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ineri 27 aprilie s-a deschis în Ca
pă sesiunea extraordinară a Marii 

a R. P. Romîne. 
își desfășoară lucrările în 
Expozifiei Economiei Na-

unăW Naționale 
lunea 
ilionuf 
ale.

ntregul 
btxri eveniment deosebit. Marile bu- 
prde, străzile principale ale orașu- 
[ clădirile centrale sînt împodobite, 
lutindeni flutură steaguri tricolore 
oșii. Pe mari pancarte sînt înscrise 
fi de succes lucrărilor sesiunii.
B sesiune participă, alături de de- 
Bfii Marii Adunări Naționale, 11.000 
| invitați : președinții gospodăriilor 
cole colective, specialiști care lu- 

pză nemijlocit în producția agrico- 
lucrători din gospodăriile agricole 

Istat și stațiunile de mașini și frac- 
le, oameni de știință și cultură, 
Ineri și muncitori fruntași din uzi- 
b constructoare de mașini și din 
Lstria chimică, lucrători de partid 
pe stat.
P piepturile lor strălucesc înalte 
Ine și medalii ale R. P. Romîne, 
llatia „în cinstea încheierii colecti- 
lrij|^Lriculturii".
p sesiune asistă șefii misiunilor di- 
Inafice acreditați în R. P. Romînă, 
Ispondenții permanenți ai presei 
Ine la București, trimișii speciali ai 
Ir agenții de presă și ziare da 
le hotare.
Lndalu! tribunei prezidiului este 
binat de stema Republicii Populare 
line.
bsirea conducătorilor partidului și 
Llui este .înfîmpinafă cu aplauze 
Imoase și ovații. Răsună puternice

București trăiește atmosfera

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii

tovarășului Gheorghel 
a fost subliniată în re- 
cu aplauze furtunoase

I tribuna prezidiului, în loja din 
Ipta iau loc tovarășii : Gheorghe 
lorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
lorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe- 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 

ba, Alexandru Drăghici, Alexandru 
khioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Iu, Leonfin Sălăjan, Mihai Dalea 
landru Bîrlădeanu.

loja din sfînga iau toc membrii 
siliului de Sfat al R. P. Romîne.

tribuna prezidiului se află mem- 
și membrii supleanfi ai C.C. al 

lR., miniștrii,
bvarășul Ștefan Voifec, președintele 
li Adunări 
e lucrările 
bsiunea a 
1 de zi :

Raport cu privire la încheierea 
divizării și reorganizarea condu- 

agriculturii.
Proiectul de lege cu privire la 

Narea Consiliului Superior al A- 
ulturii și a consiliilor agricole re- 
pale și raionale.
imit co puternice aplauze și ovații 
tlungafe, tovarășul Gheorghe 
orghiu Dej, prim-secretar al Co
tului Central al Partidului Mun-«

Nafionale, declară des- 
sesiunii.
adoptai următoarea or-

citoresc Romîn, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, prezintă 
Raportul cu privire la încheierea co-I 
lectivizării și reorganizarea conduceri’/ 
agriculturii.

Cuvînfarea
Gheorghiu-Dej 
pefafe rînduri 
ți ovații.

In timpul prînzului comisiile pentru 
agricultură și silvicultură, administra-i 
tivă și juridică ale Marii Adunări Na
ționale s-au întrunit pentru a studia 
și a întocmi un raport comun asupra 
proiectului de lege cu privire la în-< 
ființarea Consiliului Superior al Agri
culturii și a consiliilor agricole regio-ț 
nale ți raionale, depus de Consiliul 
de Miniștri la Biroul M.A.N. Totodată 
proiectul de lege a fost distribuit fu-, 
furor deputaților.

Ședința de după-amiază a inceputZ pi;u v
la ora 17. Ținînd seama de deosebita)j,ina|i; derutante, 
însemnătate a |— ----- ‘ ;-----
spre examinare și de faptul că un nu
măr mare de i ” " '
dorința de a lua cuvînful. Marea A- 
dunare Națională a aprobat în una-l lo
nimitate ca în afară de deputați la ) Turela''4—4) T In 
discuții să participe și invitați.

A început discuția generală la am-i 
bele puncte de pe ordinea de zi a 
sesiunii. 1

Au luat cuvînful președintele Con
siliului
Maurer, 
secretar 
brogea 
ședințele G.A.C. din comuna Pechea, 
regiunea Galați, deputatul Ion Pre-l 
descu, președintele sfatului popular a! 
regiunii Oltenia, Gheorghe f‘ 1 
președintele G.A.C. din comuna 
lae Bălcescu, regiunea lași, Pavel Mu- 
dura, director la G.A.S. din comuna 
loșia, regiunea Crișana, Dumitru Cîrs-t 
tea, președintele G.A.C. din comunal După opt zile de întreceri pasionan- 
Dranovăfu, regiunea Argeș, deputatu'Z te, iată-ne Ia capătul celei de a XV-a 
Ion Popa, președintele G.A.C. din co-ț' 
muna Bălcaciu, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, 
inginer agronom la G.A.C. din comu
na Padina, regiunea Ploiești, Gheor-’ 
ghe Tudor, director la S.M.T. Ciulnița.ivele Romitriei și Iugoslaviei au 
regiunea București, Alexandru CsegeA'nvingătoare în semifinalele disputate 
președintele G.A.C. din Salonta, re-I ieri ¥' s-a« calificat în finală.
giunea Crișana, deputatul Constantin? Valoarea demonstrată de cele două 
Alexei, președintele G.A.C. din comu-\eclliPe ?i exprimată printr-un joc bun, 

na Calafindeșfi, regiunea Suceava, A-( 
iexandru Tripșa, secretarul Comitetului 
de partid al uzinelor de tractoare din 
Brașov, Vasile Roman, președintele!
G.A.C. din comuna Drăgușeni, regiu
nea Maramureș, Aurora Polgar, ingi
ner agronom la G.A.C. din satul Mer- 
Cina, regiunea Banat, deputatul Vasile. 
Vaida, prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.M.R. și Dobrița. tehnic> dinamic 
D.ma, președinta G.A.C. din corona? e spectacob 
Platonești, regiunea București. \. . j ' -i 4 •• j t. T J interes de zecile de mu de specta-

Lucrarile sesiunii continuă. \ ■ . < , , , . ,■liori bucmreș.teriL în același timp, en- 
/tuziaștii susținători ai reprezentativei 

(Agerpres) * țării noastre doresc din toată inima

PENTRU «P30DDD®D°D
ECHIPA NOASTRĂ S-A CALIFICAT PENTRU FINALĂ

Victorie la scor: R. P. Rominâ —
Turcia 4-0 (1-0)

Așadar, sîntem în finală 1
Adversarii noștri de ieri, juniorii turci, 

iii-an putut rezista nici de data aceasta 
lin de elan, impetuos, cu com-

- .......... al echipei noastre și
problemei°r supusei lahela de marcaj de pe stadionul 23 
;—. .. . 'xAugnst a arătat și ca, finalmente, a-

invifați* șj-au exprimatk C4»jași scor pe carc-1 înregistrase și cea 
ule pe „Republicii", acum două săptă- 
mîni, la meciul amical: R.P. Romînă — 
.__ - . „ . -,t acest fel, formația
noastră de juniori și-a demonstrat încă 
o dată superioritatea asupra unui ad
versar oare, în grupa de la Constanța, 
terminase toate jocurile cti victorii la 
zero, obținute în fața echipelor R.P. 
Ungare, Franței și Spaniei. Victoria 

Ion GheorgheJ noastră de ieri este cn atît mai prețioa
să, cu cit — de data aceasta — juniorii 
turci s au prezentat mult mai bine decît 
la jocul amical, echipa lor fiind intă-

de Miniștri,
deputatul Vasile Vîlcu, prim
ai comitetului reqional Do-, 
al P.M.R., Ion Negoifă, pre-

ritS cu cîțiva jucători care nu putuseră 
face deplasarea la 14 aprilie, din cauza 
etapei de categoria A a campionatului 
turc.

Ca și în celelalte jocuri susținute de 
ea, în cadrul turneului, formația noastră 
a jucat și ieri 
doua. Apărarea noastră 
sigur, hotărît. < 
echipe; linia de 
parcă mai bine ca oricind.
cît și Popescu arătînd un bttn plasa
ment în teren și. mai ales, un serviciu 
al mingii mult îmbunătățit; iar atacul, 
în bună dispoziție de joc, a mutat ac
țiunile de pe o parte pe alta, desfășu-

RADU URZICEANU

mai bine în repriza a 
a jucat calm, 

dinei încredere întregii 
* mijloc a funcționat 

atît Jamaischi

(Continuare în pag. a 4-a)

ULimiJL ACT AL CELEI DE A XV a EDIȚII

SNico.( Rominia — Iugoslavia în finală, miine pe „23 August"
In deschidere: Cehoslovacia-Turcia, pentru locnl 3

ediții a Turneului Internațional de Ju
niori. Miine, stadionul „23 August" va 

Constantin Lomaka.Jgăzdui ultimul act: finalele pentru 
locul 1 și locul 3.

