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Strîns uniți in jurul partidului idealizări importante
. • Acțiunea de consolidare a actl-
■ vității sportive a continuat cu un 
; deosebit succes în luna mai. In a- 
i ceastă perioadă de timp pe întreg
■ cuprinsul țării au fost înființate 268 
j de noi asociații sportive dintre care
■ 214 în mediul rural.

• Frumoase rezultate în această
.privință au fost obținute în regiunile 
■Pitești, Baia Mare, București, Cons
tanța și Iași. Astfel, în regiunea Pi
tești au fost înființate 28 de asocia
ții sportive dintre care 27 la sate, în 
regiunea București 31 — toate în
mediul rural — iar în regiunea Baia 

^Mare 28 dintre care 25 la sate.
• O importantă creștere s-a înre

gistrat și în ceea ce privește numă
rul membrilor U-C.F.S. In luna mai 
54.357 de oameni ai muncii de la 
orașe și sate au devenit membri ai 
U-C.F.S. majoritatea dintre ei par- 
ticipînd cu entuziasm la diferite 
competiții de mase.

® Astfel, Ia crosul de mase „Să 
întîmpinăm _ 1 Mai" au participat 
887.647 de tineri și tinere de la orașe 
și sate.

Clasa muncitoare, întregul popor muncitor salută astăzi cu însuflețită 
și legitimă mîndrie deschiderea, în Capitala țării, a celui de al III-Iea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Oamenii muncii au întîmpinat Congresul partidului cu realizări deose
bi' : importante în producție. In întrecerea socialistă în cinstea Congre-

, numeroase colective, zeci și zeci de mii de muncitori și tehnicieni 
au obținut realizări strălucite în producție. Alături de muncitorii din industrie 
țărănimea muncitoare a raportat partidului despre succesele realizate în 
desfășurarea lucrărilor agricole, despre munca plină de abnegație pentru 
a obține recolte mereu mai îmbelșugate. In toate acestea se vede o dată 
mai mult, dragostea poporului nostru față de partid, care-și pune fără re
zerve forțele sale în slujirea credincioasă a poporului.

Ridicat de partid la rangul de adevărat stăpîn al bogățiilor țării, scos 
de sub obrocul întunericului în care a fost ținut de clasele stăpînitoare, 
poporul nostru simte o îndreptățită mîndrie față de realizările ce Ie-a ob
ținut și față de minunatele perspective de viitor spre care el se îndreaptă 
cu pași siguri. Iar acest viitor este puternic conturat în proiectul Directi
velor, care arată că SARCINA FUNDAMENTALA A PLANULUI ECONO
MIC PE PERIOADA DE 6 ANI, 1960—1965, ESTF, DEZVOLTAREA BAZE! 
TEHNICO-MATERIALE A SOCIALISMULUI, CREȘTEREA RAPIDA A 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE IN VEDEREA DESAV1RSIRH CONSTRUC
ȚIEI’SOCIALISTE ÎN REPUBLICA POPULARA ROMINA.

lată perspectiva măreață a ptanuiui de dezvoltare a economiei națlo- 
lale pe anii 1960—19651 E firesc, deci ca în sufletele lor, oamenii muncii 
să simtă un sentiment de mîndrie față de ceea ce s-a făcut în patria noastră 
urlă în prezent, de încredere deplină în grandiosul plan de înflorire a pa- 
riei, care va fi dezbătut la Congresul partidului și care prevede dezvoltarea 
irmonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, acordîndu-se în conti
nuare prioritate industriei grele, precum și realizării unui asemenea belșug 
le produse care să permită ridicarea bunăstării poporului muncitor la ni- 
'elul celor mai avansate țâri din lume. Aceste obiective mărețe au sfințit 

uriaș și nestăvilit avînt patriotic, au însuflețit și însuflețesc poporul în 
l a lui nobilă pentru construirea deplină a socialismului și trecerea trep- 
ată la construirea comunismului.

Ca om al muncii simți o profundă satisfacție și e firesc să spui cu ____ __ _____ ____  __ r._ ___
rlas tare: INTELEAPTA CALAUZA AVEM ÎN PARTIDUL NOSTRU. Da, -f-mare succes al sportului din RP. Ro- . -A - ,.r « , c- . • c , . 1 mîna ne-a încălzit inimile de hnciirie.nțeleaptă călăuză avem! Pentru că partidul nostru a făcut și face totul I 
>entru popor, pentru fericirea lui. Pentru că partidul n-a precupețit nici X 
n sacrificiu pentru a da poporului libertatea și demnitatea. T

Alături de toți ceilalți oameni ai muncii, sportivii patriei noastre, însuflețiți X 
e proiectul Directivelor Congresului al III-Iea al P.M.R., cu gîndu! Ia marile I 
erspective ale anilor viitori, întîmpină Congresul partidului cu deosebite re- X 
uitate în producție ca și în sport. Ei au învățat de la comuniști și și-au t 
isușit trăsăturile morale caracteristice omului socialist — dragostea și r 
evotamentul față de patrie și popor, intransigența față de dușmani, spiritul X 
ăției față de oamenii muncii de toate naționalitățile, atitudinea socialistă X 
iță de muncă și față de avutul obștesc, curajul și tăria în fața greutăților, t

X'ldy >
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La deschiderea Expoziției sovietice

Duminică dimineața, în pavilionul 
din parcul de cultură și odihnă 

„I. V. Stalin", a avut loc deschiderea 
Expoziției sovietice.

La festivitate au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Ja
nos Fazekaș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gherasim Popa, Mihail Ralea, vice
președinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor centrale și

„Sîntem fericite să închinăm succesul 
nostru Congresului partidului"

Handbalistele noastre, din nou cam
pioane ale lumii ! Vestea despre_ acest 

mînă ne-a încălzit inimile de bucurie. 
Este o victorie de prestigiu, pentru

„Sîntem fericite, nespus de fericite
toată inima Congresului partidului nostru iubit, ca o modestă contribuție la 
realizările obținute de întregul nostru popor muncitor tn cinstea acestui mare 
eveniment. In jocul decisiv pentru titlul de campioană a lumii — ca de altfel 
în toate celelalte partide ale campionatului mondial —’ ne am străduit să răs
pundem printr-o comportare cit mai bună, grijii părintești pe care partidul o 
poartă mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră*.

Carolina Cîrligeanu (căpitanul echipei), Elena Jianu, 
Victoria Dumitrescu, Elena Pădureanu, Lucia Dobre, Irina 
Nagy, Irina Giinther, Iosefina Ștefănescu, Aurora Popes
cu, Maria Constantinescu, Ana Starck, Aurelia Szbkd — 
maestre emerite ale sportului, Autoaneta Vasile, Aurora 
Niculescn și Elena Roșu.

Amsterdam, 19 iunie 1960

realizarea căreia sportivele noastre me
rită toate laudele.

Iată mesajul telefonic primit Ieri, 
după marea victorie obținută de spor, 
tivele noasta* ■

da acest succftf^ pa car» îl închinăm din

i

ai organizațiilor obștești, reprezentanți 
ai unor întreprinderi, ziariști.

In aplauzele celor prezenți, la des
chiderea Expoziției au sosit tovarășul 
N. S. Hrușciov, conducătorul delega
ției P.C.U.S. la cel de al III-Iea Con
gres al P.M.R., și membrii delegației- 
tovarășii N. V. Podgornîi, P. N« 
Pospelov, B. N. Ponomariov, I. V. An
dropov, L. F. Ilicev, P. A. Satiukov, 
A. A. Epișev. Erau de față conducă
torii și membrii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești frățești- 
care participă la 
al P.M.R.

Au asistat șefi 
matice acreditați

Congresul al III-Iea

ai misiunilor diplo* 
la București.

(Continuare In pag. a 2-a)

VICTORII DE PRESTIGIU 
ALE SPORTIVILOR ROMINI
PBAGA : In cadrul concursului 

internațional „Memorialul Rosicki“, 
Zoltan Vamoș a cîștigat proba de 
1.500 m cu timpul excepțional de 
3:40,5* cea mai bună performanță 
mondială a anului. Rezultatul în
trece cu 2,5 sec vechiul record a! 
R.P. Romine.

BUDAPESTA î Invingind cu 6-1 
echipa R.P. Polone și cu 7—4 echi
pa Austriei, reprezentativa de polo 
a R.P. Romine s-a calificat pentru 
turneul olimpic de la Roma.

TOKIO : Echipa selecționată mas
culină de handbal a orașului Bucu
rești a obținut trei victorii conclu
dente cu 19-4, 28-7 și 18—11.

(Citiți amănunte în pag. a 8-a)
(Continuare tn pag. a 2-a)
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Aspect din desfășurarea probei de 1000 m plat băieți 
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Deschiderea Expoziției sovietice

Finalele campionatelor republicane școlare

O sărbătoare a sportului școlar
î Ttt anii puterii populare, tineretu
lui studios din țara noastră i-au fost 
deschise largi posibilități pentru prac
ticarea sportului. Ca urmare a aces
tui fapt, Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, prin Direcția educației 
tineretului școlar, organizează, anual, 
numeroase competiții sportive ce se 
încheie cu tradiționalele campionate 
școlare la nivel republican.

La loc de cinste printre aceste 
campionate ale țării se situează și 
cele de atletism, care constituie o 
adevărată sărbătoare pentru cei mai 
tineri dintre sportivii noștri. Ultima 
ediție, a Xl-a, a confirmat și ea pe 
deplin această constatare. Cei peste 
£00 de elevi și eleve, reuniți la 
startul finalelor de atletism sîmbătă 
și duminică pe stadionul Republicii, 
hotărîți să răspundă cu cinste con
dițiilor create tineretului nostru de 
către regimul democrat popular, au 
luptat pentru obținerea de perfor
manțe tot mai bune.

)> Am aplaudat spiritul celei mai înalte 
sportivități care a caracterizat desfă
șurarea tuturor probelor, entuzias
mul manifestat de școlari, adevărate 
idovezi ale educației sănătoase pe 
care pionierii și utemiștii noștri au 
primit-o în cadrul școlilor respective. 
.Avem datoria de a sublinia și o altă 
constatare îmbucurătoare: participa
rea tot mai masivă a elementelor 

‘fruntașe la învățătură în cadrul fi- 
malelor, fapt ce atestă îmbinarea ar
monioasă a studiului cu activitatea 
■sportivă. Cea mai bună mărturie în

Strîns uniți. în jurul partidului
(Urmare din pag. 1)

Ti au văzut și văd în politica partidului grija necontenită a acestuia pentru 
întărirea și dezvoltarea necontenită a mișcării de cultură fizică și sport. Și, 
acestei griji sportivii patriei îi răspund cu noi succese pe terenurile de 
spori. Anul trecut în condiții dificile, dovedind un înalt patriotism în cursa 
motociclistă de 6 zile (considerată criteriu mondial de motociclism) spor
tivii noștri au câștigat 7 medalii de aur și una de argint. In decursul ulti
milor ani noi și noi succese s-au adăugat la palmaresul sportivilor noștri. 
Nu de mult, o nouă mărturie de dragoste față de culorile patriei ne-au 
adus-o rugbiștii romîni, care au învins categoric echipa Franței, considerată 
cea mai bună din lume. Atleta lolanda Balaș a stabilit acum cîteva zile un 
nou și splendid record mondial pe care l-a închinat Congresului. Ieri, 
jucătoarele noastre de handbal au înregistrat un răsunător succes, cucerind 
pentru a doua oară campionatul mondial.

Numeroase alte succese sportive, pe tărîm intern sau internațional, au 
venit 6ă confirme ascensiunea mișcării noastre sportive care, sub condu
cerea partidului, în anii regimului democrat-popular, s-a ridicat pe culmi 
tot mai înalte.

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. pun sarcini deosebite și îrt 
ceea ce privește dezvoltarea pe mai departe a activității sportive de mase 
în patria noastră. Aceasta înseamnă o nouă dovadă a grijii partidului față 
de conținutul nou al sportului în țara noastră, activitate care trebuie să 
ducă la 
creșterea 
întocmai 
greșului, 
creșterea 
sportului în țara noastră, pentru obținerea de performanțe tot mai înalte.

Avînd o neclintită încredere în conducătorul său devotat și încercat — 
Partidul, în frunte cu Comitetul Central — poporul muncitor strîns unit în 
jurul partidului, întîmpină cu un uriaș entuziasm cel de al III-lea Congres, 
și așteaptă cu deplină încredere hotărîrile sale, gata să Ie dea viață.

Cu ocazia deschiderii celui de al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, sportivii patriei trimit un salut fierbinte partidului, luîndu-și 
angajamentul că vor munci fără a-și precupeți eforturile pentru gloria 
sportivă a patriei, că sînt ferm hotărîți să se avînte și mai îndrăzneți, sub 
îndrumarea partidului, șprg culmile însorite al^ șocjalisinului,

mobilizarea a tot mai multi oameni ai muncii pe stadioane, la 
unui tineret plin de viață și sănătate, capabil să îndeplinească 

sarcinile construirii socialismului. De aceea, acum în ziua Con- 
sportivii își iau un nou angajament să muncească neobosit pentru 
măiestriei lor, pentru întărirea și dezvoltarea bazei de mase a

această direcție ne-a oferit-o bogata 
listă a elevilor fruntași la învățătură 
prezenți în concurs. în fruntea lor 
situîndu-se elevul Petre Florescu de 
la școala medie „Emil Racoviță“ din 
Cluj, posesor al unui impresionant 
palmares : nota 10 la toate materi
ile ! El a fost secondat cu succes de 
o întreagă „echipă" de fruntași la 
învățătură, din care fac parte prin
tre alții Barta Mihăescu (șc. med. 
nr. 2 Pitești), Gabriela Balaban (șc. 
med. nr. 2 Alba Iulia), Paraschiv 
Dominic (șc. med. 
Tagnose (șc. med.

Bacău), Mihai 
o___ w> „N. Bălcescu"

Cluj), Maria Budan (șc. med. nr. 1 
Orașul Stalin), Cristian Totola (șc. 
med. „N. Grigorescu" Cîmpina) etc-

Dar, actuala ediție a finalelor cam
pionatelor republicane de atletism 
ale școlilor medii va rămîne memo
rabilă și prin cele patru recorduri 
republicane școlare de categoria I 
stabilite cu acest prilej, dovadă a 
creșterii nivelului valoric al speran
țelor atletismului nostru. Este vorba 
de cele 51,2 secunde înregistrate de 
ștafeta feminină de 4 x .100 m a ora
șului București, compusă din eleve 
aparținînd Clubului sportiv școlar, 
de cele 22,6 sec. obținute de sprin
terul bucureștean Aurel Stamatescu 
(tot de la Clubul sportiv școlar) în 
proba de 200 m, de performanța oră- 
deanului Ion Pog la greutate (14,81 
m) și de cea realizată de reprezen
tantul Timișoarei, loan Delcov, Ia 
triplu salt: 14,06 m.

