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Ședința

Luni 20 iunie, la ora 9, în sala con
greselor din Palatul Republicii s-a 
deschis cel de-al Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La Congres iau parte delegași aleși 
de organizațiile de partid din întrea
ga țară.

In sală se află de asemenea, ca in
vitați, fruntași în muncă din industrie 
și agricultură, activiști de partid și 
de stat, oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni și străini.

La lucrările Congresului participă, 
în calitate de invitați, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești din 46 de țări.

Delegații întîmpină cu aplauze pre
lungite pe tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dcj, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
'Janos Fazekas, la intrarea lor în sală.

Delegații la Congres salută cu a- 
plauze puternice delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești frățești.

în sală răsună chemările : Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn în frunte 
cu Comitetul său Central I Trăiască 
cel de-al Ill-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn ! Trăiască puterni
cul lagăr al țărilor socialiste, în frun
te cu Uniunea Sovietică 1 Trăiască 
unitatea și coeziunea partidelor co
muniste și muncitorești !

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
rostește cuvîntul de deschidere a Con
gresului •

Tovarăși și tovarășe,

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn 
declar deschise lucrările celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului și salut 
călduros pe delegații la Congres.

In mijlocul nostru se află delegații 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din 46 de țări. îngăduiți-mi să 
salut în numele Congresului pe scum
pii noștri oaspeți. (Aplauze puternice, 
urale).

Tovarășul Gheorghe Gheorgiiiu- 
Dej a salutat apoi delegația glorio
sului Partid Comunist al Uniunii So
vietice, în frunte cu tovarășul Ni
kita Sergheevici Hrușciov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de 'Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, precum și celelalte delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus :

Le aducem tuturor calde mulțumiri 
.pentru că au răspuns invitației noas- 

. trc venind să ia parte ia lucrările 
Congresului al Ill-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. (Aplauze puter
nice).

f Tovarăși,

Tn perioada care s-a scurs de la 
Congresul al II-lea am suferit o grea 
pierdere prin încetarea din viață a to
varășului Dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, fiu credincios al poporului nos
tru, luptător devotat pentru făurirea 
și întărirea regimului democrat-popu
lar.

Am pierdut din rîndurile noastre pe 
tovarășul Grigore Preoteasa, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 

Ședința de marți dimineață
r Marți 21 iunie au continuat lucră
rile celui de-al Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegații au întîmpinat cu aplau
ze prelungite pe membrii Prezidiului 
Congresului.

Ședința de dimineață s-a deschis 
ia ora 8,30. Tovarășul Gheorghe

de luni
Muncitoresc Romîn, militant de seamă 
al partidului nostru.

A încetat din viață tovarășul Teo
dor Iordăchescu, membru al Comite
tului Central al partidului, care a a- 
dus o contribuție de preț la înfăptu
irea unității clasei muncitoare din 
țara noastră.

In memoria lor propunem să păs
trăm un moment de reculegere.

(întreaga asistență în picioare păs
trează un minut de reculegere).

★
Delegații au ales apoi în unanimi

tate PREZIDIUL CONGRESULUI 
compus din tovarășii : Apostol Gheor
ghe, Bodnăraș Emil, Boghină Ana, 
Borilă Petre, Ceaușescu Nicolae, Chi
vu Stoica, Coliu Dumitru, Csupor Lu
dovic, Dănălache Florian, Drăghici A- 
lexandru, Fazekaș Janos, Furdui Pe
tru, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghiu Dumitru, Hudițeanu Nicolae, lo- 
nescu Manea, Isac Martin, Joja Ata- 
nase, Maurer Gheorghe Ion, Moghio
roș Alexandru, Necula Gheorghe, 
Pantelie Maria, Pas Ion, Rădoi Gheor
ghe, Răutu Leonte, Roșianu Mihail, 
Sălăjan Leontin, Stoica Gheorghe, 
Trofin Virgil, Vaida Vasile, Voitec 
Ștefan.

In aplauzele puternice ale asistenței 
tovarășii aleși iau Ioc în Prezidiu. 
Alături de ei, la invitația Prezidiului, 
ia loc tovarășul N. S. Hrușciov.

Congresul a ales apoi în unanimi
tate Comisia de validare. Secretaria
tul și Comisia de redactare.

Din COMISIA DE VALIDARE fac 
parte tovarășii : Bolojan Victor, Bu- 
ghici Simion, Crăciun Constanța, Go
lea Petre, Lascu Elena, Matei Ștefan, 
Uglar losif, Verdeț Ilie, Vîlcu Vasile.

Din SECRETARIAT fac parte to
varășii : Balalia Dumitru, Găzdoiu 
Stan, Gere Mihai, Petre Lupu, Patili- 
neț Vasile.

Din COMISIA DE REDACTARE 
fac parte tovarășii : Marinescu Teo
dor, Marchian Nicolae, Nicuîescu-Mi- 
zil Paul, Roșu Gheorghe, Voicu Ște
fan.

Congresul a aprobat în unanimitate 
următoarea ordine de zi :

1. Raportul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la activitatea partidului în 
perioada dintre Congresul al II-lea 
și Congresul al III-:ea al partidu
lui, cu privire Ia planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și la schița planului eco
nomic de perspectivă pe 15 ani.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

3. Alegerea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Comisiei Centrale de Revizie.
De asemenea, a fost aprobat regu

lamentul de desfășurare a lucrărilor 
Congresului.

La primul punct al ordine! de zi 
tovarășul Chivu Stoica, care prezi
dează ședința, dă cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru a 
prezenta raportul Comitetului Central, 
întreaga asistență în picioare aclamă 
îndelung In sală răsună urale. Se 
strigă; Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu Comitetul său 
Central! Trăiască cel de-al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn !

Raportul a fost subliniat în repe
tate rînduri de delegați și invitați 
prin aplauze puternice și ovații.

După încheierea raportului, partici- 
panții la Congres în picioare au o- 
vaționat îndelung.

Apostol, care prezidează ședința, dă 
cuvîntul tovarășului Dumitru Cris- 
tescu pentru a prezenta raportul Co
misiei Centrale de Revizie.

Au început apoi discuțiile la ra
portul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu privire 
la activitatea partidului tn perioada

crr-ț. Zmr-o pauză a lucrărilor Congresului ,
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dintre Congresul al II-lea și Congre
sul aI Ill-lea al partidului, cu pri
vire la planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960—1965 și 
la schița planului economic de pers
pectivă pe 15 ani, și la raportul Co
misiei Centrale de Revizie.

în cuvîntul său tov. Gheorghe Ro
șu, delegat al organizației regionale 
de partid Bacău, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R., 
după ce a arătat puternica dezvoltare 
economică a regiunii în perioada ca
re a trecut de la Congresul al II-lea 
al P.M.R., s-a ocupat pe larg de 
problemele legate de îmbunătățirea 
activității în domeniul construcțiilor, 
de măsurile concrete menite să asi
gure scurtarea termenului de dare în 
funcțiune a obiectivelor industriale, 
reducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității construcțiilor.

Tov. Nicolae Gheorghiu, delegat al 
organizației regionale de partid Ba
cău, adjunct al ministrului Industriei 
Grele, a scos în evidență succesele 
obținute în îndeplinirea înainte de 
termen a planului de 10 ani de e- 
lectrificare a țării, elaborat de partid. 
Referindu-se la perspectivele electrifi
cării în următorii 15 ani, vorbitorul 
s-a oprit la sarcinile importante ce 
revin lucrătorilor din acest sector 
pentru realizarea de centrale electrice 
pe bază de termoficare, construirea de 
hidrocentrale cu mare eficacitate eco
nomică, astfel ca în unitățile energe
tice să se obțină indici economici la 
nivelul celei mai avansate tehnici.

Tov. Florian Dănălache, delegat al 
organizației orășenești de partid Bucu
rești, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., a ară
tat dezvoltarea industriei Capitalei, 
subliniind creșterea rolului organiza
țiilor de partid în conducerea activi
tății economice. El a vorbit despre 
sarcinile organizațiilor de partid din 
Capitală în acțiunea de economisire 
a materiilor prime și materialelor, tn 
introducerea tehnicii noi, folosirea mai 
bună a capacităților de producție, în 
specializarea și cooperarea întreprin
derilor, ridicarea nivelului de pregă
tire a cadrelor din economie și munca 
activului de partid

Tov. Alexandru Tripșa, delegat al 

organizației regionale de partid Sta
lin, secretarul comitetului de partid 
al uzinelor „Ernst Thălmann", a vor
bit despre succesele colectivului uzi
nelor „Ernst Thălmann", care s-a an
gajat să producă anul acesta peste 
plan 1.000 de tractoare, subliniind ro
iul important pe care-1 are în obți
nerea acestor realizări continua îm
bunătățire a muncii de partid.

Tov. Gheorghe Necula, delegat al 
organizației regionale de partid Bucu
rești, prim-secretar al Comitetului re
gional București al P.M.R., s-a ocu
pat în cuvîntul său de importantele 
succese obținute în regiune în înfăp
tuirea politicii partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii. Ară- 
tînd că în regiune sînt mari rezerve 
pentru sporirea producției agricole, 
vegetale și animale, vorbitorul s-a 
oprit asupra sarcinilor organizațiilor 
de partid și ale oamenilor muncii din 
agricultura regiunii pentru deplina fo
losire a capacității mașinilor, extinde
rea aplicării îngrășămintelor și a iri
gațiilor, mai buna folosire a fondului 
piscicol.

Tov. Constantin Dinculescu, dele
gat al organizației orășenești de partid 
București, rectorul Institutului Poli
tehnic București, a vorbit despre 
sarcinile puse învățămîntului superior 
în vederea pregătirii cadrelor nece
sare înfăptuirii vastului program de 
dezvoltare a economiei naționale, ex
pus în raportul prezentat de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. In numele ca
drelor didactice, el a transmis mulțu
miri partidului pentru deosebita grijă 
pe care o arată învățămîntului supe
rior și în mod special pentru prevede
rea din proiectul de Directive privind 
construirea unui nou Institut Politeh
nic la 'București.

Tov. Mihai Patriciu, delegat al or
ganizației regionale de partid Timi
șoara, director general al Combina
tului Metalurgic Reșița, a vorbit des
pre dezvoltarea industriei, îndeosebi 
a metalurgiei, în regiunea Timișoara, 
în ultimii ani. El a arătat că o dată 
cu modernizarea agregatelor, siderur- 
giștii reșițeni, în frunte cu comuniștii, 
au ridicat simțitor indicii de utilizare, 
au redus în mare măsură consumurile 
specifice de materiale. Vorbitorul s-a

ocupat de problemele ridicate de rea- 
lizarea noilor construcții siderurgice 
și de asimilarea unor produse noi de 
înaltă tehnicitate, prevăzute în rapor
tul C.C. al P.M.R. dezbătut la Con
gres.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Petre Borilă.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîn
tul tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri.

Tov. Ștefan Matei, delegat al or
ganizației regionale de partid Pitești, 
prim secretar al Comitetului regio
nal Pitești al P.M.R., a înfățișat Con
gresului adîncile transformări petrecu
te în regiunea Pitești, în trecut a- 
proape complet lipsită de industrie 
șl cu o agricultură înapoiată. In re
giune au luat ființă noi industrii, ca 
industria petrolieră, întreprinderi con
structoare de mașini, întreprinderi fo
restiere. De asemenea agricultura re
giunii s-a dezvoltat, ca urmare a con
tinuei întăriri a unităților agricole 
socialiste. Dezbătînd proiectul de 
Directive, oamenii muncii din agricul
tura regiunii au analizat temeinic 
căile sporirii producției agricole pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid.

Tov. Aurica Talpă, delegată a orga
nizației regionale de partid Iași, se
cretara Comitetului de partid de la 
întreprinderea „Țesătura" Iași, s-a o- 
cupat în cuvîntarea ei de sarcinile 
muncitorilor și tehnicienilor din indus
tria textilă, pentru obținerea unui vo
lum sporit de țesături ieftine, într-un 
sortiment variat și de bună calitate.

Tov. Nicolae Hudițeanu, delegat al 
organizației regionale de partid Con
stanța, președintele G.A.C. Comana, 
Erou al Muncii Socialiste, a voebiț 
despre munca colectiviștilor din Co
mana pentru dezvoltarea multilaterală 
a gospodăriei, pentru sporirea produc
ției vegetale și animale. în vedere» 
creșterii veniturilor colectiviștilor și a 
contribuției gospodăriei la aprovizio
narea oamenilor muncii cu produse 
agroalimentare.

Tov. Ion Gaie, delegat al organic 
zației regionale de partid Galați, prim

(Continuare t» pag. • 2-a)
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secretar al Comitetului orășenesc Ga
lați al P.M.R., a vorbit despre dez
voltarea industriei metalurgice în re
giune în perioada dintre Congresul 
al Il-lea și Congresul al 111-lea și 
despre marile perspective ce se des

Ședința de marți după-amiază
După-amiază, lucrările Congresului 

au fost reluate la ora 16.
In aplauzele puternice ale delegați- 

lor și invitaților, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a prezidat ședin
ța. a dat cuvîntul tovarășului N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., conducătorul de
legației Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

Intîmpinat cu aclamații și urale, 
tovarășul N. S. Hrușciov a rostit o 
amplă cuvîntare de salut.

Cuvîntarea a îost în repetate rîn- 
duri subliniată de vii aplauze.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Emil Bodnăraș.

Au continuat discuțiile la raportul 
Comitetului Central și la raportul Co
misiei Centrale de Revizie.

Tov. Mihail Florescti, delegat al or
ganizației regionale de partid Stalin, 
ministrul Industriei Petrolului și Chi
miei. s-a ocupat în cuvîntul său de 
probleme legate de dezvoltarea indus
triei petroliere și a chimiei. El a ară
tat că lucrătorii din industria petro
lieră își vor îndrepta eforturile îndeo
sebi spre intensificarea lucrărilor geo
logice pentru descoperirea de noi re
zerve de țiței și spre valorificarea 
superioară a cantităților de țiței ex

tras. In privința industriei chimice 
vorbitorul s-a oprit la sarcinile pri
vind construcțiile de uzine și insta
lații chimice.

Tov. Petru Furdui, delegat al orga
nizației regionale de partid Hunedoa
ra, prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Hunedoara, s-a ocupat 
de sarcinile importante ce stau în fa
ța siderurgiștilor din această regiune. 
El a analizat un șir de probleme re
feritoare la creșterea producției de 
metal, la reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității, arătînd expe
riența dobîndită în această privință de 
organizațiile de partid din regiune.

Tov. Alexandru Boabă, delegat al 
organizației regionale de partid Plo- 
ești, directorul rafinăriei nr. 3 Telea- 
jen, s-a referit la problemele valori
ficării superioare a țițeiului, înfățișînd 
realizările obținute de colectivul în
treprinderii unde lucrează. El a vor
bit pe larg despre experiența organi
zației de partid din rafinărie în mo
bilizarea întregului colectiv pentru 
descoperirea rezervelor interne ale 
producției.

Tov. Vasile Vîlcu a prezentat aP°i 
raportul Comisiei de validare, care 
a fost aprobat în unanimitate de Con
gres.

Ședința s-a încheiat Ia ora 20.

Ședința de miercuri dimineață
Miercuri au continuat lucrările ce

lui de al IlI-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn-

Delegații an salutat cu puternice 
aplauze pe membrii Prezidiului Con
gresului.

.Ședința de dimineață s-a deschis 
la ora 8.30 fiind prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In continuarea discuțiilor la rapor
tul Comitetului Central și la raportul 
Comisiei Centrale de Revizie, tov. Isac 
Martin, delegat al organizației re
gionale de partid Timișoara, prim- 
secretar al Comitetului regional Ti
mișoara al P.M.R., a vorbit despre 
creșterea rîndurilor partidului, despre 
Întărirea compoziției muncitorești a or
ganizației regionale, despre munca de 
selecționare, creștere și promovare a 
cadrelor de partid, arătînd experiența 
organizațiilor de partid din regiune 
în acest domeniu. Evidențiind 
succesele obținute în transformarea 
socialistă a agriculturii a regiunii, 
vorbitorul a arătat măsurile luate de 
Comitetul regional de partid pentru 
întărirea gospodăriilor colective, pen
tru sporirea producției vegetale și a- 
nimale

Tov. Ion Constanlin, delegat al or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești, director general al Uzinelor 
„Mao Țze-dun" a vorbit despre lupta 
colectivului întreprinderii pentru îm
bunătățirea caracteristicilor tehnice și 
a randamentului utilajelor produse. 
Vorbitorul s-a ocupat de asemenea de 
posibilitățile de micșorare a consu
mului de metal la construcția noilor 
mașini și utilaje.

Primit cu vii aplauze, tovarășul 
Todor -livkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, a adus salutul Partidu
lui Comunist Bulgar.

A luat apoi cuvîntul tov. Dumitru 
Balalia, delegat al organizației re
gionale de partid Ploiești, prim-secre
tar al Comitetului regional Ploiești 
al P.M.R-, care a vorbit despre dez
voltarea industriei petroliere și de 
utilaj petrolier în regiune. El a ară
tat modul în care Comitetul regional 
de partid, folosind bogata experiență 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, s-a ocupat de reducerea prețu
lui de cost, de introducerea metodelor 
avansate de foraj ți extracție. El a 
arătat că muncitorii petroliști și cei
lalți oameni ai muncii din regiune 
dezbătînd proiectul de Directive, și-au 
exprimat hotărîrea de a face totul 
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului.

Intîmpinat cu vii aplauze, tovară
șii] Antonin Novotny, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Cehoslovace a trans
mis Congresului salutul Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

In continuarea discuțiilor tov. Florea 
Fîntînâ. delegat al organizației regio
nale de pawtid Craiova, prcședi’dele 
'Gospodarei Agricole Colective din

chid orașului și regiunii Galați, care, 
datorită politicii partidului de indus-: 
trializare a țării, va deveni un puter
nic centru siderurgic, prin construcția 
marelui Combinat prevăzut în proiec
tul de Directive.

Ședința s-a încheiat Ia orele 13,15,

Comuna Maglavit, a vorbit despre 
succesele obținute de colectiviști în 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei lor, în sporirea producției 
și dezvoltarea avutului obștesc. Pe a- 
ceastă bază au sporit veniturile, iar 
colectiviștii și-au ridicat simțitor nive
lul de trai.

