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Sesiunea solemnă
a Marii Adunări Naționale

PARTIDUL

In timpul expunerii tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Ani douăzeci :

Puterile acordate
Străbat prin timp
Ca Argeșul prin piatră
Și apele (Un munți învolburate

Poporu^utreg 
își taie nouă vatră.».
Acestui jar

Al faptelor chezașe,
Acestui zbor
De inimi și de focuri,
E martoră mulțimea și părtașe
Acestor vremi
Ce schimbă om și locuri.
Ani douăzeci :
în stînci se schimbă timpii*
Noi știm ce vrem,

Noi știm în lume oe e :
Partidul nostru înalțăn oameni 

simpli

și Mihai Ralea care au încetat din 
viață în perioada care a trecut de la 
ultima sesiune. întreaga asistență se 
ridică în picioare.

Președintele Marii Adunări Naționale 
a spus apoi;

La sesiunea noastră consacrată ani
versării eliberării patriei și muncii 
glorioase a poporului sub conducerea 
încercată a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn participă delegații de partid și 
de stat din țările frățești care au venit 
să cinstească prin prezența lor marea 
sărbătoare națională a poporului ro
mîn; iau parfe. de asemenea, un mare 
număr de invitați din țară și de peste 
hotare.

Salutăm delegația din Uniunea So
vietică, condusă de tovarășul A. I. Mi- 
koian, membru al Prezidiului C.C al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem ai U.R.S.S.; delegația 
din R.P Chineză, condusă de tovară
șul Li Sien-nien, membru al Biroului 
.Politic a! C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
niier al Consiliului de Stat; delegația 
din R. S. Cehoslovacă, condusă de to
varășul Otakar Simunek. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernului;

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Populare Romîne s-a întrunit 
sîmbătă dimineață într-o atmosferă săr
bătorească, în sesiune solemnă consa
crată celei de a XX-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul fascist.

Tn sala Palatului R. P. Romîne se 
aflau! alături de deputați, membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernului, con
ducători ai Instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, fruntași în în
trecerea socialistă, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, cultură și arfă, zia
riști romîni și corespondenți ai presei 
străine.

La sesiune au asistat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați in R. P. Ro
mînă.

Marea sală era dominată de stema 
de stat a R. P. Romîne străjuită de 
steaguri roșii și tricolore. Dalele festive 
1944—1964 înscrise pe fundal evocă 
glorioasa aniversare pe care o cinstește 
astăzi întregul nostru popor.

Ora 10. Aplauzele puternice, îndelung 
repetate ale deputaților și invitaților 
salută apariția prezidiului. In prezidiu 
iau loc tovarășii: Gheorghe Ciheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol. Emil Bodnăraș,
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu delegația din R. P. Polonă, condusă 
Stoica. Alexandru Drăghici. Ion Gheor- 
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
'Alexandru Bîrlădeanu. Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu. Leontin Sălăjan. Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea. Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Radulescu. Constantin 
Titzu. Avram
mânu, membri ai CC. 
Consiliului de Stat și 
membrii Biroului Marii 
ționale. In prezidiu iau
de partid și de stat invitate în țara 
noastră pentru a lua parte la sărbăto
rirea celei de a XX-a 
berării patriei.

Deschizînd 
dintele Marii
rășul Ștefan Voitec, 
păstreze un moment de reculegere In 
memoria deputaților Mihai Gh. Bujor

Bunaciu, Grigore Gea- 
al P.M.R., ai 
ai guvernului. 
Adunări Na- 
loc delegațiile

aniversări a eli-

lucrările 
Adunări

sesiunii, preșe- 
Naționale, tova- 
propune să se

de tovarășul Franeiszek Waniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; delegația din R.S.'F. lugo- 

• slavia, condusă de tovarășul Lazar Koli- 
sevski, membru al Comitetului execu
tiv ai C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Comitetului 
Federativ al Uniunii Socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia; dele
gația R.P.D. Coreene, condusă de to
varășul Kirn Ir, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, prim-vice
președinte al Cabinetului de Miniștri; 
delegația din R. D. Germană, condusă 
de tovarășul Hermann Matern, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Camerei Popu
lare ; delegația din R. P. Ungară, con-

dusă de tovarășul Kallai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.G. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; delegația din R. P. Bul
garia, condusă de tovarășul general 
de armată Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniștri: 
delegația din R. P. Albania, condusă 
de tovarășul Manusk Mvftiu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri; 
delegația din Republica Cuba, condusă 
de tovarășul Secundino Guerra, mem
bru al secretariatului organizatoric al 
Partidului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba; delegația din R. P. Mon
golă. condusă de tovarășul D. Mo- 
lotniamt, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; delegația din 
R. D. Vietnam, condusă de tovarășul 
Hoang Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adunării 
Naționale.

Tuturor oaspeților noștri le adresăm 
salutul nostru călduros, mulțumindu-le 
pentru participarea la această sesiune 
solemnă.

Intimpinat cu îndelungi și puternice 
aplauze a luat cuvintul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R.. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romine.

Deputății Marii Adunări Naționale 
și invitații la sesiunea solemnă au 
subliniat expunerea în repetate rîn- 
duri cu aplauze puternice, entuziaste. 
Se aplaudă îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru harnicul 
și talentatul nostru popor și Republica 
Populară Romînă, pentru unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pentru 
invincibila Învățătură marxist-lsninistă, 
pentru pace în lumea întreagă.

La propunerea președintelui Marii 
Adunări Naționale, cei prezeafi au

păstrat un minut de reculegere în me
moria tovarășului Palmiro Togliatti, 
secretar general al Partidului Comu
nist Italian, eminent luptător pentru 
cauza socialismului și păcii, care a 
încetat din viață.

Conducătorii, delegațiilor țărilor so
cialiste, sosiți în tara noastră pentru 
a participa la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist, au rostit cuvîntări de sa
lut. Cuvîntările oaspeților au fost subli
niate cu vii aplauze.

Tovarășul Ștefan Voitec a exprimat 
mulțumiri călduroase partidelor și gu
vernelor frățești care, prrn cuvîntul 
conducătorilor delegațiilor prezente la 
sesiune, au adus saluturile lor oma
giale Partidului, Consiliului de Stat, 
guvernului' și poporului nostru.

încheind iucrările acestei sesiuni — 
a spus președintele Marii Adunări 
Naționale — vă felicităm, dragi tovarăși, 
cu prilejul zilei de 23 August și adre
săm tuturor celor de față urări de suc
ces în muncă, de sănătate și fericire 
personală.

Eroi măreți
Troind in epopee.

Jurind ca noi
Zidirilor prezente.

Și nu jertfiți
La domn jurind credință, 
înalță și Manrde din legende 
Cu glas adîuc
Cintări de biruință.

Iar noi, cei mulți
Ca sclipetele undei, ?
tnfrîngem nopți

Urcîndu-le versantul,
Șt ochii noștri sînt acolo unde-i
Luceafăr viu
Partidul, Comandantul!

CICERONE THEODORESCU

(Din volumul „Zburătorul 
de larg“)

IERI
AU LUAT SFÎRȘIT

ÎNTRECERILE
SPARTACHIADEI
REPUBLICANE

(Ager preș)

(Citiți în pag. II — III — IV 
relatări ale redactorilor noștri).

Clasamentul general pe regiuni | 
al Spartachiadei republicane ;

La încheierea finalelor Sparta- 
chiadei republicane, Comisia Cen
trala de organizare a comunicat 
următorul clasament general pe 
regiuni, alcătuit în baza punctaje
lor obținute la cele 13 ramuri de 
sport:

1. Oraș București 217 puncte
2. Brașov 182 puncte
3. Cluj 180 puncte
4. Banat 167 puncte
5. Galați 144 puncte

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ploiești 135 puncte
Crișana 133 puncte
Dobrogea 129 puncte
Mureș-A.M. 112 puncte
lași 137 puncte
Argeș 105 puncte
Oltenia 96 punere
Hunedoara 04 puncte
Bacău B0 puncte

Maramureș 69 puncte

Reg. București 69 puncte

Suceava 39 puncte



FINALELE SPARTACHIAPEI REPUBLICANE • FINALELE SPARTACHIflDEI REPUBLICANI
S-au încheiat întrecerile primei Spartachiade republicane

FESTIVITATEA DE PE STADIONUL „23 AUGUST
nat, Brașov, București, Cluj, Crișana, 
Dobrogea, Galați, Hunedoara, Iași, 
Maramureș, Mureș-Autonomă 
ră, Oltenia, Ploiești, Suceava 
tivi din Capitală. Sportivii se 
pe gazonul stadionului, pentru

Festivitatea de premiere. Celor mai 
buni dintre finaliști le sînt acordate cu

Spartachiada republicană a luat sflr- 
șit. Ieri, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, finaliștii celei mai mari com
petiții de mase și de performantă din 
istoria sportului romlnesc și-au dat in- 
iîlnire la festivitatea de închidere a pri
mei Spartachiade republicane. De-a lun
gul celor 7 zile de concurs, cel peste 
3 000 de final iști au luptat cu ardoare pele și distincțiile Spartachiadei repubti- 
pentru obținerea unor rezultate bune. 
Eforturile lor au fost încununate de 
numeroasele performanțe de valoare 
mondială, de cele 32 recorduri republi
cane, de zecile și zecile de recorduri 
personale, de jocurile de nivel ridicat, 
de îndeplinirea unui important număr

Maghia- 
și spor- 
aliniază 
raport.

cane. Tovarășul Aurel Duma — preșe
dintele Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport — laminează președintelui con
siliului orășenesc UCFS București, 
Petre Capră, cupa pentru locul 1 in 
clasamentul general pe regiuni al Spar
tachiadei republicane. Apoi, sini oferite

tereanu, Petre Mărcuțiu și Maria An- 
drioaie, remarcați cu prilejul finalelor.

