
ș*.s3

Drgem al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romina

UL XVI Nr. 3638 ★ 4 pagini 25 bani ★ Luni 27 iunie 1960

Comitetul Central

al Partidului Muncitoresc Romîn!
■BBS"

«îărsaa 3] Eî-jca al Partal raisSWra:
și-a încheiat lucrările

Cuvîntarea de încheiere rostita 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Membrii Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

■> irăși,

ngresul nostru, spre care au fost îndreptate pri- 
e pline de dragoste și încredere ale tuturor meni- 
■r de partid și ale întregului popor, își încheie 
irile.
:1 de-al III-lea Congres va răniîne în istoria păr
ui și a poporului nostru ca un eveniment de în- 
lătate deosebită; el a făcut bilanțul unei perioade 
nari realizări, în decursul căreia socialismul a în- 
în patria noastră. Intrăm într-o etapă nouă a dez- 

irii țării — etapa desăvîrșirii construcției socialis- 
li. (Aplauze puternice, prelungite).
item aprecia cu satisfacție că dezbaterile Congre- 
i, la care a luat parte un mare număr de delegați, 

desfășurat la un nivel ridicat, într-o atmosferă 
muncă constructivă,. în spirit de înaltă răspundere 
eriozitate.
in ’participarea lor bogată, creatoare, la lucrările 
greșului, delegații au adus o contribuție valoroasă 
laborarea sarcinilor de viitor ale partidului. Hotă- 
» adoptate, planul de șase ani și schița programu- 
c ®;>mic de perspectivă, reprezintă un măreț pro- 
n de muncă și de luptă pentru dezvoltarea con- 
i a economiei naționale, pentru creșterea bunăstă- 
întregului popor.
mgresul a constituit o impunătoare manifestare a 
iții partidului nostru, a consecvenței și fermității 
icii sale marxist-leniniste, a maturității și com
utații lui. (Aplauze furtunoase).
;te o mare mîndrie pentru noi toți că facem parte 
rîndurile unui asemenea partid, puternic, iubit și 

at cu încredere de oamenii muncii. Să nu precu- 
n nici un efort pentru întărirea continuă a rîn- 
lor partidului, a legăturii lui cu masele largi ale 
irului.

numele Comitetului Central ales de Congres, vă 
.urnim, dragi tovarăși, pentru încrederea ce ne-ați 
dațj și vă asigurăm că întreaga noastră putere de 
că va fi consacrată aplicării cu perseverență a 
rîrilor Congresului, consolidării regimului demo- 
popular, operei de construire a socialismului. 
au?e prelungite). s?

ivarăși delegați,

rrmiteți-mi, ca în numele dumneavoastră și al in
ului partid, să exprim încă odată reprezentanți- 
partidelor comuniste frățești mulțumirile cele mai 
iale pentru cinstea ce ne-au făcut, participînd la 
irile Congresului. (Aplauze prelungite). Prezența

dumneavoastră în mijlocul nostru, dragi oaspeți, cu
vintele calde și aprecierile, de înaltă prețuire pe care 
le-ați adresat partidului și poporului nostru sînt încă 
o mărturie a legăturilor frățești de solidaritate inter
națională ce unesc partidele noastre. Vă rugăm, dragi 
tovarăși, să duceți comuniștilor și oamenilor muncii 
din țările dumneavoastră, salutul nostru tovărășesc și 
asigurarea că Partidul Muncitoresc Romîn, clasa 
muncitoare, poporul romîn vor fi neclintit la datorie 
în slujba cauzei socialismului, a întăririi coeziunii 
mișcării comuniste și a unității de nezdruncinat dintre 
țările lagărului socialist: (Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Transmitem din partea poporului romin popoare
lor dumneavoastră cele mai bune urări de succes în 
lupta pentru pace și socialism. (Aplauze).

Tovarăși delegați,

Odată cu încheierea lucrărilor Congresului ne în
toarcem fiecare la locul său de muncă. Să ne concen
trăm eforturile pentru mobilizarea oamenilor muncii 
de la orașe și sate, în vederea înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congres.

Sîntem convinși că clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul popor talentat și iubitor de 
muncă vor lupta cu energie și hotărîre, strîns unit în 
jurul încercatului nostru partid, pentru realizarea unui 
puternic avînt al economiei și culturii și a unui înalt 
nivel.de trai al celor ce muncesc. (Aplauze puternice).

înarmați cu hotărîrile Congresului, călăuziți de mă
reața învățătură marxist-leninistă, înainte, spre vic
toria deplină a socialismului 1 (Aplauze îndelungate, 
urale).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate, ovații).

Trăiască, puternicul lagăr al țărilor socialiste! (A- 
plauze puternice, urale).

Trăiască unitatea și Coeziunea mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale 1 (Aplauze prelungite, 
urale).

Declar închise lucrările celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Spor la muncă, tovarăși 1

(Aplauze furtunoase, îndelung repetate, aclamații, 
urale; întreaga asistență, în picioare, ovaționează în
delung pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Co
mitetul său Central, pentru unitatea țărilor lagărului 
socialist, pentru unitatea și coeziunea partidelor co
muniste și muncitorești frățești).

aleși de Congresul
1. Alexa Augustin
2. Almășan Bujor
3. Apostol Gheorghe
4. Balalia Dumitru
5. Banc losif
6. Berghianu Maxim
7. Bîrlâdeanu Alexandru
8. Bodnâraș Emil
9. Borilă Petre

10. Breitenhofer Anton
11. Bughici Simion
12. Bunaciu Avram
13. Burcă Mihai
14. Ceausescu Nicolae
15. Chivu Stoica
16. Coliu Dumitru
17. Cotoț Ion
18. Cozrna Ion
19. Crăciun Constanța
20. Csupor Ludovic
21. Dalea Mihai
22. Dănălache Florian
23. Drăghici Alexandru
24. Drăgoescu Petre
25. Duca Aurel
26. Dulgheru Radu
27. Fazekas Janos
28. Fiorescu Mihail
29. Furdui Petru
30. Gaston Marin Gheorghe
31. Gheorghiu-Dej Gheorghe
32. Giosan Nicolae
33. Gluvacov Ion
34. Guină Nicolae
35. Hossu Gheorghe
36. Isac Martin
37. Joja Atanase
38. Kovacs Gyorgy
39. Lascu Elena

ai III-lea al P. M. R
40. Mănescu Manea
41. Marchian Nicolae
42. Maurer Ion Gheorghe
43. Moghioroș Alexandru
44. Moisescu Anton
45. Murgulescu llie
46. Nicula Gheorghe
47. Niculescu-Mizil Paul
48. Nistor Constantin
49. Novacu Valeriu
50. Onescu Cornel
51. Pas Ion
52. Patilineț Vasile
53. Petre Lupu
54. Popescu-Puțuri Ion
55. Rădoi Gheorghe
56. Rădulescu Gogu
57. Răutu Leonte
58. Rigani Zoe
59. Roșianu Mihail
60. Roșu Gheorghe
61. Rusu Clement
62. Sălăjan Leontin
63. Scarlat Constantin
64. Sencovici Alexandru
65. Șerban Miron
66. Simulescu Dumitru
67. Solomon Barbu
68. Suder Mihai
69. Stoica Gheorghe
70. Toma Ana
71. Trofin Virgil
72. Țurcanu Ene
73. Vaida Vasile
74. Vass Ghizela
75. Vasilichi Gheorghe
76. Verdeț llie
77. Vîlcu Vasile
78. Voicu Ștefan
79. Voitec Ștefan

Membrii supleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Ședința de sîmbătă dimineața
rnbătă 25 iunie a avut loc ședin- 
ie închidere a celui de al III-lea 
greș al Partidului Muncitoresc 
îîn.
1 ședință iau parte delegații și 
tații la Congres, precum și dele- 
ile partidelor comuniste și mita- 
■ești frățești.
idința s-a deschis la ora 8,30.
>varășul Gheorghe Gheorghiu- 
a anunțat că vineri după-amiază 

vut loc ședința destinată punctu- 
3; al ordinei de zi: alegerea Co- 
tultîi Central și a Comisiei Cen- 
: de Revizie.
;C dă citire listei mettifeipr Co- 
tiiltfi Central al Partidului Mun- 
esc Romîn, a membrilor supleanți

ai C.G. al P.M-R., precum și listei 
membrilor Comisiei Centrale de Re
vizie, aleși în unanimitate de Con
gres.

