
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA!

Anul XXI-Nr. 4748 * Luni 23 August 1965 4 pagini 25 bani

Sîmbătă, îiilr-o atmosferă de puternic entuziasm

Marea Adunare Națională a adoptat 
Constituția Republicii Socialiste România
în dimineața zilei de 2J august 1965 Marea 

Adunare Naționala a votat, înfr-o atmosferă 
.sărbătorească de puternic entuziasm, Consti
tuția Republicii Socialiste România. Prin acest 
act de profundă semnificație politică, patria 
noastră a primit denumirea — REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA. Acest eveniment va ră- 
mîne înscris cu litere de aur în istoria po
porului nostru.

La ora 9,45, cînd s-a anunțat rezultatul vo
tului — adoptarea în unanimitate, prin vot 
secret, a noii Constituții — în aplauzele și 
uralele furtunoase ale asistenței, pe panglica 
tricoloră a stemei țârii, așezată pe fundalul 
sălii, a apărut noua denumire a patriei 
noastre.

Votarea a fost precedată de discutarea pe 
articole a proiectului de Constituție.

în continuare s-a anunțat că Biroul Marii 
Adunări Naționale a primit din partea tova
rășilor Chivu Stoica și Ion Gheorghe Maurer 
«crisori privind depunerea mandatelor Con- 
siului de Stat și respectiv Consiliului de Mi
niștri în vederea alegerii acestor organe în 
conformitate cu prevederile noii Constituții.

Marea Adunare Națională a hotărît apoi 
ca ordinea de zi a qctualei sesiuni să fie com
pletată cu următoarele puncte : .

— Alegerea a doi vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale ; .

— Alegerea Comisiei constituționale a Marii 
Adunări Naționale ;

— Alegerea Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România ;

— Alegerea Consiliului . de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

Lâ propunerea deputatului Clement Rusu, 
Marea Adunare Națională a ales, prin vot 
secret, ca vicepreședinți ai săi, pe deputății 
Kovâcs Gyorgy si Mia Groxa.

La propunere- Biroului Marii Adunări Na
ționale a fost aleasă Comisia constituțională 
compusă din 21 deputați și 8 specialiști care 
nu sînt deputați.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele Comitetului Central al 
krtidului Comunist Român și al unui mare 

număr de deputați, a propus componența 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Propunerea ca tovarășul Chivu Stoica să fie 
ales președinte al Consiliului de Stat a fost 
primită cu vii și puternice aplauze.

Marea Adunare Națională a ales în unani
mitate, prin vot secret. Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Anunțarea re
zultatului votului a fost salutată cu vii aplauze.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceăușescu, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și al unui mare număr de deputați 

a propus președinte al Consiliului de Miniștri 
a! Republicii Socialiste România pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer. Propunerea, primită cu 
vii și puternice aplauze, a fost votată în una
nimitate.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a propus 
apoi Marii Adunări Naționale componenta 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prin vot secret, Marea Adunare Națională 
a ales în unanimitate Consiliul de Miniștri. 
Rezultatul votului a fost salutat prin vii aplauze.

La propunerea Biroului Marii Adunări Na
ționale, deputății au aprobat prelungirea man
datului Tribunalului Suprem și a mandatului 
Procurorului General pe toată durata legis
laturii Marii Adunări Naționale.

S-a anunțat apoi că a avut loc o ședință a 
Consiliului de Stat în care tovarășul Grigor* 
Geamănu a fost ales secretar al Consiliului 
de Stat. De asemenea, a avut loc o ședință 
a Comisiei constituționale în care au fost 
aleși președinte al Comisiei tovarășul Avram 
Bunaciu, vicepreședinte tovarășul Tudor Dră- 
ganu și secretar tovarășul Constantin Stâtescu.

în încheierea lucrărilor Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec a spus :

Tovarăși deputat),
încheiem această sesiune istorică a Marii 

Adunări Naționale care, îndeplinind atribuția 
de Adunare Constituantă, a adoptat prin vo
tul unanim al dumneavoastră, reprezentanții 
întregului popor, noua lege fundamentală a 
țării — Constituția Republicii Socialiste Ro
mânia.

Act de excepțională importanță în viata 
patriei noastre, Constituția reflectă mărețele 
succese dobîndite de poporul român, sub con
ducerea încercatului său partid comunist, în 
opera de construire a socialismului, experiența 
vastă acumulată în construcția statului nostru 
socialist, creează cadrul constituțional pentru 
înaintarea României pe drumul înfloririi sale 
necontenite.

Totodată, sesiunii noastre i-a revenit sar
cina de a alege Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România, a completat 
Biroul Marii Adunări Naționale și a ales Co
misia constituțională.

Noua Constituție, prin luminoasele sale pre
vederi, prin spiritul său, însuflețește milioanele 
de cetățeni ai patriei noastre în munca lor 
entuziastă, plină de abnegație, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-a] IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, care vor duce 
România și mai departe pe drumul progre-

(Continuare în pag. a 4-a)

SPECTACOL FESTIV IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
tați în Republica Socialistă 
România.