Tov. Ene Țurcanu, delegat al organi
zației regionale de partid Suceava, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Suceava al P.M.R. după ce a înfăți
șat dezvoltarea economică a regiunii, 
în anii puterii populare, a analizat 
pe larg problemele legate de asi
gurarea unui puternic avînt al eco
nomici forestiere, creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea utiliză
rii masei lemnoase în Scopuri indus
triale și valorificarea superioară a 
lemnului.

Tov. Nagy lstvan, delegat al orga
nizației regionale de partid Cluj, pre
ședintele Filialei Qluj a Uniunii Scrii
torilor a subliniat succesele importante 
obținute sub îndrumarea partidului de 
literatura și arta realist-socialiste din 
țara noastră, care au o inepuizabilă 
sursă de inspirație în eforturile eroice 
ale oamenilor muncii în opera de 
construire a socialismului. El a vor
bit despre activitatea scriitorilor 
romîni și maghiari din Cluj de oglin
dire a vieții noi a poporului nostru, 
a frăției dintre poporul romîn și mino
ritățile naționale.

Tov. Teodor Bulea, delegat al orga
nizației regionale de partid Hunedoa
ra, tehnician minier la exploatarea mi
nieră Aninoasa, a vorbit despre trans
formările adinei din viața minerilor 
Văii Jiului, unde așezările muncitorești 
au devenit în acești ani de nerccunos- 
cut. El a raportat Congresului despre 
felul în care minerii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au muncit 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al Il-îea al P-M.R., cu 
privire la creșterea producției și pro
ductivității muncii în industria car
boniferă, la reducerea prețului de 
cost.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Primit cu vii aplauze a luat cuvîn
tul tovarășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C. G. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor Interne.

In cuvîntul său, tovarășa Eva Fe
der, delegat al organizației regio
nale de partid Oradea, secretar al Co
mitetului regional Oradea al P.M.R-, 
a subliniat că mărețele realizări din
tre cele două congrese se datoresc 
fermității cu care partidul a aplicat 
principiul leninist de creștere cu pre
cădere a industriei producătoare de 
mijloace de producție, prcocupîndu-se 
în același timp de dezvoltarea indus
triei bunurilor de consum. Ea a vor
bit despre experiența comitetului re
gional în munca de partid în între
prinderile de industrie alimentară.

Primit cu vii aplauze, tovarășul

Aspect din timpul unei pauze Foto Agerpres

Pin Cijen, membru al Biroului Poli
tic și al Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, a adus Congresului salutul 
Partidului Comunist Chinez.

A luat apoi cuvîntul tov. Vasile 
Vaida, delegat al organizației regio
nale de partid Cluj, prim-secretar al 
comitetului regional Cluj al P.M.R-, 
care a arătat că la fel ca toate re
giunile țării, regiunea Cluj a cunos
cut o puternică dezvoltare în ultimii 
ani. El a vorbit despre perspectivele 
creșterii continue a producției indus
triale și agricole din regiune și a 
subliniat hotărîrea oamenilor muncii 
de a înfăptui mărețele obiective sta
bilite de partid.

Primiți cu vii aplauze, tovarășii 
Walter Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, și Janos Kădăr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, au transmis Congresului saluturile 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia și Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Prezidiul Congresului a anunțat că

Ședința de miercuri după-amiază
După-amiază, ședința s-a deschis 

la ora 16, fiind prezidată de tovară
șul Alexandru Moghioroș.

Tov. Csupor Ludovic, delegat al 
organizației de partid a Regiunii Au
tonome Maghiare, prim-secretar al 
Comitetului de partid al R.A.M-, a 
arătat realizările oamenilor muncii 
romîni, maghiari și de alte naționa
lități, care însuflețiți de sentimentul 
dragostei față de patria lor comună 
participă cu toată hotărîrea la lupta 
pentru construirea socialismului. El 
a exprimat calde mulțumiri conduce
rii partidului și guvernului pentru a- 
jutorul permanent acordat pentru dez
voltarea multilaterală continuă a 
regiunii.

Primit cu vii aplauze, tovarășul 
Edward Ochab, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a transmis Congresului sa
lutul Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Tov. Nicolae Marchian, delegat al 
organizației regionale de partid 
■Stalin, prini-secretar al Comitetului 
regional Stalin al P.M.R-, a vorbit 
despre importantele realizări ale in
dustrie» constructoare de mașini din 
regiune, ea urmare a politicii parti
dului de industrializare socialistă a 
țării. El a arătat contribuția organi
zațiilor de partid la introducerea teh
nicii noi, la îmbunătățirea continuă a 
mașinilor și utilajelor, la realizarea 
de economii de mctaT.

Primit cu vii aplauze, tovarășul 
Hysnî Kapo, membru al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Albania, 
a adus salutul Partidului Muncii din 
Albania.

Tov. Virgil Troiln, delegat al or
ganizației regionale de partid Iași, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncitor, a arătat că tine
retul patriei noastre, mai strîns unit 

în timpul lucrărilor au sosit delegatul 
Partidului Comunist din Brazilia, dele
gatul Partidului Comunist din Cana
da, tovarășa Annie Bulfer-Guralnik, 
membru al Comitetului Național al 
Pairtiduihii Comunist din Canada, dele
gatul Partiditlui Socialist Unit din 
Islanda, tovarășul Einar Olgeirsson. 
președintele Partidului Socialist Unit 
din Islanda, și delegatul Partidului 
Comunist Tunisian, tovarășul -lomni 
Taoufik, membru al Biroului Politic al
C. G. al Partidului Comunist Tunisian.

Participant» la Congres au salutat 
călduros pe reprezentanții partidelor 
frățești.

In sunetul tobelor și trompetelor, 
primiți cu dragoste de asistență, un 
mare grup de pionieri au salutat 
Congresul, oferind flori și cravate 
roșii membrilor Prezidiului și delega- 
ților partidelor comuniste și muncito
rești frățești. Pionierii au recitat ver
suri exprimind dragostea și recunoș
tința copiilor față de partid, dorința 
lor de a învăța pentru a deveni ce
tățeni conștienți și bine pregătiți, 
constructori ai socialismului și co
munismului.

Ședința s-a încheiat la ora 13.

ca oricând in jurul partidului, însufle
țit de perspectivele luminoase pe care 
le înfățișează Raportul Comitetului 
Central, este hotărît să-și închine 
toate forțele cauzei nobile a construi
rii socialismului și comunismului- El 
a vorbit despre acțiunile patriotice ale 
tineretului, despre realizările lui în 
producție și la învățătură.

Intîmpinat cu vii aplauze tovarășul 
Kim Cian Man, vicepreședinte al Co
mitetului Central, membru al Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea a adus salu
tul Partidului Muncii din Coreea.

Tov. Viorel Uibaru, delegat al orga
nizației regionale de partid Timișoa
ra, președintele gospodăriei agricole 
colective din comuna Lenaulieim, a 
vorbit despre continua întărire econo- 
niico-organizatorică a gospodăriei. 
El a arătat rolul important pe eare-I 
are în succesele obținute de colecti
viștii din Lenauheim, aplicarea indi
cațiilor partidului privind dezvoltarea 
multilaterală a producției.

Tov. Mihaj Suder, delegat al orga
nizației regionale de partid Suceava, 
ministrul Economiei Forestiere, a ară
tat rezultatele obținute prin aplicarea 
politicii partidului de folosire rațio
nală și valorificare superioară a bo
gățiilor forestiere. El s-a ocupat de 
sarcinile ce revin lucrătorilor din a- 
cest sector pentru păstrarea și dez
voltarea fondului silvic existent șl 
pentru ridicarea continuă a gradului 
de valorificare a materialului lemnos.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Alexandru Dră
ghici.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Emil Bodnăraș. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Intîmpinați cu vii aplauze, tovară
șii Le Drran, membru al Biroului Po
litic ji secretar al Comitetului Cent 

trai al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și Dugursurun, mem
bru al Biroului Politic și secretar al- 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, au 
transmis Congresului saluturile Par
tidului celor ce Muncesc din Vietnam 
și Partidului Popular Revoluționai 
Mongol.

Tov Dorian Vișan, delegat al or
ganizației regionale de partid Bucu
rești, directorul G.A.S. Ivănești, a 
vorbit despre felul cum s-au tradus 
în viață, la locul său de muncă mă-, 
șurile luate de partid și guvern, pen: 
trn transformarea G.A.S. în mari uni
tăți producătoare de cereale și pro
duse animale. El a relevat marele a- 
jutor primit prin hotărîrea partidului 
de a sc constitui consiliile G.A.S. și 
a se înființa funcția de organizator 
de partid în G.A.S.

Primiți cu vii aplauze, tovarăși? 
Leo Figueres, secretar al Comitetului1 
Central al Partidului Comunist Fran
cez și Arturo Colombi, membru al 
Conducerii Partidului Comunist Ită-: 
lian, au adus saluturile Partidului 
Comunist Francez și Partidului Co
munist Italian.

Tov. Constantin Daicoviciu, dele
gat al organizației regionale de par
tid Cluj, rectorul Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj, a exprimat 
mîndria oamenilor de știință și cul
tură pentru atenția acordată științei 
și tehnicii, școlii și culturii în Ra:- 
portul Comitetului Central.

Vorbitorul a arătat justețea măsu
rilor luate de partid cil privire la 
unificarea universităților „Babeș“ și 
„Bolyai", subliniind prietenia puter
nică ce unește cadrele didactice și 
studenții romîni și maghiari.

Tov- Cornel Fulger, delegat al or
ganizației regionale de partid Graio- 
va, prim-secretar al Comitetului re
gional Graiova al P.M.R.. a subliniat 
că în perioada de la Congresul âalj 
II-lea regiunea Craiova a cunoscut 
o puternică dezvoltare economică. El 
a arătat însemnătatea indicațiilor Co
mitetului Central cu privire la desfă
șurarea unei munci concrete de con
ducere a economici de către organi
zațiile de partid.

In cuvîntul său, tov. Ștefan Tripșa, 
delegat al organizației regionale do 
partid Hunedoara, maistru oțelar la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Erou al Muncii Socialiste, a vorbit 
despre activitatea organizației de par-t. 
tid din combinat pentru sprijinirea! 
ridicării calificării muncitorilor și 
despre experiența dobîndită în pune-, 
rea în valoare a rezervelor existente' 
pentru sporirea producției sideruri 
gice. 4 'i|

Ședința s-a încheiat la ora 20,45.- 
Următoarea ședință are loc joi 23’ 

iunie, ora 8,30-
★ I

întriKît o seamă de foști membri 
de partid s-au adresat Congresului îri' 
legătură cu rezolvarea situației lor de 
partid. Prezidiul a propus alegerea 
unei Comisii de apel, care să pregă-' 
tească și -să prezinte propuneri în «le
gătură cu aceasta Congresului.

După aprobarea propunerii. Congre
sul a ales /în Comisia de apel pe_ to-’ 
varășii: Mihail Dalea, Ion Vințe',
Gheorghe lonescu, Ștefan Vargancsik, 
Constantin Dinu



Io zilele Co ogres ii I oi
SPORTIVI URMĂRESC CU ENTUZIASM LUCRĂRILE CONGRESULUI

După orele de producție, muncitorii din secția mecanic-șef au rămas în hală 
‘pentru a citi în colectiv materialele din presă privind lucrările Congresului. In 

fotografie, cunoscutul boxer Dănilă Done citește din ziarul „Scinteia" 
(Foto : Gh. Dumitru)

PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR TRASATE OE PARTID

Pe întreg cuprinsul patriei noastre 
lucrările celui de al III-lea Congres 
al P.M.R. sînt urmărite cu viu interes 
de către toți oamenii muncii. Raportul 
G.G. al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la 
activitatea partidului în perioada din
tre Congresul al 11-lea și Congresul 
al III-lea al partidului, cu privire ta 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965 și la schița 
planului economic de perspectivă pe 
,15 ani, a umplut de bucurie și mîn- 
drie inimile oamenilor muncii, a stîrnit 
un entuziasm nestăvilit. Cu acest pri
lej oamenii muncii din patria noastră 
și-au manifestat din nou atașamentul 
lor față de mărețul program de muncă 
și luptă pentru permanenta dezvoltare 
și înflorire a țării.

In întreprinderi, fabrici și instituții, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii dis
cută cu entuziasm despre marea im
portanță a lucrărilor Congresului, 
despre perspectivele luminoase ale 
dezvoltării economice și culturale a 
patriei.

Minerii dip Lupeni, de pildă, care 
în cinstea Congresului au îndeplinit 
și depășit ctt succes angajamentele, 
urmăresc cu viu interes lucrările Con
gresului. înaintea intrării în șut. în 
pauze și la ieșirea din mină ei citesc

Din poșta zilei
PRIN MUNCA VOLUNTARA

• Asociația sportivă Minerul Der- 
3a, raionul Marghita a construit re
cent o arenă modernă de popice cit 
două piste. Lucrările de construcție 
au fost efectuate în întregime prin 
muncă voluntară de către salariații 
întreprinderii miniere, care astfel au 
făcut o economie de peste 70.000 lei.

• La fabrica Salomit din Tulcea 
s-a amenajat — prin munca volunta
ră a tineretului — terenuri de volei 
și baschet prevăzute cu instalații 
pentru nocturnă. Asemenea baze 
sportive simple s-au mai amenajat în 
comunele Panduru, raionul Istria, 
Giobanti, raionul Hîrșova și în cen
trul de raion Hîrșova. In regiunea 
Constanța au fost amenajate în ulti
ma vreme peste 60 de terenuri de 
fotbal, volei, baschet și alte baze 
sportive simple.
L Ghișa și G. Goldenberg — coresp.

O INIȚIATIVA LĂUDABILĂ
' Consiliile raionale U.G.F.S. Dom
nești Ș* * Videle din regiunea Bucu
rești au luat frumoasa inițiativă de 
a organiza un interesant concurs re
zervat selecționatelor de fotbal și volei, 
formate din sportivii care au depășit 
vîrsta de 30 de ani. Primele întreceri 
s-au desfășurat în comuna Videle. 
La fotbal au învins localnicii cu 
scorul de 3-1 iar partida de volei a 
revenit tot cu 3-1 jucătorilor din 
Domnești.

Ca fiecare tînăr din țara noastră, în
țeleg si eu covîrșitoarea importanță a 
celui de al III-lea Congres al parti
dului. Raportul prezentat de tov. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, măreț program de 
muncă și de luptă pentru continua dez
voltare și înflorire a patriei, pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste, în
suflețește pe toți oamenii muncii de a 
obține noi și importante succese în 
toate domeniile de activitate.

Sarcinilor mărețe trasate de partid 
trebuie să le țină pasul și mișcarea 
sportivă din țara noastră, care, prin 
rezultatele pe care le va obține trebuie 
să facă să crească necontenit gloria spor
tivă a patriei noastre. însuflețiți de 
lucrările celui de al III-lea Congres al

In ac.ste zile, gîndurile mele ca și 
ale tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră se îndreaptă spre noua sală 

' a Palatului Republicii unde au loc 
lucrările celui de al III-lea Congres 

I al partidului nostru iubit.
I Am citit în ziar raportul prezenlat 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Zi de zi, simt că viața mea de
vine tot mai bogată, din toate punc
tele de vedere. Dar raportul pre
zentat mi-a înfățișat această sta
re de luxuri pe scara între
gii țării. Și inima mi s-a umplut de 
mîndrie. Poporul nostru — condus de 
partid — a realizat lucruri mari și 
sînt pe deplin sigură că vom

• înscrierea de noi membri U.G.F.S. 
este o preocupare permanentă a con
siliilor asociațiilor sportive Avîntul 
Sinaia și Flacăra Moreni. Rezultate? 
lată-le: Avîntul Sinaia a primit în 
cadrul secțiilor sale încă 516 tineri 
dornici să facă sport, iar Flacăra Mo
reni — 275.

• Baza materială a asociațiilor cîm- 
pinene a crescut simțitor. Tot mai 
puține sini cele rămase în urmă cu 
încasarea cotizațiilor. Pînă în prezent, 
pe raion au fost încasate cotizații în 
valoare de 141.914 lei. Printre asocia
țiile fruntașe se numără : Poiana Cim- 
pina — 29.062 lei, Flacăra Moreni — 
14.433 lei, Avîntul Sinaia — 6054 lei. 
Uzina Victoria — 8.996 lei, Caraiman 
Bușteni — 13.851 lei.

• Acfivilatea sportivă competiționa- 
lă se desfășoară sub conducerea celor

Ion Popescu —■ coresp.
IO CURSA GIGLISTĂ SĂTEASCA

In comuna Rișca, raionul Fălticeni 
s-a desfășurat din inițiativa asocia
ției sportive al cărui președinte este 
tov. loan Văcărescu, o reușită cursă 
ciclistă, la care au participat nume
roși tineri și vîrstnici. Goncursttl a 
fost cîștigat de Mihai Acatrinei că
ruia i s-a acordat ca premiu echipa
ment sportiv. A fost urmat de ute- 
mistul Gheorghe Văcărița.

M, lacobescu — coresp, 

relatările presei. Electricianul de mină 
Ion Moroie, jucător în echipa de rugbi 
Minerul Lupeni, împreună cu tovarășii 
săi din sectorul II, a vorbit despre 
aportul pe care minerii îl vor aduce 
la îndeplinirea mărețelor sarcini tra
sate de partid.

In București, Ia fabrica de trîco-

PE O BAZĂ
Ieri, spre seară, după antrenamen

te la ștrandul Tineretului...
Intr-o margine a tribunei, tul grup 

în care zărim mai multe figuri cu
noscute : cițiva dintre componenții 
lotului nostru olimpic de polo și înot, 
precum și unii din componenții lotu
lui de pentatlon modern, care au în
cheiat de cîteva minute antrenamen
tul. Pentatlonistul NICOLAE MARI
NESCU, în mijlocul grupului, citește 
cu atenție din ziar relatări asupra 
desfășurării lucrărilor celui ae al 
III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

„Urmăresc cu deosebit interes și 
dragoste desfășurarea lucrărilor Con
gresului, ne spune el. Am citit Ra
portul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și mi s-a umplut 
inima de mîndrie, privind bilanțul 
minunat al înfăptuirilor poporului 
nostru muncitor între cele două Con
grese".