Bineînțeles că nu numai acestea

alcătuiesc bilanțul acestei competiții. X 
Multe alte rezultate remarcabile vin 4 
să susțină aproape în fiecare probă T 
acest buchet al noilor recorduri, de- + 
monstrînd dorința vie a tinerilor at-T 
Ieți de a-și îmbogăți recordurile lorX 
personale și de a obține performanței 
cît mai bune. Iată, de pildă, exem- X 
piui oferit de micuța Gabriela Ră- X 
dulescu din clasa a VlI-a a școlii f 
medii nr. 35 București. La 13 ani și X 
4 luni ea a impresionat prin călită- r 
țile și pregătirea ei în proba săritoa-a. 
relor în lungime cat. a Il-a, obți-X 
nînd rezultatul de 5,18 m. (De alt-T 
fel, ea este posesoarea unei perfor-X 
manțe și mai valoroase: 5,42 m)-T 
De asemenea Mihaela Popescu (n-aî 
împlinit încă 16 ani) de la aceeași X 
școală, a mai adăugat încă 5 centi-T 
metri recordului său. personal: 1,55 m.X 

O frumoasă festivitate de închidere r 
a întregit succesul finalelor. ExprimîndX 
hotărîrea tuturor participanților, to-X 
varășa profesoară Silvia NegreanuȚ< 
din partea M.I.C. a arătat în cuvinte T 
calde că concurenții Ia această reu- X 
șită competiție au închinat perfor-X 
mantele lor partidului, părintele iu-Ț, 
bit al tineretului din patria noastră.X Unionale de Comerț a Uniunii Sovie

ts TiBERIU Itice. (Agerpres)

„S-O STĂPÎNIȚI SĂNĂTOȘI”!
Cînd a răsărit pe Calea Plevnei li

nia modernă și îndrăzneață a clădirii 
ierte uită cu terasit, care accentuează 
armonia ansamblului de blocuri mă
rețe?

Cei din cartier își amintesc casele 
vechi de pe Calea Plevnei 40, casele 
acelea cu tencuială îngălbenită de ani, 
căzută, cu zidurile gata să se prăbu
șească. Unde sînt ? Parcă ieri au in
trat în funcțiune tîrnăcoapele, iar as
tăzi, în întimpinarea celui de-al III-

într-o atmosferă de entuziasm, șeful șantierului, arhitectul Paul Baranga, 
predă directorului școlii. Eugen Blideanu, sala de sport a școlii 

£oțo; B. Ciobanu

(Urmare din pag.. 1)

Rădu- 
spus: 

P.

avea po- 
în mod 
realizări 

domeniul

aceasta ei vor 
ia cunoștință 
cele mai noi 
Sovietice în

Luînd cuvîntul, tov. Gogu 
lescu, ministrul Comerțului, a 
Din însărcinarea guvernului R. 
Romîne salut din toată inima prezența 
în mijlocul nostru a oaspeților dragi, 
tovarășul N. S. Hrușciov, precum și 
a tovarășilor N. V. Podgornîi, P. N. 
Pospelov și a celorlalți membri ai de
legației P.C.U.S., care au venit la cel 
dc-al III-lea Congres al P.M.R.

Deschiderea în Capitala patriei
noastre a expoziției sovietice înseam
nă un eveniment important pentru
oamenii muncii din R. P. Romînă 
deoarece prin 
sibilitatea să 
nemijlocit de 
ale Uniunii 
științei, tehnicii și producției.

Organizarea reciprocă de expoziții 
economice în țările socialiste consti
tuie încă un prilej de cunoaștere a 
realizărilor din aceste țări, apropiin- 
du-le și mai mult Și contribuind la 
întărirea relațiilor economice dintre 
ele, la schimbul de experiență ți pro
gresul tehnic general.

Expoziția sovietică este o expresie 
a succeselor deosebite pe care popoa
rele sovietice le-au obținut în munca 
lor creatoare și pașnică, o expresie a 
năzuințelor Uniunii Sovietice de pace 
și dezvoltare a colaborării economice.

In încheiere, vorbitorul a felicitat 
pe toți cei care au contribuit la orga
nizarea expoziției și a făcut urări în 

Standul cu materiale sportive
Foto: AGERPRES

nezdruncinat 
ți popoarele

cinstea prieteniei de 
dintre poporul romîn 
Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul
rov, președintele Prezidiului Camerei 

M. V. Neste-

lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, constructorii au predat noul 
local al școlii de 7 ani nr. 165.

Ce să admiri mai îniîi ? Liniile es
tetice ale celor 18 săli de clasă scăl
date în lumină sau confortul modern 
pe care-l întîlnești la fiecare pas ? La
boratoarele de chimie și fizică, atelie
rele de tîmplărie și lăcătușerie, biblio
teca, cabinetul medical, sala pionieri
lor, cancelariile, culoarele larg:, toate 
dovedesc grija părintească a partidu
lui și guvernului pentru asigurarea

economice, 
și culturale. Aceste succese 

de grandioase încît ele sînt 
de reflectat într-o expoziție, 
mare ar fi ea.

Permîteți-mi, a spus vorbitorul, să 
mulțumesc din toată inima Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, guvernului Republicii Popu
lare Romîne, organizațiilor din orașul 
București, conducerii Camerei de Co
merț a R. P. Romîne, muncitorilor, 
inginerilor, decoratorilor și tuturor 
celor care au ajutat la pregătirea ex
poziției sovietice care se deschide 
astăzi.

Este de înțeles că această expoziție 
nu poate să exprime în întregime suc
cesele obținute de Uniunea Sovietică 
în domeniul dezvoltării 
științifice 
sînt atît 
imposibil 
oricît de

Succesele Uniunii Sovietice în do
meniul dezvoltării economiei, științei, 
tehnicii, în domeniul cercetării spațiu
lui cosmic, în folosirea în scopuri paș
nice a energiei atomului, în crearea 
tehnicii contemporane a rachetelor și 
în alte ramuri ale cunoașterii sînt 
mărturii ale marilor posibilități crea
toare ale socialismului.

Vorbitorul a încheiat cu urări pen
tru prietenia veșnică, de nezdruncinat, 
și pentru colaborarea dintre popoare
le sovietic ți romîn, dintre popoarele 
tuturor țărilor socialiste.

Cuvîntările au fost viu aplaudat 
Au fost intonate imnurile de stat

ale Uniunii Sovietice și R. ?. Romine.
In aplauzele asistenței tovarășul 

N. S. Hrușciov a tăiat panglica inau
gurală și a declarat deschisă expozi
ția, invitînd pe cei prezenți s-o vi
ziteze.

celor mai bune condiții de învă
țătură copiilor oamenilor muncă.

Te oprești uimit în pragul sălii de 
festivități. Scena, cabinele aparatelor 
de cinematograf, întreaga amenajare 
ar putea să satisfacă cerințele unui 
teatru. Apoi, sala de sport. Spațioasă, 
realizată dm linii calde pline de far
mec, scăldată în lumină. Pe pereți, 
primele amenajări: spalierele. Vor ur
ma și celelalte: capră, cal, ladă și 
saltele pentru gimnastică, plasă și 
mingi de volei. Nu va lipsi nici unul 
din aparatele moderne. Alături, depo
zitul de păstrare a materialului și 
echipamentului sportiv. Apoi, vestia
rele.

Aplauzele care au răsunat în ele
ganta sală de festivități, cu ocazia 
închiderii anului școlar, ca și cuvîntul 
top. Eugen Blideanu. directorul șco
lii, au fost adresate in egală măsură 
corpului profesoral, elevilor fruntași la 
învățătură, părinților care au prestat 
peste 10.000 ore de muncă patriotică 
și harnicilor constructori ai școlii. Cutii 
ar fi putut fi uitați șeful de șantier, 
arhitectul Paul Baranga, șeful lotului, 
ing. M. Rozenberg și ceilalți construc
tori, zidarul Marin Dragnea care a 
economisit 8000 de cărămizi și tinichi
giul Gh. Iliescu care a redus consu
mul tablei galvanizate cu 400 kg ?

Eforturile harnicilor constructori de 
a termina localul școlii de 7 ani nr- 
165, în întimpinarea Congresului al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, au fost încununate de succes.

S-.
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Succese cu care ne mîndrim
In ritmul impetuos al construcției socialiste în toate domeniile de 

-- activitate s-a integrat și mișcarea noastră de cultură fizică și sport, 
parte componentă a culturii socialiste, mijloc minunat de întărire a 

" sănătății celor ce muncesc, de oțelire a forțelor lor pentru o muncă 
" cît mai rodnică, de petrecere plăcută a timpului liber. Sportul a pătruns 
■ - adînc în viața oamenilor muncii. In fabrici și uzine, pe întinsele ogoare 
-- ale patriei, în școli și universități, pretutindeni, 
’’ cîștigînd zi de zi noi prieteni.
" Grija permanentă a partidului a stat la baza

spartul este prezent,

tuturor succeselor 
" obținute în acest domeniu de activitate. Partidul a îndrumat zi de zi 
-► mișcarea noastră sportivă, creiiidu-i minunate condiții de dezvoltare. 
-- Gu înțelepciune și clarviziune partidul și guvernul au analizat în dife- 
" rite etape stadiul de dezvoltare a mișcării sportive de la no', punîndu-i 
j “ în față noi și importante sarcini. Ilotărirea d'n 2 iulie 1957 a constituit
■ ■ un document de o uriașă importanță pentru progresul necontenit al
■ ■ culturii fizice și sportului. Ca urmare a prețioaselor îndrumări 
Z partid și guvern, astăzi mișcarea de cultură fizică și sport 
” noastră poate raporta Congresului aî 111-lea al partidului că 
j j rile ei se află aproape 2,500.090 membri U.C.F.S., organizați 
■- 9300 de asociații și cluburi sportive.

Cifre impresionante vorbesc despre caracterul de masă al sportu- 
nostru, 2.600 000 participant la Spartachiada de vară a tineretului 
aproape 2.100.000 la cea de iarnă; marile competiții ale sportului 
sate „Cupa Moldovei" și „Cupa Agriculturii" au reunit aproape 

desfășurate în cinstea sărbâ-

date de 
din țara 
în rîndu- 
în peste

bazme
artificial „23

orașe, brațe puternice au construit stadioane, 
de înot, baze sportive complexe și simple. Pati- 
August" din Bucureșt1, Palatul sporturilor din

.. lui 
“ Și 
Ț ta 
’; 300.000 participant ; crosurile de mase
■ ■ torilor poporului muncitor au cunoscut întreceri avîntate, la care au luat 
-- parte peste 1.500.000 de tineri și tinere.
" In perioada care a trecut de la Congresul al II-!ea al partidului,
j “ ani în care oamenii muncii conduși de partid au obținut realizări de
- - importanță istorică în opera de construire a socialismului, baza ma-
- > terială a mișcării sportive s-a îmbogățit necontenit. Alături de noi fa-
- ► brici și uzine, în noi

săli de sport,
" noarul
--Constanța, stadioanele din Bacău, Hunedoara, Galați, Iași, Baia Mare 
-- etc. fac parte astăzi din nenumăratele frumuseți ale țării noastre.

Pitoreștile cărări de munte ale patriei, litoralul însorit cu șiragul 
" minunat al noilor construcții, locurile istorice legate de lupta partidului 
"și poporului nostru, sînt vizitate de sute și sute 

muncii. Turismul și cicloturismul, mijloace 
reconfortare a forțelor, sînt mult îndrăgite 
oameni ai muncii.
Sportivii patriei răspund grijii părintești a

" eforturile în muncă și pe stadion. Străduințele 
-■ roade. Performanțele valoroase, recorduri ale lumi 
-- olimpici, mondiali și europeni, recordurile republicane precum și alte 
"succese de prestigiu obținute în ultimii ani în întîlnirile internaționale, 
j j au făcut să 
" dragi.
- ■ Mărețele 
.. de Directive

-- ai 
- - de 
I I de

de mii 
admirabile 
astăzi de

de oameni 
de recreare, 

masele largi

încordîndu-șipartidului
lor sînt încununate de 

i, titluri de campioni

crească tot mai mult gloria sportivă a Republicii noastre

perspective ce le
ale Congresului

a patriei socialiste, asigură
" stau patriotismul fierbinte al
" constructiv și, în primul rînd, îndrumarea și conducerea de către par- 
--tidul nostru drag.

deschide în fața poporului nostru proiectul 
al 111-lea al partidului, înflorirea continuă 
noi succese mișcării sportive. Chezășie 
tineretului nostru, marele său entuziasm

Prin, grija partidului a fost construit în Capitala țării un modern 
patinoar artificial. Roadele aces iui stadion de iarnă s-au și văzut în 
creșterea considerabilă a măiestriei hocheiștilor noștri, învingători în 
cadrul Criteriului european.

> IF1 i

Marile întreceri sportive de mase constituie grandioase competiții ale tineretului. Din rîndurile 
lioanelor de participant alintați la startul acestor întreceri s-au ridicat și se ridică necontenit numeroas» 
noi talente, tineri care pășesc pe drumul măiestriei. vk

î♦
1

f

t

cunoaștere a frumu- 
I.a dispoziția lubito- 
slau numeroase ca- 
excelent utilate.

| Oamenii muncii iubesc și practică j 

ț turismul, formă minunată de odih- 8 

‘ “... ............  Ină activă, de 
sețîlor patriei, 
rilor drumeției 
bane moderne,

rîndul oa- 
muncii. 

a asigura 
cit meu

Un nou bazin acoperit a fost inau
gurat la Reșița. Construcția acestei 
frumoase baze sportive va permite 
iubitorilor natației din orașul oțe
lului să-și ridice tot mai mult măies
tria.

Un impunător Palat al sporturilor 
înfrumusețează astăzi orașul (Con
stanța. Deși foarte tlnără, noua 
sală a și găzduit importante com
petiții internaționale de volei, 
box, tenis de masă, gimnastică 

etc.

Vederea panora
mică a noului sta
dion din Hune
doara. Pe această 
frumoasă bază 
sportivă își desă- 
vîrșesc măiestria 
tinerii muncitori 
siderurgiști, iubi
tori ai sportului.

Sportul popicelor 
este foarte răspîn- 
dit în 
menilor 
Pentru 
condiții 
bune de antrena
ment și de compe
tiție popicarilor 
din Iași, a fost a- 
menajată aici o 
popicărie modernă.
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Voile blocuri din Piața Republicii, văzute din elicopter Foto: AGERPRES

Intr-o atmosferă sărbătorească sportivii au predat 
ștafeta mixtă „Să întîmpinăm cel de al lll-lea 

Congres al P. M. R“

O mare demonstrație sportivă
pe întreg cuprinsul țării în

Congres al partidului.
Peste tot pe unde au trecut, 

muncii, au fost întîmpinați cu un nestăvilit entuziasm la punctul lor terminus, în localitățile 
regiune, unde au fost făcute cunoscute importantele succese obținute de oamenii muncii in cinstea Congresului.