Programul a cuprins cînte- 
ce închinate Republicii Socia
liste România, noii Consti
tuții, poporului constructor al 
socialismului, Partidului Co

munist Român, lucrări sim
fonice și vocal-simfonice, ver
suri, fragmente din opere, cîn- 
tece și dansuri populare. Și-au 
dat concursul Orchestra sim-

(Continuare în pag. a 4-a)

Sîmbătă seara, în sala Pa
latului Republicii a avut loc 
spectacolul festiv în cinstea 
celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

Au asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Petre Bo- 
rilă, Constantin Drăgan, A- 
lexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gogu Radulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
membrii supleantă ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretarii C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ăi Consi
liului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

La spectacol a asistat, de a- 
semenea, tovarășul Luigi Lon
go, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian, împreu
nă cu soția, care se află în 
vizită în țara noastră.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi

Steagurile tinereții
Steagurile tinereții, fie mai sus I 
Puterea țării din adîncuri vine... 
Stejarii seculari rid în văzduh, — 
seva nouă intră-n tulpine.
Douăzeci și trei August — tineri cu steaguri — 
Sărutați cu patimă acest număr, — 
din el vor crește bărbații de aur, 
ei vor ține România pe umăr.
îi văd sub marele arc de triumf 
din cupele viitorului bînd, 
se string toți tinerii patriei mele 
sub cer la clipa-mplinirii visînd.

Steagurile tinereții, fie mai sus I 
Admirați puterea cea mare, — 
în ea sînt rădăcini de milenii, 
coroană de gînduri și soare.

ION BANUȚĂ

I Succese ale sportivilor noștri
CUPA EUROPEI LA ATLETISM

• lolanda Balaș, Mihaela Peneș și Viorica Viscopo- 
leanu pe primul loc

• Recorduri republicane fa 200 m, să Jfura în lungime 
și ștafeta 4x100 m la Constanța
CAMPIONATELE EUROPENE DE CANOTAJ ACADEMIC

• Sportivele noastre au cucerit o medalie de argint 
și una de bronz.
TRIUNGHIULARUL ATLETIC ROMÂNIA—POLONIA—IUGO
SLAVIA

• Reprezentativele noastre de juniori și junioare vic
torioase la Poznan - - ; -

• Cinci noi recorduri republicane de juniori 
UNIVERSIADA

• Cristina Balaban pe locul 3 la 100 m spate, cu un 
nou record republican

■ Victorii în meciurile cu j Japonia (F) și Mongolia (M) 
la volei

• I. Tiriac, P. Mărmureanu și ludit Dibar învingători
în turneul de tenis .■ / i. ., I - ■ ,

Bucuria nu mai cunoaște margini : tinerii și virstnicii s-au prins în horă



Sportivii români în competiții internaționale
Prin telefon de la trimisul nostru special la Budapesta, ROMEO VILARA Frumoasa comportare a speranțelor atletismului nostru

Universiada în plină desfășurare
greșeli. Astfel că echipa.greșeli după

Cehoslovaciei a cîștigat cu 71-64 (32- 
34). Alte rezultate: Turcia—Liban 71-64 
(după prelungiri), Spania—Cuba 64—60 
(după prelungiri), U.R.S.S.—Tunisia 
76—32, Austria—Polonia 57—54, Un
garia—Franța 59—51, S.U.A.—Italia 
85—37. La fete: Cehoslovacia—Bulga
ria 52—50 (după prelungiri).

Floretiștii noștri nu au intrat în tur
neul final. Tănase Mureșan s-a com
portat cel mai bine, ajungînd pînă în 
optimi, unde a fost învins de Butianin 
(U.R.S.S.) cu 5—3, 3—5, 4—5. Ionel 
Drîmbă a fost eliminat de Losert 
(Austria), după ce îl învinsese pe Ren- 
toul (Anglia), iar Iuliu Falb de Well- 
mann (R.F.G.), după ce întrecuse pe 
Fils (Austria) și Gretșeniev (Bulgaria). 
Titlul universitar, primul decernat sîm- 
bătă, a revenit maghiarului Jeno Camuti 
(pentru a patra oară campion univer
sitar). Pe locul 2: Butianin (U.R.S.S.).

Iată și învingătorii primelor întreceri 
la înot: 100 m liber F: 1. Madarasz 
(Ungaria) 1:03,7 — record universitar; 
100 m liber M: 1. Klein (R.F.G.) 54,4 
— record universitar; 200 m spate M: 
Dilley (S.U.A.) și 2. Mazanov (U.R.S.S.) 
2:13,7 — record universitar; 400 m 
mixt M: 1. R. Rotii (S.U.A.) 4:53,0 — 
record universitar; 4 x 100 m liber F: 
1. Ungaria 4:49,6 — record universitar.

Sărituri de la trambulină (F): 1.
Maroinskowska (Polonia) 391,70 p.

