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VOTEAZĂ CONDUCĂTORII
PARTIDULUI SI STATULUI
jrupuri coenpacte de ceferiști, 
ncitori, tehnicieni și ingineri de 
Uzinele Grivița Roșie, Depoul 
?l.-București, Fabrica „Texti- 

■Grivița și din alte întreprin- 
i, intelectuali și alți cetățeni, 
>reună cu familiile lor, au venit 
ă din primele ore ale dimineții 
secțiile de votare din circum- 
pția electorală „Grivița Roșie", 
le este candidat al F.D.P. tova- 
ul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
e secțiile de votare, ei au par
's un drum devenit familiar, ale 
ui înnoiri, reprezentate parcă 
bolic în noul peisaj industrial, 
cutezanța liniei arhitectonice a 
lor clădiri avîntate spre cer, 
îndese transformările atît de 
acteristice regiunilor și raioane- 
țării.

'-achea Grivița, unde în 1933 
ncitorii, sub conducerea comu- 
tilor, s-au ridicat la luptă dîrză 
ntru libertate, viață demnă, 
îtru apărarea intereselor vitale 

întregului popor, își trăiește 
ăzi adevărata sa tinerețe. Sen- 
lentul de legitimă mîndrie și 
isfacție pentru marile înfăptuiri 
reflectă pe chipul celor ce vin 
fața urnei pentru a vota. Pretu- 
deni domnește o atmosferă de 
bătoare, de puternic optimism, 
dragoste și nețărmurită încre- 

•e în partid.
Aceeași atmosferă sărbătorească, 
care aflăm rezonanța bucuriei 

regii țării poate fi întîlnită și 
fața secției de votare nr. 19, 

iată în clădirea Școlii medii 
urel Vlaicu". La aflarea veștii 
sosesc aici conducătorii de par- 
și de stat pentru a vota, noi 

îpuri de cetățeni se adaugă ce- 
prezenți.

Sosirea conducătorilor de partid
de stat este întâmpinată de cetă- 
iî cu aplauze îndelungate, cu 
ile și ovații. Sînt scandate lo
ci : „Trăiască Partidul Munci-
esc Romîn, Comitetul său Cen- 
il în frunte cu tovarășul 
leorghe Gheorghiu-Dej“, „Tra
că Republica Populară Romînă", 
răiască victoria în alegeri a 
untului Democrației Populare". 
Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
;j, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
icu, Chivu Stoica, Alexandru 
ăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
exandru Moghioroș, Alexandru 
Aadeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
tutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
•itec, Mihai Dalea intră în sec- 
i de votare, unde primesc buletâ- 
le și votează.
La ieșire răsună din nou puter-

ZI DE SĂRBĂTOARE
7 MARTIE 1965. Primăvara unui an, așa cum fiecare an înseamnă 

primăvara vieții din ce în ce mai fericite a poporului nostru.
Cu inimile pline de bucurie, de satisîacția datoriei împlinite, milioane 

de cetățeni ai patriei noastre înfloritoare s-au înfățișat la secțiile de votare, 
pentru a-și exercita unul din drepturile fundamentale consfințite prin Con
stituție — alegerea reprezentanților în organele puterii de stat.

7 martie, ziua alegerilor, a fost o sărbătoare a cîntecului și voioșiei, 
a entuziasmului general, a democrației socialiste, care a evidențiat mai mult 
ca oricînd esența orînduirii noastre, în care întreaga putere aparține celor 
ce muncesc de la orașe și sate.

Eveniment de seamă în viața poporului nostru, alegerile au constituit 
punctul culminant al vastei campanii electorale, caracterizată printr-un 
uriaș avînt patriotic, printr-o puternică activitate politică, a căror expresie 
vie au fost miile de întâlniri cu candidați! și adunări cetățenești, la care au 
participat aproape zece milioane de cetățeni ai patriei.

Ieri țara și-a ales reprezentanții în Marea Adunare Națională și în sfa
turile populare, pe cei mai buni fii ai clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, gospodari vrednici și pricepuți ai treburilor obștești, care și-au 
dovedit prin fapte capacitatea, devotamentul și spiritul de răspundere în 
slujba intereselor patriei.

In această zi de primăvară, 7 martie 1965, cetățenii țării au avut în 
jurul lor cel mai grăitor manifest electoral, imaginea vie a tot ceea ce s-a 
realizat sub conducerea partidului, prin munca lor plină de elan și abnega
ție. Nu a existat familie care să nu fi simțit în traiul ei de toate zilele în- 
rîurirea binefăcătoare a acestor realizări. In fața tuturor s-a înfățișat tabloul 
minunatelor înfăptuiri pentru care au votat la alegerile de acum patru ani.

7 martie 1965, ziua alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare a demonstrat atașamentul și voința milioanelor de 
cetățeni ai țării, hotărîrea lor neclintită de a-și consacra întreaga energie, 
spiritul înnoitor, capacitatea organizatorică, îndeplinirii cu succes a tuturor 
prevederilor planului de stat pe anul 1965.

7 martie 1965, minunată zi de primăvară. Din primele ore ale dimine
ții, secțiile de votare de pe tot cuprinsul țării au cunoscut atmosfera ma
rilor sărbători ale poporului nostru. în Capitala patriei, la Galați, Ploiești, 
în Valea Jiului, la Onești și Săvinești, la Reșița și Hunedoara, pretutindeni 
în orașele, satele și comunele patriei tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
minunați constructori ai socialismului, milioane de oameni ai muncii din 
patria noastră s-au prezentat în fața urnelor pentru a-și da votul lor can- 
didaților Frontului Democrației Populare. S-au întâlnit la secțiile de votare 
minerii și petroliștii, constructorii impunătoarelor obiective industriale, mem
brii gospodăriilor agricole de stat și ai cooperativelor agricole de producție, 
intelectualii, pentru a vota pentru viața nouă, fericită, pentru prosperitatea 
patriei, pentru bunăstarea întregului popor.

Printre milioanele de cetățeni prezenți în fața urnelor s-au numărat 
zeci de mii de tineri șl tinere pe care, după orele de muncă din uzină, de 
pe șantiere și de pe ogoare, îi întilnim pe stadioanele și terenurile de sport. 
Sînt sportivii patriei, din rindurile cărora s-au ridicat numeroși campioni 
balcanici, europeni, mondiali și olimpici. Cu toții au votat, din îndemnul 
inimii lor tinerești, pentru viața fericită pe care le-au asigurat-o partidul 
și guvernul. Alături de milioanele de alegatori, ei au votat pentru socia
lismul victorios, pentru pace, pentru viitorul tot mai fericit al patriei 
noastre dragi.

secția nr. 19

nostru, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, hotărîrea de a merge mereu 
înainte, strîns uniți pe drumul ară
tat de partid : drumul socialismu
lui, bunăstării și păcii.

(Agerpres)

Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ votînd la 
din raionul Grivița Roșie din Capitală

nice aplauze, urale și ovații, la 
care conducătorii de partid și de 
stat răspund cu căldură. Este o 
manifestare plină de entuziasm, 
prin care alegătorii își manifestă 
dragostea și recunoștința pentru 
încercatul conducător al poporului

PRIMII LA VOT
O geană roșiatică de lumină vestește 

începutul unei dimineți de primăvară 
timpurie. A unei zile de mare sărbă
toare, de înaltă răspundere cetățeneas
că, o zi în care fiecare se ca gîndi la 
ceea ce a făcut el pentru patria socia
listă și ce are de făcut în viitor pentru 
strălucirea ei înmulțită.

Acum este ora șase fără zece minu
te. Afară, cum spuneam, zorile purpurii 
ale noii dimineți destramă 'întunericul 
nopții. Dinspre l.C.F. grupul studenților 
care locuiesc la căminul din Dealul Spi- 
rii coboară grăbit spre secția de vo
tare nr. 14 a raionului V. I. Lenin. 
Sint îmbrăcați în haine de sărbătoare, 
iar în frunte pășesc stegarii. Au ținut 
să-și dea printre primii cotul candida- 
(Hor F.D.P.

Iată-i acum In fața urnei de vot. 
Printre ei, bursierul republican Ștefan 
Sava din anul IV — ..'•■ampion" al 
mediilor de 10 pe întreg institutul. Mi

hai Tătarii (anul Ill), Petre Gavriliu 
și alți zeci de studenți ai l.C.F. votea
ză pentru prima oară. Emoția îi stă- 
pînește pe toți. Studentul Vasile 
Roba, ne mărturisește: „Am pă
șit azi la vot așa cum pășim și în 
viață, cu deplină încredere ca omul 
care vede bine drumul pînă departe și 
știe pe unde calcă. Am media 9,66 la 
institut și mă voi strădui, ca și cole
gii mei. să-mi însușesc și mai bine 
cunoștințele predate la cursuri, răspun- 
zînd astfel dragostei părintești cu care 
sîntem înconjurați.