Coniirmind așteptările, reprezentati- 
ieșit

victoria sa finală. Juniorii noștri_
calități și posibilități să le ofere a- 
ceastă satisfacție, înscriind în palma
resul fotbalului nostru ceea ce nu au 
reușit în 1960 la Viena: 
Turneului. Le dorim succes !

au

Participare valoroasă 
la concursul internațional 

de lupte
după-amiază, cit
17. sala Fioreasca

Azi 
Ia ora 
va găzdui cea de a doua 
cursului internațional de 
organizat de F.R.L. Din 
gram al celor două zile de întreceri 
desprindem participarea valoroasă la 
categoria de 57 kg, unde alătur; de 
vicecampionul mondial Varga Ja-os 
(R.P.U.) concurează ..olimpicii*1 Mihai 
Sultz (R.P.R.), Stoiu Kalcev (R.P.B), 
Elmar Luhtaza (Finlanda). Dora S’e- 
pan (R.P.F.I.), campionul balcanic Ma
rin Cr stea etc. Campionul mondial Va- 
Icriu Bularca va avea prilej '] să-l ?i- 
tihiească pe Polyak Imre, triplu vice- 
cam,"ion olimpic si dublu campion mon
dial (la categoria 6.3 kg) cu pr lejtil 
întrecerilor la categoria de 70 kg. Tot 
aici concurează cunoscutul Arto Sa ■ 
volainen (Finlanda). Krorka Klaus șî 
Heinz Weinhold (R.D.G.) etc.

Ion Țăranu va primi replica meda
liatului olimnic. Lothar Metz (R.D.G.), 
a cunoscutului Zibrita lanos (R.P.U.)* 
a lui Petri Grtimov (R.P.B.), a lui 
Marian Malovici (R.P.F.I.) etc. Deci, 
categoria de 78 kg apare ca o reedițare 
a unei finale de campionat mo~dial. 
Campionul olimpic Kis Tevfc fTir- 
cia) se va întîlni cu medaliatul de 
„mondiale" Gheorghe Popovi. i. în ca
drul categoriei 87 kg. Tot aici concu
rează Boian Radev (R.P.B.), 
Neufang (R.D.G.), Ion 
(R.P.R.) etc. Și la celelalte 
participă concurenți valoroși.

începere de 
din Capitală 
edi'ie a con- 
lupte clasice 
bogatul pro-

Siegfried
Popesc u 
categorii

Ieri la Moscova: U.R.SS. - 
URUGUAY 5-0 la fotbal (a- 
mânunte în pag. a lll-a)

PROGRAMUL

Ora 14,30: 
(pentru locui

Ora 16,30: 
(finala).

FINALELOR

Cehoslovacia—Turcia 
3).

Romi uia—Iugoslavia

promite o finală de 
așteptată cu legitim

cucerirea

Hajdu a șutat plasat și — cu tot plonjonul lui Aydin — mingea s-a oprU 
in plasă. Așa. s-a marcat primul gol al meciului...

Foto ; Ț. Chioreanț*^
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Fruntașii gimnasticii școlare din nou în concurs!

Elevul Petre Mihaiuc (Șc. med. nr. 35 București), unul dintre protagoniștii 
concursului

de sport nr. 2 a M.l.C. din 
Haga va găzdui azi și miine

Sala 
strada 
o interesantă întrecere sportivă; este 
vorba de concursul republican de gim
nastică rezervat școlilor medii cu 
program special de educație fizică. 
O întrecere cu o largă participare 
(peste 100 de concurenți și concuren
tei), un adevărat examen pentru ti
nerii gimnaști.

Programuj concursului cuprinde e- 
xerciții pentru categoriile a 11-a și 1 
juniori și junioare, categoria a 11-a și 
I seniori și senioare și categoria maes
tre.

Tot în sala din str. Haga se va 
desfășura și faza pe Capitală a cam
pionatului republican de gimnastică 
(individuală), categoria maestre—as
tăzi și miine incepînd de la aceeași 
oră: 11.

r

ÎMÎLNIREA INIEBNAIHNALĂ

DINUE ECHIPELE R. P. ROMÎNE

Rapid a ciștigat foarte greu...
Joi seara boxerii < 

(Praga) au susținut prima 
în cadrul turneului pe care îl între
prind in țara noastră. Ei au avut ca 
adversari pe pugiliștii Rapidului, in 
fața cărora au pierdut cu scorul de 
10—8.

Cele citeva mii de spectatori care 
au fost prezenți în „potcoava" 
dionului Giulești au părăsit însă 
mulțumiți tribunele stadionului, 
favoriții lor învinseseră. Motivul: 
boxerii noștri, cit și oaspeții au 
vedit — în general — multe lacune 
în pregătirea lor, furnizînd partide în- 
cilcite, în care accentul s-a pus mai 
mult pe forță. Am reținut, totuși, prin 
maniera mai clară in care au acționat,

echipei Lokomotiv
i întîlnire

sta- 
ne- 

deși 
atit 
do-

pe boxerii Horski, Tlapa, Beneso 
(Lokomotiv), Davidescu, Morăruș 
Pătruț — de la Rapid.

REZULTATE TEHNICE. D. D 
descu b.p. J. Horski; A. Morăruș t 
1 A. Kostohriz ; J. Dupal este deci 
— pe nedrept — învingător in me 
cu Pătruț; Gh. Tănase b.ab. 2 
Kosko: M. Tlapa b.p. C. An!
H. Low b.k.o. 1 K. Schneider ; V. H 
b.p. T Cringașu; St. Panduru
I. Jankovic; 
N. Motoc.

Z. Benesovski
ba 
b.al

★
• Astă-seară, va avea loc 

dionul Țigiina din Galați întili 
internațională dintre echipele C. 
Galați și Lokomotiv Praga.

pe

1

Azi începe întîlnirea R. P. Romină - R. P. Ungă
VERA CEASLAVSKA (R.S.C.) 

ÎNTRECEREA DE LA
Â CIȘTIGAT
TBILISI

Șl R. D. GERMANE

(prin telefon). — Zilele 
loc in orașul Tbilisi un

TBILISI 26
trecute a avut__ __ ______ .
concurs internațional de gimnastică de 
mare amploare, la care au participat 
31 de sportive din 7 țări: R.S. Ceho
slovacă, R.P. Chineză, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romină. R.P. Un
gară și Uniunea Sovietică. Dintre 
ele s-a detașat concurenta cehoslovacă 
Vera Ceaslavska care a obținut o vic
torie meritată în fața gimnastelor so
vietice și germane. Sportivele noastre 
s-au comportat destul de slab, in spe- 

Zimbreșteanu, care a 
sărituri impuse. Nici- 
iu a intrat printre pri- 

.Merită laude numai

Atanasia 
nota 0 la 
dintre ele

cial 
luat 
una 
mele 6 la aparate, 
tinăra Ana Mărgineanu care s-a cla
sat cel mai bine dintre gimnastele 
noastre, intrecindu-le pe toate concu
rentele poloneze și maghiare.

Rezultate tehnice, individual compus: 
1 Vera Ccasiavska (R.S.C.) /625 p: 
2. Tamara Liuhina (U.R.S.S.) 76.00 
p; 3. Ludmila Pervuhina (U.R.S.S.)

•■iezi

Ingrid Fost (R.D. Germa-
5. Ludmila Petuhova

75.70 p; 4. 
nă) 7525 p;
(U.R.S.S.) 7520 p; 6. Uite Starcke 
(R.D. Germană) 7425 p; ...13. Ana 
Mărgineanu (R.P.R.) 72.25 p; 14. E- 
lena Niculescu (R.P.R.) 72.20 p; ...19. 
S uza na Bodor (R.P.R.) 71,35; ...31. 
Atanasia Zimbreșteanu (R. P. R.) 
62,85 p.

săptăminii viitoare, în 
mai, capitala noastră 

întîlnirea internațională 
între echipele femi-

La sfîrșitul 
zilele de 5-6 
va găzdui 
de gimnastică 
nine ale R.P. Romine și R.D. Ger
mane. Această competiție va consti
tui un nou și important prilej de 
verificare a participantelor înaintea 
campionatelor mondiale de la Praga.

Programul întîlnirii internaționale 
de tenis dintre reprezentativele R. P. 
Romine și R.P. Ungare a trebuit să su
fere o întirziere de o zi din cauza sosi
rii în ultimul moment (vineri la prînz) 
a jucătorului maghiar Katona. Totuși, 
ieri, în tribunele de la Progresul s-au 
aflat iubitori ai sportului aib pentru a 
urmări primele meciuri de verificare 
dintre loturile de tineret ale țărilor 
respective. In cea dinții partidă, Du
mitru Viziru a reușit o frumoasă 
victorie în dauna lui Gyula Balazs cu 
4—6, 6—4, 6—4, 6—2. Așa cum arată 
și scorul, D. Viziru a început timid 
întîlnirea, dar pe parcurs a devenit 
mai încrezător in forțele sale, a ac-

ționat mai decis și sigur la file 
s-a impus clar. Meciul următor 
doi jucători cu servicii puternice, 
maromi și Mărmureanu a fost 
dinamic și echilibrat, dar nu.pț-a 
încă un cîștigător, el jntrerupînt 
la situația de 6—8. 6—4. ȚL-țL 
pentru tenismanul maghiar.. Aștăz 
începere de la ora 15 ȘÎnt progra 
primele întreceri între șelecțion 
R.P.R. și R.P.U. : Țiriac — Zc 
apoi C. Năstase — Katona. Mîin 
la ora 10 se întîlnesc dublurile 
riac, Mărmureanu — Katona, Z< 
iar luni de la ora 15 au loc ulti 
două simpluri.