în numele Comisiei centrale de or
ganizare a Spartachiadei republicane, 
tov. Aurel Duma i-a felicitat pe toți 
participant ii la această mare întrecere 

. sportivă, pe sportivii, care au . obținui 
performanțe de valoare, care au cu
cerit medaliile de campioni ai Sparta- 
chiadei republicane, precum și pe toți 
cei care au contribuit la succesul aces
tei competiții. Subliniind faptul că în 
această mare competiție participanții 

.au realizat performanțe deosebite, vor
bitorul a arătat că toate aceste rezul
tate se datoresc în primul rind sprijinit 
lui permanent, condițiilor minunate cre
ate mișcării sportive de către partid și 
guvern.

In numele Comisiei centrale de or
ganizare, tov. Aurel Duma a mulțumii 
Comitetului Central al U.T.M., Con
siliului Central al Sindicatelor, Minis
terului Tnvățămintului și tuturor celor
lalte organizații și instituții care și-au 
adus contribuția la succesul Sparta
chiadei republicane. în încheiere, vor
bitorul a arătat că sportivii au datoria 
să muncească și pe viitor cu elan spo
rit pentru ras pi nd ir ea experienței boga
te dobindite ca prilejul Spartachiade’ 
republicane, punînd în centrul preocu
părilor lor dezvoltarea continuă a 
sportului de mase, ca și ridicarea ni
velului performanțelor în toate ramu
rile de sport, că activiștii sportivi vor 
trebui să muncească cu și mai multă 
abnegație pentru continua ridicare a 
nivelului sportului nostru, pentru ca la 
viitoarele competiții lupta pentru intiie- 
tate să fie și mai disputată, iar rezul
tatele să crească tot mai mult, pentru 
sporirea prestigiului sportiv internațio
nal al scumpei noastre patrii, Republi
ca Populară Romină.

în acordurile Imnului de Stat al 
R. P. Romine, sportivii Viorica Visco- 
poleanu și Șerban Ciochină coboară de 
pe catargul stadionului drapelul R. P. 
Romine.

Cu aceasta au luat sfîrșit întrecerile 
primei ediții a Spartachiadei republi
cane.

Timp de trei zile, 
si mai valoroși 
re“ din întrea- 

întrecut cu dîrzenie în
luptători 
ga țară s-au 
finala marii competiții, Spartachiada 
republicană, și pentru cucerirea mult 
rîvnitului tricou de campion al țării. 
Confruntarea celor 180 de sportivi a 
prilejuit dispute pasionante, ieșind în 
evidență faptul că practicanții aces
tui gen de luptă, relativ tînăr în țara 
noastră, au progresat mult. Tineri a- 
firmați de cnrînd în acest sport au 
reușit să facă față cu succes unor 
luptători recunoscuți chiar și pe arena 
internațională, cum sînt St. Tampa, G. 
Tăpălagă, AI. Geantă, Fr. Boia, I. Po
pescu etc. îmbucurător este și faptul că 
componenții loturilor reprezentative nu 
s-au mai „jucat44 cu partenerii lor și de 
multe ori au trebuit să sc mulțu
mească eu meciuri cîștigate la puncte 
sau cu rezultate de egalitate. Aceasta 
demonstrează că nivelul general al 
luptelor libere este în continuu pro
gres. Am constatat de asemenea că 
s-a înmulțit numărul procedeelor teh
nice — luptătorii nu se mai rezumă 
la una-două acțiuni — a crescut com
bativitatea, lucru oglindit de numă
rul maTe de tușuri, iar pregătirea fi
zică, deși a mai lăsat uneori de dorit, 
s-a îmbunătății și ea. Concluzia este 
că secțiile de lupte din asociații și 
cluburi sportive au acordat în ultima 
vreme importanța cuvenită și stilului 
de lupte libere.

De altfel părerea unanimă a specia
liștilor este că finalele de „libere1* au 
constituit un succes de seamă al aces
tui sport. Antrenorii L. Bujor și I. 
Mureșan ne-au declarat următoarele: 
„Nu am mai asistat la o competiție in
ternă de o asemenea amploare. Pe Un
gă numărul foarte mare de partici
pant, am remarcat și o creștere sim
țitoare a tehnicii în acest sport. Am 
consemnat cu satisfacție că avem o 
pleiadă de tineri care sînt aproape de 
pragul consacrării. O impresie bună au 
lăsat V. Vînătoru (București), T. Pă- 
trașcu (Ploiești), V. Anghel (Galați), 
I. Marthon (Cluj), în care întrezărim 
un... înlocuitor al lui Fr. Boia, H. 
Mavridis (București) și alții. Arbitra-

jele au fost în general bune. S-au < 
mis însă și unele greșeli datorită m 
cunoașterii perfecte a modului de 
cordare a punctelor”.

Titlurile de campioni ai prin: 
Spartachiade republicane și de cai 
pioni ai R.P. Romîne au fost cîșliga 
de sportivii cei mai bine pregăti 
Proaspeții campioni — G. Tăpălag 
Al. Geantă, P. Poalelungi, I. Chirii 
St. Tampa, I. Popescu, Fr. Boia și S 
Stîngu — au meritat pe deplin laui 
victoriilor.

In meciurile decisive s-au obțin 
următoarele rezultate: cat. 52 kg. - 
G. Tăpălagă b. tuș Gh. Stan; cat. L 
kg. — Al Geantă b. tuș Al. Marinar. 
cat. 63 kg. — P. Poalelungi b. p. I 
Mavridis; cat. 70 kg. — I. Chirilă b.| 
L. Kiss; cat. 78 kg. — St. Tampa i 
tuș M. Arfire; cat. 87 kg. — 1. P< 
pescu b. p. G. Ureianu; cat. 97 kg. - 
Fr. Boia b. p. I. Marthon; cat. grea - 
St. Stîngu b. tuș A. Balogh.

Clasament individual al medaliațiloi
1. G. Tăpălagă (Buc.

G. Stan (M-: 
1. Al Geant 
(Buc.), 3. A 

- î. r

11.
13.
15.
32

VASILE TOMA

1. Orașul 
p, 2. Brașov 118,5 p. 
p, 4. Galați 89,5 p, 5. 
p, 6. Cluj 82,5 p, 7.

ca t. 52 kg.
2. P. Cernău (Buc.), 3. 
ramureș); cat. 57 kg. — 
(Buc.), 2. Al. Marmara 
Vînătoru (Buc.); cat. 63
Poalelungi (Galați), 2. I. Radu (Buc.)
3. St. Isfache (Brașov); cat. 70 kg. —
I. Chirilă (Buc.), 2. C. Hathazi (Mu 
reș A. M.), 3. L. Kiss (Buc.|: cai 
78 kg. — 1. St. Tampa (Bucjr, ■*.. 1 
Mureșan, 3. M. Arfire (Galați); cal 
87 kg. — 1. I. Popescu (Buc.), 2. G 
Ureianu (Brașov), 3. A. Maindt (Bra 
șov); cat. 97 kg. — 1. Fr. Boia (Mu 
reș A. 2. Chircă (Buc.), 3. I
Refer (L.uat); cat. grea — l. St 
Stîngu (Buc.), 2. I. Herman (Brașov) 
3. A. Balogh (Buc.).

Clasament pe regiuni:
București 134
3. Banat 90,5
Maramureș 83 
Hunedoara 79
p. 9. Crișana 75 p, 10. Ploiești 69,5 p, 

Dobrogea 64,5 p, 12. Oltenia 60 p« 
Argeș 44,5 p, 14. Bacău 42 p, 
Iași 36 p, 16. regiunea București 

p, 17. Suceava 30 p.

SONIA IOVAN Șl ANTON CADAR - CAMPIONI Al R. P. R

Tov. Aurel Duma, președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport. înmînea- 
ză tov. Petre Capră, președintele Consiliului orășenesc UCFS București, cupa 
pentru primul loo în cadrul Spartachiadei republicane, cucerită de reprezen

tativa orașului București

de norme olimpice. Se poate spune pe 
drept cuvint că finalele primed ediții a 
Spartachiadei republicane au însemnat 
o puternică demonstrație a dezvoltării 
pe care sportul a cunoscut-o în aceste 
două decenii în întreaga țară.