„Ca tînăr cetățean al Republicii 
noastre, itrtervioe ĂNATOL GRINȚES- 
CU, unul din componenții echipei 
noastre reprezentative de polo, pri
vesc cu încredere viitorul luminos 
spre care ne conduce partidul nostru

Imagini despre succesele sportului nostru
In holul clubului „Grivița Roșie" 

din Capitală s-a deschis recent expo
ziția „SUB CONDUCEREA PARTI
DULUI MUNCITORESC ROMIN SE 
DEZVOLTA MIȘCAREA SPORTIVA 
DIN PATRIA NOASTRĂ", organizată 
de Consiliul general al U.C.F.S.

Pe 16 panouri mari, peste 100 de 
fotografii, grafice, reproduceri de do
cumente, înfățișează drumul străbătut 
de mișcare! de cultură fizică din tara 
noastră sub conducerea și sub îndru- 

ffn grup de pionieri vizitind expoziția din holul clubului „Grivița Roșie'

(Foto ; B. CiobariuJ

taje „Bela Breiner" stația de radio
amplificare ține la curent pe oamenii 
muncii din întreprindere cu des
fășurarea lucrărilor Congresului. Pla
nul de 6 ani prevede dublarea pro
ducției industriei ușoare. El este dis
cutat cu aprindere în toate sec
țiile fabricii, pentru a se găsi cele 
mai eficiente căi în vederea măririi 
producției și îmbunătățirii calității pro
duselor, in așa iei ca „marca fabricii" 
să devină un titlu de onoare. Tinerele 
sportive Maria Manolache, Lidia Mus
tață și Olimpia Ștefan, componente ale 
echipei de volei, se numără printre 
muncitoarele fruntașe care, în cinstea 
celui de al III-lea Congres al P.M.R., 
au realizat însemnate succese în pro
ducție. In timpul lucrărilor Congresu
lui, sportivele — muncitoare de nă
dejde în fabrică — și-au depășit zil
nic planul de producție.

Cu multă bucurie au discutat des
pre lucrările Congresului și muncitor i 
uzinelor „23 August" din Capitală, 
printre care și numeroși sportivi frun
tași, reprezentanți ai cunoscutei aso
ciații sportive Titanii.

Raportul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu privire la activitatea partidului în 
perioada dintre Congresul al Il-lea și 
Congresul al III-lea al partidului, cu 
privire la planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960—1965 
și Ia schița planului economic de pers
pectivă pe 15 ani, a întărit hotărîrea 
oamenilor muncii din întreaga țară de 
a contribui din toate puterile la tra
ducerea în viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul partidului.

SPORTIVĂ...
iubit. îmi dau seama că înfăptuirea 
prevederilor planului de șase ani, 
prima etapă a programului de pers
pectivă, deschide poporului nostru 
noi orizonturi luminoase: desăvîrși- 
rea construcției socialiste și perspec
tiva trecerii treptate la construirea 
comunismului".

„In afara contribuției pe care o a- 
ducem fiecare la locurile noastre de 
muncă, în activitatea de fiecare zi 
noi sportivii ne manifestăm atașamen
tul față de partid, dragostea față de 
patria noastră liberă și prin felul 
cum muncim pentru ridicarea măies
triei noastre sportive, prin felul cum 
luptăm pentru creșterea continuă a 
prestigiului țării noastre în întrece
rile sportive, — completează înotă- 
toarea MARIA BOTH, gîndurile celor 
car» participă la discuție. Pregatin- 
dn-ne cu toată seriozitatea pentru

O„ obținînd acolo performanțe va
loroase, continuă tînăra înotătoare 
din lotul olimpic, ne arătăm astfel 
recunoștința față de partid și guvern, 
pentru minunatele condiții de dezvol
tare pe care le asigură dezvoltării 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport".

marea partidului. Expoziția reflectă 
sugestiv și în forme interesante marile 
succese obținute în domeniul sportu
lui de mase, a dezvoltării mișcării 
sportive la sate, în școli, universități, 
în rîndul femeilor etc. Sînt subliniate, 
de asemenea, succesele repurtate în 
sportul de performanță, recordurile și 
marile victorii internaționale ale spor
tivilor roniîni.

Expoziția se bucură de un deosebit 
succes.

In aceste zile, cînd se desfășoară 
lucrările celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii uzi
nelor „23 August" muncesc cu și mai 
mult entuziasm pentru obținerea de 
noi succese, prin care să cinstească 
importantul eveniment din viața po
porului și a partidului nostru. Recent, 
uzinele „23 August" au raportat noi 
realizări de seamă în muncă: pro
ducția globală a fost îndeplinită în 
proporție de 102,8 la- sută, iar sarci
nile privind reducerea prețului de cost 
în proporție de 111,16 la sută. Co
lectivul uzinei noastre a realizat c- 
conomii însemnate și a obținut im
portante beneficii peste plan.

Cei peste 4 000 membri U.C.F.S. 
ai asociației sportive „Titanii" s-au 
străduit să contribuie cu toate for
țele lor la realizarea acestor succese. 
In fruntea acestora se află lăcătușul 
Ion Morarii, ajtistorii Paul Mazilii și 
Carol Dina de la secția sculărie,

Sîntem recunoscători partidului iubit
Am citit cu deosebită satisfacție 

raportul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la Congresul al 
III-lea al partidului, raport care înfăți
șează mărețele realizări ale poporului 
nostru muncitor pe calea înfloririi con
tinue a patriei și a bunăstării oameni
lor muncii.

Mișcării de cultură fizică șl sport 
diin țara noastră i s-an asigurat mi
nunate condiții de dezvoltare. Să 
privim frumoasele noastre stadioane, 
sălile de sport, bazinele de înot, caba
nele turistice, excepționalul poligon de 
tir de la Tunari, unul dintre cele mai 
bune din lume și ne vom da seama de 
grilja părintească ce o poartă partidul 
nostru iubit șl acesiui domeniu de 
activitate. In acești ani s-au ridicat 
nenumărate cadre de specialiști în 

Vom munci neobosit 
pentru gloria sportivă a patriei

Cu gindul la partidul nostru drag

Vești din raionul Cîmpina
In ultima vreme, în raionul Cîmpi na au luat ființă încă 5 noi asociații 

sportive (Șc. Prof. Breaza, „1 Mai“-Cîm pina, Transport Cîmpina, Drum nou- 
Oana și Recolta Florești). Astfel, acum în întreg raionul Cîmpina există 65 
de asociații sportive care cuprind 27384 de membri U.C.F.S.

care au depășiri de normă de pește 
15 la sută, norinaforitl tehnolog Dă
nilă Done, strungarul Gh. Dumitru 
și lăcătușul Petre Crăciun de la Sec
ția mecanic-șef, lăcătușul Dinu Eu
gen de la secția motoare și alții.

Membrii asociației sportive „Tita
nii" se mîndresc și cu succesele do- 
bîndite în activitatea sportivă. Astfel, 
printre realizările obținute în aceste 
zile se pot număra competițiile de 
mase organizate la fotbal, volei, hand
bal, baschet, popice etc., ca și parti
ciparea masivă a tineretului din uzi
nele noastre la Concursul cultural- 
sportiv: peste 2500 de concurenți.

însuflețiți de lucrările Congresului 
partidului nostru, sportivii asociației 
„Titanii" își iau angajamentul să 
muncească cu și mai mult entuziasm 
în producție, să realizeze succese me
reu mai mari pe terenurile de sport

NiCU PETRE 
președintele asociației sportive 

„Titan »i“

domeniul sportului, oameni care se 
ocupă cu dragosîc șl pricepere de for
marea unej generații tinere, sănătoase 
la minte și la trup, vrednici construc
tori ai socialismului.

Mă număr printre sportivii care au 
priimit cea mai mare apreciere pentru 
munca depusă, înaltul titlu de maestru 
emerit al sportului. Și aceasta o da
torez, în primul rînd partidului, căruia 
îi mulțumesc din adincu! inimii pentru 
tot ce mi-a dat. Mă anga jez de aceea 
să muncesc cu și mai multă abnegație 
pentru îmbunătățirea performanțelor 
mele, pentru o cît mai bună compor
tare la Jocurile Olimpice de la Roma.

ȘTEFAN PETRESCU
Maestru emerit al sportului, 

campion olimpic

partidului, de sarcinile pe care parti
dul le. pune în fața oamenilor muncii 
din țara noastră, noi, jucătorii de polo*  
încurajați de recenta victorie obținută 
la Budapesta, prin care ne-am calificat 
pentru J.O. de la Roma, vom face tot 
posibilul pentru a reprezenta și pc vi
itor cu cinste sportul nostru de tip nou. 
I)e aceea, ne vom pregăti cu conștiin
ciozitate pentru ca la marea confrunta
re de la Roma, reprezentativa de polo 
pe apă a țării noastre să se numere 
printre cele mai valoroase formații ale 
lumii.

AUREL ZAHAN
căpitanul echipei de polo 

a R.P. Rominc

realiza altele șl mai mari. Faptul că 
eu am devenit sportivă fruntașă îl 
datoresc partidului. De aceea perfor
manța mea, care întrece recordul 
mondial, o închin cu toată dragostea 
Congresului partidului, fiind fericită 
că prin aceasta pot să-mi manifest re
cunoștința profundă față de partid, 
care ne creează condiții mereu mal 
bune de viață și de sport. Mă anga
jez să nu precupețesc nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor mărețe 
trasate de partid mișcării noastre spor
tive.

MARIA NADAȘ
Alaestră a sportului, componentă 

a lotului republican de popice

13 comisii pe ramură de sport, în care 
sînt angrenați peste 100 activiști vo 
luntar-i. Datorită muncii entuziaste a 
acestora sînt atrași anual în practi
carea sportului de mase cca 50.000 
tineri și tinere.

• Asociațiile sportive din raion do
vedesc o grijă deosebită pentru ame
najarea de noi baze sportive simple și 
pentru întreținerea celor existente. Ast
fel, asociația sportivă Chimistul a a- 
menajat prin muncă voluntară o pistă 
de popice, Doîtana Bănești, un teren 
de fotbal și unul de volei. Progresul și 
Avîntul Sinaia construiesc un complex 
format din terenuri de volei, baschet 
și handbal în 7.

ȘTEFAN CONSTANT1NESGU 
corespondent



Victorii concludente care ne dau speranțe Un reușit concurs la Rîmnicu Sărat
’ Nu greșim cu nimic dacă afirmăm 

. că recenta înlîlnire internațională de 
gimnastică desfășurată la Constanța a 
fost cea mai utilă verificare înaintea 
Jocurilor Olimpice dintre toate susți
nute pînă acum, (ne referim bineînțe
les la întrecerea echipelor feminine) 
atît pentru noi cît și pentru oaspeți. 
Acest lucru a fost foarte clar mai ales 
după ce a început concursul de sîmbă- 
tă — când s-au prezentat exercițiile 
impuse — și cîn.d, de fapt, am văzut 
un concurs și... jumătate. Este vorba de 
nenumăratele repetări, la toate apara
tele, care au dus întrecerea pînă aproa
pe de miezul nopții. Explicația trebuie 
căutată nu în slaba pregătire a concu
rentelor ci, dimpotrivă, în exigența cu 
care s-a prezentat fiecare dintre cele 
18 gimnaste, în dorința lor de a scoate 
un exercițiu cît mai bun, cît mai aproa- 

, pe de „perfect”. Din acest punct de 
vedere, — al combativității, al voinței 
•— întrecerea dintre sportivele noastre 
și cele din R. D. Germană și R. P. 
Ungară a plăcut foarte mult.

La capătul acestei dispute cu două 
dintre cele mai bune formații din lume, 
reprezentantele țării noastre ne-au adus 
remarcabile victorii atît la individual — 
prin Sonia lovan în excelentă formă 
— cît și pe echipe. Dar nu atît rezulta- 

< tele cifrice interesează, cît maniera în 
care gimnastele R. P. Romîne au lucrat, 

pSigure, stăpîne pe exerciții, Sonia lo 
van, Emilia Liță, Elena Leuștean, Uta 

, Poreceanu, Atanasia Ionescu și Elena 
■ Niculescu au dovedit că sînt bine pre

gătite și ne-au dat speranțe pentru ma- 
■*rea  întrecere de la Roma. întreaga e- 
i-chipă a corespuns și fiecare dintre 

componentele ei și-a adus contribuția 
i la victoriile repurtate. Dar, dintre ele, 

Sonia lovan s-a detașat net. Ea a cîș- 
, tigat locul I la toate aparatele și indi- 
- vidual. Se cuvine apoi să evidențiem 
| pe Emilia Liță care a fost tot timpul 
printre pretendentele la întîietate și pe 

l'Vta Poreceanu și Atanasia Ionescu pen- 
! îru evoluțiile reușite de la bîmă. In 
formă ascendentă Elena Niculescu. Mai 
mult așțeptam — nu numai noi, ci și 
publicul constănțean — de la maestra 
sportului Elena Leuștean. Ea n-a con
curat însă la valoarea cunoscută deoa
rece — după cum am fost informați 
de către antrenorii lotului — a fost bol
navă și și-a reluat antrenamentele abia 
în ultimul timp. Totuși, ea a îneîntat 
din nou prin ,»«>lul“ liber ales pe care 
l-a prezentat (»i care a fost răsplătit 
ru 9,75 p.).

mod nejustificat a prelungit peste 
măsură jocul), un dificil rezultat 
egal obținut in extremis la Cluj 
(6—6) și acum o înfrîngere, pe te
ren propriu, în fața lui C.S.M.S. 
Oricum, lucrurile par a nu fi tocmai 
în ordine în tabăra acestei valoroase 
formații.

ncheiem prlntr-o întrebare a- 
dresată colegiului central de 
arbitri și Biroului federal. Ce 

se petrece cu arbitrii noștri de va
loare ? Nu-i mai vedem arbitrînd. 
De ce ? Oare nu mai avem alți ar

bitri în țară care să conducă partidele 
cu echipa C.F.R. ? Oare Cornel Mun- 
teanu (a arbitrat toate meciurile grele 
ale feroviarilor și cu Dinamo, și cu 
C.C.A. și cu Știința Cluj) este singur 
capabil să țină în mînă partidele di
ficile ? Noi credem că nu ! Avem și 
alți arbitri competenți. Spunem acest 
lucru, deoarece considerăm că e ne- 
just ca u>il și același arbitru să 
conducă la infinit meciurile echipei 
campioane! Este o situație care se 
cere urgent analizată și curmată.

D. GALLLMAC111

Gimnastele din R. D. . Germană an 
fost un red-labil adversar. Echipa este 
omogenă și dovedește un ridicat spirit 
de combativitate. In afară de Ingrid 
Fost (care n-a mai avut aceeași formă 
bună de la campionatele noastre inter
naționale) ari mai remarcat pe Ute Star
ke, Karin Bold?man și GreteSchiner, 
gimnaste tineri și cu mari calități. Sîn- 
tem convinși că la jacurile Olimpice, e- 
chipa feminină a R.D. Germane va avea 
o bună comportare.

Formația R. P. Ungare este alcătui
tă în majoritate din elemente tinere 
(Fule, Fdrstner, Varga și Miller) cu 
mari posibilități de creștere. Olga Tass*  
Lemhenyi și Aniko Ducza au concurat 
la aceeași valoare de la „internaționa 
Iele“ R. P. Ronaîne.

Echipa masculină a țării noastre a 
fost întrecută de gimnaștii maghiari cu 
4 puncte. Față de faptul că am avut 
în reprezentativă 3 clemente tinere 
(Drumuș, Cernușca, Grigorescu) rezul
tatul poate fi considerat onorabil. To
tuși, dacă noi dovedeam o mai bună 
pregătire la sol, inele și paralele (exer
ciții impuse) puteam scoate un alt re
zultat. Individual însă unii dintre spor
tivii R. P. Romîne au fost superiori 
adversarilor lor. Frederic Orendi, Gh 
Tohăneanu și Cezar Cernușca au ocu
pat locul I pe aparate, iaT Orendi, ace
lași loc în clasamentul general indivi
dual. In privința formației masculine, an. 
trenorii trebuie să muncească pentru 
omogenizarea ei. Sigur că nu toți spor
tivii vor atinge într-un timp scurt nive
lul lui Orendi. Dar antrenorii și fede-

De la I. E. B. S.
I Ștrandul Tineretului va fi pus 

ta dispoziția publicului în fiecare 
sîmbătă în're orele 14—19 și în 
flecare duminică între orele 7—19.

La dispoziția vizitatorilor se vor 
afla 3 bazine (din care unul pen
tru copii și începători), vestiare, 
cabine, bufet.

Biletele de intrare se vor găsi 
la casele ștrandului.

Mijloacele de transport sînt: 
tramvaiele 3 și 4 (stația Institut. 
Agronomic) itfobuzele 31, trolei
buzele 81 și 82 (stația str. Ștran
dului.

Sonia lovan a avut o comportare excepțională in cadrul concursurilor de 
Constanța. Iat-o lucrind la birnă

(Foto : B. Ciobanii)

rația trebuie să dovedească preocu
pare în această direcție.

★

Iată aeum rezultatele pe aparate din 
concursul feminin. R. P. Româna — 
R. D. Germană : paralele ; 1. Sonia 
lovan 18,85 p. ; 2-3. Emilia Liță. Ute 
Starke 18,70 p. ; birnă : 1. Sonia lovan 
19,00 p. ; 2-3. Emilia Liță, Ingrid Fost 
18,80 p. ; sărituri ; 1-2. Sonia lovan, 
Ingrid Fost 19.00 p. ; 3. Emilia Liță 
18,80 p.; sol: 1. Sonia lovan 19,25 p.,

H U B B I l!

Despre succesul echipei C. S. M. S. Iași
i și cite va probleme ridicate de ultima etapă

Trecînd în revistă partidele celei 
de a zecea etape (penultima din 
tur) a campionatului de rugbi, des
prindem cîteva aspecte mai intere
sante pe care considerăm util să le 
inserăm în coloanele noastre.