ȘTIRI... REZULTATE...

SPORTURI NAUTICE

Un mare concurs

I va 
de

găzdui la 2 mai 
sporturi nautice 
orășenească dc 

Zilei Tineretului 
deosebit de in-

BRAȘOV. — Pe baza sportivă a 
Școlii medii nr. 2 a avut loc etapa oră
șenească a concursului republican pe 
probe. Citeva rezultate: BĂIEȚI: 100 
ni: D. Comșa 10,9; 110 mg: I. Caro- 
îea 14,9; disc : V. Sălăjean 47,71; înăl
țime : V. Obogeanu 1,75; FETE : 400 
m: V. Gabor 60,5 — rec. personal; 
lungime: J. Balea 5.25; greutate : Ana 
Sălăjean 15,23. (C. GRUIA — coresp. 
regional).

TIMIȘOARA. — Concurs inter-insti
tute. 200 de studenți participant. Ci
teva rezultate : BĂIEȚI : 200 m : G. 
Tavie 23.7; 400 m: 1. Marconi 53,4; 
*00 ni: 1. Albu 2:102: lungime: W. 
Keller 6,73; triplu : Gh. Potoceanu 
13.43; înălțime: C. Popovici 1.76; pră
jină : G Arend 3,60; greutate: AL

Plev 11,67; disc.: M. Plev 41,95. (EM. 
GROZESCU — coresp.).

BUCUREȘTI. — In organizarea clu
bului Unirea a avut loc miercuri, pe 
șoseaua București—Ploiești, o cursă 
de maraton Deși timpul a fost nepriel
nic (vînt puternic pe prima parte și 
apoi ploaie) totuși participanții au în
registrat performanțe promițătoare, 
latâ-i pe primii trei clasați : 1. Mihai 
Babaraica (Unirea) 2.45:58,0; 2. Va- 
sile Moldoveanu (Unirea) 2.58:00,0:3. 
Spiridon Babaraica (Unirea) 3.02:00,0.

La sfirșitul săptăminii viitoare se 
va desfășura etapa finală a concursului 
republican pe probe. La Constanța vor 
vor avea loc alergările, la Ploiești — 
săriturile, iar la Galați și Brăila — 
aruncările.

Ultimul act al campionatelor republicane

pe lacul Herăstrău
Lacul Herăstrău 

un mare concurs 
organizat de comisia
specialitate in cinstea 
■Competiția se anunță 
leresantă, programul ei durind șase ore 
și prevăzind întreceri de canotaj popu
lar, caiac-canoe, canotaj academic, iah- 
ting și motonautică- Concursul este 
deschis tuturor sport vitor din cluburile 

1 și asociațiile bucureștene. Probele de 
; canotaj și caiac-canoe vor avea toc 
! pe pista de concurs obișnuită cu so
sirea la ecluză (debarcaderul Bordei). 
Regatele de iahting se vor disputa pe 
un parcurs in triunghi, in fața caba
nei Știința iar demonstrațiile de mo
tonautică pe pista obișnuită a lacului 
Herăstrău. Numeroase premii vor răs- 

■ plăti pe primii trei clasați în fiecare 
probă a concursului.

I NOJĂ ETAPĂ ÎN CAMPIOMATUE REPUBLICANE
De astăzi, trăgătorii clasați pe locuri 

fruntașe in etapa a Hi. pe oraș, a 
campionatului republican de scrimă își 
vor măsură torieie in cadru! .zoneior".

Primele probe — cele de floretă 
băieți și spadă țn cele două zone sta
bilite după criterii geografice (Satu 
Mare și Ploiești) își vor da întîlnire 
trăgători din următoarele centre:

• Zona I — Satu Mare: Cărei 
(22), Oradea (3.2). Tg Mureș (3,4), 
Cluj (4,4) și Satu Mare (4,4).

• Zona a Il a — Ploiești: Craiova 
(2,3), Timișoara (2.1), Constanța 
(22). Galați (1.1), Lugoj (1,1) și 
Ploiești (4.4).

(Prima cifră din paranteze indică 
numărul floreliștitor, cea de a doua, 
pe acela a! spadasinilor).

In următoarele două săptămîni, bas
chetul va cunoaște o activitate deose
bit de intensă. Se vor desfășura tur
neele finale ale campionatelor republi
cane de seniori și senioare, precum și 
etapa de zonă a campionatelor de ju
niori și junioare. Primii vor lua „star
tul" tinerii baschetbaliști (2—5 mai). 
In zona I (băieții la Constanța, fetele 
la lași) se vor intrece campioanele re
giunilor Bacău, București, Dobrogea, 
Argeș, Galați, Iași, Ploiești și Brașov, 
iar in zona a H-a (băieții la Deva, 
fetele la Craiova) vor participa cam
pioanele regiunilor Maramureș, Cluj, 
Oltenia, Hunedoara, Crișana, Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Banat. 
Primele trei formații din fiecare zonă 
se vor califica pentru turneele finale. 
(14—17 iunie, la Brașov pentru fete, 
la Galați pentru băieți), alături de pri
mele două clasate în campionatele Ca
pitalei.

Echipele masculine de seniori își vor 
disputa, între 3—10 mai; la București, 
locurile 1—8 (Steaua, Rapid, Dinamo 
din București. Știința Cluj, Dinamo 
Oradea, C.S.O. Craiova. Dinamo Tg. 
Mureș și Steagul roșu Brașov) și la 
Roman locurile 9—16 (Știința Timișoa
ra, Voința Tg. Mureș, A.S.A. Bacău, 
Progresul București, Constructorul A-

rad, C.S.O. Galați, Voința Ia? 
Știința București).

In sfîrșit, între 6—13 mai Clu 
lașul vor găzdui turneele finali 
campionatului feminin.

R. S. S. Ucraineană — 
selecționata orașului la 

86-59 (47-35)
IAȘI, 26 (prin telefon). Intîlni 

niioalâ dintre reprezentativa mascu' 
baschet a R.S.S. Ucrainene și s< 
nata orașului lași s-a încheiat c 
toria oaspeților la sconi!—|^e < 
(47—35). Cei peste 1.000 
au aplaudat jocul frumos, Jinat 
eficace al basclietbaliștilor ucr 
Ieșenii s-au comportat bine, jinînt 
tă vreme pasul cu valoroasa fc 
oaspete. Cei mai buni jucători au 
Valtin (15). Streinouhov (14), 
kian (8), Gladun (5), tie' la 
Ucraineană. Țod.irașcu- Scj

(13) și Chioreanu (14), «le
EUGEN URSU și GH.

coresp.

la lai
VASI

nr

Azi și miine, pe terenuri
SlMBĂTA

H

Gustoase hrănitoare, 
bogate Îm ealoviL

Cornuri Superioare

FOTBAL: stadionul Republicii, ora 
18.15: Rapid — Progresul (tineret); 
ora 20: Rapid — Progresul (cat A). 

GIMNASTICA: sala M.l.C. (str. 
Haga), de la ora 9 și de la ora 16: 
concurs școlar ți faza orășenească a 
campionatului republican (maestre): 
sala de la ștrandul Tineretului, de la 
ora 16,30: SSE 2 - SSE Ruse 
(R.P.B.).

TENIS: 
15: meciul 
Ungară.

VOLEI: 
Metalul — 
(f); sala 
SSE 2 —

LUPTE:
17: concurs internațional. 

BASCHET: teren Floreasca, 
ora 16: SSE 2 — SSE Ruse.

RUGBJ : 
Autobuzul 
care).

baza Progresul,
R. P. Romină

de la
- R.

ora 
P.

Cereți aceste produse superioare

sala Giulești, de 
IFA (f). Rapid — 
Unirea, de ia ora 
SSE Ruse.
sala Floreasca, de

la ora
Flacăra 

18,30:

stadion Unirea, 
—- Sirena (camp.

DUMINICĂ

17:

la ora

de la

ora 17: 
cafifi-

IN ȚARĂ ,(cat. B); stadienul Olimpia, de la ora 
9,30: Știința — Portul Constanța (cat. 
B); stadionul Republicii, ora 
SSE 2 — SSE Ruse.

GIMNASTICA: sala M.l.C., 
ora 9: concurs școlar și 
nească a 
(maestre).

ATLETISM: stadionul Republicii, 
de la ora 14,30: SSE 2 — SSE Ruse.

VOLEI : sala Giulești. de la ora 9: 
Sănătatea — CSO Timișoara (f), 
Steaua — Știința Petroșeni 
pid — Știința Cluj (m).

LUPTE : sala Floreasca, 
9 și de la ora 17: concurs 
na).

RUGBJ : campionatul de 
teren Flacăra, ora 9: Combinatul poli
grafic — Gloria; stadionul Tineretu
lui 11, ora 9,30: Politehnica — Aero
nautica; ora 11: Arhitectura — Meteo
rul; ora 16,30: Jnst. Construcții — 
Rapid; stadionul Tinerelului III, ora 
9,30: Universitatea — Colorantul; ora 
11: 1PGG — “ ” " '
Copilului, ora 
SN Oltenița; 
17: Progresul

POLO : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 10 : Dinamo — I.C. Arad ; Progre
sul — Știința Cluj ; Știința — Crișana 
Oradea.