Azi ora 15,50, în sunetele unui marș, 
coloana sportivilor intră pe pista sta
dionului. în frunte pășesc mîndri pur
tătorii stemei Republicii Populare Ro
mine, stemei Partidului Muncitoresc 
Romîn și portretului tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Un grup de fete 
și băieți în pitorești costume naționale 
din diferite regiuni ale țării defilează 
avînd brațele încărcate cu buchete de 
flori. în urma lor cîțiva sportivi duc 
insigna Spartachiadei republicane. Un 
grup compact de stegari poartă fla
muri tricolore și roșii, care unduiesc 
in adierea vîntului.

își fac apariția coloanele de sportivi. 
Se află aici reprezentanții sportivi din 
toate regiunile țării: Argeș, Bacău, Ba-

C. Rudău învingător

Cei 9 popicari calificați în turul II 
01 tradiționalei competiții „Cupa Eli- 
berării*1, organizată de clubul sportiv 
Constructorul, și-au desemnat învin
gătorul. După două zile de întreceri 
viu disputate, primul loc în clasamen
tul final a fost ocupat de Constantin 
Rudău (Constructorul) care a totali
zat din două jocuri o medie de 871 
p.d. II urmează, în ordine, Mircea Ma- 
nole (Constructorul) cu 870,5 p.d., De- 
8ideriu Deneș (Constructorul) 865 p.d., 

cu pe regiunilor clasate pe locurile ur
mătoare : Brașov, Cluj, Banat, Galați. 
Din partea Consiliului Central al Sin
dicatelor, tov. Dumitru Bej an, secretar 
al C.C.S., premiază regiunile care au 
mobilizat cel mai mare număr de par- 
ticipanți din rindurile oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții la întrece
rile Spartachiadei republicane: Ploiești, 
Bacău, Cluj. Din partea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Munci
tor, tov. Octavian Nist or, secretar al 
C. C. al U.T.M., acordă premii orașu
lui București, regiunilor Brașov și 
Hunedoara pentru succese deosebite in 
mobilizarea tineretului la competițiile 
primei ediții a Spartachiadei republicane. 
De asemenea, a fost acordată „Diploma 
de onoare a C. C. al U.T.M.“ sportivi
lor Mihaela Penes, Gh. Costache, Șer
ban Ciochină, Viorica V iscopoleanu, 
Aurel Simion, Alex. Dumbravă, Benone 
Cărmăzan, Marius Bodea, Constantin 
Bușoiu, Cristina Balaban, Anghel Șop-

în „Cupa Eliberării44
Gheorghe Constantin (Constructorul) 
860 p.d., Ilie Zamfir (Constructorul) 
854,5 p.d., Ilie Popescu (Constructo
rul) 837,1 p.d., Marin Sandu
(M.M.C.M.) 831 p.d., Niculae Saenco 
(M.M.C.M.) 825,5 p.d. și Andrei Ste- 
lian (Frigul) 825,5 p.d.

In turul II al întrecerilor s-au re
marcat în mod deosebit Mircea Manole, 
care a doborît din 200 bile mixte 905 
popice .și Dezideriu Deneș marcat cu 
893 p.d. '

Sîmbătă la amiază, după cinci zile 
de pasionante întreceri, au fost de
semnați ultimii cîștigători ai con
cursului de gimnastică din cadrul Spar
tachiadei și al campionatului republi
can la categoria maeștri. Apoi, în- 
ir-un cadru sărbătoresc, cei peste 200 
de concurenți și-au luat rămas bun 
de la publicul care le-a urmărit evo
luția și i-a răsplătit cu aplauze de-a 
lungul competiției. Celor mai buni 
dintre cei mai buni — învingă lorilor 
— li s-au înmînat medaliile și diplo
mele de cîștigători ai Spartachiadei 
sau ai campionatului republican. A 
fost o manifestare emoționantă, în ca
drul căreia pe podium au urcat atît 
maeștri ai sportului, componenți ai 
Ioturilor olimpice, ca Sonia Iovan 
și Anton Cadar, noii campioni ai ță
rii la individual compus, Elena Leuș- 
teanu-Popescu, Frederic Orendi, cît și 
„speranțele” gimnasticii noastre ; Alina 
Goreac, Nicolae Oprescu, Ștefania 
Curcafa, Adrian Stoica, Maria An- 
drioaie, Gheorghe Păunescu și alți 
gimnaști talentați care s-au evidențiat 
din plin cu prilejul primei Sparta- 
chiade republicane.

Finalul întrecerii a coincis cu evo
luția fruntașilor gimnasticii noastre. 
„Bilanțul” este grăitor: 12 sportivi 
și sportive au îndeplinit de 31 de 
ori norma olimpică pe anul 1964. do
vedind astfel că J.O. de la Tokio 
găsesc echipele noastre într-o ascen
siune de formă.

La feminin, după o luptă extrem 
de echilibrată, titlul de campioană Ia 
individual compus a fost cucerit de 
Sonia Iovan, înaintea Elenei Leuș- 
teanu-Popescu, care, căzînd de pe 
bîrnă la liber alese, a pierdut mult 
din șansele pe care le avea. Pe apa
rate, Iovan și Leușteanu și-au împărțit 
în mod egal cele patru titluri. La 
masculin Anton Cadar a reeditat vic
toria de anul trecut, întreeîndu-i din 
nou pe principalii săi adversari: O- 
rendi, Tohăneanu, Silaghi, Miclăuș. 
Titlului la individual compus Cadar 
i-a adăugat și trei locuri I cucerite în 
concursul pe aparate.

Clasament final pe regiuni al Spar
tachiadei republicane: oraș București, 

Banat, Cluj, Brașov, Iași, Dobrogea, 
Argeș, Ploiești, Crișana, Bacău, Galați, 
Hunedoara, Maramureș, reg. București, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia, 
Suceava.

Rezultatele tehnice la categoria 
maestre: INDIVIDUAL COMPUS :
1. Sonia Iovan 77,866 p, 2. Elena 
Leușteanu-Popescu 77,232 p, 3. Ata- 
nasia Ionescu 76,764 p, 4. Emilia Liță 
76,698 p, 5. Cristina Doboșan 75,765 
p. 6. Elena Ceampelea 74,698 p. PE 
APARATE, sărituri: 1. Sonia Iovan 
19,500 p, 2. Elena Leușteanu-Popescu 
19,333 p, 3. Emilia Liță 19,066 ; 
paralele : 1. Elena Leușteanu-Popescu 
19,567 p, 2. Sonia Iovan 19,516 p, 3. 
Emilia Liță 19,332 p; bîrnă: 1. Sonia 
Iovan 19,517 p. 2—3. Emilia Liță 
și Atanasia Ionescu 19,200 p; sol :
1. Elena Leușteanu-Popescu 19,767 p,
2. Soni-a Iovan 19,633 p, 3. Emilia 
Liță 19,416 p. Categoria maeștri, IN
DIVIDUAL COMPUS : 1 Anton Ca

Sonia Iovan, campioană a R.P.R. și a Spartachiadei republicane

dar 114,65 p, 2. Frederic Orendi 
113,85 p, 3. Gh. Tohăneanu 113,50 p, 
4. Al. Silaghi 112,65 p. 5. Petre Mi
clăuș 110,85 p, 6. Ion Zamfir 109,90 
p. PE APARATE, sol: 1. Ai Si- 
laghi 19,300 p, 2. Gh. Tohăneanu 
19,025 p, 3. A. Cadar 18,900 p; cal: 
1. A. Cadar 19,025 p, 2. P. Miclăuș 
18,825 p, 3. M. Simion 18.525 p; 
inele: 1. A. Cadar 19,325 p, 2—3. F. 
Orendi și P. Miclăuș 19,175 p; sări
turi: 1. Gh. Tohăneanu 19,200 p, 2. 
Al. Silaghi 19,175 p, 3. A. Cadar 
18,950 p; paralele: 1. A. Cadar 19,450 
p, 2. F. Orendi 19,250 p, 3. Gh. 
Tohăneanu 19,025 p; bară: 1. Gh. Tohă
neanu 19,250 p, 2. F. Orendi 19,100 
p, 3. A. Cadar 18,750 p. Primii cla
sați la individual compus și pe apa
rate au primit titlurile de campioni 
ai R.P.R. și ai Spartachiadei repu
blicane. ,

1LDICO ȘIRIANU
CONSTANTIN MACOVEI

FoIq ; P. Romoșan



FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE»FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
O finală
Cine ar mai fi cre

zut 7 Tn minutul 15 
bănățenii conduceau 
cu 2-0 și după 
Iul cum jucau lă
sau impresia 
victoria nu le 
scăpa. Tn acest sfert 

de oră ei au dominat copios, făcind să 
tresalte de emoție și bucurie inimile 
celor care ar fi dorit succesul lor du
pă frumoasa comportare avută miercuri 
in fața redutabilei formații a orașului 
București, La rindul lor, clujenii doreau 
la fel de puternic victoria, așa că 
n-au depus „armele“ și... au intors re
zultatul în favoarea lor intr-un mod 
senzațional, cîștigind în final cu 6-2 !f 
Pentru această performanță, pentru ar
doarea cu care au luptat străduindu-se 
să cucerească titlul de campioni ai 
primei Spartachiade republicane, sin
cere și călduroase felicitări fotbaliști
lor clujeni.