întreaga asistență ovaționează pen
tru Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Alexandru Moghioroș a- 
nunță că sîmbătă dimineață a avut 
loc prima ședință plenară a Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, care a, ales în unanimi
tate pe membrii Biroului Politic, pe 
membrii, supleanți ai Biroului Politic, 
Secretariatul G.C- al P.M.R. și Comi
sia Controlului de Partid.

Participanții la Congres, în picioa
re, aclăină îndelung. Anunțarea ale
gerii tovarășului Gheorghe Gheorghiu-

Dej ca prim-secretar al G.G. al P.M-R. 
este primită cu puternice aplauze și 
ovații.

In continuare se anunță că a avut 
loc ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Tovarășul Gheorghe Gheo-rghiu- 
Dej rostește cuvîntarea de închidere 
a Congresului.

In sală răsună minute în șir ovații 
și urale. Se strigă: Trăiască Parti
dul Muncitoresc Romîn I Trăiască Co
mitetul Central al partidului I Tră
iască unitatea țărilor lagărului socia
list! Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale 1 ,

întreaga asistență intonează Inter
naționala- 0 • li'U.-

1. Alexe Eugen
2. Bayerle losif
3. Biajovici Petre
4. Bobu Emil
5. Cazacu Virgil
6. Cincă Elvira
7. Cioară Gheorghe
8. Ciocan Maria
9. Constantin Ion

10. Dindere Gheorghe
11. Drăgan Constantin
12. Fulger Cornel
13. Gheorghiu Dumitru
14. Gheorghiu Nicolae
15. Golea Petre

16. lonescu Manea
17. lonescu Vasile
18. lonițâ Ion
19. Lăzărescu Constantin
20. Leica Adam
21. Levente Mihail
22. Lixandru Vasile
23. Malinschi Vasile
24. Marinescu Teodor
25. Mateescu Vasile
26. Nădejde Costin
27. Păcuraru Andrei
28. Petre Nicolae
29. Predescu Ion
30. Vijoli Aurel
31. Zaharescu Barbu

Membrii Comisiei Centrale de Revizie
Alexe Nicolae ; Ardeleanu 

losif ; Cristescu Dumitru ; Du
ma Aurel ; lonescu Marin Flo- 
rea ; lonescu Gheorghe ; Mă
nescu Radu ; Mărcuș Ion ; Ma- 

<u$i .Gheorghe ; Matei Ștefan ;

Mujic Mihai ; Nițulescu Stelian • 
Pîrvulescu Constantin ; Ro
man Nicolae ; Stoianovici An
ton ; Uglar losif; Ungurașu 
Gheorghe ; Vas La’dislau ; wi- 
drașcu Gheorghe ; Vrabie As-* 
pazia ; Zahar.ia Țănase.,

nivel.de


Recepție cu prilejul 
încheierii lucrărilor

Congresului al Ill-lea al P.M.R.
In seara zilei de 25 iunie la Pala

tul Republicii a avut loc recepția 
dată de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu prilejul 
încheierii lucrărilor celui de al III-lea 
Congres al P.M.R.

La recepție au participat tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lâjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
•Janos Fazekaș, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, dele
gați și invitați la Congres.

Au luat parte conducători și mem
bri ai delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești participante la 
cel de al III-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Au participat de asemenea șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și reprezentanți ai 
presei romîae și străine.

In timpul recepției, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit ur
mătorul toast •

Draci tovarăși.

Toți cei care am participat la lu
crările celui de al III-lea Congres al 
partidului sin tem pătrunși de con
știința că am luat parte Ia un eve
niment istoric de însemnătate deose
bită oare a deschis poporului romîn, 
patriei noastre socialiste, noi pers
pective luminoase.

Dați-mi voie, tovarăși, să ridic pa
harul în cinstea eroicei clase munci
toare, a țărănimii și a intelectuali
tății noastre, a tuturor acelor a că
ror muncă plină de abnegație și e- 
nergie creatoare a făurit în țara noa
stră baza economică a socialismului 
și stă chezășie victoriei depline a 
mărețului program adoptat de Con
gres pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste ;

în cinstea partidului nostru drag 
care, călăuzit de ideile atotbiruitoarei 
învățături marxist-leniniste, conduce 
cu pricepere și fermitate poporul mun
citor spre înfăptuirea celor mai înalte 
năzuințe de dezvoltare materială și 
spirituală, de progres social;

în cinstea delegaților la Congresul 

partidului și a activului partidului 
nostru, a tuturor membrilor de par
tid care, cu devotament și înalt spi
rit de răspundere, își consacră toate 
forțele aplicării neabătute a politicii 
partidului.

Să ridicăm paharul, tovarăși, pen
tru partidele comuniste frățești și pen
tru reprezentanții lor Ia Congresul 
nostru, pentru întărirea continuă a 
lagărului țărilor socialiste, pentru 
unitatea și coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
pentru triumful principiului leninist 
al coexistenței pașnice între statele 
cu orînduiri sociale diferite.

Să ridicăm paharul pentru slăvitut 
Partid Comunist al Uniunii Sovieti
ce, constructor al comunismului, al 
cărui tezaur de experiență este o 
călăuză sigură pentru toate partidele 
comuniste și muncitorești în lupta 
lor pentru pace și progres social, in 
rezolvarea problemelor teoretice și 
practice ale construcției socialismului 
și comunismului;

pentru Comitetul Central leninist al 
Partidului Comunist al Uniunii So- 
vietice și personal pentru Nikita 
Sergheevici Hrușciov, luptător perse
verent și neobosit pentru întărirea 
continuă a unității și coeziunii parti
delor comuniste și a lagărului țări
lor socialiste, pentru unirea imense
lor forțe ale păcii în lupta pentru 
destinderea încordării internaționale 
și apărarea păcii în lume.

Să ridicăm paharul pentru înfăp
tuirea cu succes ă istoricelor hotărîri 
ale celui de al III-lea Congres aii 
Partidului Muncitoresc Romîn, pen
tru noile victorii ale poporului nostru.

Să trăiți, tovarăși f

Tovarășul N. S. Hrușciov a toastat 
pentru politica de pace a țărilor so
cialiste, pentru triumful învățăturii 
marxist-leniniste, pentru victoria țari
lor socialiste în lupta pentru socia
lism și comunism, pentru muncitorii, 
țăranii, intelectualii și întregul popor 
romîn, pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare a poporului, 
pentru primul secretar al Comitetului 
Central al partidului, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiit-Dej.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- Prim-secretar al C.C. al P.M.R. a fost ales în una 
mîn, ales de cel de al III-lea Congres al partidului, 
s-a întrunit în ședință plenară în dimineața zilei 
de 25 iunie.

Plenara a ales în unanimitate Biroul Politic al
C.C. al P.M.R. și Secretariatul C.C. al P.M.R.

Membrii Biroului Politic al G C« 
al P« M« R,

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Chivu Stoica
Gheorghe Apostol
Emil Bodnăraș
Petre Borilă
Nicolae Ceaușescu
Alexandru Drăghici
Ion Gheorghe Maurer
Alexandru Moghioroș

Membrii supleanți ai Biroului Politic

Dumitru Coliu
Leonte Răutu
Leontin Sălăjan
Ștefan Voitec

Manifestări cultural-artistice închinate Congresului
Ai zilele desfășurării lucrărilor ce

lui de al III-lea Congres al partidului, 
zeci de mii de oameni ai muncii din 
satele și orașele regiunii Iași au par
ticipai la cele peste 600 de manifestări 
artistice prezentate de artiștii amatori 
din întreprinderi, instituții, G.A.S.-uri, 
SM.T.-uri, de pe Ungă căminele cul
turale și casele raionale de cultură.