12,30:

de la
- , - - . ~ orășe-

campionatului republican
faza

(m), Ra-

de la ora 
internațio-

calificare:

RUGBJ : campionatul de cal! 
PITEȘTI: Petrolul — Vulcan 
BUZĂU: Metalul — USAS Nă' 
RM. SAR AT: Progresul — Unir 
Roată; BRAILA: CSO — T 
Ploiești; PLOIEȘTI: Construct 
Precizia Săccle; MEDGIDIA: 
tul — Farul C-ța;' TECUCI,: z 
— Ceahlăul P. Neamț; IAȘI: 
tructorul 1UT — Dinamo Bacăi 
LĂȚI: Știinta — Constructori 
fad;' B1RLAD: Rulmentul — 
Galati; RQMAN: Laminorul - 
Tecuci; PETROȘENI: Jiul — I 
Tr. Severin; LUPENI: Minerul ■ 
talul Reșița; VULCAN: Mine 
Elecțro'putere Craiova; T1RNA 
Chimica — CSM Sibiu.

VOLEI : campionatele repub 
CLUJ: CSM -- Știința ' Clu. 
CSM — Progresul Buc. (m); 
IEȘTI: Petrolul — Știința Gala1 
ORAȘUL DR. PETRU GROZ 
namo — CSMS lași (m): TIA 
RA: Știinta — Dinamo (m); 
IOVA: CSO — Olimpia Buc 
BRA"OV: Tractorul — Faru 
(m); IAȘI: CSMS — Dinam 
(f): M. CIUC: Voința — l 
Brașov (f); SIBIU: CSM — 
sul Buc. (f); CONSTANȚA: 1 
CSO Craiova (f).

Dinamo 11; teren Parcul 
11: Griviță ‘ Roșie II — 

stadionul Progresul, ora 
II — Olimpia II.ora

P.
TENIS :

10: meciul
Ungară.

FOTBAL : stadionul Dinamo,
9,30: Dinamo Obor — CSO Craiova

baza Progresul, de 
R. P. Romină —

Ia 
R.

ora
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Asfă-seară, prima „nocturnă64 a sezonului: 
Rapid—Progresul pe Stadionul Republicii

• Etapa a XX-a a categoriei A continuă mîine cu jocuri impor
tante pentru zona retrogradării ® Jocul Dinamo Pitești - Știința 
Timișoara se dispută la Craiova G Lotul A s-a antrenat joi la 
Cîmpina ® Probe atletice la cuplajul de luni, de pe „23 August"
Etapa a XX-a, programată miine în 

categoria A, de fapt începe astăzi prin 
partida Rapid-Progresul, și se termi
nă... luni, o dată cu disputarea meciu
lui tradițional Steaua — Dinamo 
București.

Dar, aceste două meciuri bucureștene 
nu sînt singurele puncte de atracție 
ale etapei. Celelalte întilniri din țară 
atrag și ele atenția în mod special 
prin importanța pe care o prezintă 
pentru cel mai... agitat sector al cla
samentului : zona retrogradării, in 
care sînt angrenate multe din echipele 
programate miine. Ultimele trei clasate 
joacă toate in deplasare: U.T.A. cu 
Știința la Cluj, Jiul cu St. roșu la Bra
șov și Metalul cu Petrolul la Ploiești. 
Și cum șansele lor sînt minime — cel 
puțin teoretic — in aceste jocuri, în
seamnă că „codașii" vor mai pierde 
din teren. Este posibilă chiar o majo
rare a diferenței de puncte față de 
cîteva din echipele care le preced și 
care sînt avantajate de faptul că miine 
joacă acasă, și au multe șanse să 
obțină victoria cum este cazul Mine
rului care primește vizita echipei Di
namo Bacău. In schimb, Dinamo Pi
tești nu poate beneficia de avantajul 
de a juca acasă deoarece terenul său

este suspendat pentru lipsurile consta
tate cu prilejul organizării meciului 
cu Steaua. Jocul Dinamo Pitești— 
Știința Timișoara de miine se va dis
puta la Craiova.

Partida de astă-seară de pe stadio
nul Republicii, Rapid — Progresul, 
exercită atracție ca tradiție și ca in
teres pentru locurile fruntașe din clasa
ment Cele două formații s-au antre
nat cu multă grijă pentru acest meci, 
în care vor alinia 
obișnuite.

•Meciul va începe la 
chidere. la ora 18,15, 
mațiile de tineret ale celor două echipe.

niceanu
s-au marcat
Dridea I pentru lot, altul de Bontaș 
pentru Poiana (ambele după pauză).

Viitorul meci : la 4 mai, la Bucu
rești, cu echipa braziliană Gremio P. A. 
In deschidere va avea loc o întîlnire 
între selecționatele B și tineret

(Publik). In cursul partidei 
două goluri : unul de

garniturile

ora 20. în 
se întîlnesc

lor

des- 
for-

LOTUL A A JUCAT LA CÎMPINA

LUNI : CUPLAJ FOTBAL-ATLETISM

Cu prilejul cuplajului de luni, de la 
„23 August" (Steaua — Dinamo Bucu
rești, A și tineret) se vor disputa 
cîteva probe atletice, cu participarea 
sportivilor de la Steaua, Dinamo Bucu
rești, Știința, Metalul, Progresul, Clu
bul sportiv școlar. Programul a fost 
astfel întocmit:

In 
orele 
1500

în 
orele 
fete și 200 m plat băieți.

pauza meciului de tineret (între 
15,50—16) : 100 m plat băieți și 
m. băieți.
pauza meciului de cat. A (între 

17,35—17,45) : 80 m garduri

—- ----- <

Rezultate valoroase 
in „Cupa Steaua“

U.R.S.S. - URUGUAY 5-0 (3-0)

Vineri după-amiază pe stadionul cen
tral V. L Lenin din Moscova. în fața a 
100.000 de spectatori, ecnipa repre
zentativă a U.R.S.S. a obținut o stră
lucită victorie în fața echipei Uru
guay. Fotbaliștii sovietici au ciștigat 
cu 5—0 (3—6) prin golurile marcate 
de Mamikin (3), lvanov și Cislenko.

• La 13 mai se vor desfășura pri
mele meciuri ale noii ediții a „Cupei 
Europei Centrale" la fotbal. Anul a- 
cesta la competiție participă 16 echipe 
împărțite in 4 grupe, după cum ur
mează :

5 s^•onosport
STEAUA—DINAMO BUCUREȘTI 

IN PROGRAMUL ---------------------
NR.

Pentru meciurile
J-7, „Programul Loto-Pronosport" 

(rsdică următoarele pronosticuri:
’ 1. R.P. Ungară—Turcia

2. Steaua—Dinamo București (A)
3. Știința Cluj—U.T.A. (A)
4. Dinamo Pitești—știinta Tim.
5. Steagul roșu—Jiul (A)
«. Minerul—Dinamo Bacău (A)
7. Petrolul—Metalul (A)
8. C.S.O. Brăila—C.S.M.S. I; 
». Corvinul Hunedoara—C.S.

Mare (B)
10. Ind. Sîrmei C. Turzii—Crișana 

Oradea (B)
11. C.S.M. Mediaș—Met. Buc. (B)
12. Farul C-ța—Olimpia Buc. (B)

• Anunțăm participantă la concursul 
nr. 17 că meciul Steaua—Dinamo 
București se va disputa luni 30 apri
lie a. c. Rezultatul acestui meci il vom 
cunoaște seara la agențiile Loto-Pro
nosport și de Ia posturile de radio.

• Tragerea numerelor cupoanelor câș
tigătoare pentru concursul suplimentar 
U E F.A. va avea loc miine 29 aprilie, 
ora 10, la București in str. ing. Sa- 
ligny nr. 2.

REZULTATUL OMOLOGĂRII 
CURSULUI PRONOSPORT NR.

22.IV.1962
nimic. Premiul II 

1.070. Premiul III 
86. Premiul IV 5637,70 
20. Fond de premii 235.967

Premiul I 
riante 
riante 
riante 
lei.

a
a

lei 
lei 
lei

In cadrul pregătirilor periodice, lo
tul reprezentativ de fotbal a făcut joi 
un antrenament la două porți, în com
pania echipei de categoria B Poiana 
Cîmpina. In această partidă de verifi
care, lotul a folosit următorii jucători 
(in paranteze schimbările operate la 
pauză): Voinescu (Mindru)-Greavu 
(Georgescu) .Motroc (Nunweiller III). 
Macri (Ivan)-Jenei (Seredai), Seredai 
(Koszka)-Pircăfab, Constantin (A. 
Munteanu), Dridea 1, Țircovnicu, Crei-

Grupa A: Spartak Hradec Kralove, 
Dinamo Zagreb, Ferencvaros Buda
pesta, Juventus Torino. Grupa B : Par
tizan Belgrad, Ban'k Ostrava, Ata- 
lanta, M.T.K. Grupa C: Slovan Bra
tislava, Steaua Roșie, Honved, Bo
logna. Grupa D: Vojvodina, Spartak 
Tmava, Fiorentina, Vasas.

• In semifinalele competiției inter
naționale de fotbal ..Cupa orașelor tîr- 
guri" echipa F. G Barcelona a învins 
în meci retur eu 4—1 (2—1) echipa 
Steaua Roșie Belgrad. Barcelona s-a 
calificat in finala competiției deoare
ce ciștigase și primul joc (2—0). In 
primul meci al celeilalte semifinale 
Valencia a dispus cu 3—0 (0—0) de 
.M.T.K. Budapesta. Returul se va des
fășura la Budapesta.