In Capitală
M-am uitat la ceas. Minutarul se 

apropia de cifra care indica orele 17. 
In mica piață din fața Comitetului 
raional de partid „Gh. 
Dej" au apărut primii

Gheorghiu- 
motocicliști 

care purtau ștafeta milxtă „Să întîm- 
pinăm cel de al III-lea Congres al 
P M.R.“. Au răsunat aplauzele. Atît 
ale celor care se adunaseră aci pen
tru a fi prezenți la înmînarea mesa
jelor oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej", cît și ale locatarilor 
din blocurile vecine.

Printre purtătorii ștafetei se aflau 
tinere și tilneri fruntași în producție 
ți în sport, ca Silvia Neagu și Ma
ria Sofronie de la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej", handba- 
lista Ana Costea de la Fabrica de 
țigarete „București" etc.

Se dă raportul, apoi Dumitru Stre
che, maistru Ia secția montaj general 
a uzinelor „Semănătoarea" citește 
mesajul adresat de harnicii muncitori 
de la uzinele „Semănătoarea** celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. Ei 
raportează, cu justificată mîndrie, că 
toate angajamentele luate în cinstea 
Congresului partidului iubit au fost 
îndeplinite și depășite. „In primele

- In
DEVA

Peste 3.500 de spectatori prezenți 
pe stadionul din localitate au primit 
eu ropote de aplauze ștafeta mixtă 
organizată în cinstea Congresului 
partidului. Ea a adus mesajul oame
nilor muncii din regiunea Hunedoara, 
salutul harnicilor mineri din Valea 
Jiului, al furnaliștilor și constructori
lor hunedoreni, al colectiviștilor din 
raioanele Ilia, Orăștie, Sebeș și Ha
țeg. Prin purtătorii ștafetei mixte, 
oamenii muncii din regiunea Hune
doara au raportat partidului realiză
rile obținute în cinstea Congresului. 
Astfel ștafeta raionului Petroșani ra
portează 
Lonea 
minieră 
conomii 
de cost 
1.223.643 
ploatarea 
economii

Siderurgiștii hunedoreni 
drese cu următoarele realizări: ei au 
dat peste plan 29.402 tone oțel, 13.405 
tone fontă, 41.048 tone laminate. Oa- 
®euij muncii din Hunedoara .au preș-. 

i-

succesele minelor carbonifere 
și Aninoasa.
Aninoasa a 
prin scăderea 

la cărbune în valoare de 
lei. La același capitol, ex- 
minieră Lonea a realizat 

în valoare de 1.000.000 lei. 
se mîn-

Exploatarea 
realizat e- 

prețului

— iată cum poate fi caracterizat drumul 
cinstea marelui evenment din viața

acești inimoși sportivi, purtători de

ale anului 1960, producția glo- 
fost realizată în proporție de 
sarcilna de reducere a prețu- 
cost în proporție de 107,6%.. 
produsul de bază — combina

lui de 
iar la . 
de cereale s-a realizat o reducere de 
9,5 față de aceeași perioadă a anu
lui 1959. Au fost realizate economii 
în valoare de 1.364.422 lei, beneficii 
în valoare de 2.030.009 lei. Pînă la 
31 mai a. c. au fost date peste plan 
30 combine de cereale".

In mesajul său, colectivul de mun
că al Fabricii de confecții „Gh- 
Gheorghiu-Dej" raportează partidului 
drag că planul de producție pe pri
mele patru luni a fost realizat în pro
cent de 121,04%. S-au obținut econo
mii în valoare de 9.546000 lei și be
neficii de 17.000.000 lei. Despre suc
cesele deosebite realizate în întîmpi- 
narea acestui important eveniment 
din viața poporului nostru vorbesc și 
mesajele celorlalte întreprinderi și 
instituții.

PrDvesc acești tineri cu trupurile 
oțelite prin sport. Citesc în ochii tor 
bucuria de a fi în primele rînduri ale 
luptei pentru împlinirea mărețelor 
sarcini trasate de către partid-

V. P.

tară —
tat peste 300.000 ore muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea orașului lor.

GH. CIORANH
corespondent

PLOEȘTI
Pe stadionul Petrolul din localitate ■ 

și-a făcut apariția (în jurul orei 
17.30) în sunete de fanfară delegația 
regiunii .aurului negru" , formată din 
muncitori, tehnicieni, ingineri și elevi, 
fruntași la locul de muncă și în sport. 
Rînd pe rînd echipele purtătoare ale 
ștafetei au sosit în fața tribunei, adu- 
cînd salutul oamenilor muncii din 
raioanele regiunii Ploești. Din partea 
consiliului regional U.C.F.S. Ploești 
a luat cuvîntul tov. Th. Constanti- 
nescu, președintele consiliului regio
nal.

AMALIA KREIS și IRINA VASILF 
corespondenți

BACĂU
Atleți, gimnaști, cicliști și motoci- 

cliști și-au făcut apariția pe stadionul 
din localitate purtînd cu ei mesajele 
sportivilor, care în cursul acestei săp- 
tămîni au pornit din cele mai îndepăr
tate cătune ale regiunii, trecînd prin 
centrele muncitorești Bicaz, Săvinești, 
Borzești, Onești, pe la centrele raio
nale și ajungînd la Bacău, unde au 
predat salutul lor comitetului rcgio-

i

parcurs de ștafetele mixte organizate 
poporului nostru: cel de al IU-lea

mesaje trimise partidului de. oamenii 
centre de

nai de partid. Purtătorii ștafetei au 
raportat partidului următoarele re
alizări :

— 32 noi asociații sportive, dintre 
care 20 în mediul sătesc;

— 8.000 noi membri în U.C.F.S.;
— 328 de baze sportive simple.
Sportivii din orașul Bacău se mîn- 

dresc cu cele 56.000 ore muncă patrio
tică, cu cele 44.000 kg. fier vechi co
lectat.

ILIE IANCU
coresp. regional

PITEȘTI
Purtătorii ștafetei mixte 

tîmpinăm cel de al III-lea 
al P.M.R." au sosit astăzi

uSă în- 
Congres 
pe sta

dionul Dinamo în cadrul unei entu
ziaste manifestații la care au luat 
parte peste 4000 de oameni ai mun-- 
cii din localitate-

Purtătorii ștafetei, atleți. cicliști și 
motocicliști plecați din cele mai în
depărtate colțuri ale regiunii Pitești, 
au străbătut peste 400 de comune, 
sate și orașe, culegînd mesajele oa
menilor muncii pe care le-au trans
mis comitetului regional de partid.

ILIE FEȚEANU 
corespondent

SUCEAVA
Tntr-un entuziast miting ținut pe 

stadionul Tineretului din localitate 
a avut loc sosirea ștafetelor mixte 
din raioanele regiunii Suceava, în
chinate celui de al III-lea Congres 
al P.M.R. Peste 50 de motocicliști, 
cicliști și atleți din raioanele Vatra 
Dornei, Gura Humorului, Șiret, Ră
dăuți, Dorohoi, Botoșani, Cîmpulung, 
Fălticeni și Suceava au predat me
sajele ștafetelor din satele și comu
nele raioanelor respective, precum și 
ale sportivilor din raioanele Dara
bani, Săveni și Trușești, prin care 
raportează succesele obținute 
cinstea Congresului.

O imagine inedită și plină 
farmec. O partidă de șah in mijlo
cul naturii, acolo unde piscurile 
parcă se tntîlnesc cu albastru! boi
tei cerești. Acolo unde nu se aude 
declt susurul izvoarelor și clinche
tul tălăngilor, pe întinsul frumoa
selor pajiști și al pădurilor de brazi.

Șahul, acest sport al minții, a pă
truns pină în cele 
colțuri ale țării. O 
ieptarea serii este 
mai plăcut, mai

mai îndepărtate 
partidă, In aș- 

tot ce poate fi 
interesant.

VOI ADUCE NOI ÎMBUNĂTĂ
ȚIRI RECORDULUI LUMII!
îmi îndrept cu adincă îecunoștință 

gîndurile spre partidul iubit, condu
cător încercat al poporului muncitor 
din țara noastră, care ne călăuzește 
cu pricepere pe drumul sigur al unei 
vieți noi și fericite. Partidul nostru 
a creat condiții minunate de muncă 
și trai tuturor oamenilor muncii. In 
aceste condiții și mișcarea de cultură 
fizică și sport a putut face pași uri
ași, atingînd în multe domenii un 
înalt nivel mondial.

Datorită acestor condiții șl bucu- 
rîndu-mă de un sprijin deosebit, am 
putut înregistra progrese însemnate 
în proba mea favorită, săritura în 
înălțime. Pină acum am doborît și 
egalat de nouă ori recordul mondial 
la această probă, dar sînt convinsă 
că, antrenîndu-mă în continuare cu 
aceeași strguință, voi aduce și alte 
îmbunătățiri acestui record. Peste pu
țin timp se va desfășura la 
Roma cea de a XVIl-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, cel mai important 
eveniment sportiv internațional, echi
valent la atletism cu campionatele 
lumii. Aștept cu multă nerăbdare în
trecerea de la Roma și mă angajez 
să nu precupețesc nici un efort pen
tru a aduce patriei noastre o vic- 
itrie și un rezultat de prestigiu.

lolanda Balaș 
maestru emerită a sportului

PARTIDUL, FAR LUMINOS
Excelentele condiții de pregătire pe 

cure le-am avut în Institutul de Cul
tură Fizică, precum ji ajutorul nepre
cupețit pe care l-am primit in ultimii 
ani in activitatea mea profesională le 
datorez partidului, către care îmi în
drept gîndul meu de recunoștință, În
vățătura partidului mi-a fost călăuză 
luminoasă nu numai în perioada stu
denției, ci — mai ales — în munca 
mea de antrenor, în care calitate am 
căutat să-mi aduc contribuția la ridica
rea rugbiului la nivelul celor mai pu
ternice echipe din lume.

Ajutat în continuare de partid, nu 
voi înceta nici o clipă să muncesc pen
tru a-mi ridica nivelul cunoștințelor 
profesionale, pentru a contribui și pe 
viitor la obținerea unor rezultate care 
să oglindească minunatele condiții da 
practicare a sportului, oferite tinerilor 
din patria noastră

Prof. N. Pâdureanu, 
maestru al sportului

NU VOI PRECUPEȚI NICI UN 
EFORT!

Pentru viața nouă minunată, pe 
care o duc azi împreună cu familia 
mea, pentru condițiile de practicare 
a sportului meu favorit — canoea— 
pe care le am la dispoziție în cadrul 
clubului Dinamo dăn care fac parte, 
pentru largile posibilități care mi s-au 
dat de a mă pregăti și deveni cam
pion european, mondial și olimpic, 
pentru viitorul luminos care se des
chide în fața oamenilor muncii din 
patria noastră, — pentru toate aces
tea mulțumesc și eu, din toată inima, 
partidului, conducătorul încercat ai 
poporuluj nostru muncitor.

Ca sportiv fruntaș, membiu al lo
tului olimpic, îmi iau angajamentul 
de a nu precupeți nici un efort în 
antrenamentul și pregătirea mea ge
nerală pentru Jocurile Olimpice de 
la Roma, unde doresc să am o com
portare la fel de bună ca în toate 
competițiile de mare amploare la care 
am participat și în care am reușit 
să ocup locul întîi.

Doresc din tot sufletul să cîștig la 
Roma o medalie olimpică, p* *'u 
prestigiul patriei noastre libere : 
Doritoare, pentru partidul iubit, care 
ne călăuzește spre o viață tot mai 
fericită.

Simion Bsmaîlciuc 
maestru emerit ai sportului 

PRIN GRIJA PARTIDULUI 
dîn-f profund recunoscător partidu 

lui pentru tot ce mi-a dat, pentru minuna, 
lele condiții create sportului nostru 
condiții de care mH bucur și eu 
plin. Am simțit 
grija părintească 
nenumărate ori. 
am primit titlul 
sportului și cînd mi s-a 
cinstea să reprezint culorile patriei îi 
întâlnirile internaționale. Acum nu 
pregătesc intens pentru marea confrun 
tare sportivă de la Roma. JocuriL 
Olimpice, unde mă voi strădui să obții 
rezultate cît mai valoroase, să-mi adu* 
contribuția la creșterea gloriei sportivi 
a patriei dragi.

Astăzi, cu prilejul marelui evenimen 
din viața partidului nostru iubit — ce 
de al III-lea Congres — mă an 
să muncesc cu și mai mult elan, «. .1
pregătesc cu conștiinciozitate, dovedim 
în felul acesta recunoștința ce o por 
partidului pentru minunatele conditi 
create mișcării sportive

I. Dumitrescu
maestru al sportului Ja ti

dir 
în permanenți 

a partidului d( 
Și atunci cîru. 

de maestru a 
încredința



ștință
MEU S-A REALIZAT

îsc din toată inima Parti- 
icitoresc Romîn. Prin grija 
putut bucura și mă bucur 

:erile sportului și de învă- 
inca mea a fost întotdeauna 
4m avut o satisfacție deo- 
d cetățenii din circumscrip- 
m-au ales deputat. O sar- 
, dar frumoasă. Sînt prea 
inte în grai ca să pot mul- 
idului pentru grija părin- 
ne-o poartă, pentru viitorul 
e care îl făurește poporului

:ator și antrenor al tinerei 
de sportivi, mă voi strădui 
practică zi de zi cunoștin- 

re le-am acumulat, să pre- 
rieinic pe sportivii pe care 
grijă, pentru ca ei să de- 
mmai sportivi buni, dar și 
cetățeni, vrednici construc- 
;ții noi.

Prof. I. Corneanu 
antrenor federal de lupte

Pentru viața
In întîmpinarea marelui eveniment 

din viața poporului nostru, cel de al III- 
lea Congres al partidului, au sporit 
forțele țăranilor muncitori din Rastu, 
reuniți în G.A.C. „Drumul socia
lismului". Bogată, îmbelșugată este 
gospodăria noastră. A luat ființă în 
1952 cu 37 de familii, iar acuin nu
mără peste 850 de familii din cele 
1300 ale comunei. Acesta a fost dru
mul nostru, drum de succese, străbă
tut sub conducerea partidului.