...Așadar, jocul l-att început bănă
țenii. Tn min. 5 Țirlea este oprit nere- 
'gulamentar ih careu și... lovitura de la 
11 m o transformă Lereter. Dominarea 
bănățeană continuă. Apărătorii echipei 
clujene par cam dezorientați și 
min. 15 cedează din nou. Țirlea 
scrie imparabil, după ce depășește la 
sprint toți fundașii adverși. Se părea 
că scorul va lua proporții. Dar n-a 
fost așa. Tncet-încet, formația clu
jeană începe să controleze jocul. Apă- 
rrțțea, în frunte cu Georgescu, se or
ii ' ‘>ează, halfii incep să împingă 
atacul) desfășurindu-l pe extreme, și
astfel asistăm la faze palpitante la
poarta lui Popa Petre. Portarul bănă
țean se remarcă în min. 19, 25, 28 cirul

/«-
că 
va

în 
in-

pasionantă: Cluj—Banat 6-2 (2-2) Reprezentativele orașului București
pe primul Ioc la liandbai

Ultima etapă a 
finalei la handbal 
a oferit două par
tide pasionante, dis- 

» putate cu multă 
dîrzenie și înche-
iate la o diferență 
minimă.

Deosebit de 
verșunat a 
jocul masculin din
tre Ploiești și Z 

echipă a condus cu 3—1

în- 
fost

Ba-

1
Și

(București), Stentzel 4, Federspiel 
Albert 1 (Banat) — la băieți.

Iată clasamentele
Masculin

finale :

3

Iată-i pe cîștigătorii titlului de campioni la fotbal al primei Spartachiade 
republicane. Bucuria de pe fețele lor ne scutește de orice, alte explicații 

apără excelent șuturi periculoase ex
pediate de Mureșan, Cintpeanu, lvan- 
suc. Apărarea echipei din regiunea Ba
nat dă vădite semne de oboseală și în 
min. 32 primește un gol, înscris de 
fundașul Georgescu venit în atac. Clu
jenii insistă și pînă la sfîrșitul primei 
reprize reușesc să egaleze prin Adam. 
Partea a doua a meciului se desfășoară 
in nota de dominare a echipei din re
giunea Cluj, dar cei care au insă pri
lejul să preia conducerea sint bănă-

tenii. Tn min. -53 și 54 ocazii favora
bile sini ratate de Țirlea, iar în min. 
58, de Floruț. Se poate spune pe drept 
că o dată cu aceste ratări bănățenii 
au ratat... victoria, căci de aici înainte 
randamentul lor scade văzind cu ochii. 
Urmează apoi... ploaia de goluri 
jean ă: Szabo, Suciu, Neșu și din 
Szabo înscriu cele 4 goluri ale 
moașei lor victorii. A fost un joc 
putat, o adevărată finală.

Iniîlnirea a fost condusă de arbitrul 
Cornel Nif eseu, căruia i s-au aliniat 
următoarele formații: CLUJ: Moguț — 
Marcu, Georgescu, Grăjdeanu, Cim- 
peanu — Al. Vasile, Neșu — Ivansuc, 
Mureșan (din min. 46 Suciu), Adam, 
Szabo. BANAT: Popa Petre (1. Vasile 
din min. 67) — Pecican, Lereter, 
Bacoș, Surdan, — Mețcaș, Floruț — 
lgna (din min. 60 
che, Țirlea, Mițaru.

clu- 
nou 
fru
ct is-

Oraș București - Dobrogea 5-1 (2-0)
Joc frumos. Iată calificativul pe oa

re-) dăm meciului dintre selecționatele 
orașului București și regiunii Dobro
gea. In ciuda căldurii, care a făcut 
pe mulți dintre jucători să-și schimbe 
tricourile la pauză, ambele echipe s-au 
străduit să realizeze mai mult decît în 
meciurile precedente. La sfîrșitul celor 
90 de minute de joc tabela de marcaj 
a arătat scorul de 5—1 (2—0) pentru 
fotbaliștii bucureșteni. Autorii golurilor: 
Jonescu (min. 43, 60 și 78) și Dumi
trii! II (min. 18 și 84) pentru selec
ționata orașului București și Balint 
(nun. 81) pentru selecționata regiunii 
Dobrogea. Așadar, în meciul pentru 
locurile 3—4 a ieșit învingătoare echipa 
Capitalei. Victoria este pe deplin me
ritată, chiar și la acest scor.

Tn- altă alcătuire față de cea din 
jocul de miercuri, formația Bucureștiu- 
iui a jucat în acest meci mai bine. 
Este drept că adversarii din acest joc 
nu au jucat la nivelul echipei Bana
lului, dar jocul practicat de bucureș
teni a arătat multe schimbări în bine. 
In primai rînd la înaintare. „Cuplul" 
Ionescu — Dumitriu II nu și-a dezmin
țit riteî de dat» aceasta... unitatea în 
acțiuni. A conlucrat în cea mai mare 
parte bine, 
ori apărarea

au destrămat de multe 
adversă prin „un-doi"-uri

reușite și au șutat cu precizie la 
poartă. De altfel, după cum am arătat, 
ei sînt autorii celor 5 goluri. Bun, de 
asemenea, randamentul dat de Sorin 
Avram. El ne-a demonstrat încă o dată 
eficacitatea jocului simplu. Prin curse 
directe spre poartă, încheiate cu cen
trări sau șuturi, el a avut o mare 
conți ibuție la acțiunile ofensive ale 
echipei.

Selecționata Dobrogei, ca și în me
ciul cu clujenii, a folosit bine rapidele 
sale extreme (Tănase și Ologu). A 
păcătuit însă prin căutarea prea mult 
a poziției favorabile de șut. Faptul că 
nu a marcat mai mult se datorește și 
randamentului slab al atacanților cen • 
trali și în special al lui Bukossi, șu
ierul nr. 1 al echipei.

Arbitrul Pop Gavrilă (Brașov) a 
condus cu mici scăpări formațiile :

București: DATCU — Greavu, NUN- 
WEILLER HI, D. Nicolae, Ivan (min. 
28, Petescu) — Jenei, Koszka — SO
RIN AVRAM, DUM1TRIU II, ION IO
NESCU, Creiniceanu.

Dobrogea : Manciu — Costin, Stan- 
cu, TILVESCU, Buzea — Zamfir, 
NEACȘU — TANASE, Tufan (min. 31, 
Balint), Bukossi, OLOGU..

C. ALEXE

Chivu), Manola-

C. MANTU

cău. Ultima
4—2, 6—4, 8—6, dar Ploiești a avut 
o revenire și prin contraatacuri rapide 
a egalat și a ajuns să conducă pînă 
la sfîrșit (9—8, 10—8, 11—9). Scor 
finali 13—12 (5—7), pentru Ploiești. 
Au marcat t Popescu 6, Trifu 3, 
Schnap, Rotaru, Brașoveanu și Neu- 
satz, respectiv Martini 4, Horobeț 3, 
Moldovan 3, Schneider și Sauer.

La fete a condus întîi Ploiești; acea
sta a și terminat prima repriză în a- 
vantaj (6—5). La reluare însă, Brașov 
este mai atent în apărare și mai pre
cis în atac și reușește să cîștige cu 
11—10, prin punctele înscrise de Neaco 
5, Drasser 3, Neagoe, Prister și Birt- 
helmer. Pentru Ploiești au marcat Do- 
bîrceanu 9 și Constantin.

Tn celelalte partide echipele favo
rite au cîștigat detașat. Reprezentati
vele orașului București au întrecut cu 
16—6 (7—1) la fete și cu 25—8 
(11—3) la băieți echipele regiunii Ba
nat și au ocupat locul I în turnee. Ele 
au dominat jocul din toate punctele 
de vedere. Golurile au fost marcate 
de! Boțan 5, C. Dumitrescu, Hedeșiu, 
Cîrligeanu și Bogan cite 2, Constanti- 
nescu, Leonte și Șramco cîte 1 (Bucu
rești), respectiv Moșu 3, Gheorghiță 
2 și Frantz (Banat) la fete; Costache 
II 5, Hnat 4, Popescu 4, Moser 3, Cos
tache I 3, Nica 3, Ivănescu 2, Covaci

u

1.
2.
3.
4.
5.

Oraș București
Ploiești
Bacău
Banat
Mureș-A.M.

Feminin

1. Oraș București
2. .Mureș-A.M.
3. Banat
4. Brașov
5. Ploiești

4
4
4
4
4

4
3
2
1
O

O 
O 
o 
o 
o

o
1
2
3
4

100:45
62:69
74:64
49:79
52:80

8
6
4
2
O

4
4
4
4
4

O
2
2
2
3

54:20
26:30
29:38

. 31:36
26:42

8
4
3
3
2

Locul 3 în turneul feminin 
tribuit reprezentativei Banat 
teriul vîrstei.