La aceeași oră matinală, de la cămi
nul din Piața Kogălniceanu, au pornit 
spre secția de votare nr. 3 de la „Ju
ridice" și studentele l.C.F. Răcoarea 
dimineții sau emoția le au rumenit 
obra/ii ? Atmosfera este sărbătorească 
și la această secție de votare.

Rlnd pe rină. tinerele studente trec 
prin fața urnei pentru a-și da votul lor

candidaților F.D.P. Stăm de vorbă cu 
Luminița Golgoțiu, din lotul republican 
de canotaj, cu gimnasta Lucia Dima, 
cu Agaftea Han — schioară venită la 
l.C.F. din Al bac — satul lai Hor ia. cu 
Marieta Duță, Doina Sasu și alte stu
dente care votează pentru prima oară. 
Simțămintele sînt puterni.ee, unanime: 
„Votul nostru e dăruit din inimă, e le- 
gămîntul de a învăța și mai bin«“.

V. TOFAN

LA SECȚIA NR- 16 DIN RAIONUL 
GRIVIȚA ROȘIE

Pe strada Bucegi, în imediata a- 
propiere a unui impresionant șir de 
blocuri noi care se înalță impunătoa
re pe bulevardul 1 Mai, se află sec
ția de votare numărul 16 a raionului 
Grivița Roșie. Pășim in clădirea unei 
școli noi, moderne, spațioase, ca sute

și sute de alte lăcașuri de învățătură 
ridicate în ultimii ani în patria noastră.

In fața urnelor, fotbaliștii de la Ra
pid. Votează cu entuziasm, cu încre
dere, pentru candidații F.D.P. Rtnd pe

(Continuare în pag. a 2-a)
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Fotbaliști de la Rapid București au venit să voteze împreună- De la stingă 
la dreapta: Jamaischi, C. Dan, Năsturescu, Kraus, Andrei

la Ploiești
PLOIEȘTI 7 (prin telefon). De la 

ora 6 dimineața, în fața secțiilor de 
votare din orașul și raionul Ploiești, 
mii de oameni ai muncii s-au prezen
tat să-și dea voiul lor pentru candi- 
dații F.D.P. Printre aceștia se aflau 
și numeroși sportivi fruntași, unii dintre 
ei votînd pentru prima oară. Ion loniță 
din echipa de fotbal Petrolul și-a dat cu 
încredere primul său vot candidaților 
F.D.P. La secția 21 din Ploiești l-am 
întîlnit pe atletul Iancu Ileana (din 
Iotul R.P.R. de juniori), iar la secția 
42 pe Vasile Constantin. în fața ur
nelor s-a prezentat și gimnasta Elena 
Ceampelea, componentă a lotului re
publican, care și-a dat cu încredere 
voiul candidaților F.D.P. La secția nr. 
65 din comuna Pleașa, raionul Plo
iești, s-a prezentat în fața urnelor 
pentru prima oară și sportiva Geor- 
geta Iordache.

A. VLASCEANU și GH. ALEXAN- 
DRESCU — coresp,

la lași
La secția 38 l-am întîlnit, printre 

primii alegători, pe maestrul spor
tului Gh. Drobotă, component al echi
pei de rugbi C.S.M.S., care a declarat 
că e fericit că își dă votul candi
daților F.D.P., pentru viitorul luminos 
al patriei noastre. Aceeași bucurie se 
citea și pe chipul fotbalistului Gh. Ma
tei, pe care l-am găsit așteptînd să-și 
depună buletinele la secția nr. 6 de 
votare. Tot aici și-au dat votul spor
tivele Maria Atanasiu și Cornelia An- 
toniu, componente ale echipe de bas
chet C.S.M.S.

Cea mai mare afluență de sportivi 
a fost la secțiile nr. 43 și 44, de la 
Centrul Universitar din Iași. Aici 
s-au prezentat la vot fotbaliștii M. 
Constantinescu, A. Deleanu, scrimerii 
M. Alecu și M. Ghimpușanu precum

PRIMII LA VOT
(Urmare din pag. 1) 

rlnd, își depun voturile Andrei, Kraus, 
Dan, lonescu. Acesta din urmă a venit 
ia voi cu soția, studenta Pia lonescu 
de la I.C.F., care e deosebit de emo
ționată: votează pentru prima oară I 
Nu mai puțin emoționați sint și Năstu
rescu și Jamaischi, care pășesc și ei 
pentru prima dată în țața urnelor.

VOTEAZĂ SPORTIVII DE LA 
DINAMO

E ora 8 dimineața..,.
Un grup masiv de tineri și tinere, 

cu evidentă alură sportivă, se îndreap
tă spre secția de votare nr. 20 de pe 
strada Tunari. Prin statura lor impu
nătoare, se disting baschetbaliștii echi
pei Dinamo București, liderul campio
natului republican, lată-i pe Horațiu 
Giurgiu, Adolf Cernea, Nicolae Viciu, 
'Pavel Visner. Alături de ei, numeroși 
alți sportivi fruntași: hocheistul Octa- 
vian Corduban, boxerul V. Antonio, 
ctmoistul Gh. Sidorov, rugbistul Petru 
fugigi. Sportivele dinamoviste, dintre 
care multe votează pentru prima oară, 
sini și ele prezente în entuziastul grup: 
voleibalistele Doina Belgea, Olga Pa- 
fff, Elena Gheorghieșcu, Margareta 

si rugbiștii C. Dobrin, R. Iftimie, R. 
tțoibașu, D. Sorin și S. Siratoș, care 
au venit împreună pentru a-și exer
cita, pentru prima oară, dreptul de vot

D. DIACON ESCU — coresp.

Printre sportivii clujeni...
CLUJ 7 (prin telefon). La entu

ziasta sărbătoare a alegerilor, spor
tivii din localitate s-au prezentat prin
tre primii în fața urnelor de vot. Prin
tre ei l-am întîlnit, în primul ceas al 
dimineții, pe studentul C. Preda din 
anul I al Institutului Pedagogic, com
ponent al secției de atletism a clu
bului Știința. Trecînd apoi pe la alte 
secții de vot, am recunoscut printre 
miile de oameni pe fotbalistul Dan 
Anca care în această zi a votat pentru 
prima oară, pe studenții fruntași la 
învățătură și sport Aurel Brie din echi
pa de baschet, Magdalena Wagner din 
lotul republican de baschet, Mihai 
Adam șl Paul Marcu din lotul repu
blican de fotbal, pe maestra sportului 
Rodica Floroianu de la handbal, jucă
torul de polo Emil Alureșanu din lo
tul republican, pe numeroși atleți frun
tași ai Clujului, printre care Cornel 
Porumb, Kurt Socol și Ana Beșuan.

Din fiecare discuție eu sportivii pe 
care i-am întîlnit am desprins bucu
ria și hotărîrea lor de a răspunde cu 
fapte la tot ceea ce orînduirea noastră 
a pus la dispoziția tineretului. Am 
desprins un angajament ferm de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
obține noi succese la învățătură și 
în activitatea sportivă.

O. GUȚU ei I. BOBIȘ — coresp.

la Galați
GALAȚI 7 (prin telefon). Așteptată 

cu nerăbdare, a sosit ziua alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare. Ne aflăm 
la secția de votare nr. 11. Printre 
miile de cetățeni care au venit dis-de-

Șorban, gimnasta Suzana Bodor, fucă- 
toarea de tenis Judith Dibar.

Rlnd pe rlnd, sportivii de la Dinamo 
introduc în urnă votul lor, pe care-l 
dau din toată inima Frontului Democra
ției Populare.

După ce votează, caiacistul Atanasie 
Sciotnic, care a cucerit la Tokio me
dalia olimpică de bronz în proba de 
caiac 4, ne spune:

„Votez cu inima plină de bucurie pe 
candidații F.D.P. Sînt recunoscător 
partidului drag pentru viața nouă, feri
cită, pe care o trăiesc. In viața 
mea s-au petrecut transformări ra
dicale. Eu sînt din satul Mila 23 din 
Deltă și am început să muncesc — ca 
toți tinerii din satul meu — ca pescar. 
Apoi, am fost marinar. O dată cu sta
giul militar, am făcut cunoștință cu 
sportul de performanță la clubul Dina
mo. Datorită condițiilor minunate de 
pregătire sportivă pe care le avem, 
am urcat treptele măiestriei sportive, a- 
jungînd să fac parte din lotul țării și să 
concurez la Tokio. în această zi de 
sărbătoare a întregului popor, mă an
gajez —- alături de toți eeilalți sportivi ai 
clubului — să muncesc neîntrerupt pen
tru a-mi ridica măiestria sportivă, pen
tru a aduce țării noastre noi succese, 
spre a-mi arăta astfel recunoștința față 
de partid și guvern". 

dimineață să-și exercite dreptul de vot 
se află și sportivi fruntași ca Dumi
tru Pascu și Marcel Pătrașcu care vo
tează pentru prima oară. Emoționat, 
D. Pascu student în anul IV la me
canică, component ale echipei de fotbal 
Știința, ne declară : „Dau din toată 
inima votul meu candidaților F.D.P., 
conștient că aleșii noștri, ai poporu
lui, ne vor reprezenta cu cinste". „Vo
tez pentru fericirea patriei noastre so
cialiste — spunea Marcel Pătrașcu, 
maestru al sportului. Marile realizări 
din patria noastră sînt rodul politicii 
înțelepte a partidului”. „Votez pe 
aleșii noștri pentru ca țara noastră să 
fie tot
— ni 
student 
canică, 
Știința.