Duminică, sportivii români au fost 
prezenți în alte numeroase întreceri. 
Voleibalistele noastre au înregistrat un 
nou succes, dispunînd clar de Mongolia 
cu 3—0 (4, 0, 3), după un joc în care 
au fost net superioare.

f întrecerile Universiadei continuă în 
mijlocul unui interes general. Numeroșii 
spectatori urmăresc ou atenție disputele 
«deosebit de atractive. O asemenea în
tâlnire a avut loc sîmbătă la volei în
tre reprezentativele feminine ale Româ
niei și Japoniei. Echipa noastră, adap- 
tîndu-se mai repede la condițiile unui 
meci desfășurat pe un vînt puternic și 
prestând un joc superior, în special în 
ultimele două seturi, a reușit o victo
rie concludentă cu 3—1 (12, —16, 4, 0). 
Cea mai bună jucătoare a noastră : 
Goloșie. Alte rezultate : Polonia—Mon
golia 3—0, Ungaria—Iugoslavia 3—1. 
.Victorioși au ieșit și voleibaliștii, care 
au dispus de Mongolia cu 3—1 (2, —10, 
1, 2,). In setul al doilea, echipa noastră 
a jucat relaxat și s-a lăsat surprinsă 
de puterea de luptă a adversarilor, care 
au profitat de pe urma enervării și 
greșelilor jucătorilor noștri. Alte rezul
tate: Polonia—Tunisia 3—0, Olanda— 
Belgia 3—1, Turcia—Liban 3—0.

O superioritate categorică a manifes
tat reprezentativa noastră de polo în 
partida cu Anglia: 13—1 (4—0, 5—0, 
2—1, 2—0). Autorii golurilor: Mărcu- 
lescu 3, Blajek 2, Kroner 2, Szabo 2, 
Firoiu, Mihăilescu, Novac și Grințcscu. 
In celelalte partide: U.R.S.S.—Ceho
slovacia 8—5, Olanda—Japonia 4—3, 
.Ungaria—Bulgaria 6—2.

La tenis, jucătorii noștri au trecut 
ide primul tur: P. Mărmureanu a câști
gat fără emoție la Rouyer (Franța) cu 
6—2, 6—3, iar Iudit Dibar a întrecut 
pe Lepoutre (Olanda) cu 6—8, 6—2, 
(6—2.

In schimb, baschetbailiștii au pierdut 
meciul cu cehoslovacii, după ce înec-_ _______  . ,
puseră foarte bine, au condus cu 11 La bazinul de înot, de pe insula 
puncte (min. 15: 28—17) și lăsaseră im
presia că vor termina învingători. Dar, 
în continuare ei n-au mai reușit să 
străpungă apărarea mai organizată și 
mai atentă a cehoslovacilor, n-au tras de 
la semidistanță și în apărare au comis

Margareta, Cristina Balaban a reușit să 
se claseze pe locul 3 la proba de 100 
m spate cu un timp care constituie un 
nou record republican: 1:11,8 (de re
marcat că ea a realizat un timp sub 
vechiul record și în serii: 1:12,7).

Prin telefon de la trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU

A început primul campionat european 
de baschet al junioarelor

KIUSTENDIL, 22. In localitate au 
început jocurile ediției inaugurale a 
campionatului european de baschet 
pentru junioare. Echipa noastră, care 
a întîlnit formația Iugoslaviei, a ju
cat slab, mult sub posibilitățile rea
le ; în atac a dat pase la adversar 
și a artiricat rar și imprecis Ia coș, 
iar în apărare a recuperat prea puțin 
la pandu. Adversarele lor au arătat 
o maturitate de joc neobișnuită la 
vîrsta junioratului. Scor final: Iugo
slavia—România 62—31 (28—14). Alte 
rezultate : grupa a IlI-a (Kjustendil): 
U.R.S.S.—R.F. Germană 87—13 (!) ;
grupa a Il-a (Lom): Ungaria—R. D. 
Germană 56—55, Bulgaria A—Franța

71—50; grupa I (Botevgrad): 
slovacia—Bulgaria B 60—54, 
nia—Italia 79—16 (!).

Luni jucăm cu R.F. Germană, iar 
marți cu U.R.S.S.

Ceho-
Polo-

Proba a fost câștigată de Borie (Franța) 
cu 1:11,4. In celelalte probe: 400 m 
liber M: 1. Belits Geiman (U.R.S.S.) 
4:15,6 — record universitar (favoritul 
Saari — S.U.A. s-a clasat pe locul 5 
cu 4:24,2...); 200 m fluture M: 1. Robie 
(S.U.A.) 2:09,3... 3. Kuzmin (U.R.S.S.) 
3:10,4 — record european ; ștafeta 
4x100 m liber M: S.U.A. 3:38,4. La 
săritura de la trambulină M : 1. Golbert 
(S.U.A.) 469,06 p. Decuseară s-a clasat 
pe locul 4 cu 386,24 p, iar Ganea pe 
locul 5 cu 379,12 p.

La proba de floretă pe echipe, re
prezentativa noastră s-a comportat bine, 
dispunînd de Japonia cu 12—4 (Drîmbă, 
Cipler, Falb și Mureșanu câte 3 v.) și 
de Ungaria cu 9—7 (Drîmbă și Cipler 
cite 3 v, Mureșanu 2 v și Falb 1 v). 
Ea s-a calificat pentru semifinală, în 
care întîlnește echipă U.R.S.S., la ora 
cînd telefonez.