Corurile, dansurile, recitările, pie
sele care au alcătuit programele aces
tor manifestări au reflectat viața nouă, 
tot mai frumoasă, pe care o trăiesc 
oamenii muncii din patria noastră, da

torită grijii partidului. In orașele și 
satele regiunii au mai avut loc in 
aceste zile numeroase seri literare, au 
fost audiate în colectiv emisiunile sta
țiilor noastre de radio consacrate Con
gresului partidului.

*
Artiștii amatori din Tg. Mureș au 

prezentat un spectacol festiv intitulat 
„Slavă Partidului". In cadrul spec
tacolului au fost recitate poezii încli
nate partidului, s-au interpretat dan
suri romînești, maghiare și sovietice, 
cîntece de masă și revoluționare.

nimitate tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU 
DEJ.

Plenara a ales în unanimitate Comisia Contro 
lului de Partid.

Secretariatul G G al P» M. Rt

Prim-secretar al C.C. al P.M.R.
Gheorghe Gheorghiu-De.

Secretari ai C. C.
Nicolae Ceaușescu 
Mihai Dalea 
Janos Fazekas

Comisia Controlului de Partid
Președinte 
Vicepreședinte 
Membrii

Dumitru Coliu
. Ion Vințe

Cornel Onescu 
Gheorghe Arsene 
Ion Guran 
losif Mogoș 
Ștefan Duduman

Ședinfa Comisiei Centrale de Reviz'
Ih dimineața zilei de 25 iunie a avut loc ședințe 

de constituire a Comisiei Centrale de Revizie. C; 
președinte al Comisiei Centrale de Revizie a fos 
ales tovarășul Constantin Pîrvulescu.

Im Hunedoara, intr-una din sălih 
clubului nou, s-a deschis o expoziții 
cu fotografii, panouri și grafice cari 
înfățișează marile construcții indus 
triale și spcial-culturale ridicate îr 
centrul siderurgic Hunedoara în peri 
oada dintre cele două congrese ah 
oartidului, precum și alte realizâr 
obținute de oamenii muncii din a- 
ceastă localitate. întreprinderea regio 
nală cinematografică a organizat în 
toate orașele din regiune cicluri di 
filme romînești cu „Pagini de vitejie" 
„Valurile Dunării", „Desfășurarea" 
„Erupția" și altele.

( Agerpres)

Marele miting al oamenilor muncii 
din Capitala

Sîmbătă după-amiază pe stadionul „23 August" a avut loc 
marele miting al oamenilor muncii din Capitală organizat 
cu prilejul încheierii lucrărilor celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Freamătul mulțimii de zeci de mii de oameni, stegulețele 
roșii și tricolore, cîntecele ce răsună, tinerii îmbrăcați în 
costume naționale, sportivii, gărzile muncitorești aliniate — 
totul dă un aspect sărbătoresc stadionului.

Salutați cu aplauze furtunoase și urale, în tribuna centrală 
iau loc conducătorii partidului nostru și delegațiile parti
delor comuniste și muncitorești care au participat la lucră
rile celui de al III-lea Congres al P.M.R.

Marea, mulțime ovaționează îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Participanții la miting salută cu căldură pe reprezen
tanții partidelor frățești.

Mitingul este deschis de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Primit cu ovații și urale, ia cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In repetate rînduri cuvîntarea este subli
niată de puternice aplauze și urale. La sfîrșitul cuvîntării 
se aclamă îndelung pentru partid, conducătorul încercat al 
poporului în lupta pentru socialism și pace.

Cu puternice aclamații întîmpină participanții la miting pe 
tovarășul N. S. Hrușciov, care vine la tribună pentru a-și 
rosti cuvîntarea. Zecile de mii de participanți la miting ma
nifestează îndelung pentru puternicul lagăr al țărilor so
cialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru prietenia 
de nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul sovietic.

Iau cuvîntul apoi tovarășii Leo Figueres, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Francez, Itaru Yo- 
nehara, membru al Secretariatului Comitetului Central al 

Partidului Comunist din Japonia, Arturo Colombi, membru 
al Conducerii Partidului Comunist Italian, Aii Yaia, secretai 
general al Partidului Comunist din Maroc, și Kalcines Ra
mon membru supleant al Biroului Executiv al Comitetului 
Național al Partidului Socialist Popular din Cuba.

Cuvîntările reprezentanților partidelor frățești din Franța 
Japonia, Italia, Maroc și Cuba sînt primite cu puternice 
aplauze și urale. Cei prezenți manifestează cu căldură pen
tru unitatea și coeziunea partidelor comuniste și muncito
rești frățești, pentru pace și prietenie între popoare.

La încheierea mitingului, uralele și aclamațiile nesfîrșitc 
ale zecilor de mii de oameni ai muncii exprimă hotărîrea 
fermă a întregului popor de a înfăptui mărețele sarcini tra
sate de cel dc al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru victoria deplină a socialismului în patria 
noastră.
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Rapid București a cucerit
campionatul republican de juniori

PROGRESUL Șl DINAMO-OBOR
In ultima etapă a turului

C. C. A. a întrecut
IN FINALA CUPEI R. P. R. LA FOfBAL

Finala campionatului republican de 
juniori a dat cîștig de cauză echipei 
Rapid București, care a obținut o 
netă victorie asupra deținătoarei de 
pînă acum a titlului, U.T. Arad. Sco
rul de 4—0 (2—0), cu care au învins 
talentații juniori ai Rapidului, ex
primă fidel superioritatea manifes
tată de ei de-a lungul întregii par
tide și mai ales în repriza a două, 
atît din punct de vedere tehnic, cît 
și din punct de vedere al orientării 
în joc.

Rapid a obținut victoria prin punc
tele realizate de Băltățescu (rnin. 16,

din 11 m.), Dobre (min 43), Chiru 
(min 50 și 76). Arbitrul V- Dumi
trescu a condus satisfăcător.

RAPID (antrenor I. Urechiatu) : 
L. Lăzărescu — N. Bercescu, DAN, 
COE, M. MIHAI — St. Dinu, C. 
CIMPOCA — St. Radu, C. Dobre, 
D. CHIRU, C. DINU, GR. BALTA- 
ȚESCU.

U.T.A. (antrenor N. Dumitrescu): 
P. Necula — Gh. Tusz, A. Miculan, 
A. SIGHETE — L. KISO, I. TASCA 
— A- Matușinka, N. Sfăt, A. Roman, 
Fl. Vesa, Gh. MACAVEI.

pe Dinamo
Progresul București—Dinamo Bacău 2 0 (0 0, 0-0, 1-0)

Rapid București, noua campioană la juniori pe anul 1959—1960

CONSTANȚA 26 (prin telefon). — 
Echipa bucureșteană Progresul a reu
șit să depășească pe Dinamo Bacău 
cu 2—0 (0—0, 0—0, 1—0), după o 
partidă în care doar prelungirile s-au 
ridicat la nivelul corespunzător valorii 
ambelor formații. Echipele s-au între
cut, parcă, în execuții tehnice greșite, 
pase laterale, manifestînd, în gene
ral, o oboseală accentuată. Mai pe
riculoasă și arătînd tendințe către un 
joc colectiv, Progresul a dominat și 
dacă victoria nu i-a revenit decît în 
prelungiri aceasta s-a datorat fie for
mei bune a portarului Bucur și a ce
lor doi fundași dînamoviști, fie oca
ziilor ratate de Oaidă, Profopopescu 
și Marin. în prelungiri, mai calmi

și cu o pregătire fizică mai bună, 
bucureștenii au reușit să înscrie în 
min.' 113 prin Oaidă dintr-o acțiune 
personala, iar 5 minute mai tîrziu 
Soare a mărit scorul dintr-o acțiune 
similară: In min. 118 Țîfcovnicu ți fost 
eliminat de pe teren pentru injurii. 
Arbitrul C. lanopol (Constanța) a 
condus bine următoarele formații: 
Progresul: MINDRU-Smărăndescu I, 
CARICAȘ, SOARE-Ioniță, Măior- 
OAIDA, Smărăndescu II, Protopopsscu, 
Mafteuță, Marin. Dinamo: BUCUR- 
GIOSANU. I. LAZAR, Vătafu-Cîrna- 
ru, Țîrcovnicu-Dragoi, Radulescu, Filip, 
Ujvari. PUBLIC.