★
în meci amical, Lotul R.P.R. — care 

se pregătește pentru „Cupa Dunării" 
(Budapesta, 27—30 august) — a iniîl». 
nit reprezentativa regiunii Mureș-A.M.* 
de care a dispus cu 24—13 (12—4). 
Lotul s-a remarcat printr-un joc mai 
organizat în apărare și prin mai multă 
precizie în atac, folosind cu prompti
tudine contraatacul. Puncfele au fosi 
înscrise de: Iacob 5, Gruia 5, Nodea 
4, Samungi 3, Marinescu 4, Oțelea, 
Gațu și Roșescu, respectiv Berekmeri 
6, Mezei 3, Fabian, Szanto, Papp și 
Pakuts.

La sfîrșitul jocului oraș București— 
Banat (m) 
premiere a 
rile 1—3.

nai la

a fost 
după cri»

a-.

a avut loc festivitatea de 
echipelor clasate pe locu-

(g. v.)

A

I ■

12 noi recorduri republicane
(vineri după-amiazâ, și simbâtă diminea(â) au lost conso
la probe viu disputate, unele din ele decise la... llniș. Au

X Boxerii bucureșteni — 
cnnpioni oi prunei 

Spartachiade republicane
Aproape 4000 de 
spectatori au ținut 
să urmărească vi
neri seara, la pa- 

August", ultimele între-'inoarul „23
:eri in cadrul Spartachiadei republi- 
,ane. In finala competiției, selecțio- 
tata Capitalei a obținut — în ciuda 
.corului în aparență concludent: 23— 
6 — o dificilă victorie în fața tinerei 
ormații din regiunea Argeș.

In prima partidă, D. Davidescu a 
ost net superior și a cîștigat prin 
ibandon, în ultima repriză, în fața 
ui V. Popa (Ag.). Boxînd la „cocoș", 
t. Giju (Buc.) a anihilat combati
vitatea lui A. Simion (Ag.) prin de
lăsări derutante, meciul încheindu-se 
edecis. Intîlnirea dintre „penele" Gh. 
îadiu (Ag.) și Gh. Anghel (Buc.) a 
evenit — surprinzător — primului, la 
apătul unei confruntări de toată fru- 
îusețea.
O decizie de egalitate ar fi împăcat 

um nu se poate mai bine pe boxerii 
3h. Stăncuț (Buc.) și Gh. Manea 
Ag.). Decizia a fost acordată, totuși, 
ii Stăncuț. I. Vișinescu (Ag.) a realizat 

partidă de bună calitate în com- 
>ania lui V. Tudose (Buc.) pe care 
a depășit prin tehnică și viteza de 
xecuție . a loviturilor. Manifestînd o 
ormă deosebită, /. Pițu (Buc.) l-a 
cos din luptă în ultima repriză pe 

’.nacele Gh. Ciurea (Ag.), ca ur- 
aare a unor serii de lovituri precise

și de o mare forță. Datorită tehnicii 
«ale superioare, I. Olteana (Buc.) 
J-a depășit pe Gh. Maidan (Ag.).

Pus de la început pe fapte mari, 
Gh. Preda (Ag.) ar fi putut obține 
o victorie înainte de limită în fața 
lui P. Cimpeanu (Buc.) dacă într-o 
clipă de neatenție n-ar fi lovit nere
gulamentar. Cîmpeanu, în vădită infe
rioritate, a recepționat o lovitură sub 
centură care, spre... norocul său i-a a- 
dus o nesperată victorie. V. Trandafir 
(Buc.) l-a întrecut la puncte pe Tr. 
Nicolae (Ag.) iar I. Ivan (Ag.), mai 
rapid în execuție, l-a. depășit pe N. 
Motoc (Buc.).

In finala pentru locurile III—IV 
reprezentativa regiunii Galați a în
vins cu 21—18 selecționata Brașovu
lui. REZULTATE TEHNICE : C. Tobă 
(B) b. p. Al. Dumbravă (G); C. Mo- 
moiu (B) m.n. Munteanu (G) ; N. 
Deicu (G) b.p. Gh. Dumitru (B) ; 
Gh. Roșea (B) b.p. M. Săvescu (G); 
C. Vasiliu (G) b.p. N. Oprea (B) — 
decizie eronată: Gr. Enache (G) b.p. 
N. Iuga (B) într-un meci deosebit 
de disputat, în care Enache a 
.„vioara întîi". V. Perianu (G) 
Gh. Neagu (B) ; H. Stumpff 
•b.p. V. Bogoi (G) ; T. Felea z 
b. neprez. A. Gall ; I. Grăjdeanu (B) 
m.n. O. Cioloca (G). Decizia l-a fa
vorizat pe găiătean.

MIHAI TRANCA 
R. CALARAȘANU

fost 
m.n. 
(B)
(G)

Ultimele două reuniuni 
erate finalelor. Am asistat . . . ........ . ____  __  __ ____ __ _________ T. __
căzut și o serie de recorduri republicane, care adăugate la cele înregistrate în zilele 
precedente ne dau cifra totală de 12. Dintre autorii acestor rezultate superioare, 
Emil Voicu (Dinamo Buc.) și Vladimir Moraru (C.S.S. Buc.) au coborît sub anumite 
„granițe"; primul a fost cronometrat în 4;37,S la 400 m liber (v.r. 4:41,3), iar cel de 
al doilea a parcurs distanța de 1500 m liber în 18:53,2, corectînd cu 14,9 sec. vechiul 
record ce-i aparținea de la 29 iunie a.c. Apoi trebuie consemnat dublul succes reușit 
de Anghel Șoptereanu, care a cucerit • ..... .
(la 200 m cu un timp foarte bun: 2:40,4). 
(100 și 200 m spate), precum și Cristinei 
Ungur (100 m liber și 100 m spate) și 
ultimul moment de la Moscova, unde a .
Nieoleta Bărbulescu a mai „prins** finala probei 100 m fluture și a reușit să o întreacă 
pe Măriuca Rotaru, recordmana probei.

VINERI. MASCULIN: 200 m. flu
ture: 1. Al. Popescu (Din.) 2:33,2; 2. 
N. Tat (Ol. Reșița) 2:36,4; 3. C. Geor
gescu (Din.) 2:50,0; 4. I. Silaghi 
(Steaua) 2:54,0; 5. A. Covaci (Mureșul) 
3:11,3; 200 m bras: 1. A. Șoptereanu 
(C.S.S. Buc.) 2:40,4 — nou record de 
juniori cat. I și a II-a (v.r. 2:43,3);
2. V. Costa (S.S.E. Tim.) 2:41,2; 3. Al. 
Sehmaltzer (Steaua) 2:45,5; 4. G. Ma- 
larciuc (C.S.S.) 2:50,1 ; 5. Gr. Săru- 
leanu (C.S.S.) 2:50,2; 6. St. Vizitiu 
(Rapid) 2:53,6; 100 m spate: 1. T. 
Șerban (Dinamo) 1:07,6; 2. AL Bota 
(C.S.S.) 1:08,0 — rec. juniori Iegalat; 3. 
M. Potoceanu (Ol. Reș.) 1:08,6; 4. G. 
Trohani (C.S.S.) 1:10,9; 5. C. Lungu 
(C.S.S.) 1:13,4; 6. Gh. Albert (Steaua) 
1:13,4; 400 m liber: 1. Em. Voicu 
(Din.) 4:37,9 — nou record de se
niori (v.r. 4:41,3 — VI. Moraru din 
1964); 2. VI. Moraru (C.S.S.) 4:47,6;
3. G. Moraru (C.S.M. Cluj)
4. G. GSther (Steaua) 4:50,2;
Căprărescu (Steaua) 4:50,2; 
Naghi (Mureșul) 4:56,4; 4x100
mixt: 1. Clubul sportiv școlar (Bota, 
Șoptereanu, Moraru, Malareiuc) 4:35,8;
2. Dinamo-polo (Vasiliu, Zaban,
Popescu, Kroner) 4:36,1 ; 3. Di-
namo-înot 4:37,5; 100 m spate (ne
clasificați): 1. V. Catona (Cluj)
1:18,6; 2. H. Csaba (Crișana) 1:20,0;
3. Ionescu (reg. Buc.) 1:20,4; 4x100 m
mixt (neelasif.): 1. Ploiești 5:29,4; 
2. or. Buc. 5:35,1; 3. Maramureș 5:41,2; 
FEMININ: 100 m spate: 1. Ingrid 
Ungur (Steaua) 1:17,4; 
hani (C.S.S.) 1:20,2;
Spandonide (S.S.E. 
Eugenia Botezatu 
1:23,2; 5. Ildiko 
Cluj) 1:24,2; 6.

ambele titluri de campion in probele de bras 
Tot două titluri au revenit lui Tiberiu Șerban 

Balaban (400 m liber și 400 xn mixt), lui Ingrid 
Măriei Clos (100 m și 200 m bras). Sosită in 
participat Ia campionatele europene feroviare.