Jucătorii de tenis au înscris noi suc
cese. La simplu băieți, Mărmureanu a 
trecut de Fampulov (Bulgaria) cu 6—1,
6— 1, iar Tiriac de Motoi (Japonia) cu
7— 5, 2—6, 6—1. La simplu fete, Dibar 
a dispus de Aubes (Spania) cu 6—2, 
3—6, 6—1. Cuplul Iudit Dibar—Ion 
Tiriac a învins pe Santanaca—Durall 
(Spania) cu 6—0, 6—-3.

Echipa noastră feminină de baschet 
a pierdut în fața reprezentativei 
U.R.S.S. cu 77—51 (39—29), deși a 
luptat cu multă ambiție și a creat des
tul de multe faze spectaculoase. Jocul 
însă a fost decis de... talie. Cele 3 ju
cătoare foarte înalte din formația so
vietică au dominat jocul. La polo, e- 
chipa noastră a ratat un meci nul cu 
U.R.S.S. și o dată cu el și calificarea 
pentru finala turneului (cu Ungaria). 
Jucătorii sovietici au câștigat cu 3—2 
(0—0, 2—0, 0—2, 1—0), dar după 
mari emoții. Cu 20 de secunde înainte 
de sfîrșiț, când sovietici erau în inferio
ritate numerică, Kroner — singur cu 
portarul în față a vrut să arunce 
mingea peste portar și a aruncat-o... 
pe bară, de unde a ieșit afară! La ega
litate de puncte, echipa noastră ar fi 
fost avantajată de golaverajul mai bun. 
Punctele au fost înscrise de Firoiu și 
Kroner, respectiv Hot, Ozâpov și Somov.

★
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI : România 

—Japonia 2—2 (11, —14, 17, —15) la 
volei masculin (jocul continuă); Ro
mânia—Italia 74—70 (36—34) la bas
chet masculin ; România -— U.R.S.S. 
5—5 (întrerupt din cauza unei defec
țiuni la sistemul electric de semnali
zare) la floretă echipe băieți.

UN PASIONANT

REZULTATE DE MARE VALOARE IN

Selecționatele României au cîștigat iniilnirile 
din cadrul „triunghiularului" de la Poznan

POZNAN 22 (prin telefon). — Sîm- 
bătă și duminică s-au disputat între
cerile „triunghiularului" de atletism 
dintre selecționatele de junioare ale 
Poloniei, României și Iugoslaviei. Ma- 
nifestînd o formă excelentă tinerele 
noastre atlete au câștigat ambele în
tâlniri, punctajele fiind următoarele : 
România — Iugoslavia 63,5—53,5 ; 
România — Polonia 64—51 ; Iugosla
via — Polonia 61—54. Paralel au avut 
loc și meciuri bilaterale ântre selec
ționatele de juniori, care s-au âncheiat 
cu următoarele rezultate : România — 
Iugoslavia 104—97 ; Polonia — Iugo
slavia 129—72.

Printre cele mai bune rezultate ob
ținute in cea de a doua zi a concursu
lui sânt de menționat : lungime (f) : 
1. Gabriela Rădulescu (R) 6,07; 2. Ele
na Vintilă 6,04 ; disc (f) : 1. Livia 
Orosz (R) 44,14 ; E. Prodan (R) 41.84; 
greutate (b) : 8. G. Luchian (R) 15,29 
— nou record de juniori al țării.

Iată și cele mai bune rezultate în-

registrate în prima zi de concurs : 
BĂIEȚI : 110 m. g. : 1. V. Suciu (R) 
14,6 sec. — nou record de juniori ; 
100 m : 1. St. Wagner (P) 10,7 ; 2. P. 
Ciobanu (R) 11,0 ; disc : 1. I. Nagy 
(R) 50,86 ;1 500 m : 1. I. Iordache (R) 
3:52,6 ; 2. Djordjevici (I) 3:52,5 — 
nou record de juniori al Iugoslaviei ; 
1 500 m. obst. : 1. Maranda (P) 4:10,7;
2. Radu Rusu (R) 4:13,0 — nou record 
de juniori al țării ; 4x100 m : 1. Po
lonia 41,1 sec ; 2. România (Ciobanu, 
Orghidan, Grigorescu, Iliescu) 42,3 
sec. — nou record de juniori al țării ;
3. Iugoslavia 43,1 sec. ; FETE : greu
tate : 1. Livia Orosz (R) 13,35 ; 2. 
Elena Melnic (R) 13,13 ; 400 m. : 1. 
Chodorek (P) 57,1 ; 2. Elena Ionescu 
(R) 57,8 ; 4. Claudia Iacob (R) 58,1 ; 
suliță: 1. Tatiana Bucura (R) 45,41 m:
2. Gryzisoka (P) 44,15 ; 4 x 100 m. : 
1. Iugoslavia 47,2\-2. Polonia 47,5 ;
3. România (Petrescj, Bcșuan, Rădu
lescu, Anghelescu) 47,8 — nou record 
de junioare.

Campionatele europene feminine 
de canotaj academic de la Duisburg
Reprezentantele noastre au cucerit o -Wie de argint și una de bronz

(U.R.S.S.) 3:42,20 ; 2. Renee Camu 
(Franța) 3:43,06 ; 3. Ana Domokos 
(Ungaria) 3:44,13 ; 4. Meike De Vlaas 
(Olanda) 3:46,47 ; 5. Karen Ullrich- 
Wolff (R.F. Germană) 3:49,98 ; 6. Eli
sabeta Vorindan (România) 3:53,82.