Mai întîi despre o surpriză care 
nu mai e... surpriză! Este vor
ba. bineînțeles, despre victoria 

tinerei echipe din Iași asupra fostei 
campioane și deținătoare a Cupei 
R.P.R., Dinamo, cu 8—6. Ce repre
zintă, în fond, acest succes ieșean? 
Foarte mult! El ne vorbește despre 
faptul că rugbiul nostru se dezvoltă 
pe o bază care-i asigură o creștere 
continuă. Ne referim din nou (și este 
bine să subliniem acest lucru de fie
care dată) la afirmarea formafiilor 
provinciale, lntr-aceasta constă ma
rele salt calitativ pe care sportul cu 
balonul oval l-a realizat in tara noas
tră in ultimii ani, salt reflectat, de 
altfel, din plin și prin marea victorie 
asupra naționalei Franței. Sîntem ne
spus de bucuroși să vedem că o for
mație din Moldova — CSMS Iași —■ 
ne prilejuiește asemenea constatări 
optimiste. Ieșenii sînt la a doua 
victorie a lor în Capitală. Și ei au 
învins echipe valoroase! (Mai întîi 
pe Metalul și acum pe Dinamo, for
mație cu atîția internaționali). Noi 
îi felicităm din inimă. Și le urăm noi 
succese Ei sînt — ne-au dovedit-o 
•— pe calea cea bună. Totul e să per
severeze în efortul întreprins. Să îm
bine elanul caracteristic tinereții cu 
un proces de continuă îmbunătățire 
a tehnicii în conducerea balonului.

ar, după cum se vede, succesul 
ieșenilor nu mai e azi un feno
men izolat. Știința Cluj (o 

altă tînără formație) a făcut să se 
scrie mult despre ea. Și nu întâmplă
tor! Duminică clujenii au luptat de 
la egal cu feroviarii bucureșteni toc
mai pe compartimentul care i-a con
sacrat pe aceștia din urmă: înainta
rea. Ba mai mult, ei au dominat mar
ginea și au cîștigat multe dueluri 
în grămezile spontane. Scorul l-au 
deschis tot ei printr-o încercare în
scrisă de înaintare. Este un mare 
merit al echipei din Cluj. Dacă avem 
în vedere că clujenii au șutat balo
nul în bară (prin Crișan, la situa
ția de 0—0) și au ratat copilă
rește o lovitură de pedeansă (prin 
Gherasim la situația de 9—3) ne vom

2. Ingrid Fost 19,05 p. ; 3-4. Emilia 
Liță, Elena Leuștean 18,95 p. R. P. 
Română — R. P. Ungară : paralele :
1. Sonia lovan 18,95 p. ; 2. Olga Tass- 
Lemhenyi 18,85 p. ; 3. Emilia Liță 
18,70 p. ; birnă : 1. Sonia lovan 19 p.;
2. Emilia Liță 18,80 p. ; 3. Elena 
Leuștean 18,70 p. ; sărituri : 1. Sonia 
lovan 19 p. ; 2. Emilia Liță 18,80 p. ;
3. Elena Nieuleseu 18,70 p. sol : 1. 
Sonia lovan 19,25 p. ; 2-3-4. : Liță, 
Leuștean, Tass-Lemhenyi 18,95 p.

ELENA MATEESCU

da seama cît de aproape au fost, ca 
valoare, de învingători. Ce slăbiciuni 
am desprins totuși, în jocul Științei 
Cluj? A insistat prea mult pe jocul 
în margine. Neglijînd (mai ales cînd 
înfrîngerea se contura) viteza și ca
litățile jucătorilor lor din linia de trei 
sferturi. Știința a preferat — deși 
juca cu un înaintaș în minus, și a- 
cest lucru era contraindicat — să 
continue a se măcina în jocul înain
tării. Dacă ar fi deschis baloanele 
poate că altul ar fi fost scorul me
ciului. Apoi studenții au bătut mult 

Inaintarea feroviară in plin atac. Picu va pasa balonul lui Rusu. In șpalt c—t 
gata să intervină ; Moraru, Posmoșanu și Stanciu

(Foto: Gh. Dumitru)’

cu piciorul fără însă a urmări ba
lonul, ceea ce a dat prilej adversa
rilor să contraatace de fiecare dată 
periculos și să cîștige teren. In plus 
am constatai la echipa clujeană a- 
ceeași lipsă de experiență care se 
manifestă pregnant la toate echipele 
tinere, aceeași lipsă de maturitate și 
de concentrare nervoasă în momentele 
decisive. Fără a elimina aceste slă
biciuni — în ciuda evidentelor pro
grese pe care le-au făcut — clujenii 
nu vor putea, deocamdată, să învingă 
echipele mari.

e se întîmplă însă cu Dinamo? 
Un meci cîștigat cu greu la 
Petroșani: 8—6 (cu concursul 

arbitrului M. Stănculescu, care, în

Printre numeroasele realizări înfăp
tuite în ultimii ani în orașul Rîmnicu 
Sărat se află și un frumos stadion 
care oferă condiții minunate de des
fășurare manifestațiilor sportive. Sîm
bătă 19 și duminică 20 iunie a. c., a 
avut loc pe acest stadion primul con
curs de călărie organizat în orașul 
de pe Rîmnic.

La sosire, concurenților li s-a făcut 
o călduroasă primire de către iubitorii 
echitației din oraș. Numărul celor care 
au ținut să urmărească întrecerile în 
cele două zile de concurs a fost de 
peste 10.000. Entuziasmul spectatorilor 
i-a cucerit și stimulat în mod deosebit 
pe concurenți, care au evoluat la un 
înalt nivel tehnic, obținînd rezultate 
valoroase.

Iată rezultatele înregistrate: Obsta
cole categ. „S.U.-‘‘ juniori:. Aurel 
Stoica (Petrolul PI.) pe Inel: 2. Mi- 
haela Rădulescu (Din. Buc.) pe Zaira; 
3. Dorin Aldea (D.B.) pe Berea. Ob
stacole categ. „U“-juniori: 1. Andrei

Programul jocurilor de calificare 
pentru campionatele republicane

După cum se știe, începînd din toam
na acestui an în calendarul activității 
interne a apărut o nouă competiție: 
campionatele republicane (masculin și 
feminin) de handbal în 7 — disputate 
sistem turneu cu tur și retur. Prima 
parte a acestor competiții va avea loc 
în toamna acestui an, iar returul în 
primăvara anului 1961. Iau parte 16 
echipe masculine (împărțite în două 
serii) și 10 echipe feminine (într-o 
singură serie).

In lunile iunie și iulie se vor des
fășura turnee de calificare pentru a- 
ceste campionate. Trebuie să precizăm 
însă că șapte formații sînt calificate 
direct pe baza locurilor ocupate în în
trecerile din iarna 1959—60. Ele sînt 
următoarele : Dinamo București, Rapid 

Costea (Știința) pe Odor; 2. T. Stan-, 
ciu (E.H.A.) pe Inel; 3. Iolanda La-: 
zăr (E.H.A.) pe Mcrzuh. Obstacole 
„S.U.’-seniori: 1. Ion Adam (Știința)' 
pe Nuna; 2. Aurel Stoica pe Inel; 3.' 
Stana Petre (D.B.) pe Berea, Obstacole 
categ, „M": 1. Gh. Ghițuran (E.H.A.)' 
pe Lux; 2. M. Dorojan (Știința) pe 
Odor; 3. G Gogheș (E.H.A.) pe Odo- 
bești. Obstacole semi-durată (seria I)ț 
1. Al. Longo (D.B.) pe Agata; 2. Elena 
Ionescu (Știința) pe Liana: 3. Manuela 
Bogza (Știința) pe Nuna. Seria a II-a: 
1. Gh. Ghițuran pe Lux; 2. T. Stanciu 
pe Baron; 3. D. Velicu (E.H.A.) pe 
Jolka. Obstacole categoria „M" (pe 
echipe): 1. Știința București (Adam 
Ion, Elena Ionescu, Andrei Costea); 2.
E.H.A.  (D. Hering, D. Velicu și G 
Gogheș). Obstacole-fete: 1. Liliana Io
nescu (D.B.) pe Zaira; 2. Iolanda La- 
zăr pe Merzuh; 3. Angela Ștefan 
(Știința) pe Sapa. Obstacole-forjă: 
1-3. C. Gogheș pe caii Dîrlog și Odo-' 
bești; 2. D. Hering pe Retezat.

București, C.C.A. și Știința Timișoara 
(masculin), Știința București, Rapid 
București și Știința Timișoara (femi-' 
nin).

Și acum, iată cum au fost reparti
zate celelalte echipe în turneele de ca-: 
lificare :

MASCULIN BACAU. Participă Dina
mo Bacău, C.S.M.S. Iași, Ancora Con
stanța. Data: 24—26 iunie. Se califică 
p urnele două clasate. BUCUREȘTI. 
Participă Știința Galați și Voința Ol
tenița. Data : 26 iunie. Se califică e- 
chipa învingătoare. PITEȘTI. Participă 
Luceafărul Pitești, Politehnica Bucu-! 
rești. Petrolul Teleajcn. Petrolul Plo- 
ești. Data : 1—3 iulie. Se califică pri
mele două clasate. ORADEA. Participă 
Rapid Oradea, C.S.M. Baia Mare, Di-; 
namo Tg. Mureș. Data: 24—26 iunie. 
Se califică primele două clasate. CRA- 
IOVA. Participă Știința Craiova, Știin
ța Petroșani, Constructorul Cluj Data: 
24—26 iunie. Se califică primele două 
clasate. LUGOJ. Participă C.S.M. Reșița 
și Tehnomelal Timișoara. Data : 26
iunie. Se califică echipa învingătoare. 
OR. STALIN. Participă Di namo Or. 
Stalin și Tractorul Or. Stalin Data: 
26 iunie. Se califică echipa învingă
toare. SIGHIȘOARA. Participă Voința 
Sibiu și Chimia Făgăraș. Data : 26 iu
nie. Se califică echipa învingătoare.

FEMININ. CURTEA DE ARGEȘ. 
Participă Acvila Curtea de Argeș, Pro
gresul București, Spartac Constanța. 
Data : 23—24 iunie. Se califică prima 
clasată. OR. STALIN. Participă Trac-f 
torul Or. Stalin, Făclia Bistrița, Lucea
fărul Călărași. Data : 24—26 iunie. Se 
califică prima clasată. TG. MUREȘ. 
Participă CJS, Tg. Mureș, Măgura Cod- 
lea, Textila Buhuși. Data : 22—24
iulie. Se califică prima clasată. TIMI
ȘOARA. Participă CJS.S. Banatul Timi
șoara, Dinamo Craiova, S.S.E. Petroșani, 
ITO Oradea. Data : 1—3 iulie. Se ca
lifică primele dona clasate. SIBIU. 
Participă C. S. M. Sibiu, Record Me
diaș, Constructorul Timișoara sau C.SJM. 
Reșița. Data : 22—24 iulie. Se califică 
primele două clasate.

Citiți în nr. 12 j 
al revistei ilustrate j

— Spre culmi tot mai înalte, 
marile realizări ale regimului 
democrat-popular în domeniul 
culturii fizice și sportului.

— O victorie memorabilă, fotore
portaj de la întîlnirea de rugbi ; 
Romînia-Franța

— Despre noile recorduri mondiale 
ale lolandei Balaș și Elvirei 
Ozolina, un fotoreportaj de la 
campionatele internaționale de 
atletism ale R. P. Romîne.

—• La încheierea campionatului de 
fotbal.

— Tirul cu arma de vină!oare
— Peisai dobrogean (Rugbi la

Medgidia, Flăcăul cel chipeș și / 
Kureșul) '

— Trei fruntași in sportul popi
celor

— Handbaliștii romlni in Extre
mul Orient

— Spori magazin (prezentarea fot
balistului furi Voinov,, cuvinte

încrucișate, curiozități etc.

f



•tipa penultima etapă a categoriei B...
Și C.S.M.S. Iași și-a asigurat primul loc • Se cunosc cinci echipe din cele șase care vor retrograda

lotăm, din etapa de duminica trecută, cîteva con- 
ări :
1. După Știința Timișoara, iată că și C.S.M.S. 
și-a asigurat primul loc, deci și promovarea în „A". 
Corvinul Hunedoara, învins la Baia Marc, mai are 

>t'e. Duminică joacă în deplasare, cu AMEFA la 
d, ca și C.S.M Baia Mare (la Tg. Mureș). Ilu- 
orenii au două puncte avantaj. In eventualitatea 
pierd acest avantaj, le mai rămîne golaverajul, care

la ora actuală este mai bun ca al băimărenilor.
3. In seriile I și a 1 l-a s-a lămurit și problema ulti

melor două locuri: Victoria Buzău și C.S.M. Rădăuți, 
într-una, Metalul Oțelul Roșu și Carpați Sinaia, în 
alta, vor retrograda. In seria a lll-a se cunoaște doar 
echipa de pe locul 14 :C.S. Tg. Mureș. Cealaltă va fi 
cunoscută abia după ultima etapă.

Și acum, 
minică.

cîteva amănunte asupra jocurilor de du-

SERIA I cu perioade egale 
avut

1CTORIE COMODA a repurtat 
5. Iași pe teren propriu, în 
ființei București (6—1). Dife- 
rutea fi și mai mare pentru că 
au ratat cîteva situații clare 

ruțiu, Dram și Voica. Ei 
us efort în primele 40 de mi- 
înd au marcat patru goluri 
oica (min. 16, 26 și 32) și 
iu (min. 5). După pauză, au 
lura și deși au marcat încă două
(prin Voica min. 59 și Un- 
min. 83) nu au dat randa- 
așteptat. Știința a înscris prin 
(min. 74). (A. Scăunaș și P. 
coresp.).

(EA IAȘI a condus de trei 
meciul cu Prahova la Ploești, 
1 (Căruntu min. 5), 2—1 (Su
rin. 38) și 3—2 (Suchian min. 
ir a fost egalată de fiecare 
e Prahova prin Zinculescu 
il), Avramescu (min. 75) și 
■lin. 84). Iar în min. 85, Uni- 
.at și un 11 m prin Suchian, 

ă partida s-a terminat la ega- 
.3—3). Joc viu................. ..
;i St. I one seu, 
AN (min. 3 și 
) și ERNEST 
victoriei cu 4—0, 1 tușim ut 
S.N.M. Constanța în partida 
amo Galați. (L. Brukner, co-

disputat. (Gh. 
coresp.).
58), FIRICA 

(min. 77) sînt 
reușită de

ÎNVINGĂTOARE (cu 2—0), 
Horia Bistrița n-a mai făcut 
in din partida anterioară, de- 
unele perioade. In schimb. 
Buzău a jucat peste . aștep- 

nctele au fost marcate de Ră- 
(min. 44) și Vasilescu (min. 

. Berbecaru, coresp.).
i O PRIMA REPRIZA ECHI- 
A, în cursul căreia C.S.M.
a contraatacat periculos. 

Pașcani a dominat insistent 
za a doua, a combinat fru- 
cîmp și a tras mult Ia poartă 
victoria cu 4—0, prin punc- 

crise de Atanasiu (min. 57, 
ji 71). (C. Enea, coresp.).

SPECTATORI prezenți 
l Dinamo Suceava — Rul- 
Bîrlad (4—1) au asistat la 
most, la care și-au dat... con- 

ambele echipe. Gazdele au 
victoria, pentru că au domi- 
oritatea timpului și au tras 
It la poartă.
(min. 7 și 88) 

Burlacu (min. 
min. 621. (C.

a fost echilibrat, 
de dominare. Echipele nu au 
însă finalitate. (M. Avana, coresp.).

POIANA CIMPINA a condus cu 
1—0, prin punctul marcat în min. 2 
de Mungiu pînă în min. 56, cînd Di
namo Obor București a egalat prin 
Selymesi. Rezultatul de 1—1 a ră
mas neschimbat, deși oaspeții au a- 
tacat pînă la sfîrșitul partidei. (E. 
Stroe și St. Constantinescu, coresp.).

DINAMO PITEȘTI a făcut dumi
nică cel mai bun m^ci al său și a 
cîștigat cu 7—0 partida iu Flacăra 
Moreni. Au marcat: Liviu (min. 15 
și 76), Bizgu (min. 30 și 56), But- 
naru (min. 46) și Halagian (min. 
81 și 85). Au asistat 4000 de spec
tatori. (I. Feteanu și D. Ștefănescu, 
coresp.).

DRUBETA TR. SEVERIN a domi
nat majoritatea timpului, dar nu a 
reușit să străpungă apărarea supra- 
numerică a Metalului București dc- 
cît de două ori, cînd a marcat prin 
Ghinea (min. 44) și Amza (min. 
84). Bucureștenii au deschis scorul 
prin Ion (min. 4), au luat condu
cerea prin Dan (min. 54) și au în
scris punctul victoriei cu 3—2 prin 
Ion (min. 73). (Gh. Manafu, coresp.).

CA ȘI IN ALTE DAȚI, C.S.M. Re
șița a dat dovadă duminică de multă 
inconstanță și a pierdut și de data 
aceasta pe teren propriu în fața echi
pei C. S. Craiova, cu 2—1. C. S.
Craiova a jucat cu multă ardoare 
și mult elan, contraatacînd rapid și 
găsind mai repade poarta. Au mar
cat: Păirașcu (min. 32) pentru gazde 
și Ciurezu 
craioveni.

MECIUL 
METALUL 
a prilejuit un joc slab. Echipele s-au 
comportat sub așteptări. C.F.R. a 
marcat prin Bălan (min. 45) și Ger
gely (min. 81). (P. Velțan, coresp.) [

ȘTIINȚA CRAIOVA a făcut dumi- ! 
nică un meci , bun, cîștigînd cu 5—01 
Dartida cu Carpați Sinaia, prin pune- | 
tele marcate de Bîscă (min. 3), Deliu 
(min. 42), Onea 
Pană (min. 82). 
(V. Pain, coresp.)

SERIA

(min. 20 și 72) pentru

C.F.R. TIMIȘOARA —
OȚELUL. ROȘU (2—0)

(min. 46 și 88), și 
8000 de spectatori.