Dumitrescu (Viitorul) 1:29,8;

nr.

4:50.0;
5. M.

6. D.
m

2. Anca Tro-
3. Ruxandra ■
2) 1:22,4; 4.

nr. 1) 
(C.S.M.

(S.S.E. 
Csordas

Anca Andrei (S.S.E. 
Reșița) 1:24,5; 100 m bras: 1. Maria 
Clos (Mureșul) 1:24,8; 2. Sanda Grin* 
țcscu (Din.) 1:26,7;
lieb (S.S.E. nr. 2) 1:27,8 
de fetițe egalat;
(S.S.E. nr.

3. Iolanda Got- 
record 

Marina Marin 
5. Doina Pen- 

țea (S.S.E. Timișoara) 1:29,2; 6. Ma-

4.
2) 1:28,4; 5

riana
400 m liber: 1. Cristina Ralaban (Din.) 
5:17,3; * * _ ‘ _ -------- ‘
Măriuca Rotaru (Rapid) 
Eva Naghi 5:38,8; 5. ~
pan (C.S.S.) 5:42,9; 6. Agneta Ster
ner (C.S.S.) --------
(neelasif.): 
1:27,5; 2. 
1:30,4; 3.
1:31,2; 100
Manafu (Galați) 1:32,0;
Sabadi (Cluj) 1:33:0, 
Drăgoi (or. Buc.) 1:33,6.

StMBĂTĂ. MASCULIN: 100 m 
bras: 1. A. Șoptereanu 1:14,1; -—■ 
rec. jun. cat. a II-a egalat; 2. V. Costa 
1:14,9; 3. Al. ’ 
G. Malarciuc 
leanu 1:19,3;
Tim.)
Voicu
1:07,3; 
1:09,3;

2. Ingrid Ungur 5:25,2; 3.
5:32,5; 4. 

Gabriela Tal-

5:52,8; 100 m
1. Clara Kokai 
Ruth Hocher 
Ștefania Cărunta 

m bras (neelasif.): 
(Galați) 1:32,0; 2.

(Cluj) 1:33:0, 3.

spate 
(Cluj) 

(Banat) 
(Buic.) 

1. Gica 
Ildiko 

Mihaela

VI. Moraru 18:53,2 — record de se
niori și juniori eat. I (v.r. de se
niori 19:08,1 — VI. Moraru — 1964)* 
In trecerea la 800 m VI. Morarus 
10:01,7—■ nora record de seniori și ji» 
niori cat. I (v. r. 10:02,7 — VI. Mo» 
raru 1964); 2. G. Moraru 19:25,3: 3* 
D. Naghi 20:06,4; 4x100 m libert
1. Dinamo-înot (Demetriad, 
Șerban, Voicu) 4:05,4; 2.
polo 4:07,4; 3. Steaua 4:07,7; 
fluture: (neclasific.): 
(Cluj) 1:11,8; 2. O. 
iești) 1:23,7; 3. V.
mureș) 1:25,2; 100 ni
1. A. Vasas (Mureș A. M.) 1:27,2; 2» 
C. Săvinuța (Galați) 1:28,4; 3. I.
Constantjnescu (Argeș) 1:29,6; FE
MININ: 400 m mixt: 1. Cristina 
Balaban 6:06,4; 2. Eva Naghi 6:38,0; 
3. Cristina ” 
6:49,7;

Popa, 
Dinamo- 

100 rm 
Ci chil 
(Plo- 

(Mara-

1. A.
Ionescu

Silaghi 
bras (neelasif.)

1:21,7; 
1:05,6;
3.
4.

Schmaltzer 1:16,4; 4. 
1:17,5; 5. Gr. Săru-

6. L. Marcovici (S.S.E. 
100 m fluture: 1. Em. 
2. Fr. Fiilop (Mureșul) 

Cornel Georgescu (Steaaa) 
Al. Schmaltzer 1:10,9; 5.
Georgescu (Din.) 1:11,1; 
1:12,5; 1500 m liber; 1.

Constantin
6. N. Tat

Hohoiu (S.S.E.
100 m fluture: 1. 

Bărbulescu (Rapid) 1:15,1; 
riuca Rotaru 1:16,4; 3. Agneta Ster
ner 1:18,5; 4. Gabriela Tărnăuceanu 
(C.S.S.) 1:25,2; 5.
(S.S.E. Tim.) 1:26,9;
(Mureșul)
1. Clubul 
(Trohani, 
5:20,9; 2.
5:41,8; 100 m
1. Antoaneta

Reșița) 
Nieoleta 
2. Mă-

Codruța Sala
6. Eva Naftali 

4x100 m mixt : 
școlar București 

Sterner, 
Mureșul 5:35,0;

fluture 
Blanușteac (Brașov) 

1:39,2; 2. Mihaela Vizante (or. Buc.) 
1:39,8; 
1:43,7;
1. Cluj 6:05,0;
or. Bnc. 6:28,6.

1:27,0$ 
sportiv 

Ionescu, Talpan)
3. Steaua 
(neelasif.):

3. Melita
4x100 m

2.

Covaci (Cluj) 
mixt (neelasif.) : 
Brașov 6:22,2; 3.

Selecționata orașului 
a cîștigat turneul

Turneul de polo 
încheiat eu vic

toria selecționatei 
orașului București, 
oare a întrecut în 
meci decisiv pe 
reprezentativa regi
unii Crișana. Scor: 

3—1 (1—0, 1—1, 0—0, 1—0). A fost 
un joc. foarte viu disputat, rezultatul 
fiind incert pînă aproape de sfîrșitul 
partidei. Scorul a fost deschis de Bă' 
diță, dar Kujinschi a egalat situația 
la începutul reprizei secunde. Apoi,

București 
de

Fleșeriu a adus din nou avantaj pentra 
echipa sa (oraș Biuc.) și tot el a în» 
scris cel de al treilea gol. Corect și1 
autoritar arbitrajul prestat de N. Ni» 
colaescu.

In deschidere, Banat a întrecut pe
Mure$~A. M. eu 6—3 (3—0, 0—0,
3—2, 0—1). Clasament final :

1. Oraș Buc. 4 4 0 0 26: 6 8'
2. Crișana 4 3 0 1 16: 6 6
3. Banat 4 2 0 2 13:16 4'
4. Cluj 4 1 0 3 6:13 2
5. Mureș-A, M. 4 0. 0 4 9:2.9. a
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Orașul București (m) și reg. Cluj (i) 
campioane ale Spartachiadei republicane

Voleibaliștii și vo
leibalistele 
desemnat 
nit din 
Spartachiadei repu
blicane. Titlurile au 
revenit pe merit 
orașului București, 
la băieți și regiunii 
Cluj la fete. Jocu
rile s-au terminat 
sîtnbătă, dar lupta 
pentru primul loc a 
fost practic înche
iată vineri, o dată 
cu dubla întîlnire 
București-Cluj.

Cluj —■ București 
mai bun din turneul

și-au 
campio- 

cadrul

feminin
fost cel

S-a jucat două ore și jutnă-

Jocul 
(3-2) a 
fetelor, 
tate, s-au creat faze frumoase, iar fi
nalul a fost de-a dreptul dramatic. 
Iată doar un exemplu: situația la 
seturi era 2-2 iar în cel de al cinci-

lea scorul era 11-11 ! Cu un finiș mai 
bun, au cîștigat clujencele, care au 
reușit singurul rezultat surpriză al 
întrecerii voleibalistelor. Regiunea 
Cluj a prezentat următorul lot: Eca- 
terina Teucă, Maria Botezan, Doina 
Biji, Domnica Costîc, Marilena Po
rumb, Maria Dima, Rodica Marcu, Ma
ria Mocanu, Maria Marcu, Rodica Că
lin, Doina Potra și Cornelia Nemeș. 
Antrenor prof. I. Scurtu.

In cele două meciuri feminine din 
ultima etapă a finalelor : Oraș Bucu
rești — reg. Oltenia 3-0 (9, 13, 11); 
reg. Brașov — reg. Iași 3-1 (15-8,
15-10, 10-15. 15-3). Atît oltencele, cît 
mai ales sportivele din Iași le-au dat 
învingătoarelor o replică hotărîtă, do
vedind că în regiunile lor voleiul . fe-

minin are multe posibilități <Je progres 
încă insuficient valorificate.

Clasamentul final al întrecerii 
minine în urma rezultatelor de ieri:

1. Reg. Cluj 4 4 0 12: 4
2. Oraș București 4 3 1 11: 3
3. Reg. Brașov 4 2 2 7: 7
4. Reg. Iași 4 1 3 5:10
5. Reg. Oltenia 4 0 4 1:12

x Iată clasamentul 
cerea masculină:

1.
2.
3.
4.
5.

Oraș 
Reg 
Reg. 
Reg. 
Reg.