Dezbătînd proiectul de Directive, co
lectiviștii au pus pe hîrtie planurile 
lor. îndrăznețe planuri, dar pe deplin 
realizabile. Producția de grîu este 
planificată să crească în 1965 pînă 
la 3500 kg la hectar; porumbul la 
6000 kg boabe la hectar, sfecla de 
zahăr la 50.000 kg la hectar. Pentru 
a le îndeplini vom munci mai bine.

La noi în Rastu se desfășoară o 
vastă acțiune de îndiguire a bălții. 
1.600.000 metri cubi de apă vor porni 
prin canale spre semănături, iar seca
rea bălții va da agriculturii 14.000 
hectare de pămînt nou, bun de însă- 
mînțat. Nouă, celor din Rastu, ne vor

grup de tinere sportive își dispută cu ardoare intiietatea înlr-una din multele competiții de mase 
organizate in acești ani

■au îndeplinit angajamentele
AMENTELE NOASTRE 
:OST ÎNDEPLINITE
a Congresului partidului, 
e munca al secției din care 
i-a luat o serie de angaja- 
nume de a depăși planul 
globale eu 2%, de a revi- 
ia electrică de încălzire a 5 

urmează să fie date în 
îrnațional. de a repara din 
economisite instalația elec- 
>r trei vagoane. In același 
fia de producție a secției a 
a recuperarea de materiale 
neferoase în valoare de 

jamente pe care noi mun- 
secție ni le-am îndeplinit 
agostea, însuflețiți de pro- 
directive ale Congresului.

Cum să nu muncești din 
cînd știi că participi la 

unui program măreț, cînd 
perspectiva unei munci me* 
moașe și mai spornice, cînd 
oadele muncii fac să creas- 

tău belșug, îți fac viata 
fericită !
casta mulțumesc din toată 
dului.

Mihai Vusec
electrician secția 1 vagoane 

a atelierelor C.F.R.
Gri vița Roșie, component 
ecKppei campioane de rugbi 

UL TOVĂRĂȘESC — 
ĂSIA SUCCESELOR

NOASTRE
care ne numărăm printre 
fabricii de confecții „Gh. 
>ej", una din cele 19 în- 
din țara noastră care au 
narea la întrecere socia- 
tea celui de al IlI-lea Con- 
rtidului, lucrăm în aceste 
it sporit. Folosind din 
iența acumulată în cei 
id am absolvit școala pro- 

croitorie, caut să realizez 
i de producție, .în. banda .

133 a sectorului IV, rezultate pe mă
sura admirabilelor condiții de lucru ce 
ne stau la dispoziție. Astfel, am reu
șit să dau zilnic peste plan 10 ele
mente și peste 1500 lei economii în 
ultimul trimestru.

Îmi aduc aminte cum pentru a a- 
junge să cunosc bine meșteșugul de 
croitorcasă-mașinistă am primit un 
prețios sprijin de la comunistul N. 
Șerban. maistru, căruia îi datorez o 
bună parte din succesele mele în pro
ducție. Și mai știu că rodul activi
tății noastre depinde de strădaniile și 
capacitatea întregului colectiv. De a- 
ceea, îmi iau angajamentul să ajut 
cit mai mult pe tovarășele de muncă 
din secție, să le împărtășesc din cu
noștințele mele, pentru a da un ran
dament cit mai ridicat- Printr-o muncă 
susținută, prin ajutor tovărășesc, vom 
obține succese și mai însemnate care 
să facă cinste întreprinderii noastre.

Georgeta Minciu
croitoreasă mașinistă la F. C- „Gh. 
Gheorghiu-Dej", jucătoare în echipa de 

handbal Confecția

SĂ CONTRIBUIM DIN TOATE 
PUTERILE NOASTRE 

LA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR

Lucrez de zece ani la această uzină 
care îmi este atit de dragă. Aci, în 
anii puterii populare mi-am făcut uce
nicia, am deprins meseria de bobina
tor și, in același timp, am ur
mat cursurile liceului seral. Acum 
vreau să mă înscriu la școa
la de maiștri. Mă străduiesc să 
răspund minunatelor condiții ce ni se 
creează, ridicîdu-mi calificarea pro
fesională, dlnd rezultate din ce în ce 
mai bune in producție. Brigada noas
tră — Brigada de tineret nr. 1 a sec
ției bobinaj — a obținut depășiri 
lunare de peste 10 la sută, iar luna 
trecută, prin recuperarea unor. mate-,

noastră nouă
reveni aproape 2.000 de hectare. De 
aceea interesul față de îndiguire este 
imens, iar participarea la muncă, en
tuziastă. Tineretul și sportivii din 
Rastu participă cu elan la această 
activitate, prestînd numeroase ore de 
muncă patriotică. Printre cei mai har
nici se numără fotbalistul Horea Ră- 
duț, candidat de partid, care a avut 
anul trecut împreună cu familia sa 
900 zile muncă. Utemistul Ștefan Spe- 
rilă, portarul echipei de fotbal, este 
cunoscut, de asemenea, ca fruntaș. Și 
mulți alții, mîndria colectivei noastre.

Nu mai este departe vremea cînd 
digul de pămînt va închide cercul în 
jurul bălții. Pompe uriașe vor trimite 
apa, prin canale, spre semănături; 
apoi plugurile vor răscoli pămînturile 
ieșite la iveală. Pe întinderile unde 
mai vedem acum apa încrețită de 
vînt, vom privi, nu peste mult timp, 
valurile de spice.

M. Segărceanu
președintele G. A. C. „Drumul socia
lismului" comuna Rastu, raionul Băi- 

lești, regiunea Craiova.

riale la motoare ce urmau să fie re- 
butate, am înregistrat 3.000 lei peste 
plan

Anul trecut mi s-a făcut cinstea de 
a fi primit în rîndurile membrilor de 
partid. Am datoria deci să muncesc cu 
și mai multă însuflețire, să fiu un 
exemplu, să contribui din toate Pu
terile mele la îndeplinirea sarcinilor ce 
revin importantului sector al econo
miei naționale în care activez: pro
ducția de utilaje energetice.

Adrian Paluga
bobinator la întreprinderea „Klement 
Gottwald", jucător în echipa de hand

bal Electra

PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE 
DEPĂȘIT CU 1.554.000 LEI !

Iată cu ce frumoasă realizare au în
tâmpinat cel de al IlI-lea Congres al 
partidului, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii de textile „Teba* din 
Arad. Această cifră corespunde la 
235.700 m.p. de țesături și 23.000 kg. 
fire de bumbac, realizate peste preve
derile angajamentelor luate de colec
tivul fabricii în cinstea măreței săr
bători. Totodată, prin eforturile colec
tive ale muncitorilor și tehnicienilor 
acestei fabrici privind reducerea pre
țului de cost al produselor, întreprin
derea arădană a reușit să realizeze în 
acest an economii în valoare de 
563.000 lei.

La aceste frumoase realizări o con
tribuție importantă au adus și sportivii 
și sportivele fabricii. Astfel, ajustorul 
Ludovic Covaci, care este și un fotba
list talentat, a dat în acest an, îm
preună cu brigada sa, 250 kg. fire 
bumbac peste plan, iar voleibalista 
Rozalia Biro, care lucrează la 4 răz
boaie de țesut, își depășește regulat 
planul cu 6,5 la sută, dînd produse de 
bună calitate. Exemple asemănătoare 
ne mai oferă și fotbalistul Al. Tallai 
de Ia secția carde, voleibalistele Hor
tensia Oacheș, Antonia Totolici din 
secția finisai ș.a.

lacob ștefan-corespondent

CU 12 ZILE ÎNAINTE DE TERMEN
Harnicii muncitori, tehnicieni șl in

gineri de Ia întreprinderea de pielărie

Suprema cinste

Rugbistul Gheorghe Șerban
? a fost primit în
i 1956-.. Pe poarta „Griviței Roșii*C intra pentru prima oară un tinăr bine 
\ legat. Era proaspătul inginer Gheor- 
( ghe Șerban, repartizat la cazangerie. 
f Pe atunci nu se știa despre ei decit 
{ că e un bun rugbist, un tinăr modest Z și sîrguincios. Și iată-l pe noul ingi- 
ț ner ceferist pornind la treabă. Dra- 
/ gostea și căldura cu care a fost pri- 
\ mit de colectivul de muncitori, bună- 
/ voința acestora de a-l ajuta atunci 
\ cînd i se părea lucrul mai greii, dar 
C și priceperea și conștiinciozitatea cu A care a începui să muncească chiar de 
( la început au făcut în trei ani din J Gheorghe Șerban, unul dintre cei mai 6 valoroși ingineri din complex. Comu- 
i niștii din cazangerie îl îndrăgiseră în C mod deosebit- Ei vedeau în acest tî- 

năr harnic, modest și priceput pe vd- 
C torul șef al secției lor. De aceea s-au 
J apucat să-l ajute și să-l crească după V învățătura partidului. Eroul muncii so- Z cialiste, maistrul Alexandru CodesM, 
\llie Miu. secretarul organizației de IZ bază PM.R. — cazangerie, bătrînul 
\ cazangiu Gheorghe Nedelcu, toți co- 
I muniști cu o îndelungată experiență V pregăteau un element de nădejde 
C partidului iubit. Omul ce și-l aleseseră 
\se dovedea cu fiecare zi tot mai po- 
f trivit- Inginerul Gheorghe Șerban pă

trunsese adînc în meserie, i te puteai 
adresa cu toată încrederea atunci dnd 
era vorba de o problemă tehnică mai 
greu de rezolvat Deși sarcinile pro
fesionale îi cereau eforturi serioase, 
pasiunea lui pentru sportul cu balo
nul oval n-a încetat nici o clipă. 
Lupta sportivă dusă alături de 
ceilalți tineri din Complex pentru a re
prezenta cit mai frumos culorile aso
ciației îl legase și mai trainic de locul 
său de muncă.

... 1958. llie Miu. secretarul organi
zației de bază dăduse citire și ultimei 
recomandări, cea a cazangiului Ne
delcu în care se arăta că inginerul 
Gheorghe Șerban a dovedit prin 
munca și atitudinea lui că merită să 
intre în rîndurile candidaților de par
tid După îndelungi discuții, toate o 
adevărată scoală pentru un viitor co
munist, adunarea generală a organi
zației de bază P.M.R. — cazangerie a 
votat „pentru* în unanimitate- De a- 
tunci, inginerul Gheorghe Șerban a în
ceput o nouă viață- Răspunderea era 
mare. Comuniștii își puseseră încrede
rea în el și acestei încrederi nu putea 
să-i răspundă decit intr-un singur fel: 
muncind cit mai bine, ajutîndu-i și 
pe ceilalți să fie mereu în frunte.

Cum a reușit ? Să-l ascultăm 
pe comunistul Florea SfîrîicM, ingine
rul șef al sectorului, care în ședința 

\ adunării generale a organizației de 
S bază P.M.R — cazangerie, cînd pe 
y ordinea de zi figura „discutarea pri- 
( mirii în rîndurile membrilor de partid 
/ a inginerului Gheorghe Șerban" a 
\spus printre altele: „Din anul 1959, 
C de cînd secția cazangerie este

si încălțăminte „Strădaința' din 
Suceava au intîmplnat cel de-al IH-lea 
Congres al P.M.K cu deosebite reali
zări în producție. Astfel, ei și-au înde
plinit angajamentele luate in cinste» 
Congresului cu 12 zile înainte de ter
menul stabilit, lăcînd economii in va
loare de peste 50.000 lei.

Printre cei care au contribuit din 
plin la Îndeplinirea înainte de termen

a prevederilor angajamenseior luate 
se află fotbaliștii fohan fsepciuc și Gh. 
Savof (croitori». Gh. Vasiliu din secția 
croit-richtuit care a făcut o inovație 
privind cusutul pe față la mașină a 
carimbilor ce aduce întreprinderii eco
nomii anuale în valoare de 6.0&0 lei, 
voleibaliștii Gh. Martin, M. Manea ț.a.

Constantin Alexa-corespondent regional

SUCCESELE CEFERIȘTILOR 
DIN CLUJ

Cu însemnate realizări m producție 
au Întâmpinat cel de-al Hl-lca Congres 

rîndurile partidului

condusă de tovarășul Gheorghe 
Șerban, aceasta a fost de patru 
ori fruntașă pe complex. Este ur 
om de nădejde și merită să facă parte 
din rîndurile membrilor de partid". Cu 
cită căldură au vorbit atunci despre el 
și alți comuniști / „Muncește bine și e un 
om bun și cinstit", l-a caracterizat ca
zangiul Ion Diamandescu. N u va uita 
însă niciodată sfatul bâtrinului cazan
giu, Ion Coman, care după ce a arătat 
cit de mult îl prețuiește i-a spus: ,.Să-I 
sprijinim din toate puterile pe cei ră« 
mași în urmă. Avem nevoie de mun
citori înaintați pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ni le pune în față 
proiectul de Directive ale celni de al 
IlI-lea Congres a) partidului. Fii mai 
exigent cu maiștrii și cu tinerii ce iți 
sînt dați în grijă! Și nu uita niciodată 
că te tragi dintr-o familie de mun
citori."

...29 mai 1960. Inginerul Gheorghe 
Șerban a fost primit în marea fami
lie a comuniștilor. Și aceasta la ,,Gri- 
vița Roșie*, loc cu o veche tradiție 
de luptă pentru victoria ideilor mar- 
xism-leninismului. E o cinste căreia 
comunistul Gheorghe Șerban se va 
strădui să-i răspundă întotdeauna cu 
cit mai frumoase succese in muncă 
și sport și pentru care el midîumește 
din toată inima partidului iubit. Im
portantele realizări obținute de mun
citorii din secția cazangerie in 
tîmpinarea Congresului partidului, 
secție fruntașă pe Complex condusă 
de inginerul Gheorghe Șerban, sînt 
o chezășie.

OCTAVIAN G1NGU

al partidului și muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la Atelierele de reparat 
material rulant „16 Februarie* din 
Cluj Printr-o mai bună organizare a 
muncii, colectivul atelierelor „16 Fe
bruarie* a depășit planul producției 
globale pe primele 5 luni ale anului 
cu 2,65 la sută. In același tâmp, mun
citorii și tehnicienii Atelierelor .,16 Fe
bruarie*. printre care întâlnim si mulți 
sportivi fruntași ca boxerul Ion Bo
tezau, fotbalistul Ion Drăghici, jucă- 
toarea de popice Elena Csaki s.a., se 
pot mîndri si cu frumoase economii 
de materiale dintre care cele mai în
semnate sînt : 43.822 kg. profile de oțel» 
2.063 kg. fontă nouă, 3.200 kg. compo
ziție etc

Teofil Bălaj-corespondent.