L. BRUKNER-coresp.

REZULTATE TEHNICE: Dina
mo _ C.C.A. 0—3 (0—0); Pro
gresul — Știința Cluj 3—0 (0—0): 
Constructorul — Petrolul Ploești 
22—3 (8—3); Știința București — 
C.F.R. Grîvița Roșie 11—34 (8-15); 
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 
3—3 (0—0), Știința Petroșani — 
Metalul 9—3 (3—3).

Dinamo Obor-Știința Timișoara
4-2 (1-1, 2-2, 4-2)

k luat sfîrsit și campionatul categoriei B
C.S.M.S. Iași, Știința Tim'șoara și Corvinul Hunedoara 

au ciștigat primul loc in cele trei serii

ORAȘUL STALIN 26 (prin tele
fon). — Semifinala de Cupă R.P.R. 
disputată la Orașul Stalin între Di
namo Obor și Știința Timișoara s-a 
terminat cu un rezultat oarecum sur
prinzător : dinamoviștii bucureșteni au 
învins în prelungiri cu 4—2.

Ei au deschis scorul, în min. 26, 
prin Vîlcov, care a șutat puternic 
pe lîngă Curcan. Egalarea survine 
în min. 38 : Iordăchescu înscrie
„sec" de la 20 de metri. Apoi, stu-' 
denții iau conducerea în min. 58 prin 
golul înscris la o învălmășeală de 
Manolache. Dinamoviștii nu se des
curajează, forțează jocul și egalează 
în min. 70 prin Staudt. Ei domină în 
continuare, dar nu reușesc să marche
ze.

In primul minut din „prelungiri" 
Manolache simulează o lovire și ar
bitrul Aure] Iftimie îl elimină pe OI- 
teanu. Fotbaliștii bucureșteni string 
rîndurile și trec la atac. In min. 100 
Selimesi fuge pe extremă și trage 
puternic pe sus. Curcan nu poate re
ține balonul și... 3—2. Patru minute 
mai tîrziu Niculescu, pus în poziție 
de șut de Staudt, majorează scorul 
la 4—2.

DINAMO OBOR : Datcu — Buze- 
șan, Gross, Oiteanu — Stoica, Ște
fan — Buzatu Niculescu, Staudt. Vîl
cov, Selimesi. ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
Curcan — Codreanu, Turcan, Barcu 
•—■ Cojereanu, Tănase — Gîrleanu, 
Igna, Manolache, l.ereter, Iordăchescu 
(C. GRUIA, coresp. regional)

SERIA I
Unirea Focșani — Dinamo Galați 

amînat
Foresta Fălticeni — Unirea Iași 

2-1 (1-1)
..CiS.M. Rădăuți — Prahova Ploești

1-1 (0-1)
Rulmentul Bîrlad — Gloria Bistrița

4-0 (3-0)
Știința București — Dinamo Su

ceava 4-0 (2-0)
C.SM.S. Iași — S.N.M. Constanța 

4-1 (3-0)
Victoria Buzău —. C.F.R. Pașcani

3-1 (2-1)

CLASAMENTUL
1. Știința Timiș, (1) 25 16 4 5 53:18 36
2. Dinamo Obor (2) 25 13 6 6 42:31 32
3. Dinamo Pitești (3) 25 13 5 7 48:34 31
4. Poiana Cîmp. (6) 26 11 6 9 29:29 28
5. C.F.R. Timiș. (4) 26 11 5 10 45:34 27
6. Metalul Tîrg. (7) 26 12 3 11 45:39 27
7. Flacăra Moreni (5) 25 13 1 11 39:46 27
8. C.S. Craiova (10) 26 10 6 10 33:46 26
9. Metalul Buc. (9) 26 11 3 12 35:40 25

10. Șt. Craiova (8) 26 10 4 12 33:29 24
11. C.S.M. Reșița (11) 26 10 3 13 51:40 23
12. Drubeta T. Sev. (12) 26 8 5 13 39:54 21
13. Met. O. Roșu (13) 26 7 5 14 32:54 19
14. Carpați Sinaia (14) 26 5 4 17 26:56 14

Meciurile restanțe Știința Timișoa-
ra-—Dinamo Pitești și Flacăra Mo-
reni—Dinamo Obor se vor disputa în
ziua de 30 iunie

SERIA A III-A

-------- ița : I! ț-H ==-----

Rapid a învins Știința București 
în campionatul feminin

• Derbiul ultimei etape a turului, 
întîlnirea dintre Dinamo și C.C.A., a 
infirmat așteptările: jocului deschis, 
spectaculos, în spiritul adevăratului 
rugbi, cele două echipe i-au preferat 
unul confuz, de uzură, anost, fără 
orizont. O abundență de greșeli ele
mentare (transmiteri defectuoase, ezi
tări la prinderea baloanelor, plasament 
greșit, o slabă viteză de execuție) 
ne-a făcut deseori să ne întrebăm, dacă 
în fața noastră evoluează, într-adevăr, 
două echipe fruntașe ale rugbiului nos
tru... N-am văzut la lucru decît în 
ultimele 10 minute, linia de trei sfer
turi dinamovistă — una dintre cele 
mai redutabile din țară; nu ne-a mul
țumit acțiunile înaintării militare, ieri 
greoaie, parcă obosită; n-am înțeles 
nici „tactica" celor două echipe de a 
scoate pînă la refuz baloane în tușe 
după cum ne-a surprins faptul că o 
serie de jucători experimentați n-au 
știut să găsească „găuri" în dispozi
tivul de apărare advers, plasîndti-se 
cu precădere acolo unde era terenul 
mai aglomerat !?...

Așadar, o partidă sub orice critică, 
la un nivel care trebuie să dea de 
pîndit antrenorilor celor două echipe 
și care constituie o lipsă de respect 
pentru spectatori.

C.C.A. și-a asigurat victoria prin 
încercarea realizată de Ciobănel (mi
nutul 44) și pe care Penciu n-a reușit 
s-o transforme. (T. ST.).

* In partida cu Știința Cluj, Progre
sul a cîștigat majoritatea baloanelorin 
grămadă, a dominat mai mult și în 
general a cîștigat pe merit. Clujenii 
au făcut o partidă slabă. Apărarea 
a jucat dezorganizat și nu a placat 
decisiv. Echipa gazdă și-a asigurat 
victoria prin Declesis (min. 42) care 
transformă o lovitură de pedeapsă la 
un ofsaid comis de Gherasim. (D.C.)