• Echipa de fotbal a Mexicului a 
dispus cu 1—0 de cea a Columbiei.

CONCURSULUI
17
din concursul

CON
IC DIN

44.1
816

va- 
va- 
va-

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din 27 aprilie 

1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 77 66 22 76 18 44 71 9 43 68. 
Premiul special A : 77 71 43, Premiul 
specia] B : 44 22 66, Premiul special C : 
18 76 9.

Fond de premii : 735.788. Tragerea ur
mătoare va avea loc vineri 4 mai 1962, 
la Satu-Mare.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal 

Steaua—Dinamo Buc. contînd pentru 
campionatul de tineret și categoria 
A, care va avea loc luni 30 aprilie 
a. c. pe Stadionul 23 August, s-au 
pus în vînzare începînd de vineri 27 
aprilie a. c. la casele de bilete obiș
nuite.

In cele două zile de întreceri pasio
nante, desfășurate pe poligonul Tunari, 
in cadrul „Cupei Steaua", au fost înre
gistrate cîteva performanțe de valoare 
internațională. Astfel, in proba de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
trăgătorul N. Rotaru a egalat recor
dul țării, iar echipa Steaua a modifi
cat recordul republican la poziția în 
genunchi (armă calibru redus 3x40 
focuri). Ștefan Petrescu, la pistol vi
teză, a realizat cea mai bună perfor
manță mondială a anului pînă în pre
zent 591 p., cu numai un punct sub 
recordul mondial și cel al țării noas
tre. Menționăm, de asemenea, rezulta
tele lui Tr. Cogut I- Sîrbu, V. Atana- 
siu și N. Rotaru. Sub posibilități au 
tras insă concurenții de la talere arun
cate din șanț, pistol precizie și senioa
rele în proba de armă 60 focuri.

lată ciștigătorii probelor: pistol li
ber 60 focuri: N. Bratu (Știința) 545 
p., pe echipe Dinamo 2.115 p. Armă li-

beră calibru redus 3x40 focuri, poziția 
culcat: Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași) 397 
p. (13 m), pe echipe C.S.M.S. Iași 
1.563 p. Poziția in genunchi: I. Sîrbu 
(Steaua) 389 p., pe echipe STEAUA 
1.533 P. NOU RECORD AL R.P.R. 
(vechiul record 1.530 p ). Poziția în 
picioare; Tr. Cogut 367 p., pe echipe 
Steaua 1.415 o. Pe trei poziții: I. Sîr
bu 1.148 p., pe echipe Steaua 4.511 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, SENIORI : N. ROTARU 596 p. 
RECORD AL R.P.R. EGALAT, pe echi
pe Steaua 2.357 p. SENIOARE: Ioana.1 
Soare (Știința) 587 p., pe echipe Ști
ința 1.736 p. JUNIORI : A. Marșik 
(Voința Iași) 579 p., pe echipe Dina
mo 1.634 p. Pistol viteză: ST. PE
TRESCU (DINAMO) 591 p„ pe echi
pe Dinamo 2.326 p. Talere aruncate din 
șanț 200 buc. : 1. Dumitrescu (Dinamo 
Obor) 180 t, pe echipe Steaua 698 p. 
Clasamentul general al „Cupei Steaua": 
1. Steaua 10 p., 2. Dinamo 18 p., 3. 
C.S.M.S. lași 24 p.

Clasamentele înaintea ultimei
După jocurile restante disputate 

marți și înaintea ultimei etape a cali
ficărilor în turneele finale ale cam
pionatelor republicane clasamentele se 
prezintă astfel :

MASCULIN
iSERIA

1. (1) Rapid Buc. 13 13 0 39: 9 (694:468) 26
2. (2) Dinamo Or.

Dr. Petru Groza 13 8 5 31:21 (683:603) 21
3. (4) Șt. Cluj 13 8 5 32:25 (774:689) 21
4. (5) Șt. Galați 13 8 5 2G:21 (591:594) 21

! 5. (3) Steaua Buc. 13 7 6 26:26 (660:664) 29
6. (6) C.S.M.S.

lași 13 4 9 23:32 (662:723) 17
7. (7) Știinta Petr. 13 3 10 15:34 (592:666) 16
«. (8) Petrolul PI. 13 1 12 13:37 (531.-OG) 14

SERIA A II-A
! i. a) Progr. Buc. 13 11 2 35:13 (668:539) 24

2. (2) Din. Buc. 13 10 3 34:15 (679:568) 23
3. (4) Șt. Tim. 13 8 5 28:24 (664:629) 21
4. (5) Farul C-ta 13 8 5 26:24 (656:618) 21
5. (3) Tr. Brașov 13 7 6 27:22 (638:611) 20
6. (6) C.S.O. Cr. 13 5 8 19:30 (591:659) 18
7. (7) C.S.M. Cluj 13 2 11 15:35 (538:672) 15
8. (8) Olimp. Buc. 13 1 12 15:36 (543:698) 14

FEMININ
ISERIA

1. (1) Din. Buc. 13 13 0 39: 9 (668:442) 26
2- (2) Șt. Cluj 13 9 4 33:14 (626:489) 22
X (4) Met. Buc. 13 9 4 30:11 (616:499) 22

etape

A

13 9 4 31:19 («53:583) 22
13 6 1 25:24 (578:558) 19

13 2 11 11:33 (444:594) 15
13 2 11 1G:34 (437:619) 15

13 2 11 7:3C (378:617) 15

SERIA

(1) 
(2)
(3)
(4)
(5)

Rapid Buc. 
Farul C-ța 
FI. Buc.
C.S.M. Sibiu 
C.S.O. Cr.

13 12
9
9
8
î
4
2
1

>3
13
13
13
13
13
13

In a doua coloană 
tre paranteze, locurile 
pe in etapa anterioară.

(670:504)
(685:581)
(626:588)
(646:692)

n-A

1 36:12 (660:440)
4 33:17
« 34:18
5 27:25
6 23:2»
9 21:30 (555:625)

11 12:34 (424:634)
12 12:33 (488:600)

clasamentelor, in- 
ocupate de echi-

25
22
22
21
20
17
15
14

Selecționata regiunii 
Dobrogea»Cuba 3-2

In sala sporturilor din Constanța a 
avut loc întîinirea de volei dintre se
lecționata regiunii Dobrogea și selec
ționata Cubei. întîinirea, datorită ar- 
doarei cu care au luptat jucătorii ce
lor două echipe, a oferit un spectacol 
bun, la capătul căruia victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 3—2. Oas
peții au lăsat o frumoasă impresie, 
practicînd un joc simplu, cu lovi
turi puternice în atac. Infrîngerea se 
datorează unui plus de experiență al 
gazdelor. S-au remarcat: Gilberto, 
Herrera. Alejo Alvarez (Cuba), Cos- 
tea și Dumitrescu (Dobrogea).

Cu acest meci voleibaliștii cubanezi 
și-au încheiat turneul in țara noastră.

CH. GOLDENBERG

Cuplaj pe Stadionul Republicii:

DINAMO -fiRMTA ROȘIE Șl UNIREA-ȘTIINȚA TIMIȘOARA

Bogată 
la

La sfîrșitul aCCStCi . it wi
disputa ultirpele jocuri, de calificare.din 
cadrul camoionatuliu republican de ju
niori la handbal. în 7 Această între
cere a stirnit ,un viu interes îp întreaga 
țară, la startul competiției prezerltin- 
du-se sute și sute de echipe. Cele mai 
bune-dintre acestea iși.vpr disputa a- 
cum ultimele partide de calificare, 
după care urmează să aibă loc cele 
două turnee finale: pentru juniori la 
Hunedoara și pentru junioare la Ba
cău, ambele intre II și 13 mai.

lată acum jocurile care se vor dis
puta miine, in cadrul calificărilor pen
tru turneele finale ale campionatului 
republican de juniori: BĂIEȚI : 
PETROȘENI : S.S.E. — C.S.M. 
Reșița; TG. MUREȘ: C.S.S. Har
ghita — C.S.S. Cluj; BUZĂU : 
S.S.E. — S S.E. Botoșani (formațiile 
învingătoare în aceste meciuri împreu
nă cu echipa C.S.S. București iau parte 
la turneul final) ; FEȚE: TG. MUREȘ: 
C.S. Mureșul — S.S.E, Cluj; PLO
IEȘTI : S.S.E. — Șc. pedagogică Su
ceava ; PETROȘENI: S.S.E. — C.S.S. 
București (formațiile învingătoare în 
aceste intilnir:' împreună cu echipa 
C.S.S. Banatul Timișoara iau parte 
la turneu) final).

★
In campionatele republicane pentru 

seniori miine se va disputa etapă com
pletă numai în întrecerea echipelor fe
minine, după următorul program : SE
RIA I: BUCUREȘTI: Progresul - 
Unirea ; Știința — Tractorul Brașov 
(teren Progresul, începînd de la ora 
10); SERIA A 11-a : TIMIȘOARA: 
Știinta —- S.S.E. Petroșeni; TG. MU
REȘ : C.S. Mureșul — C.S.M. Sibiu. 
Dintre meciurile programate în cadrul 
campionatului masculin de handbal în 7 
unele au fost aminate, din cauza tur
neului pe care echipa de tineret a ora
șului București il întreprinde in R.P.F.

activitate competițională 
sfîrșit de sâptămînă

Iugoslavia. Miine se vor disputa numai 
următoarele partide: SERIA I: BRA
ȘOV: Tractorul — Știința Galați; 
PLOIEȘTI: Rafinăria Teleajen — Di
namo Bacău : SERIA A Il-a : SIBIU : 
Voința — ’Unirea București; TIMI
ȘOARA : Tehnometal — Știința Timi
șoara. CeleJ.aJțe jocuri au fost aminate 
pentru datele de 16 mai (Știința Buc. 
— Steaua. Rapid Buc. — Dinamo Buc., 
Rapid Tg. Atureș — C.S.O. Craiova) 
și 10 mai (Dinamo Brașov — Știința 
Petroșeni).