A III-A

I

ERIA A

Au marcat: 
, Nicola (min. 
85), respectiv 
Alexa, coresp.

nivel tehnic mo- 
prin luptă pentru 
— acesta a fost 
Mare — Corvinul 
Gazdele ar fi pu-

II-A
LUL TIRGOVIȘTE a reușit o 
eforie, de data aceasta în 
pei Știin(a Timișoaia (1—0), 
seriei. Jocul a plăcut mult, 
bun nivel tehnic. Metalul a 
la început și a marcat uni- 
rrin Chirifă (min. 29). Spre 
reprizei, inițiativa a aparți- 
șorenilor. După pauză, jocul

JOC nervos, de 
deșt, caracterizat 
cele două puncte 
meciul C.S.M. Baia 
Hunedoara (2—1). 
tut cîștiga la o diferență mai mare, 
pentru că au dominat tot timpul, dar 
— din cauza nervozității — au ra
tat multe ocazii prin Nedelcn II, Pop, 
Vlad I, Horja și Drăgan. De remar
cat atitudinea corectă, sportivă a oas
peților și arbitrajul bun al lui A. 
Rădulescu-București. Au marcat: An
ton (min. 7) pentru Corvinul, Horia 
(min. 19) și Gergely III (min. 34 
din 11 m) pentru C.S.M. (V. Săsă- 
rartu. coresp. reg.)

C. S'. ORADEA a depășit net apă
rarea echipei C. S. Tg. Mureș și a

GREȘUL A ÎNTRECUT PE C.CA: 3-1!
repriză a meciului Progre-, 
\. era pe sfîrșite...
i jucaseră mult mai bine 
ersarii lor, dominaseră teri- 

creaseră multe ocazii de
I lui Cacoveanu întîlnise o 
, totul anunța — pentru re- 
loua — o victorie a C.C.A. 
44 a adus însă un gol 
: Smărăndescu II a execu- 
lic, sus la colț, o lovitură 
i apropierea colțului careu- 
mza a căzut pe un l-0pen- 
îstil, pe care aspectul repri- • 
lăsa deloc să se întrevadă, 
eluare. Progresul atacă vi- 
ine 3 cornere, dar treptat- 
C.A. preia din nou inițiati- 
țialul echipei campioane se 
însă, din nou, mult scă-

• de un trecut nu prea în- 
Egalarea nu survine, cu 
inarea militarilor. In schimb, 
', dintr-o pasă a lui Marin, 
dreapta, Mafteuță înscrie cel 

al serii, cu un șut 
bară. Nu trec decît 
Oaidă (șut voie de 

metri, Voinescu atin- 
n-o poate reține) dă

>s gol 
lingă 
Re și
15 de 
i dar

Progresului aproape certitudinea vic
toriei. Pînă la urmă, joc neinteresant, 
cu încercări de „demonstrație" din 
partea celor de la Progresul 
gol spectaculos marcat de 
(min, 83) dintr-o centrare 
Constantin.

Progresul a învins pentru 
apărat calm și decis în repriza primă, 
a atacat 
a luptat 
rează în 
ria. Cei 
Caricaș, 
s-a comportat lăudabil, 
nereușind să marcheze cînd a domi
nat — și-a pierdut „busola" și a ter
minat foarte slab- S-au remarcat • 
Raksi, Tătarii.

Arbitrul M. Segal a condus forma
țiile :

PROGRESUL: Mîndru — Smărăn- 
descu II, Caricaș, Soare — Maior, 
Ioniță — Oaidă, Smărăndescu, Pro- 
topopescu, Mafteuță, Marin.

C.C.A. : Voinescu — Ivănescii, A- 
polzan, Zavoda I — Jenei, Mihăi- 
lescu — Cacoveanti, Constantin, A- 
lexandrescu, Raksi, Tătarii

R. URZ1GEANU

și un 
Tătarii 
a lui

că s-a

simplu în cea de a doua și 
cu o voință căreia îi dato- 
cea mai mare măsură victo- 
mai buni: Smărăndcscu II. 
Mafteuță, dar toată echipa

' ' ‘ * 1 C.C.A. —

cîștigat la o diferență concludentă 
(4—0), prin punctele marcate de 
Koszegy (min. 2) și Tomeș (min. 29. 
41 și 50). (Ilie Ghisa, coresp. reg.) 

O SURPRIZA A FURNIZAT CHI
MIA FAGARAȘ, care a cîștigat Ia 
Mediaș cu 2—0, în fața formației Gaz 
Metan. Au marcat: Negrea (min. 1 
— de la 40 m I) și Palfy (min. 33). 
Joc disputat într-o notă de sportivi
tate. 3000 de spectatori. (D Vintilă, 
coresp.).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN a 
pierdut în partida cu Rapid Cluj o 
victorie la care avea dreptul după 
insistenta dominare de-a. lungul ce
lor două reprize. înaintașii, însă, au 
ratat mult. Rapid a jucat tehnic, dar 
nu a avut suficientă hotărîre la 
poartă. Au marcat: Roșea (min. 43) 
și Vat ani (min. 69) pentru gazde, 

și Avram (min. 
(C. Gruia, coresp.

Crăcan (min. 35) 
58) pentru Rapid, 
reg.).

A.S.A. SIBIU A 
CIMP, dar C.F.R. 
eficace și a cîștigat cu 2—0 prin go
lurile marcate de Treabă (min 6) 
și Băluțiu (min. 88). Echipa din Si
biu a ratat numeroase ocazii în re
priza a doua. (R. Fisch, coresp. reg.).

RECOLTA CĂREI a dominat în 
prima repriză și a înscris în min. 
17 prin Gref, golul (unicul) care i-a 
adus victoria asupra echipei AMEFA. 
După pauză, oaspeții au avut o ușoară 
dominare, dar n-au putut fructifica. 
(T. Szilagyt, coresp.).

JUCIND CU MULT ELAN ȘI A- 
VIND MAI MULTA EFICACITATE, 
C.F.R. Arad a obținut o victorie me
ritată, cu 3—1, asupra echipei Ind. 
Sîrmei C. Turzii. Au marcat : Sze- 
kely (min. 35), Ioanovici (min. 50) 
și Negru II (min. 88), respectiv 
Kraus (min. 42), (Șt. Iacob, coresp.).

DOMINAT IN 
Cluj a fost mai

Campionatul poate fi considerat 
încheiat. Mai sînt două restanțe de 
disputat (Petrolul—U.T.A. duminică 
și U.T.A.—C.C.A. la o dată care se 
va fixa), însă ele nu pot schimba 
prea mult din fizionomia clasamen
tului și nici din comentariile pe care 
le prilejuiește tabela de clasificare. 
Petrolul și U.T.A. vizează același 
loc: 3 și pentru că meciul cu U.T.A. 
îl joacă acasă, echipa din Ploești are 
mai multe șanse să-l ocupe. In a- 
ceastă eventualitate, arădenilor nu le 
va rămîne decît perspectiv» de a se 
clasa pe locul 7 sau, 
pierd și partida 
pe locul 8.

în cazul eînd 
cu C.C.A., să rămînă

clasamentul compor-Reflectă fidel 
tarea echipelor ?

După părerea 
pînd cu primul loc și terminînd 
ultimul, el exprimă în mare 
sură tot ce au făcut (sau n-au fă
cut...) echipele în acest campionat. 
De pildă, oglindește foarte bine cons
tanța generală manifestată de C.C.A. 
de-a lungul întregului campionat, su
perioritate tradusă și printr-o dife
rență mare de puncte față de a doua 
clasată; reflectă ascensiunea Steagu
lui roșu față de campionatele trecute, 
comportarea slabă și frămîntările 
Jiului, fluctuațiile de la etapă la 
etapă și chiar de la... repriză la re
priză ale unor echipe ca Rapid, Di
namo București, Petrolul și Progresul. 
Clasamentul subliniază de asemenea, 
jocul mai bun prestat de Dinamo Bacău, 
Farul și Minerul Lupeni, chiar dacă 
comportarea acestora din urmă a fost 
scoasă mai în evidență de fap
tul că echipele fruntașe au coborît 
la nivelul celorlalte colege de cate
gorie, urmînd un proces 
de sus în jos, care — 
— reprezintă un simptom 
în urmă a fotbalului. In 
samentul reflectă și 
rodnică a două echipe — Știința 
Cluj și U.T.A. — care au trecut cu 
curaj la întinerirea formațiilor și 
se găsesc în plină transformare, îm
bucurătoare pentru că dau dovadă

noastră, da. Ince- 
cu 

niă-

de nivelare 
din păcate 
al răinînerii 
sfirșit, cla- 
activifatea

de o orientare spre ioc tehnic și încep 
să-și precizeze o concepție de joc.

Ultima etapă „plină", soldată cu 
rezultate oarecum așteptate, a prile
juit o constatare privind calitatea 
jocului: atunci cînd jucătorii sînt 
preocupați de nivelul tehnic al fot
balului prestat, pot oferi spectacole 
care satisfac exigențele spectatorilor. 
Este cazul Științei Cluj mai ales, în 
partida cu C.C.A. Trebuie să arătăm 
cu acest prilej că nivelul de joc 
atins de clujeni este rodul unei munci 
în perspectivă, începute încă de cînd 
formația clujeană era la „B“ și cînd 
au fost introduși în prima echipă 
o serie de jucători tineri. Cu ei s-a lucrat 
cu răbdare timp îndelungat, iar astăzi 
Știința Cluj începe să culeagă roa
dele. Jucătorii săi iubesc fotbalul și 
vor să-1 practice cit mai bine. Și 
bine fac pentru că numai printr-un 
joc de calitate se pot obține mai re
pede și succesele concludente, în ul
timă analiză punctele necesare pen
tru clasament

★
Am mai constatat însă ceva și nu 

numai duminica aceasta: unele echi
pe, o dată lămurită situația în clasa
ment (nici la titlu nu au șanse și 
nlici de retrogradare nu mai sînt 
amenințate) joacă fără i 
sind astfel meciurile și, 
spectatorii de atractivitate, 
tate. Așa s-au comportat 
de pildă, Dinamo Bacău, 
Rapid.

Constatarea aceasta ne 
minte de un vechi proiect al 
din păcate 
cela de a 
pe locurile 
stimula pe 
ment prin 
rea calendarului internațional inter- 
cluburi.

Asemenea măsuri sînt bune pentru 
că ele creează un stimulent în plus 
pentru echipe. Campionatul nu și-ar 
mai pierde din interes atunci cind 
problema primului loc și a retrogra
dării ar fi rezolvată cu cîteva etape 
înainte de sfîrșit.

interes, lip- 
mai ales, 

de cali- 
duminică. 
Minerul,

aduce a- 
federației, 

rămas simplu proiect: a- 
premia formațiile clasate 

2 și 3, precum și de a le 
primele 6—7 din clasa- 

preferarea lor la alcătui-

P. GAȚU

Regiunile își desemnează echipele campioane
In momentul de față în majoritatea 

regiunilor se dispută finalele campio
natelor regionale. Ia care participă e- 
chipele cîștigătoare de serii. Campioa
nele, conform regulamentului, se vor 
califica în turneul de baraj pentru 
categoria B. Iată cîteva din rezulta
tele finalelor regionale :

REGIUNEA GALAȚI: C.S.M.

semifinalele Cupei R.P.R.
Programul jocurilor semifinale ale 

stabilit — prin 
modul următor : 
Știința Ttmișoa-

Cupei R.P.R. a fost 
tragere la sorți—în

La Orașul Stalin : 
ra—Dinamo Obor

La Constanța: Dinamo Bacău — 
Progresul București.

Localitățile de disputare au fost sta
bilite de comun acord de echipe.

Cum semifinalele se vor disputa du
minică, meciurile de categorie B Știin
ța Timișoara—Dinamo Pitești și Fla
căra Moreni—Dinamo Obor, fixate în 
această zi, au fost amînate pentru joi 
30 iunie.

îla-Șthnța Galați 3—1 (3—0). Cum Rapid a 
primul meci, disputat la Galați, s-a în prima 
terminat la egalitate (1—1). echipa din

cucerit campionat.il deoarece 
partidă a învins cu 3—0.

REGIUNEA TIMIȘOARA: Ceramica

Fază din meciul A. S. Academia Militară București-Bumbacul București 6—3, 
Aii înscrie al 6-lea gol al echipei A. S. Academia Militară

(Foto : H. Nandy)

Brăila â devenit campioană regională.

REGIUNEA PLOEȘTI : Ral. 4 Cîtn- 
pina—Rapid reg. Ploești 2—2 (0—1).

Azi, pe stadionul Dinamo

Semifinalele campionatului republican de juniori

După cum am anunțat, ultimele două 
etape (semifinalelb și finala) ale tur
neului final al campionatului republi
can de juniori se dispută la București. 
Astăzi, pe stadionul Dinamo, au loc par
tidele semifinale, după următorul pro
gram s

Ora 
C.S.M.

Ora 
Ploești

Aceste echipe sînt câștigătoarele celor 
patru zone geografice, la care au par
ticipat campioanele regionale, plus cam.

15.45 : Rapid București — 
Galafi
1730 : U.T. Arad — Prahova

pioana orașului București. In caz de 
egalitate, meciurile se vor prelungi cu 
2 reprize a 15 minute. Dacă și în acest 
caz se va menține egalitatea, atunci 
se va califica pentru finală echipa mai 
tînără (vîrsta se calculează în ani, luni 
și zile).

Dintre echipele semifinaliste, U.T.A. 
—deținătoarea titlului pe anul 1959-60 
— și Rapid București sînt favori
tele turneului final și probabil că dintre 
ele va fi desemnată noua echipă cam- 
pioariă.

Jimbolia—A. S. Oravița 1—1 (1—I). 
Returul se va disputa la 26 iunie, la 
Oravița.

R.A.M.: Voința Tg. Mureș—Textila 
Sf. Gheorghe 2—0 (1—0). Revanșa; 
duminică 26 iunie la St Gheorghe.

REGIUNEA BAIA MARE: Dinamo 
Săsar B. Mare—Stăruința Sighet 3—2 
(2—1). In primul meci: 1—1. Dinamo 
a cucerit campionatul.

REGIUNEA BUCUREȘTI: G.F.R, 
Roșiori—Unirea Mînăstirea 2-1 (0-1). 
Duminică 26 iunie se va 
turul la Muiăstirea.

ORAȘUL BUCUREȘTI: 
demia Militară—Bumbacul 
2), după ce prima partidă 
la egalitate:

disputa re-

A. S. Aca-:
6—3 (2— 

s-a încheiat 
la egalitate: 1 — 1. Astfel, formația 
militară a devenit campioana orașului 
București și va participa la barajul 
pentru cat. B.

REGIUNEA HUNEDOARA 
rul Aninoasa—Aurul Brad 
(0—1). Returul finalei va 
duminică 26 iunie la Brad.

: Mine-t 
(3—3 

avea loc

campionat.il
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Campionatul republican de polo trebuie
I. C. F. a realizat o prețioasă victorie in fața echipei Progresul

ÂLatrerupt la 30 martie, campionatul 
{republican feminin de baschet a fost 
reluat marți după-amiază prin meciul 
dintre echipele I.C.F. și Progresul. Com- 
portîpdu-sc bine, studentele au realizat 
o victorie de mare importanță în lupta 
ce o dă pentru evitarea retrogradării. 
I.C.F. a condus în permanență, 
Ia diferențe apreciabile (min. 
18—7; min.. 31:39—32; min. 
35) și în final a reușit să 
un avantaj de trei puncte: 
(19—13). Punctele au fost 
<le: Rîureanu 3. Chelaru 1, 
Crivăț 2, Jujescu 13 și Tudor

uneori 
16: 

34:43— 
păstreze 

44—41 
înscrise 

Sișu 16, 
f ___ . 9 pentru

I.CJ?., Popovici 4, Cristoloveanu 4. Gri- 
gorescu 8, Boldog 11, Voicu 11 și Luca 
3 pentru Progresul.

întrecerile campionatului republican 
feminin continuă duminică prin jocurile 
etapei a VITI-a a returului: I.C.F. — 
Voința Tg. Mureș, Constructorul Bucu
rești — Știința Cluj, Banatul Timișoara 
ț— Progresul București, Voința Bucu
rești — C.S. Tg. Mureș, Voința Orașul 
Stalin — C. S. Oradea și Știința Bucu
rești — Rapid București. Cel mai im
portant meci este cel dintre Știința

București și Rapid București, princi
palele candidate la primul loc. Intîl- 
nirea — care are un caracter decisiv 
pentru stabilirea campioanei pe anul 
1960 — se va desfășura duminică în
nocturnă pe terenul Știința.

lată clasamentul la zi:

1. Știința București 20 19 0 1 1279- 759 58
2. Rapid București 18 17 0 1 943- 643 52
3. C.S. Tg. Mureș 19 15 0 4 998- 806 49
4. Constructorul

București 18 13 0 5 838. 719 44
5. C.S. Oradea 19 10 0 9 905- 884 39
6. Progresul Buc. 19 8 0 11 819- 870 35
7. Voința Or. Stalin 18 7 0 11 799- 861 32
8. I.C.F. 21 5 0 16 821- 969 31
9 Știința Cluj 19 5 1 13 751-1019 30

10'. Voința
Tg. Mureș 19 5 0 14 741- 944 29

11. Voința București 18 4 1 13 721- 896 27
12. Banatul

Timișoara 18 4 0 14 611- 856 26

Competiția organizata
de clubul Progresul
întrecerile din cadrul competiției or

ganizată de clubul sportiv Progresul 
continuă să ofere dispute spectacu
loase și echilibrate.. In ultima etapă 
toate cele trei meciuri au fost deo
sebit de atrăgătoare și s-au încheiat 
la diferențe mici. După cum pronosti
căm, Rapid a luptat cu multă dîrzenie 
pentru â învinge pe G.G.A. și a fost 
la un pas de a realiza acest lucru. 
Militarii au trecut însă cu succes de 
momentele dificile și an terminat vic
torioși cu 72—69 (37—29). Foarte in
teresant a fost și meciul Metaluî- 
S.PX3. în care ambele formații s-au 
comportat bine, jucînd organizat, lup- 
tînd din toate puterile pentru victo
rie. Aceasta a revenit echipei Metalul 
cu 53—51 ’(27—21), în urma unui coș 
înscris în ultimele secunde de Dtițescti. 
Surpriza etapei a fost realizată, de 
Petrolul Ploești care a adus echipei 
Știință HwcujRești prima înfrîngere în 

scorul de 58—52această conip^tiție, cn
'(35-24).J - -----------
2.
3.
4.
5.6.
7.