ECONOMII LA PREȚUL DE COST
Printr-o mai rațională folosire a ma

teriei prime în procesul de producție, 
colectivul de muncitori, tehnicieni șl 
ingineri de la Atelierele navale Giurgiu 
au cinstit măreața sărbătoare - cel 
de al IlI-lea Congres al P.M.R. - re- 
alizînd economii în valoare de 205.000 lei. 
Printre cei mai harnici muncitori ai 
Atelierelor navale se numără șl spor
tivi fruntași printre care fotbaliștii 
Manole Hristache, Al. Pană, St. Teașcă, 
popicarul P. Savoschi, voleibalistul 
Radu Mitroi, autor al unei importante 
inovații.

, Pândele Jigănișteanu-corespondent



TH A L

Campionatul categoriei A 1959-60 a luat sfîrș
O victorie ușoară: Progresul 

Dinamo Bacău 5-2 (2-1)

Cluj 2-2 (0-1)

C. C. A. e noua campioană a țării
Cu jocurile etapei de ieri a luat sfîrșit ediția 1959—60 a campionatului 

categoriei A. Cele două meciuri restanțe mai pot aduce modificări doar 
în ce privește locurile 3—8 (Petrolul' și -U.T.A, ■ concurează la locul 3). 
C.C.A. a devenit campioana țării, recucerind mult invidiatul titlu după 
trei ani, iar Jiul :clasîndu-se pe

. categoria B.
Iată cum arată clasamentul

1. C.C.A. (1)
2. Steagul roșu (2)

j 3. Farul (5)
4. Știința Cluj (4)

5. Dinamo Bacău (3)
6 Petrolul (6)
7. Dinamo Buc. (71

8. U.T.A. (8)
9 "

10
11.
12.
Au __  ____ ___—--- ----

și U.T.A.-C.C.A. (neprogramat încă).

Progresul (10)
Rapid (9)
Minerul (11)
Jiul (12)
mai rămas de disputat

ultimul loc, va juca în sezonul viitor în

după tilti nă etapă

4 3 48:24 3221 14
22 9 9 4 47:34 27
22 9 6 7 37:34 24
22 7 10 5 34:32 24
22 9 6 7 31:33 24
21 8 7 6 32:22 23
22 6 9 7 29:29 21
20 8 5 7 24:25 21
22 7 5 10 36:39 19
22 5 8 9 30:34 18
22 5 6 11 27:37 16
22 2 7 13 17:49 11

partidele Petrolul-U.T.A. (la 26 iunie)

Progresul a stăpînit terenul aproa
pe tot timpul, datorită unui joc mai 
bine organizat, mai omogen și mai 
eficace, cucerind o victorie meritată. 
Scorul de 5—2 (2—1) putea fi chiar 
mai mare, însă înaintașii au ratat 
cîteva situații favorabile. E drept că 
bucureștenii nici nu au primit re
plica așteptată din partea echipei Di
namo Bacău. De data aceasta, oas-

(min. 50), Marin (min. 60), Ioniță 
(min. 80 din 11 m) și Țîrcovnicu 
(min. 84). Slab arbitrajul lui C. Ni- 
țescu (Sibiu). Jocul — de factură 
mediocră.

PROGRESUL : Birtașu—SMA-
RANDESCU II, Caricaș, Soare—Ma
ior, ION1ȚA—Oaidă, SMARANDE- 
SCU I, PROTOPOPESCU, Mafteuță, 
MARIN-

u

C.C.A. - Știința
una dintreAm asistat ieri scară la 

cele mai frumoase partide de fotbal 
din actualul sezon care a 
atunci cînd echipele sînt preocupate 
de joc pot realiza spectacole bune. 
Meritul principal pentru deplina reu
șită a acestui frumos spectacol fotba
listic revine tinerilor studenți clujeni, 
care de-a lungul celor 90 de minute 
au făcut o adevărată risipă de efort 
și au reușit faze de un înalt nivel. 
Știința Cluj a dominat cea mai mare 
parte a meciului, impunîndu-și supe
rioritatea printr-un joc colectiv, în 
plină viteză, prin mai multă putere de 
luptă. Clujenii au atacat mereu poar
ta apărată excepțional de Voinescu și 
se poate spune că fiecare din acțiumle 
lor ofensive a fost periculoasă pentru 
echipa adversă. Dacă scorul întîlnirii 
a fost de egalitate, aceasta se dato
rează în primul rînd portarului Voi
nescu, care ieri a făcut o partidă 
mare scoțînd goluri ca și făcute.

Primul punct al partidei s-a produs 
în plină dominare a Științei după ce 
Mateianu, Ivansuc și Suciu rataseră 
din poziții clare. In minutul 34 Ma
teianu îl deschide pe Ivansuc. Acesta 
îl depășește în viteză pe Zavoda I șl 
marchează în colțul opus: 1—0. Ri

arătat că

posta militarilor a fost imediată, dar 
înaintașii — complăcîndu-se într-un 
joc lent și complicat — nu reușesc 
să depășească apărarea adversă. Ega- 
larea s-a produs totuși, în repriza a 
doua. In min. 47 Apolzan îl deschide 
pe Constantin, care driblează doi ad
versari și înscrie în colțul din stînga: 
1 — 1. In min. 66 Alexandrescu îl pune 
în poziție favorabilă de șut pe Cons- 
tantinescu, care marchează pe deasu
pra lui Moguț. Nu trec decît 6 mi
nute și Mateianu face o cursă l'.'.ngă 
pe centru și, deși jenat de Jenei. în
scrie printr-un șut puternic : 2—2. 
Pînâ la sfîrșit asistăm la o serie de 
atacuri ale clujenilor oprite în ultimă 
instanța de Voinescu. C. C. A. a con
traatacat și în min. 88 Constantin a 
șutat în bară.

Arbitru! Dumitru Rusu (Arad) a 
condus bine următoarele formații : 
C.C.A. : VOINESCU—Ivănescu 
vodp I), Apolzan, Zavoda I 
nescu)—JENEI, BONE "
Constantin, Alexandrescu, 
nescu, Raksi. ȘTIINȚA 
KROMELY, Georgescu, 
TRU EMIL, POPESCU,
Suciu, MATEIANU, Constantin, Mol- 
dovanu.

(Za- 
(Ivă- 

-Cacoveanu, 
Constanți- 

: Mogut— 
Costin—PE- 

IVANSUC,

ROMEO ViLARA

Fază din meciul Progresul
— care miercuri făcuseră o par- 
bună — au jucat sub orice cri- 
și pe bună dreptate s-au între- 
mulți spectatori cum de și-au

peții 
tidă 
tică 
bat
putut pierde forma într-un interval 
de timp atît de scurt-

Golurile au fost marcate în ordine 
de: Mafteuță (min. 29 și 32), Filip 
(min. 34 din lovitură liberă), Oaidă

București—Dinamo Bacău
DINAMO BACAU: Faur—Giosanu, 

Cîrnaru, Ciricu—Vătafu, ȚIRCOV- 
NICU (Rădulescu)—Drăgoi, Radu
lescu (ȚÎRCOVNICU), FILIP, Ciri- 
poi, Publik. In min. 68. antrenorul 
dinamoviștilor l-a scos de pe teren 
pe Drăgoi pentru încercare de lo
vire a adversarului.

Jucind mai deci
Farul Corstanța a in

D'namo Bucure?
cu 3-1 (1-0)

CONSTANȚA, 19 (prin t 
După o repriză în care ambel 
pe au jucat nervos, greșind des 
fața porții (mai ales Farul), în 
dintre echipele Farul și Dinamc 
rești a oferit în partea a dor 
spectacol interesant. Localnicii, 
compartimentele mai echilibrate 
zistență mai bună și un centru 
taș foarte periculos (Ciosescu). 
plinit indisponibilitatea produs 
accidentarea lui Datcu și au d 
înscriind în minutele 50 și 5! 
goluri prin Moroianu și Niculesi 
oute“ însă de Ciosescu, care i 
de altfel primul gol pentru ecl 
în minutul 43. Dinamoviștii au 
o singură dată. în minutul 57 ] 
Angliei.

Formații : FARUL : Ghil
— BOTESCU, Ciuncan. FLORE 
Corneann. BIBERE —Moroi anu 
RU, CIOSESCU, Datcu, Ni culese 
NAMO : Cosma — POPA, C 
Ivan — Dragomir, NUNWEILE1 
V. ANGIIEL, Varga, Ene I, Nu 
IV, Semen eseu. A arbitrat 
O Comșa (Craiova).

P. LlMA
coresp.

P. GAȚU

Textilișlii au obținui victoria fără emoție
3-9 (2-0) cu

ORAȘUL STALIN 19 (prin tele
fon). — Steagul roșu, deși a fcst 
lipsită de doi titulari (Fusulan și 
Zbîrcea), a avut o superioritate cate
gorică obtinînd o victorie clară cu 
4—1 (2—0).

Scorul a fost deschis în min. 7 de 
către Hașoti, care a preluat o pasă 
a lui 
echipei 
înscrie 
(min.
mărește avantajul echipei 
min. 50, reluînd balonul 
vitură liberă executată 
Două minute mai tîrziu, 
nire cu Kotzka, Meszaros 
nat de pe teren. Și cum 
Steagul roșu îl pierde și pe Cojo- 
caru accidentat, echipa locală rămîne 
în 9 oameni- Cu toate acestea, în 
nnn. 65 Proca înscrie din nou (4—0), 
după care Rapid reușește să mar
cheze unicul gol (min. 80) prin Ale
xandru Lazăr.

Arbitrul P. Tomescu-Pitești a con-

Seredai. In ciuda eforturilor 
oaspe de a egala, cea care 
este tot St- roșu prin Gane 

15) : 2—0. La reluare, Prora 
sale în 

după o Jo- 
de Hașoti. 
la o cioc- 
este elimi- 
în miri. 64

dus, cu scăpări, următoarele forma
ții : STEAGUL ROȘU : GHIȚA-Bîr- 
san, COJOCARU, Campo-LIidișan, 
SZIGETI-HAȘOTI, Meszaros, GAME, 
SEREDAI, Proca ; RAPID : Ojoc- 
Nea-cșu II, Dodeanu, Văcaru-Bodo, 
KOTZKA-COPIL, Ozon, Ene II, R. 
Lazăr, A. Lazăr.

C. DIACONESCU și V. SE- 
CAREANU — coresp.

ARAD 19 (prin telefon). — U.T.A. 
a obținut azi o victorie comodă cil 
scorul de 3—0 (2—0) în meciul cu 
Jiul Petroșani, care a jucat lent, fără 
însuflețire, fără convingere. In schimb, 
textilișlii s-au prezentat mai bine, des- 
fășurînd numeroase acțiuni dinamice, 
cu care au salvat într-o măsură spec
tacolul, dar nu au reușit ca nivelul teh
nic să merite mai mult de calificativul 
modest. Golurile arădenilor au fost în
scrise, în ordine, de Floruț (min. 3), 
Țîrlea (min. 17 cu capul) și din nou 
l'loruț (min. 68). înaintașii arădeni, 
în rîndurile cărora a debutat — 
succes — juniorul Maoavei, au 
însă cel puțin alte cinci goluri 
Țîrlea, Floruț și Macavei.

Arbitrul A. Man (Baia Marc) a
dus cu scăpări care au influențat jocul, 
următoarele formalii:

U.T.A. : COMAN — SUCS, Băcuț II, 
Izghireanu — CAPAȘ, Neamțu — PÎR- 
CALAB. ȚÎRLEA, Petschowski, FLO
RUȚ, MACAVEI.

JIUL : Crîsnic
siu, FARCAȘ — ____ ,
Manea, CRĂCIUN, Cosmoc, 
Nertea.

— ROMOȘAN, Va- 
Deleanu, Crisan — 

, GÂBOR,

ȘT. IACOB
corespondent

Miercuri in n<

C. C. A. - Progresul în I
Meciul din Cupa R. P. R. 

C.C.A. și Progresul (sferturi de 
se va desfășura miercuri 22 it 
nocturnă, pe stadionul Rcpubl

Penultima etapă in categorr
SERIA I

CU 
ratat 
prin

con-

REZULTATE

Numărul viitor a! ziarului , 
nostru apare joi 23 iunie la * 
orele obișnuite, în 8 pagini. )

LUPENI, 19 (prin telefon). — 4000 
de spectatori au asistat la cel mai 
slab joc din campionat făcut de Mine
rul în compania Petrolului PIoești. 
Forma slabă a portarului Kiss a fost 
cauza principală a înfrîngerii echipei 
din Lupeni. In repriza I jocul a fost 
egal, iar în cea de a doua, în plină 
dominare a AAinerului, două contra
atacuri încheiate cu două șuturi foarte 
slabe au adus victoria Petrolului cu 
2—1 (0—0). Oaspeții s-an apărat or
ganizat și au inițiat contraatacuri pe
riculoase. Primul punct a fost înscris 
în min. 46 cînd Kiss, degajînd min
gea cu mina, Tabarcea a interceptat 
balonul și a marcat. Apoi, în min. 60,

A. 
In

Prahova PIoești
3- 3 (1-2)

S.N.M. Constanța 
lăți 4-0 (2-0)

C.F.R. Pașcani — C.S.M. Rădăuți
4- 0, (0-0)

Unirea Focșani — Foresta Fălticeni
3-0 (Foresta fiind suspendată)

C.S.M.S. Iași — Știința București
6-1 (4-0)

Gloria Bistrița
2-0 (1-0)

Dinamo Suceava—Rulmentul' Bîr-

Unirea

Dinamo

Victorîa Buzău

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul PRONOSPORT 
25 din 19 iunie 1960 :

nr.

I. C.C.A.—Știința Cluj (cat. A)
II. St. roșu-Rapid (cat. A)
III. Progresul-Dinamo Bacău (cat.
IV. Farul-Dinamo Buc. (cat. A)
V. U.T.A-Jiul (cat. A)
VI. Minerul—Petrolul (cat. A)
VII. C.S.M. B. Mare—Corvinul (cat. B)
VIII. Met. Tg-viște—Șt. Tim. (cat. B)
IX. S.N.M. C-ța—Dinamo Galați (cat. B)
X. Poiana Cîmpina - Dinamo Obor 

(cat. B)
XI. C.F.R. Pașcani - C.S.M. Rădăuți 

(cat. B)
Xn. C.F.R. Cluj—A.S.A. Sibiu (cat. B) 

Variante depuse:

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 26

— Etapa din 26 iunie 1960 -

1 I. R. P. Polonă (A) — R. P. Bulgaria 
i (A)

A)

x î î
1
1
2
1
1
1

x
1 
1 

aproximativ 520.000.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3635

Pronosport
II. R P. Bulgaria (Bl - R. P. Polonă 

(B)
III. Petrolul—U.T A.
IV. " " ~
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. 
x.