★
Și campionatele de calificare la se

niori și senioare au intrat într-o fază 
finală. Azi și miine se dispută urmă
toarele partide (echipele se întîlnesc 
o dată azi și a doua oară miine); 
FETE : DEJ: Metalul — Constructo
rul Timișoara ; SIGHIȘOARA : Faian
ța — Sebeșul Sebeș; TG. MUREȘ: 
GS.S. Harghita — AST. Sighet; 
BRĂILA: C.S.O. — Textila Btihusi; 
BĂIEȚI : CRAIOVA : Eleciroputere — 
C.S.O. Timișoara.

Miine — intr-un interesant „cuplaj" 
găzduit de stadionul Republicii — 
se întrec patru din cele mai valoroa
se formații de rugbi din țara noastră. 
In prima partidă. Unirea intilnește 
formația studenților timișoreni, intr- 
un joc al cărui rezultat este greu de 
anticipat

Cit despre meciul „vedetă", a fit Gri
vița Roșie cit și Dinamo ne-au incin
ta t adesea prin jocul for de ridicată 
valoare tehnică, prin partidele directe 
atît de viu disputate. Nu ne îndoim 
că și miine spectatorii bucureșteni vor 
rămine pe deplin satisfăcuți de evo
luția acestor echipe; clasate pină acum 
pe focurile 2 și 3 în clasamentul ca
tegoriei A. De menționat că Grivița 
Roșie și Dinamo se găsesc la egali
tate de puncte (16) și că jocul de

mîine are o importanță deosebită pen!-1* 
Iru fiecare echipă.

lată programul complet al etapei a 
Vlll-a : Unirea—Știința Timișoara
(stadionul Republicii, ora 9,30), Dina
mo—Grivița Roșie (stadionul Republi
cii, ora il), Olimpia—C.S.M.S. lași 
(teren Olimpia, ora II), Știința Cluj— ■ 
Știința Petroșeni, Metalul — Progre
sul. (simbătă, teren Gloria, ora 17,90).

Jocul Știința Buc.—Steaua va avea 
loc miercuri, pe stadionul Tineretului; 
la ora 17.

JOC DE VERIFICARE A COTULUI 
REPUBLICAN

Joi, 3 mai, pe stadionul Republicii; 
la ora 17,15, va avea loc uri nou joc 
de verificare a rugbiștilor noștri frun
tași care se pregătesc pentru „Cupa 
Păcii".

Etapa inaugurală a campionatului republican
Cete mai bune 10 echipe de polo din 

țară iși dispută, de miine dimineață, 
jocurile inaugurale ale campionatului 
republican. In prima etapă sînt progra
mate următoarele întîlniri : Progresul 
București—Știința Cluj, Industria Linii 
Timișoara—Steaua București, Știinta 
București—Crișana Oradea, Mureșul 
Tg. Mureș—Rapid București și Dinamo 
București —I.C. Arad.

Spectatorii sînt dornici să urmăreas
că meciuri de ridicat nivel tehnic, care 
să dovedească buna pregătire a po- 
liștilor. Dacă este bine practicat, jocul 
de polo este deosebit de dinamic. Faza 
din fotografie, făcută în cursul unui 
meci din campionatul trecut, este eloc
ventă.



în cea

2 mai. Dată memorabilă. De 15 ani, 
în această zi, cei mai buni cicliști a- 
matori din lume se prezintă la startul 
„Cursei Păcii". Devenită tradițională, 
„Cursa Păcii" și-a cucerit pe merit 
denumirea de adevărat campionat 
mondial de lung kilometraj — rezervat 
cicliștilor amatori. Intr-o scrisoare re
cent adresată organizatorilor „Cursei 
Păcii", Adriano Rodoni — președintele 
Uniunii Cicliste Internaționale (U.C.I.) 
spunea : „In cursul anilor, „Cursa 
Păcii" a devenit cea mai populară din 
toate competițiile cicliste".

Dar „Cursa Păcii" se impune nu 
num;.i prin valoarea sa tehnică spor
tivă, ci și prin faptul că ea constituie 
un entuziast miting pentru pace, un 
prilej fericit de cimentare a prieteniei 
între sportivii din diferite țări ale lu
mii. Anul acesta, la Berlin, la startul 
celei de a XV-a ediții — jubiliare — 
se vor prezenta cicliști din 20 de țări, 
care vor avea prilejul astfel să se cu
noască, să se împrietenească. Printre 
ei se vor afla și reprezentanții țării 
noastre care se numără printre cei 
care au participat la toate edițiile 
„Cursei Păcii".

TRASEUL CELEI DE A XV-A EDIȚII 
A „CURSEI PAOT“

Anul acesta alergătorii partieipanți Ia1 
ediția jubiliară a „Cursei Păcii” vor a- 
vea de parcurs 14 etape (dc obicei se 
efectuau 13 etape) cu un kilometraj total 
de 2.433 km. Itinerariul cursei este ur
mătorul :

2 mai — etapa I: circuit în jurul Ber
linului, 122 km; 3 mai — etapa a Il-a :i 
Berlin — Leipzig, 209 km; 4 mai — eta
pa a III-a : Leipzig — Erfurt, 192 km; 
5 mai — etapa a IV-a : Erfurt — Jena, 
47 km individual contra-cronometru 
(semietapa I) și Jena — Karl Marx 
Stadt, 194 km (semietapa a Il-a); 6 mai 
zi de odihnă; 7 mai — etapa a V-a : 
Karl Marx Stadt — Karlovy Vary, 1221 
km ; 8 mai — etapa a Vl-a : Karlovy 
Vary — Praga, 172 km; 9 mai — etapa 
a Vll-a : Praga — Brno, 220 km; 10 mai 
etapa a VIII-a : Brno — Gottwaldov, 137 
km; 11 mai zi de odihnă; 12 mai — eta
pa a IX-a : Gottwaldov — Ostrava, 184 
km; 13 mai — etapa a X-a: Ostrava —i 
Opole, 188 km; 14 mai — etapa a Xl-a : 
Opole — Wroclaw, 100 km — contra-cro
nometru pe echipe; 15 mai — etapa a 
XH-a: Wroclaw — Poznan, 178 km; 16 
mai — etapa a XIII-a : Poznan — Byd
goszcz, 140 km; 17 mai — etapa a XlV-a: 
Bydgoszcz — Varșovia, 250 km.

VA PREZENTAM CICLIȘTII
DIN SELECȚIONATA R. P. ROMINE

y

„Nc-am simțit printre prieteni
și intr-o țară prietenă"

Interviu cu Sir STANLEY ROUS, președinte al F. I. F. A. —

„CURSA PACII“
DE-A LUNGUL ANILOR

Cu prilejul jubileului de 15 ani se 
cuvine să facem o incursiune în istori
cul „Cursei Păcii*. Vom constata că 
la primele ediții marea întrecere rezer
vată cicliștilor amatori a fost dominată 
de sportivii din Danemarca (individual) 

.1 de cei din R.S. Cehoslovacă (pe echi
pe). In ultimii ani s-au impus în clasa
mentele individuale rutierii din R. D. 
Germană, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă și 
— mai recent — din Uniunea Sovietică. 
Pe echipe supremația a fost preluată 
integral de alergătorii din Uniunea So
vietică și de cei din R.D. Germană. 
Sportivii noștri s-au impus în anul 1956, 
cînd C. Dumitrescu a ocupat locul II în 
clasamentul general individual și în 1961 
cînd reprezentativa țării noastre a rea
lizat o splendidă performanță clasîn- 
du-se pe locul III, înaintea unor forma
ții de valoare recunoscută în arena in
ternațională. Și acum iată palmaresul 
„Cursei Păcii“ :

1948 : Prosinek și Zoric (Iugoslavia) 
individual ; — Iugoslavia pe echipe.

1949 : Vesely (Cehoslovacia) — Franța.
1950 : Emborg (Danemarca) — Ceho

slovacia.
1951 “ - - -

vacia.
1952
1953 

Germană.
1954 • 

slovacia.
1955: ! 

slovacia.
1955 : 

vietică.
1957 : 

mană.
19S» : 

vietică.
1959 : Schur (R.D. Germană) — Uniunea 

Sovietică.
1960 : Hagen (R. D. Germană) — R. D. 

Germană.
1961 : Melehov (Uniunea Sovietică) — 

Uniunea Sovietică.

Emborg (Danemarca)

Olsen (Danemarca) — Cehoslo-

Steel (Anglia) — Anglia. 
Pedersen (Danemarca) ” ”R. D.

Dalgaard (Danemarca) — Ceho- 
U
Schur (R.D. Germană)
u
Krolak

Hristov

Damen

Ceho-

(Polonia) — Uniunea So-

(Bulgaria) — R. D. Ger-R. D.