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. Iași (1) 26 19 4 3 79:24 42
2. Dinamo Galați (2) 25 17 2 6 57:32 36
3. Prahova Ploești (4) 26 8 11 7 50:39 27
4. Dinamo Suceava (3) 26 10 7 9 40:41 27
5. Știința Buc. (9) 2G 10 5 11 51:38 25
6. S.N.M. C-tanța (5) 26 9 7 10 36:40 25
7. Foresta Fălt. (10) 26 9 7 10 32:47 25
8. Unirea Iași (6) 26 9 6 11 34:34 24
9. Gloria Bist. (7) 26 9 6 11 33:36 24

10. C.F.R. Pașcani (8) 26 9 6 11 30:34 24
11. Rul. Bîrlad (12) 26 10 4 12 31:49 24
12. Unirea Focșani (11) 25 6 10 9 29:45 22
13. Vict. Buzău (13) 26 7 7 12 32:41 21
14. C.S.M. Rădăuți(14) 26 6 4 16 26:60 16

SERIA A II-A

A.M-E.F.A. Arad — Corvinul Hu
nedoara 4-4 (1-4)

C.S. Tg. Mureș — C.S.M. Baia 
Mare 2-3 (0-2)

Industria Sîrmei C. Turzii—CF.R, 
Cluj 2-0 (0-0)

A.S.A. Sibiu—C.F.R. Arad 2-0 (0-0)
Rapid Cluj—C.S. Oradea 2-0 (0-0)
Chimia Făgăraș — Recolta Cărei 

5-0 (3-0)
Gaz Metan Mediaș—Tractorul Ora

șul Stalin 1-1 (1-0)

Metalul Tîrgoviste—Știința Craiova
1-0 (0-0)

’C.S.M, Reșița — C.F-R. Timișoara 
3-0 (2-0)

C.S. Craiova — Drubeta Tunnu Se
verin 3-2 (1-0)

Metalul Oțelul Roșu — Metalul 
București 0-0

Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina- 
1-2 (1-1)

CLASAMENTUL
1. Corvinul (1) 26 14 9 3 59:26 37
2. C.S.M. B. Maire (2) 26 15 G 5 53:24 36
3. C.S. Oradea (3) 26 14 5 7 43:27 33
4. Ind. Sîrmei (5) 26 9 9 8 41:34 27
5. Recolta (4) 26 10 7 9 35:40 27
6. A.S.A. (6) 26 7 12 7 35:31 26
7. Rapid (8) 26 9 8 9 32:35 26
8. C.F.R. Cluj (7) 26 11 2 13 33:36 24
9. A.M.EF.A. (9) 26 9 5 12 26:33 23

10. Chimia (12) 26 10 3 13 35:47 23
11. Gaz Metan. (10) 26 7 9 10 25:42 23
12. Tractorul (11) 26 6 10 10 27:28 22
13. C.F.R. Arad (13) 23 8 4 14 23:35 20
14. C.S. Tg. Mureș (14) 26 7 3 16 21:50 17

Ieri, o restanță in categoria A

Petrolul—U. T. A. 1-1 (0-1)

Victoria repurtată de Rapid asupra 
Științei Buc. cu scorul de 44:37 (27— 
22), într-un meci aproape hotărîtor 
pentru titlul de campioană, este me
ritată. Avînd în Anca Racoviță și 
Cornelia Gheorghe două bune rea
lizatoare, echipa feroviară și-a asf- 
gurat încă din primele minute un 
prețios avantaj (min. 6: 11—3), care 
ii permite să joace mai relaxat în 
continuare, să aibă inițiativa în cea 
mai mare parte a timpului. Baschet
balistele de la Rapid s-au impus în 
prima repriză datorită unui joc mal 
omogen, cu acțiuni iuți și în special 
prin pătrunderi reușite sub coșul ad
vers (Ivanovici și Sidea) sau arun
cări precise de la semidistanță. Ast
fel, scorul s-a menținut mereu favo
rabil învingătoarelor: min. 10: 19—8 
min. 12: 22—11, min. 15: 24—15,
min. 17: 24—20 (cea mai mică dife
rență din repriză) și min. 18: 27—22.

In repriza secundă lucrurile s-au 
repetat, Rapidul a condus din „cap 
în cap", dar a slăbit puțin alura că-: 
tre final: min. 20: 31—25, min. 23: 
36—26, min. 26 : 40—27 (cea mai 
mare diferență), min. 34: 41—37, șf 
min- 36 : 44—37. Spre sfîrșitul jocu
lui cîte trei din jucătoarele celor două 
echipe au părăsit terenul pentru cinci 
greșeli personale, reducînd astfel din

interesul întrecerii. Iată 
formațiile aliniate: Rap’d 
Buc.: Doina Lupan (2), 
Antoaneta Sidea (6), Geta 
Ivanovici (6), Anca Ra
coviță (15), Cornelia 
Gheorghe (10), Eva Fe- 
renez (5), Sanda Dumi
trescu și Mioara Răduca- 
nu. Știința Buc.: Adriana 
Florescu (2), Viorica Ni
culescu (11), Ana Hara- 
lambie (4), Teodora Pre- 
descu (4), Emilia Todi- 
rașcu (13), Irina Rizescu 
(3), Zamrfirița Danciu și 
Valeria Armășescu.

(M. V.)

★

In celelalte partide ale 
etapei s-au înregistrat re
zultatele: Voința Buc. — 
C.S. Tg. Mureș 52—47 
(17-30)1, Știința I.C.F.- 
Voința Tg. Mureș 44—37 
(15—16), G.S. Banatul 
Timișoara — Progresul 
Buc. 48—48 (17—23),
Constructorul Buc. — Ști
ința Cluj 51—27 (24—11).

Fază din intilnirea Rapid —: Știința București 
Foto : H. Nandy

PLOEȘTI 26 (prin telefon). Petro
lul și U.T.A, s-au complăcut într-un 
joc de uztfră, care în repriza a doua 
a devenit nervos. Aceasta datorită 
înaintașilor ploeșteni și în special a- 
părătorilor echipei oaspe. De altfel, 
arbitrul M. Popa care a condus co
rect și autoritar întîlnirea, a eliminat 
din joc pc Neamțu (min. 69) pentru 
că l-a lovit intenționat pe Badea, și 
pc portarul Coma» (min. 76), care l-a 
lovit pe Dridea.

în repriza I, Petrolul a dominat te
ritorial, dar nu a reușit* să concreti
zeze, ratînd ocazii clare prin Dridea 
(min. 30) șj Babone (min. 38). In 
schimb U.T.A., jucând m$i; calm și mai 
legat, a deschis scorul prin* Pop (min. 
44). In repriza a 11-a ploeștenii au 
forțat ritmul creînd ocaz’i de gol, ra
tate de Badea, Babone și Dridea. E- 
galarea a survenit în minutul 79, în

timp ce U. T.A. juca în 9 oameni : 
după nn schimb de pase între Ba
bone și Dridea, ultimul a înscris în 
poarta apărată de... Țîriea. PETRO
LUL: Sfetcu .— Neacsu, Fronea, Flo- 
rea — MARIN MARCEL, D. MUN- 
TEANU. — ZAHAR IA, Badea, (Tabar- 
cea), Dridea, TABAROEA (Badea), Ba
bone. U.T.A.: Ooman (Țîriea) — 
Sziics, BAOUȚ, Izghireanu — GÂPAȘ, 
Neamțu — Pop, Țîriea, Petschovschi, 
Floruț, Tăucean.

F. ALBU corespondent
★

In urma acestui rezultat, Petrolul a 
ocupat locul 3, la egalitate de puncte 
(24) cu Farul, Știința și Dinamo Ba
cău, dar cu un golaveraj mai bun. 
U.T.A. a trecut pe locul 7, cu 22 de 
puncte, înaintea echipei Dinamo Bucu
rești (21 puncie).

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul PRONOSPORT nr.
26 din 26 iunie 1960 :
I. R.P. Polonă (A)-R.p. Bulgaria (A) 1
II. R.P. Bulgaria (B)-R.P. Polonă (B) X
III. Petrolul-U.T.A. (cat. A) X
IV. C.S. Tg. Mureș—C.S.M. Bala Mare

(cat. B) 2
V. A.M.E.F.A.-Corv. Hunedoara .

(cat. B) X
VI. Chimia Făgăraș — Recolta Cărei

(cat. B) 1
VII. Gaz. Metan Mediaș—Tract. Or.

Stalin (cat. B) X
VIII. Unirea Focșani — Dinamo Ga

lați (cat. B) anulat
IX. Rulmentul Bîrlad-Gloria Bistrița

(cat. B) 1
X. Victoria Buzău —. C.F.R. Pașcani

(cat. B) 1
XI. Met. O. Roșu — Metalul Buc.