Știința București 
C.C.A.
Metalul 
Petrolul 
Progresul
S.P.C.
Rapid
Ultimele 

inieresante 
sîmbătă și

Ploești

jocuri din 
co-mpetiții 
duminică.

ti5
5
555
5 
cadrul 
vor

5 0
4 0
3 0
3 0
2 0
1 0

2
3
4

0 0 5

1 330-351
1 327-305
2 315-303

274-278
334-330
280-305
332-376

7 
___ 5 

acestei 
avea loc

Campionatul republican de polo trebuie 
să se desfășoare în condiții normale

Pînă acum, se părea că lucrurile sânt 
cit se poate de clare : amînarca cam
pionatului republican cu aproximativ 
șase săptămîni față de edițiile anteri
oare avea la bază necesitatea pregăti
rilor pentru turneul preolimpic de la 
Budapesta.

Chiar și „comprimarea" primei părți 
a campionatului (7 etape în numai 3 
săptămîni) își găsea o justificare; s-a 
spus că jucătorilor din lot le este ne
cesară o perioadă de 3—4 săptămîni, 
timp în care să se poată efectua re- 
omogenizarea pierdută la... cluburi.

Dar, după cum se știe, jucătorii pri
mei noastre reprezentative s-au înapoiat

de cîleva zile, victorioși de la turneul 
de calificare pentru J.O. și în perioada, 

la prima etapă... 
clare. De ce? 
hotărîre de 

să - înter- 
olimpic 

mai importantă

La 26 iunie prima fază a campionatului 
de motocros și obstacole

Anul acesta campionatul republican 
de motociclism pe teren variat se va 
desfășura nu numai pe trasee specif ce 
de motocros, ci și pe pistele unor sta
dioane prevăzute cu obstacole impro
vizate. Prima probă a campionatului de 
motocros și obstacole va avea loc la 
26 iunie la Cîmpina, pe traseu speci
fic de motocros. Tn vederea acestei

în-competiții motocicliștii fruntași din 
treaga țară s-au pregătit cu multă 
seriozitate, astfel îneît așteptăm ca 
disputele care vor începe duminică să 
se situeze la un înalt nivel tehnic. Ce
lelalte patru faze ale acestui campio
nat se vor desfășura după toate pro
babilitățile pe pista special amenajată 
cu obstacole a stadionului Dinamo din 
Capitală.

scurtă, rămasă pînă 
lucrurile n-au mai fost 
Pentru că o nouă 
ultim moment, a venit 
zică componenților lotului 
participarea la cea 
competiție cu caracter intern : campio
natul republican. Este greu de înțeles... 
S-o fi spus că această ediție a
campionatului republican se poate des
fășura și fără cei 10—11 jucători (în 
marea lor majoritate de la clubul Di
namo) componenți ai lotului reprezen
tativ. S-a ajuns prea tîrziu — cu prețul 
a șase săptămîni de întîrziere la a- 
ceastă concluzie, care aduce prejudicii 
clubului Dinamo București (dacă și-a 
dat consimțămîntul). Intr-adevăr nepu- 
tînd folosi jumătate din formația sa, 
are toate șansele să 
campioană 
trei ani în

Oricum, 
să renunțe 
după care 
se desfășura 
tămîn<al, s-o
programarea 
sap-tămînă redînd competiției. în felul 
acesta, caracterele ei specifice : conti
nuitate, regularitate și... ritm.

Importanța unei competiții cuin e 
campionatul republican nu poate 
ignorată; mai ales cînd este știut 
datorită ei jocul de polo din țara no 
tră a progresat de-a lungul anilor ne 
cetat, atingînd, în momentul de fi 
o valoare care-i dă dreptul să-și înce 
forțele cu cele mai puternice reprez 
tative de pe glob. După părerea n< 
tră lucrurile mai pot fi îndreptate. 1 
gerăm federației de specialitate T 
gramarea săptămînală a jocurilor ( 
mînd ca prima etapă să înceapă 
minică), așa cum 
și inițial.

s-a stabilit de al

G. b

piardă 
care-1

titlul de 
deține de

PENTRU COPII
DE INITîERE 

ÎNTRE 5 $112 !

federal 
hotărîrea 

campionatului 
etape 

să

trebuie 
inițială,

a țării pe
șir.
biroul 

la
turul

cu două etape săp- 
anulcze și să decidă 

unei singure etape pe

Comitetul orășenesc U.T.M., în 
laborarc cu secțiunea de învățămîn 
cultură a Capitalei, organizează î 
școlile sportive de elevi nr. 1 și ni 
cursuri de inițiere la natație, pei 
copii între 5—12 ani. Cursurile vo 
inaugurate astăzi, la ștrandurile 
Izvor, Obor și Palatul Pionierilor, 
mai primesc înscrieri pînă la data 
26 iunie, între orele 9 și 13, la ca 
de bilete ale ștrandurilor respec

Cursurile sînt gratuite.

Cîte „2”-uri vor fi în concursu

Asemenea faze de luptă pasionantă pentru întîietate, pe care 'motocicliștii le pri- 
lefriesc în dispdtele lor pe traseele accidentate ale probelor dp motocros, vor 
putea fi urmărite și de cetățenii ordșului Cimpina, cu ocazia disputării în această 

localitate a fazei I a campionatului republican de motocros și obstacole

CICLISM

Finalele campionatelor de pistă s-au încheiat
ca două noi reco rduri ale R. P. R

de duminică?
• Vreți să vedeți JOCURILE 

„EXPRESUL OLIMPIC44
OLIMPICE DE LA ROM 

vă stă la dispoziție!

a

«

a

12

11

10

a vă anunța 
PRONOSPORT

rezultate

rezultate

rezultate

exacte

exacte

exacte

ea în deplasare, la Arad cu
Foarte echilibrat, meciul de la 

diaș dintre Gaz Metan și Tract oru 
rasul Stalin este deschis oricărui 
zultat și deci e capabil să mări 
grupul de pronosticuri „2”. Ca și 
tîlnirea de la Oțelul Roșu dintre 
mația locală și Metalul București.

• „EXPRESUL OLIMPIC" vă aș 
tă cu cele 10.000 dc premii impor 
ale sale, în valoare de peste 2.00*  
lei. In fruntea listei. 10 călător 
JOCURILE OLIMPICE de la B 
Puteți deci să urmăriți marile i 

ceri sportive di 
pitala Italiei | 
cipînd la 
„EXPRES J 
PIC". De asem 
cîștigă lorii de

mii în obiecte le pot schimba c 
tele.

In afara agențiilor LOTO-PRG 
PORT, oficiile PTTR, factorilor p< 
asociațiilor si cluburilor sportive, 
tele „EXPRES OLIMPIC” se ț 
și la vînz.ătorii volanți. Cu ocazia 
ciurilor de fotbal și a altor ma 
tații sportive de amploare vînz 
volanți vor fi prezenți pe marile 
d ioane.

gtonosport

Cu toate că în programul zilei a 
patra a finalelor campionatelor repu
blicane de pistă au figurat puține probe 
atractive, totuși spectatorii prezenți 
luni după-amiază in tribunele velo
dromului Dinamo au asistat Ia un 
reușit concurs în cadrul căruia au fost 
corectate două recorduri ale R.P.R. 
și s-a înregistrat cea mai bună perfor
manță la juniori pe 200 m lansat. 
Autorul primului record a fost talen
tatul alergător dinamovist Dan Popovici 
care în cadrul probei dc 500 m juniori 
cu start de pe loc a fost cronometrat 
cu 37,8 sec. timp ce corectează vechiul 
record, deținut tot de el, cu 5 zecimi 
de secundă. Dan Popoviei și-a confir
mat din nou talentul, reușind Ia sfîr- 
șitul reuniunii să înregistreze într-o 
tentativă Ia 200 m lansat cea mai bună 
performanță de pînă acum: 12,6 sec. 
(cel mai bun rezultat la această probă 
aparținea lui E. Bărbulescu cu 12,8 sec.).

Cel de-al doilea record al țării a 
fost stabilit de cunoscutul fondist Gh. 
Calcișcă pe un timp fără pic de vînt, 
într-o tentativă pe 1000 m lansat. Gh. 
Calcișcă care și în proba de campionat 
pe 1000 m eu start de pe loc se arătase 
în vervă ocupînd locul II în clasament 
în urma tui Ion loniță, a realizat pe 
1000 m lansat 1:11,8 față de vechiul re
cord al lui Vasile Oprea (1:12,4).

Și acum revenind la întrecerile cam
pionatului trebuie să arătăm că lupta 
pentru cucerirea " ' ' * ’ .
1000 m seniori cu start de pe loc a fost 
pasionantă, 
de-abia ia 
Ion loniță 
depășească 
1:14,4. AJergînd 
este caracteristică, Ion loniță a cîștigat 
fiind cronometrat cu 1:12,6 rezultat la 
5 zecimi de secundă de recordul R.P.R. 
pe această distanță. Pe celelalte locuri 
s-au clasat în ordine : Gh. Calcișcă 

.(pinamo) 1:14,4 • V. Oprea (C.C.A.) 
; J, Cosma (Dinamo) 1:15,5 ; S. 

Ițumitm (C.C.A.) 1:15,6 ; C. Voicu
KCi’C.A-) 1:16,2. Au concurat 20 cicliști.

—-

titlului la proba de 
:__: «i- --- -- -“-t

campionul fiind cunoscut 
ultimul om al concursului, 
(Voința), care trebuia să 

timpul Iui Gh. Calcișcă 
* ~ cu o dîrzenie care-i

SPORTUL POPULAR
a 6-a N r. 3636

Cîteva cuvinte despre cele două pro
be rezervate juniorilor. In afară de 
Dan Popovici, cîștigătorul autoritar al 
cursei de 500 m cu start de pe loc, 
am mai reținut — prin comportarea 
lor — pe tinerii alergători Tr. Cojoc- 
neanu și C. Tudose.

Clasamentul final: 1. Dan Popovici 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Victoria) 
(Victoria) 
(Victoria)

La semi fond 
la trei ture avem un merituos campion 
în persoana juniorului Mircea Ionescu 
(Dinamo), care în urma unei reușite 
evadări a cîștigat 11 sprinturi. Ca 
terminarea celor 60 de ture, clasa
mentul a avut următoarea înfățișare:

Mircea Ionescu (Dinamo) 45 
Tr. Cojocneanu (Dinamo) 31 
D. Paraschiv (Victoria) 28 
Gheorghe Vasilescu (Victoria) 
5- S. Mihălțeanu (Victoria) 17 p.

Proba de urmărire individuală juni
ori care urma să se desfășoare marți 
după-amiază a fost amînată din cauza 
ploii pentru duminică 
velodromul Dinamo.

• Azi urmează să
5 dintre membri lotului 
a reprezenta țara noastră la concursul 
internațional care va avea loc la sfîr- 
șitul săptămînii în capitala R.P. Bul
garia.

Echipa noastră cuprinde pe : G. Mo-

37,8 sec.; 2. Tr. Cojocneanu
39,1 “ ~ ~ ‘
39,5
39,G

39,8.

sec.; 3. C. Tudose 
sec.; 4. D. Paraschiv 

j 5. Gh. Vasilescu

60 de ture cu sprint

1.
2.
3.
4.
p.;

p-; 
p-; 
p-:
20

ora 9. tot pe

plece la Sofia 
olimpic, pentru

iceanu, 1. Cosma, Gh. Rtidulescu, Gh. 
Calcișcă și A. Șelaru.

• Alergătorii fondiști iau astăzi 
startul în prima competiție de lung ki
lometraj a anului : „Circuitul ciclist 
al regiunii Ploești", împărțit în patru 
etape. Și-au anunțat participarea ci
cliștii cluburilor Victoria, C.C.A., Vo
ința, Constructorul ș.a

TR. 1OAN1ȚESGU

• Să începem prin 
premiile concursului 
nr. 25 din 19 iunie :

46,5 variante cu 
cîte 1.885 lei 

777,3 variante cu 
cîte 135 lei 
670-3 variante cu 
eîte 23 lei
Fond de premii : 350.775 lei.

★

Concursul de duminica viitoare sua- 
eită un interes deosebit prin faptul că 
în program apar meciuri importante 
ea partidele dintre 
nep-Tezentativele A 
și B ale R. P. Polo
ne și R.P. Bulgaria, 
întîlnîrea _ restanță 
de la categoria A
dintre Petrolul și UTA și nouă întîlniri 
din ultima etapă a campionatului cate
goriei B.

Particip-anții discută asupra fiecărui 
meci, fac calcule și foarte 
la concluzia că este foarte 
în concursul de duminică 
serie de „2”-uri.

De pildă, meciul dintre 
prezentative ale R.P. Polone și R.P. 
Bulgaria care va avea loc la C.horzow 
poate prilejui 
tisfacția unei 
Chiar și între 
lor două țări 
priză, de data 
bali.știi polonezi. Iată un alt „2 
sibil.

CSM Baia Mare, oare a recuperat 
două din cele patru puncte ce o des
părțeau dc Corvinul Hunedoara se duce 
la Tg. Mureș decisă să învingă, mai 
ales că echipa din Hunedoara joacă și

inul ți ajung 
probabil ca 
să apară o

primele re-

fotbaliștilor bulgari sa- 
victorii în deplasare, 
echipele secunde ale ce- 
poate interveni o 
aceasta produsă de fot-

sur-

po-

PRONOEXPRES

La tragerea concursului 
preș de ieri au fost extrase 
următoarele numere :

4 25 47 40 2

Numere de rezervă : 41
Fond de premii: 553.100

(Rubrică redactată de I. 
Pronosport).

Pro 
din

14

II. 
lei.

S.

Maria Nadas a reușit im non record R.P.R., superior recordului mondial cu 81
Marți seara s-a încheiat întîl- 

nirea dintre reprezentativele femi
nine și masculine ale lotului 
R.P.R. și selecționatele orașului 
București, în cadrul căreia maestra 
sportului Maria Nadaș (lotul 
R.P.R.) a realizat o performanță 
deosebit de Valoroasă: din 100 
bile mixte ă doborît 449 popice. 
Rezultatul ei întrece cu 4 p. re
cordul republican deținut de Ținea 
Balaban (Rapid București) șî, în 
același timp, constituie p perfor-, 
manță mai bună cu 8 p- decît re
cordul mondial stabilit anul trecut 
de sportiva maghiară Ballago la 
campionatele mondiale desfășurate 
la Bautzen (R.D.G.).

Jucătoarele și jucătorii celor

două echipe ale lotului R.P.R. au 
dovedit omogenitate și, ceea ce 
este foarte important, au arătat 
o bună precizie în lansarea bilei. 
La fete, cu excepția unei singure 
sportive (Florica Lăpușan), com
ponentele lotului au depășit 400 p.d., 
iar la băieți toți au trecut de 
800 p.d. Scorurile finale: feminin 
4203—3117 (echipe formate din 
cîte 10 jucătoare) pentru iotul 
R.P-R.. Selecționata orașului Bucu
rești a avut- două neprezentări. 
Masculin: 8613—8460 p.d. pentru 
lotul R.P.R. Cele mai bune pro
centaje individuale la băieți au 
fost realizate de Petre Purje 
887 p.d-, Gh. Reștemeanu 878 p.d. 
și Fr. Micola 876 p.d. de la în

vingători, Simion Anghel 8 
Gh. Andrei 884 și Lambru Be 
870 p.d. de la învinși.

Din echipa învingătoare la 1 
s-au remarcat împreună cu Ma 
Nadaș, jucătoarele Ileana Nem 
440 p. d., Ținea Balaban 435 p. 
Elena Predeanu 435 p. d., _Ecs 
rina Ventzel 435 p. d-, Ileana'J 
tal 423 p. d. și Erica Arion - 
p. d.

Aceste jocuri au constituit 
tima verificare a celor două ech 
care ne vor reprezenta la „Gt 
Europei" (Zagreb, între 25- 
iunie), la care și-au anunțat p 
ticiparea 9 țări.



ntilniri internaționale ale sportivilor noștri
Impresii de la „Memorialul Rosicki“

ILTAN VAM0$: Cred că aș fi putut alerga 
și sub 3:40,0!

'„uni, la Breznice: Lia Manoliu 51,28 m
ionul de Praga a a- 
it marți scară cu 15 
te mai devreme, ast- 
a cei veniți chiar la 
ixată la aeroport în 
pinarea atleților noș- 
?.rau cît pe-aci să 
nai găsească pe ni-

Din fericire, atleții, 
iau încă pe aeroport, 
să împărtășească i.n- 

din nona călătorie, 
lespărțiți, ca și pe

Va moș și Barabaș 
*au împreună felici- 
pentru noile lor re- 
ri. Toată lumea era 
•ă să afle : cum a

pun.de Zo.ltan Va- 
,JEram decis sa ob- 

n timp mai burt ca 
nte moționale" și aș 
it să impun cursei 
uî foarte tare. Jung- 

mi-a luat-o însă 
e, instalîndu-se el în 
•. Timpurile inter-' 
re arată în ce ritm 
a alergat : 58,5 la 

1:59,0 la 800 m,
.a 1200 m Cu 300 Zoltan Vamos si Andrei Barabaș, performerii noștri

inte de sosire am ie- la
față. Mă aștepta un
lung și greu și pentru o clipă m-am 
l că nu voi putea rezista pînă 
rșit. Am aruncat în luptă toate 
’ și am reușit. Acum îmi pare 

trena, n-a fost mai tare pe prima 
Cred că aș fi putut coborî sub 

. După cursă, Jungwirth și an
ul lui, au ținut să mă felicite în 
pedal și s-au interesat îndeaproa- 

programul meu de pregătire 
Olimpiadă. Am primit, de ase- 

, o minunată cupă de cristal 
cel mai bun rezultat al „Memo- 

i Rosicki”. Sînt fericit și promit 
mă opresc aici, răsplătind în a- 

l condițiile de pregătire ce ne-au 
cate”.
tunde Andrei Barabaș ; „A fost 
100" foarte tare. Alergătorii cehi 
minat cursa. Doar la jumătatea 
ei englezul Merriman a spr in
und o tură de 59 sec. El a luat 
ns de 30—40 m, pe care l-a pier*  
să înainte de ultimul tur. In a- 
n n-am ținut mereu de Ju- 
e iimii 800 m o criză puter- 
? stomac m-a împiedicat însă să 
pese” de el atunci cirul a lan-

Memorialul Rosicki de la Praga

șat atacul decisiv. A trebuit să mă 
mulțumesc cu 14:03,6".