XI
XIL

(B)

C.S. rg. Mureș—C.S.M. Baia Mare 
AMEF A- Corvinul
Chimia Făgăraș—Recolta Cărei 
Gaz Metan Mediaș-Tract. Or. 
Staltr.
Unirea Focșani—Dinamo Galați 
Rulmentul Bîrlad—Gloria Bistrița 
Victoria Buzău—C.F.R. Pașcani 
Met. Oțelul Roșu—Met. București 
Met. Tîrgoviște—Știința Craiova

★
ULTIMUL CONCURS PRONOEX-la M__ JB___________ ____ _______

PREȘ S-AU ÎNREGISTRAT NUMEROA
SE PREMII MARI ATÎT ÎN BANI CIT 
ȘI ÎN OBIECTE. ASTFEL, MANOLE 
IOAN DIN BRĂILA A OBTINUT PRE
MIUL II ÎN VALOARE De 100.000 LEI 
ÎN TIMP CE ALȚI 14 PARTICIPANT! AU 
CÎȘTIGAT CÎTE 11.078 LEI,

Ga-

CLASAMENTUL

Iași

1. știința Tim. (1) 25 16 4 5
2. Dinamo Obor (2) 25 13 6 6
3. Dinamo Pitești (3) 25 13 5 7
4. C.F.R. Tim. (5) 25 11 5 9
5. Flacăi'a Moreni (4) 25 13 1 11
6. Poiana Cîmpina <6) 25 10 6 9
7. Metalul Tîrg. (7) 25 11 3 11
8. Știința Craiova (8) 25 10 4 119. Metalul Buc. (9) 25 11 2 12

10. C.S. Craiova (10) 25 9 G 10
11. C.S.M. Reșița (11) 25 9 3 13
12. Drubeta T. Sev. (12) 25 8 5 12
13. Met. Oțelul Roșu (13) 25 7 4 14
14. Carnati Sinaia (14) 25 5 4 16

Petrolul învingător la Lupeni: 2-1 (0-0)
la un contraatac al petroliștilor, 
Munteanu. a șutat de la distanță, 
loc să prindă mingea, Kiss a respins
balonul și Badea venit din urmă a în
scris. In penultimul minut de joc, 
Creiniceanti a driblat trei apărători și 
a înscris printr-un șut sec. Arbitrul 
C. Mitran (București) a condus bine 
următoarele formații : MINERUL:
Kiss—Plcv, COMAN, DAN—SZOKE, 
Mihaly—Nisipeanu, Adam, Leahcvici, 
Milea, CRE1NICEANU; PETROLUL: 
SFETCU—Tendler, FRONEA, FLO- 
REA—D. MUNTEANU. M- Marcel— 
Zaharia, Tsbarcea, Dumitrescu, A. 
MUNTEANU, Badea.

ION CIORTEA — coresp.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la tragerea specială Pro- 
noexpres din 15 iunie au lost stabilite 
următoarele premii in obiecte :

a 
a 
a 
a

5 variante
25 variante
134 variante

767 variante
1.915 variante

— categoria
— categoria
— categoria
— categoria
— categoria
Prin tragere la sorți cele două auto

turisme „Moskvici" au revenit partici- 
panților Constantin Butărăscu din Con
stanța și Elena Ivănescu din Constan
ța, care dcpunînd un buletin sistem 
redus pe schema nr. 7 a obținut și 2 
premii de categ. a IV.a și 3 premii 
de categoria a V-a. Printre ceilalți 
participant! care au reușit să obțină 
premii de categoria a Il-a remarcăm 
și pe Nicolae Vătu din comuna Giubega 
raionul Băilești regiunea Craiova, care 
a depus un buletin abonament.

NU UITAȚI ! ȘI DUMNEAVOASTRĂ 
PUTEȚI OBȚINE UN PREMIU MARE 
DEPUNÎNDU-VA PÎNA MARȚI BULE
TINELE PENTRU TRAGEREA PRONO- 
EXPRES DE MIERCURI.

Rubrică redactată de I, S. Loto-Pro- 
nosport.

4

Iad 4-1 (2-0)

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași 25 18
2. Dinamo Galați 25 17
3. Dinamo Suceava 25 10
4. Prahova PIoești 25 8
5. S.N.M. Constanța 25 9

Iași
Bistrița 
Pașcani
București 

Făltic.
Focșani

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

6. Unirea
Gloria
C.F.R.
Știința
Foresta
Unirea 
Rulmentul Bîrlad

13. Victoria Buzău
14. C.S.M. Rădăuți

ULTIMA ETAPA: 
Dinamo Galatf, 
Unirea Iași,

9
9
9
9

8

3 75:23
6 57:32
8 40:37
7 49:38
9

10
10
10
11
10

9
12
12
16

35:35 
33:32 
33:32 
29:31 
47:38 
30:46 
29:45 
27:49 
29:40 
25:59

40
36
27
25
25
24
24
24
23
23
22
22
19
15

25
25
25 
.25 

25
25
25
25
25

Unirea Focșani— 
Foresta Fălticeni— 

Unirea Iași, C.S.M. Rădăuți—Praho
va PIoești, Rulmentul Bîrlad—Gloria 
Bistrița, Știința București—Dinamo 
Suceava, C.S.M.S. Iași—S.N-M. 
stanța, Victoria Buzău—C.F.R- 
câni.

SERIA A l!-A

REZULTATE

Con-
Paș-

ULTIMA ETAPA: Metalul Tîr 
—Știința Craiova, Flacăra Mart 
namo Obor București, C S.M; I 
C. F.R. Timișoara, C.S. Craiov; 
beta Tr. Severin, Știința Timi 
Dinamo Pitești, Metalul Oțelul 
Metalul București, Carpați S 
Poiana Cîmuina

SERIA A III-A
REZULTATF

Tractorul Orașul Stalin — 
Cluj 2—2 (1—1).

Recolta Cărei — A.ME.F 
1—0 (1—0).

Gaz Metan Mediaș — Chin 
găraș 0—2 (0—2).

C.S.M Baia Mare — Corvit 
nedoara 2—1 (2—1).

C.F.R. Arad — Ind. Sîrmei 
zii 3-1 (1-1).

C.F.R- Cluj — A.S.A. Sibi 
(1-0).

C.S Oradea — C.S. Tg. 
4—0 (3—0)

c. s.
Dinamo Pitești — Flacăra

7—0 (2—0).
C.SM. Reșița

1-2 (1-1).
Drubeta Tr- Severin 

București 2—3 (1—1).
Știința Craiova — Carpați Sinaia 

5—0 (2—0)
Poiana Cîmpina — Dinamo Obor 

București 1 — 1 (1—0).
Metalul Tîrgoviște 

mișoara 1—0 (1--0).
C.F.R. Timișoara ■— Metalul Oțelul 

Roșu 2—0 (1—0), : -w-

Știința Ti-

Craiova

Metalul

Moreni

CLASAMENTUL

1. Corvinul Hun. (1) 25 14 /? 3
2 C.S.M. B. Mare (2) 25 14 '6 5
3. C.S. Oradea (3> 25 14 5 6
4. Recolta Cărei (5) 25 10 7 8
5. Ind. Sîrmei (4) 25 8 9 8
6. A.S.A. Sibiu (6) 25 6 12 7
7 C.F.R. Cluj (8) 25 11 2 12
8. Rapid Cluj (7) 25 8 8 9
9. A.M.E.F.A. (9) 25 9 4 12

10. Gaz Metan (10) 25 7 8 10
11. Tract. Or. Stalin (11) 25 6 9 10
12. Chimia Făg (12) 25 9 3 13
13. C.F.R. Arad (13) 25 8 4 13
14. C.S. Tg. Mureș (14) 25 7 3 15

ULTIMA ETAPĂ: C.S.'Tg. A
C.S.M. Baia Mare, Ind. Sin
Turzii — C.F R. Cluj, A.S A. 
C.F.R. Arad, Rapid Cluj — C. 
dea, Chimia Făgăraș — Reco 
rei. A.M.EF. Arad — Corvin 
nedoara, Gaz Metan Mediaș - 
tor iii Orașul âțalia.
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înotătorii de la C. C. A.
u dominat concursul din Capitală Reprezentantele

Concursul internațional de

noastre au învins echipele R. D.
g’mnast'că de Ia Constanța

Germane și R. P. Ungare
înotătorii bucureșteni s-au întîlnit 
nhătă după amiază și duminică di- 
neața pe biocstarturile bazinului de 

m din incinta ștrandului Tincretu- 
i, pentru a participa la prima etapă 
concursului dotat cu „Cupa orașelor”, 
tă rezultatele tehnice : MASCULIN : 
INIORI 400 m liber : Șt. Ionescu 
.C.A.) 4:52,8 ; 2. Mocanu (Rapid)
58.3. 200 m bras : Schxnaltzer
.C.A.) 2:49,9 ; Rînca (Știința)
50,9. 200 m fluture : Olaru (Știin- 
) 3:07,0. 100 m spate : Nagy (C.C.A.)
14.3. 1500 m liber : Șt. Ionescu 
•C.A.) 19:34,6 ; Mocanu (Rapid) 
:59,3. 100 m liber : Chirvăsuță ( Ști- 
:a) 1:02,5. 100 m bras : Schmaltzer 
•C.A.) 1:16,8. 100 m fluture : Ola- 
(Știința) 1:13,4. COPII. 100 m liber

■lciug (S.S.E.) 1:24,7 (în afară din 
ncurs), Vinca (C.C.A.) 1:24,9. 50 m 
'.ture: Tomescu (C.C.A.) 57,0. 50 m

Progresul a întrecut Dinamo
Fără Bosch (întindere muscu- 
■ă) și Cristea (nemotivat) campi- 
na republicană Progresul a reușit 

cîștige totuși întîlnirea cu Dina- 
> din ultima etapă a turului Cam 
matului Capitalei. Întrecerea celor 
uă formații a fost întreruptă din 
u- întunericului, dar Progresul a 

at 10 puncte fată de 8 ale 
namoviștilor și nu poate pierde 
oarece mai este de disputat doar 
rtida de dublu mixt. Iată cîteva 
țultate mai importante: Zacop- 
anu—Țiriac 5—7, 3—6, 1—6, Boa- 
e—Ionescu 2—6, 6—4, 6—1, Slap- 
i—Bardan 1—6, 5—7, 4—6, Zacop- 
anu—Bardan 1—6, 1—6, 4—6,
iaghe—Dron 6—3, 6—0, Slapciu— 
•iac 4—6, 4—6, 2—6, Mărmureanu, 
tu—Crevenciuc, Emanoil 6—3,
-2, Caralulis, Zacopceanu—Bardan, 
ikosi 5—7. 7-5, 6-4, 3-6, 7-5, 
imian, Caralulis—Ponova. Țiriac
-3, 3—4 (întrerupt, continuă azi

Ia ora 18 pe terenul Progresul). 
Confruntarea dintre tenismanii de 
C.C.A. și cei de la Știința a dat 

: la o luptă deosebită și după cele 
partide (din totalul de 19) des- 

șurate sîmbătă și duminică, (ulti- 
i a fost întreruptă din cauza în- 
tericului) scorul consemnat pe

lntrecind pe Știința Cluj cu 14-3

bras : Constantinescu (Dinamo) 42.6. 
50 m spate : Tomescu (C.C.A.) 48,5. 
FEMININ : SENIOARE : 100 m liber: 
Ingrid Wăchter (Știința) 1:10,4. 200 
m bras : Sanda Iordan (Dinamo)
3:04,6. 100 m spate : Margareta Wit
tgenstein (Progresul) 1:25,2. 400 m li
ber : Ingrid Wăchter (Știința) 5:40,8. 
100 m bras : Sanda Iordan (Dinamo) 
1:28,0. 100 m fluture : Nicoleta Ștefă- 
nescu-Gordin (Rapid) 1:22,5. FETIȚE: 
100 m liber : Monica Munteanu (Pro
gresul) 1:34,0. 50 m fluture: Crăița 
Lupu (C.C.A.) 55,3. 50 m bras: Cris
tina Sever (C.C.A.) 45,1. 50 m spate : 
Monica Munteanu (Prog.) 44,6.

Sărituri platformă : 1. Gh. Banu,
2. P. Decuseară, 3. Iosif Miclea — 
toți trei de Ia clubul Dinamo- Cla
sament pe echipe: 1. C.C.A. 212 p., 
2 Progresul 126,5 p. , 3. Știința 
126 p.

foaia de arbitraj este de 10—8 în 
favoarea studenților. Intrucît s-a ivit 
un litigiu asupra a două dintre par
tide (I. Năstase—Guțu și Șt- Po
povici-Burciu) comisia orășenească de 
specialitate urmează să se pronunțe. 
Cele două meciuri disputate au dat 
învingători pe Ilie Năstase cu 6—2, 
7—5 și respectiv Burciu cu 6—0,
6— 4. După terminarea lor, s-a cons
tatat însă că ele au avut loc într-o 
ordine inversă decît cea prevăzută 
de regulament, astfel că arbitrul 
principal al întîlnirii, Ionescu, a ho- 
tărît rejucarea, dar sportivii de la 
C.C.A. nu s-au prezentat la meciuri 
și arbitrul a dat cîștig de cauză ju
cătorilor de la Știința. Rezultate 
tehnice : Georgescu—Năstase 7—5,
7— 5, 3—6, 2—6, 0—6, Bă din—M.
Viziru 2—6, 5—7, 5—7, Basarab— 
Horvath 4—6, 6—2, 6—4. Basarab— 
C. Popovici 8—6, 9—7, Georgescu— 
M. Viziru 6—8, 6—3. 2—6, 6—0, 
7—5, Bădm—Năstase 4—6, 3—6, 
6—2, 1—6, Georgescu, Bădin—-M- 
Viziru, Năstase 7—5, 6—4, 7—5,
Ciogolea, Bădin—Roșianu, M. Viziru 
6—4. 4—6, 2—2 (întrerupt, continuă 
azi de la ora 17,30 pe terenul Ști-

• ÎN ÎNTRECEREA MASCULINA R. P. UNGARA — R. P. ROMÎNĂ 560,90 p — 556,95 p. © LA 
INDIVIDUAL COMPUS PRIMUL LOC : SONIA IOVAN și FREDERIC ORENDI

CONSTANȚA 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). —’ Celor mai bun] 
gimnaști și gimnaste din țara noas
tră li s-a oferit un nou prilej de în
trecere în compania unor valoroși 
sportivi de peste hotare- Impunătoa
rea Sală a Sparturilor din locali
tate a găzduit sîmbătă și duminică 
interesante întîlniri bilaterale: R.P. 
Romînă — R.P. Ungară Ia băieți: 
R.P, Romînă — R.D. Germană și
R. P. Romînă — R.P- Ungară la fete. 
In prima zi de concurs au avut loc 
întrecerile în care erau programate 
exercițiile impuse, iar în cea de a 
doua zi liber alesele, dimineața evo- 
luînd gimnaștii, iar după-amiaza gim
nastele.