Rînd 
rindat prin fața urnelor; voia bună
i-a  însoțit pretutindeni.
S. CONSTANTINESCU — coresp. re
gional

mai mîndră și mai puternică" 
se adresează George Kramer, 
în anul V la facultatea de me- 
component al echipei de volei

pe rînd, alegătorii s-au pe-

ln Poiana Brașov
Poiana Brașov a trăit duminică cli

pe de mare sărbătoare. Dis-de-dimi- 
neață, spre secția de votare se îndrep
tau grupuri, grupuri de cetățeni. Prin
tre', ei se aflau și o parte dintre 
schiorii participanți la finala campio
natului republican de fond pentru ju
niori. Ei împliniseră recent vîrsta cînd 
se puteau prezenta la urne. Printre 
cej dinții care au primit buletinele 
de vpt se aflau și proaspătul cam
pion ai țării, Ion Funieru, Andre* 1 2' 
Bodeanu, Vasile Tatnaș, Anghel Biriș, 
Gh. Djhoi, Iosif Olteanu, Marcel Co- 
jan și alții.

BRAȘOV 7 (prin telefon). Peste 70 
de tineri schiori au participat sîmbătă 
și duminică la întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de juniori, la 
fond și sărituri. Un succes deosebit au 
obținut schiorii de la A.S. Armata Bra
șov (antrenor Ion Cimpoia) care au do
minat categoric probele de fond, cuce
rind toate cele 6 titluri puse în joc.

La sărituri, A. Bodeanu a devenit 
campion la categoria I, în vreme ce la 
categoria a Il-a concursul a marcat 
superioritatea tinerilor de Ia Voința 
Odorhei (antrenor Ștefan Mușa).

Rezultatele: 10 km juniori cat. I:
1. I. FUNIERU (A.S. Armata Brașov) 
38:49,0 ; 2. D. Soiu (A.S.A.) 39:35,0; 
3. Gh. Dihoi (Dinamo) 40:31,0 ; 5 km 
juniori cat. a 11-a: 1. I. MÎRZEA 
(A.S.A.) 19:35,0; 2. I. Olteanu (Di
namo) 19:51,0 ; 3. I. Benga (Tractorul) 
20:36,0 ; junioare cat. 1 : 1. RODICA 
CIMPOIA (A.S.A.) 22:56,0; 2. Maria 
Țeposu (Tractorul) 23:44,0; 3. Maria 
Băncilă (Tractorul) 24:00,0; junioare 
cat. a 11-a: 1. EUGENIA VIȘAN 
(A.S.A.) 12:52,0; 2. Maria Drăghici 
(AS.A.) 13-55,0 ; 3. Elena Popa (S.S.E. 
Rîșnov) 14:24,0; 3x5 km, juniori:
1. A.S.A. (Mîrzea, Funieru, Soiu) 56:59,0;
2. Dinamo 59:21,0; 3. Tractorul
lh 00:18,0 ; 3x3 km junioare : 1. A.S.A. 
(Drăghici, Vișan, Cimpoia) 40:30,0;
2. Tractorul 42:29,0 ; 3. S.S.E. Rîșnov

C. GRUIA — coresp. reg.

Printre numeroșii tineri care și-au 
exercitai pentru prima oară dreptul 
de vot s-a aflat ieri și atleta Gabriela 

Rădulescu

La Oradea
ORADEA 7 (prin telefon). într-o 

atmosferă sărbătorească, de puternic 
entuziasm și mîndrie patriotică, mii 
de cetățeni s-au prezentat de dimi
neață în fața urnelor de vot. Prin
tre primii care au votat la secția 
nr. 29, am întîlnit pe baschetbalista 
Maria Ciorna, fotbalistul I. Mezei, pe 
tînărul component al echipei de 
fotbal Crișul, N. Bakoș.

La secția de votare nr. 15, printre 
primii alegători care au introdus în 
urnă buletinele <’e vot se aflau Gh. 
Solomon, antrenorul V. Iacob și alții, 
care, împreună cu ceilalți oameni ai 
muncii din orașul nostru, au votat 
din toată inima pe candidații Fron
tului Democrației Populare.

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

Un grup de studente de la I.C.F.. in fața urnei de la secția de votare 
nr. 3 a talonului V. 1. Lenin

SINAIA 7 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Deși startul era anunțat la 
ora 12, numeroși sinăieni și excursio
niști aflați la odihnă în frumoasa sta
țiune de pe Valea Prahovei urcaseră 
încă de la ora 9 la Cota 1500, pentru 
a asista la spectaculoasa probă de cobo
rîre din cadrul finalelor campionate
lor republicane. Cerul perfect senin și 
zăpada înghețată anunțau că schiorii 
vor avea o pîrtie excelentă, iar spec
tatorii vor putea urmări desfășurarea 
cursei în condiții bune. Din păcate 
însă, cu mai puțin de 30 de minute 
înaintea plecării primului concurent 
cerul s-a înnorat, iar cînd s-a dat 
startul a început să ningă din ce în ce 
mai intens. Ca urmare, vizibilitatea 
s-a redus simțitor, iar ceara dată pe 
schiuri pentru zăpadă înghețată nu a 
mai fost bună pentru ninsoarea care 
nu mai contenea. în aceste condiții, 
cursa a fost „înceată" chiar față do 
„non-stopul“ disputat sîjnbătă.

Titlul de campion a revenit lui Kurt 
Gohn, evident cel mai în formă schior 
al acestor campionate. Gheorghe și 
Constantin Bălan și-au împărțit... fră
țește locurile 2—3, realizînd același 
timp. Cu acest rezultat, Gh. Bălan a 
cucerit titlul de campion la combinata 
de 3 probe.

La fete, Ilona Micloș a reeditat per
formanța de anul trecut, cîștigînd toate 
cele 4 titluri puse în joc. De remarcat 
comportarea lui Edith Șuteu. Ea a 
„mers" foarte curgător în manșa a 
Il-a, în care a realizat și cel mai bun 
timp, dar a ratat victoria finală, de
oarece căzuse îi: ultima parte a manșei 
I, în care putea obține, de asemenea, 
primul timp. Dintre scbioarele tinere 
s-au evidențiat Liana Blebea, Mihaela 
Casapu și Elena Neagoe, elemente care 
au arătat reale perspective

Rezultate. SENIORI-coborîre (Vf. 
Furnica—stația de jos a telefericului 
— lungimea traseului 2500 m •— dife
rență de nivel 500 m) : 1. KURT 
GOHN (Dinamo Brașov) X:37,2; 2—3. 

Fondiștii de la A.S.A. Brașov au cucer 
toate titlurile de campioni la juniori!

C. Bălan (A.S. Armata Brașov) tșt 
Bălan (A.S. Armata Brașov) 1:38,4 
H. Hannich (Dinamo) 1:40,6 ; 5. 
hăraș (Carpați Sinaia) 1:41,1 ; 
Clinei (Carpați) 1:42,3; combin 
3 probe: 1. GH. BĂLAN 26,
2. M. Focșeneanu
3. H. Hannich 104,77 p ;

90,88 ; 3. Liana 1

Ca și anul trecut, Ilona Mieloț 
cucerit din nou toate cele 4 

de campioană republicani 
slalom special: 1. ILONA MICI* 
(Dinamo Brașov) 87,10; 2. Ediții 
teu (A.S. Armata) 
bea (A.S. Armata) 97,16 ; coborîre . 
ILONA MICLOȘ 56,8 ; 2. Mihaela 
sapu (Dinamo) 58,9 ; 3. Liliana Foi 
neanti (Carpați) 60,5; 4. Mih; 
Ghioarcă (Voința Sinaia) 60,7 ; 5. Ei 
Șuteu 63,7 ; 6. Johana Lexen (Polit 
nica Brașov) 73,4 ; combinata de 3 j 
be: 1. ILONA MICLOȘ 0 p; 2. 
liana Focșeneanu 240,22 p ; 3. Mih: 
Ghioarcă 255,14 P-

D. STANCULES

45:14,0; SĂRITURI, juniori cat.
1. A. BODEANU (Dinamo) 238 
(49,5 m — 49,5 m) ; 2. Z. Cisma 
(Voința Odorhei) 202,5 p ; 3. V. Tao 
(Dinamo) 199 p ; juniori cat. a II 
1. M. FODOR (Voința Odorhei) 15 
p; 2. Z. Kiss (Voința) 153 p; 3. 
Criștof (Voința) 136 p.