Și Lia Manoliu s-a întors bucuroasă 
din această călătorie. „îmi închipui, 
ne spunea ea, că rezultatul meu de 
47,39 rtp'de la memorial a stîrnit ne
dumerire. după acel 53,21 realizat cu 
o săptămină înainte la Varșovia. N-am 
fost în plenitudinea forțelor și medicii 
mi-au recomandat chiar să nu concu
rez. Am luat totuși, startul pentru a 
nu pierde prilejul unui concurs ală
turi de aruncătoare valoroase din R. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.F. Ger
mană, R.P. Chineză. Am ratat cu cîți- 
va centimetri calificarea în finală și 
cu aceasta și șansa unui rezultat mai 
bun. Luni, simțindu-mă mai bine, am 
luat din nou startul la Breznice. Pot 
afirma că a fost cel mai bun concurs 
din viața mea. Iată de ce : toate arun
cările mele au măsurat peste 49 m, 
iar trei dintre ele peste 50: 51,28 m 
(a treia), 51,12 m (a cincea) și 50,48 
(a șasea)”. Pe primul loc s-a clasat 
Schuch (R.D.G.) cu 52,09 m. In ace
lași concurs Maria Di ți a cîștigat arun
carea suliței cu 50,72 m avînd și o în
cercare (a 7-a) de 51,73 m.”

Turneul internațional de box
IA (prin telefon de Ia trimisul 
i. — De ia sfîrșitul săptămînii 

atenția iubitorilor de sport 
>fia s-a îndreptat spre turneul 
tional de box care a început 
>upă cum se știe, țara noastră 
>ă la această competiție cu una 
hipele secunde. In prima re- 
desfășurată luni seară pe sta- 

Vasil Levschi, boxerii noștri au 
; trei victorii. Primul rezultat 
>il l-a obținut Bariciu în fata 
ui iugoslav Liubomirovici. Bo- 
urc Ialincat (categ. cocoș) n-a 
1 obstacol greu pentru Mîn- 

Cea de a treia vic- 
boxerilor noștri a fost reali- 

i către Dobre Pavel, care s-a 
cu Rock (C.S.R.). în primul 

al reprizei a treia, Pavel a ex- 
un puternic croșeu de stînga 
ră, trimițîndu-și adversarul Ia 
K.O. Cu toate că a luptat cu- 
iemiușorul nostru P. Zăinescu, 

întrecut de către valorosul 
(R.P.U.). Petre Deca (categ.

:) nu a boxat la valoarea sa 
erdut întîlnirea cu Paparizov 
). La categoria grea, M. 
îioni a pierdut la puncte par- 

Stretenovic (Iugoslavia).
inalele disputate mărfi seara, 
ie, au prilejuit dispute deose- 
dîrze. în prima partidă, Torok 
) — categoria muscă — a în- 
un adversar curajos, Alpan 
), care a fost deseori egal 
pionului european. Avînd mai 

. :xperiență, boxerul- maghiar a 
la puncte. La aceeași cate- 

îariciu a întîlnit pe bulgarul 
:v. Bariciu s-a comportat și de

data aceasta foarte bine și a plasat 
cu adresă multe stingi la plex. Totuși, 
juriul l-a preferat pe Micev (2—1 la 
punctaj). O dispută dinamică a prile
juit partida dintre Mîndreanu și Nagy 
(R.P.U.). Mîndreanu a cîștigat și de 
data aceasta. Popa Nicu a fost învins 
prin descalificare în repriza a doua de 
către Kosa (C.S.R.). La categoria 
ușoară, Marin Ion a fost întrecut la 
puncte de Nemecek (C.S.R.). Semi- : 
mijlociul Dobre Pavel a pierdut la 
puncte în fa{a boxerului bulgar S. I 
Micev.

O victorie clară a realizat Stoenes- , 
cu (mijlocie ușoară) în fața lui Stra- 
ka (C.S.R.). La categoria semigrea, 
P. Zaharia a fost superior lui Hrincir 
(C.S.R.) care a coborît învins din 
ring.

ALTE REZULTATE: cocoș: Petkov 
(R.P.B.) b.p. Radanov (lug.), pană: 
Traikov (R.P.B.) b.p. Orhan (Turcia), 
decizie eronată, semiușoară: Pauno- 
viei (lug.) b.p. Anghelov (R.P.B.), 
semiușoară: Tore (C.S.R.) b.p. Kellner 
(R.P.U.), ușoară; A. Micev (R.P.B.) 
b.p. Pall (R.P.U.), semimijlocie: Sebbk 
(R.P.U.) b.p. Kelava (lug.), mijlocie 
ușoară: Iacovlevici (lug.) b.p. Todo
rov (R.P.B.), semigrea ; Spasov 
(R.P.B.) b.p. Velkov (R.P.B.).

SOFIA, 22. — Astă-seară au avut 
loc finalele. Iată rezultatele teh
nice : muscă: M. Micev (R.P.B.) 
b. p. Torok (RP.U.) — decizie ero
nată; cocoș: Mîndreanu (R.P.R.) 
b. p. Pctcov (R.P.B.); pană: Trar- 
kov (R.P.B.) b. p. Kosa (C.SR.) ; 
semiușoară: Tore (C.S.R.) b. p- Pau- 
novici (R.P.F.I-) ; ușoară : A. Micev 
(R.P.B.) b. p. Nemecek (C.S.R.) —

IN MOTIVE TEHNICE, REUNIUNEA DE BOX DINTRE REPRE- 
ÎAT1VELE R. P. ROM1NA și R.S.S. UCRAINEANA SE AMINA 
1RU O DATA CE VA FI ANUNȚATA ULTERIOR.
ETELE VÎNDUTE RAMIN VALABILE. .

Ecouri după splendida victorie a handbalistelor noastre
AMSTERDAM (prin telefon). —- 

Succesul echipei reprezentative femi
nine de handbal a R.P. Romîne, care 
a cucerit pentru a doua oara titlul de 
campioană mondială, continuă să fie 
în centrul atenției cercurilor sportive 
din Olanda —• țara care a găzduit 
Campionatul mondial — și din întreaga 
lume.

înainte de a arăta comentariile pe 
care această splendidă victorie le-a 
stîrnit. este bine să relatez un fapt 
semnificativ în ceea ce privește impor
tanța succesului obținut de handbalis
tele noastre. Cu prilejul reuniunii 
de închidere a celei de a III-a ediții 
a campionatului mondial, V. REIKEN- 
BERG, președintele Federației olandeze 
de handbal, a rostit un frumos discurs, 
închinat în cea mai mare parte echi
pei noastre. In încheierea discursului, 
președintele Federației olandeze de 
handbal a rostit în limba romînă ur
mătoarele cuvinte ; „Sper că v-a plă
cut țara noastră și crai că o să rănit- 
nem prieteni pe veci. Vă urez să ob
țineți succese și pe viilor și vă doresc 
călătorie bună”. Cuvintele lui au fost 
acoperite de puternicele aplauze, nu 
numai ale delegației noastre, ci și ale 
tuturor celor prezenîi în sala hotelu
lui „Carlton” unde a avut loc reuniu
nea prietenească.
CE SCRIU ZIARELE OLANDEZE
Cea mai marc parte a ziarelor apă

rute luni dimineață la Amsterdam 
consacră un spațiu larg îinalei campio
natului mondial feminin de handbal. 
Sub titlul „Romii, ia ți-a prelungit titlul 
de. campioana mondială la handbal”, 
ziarul „DE WOLKSRANT” elogiază 
comportarea jucătoarelor noastre, care 
în prima repriză a înlîlnirii finale 
și-au asigurat o netă victorie. Materia
lul publicat de acest ziar este însoțit 
de o fotografie mare, în care a fost 
surprin. momentul cînd — după meci 
— jucătoarele olandeze și, auslriace 
poartă pe brațe pc handbalistele noas
tre.

pagandă pentru handbalul în II. Cea 
mai puternică echipă a fost fără dis
cuție reprezentativa R.P. Romîne. 
care a arătat că s-a pregătit din 
timp și cu multă seriozitate. Datorită 
acestui fapt echipa romînă acționea
ză colectiv, prezentîndu-se ca o for
mație omogenă, sudată. Victoria ei 
este pe deplin meritată. In ceea ce 
privește echipa unită a Germaniei, se 
poate spune că am avut în formație 
nume sonore, dar n-am avut de fapt 
o... echipă. Așa se explică de ce în 
momentele importante, cum a fost în 
jocul cu Austria, nu am putut acțio
na colectiv, cu toate forțele.

JAN KRATKY (Cehoslovacia) — 
membru al biroului F.I.H.: Echilpa 
R.P. Romîne a fost cea mai bună- 
Handbalistele romîne au jucat foarte 
bine, impresionînd prin tehnica lor 
individuală. Un fapt demn de remar
cat la echipa romînă este acela că 
ea și-a dozat foarte bine efortul în 
așa fel îneît în finală s-a prezentat 
capabilă să dea maximum din ceea 
ce știe. Este un merit al antrenorilor 
(n. n. Constantin Popescu și N. Ne- 
def). In partida finală am văzut o 
echipă romînă care, nu greșesc dacă 
spun, ar fi învins orice selecționată 
mondială".

M. AGTERDENBOSCH — antre
norul echipei Olandei: „Echipa R-P. 
Romîne a cîștigat pe merit, avînd o 
pregătire fizică excelentă, o tehnică 
individuală foarte bună și o discipli
nă tactică nemaiîntîlnită. Pot afirma 
categoric că echipa R.P. Romîne este 
cu o clasă superioară celorlalte for
mații participante la acest campionat. 
Ce m-a impresionat în plus la! aceas
tă valoroasă formație este faptul că 
jucătoarele sînt foarte prietenoase.

firj deschise, gata în orice moment să 
împărtășească din bogata lor expe
riență. Jucătoarele din echipa noastră 
(n. n. Olanda) și-au făcut niște prie
tene pe care nu le vor uita nici
odată i“

HANS ZAVORKA — antrenorul e- 
cllipej Austriei: „In acest cel mai 
tare campionat mondial feminin de 
handbal în 11, de departe cea mai 
puternică echipă a fost cea a R.P. 
Romîne. Vreau să subliniez că dintre 
toate formațiile participante echipa 
R.P. Romîne a fost aceea care a re
curs cel maj puțin la faulturi, deși nu 
trebuie să uităm că practică în a- 
părare sistemul „om la om". Pe 
scurt: din toate punctele de vedere a 
fost cea mai puternică, cea mai echi
librată echipă. In partidele pe care 
le-am disputat și mai ales în finală 
am avut în față o echipă formida
bilă".

CONSTANTIN POPESCU 
antrenorul echipei R. P. Romîne

Canotoarele Clubului 
sportiv școlar București 

participă la „Regata Bled“
Aseară a părăsit capitala, pentru a 

participa la concursul internațional de, 
canotaj academic de la Bled (R.P.F. Iu
goslavia) un lot de canotoare repre-: 
zcntînd Clubul sportiv școlar București. 
Din lot fac parte: Olimpia Bogdan, 
Gabriela Ștefan, Elena Raț, Mariana 
Limpede, Dumitra Mihalache, Cecilia 
Predoescu, Dana Iliescu și Angela 
Păunescu.

Sîmbătă și duminică in sala Dinamo,
Un alt ziar, „DE TELEGRAAF", 

publică nn amplu articol despre finală, 
însoțit de fotografia jucătoarei Victo- 
rița Dumitrescu, pe care redactorul de
specialitate al acestui ziar o consideră 
drept cea mai bună jucătoare a cam
pionatului mondial. Tot acest ziar a 
calificat pe Irina Nagy drept cel mai 
bun portar de handbal din lume. Un 
titlu sugestiv însoțește articolul din 
publieația «le specialitate „Sport en 
sport wereld" : „Romînia, cîțtipînd
campionatul mondial, a demonstrat cît 
de frumos poate fi handbalul în 11”.

DECLARAȚIILE 
UNOR TEHNICIENI

HANS BACKER — antrenorul c- 
chipei imite a Germanici: „Acest 
campionat a constituit o bună pro-

de la Sofia
s.

'.u.):
decizie eronată ; semimijlocie:
Micev (R.P.B.) b. p. Sebbk (R.P.„.Z, 
mijlocie ușoară: Iacovlevici (R.P1F.I.) 
b. p. Stoenescu (R.P.R.) ; mijlocie: 
Paparizov (R.P.B.) b. p. Takov 
(R.P.B-); semigrea: Stancov (R.P.U) 
b. p. Hrincik (C.SR.); grea: Nemec 
(C-S.R.) b, p, Stretenovic (R.PF.I.)

R. CALARAȘANU

Întîlnirea de floretă fete R.P.Romină-Franța

fete ale R. P.

Sîmbătă și duminică amatorii de 
scrimă din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească întîlnirea de floretă care

MIHAI MITROFAN ȘI ALEX. POPESCU—ÎNVINGĂTORI
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA PRAGA

înotători din R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. LIngară și 
R. Cehoslovacă au participat luni și 
marți la un concurs desfășurat la 
Praga în noua piscină de 50 m., 
„Podoli". Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre, Mihai Mitrofan și Alex. Po
pescu, au avut o comportare remarca
bilă, clasîndu-se pe primul loc în pro
bele de 2C0 m bras și respectiv 200 m 
fluture. Iată rezultatele tehnice:

MASCULIN. 100 m liber: Lantos

(R.P.U.) 58,5; 200 m bras: MITRO
FAN (R.P.R.) 2:43,8; Fabian (R.P.U.) 
2:46,8; 200 m fluture: AL. POPESCU 
(R.P.R.) 2:28,3; 100 m. spate: Danihel 
(R. Ceh.) 1:06,0; 1500 m liber: Bol- 
doki (R.P.U.) 19:43,2;

FEMININ. 100 m liber: Kotkova 
(R. Ceh.) 1:08,8; 200 m bras: Grev- 
șova (R. Ceh.) 2:59,0; 400 m liber:
Markova (R. Ceh.) 5:30,0; 100 m spate: 
Sivanova (R. Ceh.) 1:18,5.

Iubitorii scrimei din Capitală vor avea des igur prilejul să urmărească asalturi de 
frumusețea acestuia ți in cadrul apropia tei intilniri dintre echipele de floretă 

Romine ți Franței

va aduce pe planșe reprezentantele 
țării noastre și ale Franței.

Întîlnirea suscită un jnteres deosebir
ea constituind pentru ambele echipe uri 
prilej binevenit de verificare a stadiu1- 
lui de pregătire în vederea turneului 
în cadrul Jocurilor Olimpice de vara 
de la Roma, în care atît formația țării’ 
noastre, cît și aceea a Franței concur 
rează cu mari șanse Ia primele locuri^

Dornice să freacă cu bine acest ini-?' 
portant examen preolimpic, florctistele 
noastre s-au pregătit cu toată atenția; 

unele defecțiuni 
așteaptă cu în^ 
cu redutabilelg

loc în sală Dfi
...i . .. ,

con'jîndii-și, mai ales, 
de ordin tehnic. Ele 
credere confruntarea 
ior adversare.

întîlnirea va avea 
naino.

Echipa de floretă fete a Franței 
sosește astă-seară in Capitală

întrecerile Dinamoviadei la volei
SOPOT 22 (prin telefon). In ulti

mele trei zile ale întrecerilor Dinamo
viadei la volei, care se desfășoară în 
localitate, echipele Dinamo București, 
participante la cele două turnee au ob
ținut eîteva victorii. Astfel, formația 
masculină a întrecut Dinamo Moscova 
cu 3—0 (14, 9. 7), și ,.Monia” (R.P.D, 
Coreeană) cu 3—1 (14. 4, -8. 4). iar 
cea feminină pe Dinamo Berlin cu 3—1 
(9, 11. 10, 7) si Dozsa Budanc&ta eu
3—1 7, -6, 11).

Alte rezultate : Masculin : Dozsa — 
Dinamo Moscova 3—1 ; Dozsa — Gwar- 
dia 3—1 ; Gwardia — Dinamo Berlin 
3—1 ; Ruda Hvezda — Gwardia 3—1 : 
Ruda Hvezda — Dinamo București 
3—1 (-14, 9, 11, 16) ; Feminin : Di
namo Moscova — Gwardia 3—2 ; Di
namo Moscova — Dozsa 3—0. Singu
rele echipe neînvinse pînă în prezent 
sînt Dinamo Moscova (f^îe). Ruda 
Hvezda și Dozsa Budapesta (băieți).

Echipa de floretă fete ’ a Franței, 
care va susține sîmbătă și duminică^ 
întîlnire în eompania reprezentantelor 
țării noastre, sosește astă-seară cu avio^ 
nul în Capitală. Lotul scrimerelor fraxu 
ceze cuprinde pe Kate Dellbarre, Mo^ 
nique Le Roux, Franșoise Berjeon, Rei 
gine Verronnet și Rene Garilhe și este 
condus de dl. Louis Bontemps, preșe
dintele federației franceze de scrimă.

pun.de


ACIWAIW
Echipa olimpică de polo a Romîniei 

printre cele mai bune din lume
— Articol scris special pentru „Sportul popular”

J

14 participante la turneul zonal 
de șah de la Sinaia

Privind rezultatele diferitelor turnee 
Internationale de polo care au avut 
loc în' ultima vreme, putem afirma 
cu certitudine că turneul de polo de 
la Roma va fi cu mult mai echillibrat 
decît la celelalte ediții ale J.O. sau 
la alte mari întreceri internaționale. 
In momentul de față este foarte greu 
să faci un clasament al celor mal 
bune echipe. Firește, în rîndul celor 
mai bune echipe din lume se numără 
reprezentativele Ungariei, U. R. S. S;, 
Iugoslaviei, Italie; și României. In ca
tegoria a H-a pot fi clasate: echipa 
unită a Germaniei, S.U.A. și Olanda. 
Acestea ar fi. după părerea mea, cele

de BELA RAJKI
președintele ligii europene de rtatație

- V •- -■ / >

Nou record mondial 
la 100 m 

Armin Harry—10,0 sec.!
• .n cadrul unui concurs interna

țional de atletism desfășurat la Zu
rich, atletul Armin Harry (R.F. Ger
mană) a parcurs distanța de 100 m 
plat în 10,0 sec, timp care consti
tuie un nou record al lumii. Ve- 
chiu1 record de 10,1 aparținea la 
egalitate atleților americani Williams, 
Murchison, King, Norton și Tidwell. 
Nobl record mondial urmează să fie 
omologat dc Federația internațională 
de atletism.

lată alte rezultate înregistrate: 
400 m garduri: Morale (Italia), 50,9 
(nou record italian); prăjină: Barras 
(Elveția) 4,37 m (nou record elve
țian); disc: Rado (Italia) 51,17 m; 
3000 m plat: Michel Bernard (Fran
ța) 8:1X1,0 (nou record francez). In 
una din seriile probei de 200 m 
plat, Abdou Seye (Franța) a corec
tat recordul Franței fiind cronome
trat în 20,7 sec. Seye s-a clasat pc 
locul doi în proba de 100 m plat 
cu 10,3 sec.

opt formații care-și vor disputa în- 
tîietatea în turneul final de la Roma.