In întîlnirea masculină, reprezen
tativa R.P- Ungare s-a prezentat mai 
bine, a dat dovadă de mai multă 
omogenitate și a reușit să cîștige dis
puta cu echipa țării noastre cu rezul
tatul general de 560,90 p.—556,95 p. 
Oaspeții au fost superiori în special 
la exercițiile impuse, unde au luat 
un apreciabil avans de peste 3 p 
care le-a asigurat succesul final. For
mația țării noastre a fost alcătuită 
în majoritate din elemente tinere 
(Drumuș, Grigorescu, Cernușca), oa
meni de bază fiind Orendi și Tohă- 
neanu. Cu toate acestea, individual 
sportivii romini au fost mai buni, ei 
cucerind primul loc la toate apara
tele- Cea mai bună comportare a 
avut-o maestrul sportului Frederic O- 
rendi, care de altfel a și cîștigat ca
tegoric la individual compus. Rezul
tatele primilor clasați pe aparate: 
Sol: 1. Gh. Tohăneanu 19,05, 2. R. 
Keszthelyi 18,90. 3. G. Bezek 18.80; 
Cal: 1. Cezar Cernușca 19,05, 2. Fr. 
Orendi 19,00, 3. R. Csanyi 18,95; 
Inele: 1-2- Fr. Orendi și L. Varga 
19,15, 3 R. Ksanyi 19,00; Sărituri :
1. Gh. Tohăneanu 19,00, 2. L- Varga 
18,85, 3-4. Gh. Grigorescu și Fr O- 
rendi 18,80; Paralele: 1. Fr. Orendi 
19,25, 2 R. Keszthelyi 18,95, 3. R- 
Csanyi 18,90; Bară fixă: 1. Fr. O- 
rendt 19J55, 2. L. Varga 19,10, 3. Gh. 
Stanciu 18,90; Individual compus: 1. 
Frederic Orendi 114,50, 2-3. L- Varga 
și R. Keszthelyi 112,60, 4. Csanyi
111,05, 5- Gh. Tohăneanu 110,70. 6.
S. Bekesy 110,60, 7. G. Bezek 109,95,

Frederic Orendi s-a situai pe primul loc, la individual compus, tu întrecerea 
cu gim naștii maghiari.

gimnastele țării noastre au reușit 
să-și mărească avantajul obținut cu 
o zi înainte la exercițiile impuse și 
să cîștige întîlnirile cu reprezentati
vele feminine ale R.D. Germane 
(374,90 p.—372,70 p.) și R- P. Un
gare (374,90 p.—369,75 p.). Mani.es- 
tînd în continuare aceeași formă ex
celentă, Sonia Iovan a dominat con
cursul, a cîștigat la toate aparatele 
și s-a clasat pe locul I în clasamen
tul individual compus, contribuind în 
cea mai mare măsură la cele două 
succese repurtate de echipa noastră.

In această a doua zi de concurs, o 
comportare valoroasă a avut-o și E- 
milia Liță care — dovedind aceeași 
constanță în evoluții — a adus puncte 
prețioase formației romîne. Iată cla
samentele primelor clasate |a indivi
dual compus în cele două întreceri 
interțări: R P.R—R.D G.: 1. Soma
Iovan 76,20 p., 2. Ingrid Fost 75,45, 
3. Emilia Liță 75,25, 4. Utte Starcke 
74,90, 5. Karin Holderman • 74,45,
6-7. Roselore Sontag și Elena Leuș
tean . 74,25 ; R P R. — R.P U : 1.
Sonia Iovan 76,20, 2. Emilia Liță 
75,25. 3. Elena Leuștean . 74,25. 4.
Aniko Ducza 74,20, 5. Olga Tass 
Lemhenyi 74,05.

ELENA MATEESCU

8. Gh. Stanciu 109,20, 9. C. Cernușca 
109,05, 10. Gh. Grigorescu 108,00, 11. 
T. Drumuș 107,15, 12. K- Szabo
103,30.

Demonstrînd o formă foarte bună, 
echipa noastră feminină s-a impus în 
prima zi dc concurs în fața gimnas
telor maghiare și a celor din R. D. 
Germană. Astfel, formația R. P. Ro- 
mîne a întrecut clar la exercițiile im
puse pe cea a R. P- Ungare (186,10— 
183,25) și a depășit echipa feminină 
a R. D. Germane cu peste un punct: 
186.10—185- Dintre competitoare s-a 
detașat maestfa sportului Sonia Iovan 
care a dovedit o mare siguranță la 
toate probele. Ea a reușit după pri
ma zi să se situeze pe primul loc 
la individual cu 37,80 p. înaintea cu
noscutei campioane a R. D. Germane, 
Ingrid Fost (cîștigătoarea ultimei edi
ții a campionatelor internaționale ale 
R.P.R.), care a acumulat 37,50 p- și 
a maestrei sportului Elena Leuștean 
(37,35 p.). Tot la exercițiile impuse 
s-au mai evidențiat reprezentantele 
noastre Emilia Liță (la bîrnă. sărit 
turi și sol) . și Atanasia Ionescu (la 
bîrnă).

Concurînd la un nivel ridicat și în 
cadrul exercițiilor liber alese, care 

! au avut loc duminică după-amiază,

C.F.R. Grivița Roșie a rămas singura echipă

Finalele campionatelor de pistă
Oacă sub aspect spectacular der- 
il campionatului, meciul C.F.R. 
ivița Roșie — Știința Cluj, nu s-a 
icat întotdeauna la un înalt nivel, 
:st lucru nu . a putut totuși umbri 
isfacția care domnea după meci 
ambele tabere. Bucuria era mai 

re, desigur, în rîndurile suporte- 
;r bucureșteni, îneîntați că — 
pă oarecare emoții — victoria le-a 
•îs (ca de obicei). Dar și între sim- 
lizanții studenților clujeni domnea 
timismul după comportarea fru- 
asă avută de Știința, care a ce- 
t numai, după ce a opus o rezis- 
iță mai mult decît onorabilă în 
a celei mai bune echipe a rugbiu- 

romînesc, solicitată ieri la maxi- 
rrr. Feroviarii au cîștigat, în cele 

i urmă, meritat cu 14—3 (3—3), 
r la un scor exagerat de mare față 

aspectul partidei.
Ceferiștii au evoluat mai bine de- 

duminica trecută- Ei au stăpînit 
ul în grămezile ordonate și baloa- 
e lor au fost deschise rapid de 
inescu (in vervă excepțională), li- 
i de treisferturi, care însă nu a 
:ut străpunge decît o singură dată 
irarea fermă a studenților (prin 
taifu, în min. 53 cînd s-a marcat 
ncei<eare, după ce în. prealabil Țî- 
eac transformase o lovitură de pe- 
ipsă. Abia spre sfîrșitul jocului, 
d Știința — din min. 51 în 14 
neni prin eliminarea lui Fodor •— 
edat moralmente, bucureștenii s-au 
lănțuit și prin atacuri supranu- 
rice și-au impus jocul. Ei au mar- 

astfel în min. 68 prin Stănescu 
ncercare și apoi în min. 75 prin 
u o nouă încercare, ultima tra-ns- 
nată de Vusec. Dar acestea — 
fim drepți — au fost și rezultatul 
>r greșeli elementare ale studen- 
r.
Itiînța are marele merit că a răs- 
is cu mult curaj feroviarilor jac.

uemviiisă a
CSMS Iași a

campionatului
învins pe Dinamo!

mai prin arma lor preferată : jocul 
pe înaintare. Tactica studenților a 
fost simplă : avînd 4 pivoți în mar
gine (Demian, Fodor, Paloșanu și 
Boboc toți între 1,90—1,95 m) ei au 
șutat mult in tușă, obținînd majo
ritatea baloanelor repuse în joc. Dar 
deși ei au marcat în min 39 o foarte 
inteligentă încercare prin Fodor, des- 
schizînd astfel scorul, superioritatea 
lor s-a dovedit a fi totuși insufici
entă. Oricum, echipa clujeană a lăsat 
aceeași frumoasă impresie din totdea
una.

Arbitrul C. Munteanu a început 
foarte bine, apoi, neatent, a comis o 
eroare, acordînd feroviarilor la situa
ția de 3—3 (într-un moment psiho
logic determinant) o încercare, care 

O grămadă spontană favorabilă fero viorilor șl Șerban va transmite ba
lonul mijlocașului Costel Stănescu

---- ------  ■ —------ '.... fib. Duniii£U_

a plecat dintr-un ofsaid evident al 
lui Stănescu și Picu.

Formații : C.F.R.: Buda—ROTA
RU, VUSEC, Irimescu, Țîbuleac— 
Oblemenco, STĂNESCU—MORARU, 
RUSU, PICU—Mladin, Posmoșanu—■ 
Cotter, Stanciu, Șerban. ȘTIINȚA: 
Alexandrescu—Cătănici, Cordoș, Cri- 
șan, Ioniță—Gherasim, H. POP— 
PALOȘANU, DEMIAN, CALIMAN— 
FODOR, Boboc—Gebelugi, 1. Pop, 
Sălăjan.

D. CALL1MACHI

Alte rezultate : C.C-A.—Știința Pe
troșani 22—0 (6—0), Metalul—Cons
tructorul 3—0 (3—0), Dinamo— C. 
S.M.S. lași 6—8 (6—0),

Finala și întrecerea pentru desem
narea sportivilor clasați pe locurile 3 
și 4 Ia urmărire individuală seniori (10 
ture 4.000 in) au constituit punctele 
de atrgeție ale programului din ziua a 
doua a campionatelor republicane de 
pistă. Așteptată cu viu interes, între
cerea dintre Ion Cosma (Dinamo) și 
Victor Voloșiu (C.C.A.) a dat cîștig 
de cauză lui Voloșiu,. care alergînd cu 
o dîrzenie rar întîlnilă a reușit să ocu
pe locul 3 în clasamentul probei. Cea 
mai plăcută surpriză ne-a oferit-o însă 
Silviu Duță (C.C.A.). Calificîndu-se în 
finala probei alături de experimenta
tul Gabriel Moieeanu (Dinamo), Silviii 
Duță și-a întrecut adversarul într-o 
manieră care a entuziasmat publicul. 
După numai două ture ciclistul de la 
C.C.A. ia un avans de 4—5 m pe care 
— datorită unor eforturi demne de toa
tă lauda — și-1 menține pînă la sfîr
șitul întrecerii. Cei doi cicliști au arun
cat în luptă toate resursele lor fizice 
realizînd în această cursă cele mai bune 
timpuri ale concursului : Silviu Duță 
5:22.6 — Gabriel Moieeanu 5:23,7. Sil
viu Duță, care numai după un an de 
activitate pe velodrom îmbracă tricoul 
de campion al țării, s-a dovedit a fi în
zestrat cu frumoase calități de pistard. 
Succesul înregistrat trebuie să-l însu
flețească și mai mult în pregătirea vii
toare.

Tot sîmbătă s-au desfășurat seriile, 
recalificările și optimile de finală la 
viteză seniori. Lupta pentru calificare 
a fost punctată de cîteva confruntări 
deosebit de spectaculoase între cunos- 
cuții pistarzi Vasile Oprea — Ion Io
niță, Constantin Voicu — M. Vidraru, 
Ștefan Lemîndroiu — V. Iordache și 
A. Tănase — N. Grigore. Cel mai bun 
timp al zilei a fost înregistrat de Con
stantin Voicu, cronometrat în optimile 
de finală în compania lui M. Vidraru 
cu 12 sec. In sferturile de finală dis
putate duminică după amiază s-au ca- 
lilicaț următorii alergători : C, .Voicu 

— I. Ioniță, V. Oprea — S. Dumitru, 
P. Tache — M. Voinescu, Șt. Lemîn
droiu — A. Tănase.

Sferturile de finală s-au încheiat cu 
rezultate scontate: V. Oprea (C.C.A.) 
l-a eliminat din concurs pe S. Dumi
tru (C.C.A.), P. Tache (Din.) pe M. 
Voinescu (Din.), Șt. Lemîndroiu (Din.) 
pe A. Tănase (Din.) și C. Voicu 
(C.C.A.), pe I. Ioniță (Voința). Cea 
țnai echilibrată semifinală, între P. 
Tache și V. Oprea, a revenit cu o 
ușurință surprinzătoare dinamovistu- 
lui, care s-a calificat în finală alături 
de C. Voicu., învingător în cea de a 
doua semifinală. Campionul pe 1960 a 
fost desemnat în două manșe. Confir- 
mînd forma bună Petre Tache a cîș
tigat ambele confruntări cu timpurile 
de 12,5 și 12,4 sec. reușind astîel 
să-și păstreze titlul de campion al 
țării.

Startul campionatului de semifond 
pe 100 turc cu sprint la trei ture a 
fost luat de 37 concurenți. lată clasa
mentul final: 1. St. Poreceanu (Vict.) 
35 p., campion R.P.R. pe anul 1960;
2. I. Baciu (C.C.A.) 34 p.; 3. M. 
Voinescu (Din.) 33 p.; 4. Gh. Calciș- 
ca (Din.) 33 p.; 5. G. Moieeanu 
(Din.) 25 p. ; 6. V. Voloșin (C.C.A.) 
25 p.

Campion la viteză juniori a devenit 
talentatul alergător dinamovist Dan 
Popovici urmat în ordine dc Gh. Va- 
silescu (Vict.) și S. Mihălțeanu 
(Vict.).

întrecerile campionatului continuă 
azi de la ora 16.30 pe velodromul 
Dinamo cu probele dc 1000 m seniori, 
500 m juniori și semifond juniori 60 
ture cu sprint la trei ture.

TR. IOANIȚESCU
t-------------------------------------------------u
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ÎN FINALĂ, 0 VICTORIE DE MARE PRESTIGIU
10-2 (7-0) CU AUSTRIA

AMSTERDAM, 2a. (prin telefon). 
— Numeroși locuitori ai acestui pu
ternic 
și-au 
nuită 
plînd 
nu lui 
finală 
pionatului mondial femenin de hand
bal. Evenimentul a fost așteptat cu 
un neobișnuit interes, manifestat prin 
aplauzele furtunoase la intrarea pe 
teren a celor două formații: R. P. 
Romînă și Austria, echipa care reali
zase cu două zile înainte marea sur
priză de a elimina formația unită a 
Germaniei.