C. GRUIA și V. SECAREA!
corespondenți

O VOLE]
Rapid București (1 

campioană a turuli
Shnbătă: Dinamo - Știința Cluj 3-

Sîmbătă după-amiază, în sala Dir 
mo s-a desfășurat ultimul joc al tui 
lui în campionatul republican femir. 
de categorie A seria 1. In meci r< 
taniă, Dinamo București a întîlnit ecl 
pa Știința Cluj, de care a dispus 
3—1 (13—15, 15—4, 15—13, 15—i

Cu acest rezultat, clasamentul înti 
cerii a căpătat formă definitivă. El a 
în frunte echipa Rapid București 
campioană a turului — fi arată as th
1. Rapid București 11 10 1 32:11
2. Dinamo București 11 0 2 29: 9
3. C. P. București 11 8 3 28 no
4. Farul Constanta 11 7 4 24.15
ș. Metalul București 11 7 4 S4:21

6. Știința Cluj 11 6 5 24:20
7. C.S.M. Sibiu 11 5 6 21:20
8. Voința Craiova 11 5 6 18:24
9. Partizanul roșu Bv. 11 4 7 20:24

10. Știința București 11 2 9 13:29
11. Progresul București 11 2 9 12:30
12. C.S,M. Cluj 11 1 10 6:32

CLUBUL PRESEI SPORTIVE
La sediul Uniunii Ziariștilor a avt 

loc sîmbâtă o ședință de lucru 
Clubului presei sportive, în cadru 
căreia Iov. Emil Gbibu, vicepre 
dinte al UCFS, a vorbit despre sar 
ciniie ce revin organelor și organi 
zațiilor UCFS pe linia ridicării caii 
tative a sportului de performanță, îi 
lumina recentei plenare a Consiliulu 
General al UCFS.



în 2 6» iniile „Cupei ILP.R.“
FAVORIȚI1 PROBELOR DE SIMPLU 

LA „MONDIALELE" DE TENIS 
DE MASA

Crișul Oradea și Știința Craiova scoase din cursă
CȚfîmbătă, în cincisprezece orașe din tară s-au disputat „șaisprezecimile" de finală ale „Cupei RP.R."

■ j Socotită, pe bună dreptate, competiția surprizelor, „Cupa" ne-a oferit și în etapa din 6 martie cîteva 
rezultate neașteptate. Două echipe de categorie A au fost scoase din cursă : Crișul Oradea și Știin- 

ța Craiova, iar C.S.M.S. lași s-a calificat la Mangalia în urma unui rezultat „alb", obținut după prelungiri. 
Scorul zilei l-a realizat Steaua București, care a surclasat Arieșul Turda. Tn rest, meciurile s-au încheiat cu 
rezultate scontate.

Azi se desfășoară Ia Galați cea de a șaisprezecea partidă: Siderurgistul—Rapid București,
asupra
lomon, 
Mihai 
Szakacs

Udroaica, Baboe (min. 72 Al. Con- 
stantinescu).

I. GHIȘA și I. BOITOȘ — coresp.

BELGRAD (Agerpres). — în con
tinuarea lucrărilor de pregătire a ta* 
blourilor campionatelor mondiale de 
tenis de masă, care vor începe la 15 

fost stabiliți 
In

lată — pe scurt — amănunte

ARIEȘUL TURDA - STEAUA
1-8 (1-2)

partidelor disputate sîmbătă :
Naghi, Onodi — Damian, 

— Szucs, Bacoș, Mureșan, 
II.

METALUL TIRGOVISTE-STIINTA 
CRAIOVA 2-1 fi-0/1-1)

METALUL RĂDĂUȚI - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 0-5 (0-4)

în primele 45 de minute, Arieșul 
a jucat cu o ambiție rar întîlnită, 
realizînd și numeroase faze de fotbal 
de bună calitate. Steaua a răspuns 
jocului avîntat al gazdelor prin ac
țiuni bine organizate și, încet-încet, 
s-a distanțat pe... tabela de marcaj.

Făcînd o apreciere generală asupra 
comportării oaspeților, am putea spune 
că ceea ce a determinat diferența de 
joc și de goluri dintre cele două 
formații a fost evoluția la un nivel 
corespunzător a jucătorilor Constan
tin, Raksi, Voinea, Jenei, Crișan și 
Creinicejnu. Au înscris : Voinea (5), 
Raksi (3) pentru Steaua și respectiv 
Ivan. A arbitrat corect I. Dobrin — 
Petroșeni.

STEAUA : Haidu — Georgescu, 
Jenei, D. Nicolae, Dumbravă — Cri
șan, Koszka — Raksi (S. Avram), 
Constantin (Raksi), Voinea, " 
ceanu.

ARIEȘUL : Rencs (Olah) — Balaj, 
Mureșan, Cadar, Vădan — Pecsa, 
Ursu — Găbudeanu, Ivan, Băluțiu 
(Bona), Pîrvu.

i 
CIORTEA — corespondent

DINAMO BUCUREȘTI-STIINTA
GALATI 3-0 (2-0)

I.

GALAȚI, 7 (prin telefon). Abor- 
dînd jocul cu dezinvoltură dinamo- 
viștii au deschis scorul în min. 5 prin 
Ene II. Apoi, studenții au inițiativa,

RĂDĂUȚI, 7 (prin telefon). Primul 
gol a fost înscris de Gane, în minu
tul 10. Al doilea a fost „opera” lui 
Năftănăilă (min. 15). Apărarea gaz
delor a făcut în această parte a 
meciului eforturi mari pentru a îm
piedica majorarea scorului, dar nu 
a reușit. în min. 23 Gane modifică 
din nou rezultatul, pentru ca tot el 
să înscrie în min. 32. După pauză,

Creini-

P. V.

C.S.M. REȘIȚA - ȘTIINTA CLUJ 
' 1-2 (1-1) Fază din meciul

rul

TÎRGOVIȘTE, 7 (prin telefon). 
Metalul a aruncat în luptă toate 
resursele, obținînd o victorie meri
tată. Scorul a fost deschis în min. 25 
de juniorul Pețeanu, apoi craiovenii 
au ratat ocazii clare prin Eftimie 
(min. 27), Onea (min. 42) și Sfîrlo- 
gea (min. 44). La reluare oaspeții au 
atacat dezlănțuit și în min. 65 Efti
mie execută o lovitură de la 11 m, 
dar portarul Stănescu apără. în 
min. 89 Onea execută o lovitură indi
rectă și Marin Marcel reia cu capul, 
trimițînd balonul în plasă : 1—1, în 
prelungiri, în min. 101, Nițescu în
scrie punctul victorios.

M. AVANU — coresp.

VICTORIA GIURGIU-MINERUL 
BAIA MARE 0-1 (0-0)

REȘIȚA, 7 (prin telefon). Cei peste 
4 000 de spectatori au asistat la un 
meci de nivel tehnic bun, în care 
gazdele au fost net superioare în 
cîinp, dar ineficace în fața porții. 
Studenții, cu toate că au jucat mai 
slab, au știut să concretizeze ocaziile 
de gol. Astfel, în min. 17, Adam 
deschide scorul. Opt minute mai tîr- 
ziu Rednic (C.Ș.M.) pătrunde în 
careu, dar este ținut de mină de 
Szoke și arbitrul O. Gomșa — 
Craiova acordă penalti, transformat 
de Georgcvici: 1 — 1. în min. 76 stu
denții profită de o greșeală a apă
rării reșițene și înscriu, tot prin 
Adam.

ȘTIINȚA: Ringhcanu— Marcu, Tr. 
Georgescu, Szoke, Cîmpeanu .— V. 
Alexandru, Suciu — Ivansuc, Szabo, 
Adam, Pîrvnleț.

C.S.M. : Tunaru — Spălățelu, 
Șchiopu, Foaie, Niculescu — Geor- 
gevici, Grizea — Rednic, Pătrașcu, 
Varga, Araoțchi.

IANCU PLÂVIȚHJ — coresp.

