72, după 
ce la pauză baschetbaliștii polonezi 
conduceau cu 36—-32.

• IERI A LUAT sfîrșit la Bilbao 
cursa ciclistă de mare fond Turul Spa
niei. Pe primul loc a terminat ciclistul 
belgian Demulder. De notat că spanio
lul Bahamontes a abandonat în penul
tima etapă.

® HALTEROFILUL american de ca- 
tegoria grea, Dave Ashman, a reușit să 
ridice la stilul aruncat 201 kg. perfor
manță superioară recordului mondial.

(Agcrpres)