Și în clipa în care arbitrul olandez 
V. Rozenberg fluiera începutul me
ciului, poate că spectatorii se între
bau dacă handbalistele austriece nu 
vor reuși să reediteze comportarea 
lor din meciul anterior și să întreacă 
și echipa R. P. Romîne, deținătoarea 
titlului de campioană mondială Pri
mele minute păreau chiar să confir
me această impresie. Jucătoarele 
noastre nu își găseau cadența, ratînd 
numeroase ocazii (în min. 4 Nicu
lescu a tras în bară). Dar curînd 
echipa își regăsește ritmul ei obiș
nuit de joc și spectatorii aplaudă pri
mul gol în min. 9 : lansată pe ex
tremă de Aurora Popescu, Antoaneta 
Vasile pătrunde spre semicerc și șu- 
tează la poartă. Este 1—0 pentru 
R.P.R Trec doar cîteva minute și ta
bela de marcaj se schimbă din nou. 
O combinație reușită între Popescu— 
Starck—Dumitrescu—Vasile o pune 
pe ultima într-o poziție favorabilă și 
mingea se... odihnește iar în plasă. 
Jucătoarele austriece atacă hotărîte 
să înscrie, dar șutul lui Hoffer este 
blocat de Ștefănescu înainte de a 
ajunge la poartă. Aceasta îi pasează 
lui Vasile, care o deschide în centru 
pe Dumitrescu. O lovitură plasată 
și scorul devine 3—0 pentru R.P.R. 
Din acest moment (minutul 14) echi
pa noastră stăpînește terenul. Au tre
cut doar două minute și Kfinstel. 
portarul echipei austriece, scoate din 
nou mingea din plasă după un șut 
al lui Szoko, De la centru mingea 
este interceptată de jucătoarele noas
tre Urmează o combinație de toată 
frumusețea înlre Dobre—Popescu— 
Dumitrescu Ultima trage puternic 
și... 5—0! Ultimul minut al reprizei 
este de neuitat. De pe extrema dreap
tă Dobre trage prin surprindere. în
scriind cu tot plonjonul disperat al 
lui Ktinstel. Se termină repriza ? Nu, 
nu încă I Abia pusă la centru, min
gea este interceptată de Dumitrescu.

ceritru comercial al Olandei 
întrerupt azi (n.r. ieri) obiș- 
plimbare „duminicală", um

plut la refuz tribunele stadio- 
„Ajax“, care găzduia partida 
a celei de a lll-a ediții a cam-

O pasă scurtă, o cursă rapidă și a- 
ceeași Dobre pecetluiește scorul pri
mei reprize: 7—0 pentru R.P.R.

După pauză handbalistele austriece, 
amenințate de perspectiva unei in
fringer! de mari proporții, se apără 
cu multă dîrzenie Ele joacă foarte 
rapid și vor să reducă din handicap. 
Portarul echipei noastre, Irina Nagy, 
smulge din nou ropote de aplauze 
blocînd cu siguranță șuturile lui Hla- 
vak și Stephan. După ce în min. 32 
Hoffer trage în bară, un minut mai 
tîrziu Rikhetzky o depășește pe Roșu 
și singură în semicerc trage plasat: 
7—1. Echipa noastră pierde mingea 
în atac și imediat Hoffer o surprinde 
pe Nagy cu un șut, astfel că scorul 
devine 7—2. Cu aceasta însă se ter
mină scurta perioadă de revenire a 
echipei austriece. Ultimele minute a- 
parțin net handbalistelor noastre, ale 
căror acțiuni în viteză nu mai pot fi 
oprite decît cu greu de apărarea echi
pei austriece. Mai înscriu pe rînd: 
Starck (min, 36), Dobre (min. 38), 
Szoko (min. 39). Ultimele secunde 
de joc Mingea o au jucătoarele aus
triece. Hoffer trage plasat dar Nagy 
apără excepțional. Ea nu mai apucă 
însă 
berg

Pe 
zare, 
ționale de Handbal. Hans Baumann, 
(Elveția) înmînează jucătoarelor 
noastre medaliile de aur, iar căpita
nul echipei, Carolina Cîrligeanu (ca
re nu a jucat în acest meci, fiind 
accidentată) primește frumoasa sta
tuetă care patru ani a stat la sediul 
federației noastre și pe care o vom 
mai păstra alți patru ani. Apoi, fan
fara municipalității din Amsterdam 
intonează imnul de stat al Republicii 
Populare Romîne, iar pe cel mai 
înalt catarg se ridică drapelul scum
pei noastre patrii. Este un moment 
înălțător I Un grup de copii oferă 
buchete de flori 
care 
zele

Tn 
s-au întîlnit echipele Germaniei < 
Olandei. Victoria a revenit echipei ; 
germane cu scorul de 3—1 (3—1). 
Cu o zi înainte formația Danemarcei 
a învins echipa R.P. Polone cu sco
rul de 6—3. astfel că locul 5 a fost 
ocupat de Danemarca, iar locul 6 de 
R.P. Polonă.

fac un tur 
publicului.
deschidere,

să degajeze. Arbitrul V. Rozen- 
fluieră sfîrșitul meciului...
teren intră comisia de organi- 
Președintele Federației Interna-

In fotografii de la stingă la dreapta (rîndul I): Elena Jianu, Irina Nagy, Irina Giiather-Kiin, Elena Roșu.
Aurelia Szoko; (rîndul al 11-lea) Aurora Popescu, Carolina Cîrligeanu, Iosefina Ștefănescu, Maria Constan- 
tinescu, Antoaneta Vasile; (rîndul al Ilf-lea) Aurora Niculescu. Ana Starck, Victorița Dumitrescu. Elena Pădureantl 

și Lucia Dobre.

jucătoarelor noastre, 
de onoare în aplau-

pentru locurile 3—4 |
- ■ Și |

'CI

LUCIAN GRIGORESCU 
secretar general al Federației 

rotnine de handbal

Handbalișfii romîni au început 
turneul în Japonia cu trei victorii

TOKIO (Agerpres). — Echipa se
lecționată masculină de handbal a 
orașului București întreprinde în pre
zent 
puns la 
litate d 
mini 
iunie 
tații- 
întrecut-o cu scorul de 19—4.

Sîmbăfă echipa romînă a întîlnit 
pe stadionul Koishikawa selecționata 
Universității Chuo. La capătul unei 
reușite demonstrații, handbaliștii ro
mîni au cîștigat acest meci cu sco
rul de 28—7 (17—5). Căpitanul echi
pei romîne, Aurel Bulgaru, s-a re
marcat înscriind 9 goluri numai în 
prima repriză- După cum transmite 
corespondentul agenției U.P.I., jucă
torii romîni i-au uimit pe spectatorii 
japonezi prin frumusețea paselor și 
precizia loviturilor la poartă care au 
fost concretizate în proporție de 70 
la sută

Ieri, handbaliștii romîni au dispu- ■

un turneu în Japonia, ca răs- 
la invitația federației de specia- 
Jin această țară. Sportivii ro- 

au susținut primul meci la 16 
în compania echipei Universi- 

Waseda din Tokio pe care a

tat 
lui. 
de .
romînă a terminat învingătoare cu
18—II (II—5) lăsînd din nou o im
presie excelentă-

cel de al treilea meci al turneu- 
întîlnind selecționata Institutului 

educație fizică din Tokio, echipa

La ,,Memorialul Rosicki” de la Praga

Zoltan Vamoș 3:40,5 pe 1500 m plat —
cea mai bună performantă mondială a anului

In proba de 5.000 m, A. Barabaș 14:03,6 —

ECHIPA 0E BASCHtT A R.P. BULGARIA
A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANA 

BALCANICĂ

nou record
PRAGA 19 (prin telefon). — In 

concursul internațional „Memorialul 
Rosicki" desfășurat ieri și astăzi în 
Capitala R. Cehoslovace, atleții Zol
tan Vamoș și Andrei Barabaș au 
confirmat forma excelentă în care se 
află stabilind două noi valoroase re
corduri ale R.P. Romîne pe care le 
închină ceiui de-al III-lea Congres al 
P.M R. Astfel, în cursa de 1.509 m, 
la capătul unui finiș excepțional (ul
timul tur l-a parcurs în 56,0 sec) Zol
tan Vamoș a terminat învingător în 
3:40,5 — cel mai bun rezultat mon
dial al anului — înaintea iui Gro-

Echipa noastră de polo
s-a calificat

3:41,7, Momofkov 
Jungwirth (Ceh-) 

3:44,1 ș.a. In cursa de 5.000 m, deși 
s-a clasat pe locul IV, Andrei Bara- 
baș a realizat, de asemenea, un rezul
tat foarte bun : 14:03,6. De reținut că 
atletul romîn a alergat ultimele două 
ture avînd o puternică criză de sto
mac, fapt care l-a împiedicat să ob
țină un rezultat și mai bun. Iată cî- 
teva din rezultatele înregistrate:

MASCULIN: 409 m plat: Trousil 
(Ceh.) 47,3; 800 tn plat; Smith
(Ang.) 1:49,9; 5.000 tn: Jurek (Ceh.) 
13:58,8; Bohaty (Ceh.) 14:02,6; Mei- 
riman (Ang.) 14:03,4; Barabas 14:03,6; 
3000 ’ ' ' •
8:43,4; 
Rîjkin 
Bolșov 
rurnb 
(Gr.) 
(Ceh.) 
m:

dotzki (R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 3:42,7,

SOFIA, 19 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Reprezenta-" 
tiva masculină de baschet a R- P. 
Bulgaria a reușit să termine neîn 
vinsă turneul, cîștigînd astfel 
de campioană balcanică pe anul 
In ultimele două zile, baschetba; 
bulgari au înregistrat victorii catego
rice asupra echipelor R.P.F. Iugosla
via cu 86—73 (42—36) și R.P. Ro
mîne cu 81—62 (44—28). Echipa ro
mînă, după ce a învins sîmbătă re
prezentativa Turciei cu 81—49 (36— 
28), duminică s-a comportat slab în 
fața ca th pioni lor balcanici. Celelalte 
rezultate: R.P. Bulgaria juniori . — 
R.P Albania 64—49 (42—26), R.P.F. 
Iugoslavia — R.P. Albania 89—37 
(49—21), Turcia — RP. Bulgaria iu- 
niori 74—60 (31—27).

Clasamentul final al Jocurilor BaP 
canice de baschet este următorul : 1. 
R.P. Bulgaria; 2. RP.F. Iugoslavia, 

4. Turcia, 5. R.P.

pentru turneul olimpic
Așadar, în grupa B, europeană, a 

turneului de calificare pentru J O„ 
apele s-au limpezit; reprezentativa 
de polo a R. P. Romîne s-a calificat 
pentru turneul de la Roma, ca urma
re a superiorității manifestate în fața

în

Azi începe turneul internațional 
de box de la Sofia

selecționatelor R. P. Polone și Aus
triei celelalte două competitoare la 
preliminariile de la Budapesta.

După victoria (6 — 1) obținută 
meciul cu echipa R P. Polone, jucă
torii romîni s-au întîlnit sîmbătă 
seara cu formația Austriei. Superiori, 
ei au repurtat victoria cu scorul de 
7—4 (3—2), prin punctele înscrise 
de Zahan (3), 
cu (2). Meciul 
bitrul maghiar

Blajec (2) și Grin țes - 
a fost condus de 
Bela Rajky.

ar-

( prin
Luni

telefon de la tri- 
seara va răsuna

SOFIA, 19 
mi sul nostru) 
pe stadionul Levski prima lovitură de 
gong a' turneului 
box, Ia care participă pugiliști din 
RP Ungară. R Cehoslovacă. R.P-.F- 
Iugoslavia, Turcia, R.P. Romînă și 
R.P. Bulgaria. Am remarcat printre 
participanti boxeri cu renume inter-

internațional de

național ca Tdrok, Kelner, Sedok 
(R.P Ungară), Kelava (R.P.F. Iugo
slavia), Oran (Turcia). Ruska (R. 
Cehoslovacă), Stankov. Paparizov, 
frații Mitev (R P. Bulgaria) ș. a.

A doua gală va avea loc marți, 
iar miercuri seara se vor desfășura 
finalele.

R. 0ALARAȘANU

m obstacole: Zhanal (Ceh.)
Papavasiliu (Gr.) 8:45,8;

(UR.S.S.) 8:47,4; înălțime:
(U.R.S.S.) 2,04 tn,... 9.' Po- 
1,90; lungime: Mangtaras 

7,71 m — record, Netopilik 
7,67 m, Valkama (Fin.) 7,66 

triplu salt: J. Schmidt (Pol.) 
16,53. m, Kreer (U.R.S.S.) 16,24 m; 
greutate: Lipșnis (UR.S.S.) 18,49
m — record, Varjtt (R.P.U ) 18,23 m, 
Nagy (R.P.U.) 17,71 m; disc: Szec- 
seny (R.P.U-) 57,44 m, Piatkovski
(Pol.) 54,98 m; ciocan: Zsivotzki 
(R.P.U.) 65,51 m, Rudenkov (U.R.S-S.) 
64,81 m. FEMININ : înălțime: Cen 
Fen-jttn (R.P. Chineză) 1,75 tn ; 
disc: Nemcova (Ceh.) 52,29 m,„. 7. 
L. Manoliu 47,29 m; suliță: Peskova 
(Ceh.) 56,21 m — record, Zatopkova 
(Ceh.) 53,02,... 5. M. Diți 47,67.

3. R.P Romînă,
Bulgaria juniori, 6- R.P. Albania.

TOMA HRISTOV j

Lotul de floretă fete al Franței 
pentru intîlnirea cu reprezentativa

țării noastre
După cum am mai anunțat, sîmJ 

bâtă și duminică, reprezentativa de 
floretă fete a țării noastre va susține 
la București, o întîlnire amicală în 
compania floretistelor franceze.

In vederea acestei întîlniri, federaJ 
ția franceză de scrimă va deplasa 
următoarea echipă : Kate DELBARRE, 
Monique LE ROUX, Franțoise BER* 
JEON, Rfigine VERONNET.

L S. K. A. Moscova a întrecut 
Rapid București cu 3-0

MOSCOVA, 19 (prin telefon). — 
Sîmbătă seara s-a desfășurat în sala 
Armatei Sovietice din capitala Uniu
nii Sovietice prima întîlnire a finalei 
„Cupei Campionilor Europeni" la vo
lei, care a opus echipele Rapid Bucu
rești și T.S.K.A. Moscova. Evoluînd 
de o manieră entuziasmantă, voleiba
liștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—10, 15—7, 15—9).

a avut istoric, mosco-'Meciul nu
viții impunîndu-se categoric în toate 
cele trei seturi. Echipa sovietică a 
excelat în special în atac, unde — 
datorită unui joc foarte variat, cu 
multe acțiuni surprinzătoare (din cea 
de a doua pasă) — a depășit cu re
gularitate blocajul jucătorilor rapidiști.

Voleibaliștii bucureșteni s-au com
portat cu mult sub posibilitățile lor.'
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