MINERUL LUPENI - CRIȘUL 
ORADEA 3-0 (3-0) '

PETROȘENI 7 (prin telefon), 
prima vedere, rezultatul poate 
pară o surpriză, dar așa după cum 
s-au "desfășurat lucrurile victoria for
mației din Lupeni este pe deplin 
meritată. Jucătorii acestei echipe s-au 
dovedit mai bine pregătiți fizic și 
s-au descurcat mai ușor pe terenul 
complet desfundat de ploaia care a 
căzut în tot timpul meciului. Oas
peții au jucat lent, fără vlagă, ra- 
tînd cîteva ocazii clare, printre care 
și o lovitură de la 11 m prin Sza
kacs II (min. 80). Punctele au fost 
înscrise în ordine de Pleian (min. 10), 
Precup (min. 23) și Staudt (min. 30) 
din lovitură de la 11 m.

MINERUL : Sriktei — Feneș, Dan, 
Lupan — Toia, Staudt — Cotroază, 
Dodu, Pleian (min. 75 Grofu), Ologu, 
Precup.

CRIȘUL : Duca — Szakacs I, So-

La 
să

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 RE. 
ZULTATE EXACTE.

Concursul nr. 10 din 7 martie 1965.
I. Atalanta—Milan 1—1 — X

II. Catania—Roma 4—0 — 1
III. Fiorentina—Torino 2—0 — 1
IV. Internazionale—Cagliari 3-4) — 1
V. Juventus—Genoa 7—0 — 1

VI. Lanerossi—Mantova 1—0 — 1
VII. Lazio—Bologna 1—1 — X

VIII. Messina—Foggia 0-0 — X
IX. Sampdoria—Varese 0—0 — x
X. Parma—Bart 9—2 — 1

XI. Livorno—Brescia 2—0 — 1
XII. Napoli—Verona 2—0 — 1

Fond de premii 236.U* iei

aprilie la Liubliana, au __  _
favoriții la probele de simplu, 
proba de simplu feminin, favorite sînt 
următoarele jucătoare: Ella Constan- 
tineseu (R.P.R.), Fukazu (Japonia), 
Jan Li-cen (R. P. Chineză), Yamana- 
ka (Japonia), Seki (Japonia). Foeldi 
(R. P. Ungară),, Lin Ilui-cin (R. P. 
Chineză) și Maria Alexandru (R. P. 
Romînă), vicecamploană mondială la 
Praga.

în proba de simplu masculin sînt 
înscriși 255 de jucători. Dintre aceștia 
64 care sînt cotați cei mai valoroși 
nu vor juca în primele două tururi, 
caliîicîndu-se automat.

Toți cei 4 jucători romîni înscriși: 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiucă, 
Adalbert Rethi și Gheorghe Cobîrzan 
se numără printre favorrțî. Jucătorul 
nr. 1 al tabloului de îavoriți este Li 
Fu-iun (R. P. Chineză).
ÎN „C.C.E." LA HANDBAL FEMININ

în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin, în primul 
joc al semifinalelor, 11. C. Copenhaga 
a învins cu scorul de 12—3 (3—1) 
echipa olandeză S.W.I.F.T. Meciul 
retur va avea loc la 12 martie la 
Copenhaga
R. D. GERMANA—R. P. BULGARIA 

10-10 LA BOX
La Berlin s-a disputat meciul in

ternațional de box dintre echipele se
lecționate ale R. D. Germane și R, P. 
Bulgaria. Întîlnirea s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate: 10—10.
RECORD MONDIAL LA PATINAJ 

VITEZĂ
în cadrul unui concurs de patinaj 

viteză desfășurat la Oslo, norvegia
nul Fred Mayer a stabilit un nou re
cord mondial în proba 
El a parcurs această 
7:28,1.

IN CAMPIONATUL
DE HOCHEI PE GHEAJA

în campionatul mondial de hochei 
pe gheață, echipa Canadei a învinș 
vineri cu scorul de 4—0 (1—0; 2—0;

Victoria Giurgiu și-a încercat sîm
bătă după-amiază șansele în „Cupa 
R.F.R." în compania echipei Minerul 
Baia Mare. Oaspeții au jucat economi
cos permițînd gazdelor să se apropie 
de nenumărate ori de poartă. La în
ceputul reprizei secunde, cînd scorul 
era alb, jucătorul Pavel din echipa lo
cală, ratează două ocazii favorabile. 
Singurul gol din această partidă, care 
i-a eliminat pe giurgiuveni s-a produs 
în minutul 72 cînd extrema dreaptă 
a Minerului, Diăgan, a centrat în ca
reul de 16 m de unde Soo a trimis ba
lonul cu capul, în plasă.

C. CHIRIAC

Minerul Baia Mare— Victoria Giurgiu încheiat cu sca
de 1—0 in favoarea jucător Hor băimărenl.

Foto: St. Ciotloș
stegarii n-au mai insistat. Ei au reu
șit, totuși, să mai marcheze un 
punct, în min. 50, cînd Goran a sta
bilit scorul final al partidei.

ION IGNAT — coresp.

prin Neagu (min.dar ratează ocazii prin Neagu (min. 
7) ți Mihăescu (min. 11). în min. 35 
dinamoviștii contraatacă, reușind să 
înscrie prin Pîrcălab. Imediat după 
pauză Dinamo pune stăpînire pe joc 
și Frățilă ridică (în min. 49) scorul 
la 3—0. Din min. 60, prin acciden
tarea lui Nunweiller IV Dinamo 
joacă în 10 oameni.

A arbitrat C. Geană (Brașov) — 
ȘTIINTA : Manta (min. 50 Ena- 

che) — Pac, Coman. Dima, Cristian 
(min. 46 Pascu) — Ionescu, Iacob — 
Mihăescu, Neagu, Găinaru, Stăn- 
culescu.

DINAMO : Datcn (min. 70 Nun
weiller V) — Popa, Nuweiller III, 
Ștefan, Ivan — P. Emil. (min. 46 
Nunweiller IV), Gbergheli — Pîrcă
lab, Ene II, Frățilă, Nunweiler VI.

A.S. CUGIR - U.T.A. 0-1 (0-1)

CUGIR, 7 (prin telefon). întîlnirea 
a fost viu disputată. Jucătorii ară
deni s-au acomodat mai bine cu te
renul desfundat. Singurul punct din 
această partidă a fost înscris de 
Comisar în min. 7.

M. VÎLCEANU — coresp.

de 5000 m. 
distantă în

MONDIAL

s. constantinescu
coresp. reg.

MARINA MANGALIA -C.S.M.S.
IAȘI 0-0

MANGALIA, 7 (prin telefon). Me
ciul, de o bună valoare tehnică, 
fășurat pe un timp excelent în fața 
a 5 000 de spectatori, a avut 
solist echipa gazdă. în numeroase rîn- 
duri marinarii au fost la un pas de 
victorie. Amintim astfel o lovitură 
de la 11 m trasă în bară în min. 88 
de Șoangber și o „bară" (min. 12) 
a aceluiași jucător. Marina Man
galia și-a dominat adversarul și în 
prelungiri.

Conform regulamentului, 
optimile de finală s-a 
C.S.M.S,, deoarece a jucat în de
plasare.

C.S.M.S. : Constantinescu — Pop» 
Vornicu, Dcleauu, Ștefănescu — 
Humă, Matei — Danileț, Cuperman, 
Milea, Stoieescu.

MARINA : Pilea — Zamfir, Con- 
tardo, Tîrșoagă, Gheorgache — Dinu, 
Fandii — Șoangher, Calo, Bejan, 
Marin.

des-

ca

pentru 
calificat

LIVIU BRUCKNER — coresp.

TEXTILA BUHUȘI - DINAMO 
PITEȘTI 0-1 (0-1)

BUHUȘI, 7 (prin telefon). Așteptată 
cu mult interes, partida a satisfăcut 
pe cei 4 000 de spectatori. Fotbaliștii 
de la Textila, care activează în ca
tegoria C seria Est, nu s-au inti
midat de adversarii lor. Ei au evo
luat de Ia egal la egal cu oaspeții, 
avînd uneori chiar perioade de do
minare. Nu au putut însă egala da
torită numeroaselor ratări ale înain
tașilor. Despre oaspeți se poate spune 
că n-au creat decît cîteva ocazii de 
gol, dintre care au concretizat una 
singură, în min. 40, prin Țurcan.

I. VIERU — coresp.

C.F.R. ROȘIORI - FLACARA 
MORENI 1-0 (1-0)

OLIMPIA ORADEA - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0-1 (0-1)

ORADEA 
două echipe 
influențată 
(desfundat), , . .......... ,
prestat de Gavril Farcaș din Satu 
Mare. Formația gazdă, care acti
vează în cat. C, a servit o replică 
viguroasă bucureștenilor. De altfel, 
orădenii au înscris un gol în min. 36 
prin Szakacs I (care a intervenit la 
o degajare a lui A. Constantinescu, 
deviind balonul în plasă) pe care 
arbitrul nu l-a acordat. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de * 
(min. 39) care a transformat 
vitură de la 11 m. la un henț 
în careu de Țanțoș.