București 
Cluj 
Galați 
Dobrogea 
Oltenia

Publicul prezent 
vineri seara la me
ciurile de tenis de 
masă pentru fina
lele Spartachiadci 
republicane a avut 
satisfacția de a ur
mări întreceri pal
pitante, spectacu
loase, încheiate cu 

In special partida 
desemnarea campioa-

acest 
rezultatul

clasament, ca 
întâlnirii 

finală a... 
vineri, 

com-

Determinant în 
și la fete, a fost 
București—Cluj, adevărata 
finalei, jucată de asețnenea 
Bucureștenii, superiori în toate
partinientele. au dispus fără drept de 
apel de echipa clujeană.

SÎMBÂTĂ, LA BASCHET

Atacul lui Timirgazin (Dobrogea) va fi respins de blocajul gălăienilor 
Foto : T. Cliioreatuu

Lotul echipei orașului București : 
Corbeanu, Tîrlici, Stoian, Ozum, Sme- 
recinschi, Mincev, Cozonici, Papugiu, 
Vasiliu, Dumitrescu, Costinescu, Șer- 
bănescu. Antrenor: S. Mihăilescu.

Ieri, la băieți, în ultima etapă, du
pă o simplă formalitate (oraș Bucu
rești — Oltenia 3-0: 9, 8, 8), un meci 
de-a dreptul pasionant: Galați — Do
brogea 3-2 (11-15, 13-15, 17-15, 15-12, 
15-11). Jocul a fost deosebit de palpi
tant și a încheiat cu un volei de 
foarte bună calitate aceste valoroase 
finale.

scoruri strinse. 
decisivă pentru 
nei Spartachiadei republicane, Cluj— 
oraș București, a dat loc ia o luptă 
dîrză, pasionantă, terminată cu vic
toria la limită, 5—4, a primei formații. 
Așa cum se prevedea, Negulescu, 
Giurgiucă, Bodea, Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu și Marta Tompa 
și-au ' cîștigat meciurile 
Dintre aceștia, Bodea a 
mari colegilor . lui. El a 
Gantner un adversar în 
de formă și numai „căderile" 
finalurile de seturi l-au privat 
bucureștean de un succes. In primul 
set, pierdut, Gantner a condus cu 
20—16. El a ieșit invingător in cel 
de al doilea, iar setul decisiv a avut o 
evoluție de scor interesantă : 17 
pentru Bodea, apoi 19—17

respective, 
dat emoții 
întilnit în 
ascendență 

din 
pe

cu certe posibilități, cum sînt Eleonora 
Mihalca, Lidia Sălăgeanti, Cărmăzan 
și Iovan. Dintre celelalte formații 
poate fi subliniată evoluția regiu
nilor Brașov (1. Sandu, Zamfir), Mu
reș — A. M. (Farago, M. Cismodie) 
Hunedoara (frații Trupei), Ploiești 
(Băcioiu. Teodorescu), Oltenia (G. Fu 
iorea), reg. București (Lăzărescu), 
Maramureș (Terebesi), lași (Cojoca
rii. N. Spridon) și Argeș (M. Radiou 
Ancuța) care au arătat perspective 
mai bune decît o arată locul ocupat 
in clasament.

Finalele Spartachiadei republicane 
au constituit un fericit prilej pentri 
trecerea în revistă a celor mai bune 
valori din fiecare regiune, peiitri 
efectuarea unui schimb dc experiență 
fără îndoilă foarte folositor pro
gresului

foarte folositor 
tenisului nostru de masă.

C. COMARNISCHI

ultimele rezultate și clasa 
seriilor: I: Banat—Galaf

—13 
pentru 

Gantner. în sfirșit, 20—19 și 22—20 
în favoarea clujeanului. Scorul final 
al întregului meci a fost hotărît de 
rezultatul partidei de dublu mixt. Cu 
un finiș mai bun. cuplul I. Crejec—■ 
Giurgiucă a dispus de perechea E. 
Constantinescu—Gantner după serii 
de schimburi foarte atractive de mingi. 

O mențiune pentru comportarea 
avută merită reprezentativa regiunii 
Banat alcătuită din elemente tinere.

Dilaiif bogat la încheierea 
finalelor dc haltere

în 
cu

Cea mai mare surpriză a competiției:
Banat-Bucureșli (m) 73- 70 (30-37)

Ultimele jocuri 
e turneelor de 

baschet au atras 
numeroși specta
tori pe terenul Ști
ința din str. V. 
Pîrvan.

Formația mascu
lină a Capitalei a 
fost nevoită să 
facă apel la toate 
resursele pentru a 
putea întrece vi
neri seara repre
zentativa Clujului. 
Deși la pauză hucu-

actimulaseră un avantaj de 16 
(43—27), clujenii — cu Balint 

și Cernea (23 de

rețteaii 
prunc te 
(15), Vizi (16) 
puncte) în mare dispoziție de joc — 
au refăcut o mare parte din handicap 
(min. 40 : 70—74), dînd emoții se
rioase valoroșilor lor adversari. Pînă 
la urmă, selecționata Capitalei a cîș
tigat cu 78—72 (43—27). Echipa în
vingătoare a atacat într-un ritm sus
ținut, dar numeroasele greșeli din 
•apărare au permis clojenilor să înscrie 
cu ușurință de multe ori.

Tot vineri a avut loc și meciul 
decisiv al turneului feminin. Bucu- 
reștencele, dtepunînd de un lot mult 
mai 
tate 
il5). 
după 
iace din handicap, scorul final (56— 
41) reflectînd fidel diferența de va
loare.

Mult mai pasionantă a fost întâl
nirea care avea să decidă pe câștigă
toarele medaliilor de bronz. Baschet
balistele dobrogene, care aveau prima 
^aas-a, au valorificat îu prima repriză 
avantajul taliei (seor la pauză 36— 
24), dar aia fost nevoite în fina! să 
facă fața unui adevărat iureș ieșean, 
pe care deseori nu l-au putut stăvili.

omogen, s-a,u impus cu autori- 
în primele 20 de minute (30—- 
Mureșencele au echilibrat jocul 
pauză, dar nu au mai putut re-

Numărul următor ai ziarului nos
tru va apare marți 25 august, la 
ora obișnuită.

Consecință directă — formația regiu
nii Iași a reușit 
leze, dar să și 
54—52 (min. 37) 
In final, cîteva 
Patriței Șișu (27 
turnat însă scorul, 
echipei dobrogene: 64—60 (36—24).

In ultima zi, selecționata masculină 
a Brașovului a realizat, în compania 
echipei regiunii Bacău, recordul de scor 
al competiției: 125—87 (64—31). A
fost o partidă spectaculoasă, care a con
stituit pentru spectatori un excelent... 
aperitiv înaintea „finalei44 mascmline. 
Din primele minute ale partidei Bucu- 
rești-Banat, s-a văzut clar că jucătorii 
pregătiți de antrenorul Dorogan sînt 
puși pe fapte mari. In ciuda faptului 
că aveau în față Uq adversar de va
loare, timișorenii s-au apărat cu mai 
multă atenție ca deobicei și au atacat 
cu un elan debordant.

Timișorenii au știut să speculeze 
judicios numeroasele greșeli comise în 
apărare de jucătorii bucureșteni și- 
pe margine (ne referim la schimbări) 
de antrenorul lor.
„s-au ținut scai 
(care au avut mai mult 
și, într-un final care a 
și simplu „tribunele44 în 
realizat o victorie pe cît 
zătoare, pe atît de meritată. Excelentă 
a fost comportarea lui Pușcașu (14), 
lonescu (13) și Viciu (16). Formația 
bucureșteană1 a acționat, în special 
după pauză- fără convingere, lăsîndu- 
se deseori depășită în apărare. Scor 
final: 73—70 (36—37) pentru echipa 
regiunii Banat.

Alte
69— 56 
87—79
70— 66 
finale : 
oraș București 6 p; 3. Cluj 4 p 
Brașov 2 p; 5. Bacău 0 p; FEMININ: 
1. oraș București 8 p; 2. Mureș-Auto- 
homă Maghiară 6 p; 3. Dobrogea ’ 4 
p; 4. Iași 2 p; 5. Banat Op.

G. RUSSU-SIRIAlNU 
A. VASILIU

nu numai ega- 
preia conducerea: 

și 57—56 (min. 58). 
acțiuni reușite ale 
de puncte) au răs- 

adueînd victoria

Finalele de halte
re din cadrul Spar
tachiadei republica
ne au luat sfîrșit. 
Ultima zi a întrece
rilor a fost bogată

în... recorduri. Astfel, după ce tânărul 
Emil Rațiu a „smuls" la categoria mijlo
cie 125 kg (v.r. îi aparținea cu 122.5 
kg), „great" Silviu Cazan a făcut ca 
sala din șos, Iancului să răsune încă de 
două oti de aplauzele spectatorilor. O 
dată la stilul „împins” cînd arbitrii au 
consemnat în
(v.r. 155 kg) și apoi ia sfîrșitul com
petiției, cînd crainicul a anunțat că 
Silviu Cazan .................. ~~
formantă ce reprezintă un nou record 
al R.P.R. (v.r. 445 kg). Pentru frumoa
sa lor comportare,cei doi campioni ai 
Spartachiadei și recordmani ai țării 
merită felicitări.

foile de concurs 157,5 kg

a totalizat 447,5 kg, per-

TABLOUL DE ONOARE

•«
In felul acesta, ei 
de adversarii lor 

conducerea) 
ridicat pur 
picioare, au 
de surprin-

București-—Banat (f) 
Banat—Brasov (m)

reau Jtite:
(35—27). . . ,

(49—41); Dobrogea—Banat (f)
(33—27). - Iată clasamentele 

MASCULIN : 1. Banat 8 p; 2.
- 4.