Dublu: 1. Maja Kaufman-Daina
Tschwaiț (U.R.S.S.) 3:25,56; 2. Alena 
Postlova-Magdalena Sarbochova (Ce
hoslovacia) 3:28,53 ; 3. Annemarie
Rupprecht—Christel Schmidt-Lehner 
(R.F. Germană) 3:33,84 ; 4. Mitana 
Florea—Maria Covaci (România) 
3:35,94 ; 5. Margarita Sokolova—
Miglina Teșeva (Bulgaria) 3:36,94 ; 
echipajul Ungariei a fost descalificat.

4+1 vîsle: 1. Ungaria 3:21,15 ; 2. 
U.R.S.S. 3:21,53 ; 3. Cehoslovacia
3:22,50 ; 4. R.F. Germană 3:27,62 ; 5. 
Franța 3:29,13 ; 6. Bulgaria 3:30,36.

8+1 : 1. U.R.S.S. 3:08,13 ■ 2. Olanda 
3:11,71; 3. România 3:14,57; 4. Ce
hoslovacia 3:15,66.

DUISBURG, 22 (prin telefon). Pe o 
vreme foarte proastă, cu ploaie și 
vînt puternic, s-au disputat, duminică 
după-amiază, finalele celei de a XlI-a 
ediții a campionatelor Europei de ca
notaj academic rezervate echipajelor 
feminine. Reprezentantele noastre s-au 
calificat în finală la toate probele la 
care au concurat (la 4+1 vîsle nu am 
avut concurente) și au cucerit o me
dalie de argint (4 + 1 rame), o meda
lie de bronz (8+1), un loc IV (prin 
echipajul de dublu) și un 
junioara Elisabeta Vorindari la proba 
de simplu).

Iată rezultatele tehnice :
.4+1 : I. U.R.S.S. 3:26,63 ; 2. Româ

nia (Florica Ghiuzelea, Ana Tamaș, 
Doina Bălașa, Emilia Rigard + Ștefa- 
nia Borisov) 3:29,37 ; 3. Cehoslovacia 
8:80,91 ; 4. Ungaria 3:36,25 ; 5. Olan
da 3:37,97 ; 6. Anglia 3:43,97.

Simplu : 1. Galina Konstantinovna

loc IV (pri 
loc VI (prin

MITING ATLETIC

(U.R.S.S.)
(Franța)

CUPA EUROPEI" LA CONSTANȚA

Dinamo București- 
Lcchiu (lîhmsh

48-8 (2î-0) la rua&i
Scorul ne scutește de comentarii. 

Pentru dinamoviști meciul a consti- 
ituit un antrenament „de menținere". 
‘Oaspeții nu s-au descurcat de Ioc în 
Ifața unei linii de 3Z4 dezlănțuite și 
care a acționat cu trei 
altfel, cele 8 puncte ale 
fi evitate de gazde, dar

'deja 35—9...
Marți, tot pe stadionul 

•de la ora 17.00 — Lechia
întîlni pe Constructorul București.

centri. De 
lor puteau 
scorul era

Dinamo ■—
Gdansk va

Regata de Vara 
de la Varna

VARNA, 22 (prin telefon de Ia tri- 
Imisul nostru special). După primele 
două curse din Regata de Vară, con- 
icurentul nostru, Eduard Enopian, se 
află pe locul 5 în clasament (sînt 
angajate 20 de echipaje de „Finn" 
din Bulgaria, Turcia, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și România). El a acumulat 
punctajul concurînd doar într-una 
din curse, deoarece barca nu i-a sosit 
In timp util. In clasamentul regatei 
a doua, care i-a adus locul 3 și punc
tajul general pentru locul 5, înaintea 
Iui se află sovieticii Mankin și Dîr- 
dîra, finaliști olimpici ai probei. De
oarece vîntul este extrem de puter
nic, e posibil ca următoarele curse 
să se desfășoare pe un lac apropiat.

PAUL ROMOȘAN

CONSTANȚA, 22 (prin telefon de 
la trimisul nostru). O dispută pasio
nantă, de la primul start pînă la 
ultimul schimb de ștafetă, rezulta
te de valoare mondială, cîteva ex
celente performanțe realizate de 
sportivele noastre — iată ce a în
semnat întrecerea semifinală a „Cu
pei Europei” de la Constanța, urmă
rită cu mult interes de cîteva mâi 
de spectatori, duminică după-amia- 
ză pe stadionul „1 Mai“.

La capătul unor dueluri care au 
ridicat pur și simplu tribunele în 
picioare, atletele vest-germane, care 
au concurat excelent în această în
trecere, au totalizat aceiași număr 
de puncte cu puternica formație a 
Uniunii Sovietice (53 p), obți-
nînd împreună calificarea pentru 
finală. Dar reprezentantele noastre, 
care au depus eforturi deosebite în 
multe probe, nu au fost cu nimic 
inferioare adversarelor lor, totali
zând cu numai 3,5 puncte mai puțin.