OLIMPIA : Jiros — Bocor, 
vâri, Lazăr, Demian — Vigh, 
țos (mjn. 72 Barbu) — 
Sacaci I, Medves, Pugna.

PROGRESUL: “ ' ’
Mîndru)
niță, Peteanu, I. Popescu — D. Po
pescu, Mafteuță — Stancin, Mateianu,

7 (prin telefon). — Cele 
au oferit o dispută dîrză, 
atît de starea terenului 
cit și de arbitrajul slab

ROȘIORI 7 (prin telefon). — Dis
putată pe un timp frumos și pe un 
teren foarte bun, partida a plăcut dato
rită ritmului viu și fazelor de gol 
create la ambele porți. în prima parte 
feroviarii domină, reușind să înscrie în 
min. 12 prin Leahevici. Oaspeții se 
apără în 7—,8 oameni, contraatacând 
rareori. în repriza a doua jocul este 
echilibrat. Ambele echipe au ocazii de 
a înscrie, dar înaintașii ratează situații 
clare. A arbitrat foarte bine Aurel 
Bentu (București).

T. NEGULESCU 
coresp-

ALTE REZULTATE: RECOLTA 
OAREI—FARUL CONSTANȚA 0—1 ; 
CLUJEANA — A.S.A. TG, MUREȘ 
0—1 (după prelungiri); METALUL 
PITEȘTI — PETROLUL 1—2.

★
DE LA F. R. FOTBAL

lce

Ioniță 
o lo- 
comis

Fold- 
Tan- 

Cefan,

Cosma (min.
A. Constantinescu,

82
Io-

Intrucît la 17 martie vor avea 
optimile de finală ale „Cupei R.P.R.“, 
delegații eehipelor calificate în urma 
disputării etapei din 6 martie sini con- 
vocați la sediul F. R. Fotbal în ziua 
de 8 martie ora 18, pentru a participa 
la tragerea la sorți a jocurilor din 
„optimi".

Se atrage atenția că meciurile din 
17 martie se vor disputa pe terenuri 
neutre, astfel că delegații duhurilor 
vor trebui să aibă împuternicirea de a 
stabili localitatea unde se vor 
aceste partide.

ÎN „DUELUL" CU INTERNAZIONALE MILAN
• In etapa de ieri a campionatului 

italian de fotbal, Milan a „lăsat" un 
punct la Bergamo, în meciul cu Ata- 
lanta, în timp ce la Milano, Inter a 
obținut o victorie clară (3—0) în par
tida cu Cagliari. Astfel, în prezent di
ferența de puncte între cele două for
mații fruntașe s-a redus la 3. Atalanta 
a deschis scorul în min. 43 prin Pe- 
troni, iar în min- 65 Aliafini a egalat 
pentru Milan (scor: 1—1). Inter și-a 
asigurat victoria prin golurile marcate 
de Suarez (2) și Bedin. Celelalte re
zultate : Catania — Roma 4—0, Fio
rentina — Torino 2—0 (a marcat Or
lando 2), Juventus — Genoa 7—0 (Si- 
vori a fost cel mai bun de pe teren), 
Lanerossi — Mantova 1—0, Lazio —

disputa

vineri cu scorul de 4—0 (1—0; 
1—0) echipa Finlandei.

Sîmbătă, echipa Canadei a 
cu seorul de 6—0 (3—0; 1—0;

învins 
. . -, 2—0) 

echipa Norvegiei. R. S. Cehoslovacă 
a întrecut cu 12—0 (2—0; 4—0;

6—0) echipa S.U.A. în grupa B, echi
pa R. P. Polone a întrecut cu scorul 
de 5—3 (2—0; 0—1 ; 3—2) echipa 
Austriei. Alte rezultate ; R.F.G.—An-

Elve-
1-0). 

8—0

Austriei. Alte rezultate; 
glia 12—4 (3—1, 4—3. 5—0) ; 
tia—Ungaria 3—1 (0—0, 2—1, 
Duminică : U.R.S.S.—R.D.G.
(4—0. 1—0, 3-0).

DAWN FRASER, 
SUSPENDATA PE 10 ANII

Cunoscuta înotătoare australiană, 
Dawn Fraser, campioană olimpică Ia 
ultimele 3 ediții ale J.O. în proba de 
100 m liber, a fost suspendată de fede
rația australiană de natație de la orice 
activitate sportivă, pe timp de 10 ani I 
Celebra sportivă a fost acuzată de 
„acte de indisciplină" comise la J.O. 
de la Tokio. Cu acest prilej au mai 
fost suspendate Linda Mc. Grill pe ter
men de 4 ani, Nancy Dunean și Mar
lene Dayman pe cite 3 ani. în prezent, 
Dawn Fraser, în vîrstă de 27 de ani, 
se află în voiaj de nuntă în Tahiti.

(Agerpres)

• La Melbourne, în cursa de 1 milă, 
Ron Clarke s-a clasat pe locul III, 
după Vincent (4:03,0) și Alby.

• La Dublin, echipa de box a Polo
niei a învins cu 6—4 reprezentativa 
Irlandei. Polonezul Grudzien a fost în
vins la puncte de Mc. Court.

De peste hotare

A MAI PIERDUT UN PUNCT
FoggiaBologna 1—L Messina — luggta 

0—0, Sampdoria — Varese 0—0. Pri
mele clasate:

Milan
Internazionale
Juventus 
Fiorentina
Torino

24
24
24
24
24

16
14
11
12
10

Budapesta,

7 1 41:14 39
8 2 40:20 36
9 4 34:16 31
7 5 33:21 31

10 4 31:19 30

s-au întîlnît• Ieri, la
echipele M.T.K. și Wiener Sport Klub. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat egal: 
1—1.

• în „Cupa orașelor tîrguri" s-au 
mai desfășurat două meciuri din turul 
al treilea: Dunfermline a dispus cu 
1—0 de Atletico Bilbao (în primul

meci 0—1), urmînd să mal susțină un 
meci. Atletico Madrid a învins cu 2—0 
pe F. C. Liege (în tur 0—1) și s-s 
calificat în etapa următoare.

• Intr-un meci internațional ami
cal, disputat la Istanbul, echipa bul
gară Levski Sofia a învins cu scorul 
de 2—1 (1—0) pe Fenerbahce Is
tanbul.

• în „Cupa Americii de Sud“, re
zervată echipelor de club, s-a dispu
tat meciul revanșă dintre formațiile 
Boca Juniors (Argentina) și Strongest 
(Bolivia). Fotbaliștii argentinieni au 
terminat învingători cu scorul de 2—0 
(1-0).



DE ZIUA FEMEII
ărbtorim azi „Ziua femeii", zi internațională de solida
ritate și de luptă pentru emanciparea femeilor, pentru 
drepturi, pentru libertate și demnitate, pentru pace.

Le sărbătorim pe tovarășele de viață și de muncă din pa
tria noastră, egale în drepturi, eliberate pentru totdeauna de 
asuprirea și umilința din trecut, colaboratoare demne și ca
pabile la făurirea în țara noastră a tot ceea ce e nou și lumi
nos. Sărbătorim izbînda noii concepții despre om, despre viață 
și c 'ectivitate în orînduirea socialistă.

La munca intensă și entuziastă pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, femeile aduc o contribuție deosebită. In 
orice domeniu de activitate, în orice acțiune de interes obștesc, 
întîlnești azi și munca plină de inițiativă, de spirit creator și 
entuziasm a femeilor.

Și în sport femeia deține un rol important, aducîndu-și 
aportul la creșterea prestigiului patriei noastre ca sportivă, ca 
antrenoare, ca profesoară de educație fizică sau activistă.

De ziua lor, exprimîndu-le toată stima și prețuirea, le urăm 
tovarășelor noastre noi succese în munca de fiecare zi și in 
activitatea sportivă, pentru înflorirea neîncetată a patriei 
noastre socialiste.

Succesele lor...
Parcă-și spun, în fiecare an : „Nu 

ne vom lăsa mai prejos decît băieții..."
Și vorba lor nu întîrzie să se trans

forme în faptă.
Fetele noastre se antrenează cu sîr- 

gnință, luptă cu dîrzenie în compe
tiții și își înscriu cu regularitate nu
mele pe lista cele.' care aduc țării 
succese sportive de prestigiu.

Azi, de ziua lor, să aducem oma
giul nostru sportivelor fruntașe, care 
în ultima vreme au obținut victorii 
de răsunet, reamintind frui oasele lor 
performanțe.