Care este explicația că diferența 
de valoare între cele maj bune echipe 
din lume este în momentul de față 
așa de mică? încerc să răspund la 
această întrebare. Pregătirea fizică și 
înotul jucătorilor de polo din echi
pele fruntașe sînt azi la fel de bune. 
Chiar dacă în tehnica mînuirii mingii 
mai există diferențe de valoare, a- 
ceasta nu poate determina un avantaj 
hotărîtor. Prin urmare, acea echipă 
care vrea să învingă, 
aducă un 
tactica sau tehn-ica joculu; de polo. 
„Noul" sau acest „plus" despre care 
vorbesc este căutat de toate echipele 
fruntașe care se pregătesc pentru 
Olimpiadă. Dacă analizăm din acest 
punct de vedere echipa romînă putem 
afirma că de anul trecut ea a mai 
făcut un pas înainte pe drumul pro
gresului. Acest lucru l-a dovedit — 
prin jocul pe care l-a practicat recent 
la Budapesta în meciurile de califi
care în turneul olimpic.

Rezultatele pe care le-a obținut 
lasă să, se creadă că aceste partide 
n-au fost decît o formalitate pentru 
romîni, dar, în realitate, nu a fost

trebuie să
element nou, creator în

așa. Atît echipa poloneză cît și cea 
austriacă au opus o rezistență foarte 
dîrză, cerînd formației romîne efor
turi considerabile- Din această cauză 
reprezentativa României a trebuit să 
demonstreze întreaga 
bilităților sale, să se 
tot ce are mai bun, 
Jucătorii romîni au 
dus o trenă susținută
o pregătire tehnică peste un nivel 
mediu. Ei au un avantaj covîrșMor 
față de alte echipe: tinerețea. Dar 
tinerețea lor are și un dezavantaj : 
lipsa de experiență, care se exterio
rizează în special prin greșelile tac
tice. Jocul lor nu este unilform, dus 
în același ritm. După un atac vehe
ment, ei scapă din mîini inițiativa, 
cedează treptat, devin nervoși, 
permițînd în acest fel adversarului 
să profite de această perioadă 
dere. Această greșeală poate 
corectată. Recomand echipei 
o supraveghere și îndrumare 
permanentă și cît mai multe 
cu echipe puternice.

In concluzie cred că tînăra 
romînă, alcătuită din jucători care 
depășesc nivelul mediu al valorilor 
internațtonale, poate avea un rol 
serios în desemnarea cîștigătorului 
titlului olimpic- In scopul asigurării 
unui joc cît rnaj bun al echipei, timpul 
care a rămas pînă la începerea tur
neului trebuie folosit în mod judicios.

Budapesta 20 Iunie, 1960.
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Rezultate excelente în intîlnirea
de natație R. D. Germană —R. P. Ungară

re4x200 m liber : R.P.U. : 8:33,9 — 
cord; FEMININ: 100 m liber: Mada-

Participare valoroasă 
ia turneul internațional 
de Ia Buenos Aires

La Buenos Aires s-a deschis 
un mare turneu internațional de 
organizat cu prilejul celei de a 150-a 
aniversări a independenței Argenti
nei. La concurs iau parte 20 de mari 
maeștri și maeștri din 10 țări prin
tre care: Korcinoi, Taimanov, Szabo, 
Fischer, Reshewski, Ivkov, Eliskases, 
Pachman. Uhlman, Unzicker, Ros- 
setto, Olafsson.

ieri 
șah

FOTBAL
T.S.K.A. întrecută de 

Aripile Sovietelor
Etapa a XII-a (seria I) : Moldova 

Chișinău — Dinamo Moscova 0—0, 
Spartak Erevan—Zenit Leningrad 1—0, 
Pahtaktor Tașkent—Kalev Tallin 2—0, 
Avangard Harkov — S.K.A. Rostov 
0—0, Dinamo Tbilisi — Torpedo Mos
cova 0—0. In clasamentul grupei 
continuă să conducă Torpedo cu 20 p. 
urmală de S.K.A. Rostov (15). Spar
tak Erevan (14) etc.

In seria a doua s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ț.S.K.Â.—Aripile 
Sovietelor 0—1, Belarus Minsk—Spar
tak Vilnius 2—1, Admiralteeț Lenin
grad—Neftianik Baku 6—1, Lokomotiv 
Moscova—Dinamo Kiev 2—1, Spartak 
Moscova—Kairat Alma-Ata 1—0. Pe 
primele locuri se află Ț.S.K.A., Spartak 
Moscova. Belarus și Ixjkomotiv cu cîte 
17 p. Admiralteeț (16) etc

Spartak Hradec Kralove — 
campioană a R. Cehoslovace

Ultima etapă a campionatului ceho
slovac a dat următoarele rezultate teh
nice : Slovan Nitra — Spartak Trna- 
va 2—3, Ruda Hvezda Bratislava —

In întîlnirea de natație dintre repre
zentativele R. . D. Germane și R. P.
Ungare, desfășurată recent la Berlin, rasz (R.P.U.) 1:03,9,’ Steffin (R.D.G.) 
au fost înregistrate cîteva 
excelente: MASCULIN: 100

56,2 1 
record ; 
4:28,0 — 
4:32,2;

rezultate
m liber: 5:01,5 —
Wiegand
400 m
record;

1.500 m

Bachman

1:05,0; 400 m liber: Weiss (R.D.G.) 
record ; 200 m bras : Gobel 

2:50,3 — record, Bayer 
2:52,2; 100 m fluture:
(R.D.G.) 1:13,9; 100 m spa-

Dobay (R.P.U.) 
(R.D.G.) 56,5 — 
liber: Wiegand 
Katona (R.P.U.) 
liber: KATONA 17:55,2 — NOU RE
CORD EUROPEAN;
(R.D.G.) 18:18,2; 100 m spate: Wag
ner (R.D.G.) 1:03,8; Dietze (R.D.G.) 
1:04,5; 200 m bras: IlENINGER 
(R.D.G.) 2:37,4 — NOU RECORD 
EUROPEAN, Enke (R.D.G.) 2:39,6;
200 m fluture: Millow (R.D.G.) 2:26,1; 
Gohlich (R.D.G.) 2:28,7; 4x100 m
mixt: R.D.G. 4:16,1 (WAGNER 1:03,8, 
TITTES 1:11,5; GREGOR 1:04,5, WIE
GAND 56,3); R.P.U. 4:18,5 — record;

(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
Fuhrman 
te: I. Schmidt (R.D.G.) 1:11,1 — re
cord; Holletz (R.D.G.) 1:12,9; 4x100 
m mixt: R.D.G. 4:51,4 ; 4x100 m liber: 
R.P.U. 4:20,8 — record; R.D.G : 4:22,6. 
La polo: R.P.U.-R.D.G. 5—4 (3—1) și 
7—7 (5—4). Intîlnirea a fost cîștiga- 
tă de înotătorii din R. D. Germană cu 
108-77 p.

PE GLOB
Dukla Praga 0—0, Ruda Hvezda Brno 
—Spartak Stalingrad 2—0, T.J. Kosice 
— Spartak Hradek Kralove 1—0, Du
kla Pardubice — Tatran Preșov 2—2, 
Dynamo Praga — Banik Ostrava 3—1, 
Spartak Sokolovo — Slovan
1—3

Bratislava

1. Spartak Hradec Kralove 26 13 8 5 43:2'
2. Slovan Bratislava 26 12 8 6 53:31
8. Dukla Praga 26 11 10 5 44:2'
4. Spartak Trnava 26 13 5 8 43:31
5. Ruda Hvezda Bratislava 26 12 6 8 40:2(

Echipele Dukla Pardubice și T. _ 
Kosice, aflate pe ultimele două locui? 
ale olasameutului, au retrogradat în 
categoria secundă.

34
32
32
31
30

J

Motor Zwickau a realizat scorul 
etapei

Etapa a Xl-a : Vorwărts Berlin— 
Wismut Karl Marx Stadt 4—1, Rota
tion Leipzig—Empor Rostock 1—1, 
Weisenfels—Aktivist 2—2, Chemie 
Halle—Motor Jena 2—1. Chemie Zeitz. 
Dynamo Berlin 0—6, Einheit—Lokomo
tiv Leipzig 1—I. Motor Zwickau—Auf- 
bau 6—-1. Conduce Vorwărts cu 19 p., 
urmată de Motor Zwikau — 17, Lo
komotiv Leipzig și Aufbau cu cîte 15 
etc

Zilele acestea Federația romînă de 
șah a primit confirmarea participărilor 
la turneul zonal feminin care se des
fășoară de la începutul lunii viitoare 
la Sinaia. Totodată, forul șahist inter
național (F.I.D.E.) ne-a informat că 
țara noastră are dreptul de a prezenta 
în această întrecere trei șahiste.

Astfel, lista celor 14 participante Ia 
turneul zonal este următoarea : Eva 
Karakas-Kertesz, Irina Silly (R.P. Un
gara ); Edith Keller-Hermann, Waltraud 
Schameitate (IVI). Germană); Kveta 
Erelova, Dana Prasilova (R. Ceho
slovacă); Henrieta Konarkouiska. Ga
lina Spakowska (R.P. Polonă). Lisa 
Vuorenpăă (Finlanda), Ingeborg Kattin- 
ger (Austria), Mcrete Haahre (Dane
marca). Margareta Teodorescu, Elisa- 
beta Polihroniade și Alexandra Nica- 
lan (R. P. Română).

Lotul șahistelor noastre se pregă
tește sub îndrumarea antrenorului B. 
Menas. Maestra internațională Maria

Pogorevici 
din cauza

După cum se știe, acest imporți 
turneu reprezintă o etapă de califici 
în cadrul campionatului mondial 
minin de șah. Primele trei clasate 
turneul de la Sinaia cîștigă dreptul 
a participa la viitorul turneu al c 
didalelor la titlul mondial, care 
mează să fie disputat în cursul anu 
1961. Este lesne de înțeles deci intr 
sul pe care îl prezintă pentru Iun 
șahistă întrecerea în pragul căreia 
aflăm. De asemenea, demn de men 
nat este faptul că pentru prima o 
țara noastră găzduiește o compot 
șahistă din cadrul campionatului lui

Programul turneului prevede că r 
ma rundă se dispută sîmbătă 2 iu 
Au fost desemnați și arbitrii co-ncu 
lui : U, Langhaus (arbitru interna 
nai) și P. Diaconcscu

a renunțat la participi 
ocupațiilor profesionale.

Sărbătoarea sportului cehoslov

La Praga începe cea de a Ii 
Spartachiadă Națională

• Peste 700.000 de sportivi și sportive iau parte la marile demonstr 
de mase ° întreceri în 12 discipline cu 4500 participanți • 300 oas 
de peste hotare ° Un corp de aproape 1000 arbitri și oficiali asig 

buna desfășurare a competițiilor
cele mai bune condiții de desfăș 
re, vor funcționa aproape 1000 
bitri și oficiali, 

în programul
află numeroase manifestări culti 
artistice. Vor avea loc concttrsur 
cîntece și dansuri populare, 
spectacole muzicale și coregrafice 

în total, în cele opt zile ale S 
tachidei, vor lua parte la diferiți 
monstrații peste 700.000 de spe 
și sportive. La cele două defilări 
sportivilor pe străzile Pragăi 
participa 240.000 de tineri 
vîrstnici.

Mișcarea de cultură fizică din 
R. Cehoslovacă trăiește astăzi o zi 
de mare sărbătoare. Are loc deschi
derea festivă a celei de a Il-a Spar- 
tachiade naționale. competiție de 
mase de o amploare fără precedent 
în istoria sportului din țara prietenă.

Pe stadionul Stachov din Praga, 
ale cărui tribune pot cuprinde peste 
200.000 de spectatori, vor avea loc u- 
riașe demonstrații de gimnastică cu 
participarea a peste 104.000 
sportivi și sportive.

In aceste zile capitala 
slovace este în sărbătoare, 
aici nenumărați oaspeți din țară și 
de peste hotare. Totul amintește des
pre marile festivități sportive, prilej 
de trecere în revistă a succeselor 
ținute în acest domeniu în cei 
ani de viață liberă.

în iafară de demonstrațiile 
mase, la Praga vor avea loc mari 
întreceri în 12 discipline la care vor 
lua parte peste 4.5C0 dintre cei mai 
buni sportivi ai țării și aproape 
300 de concurenți de peste hotare. 
Despre amploarea concursurilor vor
bește faptul că, pentru a asigura

Spartachiadei

de

R. 
Au

tineri

Ceho- 
venit

ob-
15

de

PE SCUK I

Hoi recorduri mondiale 
ale planoriștiior sovietici

In acest sezon planoriștii sovietici 
au obținut rezultate valoroase printre 
care trei noi recorduri mondiale. 
Maestrul sportului Mihail Veretenni
kov, pilotînd un planor de tip A-15, 
a realizat pe un circuit închis de 
100 km viteza medie orară de 111,338 
km, performanță care întrece cu 4,348 
km recordul mondial oficial deținut 
de P. Schroeder (S.U.A.), Zburînd 
mai mult de 8 ore pe un planor de 
tip A-25, M. Veretennikov a parcurs 
o distanță de 700 km, cu 23 km mai 
mult decît recordul mondial oficial

stabilit de francezul R. Fontaine în 
1956. Viktor Ilicenko a pilotat un pla
nor tip A-10 cu însoțitor. Cu această 
ocazie el a stabilit un nou record 
mondial la această categorie de pla
noare, parcurgînd distanța de 600 km. 
Performanta sportivului sovietic în
trece cu 58 km recordul mondial ofi
cial deținut de polonezul E.

Noile recorduri mondiale 
de sportivii sovietici vor fi 
Federației internaționale de 
sportivă pentru omologare, 
preș).

Popiei. 
stabilite

supuse 
aviație 
(Ager-

FLOYD PATTERSON A REDEVENIT CAMPION MONDIAL DE BOX
In perspectivă, un nou meci Patterson—Johansson

Floyd Patterson s-a ținut de ouvînt... 
Invingîndu-1 pe Ingemar Johansson prin 
k.o. în repriza a 5-a, Patterson este 
primul boxer de categoria grea din 
istoria campionatului mondial profe
sionist care-și recâștigă titlul pierdut. 
In meciul disputat luni noapte la New 
York, încă din prima repriză lupta a 
luat un caracter aprig. Johanason a 
încercat să-l surprindă din nou pe ad
versarul său, dar „dreptele” suedezu
lui nu și-au găsit ținta. In repriza a 
3-a, Johansson a fost rănit la ochi, 
sîngerind abundent. Superioritatea Iui 
Patterson se accentuează și în a 5-a re-

priză oînd un croșeu de stingă îl trimite 
pe suedez la podea, pentru 8 secunde. 
Johansson se ridică, dar o nouă serie a 
lui Patterson îl scoate definitiv din 
luptă. Fostul campion n-a putut părăsi 
ringul timp de 10 minute.

Boxerul de culoare Floyd Patter
son este în vîrstă de 25 de ani. La 
cântarul din ajunul meciului, el avea 
2,100 kg. mai puțin decît Johansson.

A doua zi după meci, fostul cam
pion a declarat presei că a primit o- 
ferta de a susține un nou meci revan
șă cu Patterson, în termen de trei 
luni

® Cu prilejul unui concurs d< 
lefi sin desfășurat la Moscova 
toii Mihailov a alergat 110 ni.; 
timpul de 13,9 sec. Alte rczul 
800 tn —• Savinkov 1:49,2; 
salt — E. Mihailov 16,23 in. 2(
— Barteniev 21,3 sec. FEMEI. 
gitne — Krcpkina 6,12 m, gri
— Tamara Press 16,52 in.

• Invingînd cu scorul dc 
(3—1) echipa Greciei, selecționa 
polo pc apă a R. A. U. s-a i 
cat pentru turneul olimpic de 
Roma.

® De luni au înceout la Wiinb 
lîngă Londra, tradiționalele ca 
nate de tenis ale Angliei, cea nu 
portantă competiție pe terenul 
gazon a „sportului alb“. Pe 1 
probei de simplu masculin figt 
128 participanți, din care nu 
parte însă campionul de anul I 
peruvianul Alex. Olmedo, trec 
profesionism. Iată cîteva rez 
din primul tur: Mark (Austr 
Kummar (India) 3—0; Pietr 
(It.) — Patty (S.U.A.) 3-1; 
(U.R.S.S.) — Gasiorek (R. P. 
3-0 (6-2, 6-3, 6 I); C
(N. Zel.) — Douglas (S.U.A.) 
Stuck (R.F.G.) — Drobny 3— 
turul doi: Knight (Ang.) — 
(It.) 3—1; Mark (Austr.)—Ja 
(R. Ceh.) 3-0 (8-6, 6-3, 
Hewit (Austr.) — Haillet 
3-0; Lejus (U.R.S.S.) — E

. (R.F.G.) 3—1 (4—6, 8—6,
6—1); Ottway (N. Zel.) — P 
tovici (Iug.) 3—n

Șase atleți romîni 
la Budapesta 
și duminica se vo 

Budapesta întrecerii! 
concurs atletic inte

i

Sîmbătă 
fășura la 
important 
nat, la care și-au anunțat 
parea atleți și atlete din mai 
țări ale Europei. La acest < 
iau parte și atleți romîni : j 
Balaș, Florica Grecescu, loai 
traseu, Elisabeta Teodorov. 
Ioan și Zoltan Vamoș
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