(cat. B) X
XII. Met. Tirgoviște—Știința Craiova

(cat. B) 1

practicabil. Toate variantele primes? 
pronostic exact la acest meci.

Variante depuse : aproximativ 480.000.
PROGRAMUL CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOSPORT DIN 3 IULIE 1960 
CONCURSUL Nr. 27

I. Progresul Buc. — Dinamo Obor (fi
nala Cupei R.P.R.)

VII. Partizan Belgrad (R.P.F.l.)-SIo- 
van. Brat. (R. Ceh.) — C.E.C. —

vin. Spartak Trnava (R. Ceh.)—Roma 
(Italia) - C.E.C. -

IX. Palermo (Italia)—Diosgyor (R.P.U.)

X. ' Bariik Ostrava (R. Ceh.)- O.F.K. 
Beograd (R.P.F.I.) - C;E.C. -

XI. Wlenner S.K. (Austria) — Dukla 
Praga (R. Ceh.) — C.E.C. —

XII. Sarajevo (R.P.F.I.) - M.T.K.
(R.P.U.) - C.E.C. -

Concursul special Pronosport benefi
ciază de un fond suplimentar de pre
mii in valoare de 500.000 lei. 300.000 lei 
este fondul special afectat concursului 
Mxc’nl iar 200.000 Iei reprezinlă fondul 
suplimentar acordat concursurilor Pro
nosport din luna iulie, concursuri caro 
incep cu cel de duminică.

Meciul VIII (Unirea Focșani—Dinamo 
Galați) a fost anulat, întrucît partida 
nu s-a disputat din cauza terenului im

H Ujpest (R.P.U.)-Florenilna (Italia)
- C.E.C. -

III. Tatabanya (R.P.U.)—Ruda Hvezaa 
Brat. (R.. Ceh.) - C.E.C. -

IV Viena (Austria) — Vasas (R.P.U.)
- C.E.C. -

V. Bologna (Italia) — Hajduk Spilt 
(R.P.F.I.) - C.E.C. -

VI. Udinese (Italia) — F. C Austria
- C.E.C. -

Ultimele zile în care mai puleii ruin- 
păra buletine abonament la Pi-onoex- 
pres. Ele vă oferă pogiiliitatea să ju- 
ca(i .-csleași numere la toate concursu
rile Fionoexpres dintr-o lună.



Gabriel Moiceanii învingător 
in ultima cursă a concursului 
ciclist internațional de la Sofia

SOFIA 26 (prin telefon de Ia co
respondentul nostru). Duminică di
mineață, pe șoselele din jurul Par
cului Libertății din capitala R.P. Bul
garia s-a desfășurat ultima cursă 
(pe circuit) a concursului internațio
nal. la care au participat cicliști din 
'loturile olimpice ale R.P. Polone, 
R.P. Romine, R.P.F. Iugoslavia și 
cei mai buni rutieri ai țării gazde.

Reprezentantul R.P.R. Gabriel Moi- 
ceanu și-a înscris o nouă victorie în 
palmares reușind să sosească primul, 
după parcurgerea celor 125 km. în
vingătorul a fost cronometrat în 3 
h 28:20,0 (125 km, 16 ture). Același 
timp l-au înregistrat Traikov 
(T.D.N.A.), Neicev (Burgas), Vuko- 
vici, Jirovnic, Lcvacici (toți trei din 
echipa Iugoslaviei). Ceilalți alergă
tori romîni au sosit după cum ur
mează: A. Șelaru (loc. 13) 3 h 28:58,0, 
Gh. Calcișcă (loc. 20) 3 h 29:27,0, 
Gh. Radulescu (loc. 2-4) 3 h 31:25.0. 
Ultimul a spart cu 2 km înaintea so
sirii. Au abandonat 15 cicliști, prin
tre care și Ion Cosma, care au spart 
sau au avut defecțiuni mecanice.

TOMA 11.R ISTOV

Noi succese 
ale harubaliștilor romîni 

in Japonia
TOKIO (Agerpres). — Selecționata 

masculină de handbal a orașului 
București a susținut alte două jocuri 
în compania unor puternice echipe 
japoneze. Sîmbătă întîlnind selecțio
nata provinciei Aiichi, handbaliștii 
romîni au cules o prețioasă victorie, 
cu scorul de 23—15 (16—5). Ieri,
echipa Bucureștiului a evoluat în 
compania selecționatei universității 
Kwansei, de care a dispus cu sco
rul de 19—11 (9—4). După cum sub
liniază corespondentul agenției U.P.I., 
handbaliștii bucureșteni au impresio
nat din nou prin jocul lor excelent 
și precizia șuturilor la poartă.

Mîine seară, pe stadionul Republicii,

Întîlnirea de box
R, P. Romînă-R. S. S. Ucraina

Amatorii de spectacole pugilistice au 
prilejul să asiste mîine seară la întîl
nirea internațională de box dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și 
R.S.S. Ucraina. Meciurile vor avea loc 
începînd de la ora 19,30 pe ringul 
instalat în „potcoava" stadionului 
Republicii.

Pentru această întîlnire, sovieticii au

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ 
A TĂRII NOASTRE 

ÎNVINGĂTOARE ÎN ITALIA
Sîmbătă și Duminică, la Milano, 

echipa noastră feminină de gimnastică 
a susținut o întîlnire cu reprezentati
va Italici. La capătul unei dispute 
strînse, formația țării noastre a învins,, 
totalizîrid 371,65 puncte față de 369,30 
puncte cît a realizat echipa gazdă. 
Individual, atît Ia exercițiile impuse 
cît și la cele liber alese, gimnaste.le 
R.P. Romîne s-au dovedit superioare, 
la toate aparatele.

John Thomas a stabilit 
un nou record mondial la săritura 

in înălțime: 2,184 m
NEW YORK (Agerpres). — La Ba

kersfield se desfășoară campionatele de 
atletism ale S.U.A. In prima zi a în
trecerilor, atletul de culoare John 
Thomas a stabilit un nou record mon
dial la săritura în înălțime cu o per
formanță de 2.184 m. El a înregis
trat acest , rezultat din a doua încer
care. Alte- rezultate: 200 m: Norton 
20,8; tripllisalt: Jra Davis 16,16 m; 
1500 m: Grelle 3:42,7; disc: Oerter 
59,06 m.• a -

I. P. Miiă-Frania 101 la Horele loiiiei
— Olga Szabo a cîștigat turneul individual —
Echipa feminină de scrimă a țării 

noastre a repurtat sîmbătă o frumoasă 
victorie în fața reprezentativei Fran
ței: 10—6. începutul întîlnirii nu lăsa 
să se vadă însă o victorie atît de 
comodă. După primele 4 asalturi, re
zultatul era favorabil oaspetelor: 
3—1. Apoi, formația noastră a refă
cut, a luat conducerea și a cîștigat 
clar. Concluzia acestei victorii este 
foarte îmbucurătoare, și ea se referă 
la forma bună manifestată de echipa 
noastră, la faptul că ea a încăput să 
se omogenizeze, să lupte cu multă 
încredere în forțele pe care lâ are, să de
pășească momentele critice. Este după 

Una 
fete

dintre cele mai
R.P.R. — Franța

Veronnet, pe

spectaculoase partide din cadrul întîlnirii de floretă 
au furnizat-o trăgătoarele Maria Vicol și Regine 

care le vedeți în fotografia de față
Foto: B. Ciobanu

pararea noastră cea mai bună reali
zare a colectivului de antrenori, care 
nu trebuie să se oprească aici, ci să 
continue să insufle trăgătoarelor a- 
ceeași încredere în posibilitățile lor. 
Cea mai bună sportivă a întregii în- 
tîlniri a fost din nou Olga Szabo 
care în meciul pe echipe și-a depășit 
toate adversarele. Apoi, Maria Vicol, 
Eugenia Mateianu — în revenire de 
formă. Mai slab a evoluat Ecatcrina 
Lazăr, care n-a realizat decît o victo
rie. De la oaspete, am remarcat pe 
K. Delbarre și R. Garihle. Iată victo
riile realizate de fiecare trăgătoare: 
R.P. ROMINA: Olga Szabo 4; Ma
ria Vicol 3; Eugenia Mateianu 2; E- 
caterina Lazăr 1; FRANȚA: K. Del
barre 2: R. Garihle 2; M. Le Roux 1; 
R. Veronnet 1.