Mai întîi, un gînd Iolandei Balaș, 
aflată actualmente departe, departe, 
pe coastele Pacificului, unde adaugă 
victoriilor mereu alte victorii. La fel, 
tinerei Mihaela Peneș, atleta care la 
Tokio a uimit lumea cu arun
carea ei de peste 60 de metri.

Imbold 
în muncă

Cînd am venit în fabrică, în atelie
rul unde lucrez, am nășit un colectiv 
care obținea rezultate de seamă in 
procesul de producție. Aici, învățînd 
din experiența celor mai buni — evi- 
dențiați ți fruntași în întrecerea socia
listă — am reușit să-mi însușesc te
meinic meseria aleasă. Produsele exe
cutate de noi — articole tehnice, pro
tecție și sport — cer pricepere și în- 
demînare. Adesea primim din partea 
beneficiarilor aprecieri bine meritate 
pentru calitatea a tot ceea ce executăm 
în atelier.

In anii regimului democrat-popular, 
eu, ca tînără muncitoare, am avut 
pos!bilitatea să-mi îndeplinesc nenumă
rate dorințe. Încă din timpul școlii 
mă atrăgea scena. Azi, sînt membră a 
brigăzii artistice de agitație. Specta
colele date de noi sînt așteptate cu 
mult interes de către muncitorii fa
bricii. Mi-am dorit nespus de mult să 
fac și sport. Am ales handbalul, pe 
■care l-am îndrăgit apărînd poarta și 
culorile echipei mele.

Pentru rezultatele înregistrate în pro
ducție, anul trecut am primit insigna 
de fruntașă in întrecerea socialistă.

Această distincție constituie pentru 
mine un nou imbold în muncă și mă 
voi strădui ca și de acum înainte să 
mă număr printre cei mai buni.

CONSTANȚA STAN 
mașinistă la întreprinderea 
„Flacăra rosie“-București 

Alături de ele, o altă atletă, Lia Ma- 
noliu, a urcat pe podiumul Stadio
nului Național din capitala Japoniei, 
cucerind cea de-a doua medalie olim
pică de bronz din bogata ei carieră.

La caiac-canoe. cele două fete care 
au concurat la Olimpiadă au cucerit 
două medalii. Proaspăta maestră eme
rită a sportului Hilde Lauer a cules 
din plin, pe lacul Sagami, roadele 
muncii sale : o medalie de argint ia 
caiac simplu și alta de bronz, în 
proba de dublu, alături de Cornelia 
Sideri. Le urăm succes deplin și la 
„europenele” din acest an, de pe Sna- 
govul nostru...

Ha dbalistele, deținătoare ale titlu
lui de campioane mondiale, s-au im
pus în 1964 prin succesul „rapidis- 
telor", care au cîștigat „Cupa Cam
pionilor Europeni".

Jucătoarele de tenis de masă de la 
Voința au cucerit și ele același tro
feu și acum se pregătesc să joace 
din nou în finală, pe '65. Să mai 
amintim aici recordul mondial al pa- 
rașutistelor, medalia de argint a Ele
nei Trandafir la „europenele" de po
pice...

Cornelia Sideri și Hilde Lauer, medaliate olimpice la Tokio, se antre
nează la bac pentru viitorul sezon competițional

Oînduri de ziua noastră
8 MARTIE, ZIUA INTERNAȚIO

NALA A FEMEII, este o zi scumpă 
pentru noi. O zi deosebită, simbol al 
emancipării femeilor, al solidarității 
lor în lupta pentru libertate și pace, 
pentru o viață mai bună.

La noi femeia se bucură de mai 
bine de 20 de ani de prețuirea cu
venită. Ea este respectată ca soție, ca 
mamă, ca tovarășă de muncă. Regimul 
democrat-popular îi acordă încredere, 
misiuni de mare răspundere pe plan 
politic, social, economic și cultural.

Am simțit personal această prețuire 
și încredere cînd, la scurtă vreme 
după absolvirea I.C.F. mi s-a încre
dințat misiunea de a pregăti tinere 
talente pentru sportul de perfor
manță în cadrul S.S.E. 2 din Bucu
rești. Am găsit aici înțelegerea con
ducerii școlii, a colegilor mei de la 
catedra de atletism, profesorii I. Po- 
pleșeanu, T. Ionescu, Tr. Nicolau și 
M. Berbecaru.

Primele roade ale muncii mele și, 
bineînțeles, a elevilor ? O serie de 
atleți care s-au și afirmat ne olan

Mărturisiri
Debutul meu în sport este legat de 

acei ani de care generația mea își a- 
mintește întotdeauna cu nostalgie și 
emoție, anii marilor crosuri populare 
de pe bulevardele Capitalei, ai prime
lor competiții de mase, ai puternice
lor înnoiri în viața sportivă a țării. 
Pe stadion am pășit din îndemnul 
profesoarei mele de educație fizică 
Angela Filip. Credincioasă pasiunii sale 
pentru atletism, ea avea pentru prima 
oară bucuria de a vedea că drumul în 
sport al elevelor ei este larg deschis, 
liber de obstacolele materiale și de pre
judecățile care pînă atunci țineau deo
parte fetele de această activitate.

In 1949, la mai puțin de doi ani de 
la prima mea vizită pe stadion, dobo- 
ram recordurile naționale de junioare 
la disc și la greutate și apăram pen
tru întîia dată culorile țării la campio
natele internaționale. Un an mai tîr- 
ziu, pe același stadion al primilor pași, 
pe stadionul Republicii, aveam să 
stabilesc primul record de senioare, 
ducînd performanța de 39,33 m a Ali
nei Poenaru la 41,44 m. De atunci și 
pînă astăzi, mi-am corectat de nume
roase ori recordul, urcîndu-1 la 56,97 
m, rezultat stabilit pe stadionul olim
pic din Tokio, la cea de a patra 
Olimpiadă la care luam parte.

Am reamintit aceste date nu cu in
tenția de a-mi face biografia sportivă, 
ci doar pentru a jalona etapele unei 
cariere sportive care și-a putut găsi 
împlinirea în anii noștri, ai puterii 
populare, și care mi se pare caracte
ristică pentru a ilustra marile posibi
lități de progres și afirmare asigurate 
elementului feminin în mișcarea noas
tră sportivă.

inq. LIA MANOLIU 
maestră emerită a sportului

• ••

republican : Dan Hidioșanu (7,3 pe 
55 m g.), Ionel Golgojan (6 sec. pe 
50 m) și Rozeta Chehaianu (27,2 pe 
200 m și 63,2 pe 400 m). Atelierul 
meu de lucru de la Ș.S.E. 2 cuprin
de însă și alte elemente în curs de 
formare. îmi pun nădejdea mai ales 
în micii sportivi din anul I (cores
punzător clasei a 5-a) a căror muncă 
entuziastă mă face să-i văd foarte 
departe...

Tot ce am realizat pînă acum, ca 
profesoară și cetățeană, se dato- 
rește regimului democrat-popular, care 
mi-a asigurat condiții optime de în
vățătură, de muncă și de viață.

Recunoscătoare partidului, voi 
munci în continuare pentru pregăti
rea sportivă a tinerei generații și 
educarea ei în spiritul dragostei față 
de muncă, de disciplină și al atașa
mentului fierbinte față de cauza în
tregului popor : desăvîrșirea socialis
mului.

prof. EVELINE GHIMPU 
antrenoare de atletism la S.S.E.

2 București

Cu toate că au învins Ungaria

Floretistele noastre s-au clasat 
pe locul al ll-lea in turneul de la Budapesta 
(Prin telefon de la trimisul nostru, TIBERIU STAMA)

BUDAPESTA, 7. Specialiștii prezenți 
la concursul international de scrimă de 
la Budapesta comentează pe larg per
formanța echipei feminine de floretă 
a Romîniei, care a reușit să învingă 
la Sportcsarnok formația Ungariei. Este 
adevărat, fetele noastre au obținut vic
toria la tușe (14—13), dar și așa rezul
tatul este valoros. De altfel, sîmbătă 
seara Radio Budapesta spuneai „Tre
buie, mai ales, să ținem seama că ad
versarele au aliniat o formație in care 
predominau tinerele scrimere, in timp ce 
noi am aruncat in luptă prima garnitu. 
ră, cea mai puternică. Astfel, victoria 
romîncelor capătă evident o și mai mare 
valoare".