Iată rezultate tehnice :
Greutate: 1. Galina Zîbina

(U.R.S.S.) 17,05 m ; 2. Ana Sălăgean 
(România) 16,33 ; 3. Miarlene Kledn 
(R.F.G.) 15,55 m ; 4. Katica Sporer 
(Iugoslavia) 14,45 m ; 5. Gerlinde
Anderle (Austria) 12,76 m ; 6. Astrid 
Sjul'tangen (Norvegia) 12,66 m : 
80 m garduri (vînt ajutător 3 m/sec.): 
1. Inge Schell (R.F.G.) 10,6 ; 2.
Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 10,7 ; 3. 
Inge Aigner (Austria) 10,9 ; 4—5. 
Mariana Luibej (Iugoslavia) și Mania 
lliuță (România) 11,1 ; 6. Sisel
Kjehlas (Norvegia) 11,4. 100 m :
Erika Poillman (R.F.G.) 11,6 ; 2. Ga
lina Mitrohina (U.R.S.S.) 11,7 ; 3.
Ioana Petrescu (România) 11,8; 4. 
Berit Berthelsen (Norvegia) 12,0 ; 5. 
M. Lubej 12,02 ; 6. Helga Kapfer 
(Austria) 12,4. ÎNĂLȚIME : 1. Iolan- 
da Balaș (România) 1,80 m ; 2. Tai
sia Oencik CU.R.S.S.) 1,70 m; 3. Olga

Pulic-Gere (Iugoslavia) 1,64 m ; 4. 
Marlene Schmitz-Portz (R.F.G.) 1,64 
m ; 5. Oddrun Hokland 
1,58 m ; 6. Ilona Majdan 
1,55 m. 200 m : 1. Vera 
(U.R.S.S.) 23,9 ; 2. Ioana ™ 
24,1 (nou record republican : 
24,2) ; 3. Kristen Roggenkamp
(R.F.G.) 24,1 ; 4. Aigner 24,3 ; 5.
Kjellas (Norvegia) 24,8 ; 6. Djanicl 
(Iugoslavia) 25,2. 400 m : 1. Genia 
Maroșkina (UH.S.S.) 55,4 ; 2. Tave 
Bakkejord (Norvegia) 55,9 ; 3. Haide 
Zirocki (R.F.G.) 56,4 ; 4. Ika Mari- 
cicâ (Iugoslavia) 56,8 ; 5. Ecateriria 

(România) 56,9 ; 6. Bărboi 
(Austria) 57,7. SULIȚA : 1.

(Norvegia) 
(Austria) 
Popkova 
Petrescu 

: v.r.

1.

Cheșu 
Schatz

R

Mihiaela Peneș (România) 55,54 ; 2. 
Anneliese Gerhards (R.F.G.) 54,60 ;
3. Elena Gorșakova (U.R.S.S.) 53,36 ;
4. Erika Strasser (Austria) 49,63 ; 5. 
Natala Urbanei-ci (Iugoslavia) 48,30 ; 
6. Oddirun Hokland (Norvegia) 41,00.
DISC: 1. Westerman (R.F.G.) 53,88;
2. Evghenia Kuznețova (U.R.S.S.)
53,84 ; 3. Olimpia Cataramă (Ro
mânia) 51,53 ; 4. Genlinde Anderle 
(Austria) 43,14 ; 5. Helena Hudobiv- 
nik (Iugoslavia) 42,72; 6. Lillian
Jensen (Norvegia) 41,43. LUNGIME:
1. Viorica Viscopoleanu (România) fost desoalifiioată pentru depășirea
6,52 ; 2. Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.) spațiului de schimb.
6,35 ; 3. Helga Hoffmann (R.F.G.)
6,22 ; 4. Berit Benthelsen (Norvegia)

6,05 ; 5. Sieglinde Pfannerstil (Aus
tria) 5,96 ; 6. Mariana Lubej (Iu
goslavia) 5,82. 800 m : 1. Tamara
Dimitreva (U.R.S.S.) 2:10,1 ; 2. Antje. 
Gleichfeld (R.F.G.) 2:10,2 ; 3. Floren
tina Stancu (România) 2:12,4 ; 4. !
Mirka Petrovici (Iugoslavia) 2:14,4 ; 
5. Haikebenger (Norvegia) 2:15,7 ; 6. 
Heidi Ludwig (Austria) 2:19,0.
4 x 100 m : 1. R. F. Germană 45,4 ; 
2. România 46,8 (nou record) ; 3.
Norvegia 47,1 ; 4. Austria 47,5 ; 5.
Iugoslavia 48,6 ; echipa U.R.S.S. a

AD. VASILIU

Trimisul nostru special la Zagreb, JOAN CHIRILĂ, ne transmite

D. GERMANA Șl MARIA BRITANII S-AU
Echipa noastră — pe locul

2 zile de dispute dîrze, ma-După
rii favoriți ai semifinalei de la Za
greb a Gupei Europei — R. D. 
mană și Marea Bri'tanie — 
calificat pentru finala trofeului 
no Zault. Deși „team'-ul lui 
gen May a învins doar cu 1 punct 
avans, victosia e meritată și reflectă 
plusul de omogenitate. Britanicii au 
cîștigat 8 probe (față de 7 ale R.D.G.), 
dar au plătit tribut „petelor albe" 
din echipă. Pe locul III, Suedia a con
firmat prin cei 4 laureați — Forsan- 
der, Nilsson, Haglund și Asplund — 
tradiția scandinavă a atletismului. 
Echipa noastră a ocupat un meritat 
și... merituos loc IV, învîngînd echi
pa gazdă cu 14 puncte și Olanda cu 
25 de puncte.