(Olanda) — Uniunea So-

Ecouri după victoria categorică
a rugb'ștîlor de la Steaua 

in turneul de la Parma
L ROMA 26 (Agerpres). —

Comentînd succesul echipei Steaua 
București în cea de-a 6-a ediție a 
turneului internațional de rugbi de la 
Parma, corespondentul sportiv al a- 
genției „France Presse" scrie: „For
mația romînă Steaua București a în
vins categoric în finală pe Racing 
Club Vichy, cu 20—3. Rugbiștii ro- 
mîni repurtează astfel o meritată și 
splendidă victorie. Fundașul Penciu a 
fost cel mai bun jucător de pe te- 

i ren. Loviturile sale de picior au fost 
desăvîrșite. Rominii au dominat mai 
ales în repriza a doua cînd s-au evi
dențiat lonescu, Ciobănel și Cojjcaru 
prin marcarea unor spectaculoase „în
cercări".

• în prima semifinală a „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, Dinamo Tbilisi a învins pe 
Ț.S.K.A Moscova cu 75-71 (37—37).
• Echipele selecționate de polo pe 

apă ale U.R.S.S. și Olandei s-au în- 
tîlnit dio nou la Rotterdam. Jucătorii 
sovietici au repurtat victoria cu scorul 
de 6—5.
• In prima zi a turneului interna

țional de baschet pentru echipele de 
juniori, R. S. Cehoslovacă a învins cu 
47—44 (26—19) echipa Franței, iar
R. P. Polonă a întrecut cu 52—48 
(26—24) echipa Turciei.
• La 6 mai, pe hipodromul din 

Moscova, se va disputa marele cros 
internațional dotat cu „Premiul ziarului 
Pravda". Au fost invitați să parti
cipe atleți și atlete din diferite țări,

Victorie Ia scor: 
R. P. Romînă — Turcia 

4-0 (1-0)
(Urmare din pag, I) 

rîndu-le cu aceeași ușurință și 
lozitate pentru poarta adversă, 
se ataca pe partea lui Matei, 
partea lui Ilajdu. De altfel, folosirea] 
jocului pe extreme este una din cxpli-] 
cațiile principale ale ușurinței cu cărei 
echipa noastră a creat ieri numeroasele 
situații de gol dc la poarta lui Aydîn. 
De remarcat buna sudură ce Se reali
zează de Ia meci la meci între Dumi- 
triu și Matei, ale căror „un-doi“-uri au 
creat regulat breșe în dispozitivul apă
rării adverse. Și dacă Gergely 
fost ieri inegal, aripa noastră 
ar fi dat și ea un randament 
nător. In ansamblu însă, atacul 
a funcționat bine și în ciuda 
categoric 4—0, credem că nu 
afirmînd că victoria echipei 
putea fi ieri și mai netă.

La începutul partidei, echipa
greu pe picioare4*, 
chiar mari emoții, 
liberă — Abdullah 
foarte favorabilă, 

simplu, cu deschideri 
îi solicită din plin 
. Treptat însă, f'or-

pericu-l 
fie căi 
fie pelCu ocazia venirii sale în Romî- 

nia, ne-am adresat lui SIR STAN
LEY ROUS, președinte al F.I.F.A., 
cerîndu-i să ne răspundă la cîteva 
întrebări privitoare la vizita sa în 
București și la Turneul de Juniori 
U.E.F.Ă.

— Cum vă explicați larga parti
cipare a echipelor europene la cea 
de-a 15-a ediție a Turneului 
U.E.F.A. ?

— Turneul de juniori, care a fost 
inaugurat in 1947 în Anglia, a fost 
de la început bine „pus pe picioare" 
și a ciștigat în popularitate an de 
an. Comisia de organizare a fost 
bucuroasă că, în acest an, a fost 
reprezentat și fotbalul sovietic. Vom 
fi bucuroși să i vedem pe tinerii fot
baliști sovietici și anul viitor, la 
turneul din Anglia.

— Cum apreciați activitatea de
pusă de Federația Romină de Fot
bal in organizarea acestui turneu?

— Turneul a fost organizat cu 
multă pricepere. Fiecare amănunt 
s-a bucurat de atenție. Comisia de 
organizare este foarte impresiona
tă de nivelul de organizare ridicat 
și a felicitat Federația Romină de 
Fotbal pentru aceasta și pentru sta
dioanele pe care le are în grijă. 
In ce privește interesul manifestat 
de public, acesta a fost mai mare 
decit la toate edițiile de pînă acum 
ale turneului.

La 20 aprilie a plecat la Praga lotul 
de cicliști al R. P. Romine pentru ai 
lua parte la cițeva curse de verificare. 
Din acest lot se va alcătui selecționata 
țării noastre care va lua startul 
de a XV-a ediție a „Cursei 
Citeva date de prezentare:

Ion Cosma: face parte din 
sportiv Dinamo, s-a născut în 
1937 la Tg. Mureș și practică ciclismul 
din anul 1956; are 82 kg și 1,81 m' 
înălțime; de 13 ori internațional, ai 
participat o dată la „Cursa Păcii"; 
cea mai bună performanță; locul V la. 
J.O.; ’

Constantin Dumitrescu: face partel 
din clubul sportiv Olimpia București, 
s-a născut în anul 1934 la Filipești’ 
Tîrg, regiunea Ploiești și practică ci
clismul din anul 1952; are 75 kg și< 
1,77 m înălțime; de 47 de ori interna
țional, a participat de 7 ori la „Cursa* 
Păcii"; cea mai bună performanță o 
locul II la cea de a IX-a ediție a 
„Cursei Păcii";

Gabriel Moiceanu: face parte din 
clubul sportiv Dinamo, s-a născut în 
anul 1934 la Cîmpulung Muscel, re
giunea Argeș și face ciclism din anul 
1953; are 70 kg și 1,72 m înălțime; de 
42 de ori internațional, a participat de 
5 ori la „Cursa Păcii"; cea mai bună 
performanță: locul 1 in cea de a Vll-a 
ediție a „Turului ciclist al R. P. 
mine";

Ludovic Zanoni: face parte din 
bul sportiv Dinamo, s-a născut în 
1935 la Arad și face ciclism din 
1953: are 77 kg și 1,85 m înălțime; 
de 44 de ori internațional, a partici
pat la 6 ediții ale „Cursei Păcii"; cea 
mai bună performanță: de două ori 
consecutiv învingător în „Cursa Scîn- 
teii“;

Gh. Radulescu: face parte din clu
bul sportiv Olimpia București, s-a năs
cut în anul 1933 la București și prac
tică ciclismul din anul 1952; are 70) Egalitate la pauză pe tabela de mar- 
^5 u’1 ln^ lirPe.' de — de orif caj (j—]a je| $j jn ceeg ce privește
internațional, a participat la.4 edițn >ra^rtul ]oviturifor de colț sî al șutu- 
ale „Cursei Păcu : cea mai buna per-C ri|or și _ cu toateacestea _
forman.a. locul la „Cupa UCECOM., Svjc(orja obținută în final de formația

Aurel Șelanr: face parte din clubul y iugoslavă reflectă just, chiar la scorul 
sportiv Dinamo, s-a . născut în. anul Ide 6—2. diferența de valoare existentă 
1935 fa București și practică ciclismul Nieri între cele două echipe. Pentru că 
din anul 1953; are 72 kg și 1,75 rriZsuperioritatea juniorilor iugoslavi a e- 
înălțime; este de 27 de Ori internațio-1 xistat la toate capitolele, dar mai preg- 
nal și a participat o dată la „Cursa Znant în concepția de joc fată de fot- 
Păcii"; cea mai bună performanță: in-1 baliștii cehoslovaci. Aceștia,'însă, au 
vingător in cea de a 111-a ediție a/resimțit după pauză oboseala meciului 
„Cursei București — Sofia". - . . ...

Din lotul care s-a deplasat la Praga1
mai fac parte Walter 
Stoica și Simion Ariton, 
echipei este N'icolae Voicu.

in cea 
Păcii".

clubul 
anul

— Ați fost in Romînia și in alte 
ocazii. Cum o găsiți acum ?

—• Am vizitat Romînia pentru 
prima oară acum 35 de ani. A doua 
oară am fost la dv. în 1958. Am fost 
impresionat in 
schimbările care 
timii ani și care 
mini mîndri de 
toate domeniile : 
știință, sport.

— Ce ați dori 
intermediul ziarului nostru ?