Se înțelege că n-a fost o victorie 
ușoară. In primul asalt Olga Orban 
Szabo, evoluînd cum n-am văzut-o de 
mult, a dispus cu 4—1 de campioana 
mondială și olimpică, Rejto. In asaltul 
următor, însă, Iencic pierde (datorită a 
două erori de arbitraj) la Domolki (in
trodusă în ultimul moment în lot), cu
2—4. Alte două infringed (Ghiulai la 
Marossi și Chira la Szalontay), cu a- 
celași scor, măresa avantajul echipei 
gazdă. In continuare, însă, Iencic, re
velația echipei noastre, o întrece pe 
Rejto (4—2) iar Olga pe Marossi 
(4—1) astfel că egalăm. Echipa ma
ghiară forțează ritmul și încurajată de 
o galerie bine organizată, obține 4 vic
torii la rînd. La scorul de 7—3 pentru

Au luat sfîrșit campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei

BRIGHTON, 7 (prin telefon). După 
trei zile de întreceri, campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale An
gliei s-au încheiat sîmbătă seara cu 
probele individuale. Sportivii romîni 
s-au clasat în trei finale, dar, de data 
aceasta, ei n-au reușit să cîștige nici 
una.

Rezultate tehnice : simplu femei, tu
rul II : Constantinescu — McCree 3-0, 
Alexandru — Piper 3-0, optimi: Con
stantinescu — Martin 3-1, Alexandru
— Ogus 3-0, sferturi: Shannon — Lu- 
kacs 3-1, Luzova — Constantinescu
3-2  (—18, 19, 13, —16, 17), Alexandru
— D. Rowe 3-2 (—20, 13, 16, —17, 
18), — Simon 3-1, semifinale: Luzo
va — Shannon 3-1, Alexandru — 
Foldi 3-1 (—18, 12, 4, 17), finala: 
Luzova — Alexandru 3-2 (—18, 22, 
—16, 20. 19). Meciul a dat loc la o 
luptă deosebit de dîrză (a durat aproa
pe 75 de minute), așa cum arată și 
scorul. In setul decisiv. Alexandru a 
condus cu 19—17, dar plusul de ener
gie al Luzovei și-a spus in cele din 
urmă cuvîntul. Simplu bărbați, turul I: 
Cobîrzan — Harrison 3-1, Giurgiucă
— Cornish 3-0, Reti — Tuominen 3-2.
Negulescu — Warwick 3-0, turul II: 
Cobîrzan -— Gibbs 3-2, Giurgiucă -- 
Harangi 3-0, Reti — Whittaker 3-1, 
Negulescu — Vecko 3-1, optimi: Giut 
giucă — Penttila 3-0, Miko — Cobîr
zan 3-0, Stanek — Reti 3-0, Negules
cu — Wall 3-0, sferturi: Scholer — 
Negulescu 3-0 (17, 18, 14), Miko — 
Harcsar 3—0, Giurgiucă — Bengtsson 
3-0, Pignitzki — Stanek 3-2, semifi
nale: Giurgiucă — Miko 3-1 (19, 18, 
—14, 6), Scholer — Pignitzki 3-1, fi
nala : Scholer — Giurgiucă 3-0 (12 
11, 8). Prea nervos, Giurgiucă nu a 
reușit să-și desfășoare jocul obișnuit. 
Dublu femei, semifinale : Rowe, Shan
non — Bosa, Luzova 3-0, Alexandru, 
Constantinescu — Foldi, Jurik 3-0 (16. 
11, 15), finala: Rowe, Shannon — 
Alexandru, Constantinescu 3-0 (17,
10, 11)- Dublu bărbați, semifinale: 
Miko, Stanek — Giurgiucă, Negules
cu 3-1, Korpa. Vecko — Cobîrzan,

Alain Calmat - campion mondial la patinaj artistic
COLORADO SPRINGS (Agerpres).— 
Cuplul cehoslovac alcătuit din frații 

Eva și Pavel Roman a cîștigat titlul 
mondial în proba de dans din cadrul 
campionatelor de patinaj artistic de la 
Colorado Springs. Eva este în vîrstă de 
19 ani, iar Pavel de 22 de ani. Ei au 
totalizat, în clasament, 260,3 puncte, 
fiind urmați de Janet Sawbridge—Da
vid Hickinbottom (Anglia) — 247,5 
puncte și Lorna Dyer — John Carell 
(S.U.A.) — 244,2 puncte.

★
Patinatorul artistic Alain Calmat 

(Franța) a cîștigat, la Colorado Springs 

Ungaria meciul părea încheiat. Flore
tistele țării gazdă se grăbeau să dea... 
interviuri presei și radioului. Prematur, 
însă, fiindcă Olga o întrece pe Szalon
tay (4—2) și Ghiulai pe Domolki 
(4—2), micșorînd diferența. O nouă în- 
frîngere a Manuelei Chira (la Marossi, 
cu 4—1), readuce optimismul în tabăra 
maghiară. Dar, pentru puțină vreme, 
deoarece ultimele trei asalturi se înche
ie cu tot atîtea victorii romînești i len- 
cic—Szalontay 4—2, Ghiulai—Rejto 
4—1 și Olga Orban Szabo—Domolki 
4—2. 8—8 scor final, dar victorie la 
tușe cu 14—13 a echipei romîne.

Tînăra noastră echipă s-a resimțit 
după meciul atît de dificil susținut cu 
floretistele maghiare și au pierdut apoi 
partida cu Franța la scorul de 6—19 
(Orban, Iencic, Ghiulai — cîte 2 v, 
respectiv Rousselet, Depetris — cîte 3 
v, Gapais, Herbster — cîte 2 v).

In meciul cu Italia, Romînia a obți
nut o victorie mai ușoară decît o arata 
rezultatul de 10—6 (Olga. Iencic — 3 
v., Ghiulai. Tasi — 2 v., respectiv Og- 
gero, Tarzoni — 3 v.) T

Bilanțul general : 2 victorii, tot atî
tea ca și Ungaria (9—7 eu Italia, 
11—5 cu Franța) și Franța (10—6 cu 
Romînia și 9—7 cu Italia), astfel îneîi 
clasamentul a fost stabilit prin calcu
lul tușelor, care a favorizat echipa Un
gariei. Ea a ocupat locul I, fiind ur
mată de Romînia, Franța și Italia.

Reti 3-0, finala: Miko, Stanek — Kor
pa, Vecko 3-1. Dublu mixt, turul I: 
Alexandru, Negulescu — Carrington, 
Reti 3-0, turul 11: Alexandru, Negules
cu — Barontini, Evans 3-0, Taft, Co
bîrzan — Morgan, Cafrei 3-1, Proud- 
lock, Symonds — Constantinescu, Giur
giucă 3-2, optimi: Alexandru, Negules
cu — Bell. Harrison 3-2, Foldi, Vecko 
— Taft, Cobîrzan 3-1, sferturi: Foldi, 
Vecko — Alexandru, Negulescu 3-0, 
semifinale: Luzova, Miko — Foldi, 
Vecko 3-2, Jurik, Pignitzki — Rowe, 
Barnes 3-0, finala: Luzova, Miko — 
Jurik, Pignitzki 3—1.

★
Sportivii noștri au sosit duminică 

seara în București-

Jucătoarele romînce 
învingătoare în competiția 
de tenis de masă de la Russe

RUSSE, 7 (prin telefon). Cu înce
pere de vineri se desfășoară în acest 
oraș tradiționala competiție de -tenis 
de masă, organizată în cinstea „Zilei 
Internaționale a Femeii". Proba pe 
echipe femei s-a terminat cu victoria 
selecționatei R.P. Romîne (Catrinel Fo- 
lea, Eleonora Mihalca, Iudit Crejec), 
învingătoare în toate partidele. Rezul
tate tehnice : R.P. Romînă cu R.P. Un
gară 3—0, R.P. Bulgaria 3—0, orașul 
Russe 3—0, R.S.F. Iugoslavia 3—1, 
Austria 8—0, R.S. Cehoslovacă 3—0; 
R.P.U. cu R.S.F.I. 3—0, R.S.C. 3—2, 
Austria 3—0 ; R.P. Bulgaria cu R.P.U. 
3—0, Austria 3—1; R.S.C. cu R.P. Bul
garia 3—1, R.S.F.I. 3—0, Austria 3—0 ; 
R.S.F.I.—Austria 3—1. Luni au loc 
meciurile din cadrul probelor de sim
plu și dublu femei.

(S.U.A.), primul său titlu mondial, la 
care aspiră de 11 ani. Studentul în me
dicină din Paris, în vîrstă de 24 de 
ani, a oferit, în ultima zi a campiona
telor lumii, o adevărată demonstrație 
în cadrul exercițiilor liber alese, obți- 
nînd un total de 2 184,2 puncte. El a 
revanșat înfrîngerea de la „europene" 
suferită în fața austriacului Emerich 
Danzer, clasat, la Colorado Springs, pe 
locul 5. Locul doi a revenit lui Scott 
Allen (S.U.A.) — 2144,3 puncte, iar 
locul trei canadianului Donland Knight 
— 2134,2 puncte.
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