Rezultate tehnice ; 100 m: 1. Erbs-

Ger- 
s-au 
Bru- 
Jur-

toesser (RDG) 10,5; •••4. Gh. Zamfi- 
rescu (R) 10,7; 200 m: 1. Heemskerk 
(OI.) 21,1; ...5. Gh. Zamfirescu 21,8; 
400 m : 1. Fitzgerald (M. B.) 47,0; ...5. 
Albrecht (R) 48,3; 800 m ; 1. MaV 
(RDG) 1:47,0; ,-.4- Ene (R) 1:49,8;
1 500 m: 1. May 3:*1,3; 2: Simpson 
(M. B.) 3:41,3; 3. Bloțiu (R) 3:43,6; 
5 000 m: 1. Graham (M. B.) 15:35,6; 
2. Barabaș (R) 15:36,0; 10 000 m: 1. 
Bullivant (M. B.) 29:59,2; 2. Mustață
(R) 30:00,0; 110 m.g.: 1- Forsander
(S) 13,9; .-.0. Jurcă (R) 14,9; 400 m.g.: 
1. Cooper (M. B.)‘51,7; 3. Albrecht 
(R) 52,6; 3 000 m obst.: 1. Harriot 
(M. B.) 8:36,2; 2. Vamoș (R) 8:36,6; 
lungime: 1. Davies (M- B.) 7,81 m; 2. 
Vogel (RDG) 7,65 ...6. Simionesou (R) 
7Ț0; înălțime: Nilsson (S) 2,09; 2- 
Todosievici (I) 2,07; 3. Ducu (R) 2,02; 
triplu salt: 1. Alsop (M. B.) 16,15 m;

IV
2. Riickborn (RDG) 16,14; 3. Ciochină 
(R) 15,91; prăjină: 1. Nordwig (RDG) 
4,90 m; 2. Mertanen (S) 4,40 m. 3. 
Astafei (R) 4,40; greutate: 1. Hoftman 
(RDG) 18,01; -..4. Raica (R) 16,62 m; 
disc: 1. Haglund (S) 56,60 m; .-.4. Să- 
lăgean (R) 50,46; suliță: 1. Stolle 
(RDG) 80,64; 2. Popescu (R) 75,18;
ciocan: 1. Asplund (S) 64,06; 2. Lotz 
(RDG) 63,54; 3. Costache (R) 61,66; 
4x100 m: RDG 40,3; 2. Olanda 40,5; 
...5. România (V. Popescu, Tudorașcu, 
Jurcă, Zamfir eseu) 41,7; 4x400 m: 1. 
Marea Britanic 3:09,0; 2- R.D. Ger
mană 3:09Ț; -..5. România (Osoianu, 
Rățoi, Ștef, Albrecht) 3:14,2. Punctaj 
pe națiuni: 1. R. D. GERMANĂ 90 p;
2. MAREA BRITANIE 89 p; 3. Suedia 
81 p; 4. ROMÂNIA 66 p; 5. Iugosla
via 52 p; 6. Olanda 41 p.



CAMPIONATUL CATEGORIEI A IERI, ÎN CATEGORIA B
DINAMO BUCUREȘTI 2
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3

Rezultat de necrezut la București! 
Știința Timișoara a învins pe cam
pioana țării, Dinamo București ! 
Surpriza cea mare nu este totuși 
rezultatul — la fotbal nu o dată 
pronosticurile cele mai ...sigure sînt

bucată de vreme. Ei reușesc golul 
egalizator în min. 65 prin Pîrcălab, 
dar după 5 minute. șutul lui Cotor- 
mani redă conducerea oaspeților : 
2—1. Și iată, în min. 74 și golul al 
treilea, înscris de același Cotormani.

De fapt, Datcu e la... pămînt: el a primit încă un gol — al treilea. Extre
mele timișorene, Mițaru și Cotormani, care au colaborat la marcarea golului, 

nu mai știu ce să facă de bucurie...
răsturnate — ci jocul prestat de cele 
două echipe. în timp ce Dinamo nu 
ne-a oferit nici un semn de recu
noaștere a formației cu atîția jucă
tori fruntași, Știința a controlat a- 
proape tot timpul jocul, a dominat 
teritorial, acțiunile ei fiind' aplau
date de multe ori „la scenă des
chisă”.

Mițaru a deschis seria golurilor 
timișorene în min 34. Repriza s-a 
desfășurat în nota de superioritate 
a oaspeților, bucureștenii dînd o re
plică palidă, nefiind nici un mo
ment, cum se spune, „în joc”.