Alături de campionii țării Ion Pa- 
nait, Toma Alexandru, Fiți Balaș, Fran- 
cisc Marton, Emil Rațiu, Lazăr Baroga 
și Silviu Cazan, merită să figureze pe 
tabloul de onoare și o serie de tineri, 
mulți dintre ei la primul lor concurs de 
amploare, care au luptat cu ardoare 
pentru a ocupa un loc cît mai bun la 
categoria respectivă.T. Apostol, G. En- 
ciu (Buc.), V. Neagu (Galați), V. 
Culea (reg. Argeș), Gh. Țincu (lași), 
I. Voicu (Cluj), Gh. Mîinea (Ploiești), 
St. Pintilie (Tg. Mureș) și alți sportivi 
talentati s-au numărat printre princi
palii animatori ai întrecerilor. Dacă vor 
continua să se 
cest ia vor urca 
măiestriei,

pregătească serios, a- 
cu siguranță treptele

PĂRERI AUTORIZATE

După terminarea finalelor, ne-am a- 
dresat unor cunoscuți specialiști pentru 
a ne spune părerea asupra întrecerilor 
la care au asistat timp de patru zile. 
Iată ce ne-a declarat antrenorul emerit 
ȘT. PETRESCU : «Am urmărit multe 
competiții, dar niciodată n-am văzut

Rapid — Steaua, 
luni la Ciulești
Luni 24 august, stadionul Ciulești 

găzduiește o interesantă partidă de fot
bal. Se. intilnesc în joc amical, cu în
cepere de la ora 10,30, echipele de ca
tegoria A, Rapid și Steaua. In deschi
dere de la ora 9,30 meci între forma
țiile de copii.

atîția concurenți. îmi amintesc că 
1949 a fost o finală de campionat 
vreo 30 de halterofili. Acum au evoluat 
pe acest podium 170 de finaliști, marea 
lor majoritate posedînd tehnica la miș
cările clasice „smuls" si „aruncat"».

DUMITRU HÎTRU, asistent la cate
dra de atletică grea de la I.C.F., a ur
mărit cu mare admirație confruntările 
halerofililor din categoria peste 90 kg. 
„De mult timp, ne-a spus tov. D. 
Hîtru, căutăm „grei". Spartachiada i-a 
descoperit. Dacă mulți dintrei cei 22 de 
participant la categoria grea vor fi 
supuși unei atente pregătiri, cu sigu
ranță că vor deveni halterofili frun
tași".

Antrenorul T. Roman din Cluj, secre
tarul general al Federației, Șt. Achim 
și alți specialiști ne-au vorbit elogios 
despre corpul de arbitri, organizarea 
întrecerilor, evoluția tineretului etc.

TR. 1OANIȚESCU

Iată 
mentele 
9—0: clasament: 1. Cluj 14 p„ 2 
Banat 13 p., 3. Mureș—A.M. 12 p. 
4. Ploiești 11 p., 5. Oltenia 
6. Bacău 9 p., 7. Galați 8 p., 8. Su 
cea va 7 p.; II: Brașov—Dobr-.gec 
6—3, Argeș—lași 5—4, Nunei 
Maramureș 
rești 5—4; 
rești 16 p„ 
nedoara 14 
reg. București 11 p.,
11 p., 7. Iași 10 p., 8. Dobrogea 10 p. 
9. Argeș 9 p.

In meciurile finale pentru stabili 
rea clasamentului general, au fos 
înregistrate rezultatele: locurile 1—2 
Cluj—oraș București 5—4 (Ncgulescu 
lonescu Soare 2—0, Maria Biro 
Marta Tompa 0—2, Negulescu, Giur 
giucă-Popescu, Gantner 2—0, Ver; 
Veis-Ella Constantinescu 0—2, Giur 
giucă-Popescu 2—0, Iudit Crejec, Ma 
ria Biro-Maria Alexandru. Ella Con 
stantinescu 0—2. Bodea-Gantner 2- 
1, ludit Crejec-AAaria Alexandru 0—2 
ludit Crejec, Giurgitică-Ella Constau 
tinescu. Gantner 2—1), locurile 3—<[ 
Banat—Brașov 9—0 (Cărmăzan—Bu 
2—1. E. Mihalca-1.Sandu 2—0, 
lăgeanu-I. Gheorghe 2—0.
Zamfir 2—0. 
Demetrovici-I. 
rile 5—6:
6—3. locurile 
6—3, locurile
București 5—4, locurile 11—12: Ma 
ramureș—Bacău 5—4. locurile 13—14 
Iași—Galati 5—4, locurile 15—16 
Dobrogea—Suceava 8—1. Clasamen 
general: I. CLUJ — campioană i 
Spartachiadci republicane 2. ora 
București. 3. Banat. 4. Brașov. E 
Mureș—A.M., 6. Hunedoara. 7. Pla 
iești, 8. Crișana. 9. Oltenia, io. reg 
Bucure.ti, 11. Alaramureș, 12. Bacău 
13. Iași. 14. Galați, 15. Dobrogea 
16. -Suceava, 17. Argeș.

10 p.

- •*—
5—4, Crișana—reg. ntucu 
clasament: 1. oraș Bitcu 
2. Brașov 14 p., 3. Hu 
p., 4. Crișana 13 p„ 5

6. Maramurei

L. Să
Șuba 

lovan-Stoian 2—1, II 
Chiriac 2—0), loca 

Mureș-A.M.—Hunedoari 
7—8 : Ploiești—Crișam 
9—10 : Oltenia — . r<?g

Scurte știri externe
• Un reprezentant al Comitetului 

olimpic japonez a anunțat că a fost 
acceptată (după termenul fixat) înscrie
rea Columbiei la cea de-a XVIII-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de la Tokio, 
in acest fel, numărul țărilor partici
pante se ridică la 94. După aprecierea 
oficialilor japonezi care studiază listele 
de înscrieri nominale, la concursurile 
celor 20 de discipline înscrise in pro
gramul Olimpiadei vor lua parte apro
ximativ 6 500 de sportivi.

• 7/i semifinalele probei de simplu 
bărbați, la turneul internațional de 
tenis de la Budapesta, s-au 'înregistrat 
următoarele rezultate: Metreveli
(U.R.S.S.) — Varga (R.P.U.) 6—1. 
6—3, 6—4. Gulays (R.P.U.) — Tsu 
Cen-hua (R. P. Chineză) 6—8, 6—4,

6—3. 6—3 i La simplu femei, tot In se 
mifinale, jucătoarea chineză Tsu Sun 
cen a eliminat-o cu 2—6. 8—6, 6—1 p 
jucătoarea magheară Solyom. A dou 
finalistă va fi 
care a cîștigat 
cu Magdeburg

cehoslovaca Palmeouc. 
cu 6—3, 6—2 întîtniro 
(R.D.G.).

din R. D. Germană ț• înotătorii
R. F. Germană participă în aceste zii 
la concursul de selec/ie în vedere 
olimpiadei de la Tokio. în prima zi d 
întreceri Egon Henninger (ROG.) 
cîștigat proba de 200 metri bras îi 
2:31,8. stabilind un nou record al țări 
sale. Alte rezultate: 200 metri libe 
bărbați: loachim Klein (R.F.G
2:00,1 ; 100 metri fluture femei: Heik 
Hustede (R.F.G.) 1:07,8.

Azi începe Balcaniada de baschet (juniori)
de Sa Atena

cea de a 
de baschet 
de 
vor

juniori, 
fi pre- 
Bulga-

Astăzi începe la Atena 
doua ediție a Balcaniadei 
rezervată reprezentativelor 
La întrecerile din acest an 
zente selecționatei? Rominiei,
riei, Iugoslaviei șt Greciei.

La ediția de anul trecut, 
loc a fost ocupat de reprezentativa 
Bulgariei. Tinerii, noștri baschetbaliști 
au ocupat locul III, reușind însă să

primul

obțină victoria în fața formației bid 
gare. Anul acesta, țara noastră va fi re 
prezentată de echipa care a cîștigat ci 
cîteva săptăinîni în urmă turneul in 
ternațional de la Skoplje. Formati
va fi alcătuită din: Dragomirescu 
Scorțescu, Diaconescu, Novac, Ruhrig 
T udosi, Rusu. Filip, Mazilu, lekeli 
Purcărearui și Chiciu.
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