Turneul individual a fost dominat 

deplasat o echipă puternică formată din 
zțce maeștri ai sportului, dintre care 
șapte sînt campioni ai R.S.S. Ucraina. 
Pugiliștii ucraineni sînt însoțiți de doi 
antrenori : Mihail Romanenco — pro
fesor la Institutul de Cultură Fizică din 
Kiev — și maestrul sportului Vasile 
Schkoda, fost de 5 ori campion al 
R.S.S. Ucraina. Cel mai tînăr boxer 
din echipa oaspeților este „cocoșul” V. 
Bendalovski, care are 20 de ani. Ve
teranul echipei este „greul" I. Volodin. 
El și-a sărbătorit a 29-a aniversare 
lunea trecută, în timp ce călătorea cu 
trenul spre București.

Discutînd cu antrenorul Schkoda des
pre întîlnirea de mîine seară, el ne-a 
spus printre altele: „Noi vedem în 
boxerii romîni adversari foarte puter
nici. Nu ani uitai că la Jocurile Olim
pice de la Melbourne ei au cîștigat trei 
medalii, Sportivii noștri sînt bine pre
gătiți și nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a face meciuri frumoase și. a 
.obține un rezultat cit mai bun. In 
privința pronosticurilor, ne abținem.” 

Antrenorul echipei noastre, Ion Popa, 
ia fost tot atît de reținut atunci cînd 
i-ani cerut să ne dea un pronostic: 
„Bineînțeles că doresc din toată inima 
să cîștigăm. Totuși, n-aș putea să spun 
.care dintre cele două echipe va ieși 
victorioasă din această întrecere. Re
prezentativa oaspe cuprinde elemente 
valoroase, așa că rezultatul întîlnirii 
îl vom cunoaște abia după meciuri”.

Majoritatea boxerilor care alcătuiesc 
echipa noastră fac parte din lotul 
olimpic. întîlnirea cu boxerii ucraineni 
poate fi considerată deci ca un exa
men înaintea J. O. de la Roma. Iată 
formațiile celor două echipe : R, S. S. 
Ucraineană: Muha, Bendalovski, Aziz- 
baev, Pisnîi, Dehterov, Vainștein ,Muh- 
linin, Nalivaev, Diomin și Volodin. 
R. P. R.: Dobrescu, Puiu, Cișmaș, Mi- 
halic, Marcu, Neagu, Șerbu, Monea, 
Negrea și Mariuțan. 

tot de Olga Szabo, care, în finală a 
pierdut un singur asalt, la Le Roux. 
Mai trebuie subliniată comportarea 
Măriei Vicol, Ecaterinei Lazăr și a ti
nerei Ana Ene. Aceasta din urmă s-a 
calificat în finală unde a avut o evo
luție foarte bună. Le Roux s-a im
pus în turneul final mai mult decît în 
meciul pe echipe. Garihle și Veronnet 
—_ celelalte două trăgătoare din e- 
chfpa Franței calificate în finala tur
neului individual — ati avut o evolu
ție modestă. De altfel, trebuie preci
zat că finala turneului individual a 
fost tot timpul la discreția reprezen
tantelor R.P. Romîne.

lată clasamentul: 1. Olga Szabo 6 

v; 2. Maria Vicol 4 v.; 3. M, Le Roux 
4 v.; 4. Ecaterina Lazăr 4 v.; 5. Ana 
Ene 4 v.; 6. Eugenia Mateianu 3 v.;
7. R. Garihle 2 vj 8. R. Veronnet 
1 v.

— e. m. —

Două recorduri mondiale 
în concursul atletic de la. Tuia,
© La Tula a început meciul dintre 

selecționatele de atletism ale R.S.F.S.R. 
și R.P. Polone. Cu acest prilej au 
fost înregistrate două noi recorduri 
mondiale și o serie de rezultate remar
cabile: pentatlon: Irina Press
(R.S.F.S.R.) 4959 p. (nou record mon
dial); 3000 m obstacole: Krziszko- 
wiak (P.) 8:31,4 (nou record mon
dial); triplusalt: Schmidt (P.) 16,51 m 
(cea mai bună performanță mon
dială din acest an). Alte rezultate: 
100 m: Foik (P.), Ozolin (R.S.F.S.R.) 
10,4; 800 m: Bulicev (R.S.F.S.R.)
1:48,7; 5000 m: Krziszkowiak (P.) 
13:50,6; 100 mg.: Mihailov (R.S.F.S.R.) 
13,8 sec.; înălțime: Bolșov (R.S.F.S.R.) 
2,07 m; prăjină: Krasovskis (R.S.F.S.R.) 
4,55 m; disc: Piatkowski (P.) 56,27 
m; suliță: Sidlo (P.) 75,80; ștafeta 
4x100 m: R.SlF.S.R, '10,6 sec. (Ager
pres).

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Kiev, sprinterul ucrai-

La fotbal

Polonia—Bulgaria 4-0 (2-0)
La Chorzow, selecționata de fotbal 

a R.P. Polone a obținut o victorie 
categorică în fața echipei R.P. Bul
garia cîștigînd cu scorul de 4—0. De 
remarcat că trei din cele patru goluri 
ale învingătorilor au fost marcate 
de... fotbaliștii bulgari, în proprie 
poartă I

Canotoarele Clubului sportiv școlar București 
au avut o comportare frumoasă Ia „Regata Bled“
BLED 26 (prin telefon). Duminică 

s-a desfășurat în localitate (pe bur
niță și un vînt ușor, lateral) tra
diționalul concurs internațional de 
canotaj academic, la care au par
ticipat și două echipaje feminine 
ale Clubului sportiv școlar Bucu
rești. Deși au avut adversare cu o 
experiență competițională mult mai 
bogată, junioarele noastre s-au stră
duit să se comporte cît mai frumos, 
să Obțină locuri cît mai bune în 
clasamentele curselor respective. Ast
fel. "la> schif simplu; Dumitra Miha- 
lachg Țnregistrînd timpul de 4:04,8

Deși a fost ’nv'nsă de R«pid cu 3-1

T. S. K. A. Moscova a ciștigat prima ediție 
a „Cupei Campionilor Europeni" la volei

In aplauzele furtunoase ale publi
cului’prezent duminică seara în sala 
Floreasca, echipa Rapid București a 
luat un „start" excelent în partida cu 
echipa moscovită T.S.K.A., întîlnire 
care avea să decidă cîștigătoarea pri
mei ediții a „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la volei. Atacurile fulgerătoa
re ale lui Plocon și Nicoiau, ambiția 
uimitoare cu care rapidiștii luptau pen
tru fiecare minge an făcut adesea 
„mat" valoroasa echipă adversă în 
care evoluau tocători de talia lui 
Cesnokov, Kovalenko, Mondzelevski și 
Fasahov. Și scorul s-a menținut tot 
timpul în avantajul echipei ’ noastre: 
5—2, 7—3, 9—5, 10-6, 12—7 și final
mente 15—8.

Speranțele unei victorii a Rapidului, 
care să remonteze avantajul luat de 
T.S.K.A. în întîlnirea de la Moscova, 
începuseră să se înfiripeze. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît și îti setul 
doi campionii noștri au luat de la 
început conducerea: 5—2. Cîteva gre
șeli ale lui Ponova și Plocon au per
mis însă formației sovietice să ega
leze la 6—6. Aici — după părerea 
noastră — s-a decis soarta finalei. 
O serie de greșeli ale arbitrului M.