— Ca președinte al Federației In
ternaționale de Fotbal Asociație și 
ca membru al Comisiei de Organi
zare a Turneului de Juniori U.E.F.A-, 
doresc să aduc mulțumirile meie 
Președintelui Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, Președintelui Fede
rației Romine de Fotbal și tuturor 
membrilor acestei comisii de or
ganizare care au muncit din plin 
pentru buna desfășurare a Turneu
lui U.E.F.A. din Romînia. Acesta 
s-a bucurat de un mare succes. A- 
tît oficialii cit și jucătorii care au 
fost oaspeți ai țării dv- se vor în
toarce acasă profund recunoscători 
pentru posibilitatea pe care au- a- 
vut-o de a vizita țara dv., penfru 
primirea călduroasă care li s-a fă
cut și pentru toate gesturile spor
tive care i-au făcut să se simtă 
printre prieteni și într-o țară prie
tenă.

mod favorabil de 
au avut loc în ul- 
îi pot face pe ro- 
realizările lor în 
producție, arte,

să transmiteți prin

n-ar fi 
stinsă 

asemă- 
nostm 
acestui 
greșim 
rom me

noastră

R. P. F. Iugoslavia — R. S. Cehoslovacă 6-2 (1-1)

făcind zadarnicăRadosav a șutat puternic din afara careului de 16 m, 
portarului Venei 

Foto :
intervenția

M. Rahoveanu 

cu schimburi de

suplimentar. Ca și în meciurile preli
minare, „11-le44 iugoslav a avut o bună 

Ziegler, lonSașezare în spațiul de joc, fapt care i-a 
Antrenorul C permis să stăpîneasca terenul aproape 

tot timpul. Manevrele tactice au pornit 
de la mijlocul terenului, unde halful 

HRISTACHE NAUM ^stingă, Skrbic, și centrul înaintaș, Ko- 
vak (care a acționat mult retras) au 
făcut tot jocul. Componențij atacului 
au combinat cu subtilitate, iar după 
3—1, cînd s-au descătușat de orice 
lemoții, au acționat cu mai multă dezin
voltură, reușind faze de efect și încă 

(3 goluri în poarta lui Venei.
Juniorii cehoslovaci au abordat par

tida de ieri cu aceleași intenții : joc 
prudent în apărare, iar în atac doar 
'acțiuni pe contraatac. La o asemenea 
acțiune (min. 25) cehoslovacii au reu- 
ișit să deschidă scorul : Knebort l-a 
servit ideal pe Fertek, acesta a pătruns 
în careu și a trimis, de aproape, în 
.plasă, 
meciul 
șească 

’ preiau 
i poarta 
Skrbic 3

^expediat de Corn, de la II m, este 
respins de portarul Vend tot la Corn 

Jejși acesta nu mai greșește: 1—1. Ace
iași Corn va înscrie imediat după pau
ză (min. 43), golul 2, la sfîrșitul unei

printre care și R. P. Romină. Proba 
masculină se va desfășura pe distanța 
de 8 km, iar cea feminină va măsura 
2 km.

• Parașutistele sportive sovietice
V. Noumova, T. Bougatceva și T. Mi-i 
șina au stabilit la Tbilisi un nou re
cord mondial la aterizarea la punct fix. 
Lansindu-se de la o altitudine de 
1.000 m, cele trei parașutiste au rea
lizat o medie de 4,78 m față de cen
trul cercului. 1

• Intîlnirea de haltere dintre echi
pele R. P. Polone și Finlandei desfă
șurată la Lodz s-a încheiat cu o mare 
surpriză : 4—3 în favoarea halterofi
lilor finlandezi (din echipa poloneză 
a lipsit doar Bazanovski).
• La Dr?sda, reprezentativa

box a R. D. Germane a dispus de cea 
a Finlandei cu 12—8.

combinații efectuată 
locuri. Abia după 1—2 cehoslovacii în
cearcă să iasă din apărare, trimițînd 
in ajutorul atacului și pe mijlocașul 
Dyba. In min. 60, Radosav șutează 
de la aproximativ 20 de metri și ba
lonul atinge plasa sus, la „păianjen". 
Scorul este acum 3—I și în continuare, 
la intervale egale (de 3 minute), iugo
slavii mai înscriu încă 3 goluri prin 
Kovaki, Milosavljevie și... Plass (au
togol). In min. 75, juniorii iugoslavi 
trimit mingea de două ori în bară (prin 
Radosav și apoi Corn). Cu 2 minute 
înainte de sfirșit, Czaban reduce sco
rul, înscriind dintr-un unghi dificil.

Arbitrul S. Alimov (U.R.S.S.), tot
deauna pe fază, a condus foarte bine.

IUGOSLAVIA: Poklepovici-Pavlo-
vici, Gracianin-Kovacevici, Rasovici, 
SKR BICI-RADOSAV, Milosavljevici, 
KOVACI, Ferici, CORN;

R.S. CEHOSLOVACĂ : Vencl-Lin- 
hart, Plass, Taborski-DYBA, Barsch- 
Dvorjak, CZABAN, Richtrmok, KNE- 
BORT, Fertek.

a arătat că „se pune 
în min. 2 am avut 
cînd — la o lovitură 
a luftat din poziție 
Oaspeții joacă 
lungi, în forjă și î 
pe apărătorii noștri. 
mafia romînă pune stăpînire pe joc șt 
în min. J5 înscrie primul gol: Dumitriu\ 
trimite de pe aripă lui Voinea. care pre- 
lungește mingea în careu, la Ilajdu iar a-| 
cesta trage pe jos, la colț, plasat: l—0 !\ 
Echipa noastră atacă în continuare. Gergely 
ratează șutînd pe lîngă poartă (min. 13), 
Dumitriu ratează din neatenție. §5 xo 
pasă promptă primită din lovitură libefă 
(min. 25), iar In min. 38 Gergely reia 
splendid, cu capul, din plonjon o cen
trare a lui Matei, dar mingea întîlnește 
bara ! In ultimul minut, Suciu culege 
ropote de 
„bombă** a

Repriza 
furtunoase ale echipei noastre. 
echipei ronune se accentuează și, 
min. 46, inevitabilul se produce: 
gdy îl deschide pe Voinea. acesta 
mite mingea pe lîngă Aydin, ieșit 
poartă, Cengiz încearcă să salveze, 
jiu poate face altceva decit să împingă I 
mai repede balonul în plasă: 2—0. | 
Echipa romînă încetinește puțin rit
mul și, ca urmare, oaspeții devin mai 
periculoși. In min. 56 ei au o mare oca
zie de gol. dar Suciu respinge admirabil 
un șut din 6 metri al lui Coskun, A- 
ceastă fază îi ambiționează parcă pe ju
cătorii noștri. Ei întreprind acțiuni de 
atac bine gîndite, terminate cu nume
roase faze de g>l. In min. 63, la un 
corner, Popescu reia cu capul și Allan 
respinge de pe linia porții. Și după 
ce în min. 65 nimeni nu intervine 4.» o 
centrare excelentă a lui Ilajdu, în 
nutul 66 Voinea reia de la 3 metri, o 
centrare a lui Matei, în portar ! Golul 
care împrăștie orice dubiu asupra vic
toriei „cade* în min. 75: Matei (ieri din 
nou în zi excelentă) centrează la Ger
gely și acesta șutează de la 12 metri. 
Portarul nu poate reține și e 3—0 ! 
După 3 minute, Popescu execută o lo
vitură liberă, lung pe sus, în fața porții 
și Matei trimite cu capul, în plasă: 4'^0, 
rezultat care va rămîne neschimbat, pînă 
la urmă.

Echipa noastră a jucat bine, în to
talitatea ei. Toți jucătorii au muncit 
pentru cinstea de a juca în finatla tur
neului și frumoasa victorie de ieri le 
răsplătește din plin eforturile.

Echipa turcă n-a fost, în ciuda 
rului, un adversar comod. Rapizi, 
tehnicieni, atletici, jucătorii turci 
apărat cu strășnicie și au atacat 
culos. Presiunea echipei noastre 
le-a permis însă decît acțiuni ofensive 
purtate de cîte 3—4 atacanți. Mențiuni 
pentru jocul Iui Cengiz, 
Onursal.

Arbitrul francez M. du Bois 
excelent formațiile:

R.P. ROMINĂ: Suciu-Pal.

aplauze, reținînd sigur o 
lui Zeki.

secundă începe cu a ticuri 
. Presiunea 

în 
Ger- 

tri- 
din 
dar

sco- 
bunî 
s-au 
peri- 

nu

Abdullah,

a condus

G. NICOLAESCU

l’etescu.
Răcelescu-Jamaiscln, Popescu-Matei, Du- 
mitriu. Voinea, Gergely. Ilajdu.

TURCIA: Aydin-Akan. Cengiz, Aii- 
Onursal, Erol-Coskun, Zeki, Abdullah, 
Mustafa, Metin.

Echipele participante la Turneul U.E.F.A. au susținut jocuri amicale in tară

Iugoslavii, care au asistat la 
de baraj, nu vor să împărtă- 
soarta fotbaliștilor italieni și 
din nou inițiativa, asaltînd 

apărată de Venei. In min. 35, 
este faultat in careu; balonul

Multe din echipele participante ia 
Turneul U.E-F.A., care au fost elinii; 
nate în grupe, au disputat joi meciuri 
amicale în orașe din țară, lntîlnirile 
au stîrnit un viu interes printre iubi
torii fotbalului din aceste localități, 
lată rezultatele înregistrate :

Cluj: Știința—Grecia 2—0 (2—0).
Tirgoviste : Metalul—Bulgaria 0—2 

(0-1).
Făgăraș : Sel. de juniori oraș Făgă

raș—Polonia 3-4 (2—0).

Craiova : C.S.O.—Portugalia 3—1
(1-0).

Sinaia : Carpați—O'anda 2—0 (i — 0).
Sibiu: Sel. Sibiu — Austria 4—4 

(2-1).
Constanța : Sel. de tineret Constan

ța—Franța 0—1 (0—1).
Constanța : Sel. seniori Constanța— 

Spania 3—1 (1—0).
Medgidia: IMUM—Ungaria 1—f

(0-0).
Turda: Arieșul—R.D.G. 7—1 (5—0).
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