A începui concursul international 
de fir de la Leipzig

LEIPZIG 26 (prin telefon).
Concursul internațional de tir la 
care participă loturile olimpice ale 
R. D. Germane, R. P. Romîne și 
R. P. Bulgaria, a început cu pro
bele de pistol precizie și armă li
beră calibru redus 60 focuri culcat.

Cu toate că vremea a fost exce
lentă în prima zi de concurs, atît 
la pistol precizie cît și la armă 60 
focuri culcat, rezultatele sportivilor.

nean Leonid Barteniev a fost crono
metrat pe 100 in cu 10,2 sec. 
timp care reprezintă un nou record 
al U.R.S.S. la această probă.

Concursul atletic international 
de la Budapesta

BUDAPESTA 26 ("prin telefon). Pe 
stadionul popular din Budapesta s-a 
desfășurat un important concurs in
ternațional de atletism. Cu acest pri
lej sportivii noștri au reușit să cuce
rească locul I în trei probe: 800 ni 
femei: 1. FI. Grecescu 2:09,1; 2. 
Saszvari (RPU) 2:09,9; 3. Kazi (RPU) 
2:10,4; 4. Brauer (RDG) 2:10,4;... 7. 
Teodorov (RPR) 2:12,9; triplu salt:
1. S. loan 15;O5; 2. Nerneth (RPU) 
14.92; înălțime femei: Iolanda Balaș 
1,72 m. Rezultatul acesta pare desi
gur surprinzător pentru evoluția din 
ultimul timp a recordmanei mondiale. 
Există însă explicații de ordin teh
nic în legătură cu acest rezultat. Din 
cauza poziției gropii de săritură Io
landa a trebuit să-și fixeze un avint 
cu 15 grade mai mic decît cel o- 
bișnuit ei. Alte rezultate; 1.500 m: 
Rozsavolgyi (RPU) 3:40,4 — cel mai 
bun rezultat mondial al anului; Ko
vacs (RPU) și Parsch (RPU) 3:41,8; 
800 m: Parsch 1:48,6; 2- Szentgali 
(RPU) 1:49,4; 3. Vamoș (RPR)
1:49,8. (cursa de 800 m s-ă desfă
șurat conform regulamentului inter
național, cu primii 120 m pe culoare);

a întrecut două concurente jugoslave 
(Davița Kolarschi — 4:08,6 și Stana 
Iorkovici — 4:20,4) fiind depășită 
doar de cunoscuta sportivă austriacă 
Eva Sika, cîștigătoare cu 3:58,2. De 
asemenea, la 4 1 rame tînărul
nostru echipaj format din Olimpia 
Bogdan, Elena Raț, Gabriela Ștefap, 
Mariana Limpede și Angela Păunescu 
s-a clasat pe locul II cu 3:49,2, după 
prima reprezentativă a R.P.F. Iu
goslavia (3:38,6) dar întrecînd net 
echipajul secund al țării gazde, care 
a realizat 3:58,0.

Menel (R.P. Polonă) au dat posibi
litate, în numai cîteva schimburi, echi
pei T.S.K.A. să ia un avantaj deci
siv (12—6), care nu a mal. putut fi 
recuperat. Oaspeții și-au adjudecat în 
cele din urmă setul cu 15—9 egalînd 
situația: 1 — 1.

Ultimele două seturi au consfințit 
superioritatea Rapidului, care s-a im
pus printr-o serie de atacuri bine 
gîndite și excelent finalizate de Ni
coiau, Plocon și Pavel. Astfel echipa 
noastră a obținut o valoroasă victorie 
in fața unei formații, în care evoluau 
5 jucători din echipa reprezentativă 
a U.R.S.S., cu scorul de 3—1 (15—8, 
9—15, 15—11, 15—11). învinsă în a- 
cest meci, T.S.K.A. a terminat totuși 
finala „Cupei Campionilor Europeni"... 
învingătoare. Și aceasta întrucît a eîș- 
tigat primul meci cu 3—0, acumulîiid 
astfel mi setaveraj mai bun.

Arbitrului M. Menel i s-au aliniat 
următoarele formații: RAPID: Ponova, 
Plocon, Nicoiau, Răducanu, Pavel, 
Drăgan-Mincev, Mnnteann; T.S.K.A.: 
Cesnokov, Fasahov, Mondzelevski, 
Burobin, Kovalenko, Scerbakov-Scli- 
niidt.

ADRIAN VAS1LIU

noștri au lost inexplicabil de slabe. 
G. Maghiar, 1. Nițu, V. Manciu și 
T. Jeglinschi au ocupat în ordine 
locurile 8, 14,-16 și 19, cu rezul
tate sub- orice critică (528, 520, 518, 
514), la diferență foarte marc de 
primul clasat, Wehle (R.D.G.). La 
armă calibru redus 60 focuri cul
cat, trăgătorii noștri au obținut — 
de asemenea — rezultate surprinză
tor de slabe: I. Sîrbu s-a clasat pe 
locul 4 cu 584 p., M. Ferecatu pe 
locul 10 cu 577 p. și N. Rotam pe 
locul 14 cu 574 p...

Rezultate: pistol precizie 60
focuri: 1. Wehle (R.D.G.) 546 p.;
2. Pisnnig (R.D.G.) 546 p. ; 3.
■Fichtner (R.D.G.) 545 p. Armă li
beră calibru redus 60 focuri cul
cat: 1. Koen ■ (R. P. Bulgaria)
589 p. ; 2. Salecker (R.D.G.) 585 p.;
3. Lesarov (R. P. Bulgaria) 584 p.

400 m : Csutoraș (RPU) 46,8 — nou 
record; 5.000 m : Grodotszki (RDG) 
13:49.2; lungime: Ter-Ovanesian
(URSS) 7,82; disc: Szecseny (RPU) 
58,0'7; ciocan : Boltovski (URSS)
66,52; Zsivotski (RPU) 64,97; greu
tate: Varju (RPU) 18,56 — nou re 
cord; Gisela Birkemeyer (RDG) a 
cîștigat 3 probe: 100 m — 11,8, 200 
m — 23,9 și 80 mg ■— 10,7.

Ultimele știri
• IN CADRUL campionatelor <je 

tenis de la Wimbledon s-au disputat 
optimile de finală: Pietrangeli (It.) — 
Frost (S.U.A.) 3—0; Mc Kay (S.U.A.) 
— T. Ulrich (Dan.) 3—0; Krishnan 
(Ind.)—Vermaak (Afr. S.) 3—2; La
ver (Aust.)—Darmon (Fr.) 3—1; Fra
ser (Aust)— Candy (Aust.) 3—0. 
S-au calificat de asemenea Lund
quist (Sued.) și Emerson (Aust.), La 
fete, tînăra jucătoare sovietică Dmi
trieva a cedat la mare luptă în fața 
primei jucătoare americane Darlene 
Hard : 7—5, 2—6, 1—6. S-au mai ca
lificat : Bueno (Br.), Truman, Hay
don și Mortimer (Ang.), Reynolds 
și Schurman (Afr. S.)-•

• PRIMELE rezultate ale turneu
lui internațional de șah de la Bue
nos Aires au furnizat o serie de sur
prize. In prima rundă Reshewski a 
pierdut la Evans, în runda a doua 
Taimanov a fost învins de Guimard 
iar în runda a treia Gligorici a fost 
întrecut de Uhlman. Alte rezultate: 
Szabo — Rosetto 1—0, Ivkov — 
Benko */2—‘/2 (r.I.), Pachman •—<
Wade 1—0, Gligorici — iWechsler 
1—0, Bazan •— Uhlman 1—01 (r.IIȚj
• IERI a fost dat startul în ce! 

de al 47-lea Tur ciclist al Franței, la 
care participă 128 concurenți. Prima 
etapă (Lille-Bruxelles. 108 km) a re
venit la sprint belgianului Schleppens, 
urmat de Hovehaers (B ) și Nencinî 
(It). De notat că în acest an nu 
participă la cursă Anquetil, Gaul, Bal-' 
dini.
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