După pauză, dinamovdștii par ceva 
mai deciși și echilibrează jocul o

PETROLUL 3
SIDERURGISTUL 0

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Sens unic în me
ciul de la Ploiești. într-adevăr, 
mai mult de 80 de minute jocul 
s-a desfășurat în terenul gălățenilor. 
Atacul ploieștean a fost deosebit de 
activ în acest joc. Cuplul Iuhas—Ba
dea s-a prezentat în permanență ca uu 
pericol pentru apărarea oaspe. în min. 
30 Dridea a fost faultat cu 2 metri 
în afara careului mare. Lovitura li
beră a executat-o tot el în gol : 1—0. 
în min. 55 Dridea I mai’chează din 
nou, dintr-un unghi dificil. Patru mi
nute mai tîrziu, din nou explozii de 
aplauze în tribune : Iuhas, primind 
mingea de la Frățilă, expediază un șut 
bombă și scorul devine 3—0.

Ce a făcut în acest timp Siderurgis
tul ? S-a apărat. Tot greul jocului a 
căzut pe apărare

Arbitrul N. Stavru-Constanța, a con
dus corect și autoritar formațiile : 
PETROLUL : Ionescu 7 (Sfetcu din 
min. 87) — Pahonțu 6, Boc 9, Florea 
7, Mocanu 7 — Iuhas 8, Dragomir 7 
— Frățilă 6, Dridea I 7, Badea 9, 
Moldoveann 5 (Dridea II din min. 75.) 
SIDERURGISTUL : Florea 7 — Val- 
can 6, Corn an 6, Voicu II 7, Cristian 
6 — Costache 5, Filimon 5 — Păfraș- 
cu 5, Voinea 4, Neagu 5, Adam 5.

M. TUDORAN

CRIȘUL 2
STEAUA 2

ORADEA 22 (prin telefon). — La 
ora cînd transmit aceste rînd’jri, în 
centrul orașului grupuri de iubitori 
ai fotbalului continuă să poarte dis
cuții asupra arbitrajului, sub orice 
critică, prestat de Petre Sotir (Me
diaș) care — din min. 70 — a con
tribuit la degenerarea jocului. Pînă 
în acest minut, partida a fost des
tul de vioaie, ambele apărări fiind 
hărțuite de atacanți. în min. 20, 
Constantin găsește culoar liber prin
tre apărătorii orădeni și înscrie ; 
0—1. Egalarea survine în min. 40 
prin golul marcat de Suciu : 1—1. 
în min. 66, arbitrul acordă, cu foar
te multă ușurință, 11 m în favoarea 
oaspeților și transformă Pavlovici :
1—2. Patru minute mai tîrziu, ex
trema stingă a gazdelor Mureșan II 

Dinamo reduce handicapul, în min. 
87, prin Ene.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) a 
condus slab următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 5— 
Popa 5, Nunweiller III 7, Stoenescu 
5, Ștefan 4 — P. Emil 4 (din min. 
46 Nunweîller VI 7), Popescu 5 — 
Pîrcălab 7, Frățilă 5, Ene 5, 
Haidu 5.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Sziklai 
6 — Surdan 8, Petrovici 7, Răceles- 
cu 8, Speriosu 7 — Grizea 7 (din 
min. 87 Recep), Mihăilă 8 — Cotor
mani 9, M. Popa 6, Lereter 9, Mi
țaru 9.

JACK BERARIU

este faultat în careul militarilor, dar 
arbitrul trece acest fapt cu vederea. 
Din min. 70, .jocul se desfășoară 
într-un singur sens : orădenii atacă 
dezlănțuit și egalează în min. 87 din 
nou prin Suciu : 2—2.

Au jucat următoarele formații :
CRIȘUL : Adam 7 — Sacaci II 7, 

Solomon 8, E. Naghi 7, Balog 7 — 
N. Alexandru 6, Iacob 6 — Suciu 8, 
Bacoș 7, Mureșan I 5 (din min. 60 
Vigu 6), Mureșan II 7.

STEAUA : Haidu 5 — Georgescu 
6. Petescu 7 (din min. 85 Negrea), 
D. Nicolae 6, Hălmăgeanu 6 — Je
nei 6, Raksi 7 — S. Avram 7, Con
stantin 7, Voinea 6. Pavlovici 6.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

U.T.A. 2
C.S.M.S. ___  1

ARAD, 22 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Jucînd mai clar ca în meciul cu 
Steaua, fotbaliștii aradani au obținut 
o victorie la limită, o victorie meri
tată dar care s-a conturat numai în 
repriza a doua. în prima parte a 
meciului, gazdele au trebuit să facă 
față unui veritabil „iureș" ieșean, 
soldat cu un gol splendid în min. 13 
înscris printr-un șut de la 25 m de 
Cuperman.

Dominarea Ieșeană, pe alocuri „co
lorată" de spectaculoasele execuții 
tehnice ale lui Matei și Cuperman, 
n-au avut însă nici un efect pe... 
tabela de marcaj. în schimb un con
traatac arădan inițiat de Pantea, este 
finalizat de Comisar care înscrie cu 
capul, din plonjon, în min. 30. Golul 
victoriei îl înscrie Jac în min. 58. 
Repriza a doua a aparținut în între
gime gazdelor.

Arbitrul Gh. Popovici — București, 
a condus bine următoarele formații:

U.T.A. : Weichelt 6 — Birău 7, Ba
coș 7, Mețcas 7, Czako 6 — Co
misar 8, Floruț 6 (din min. 70 Donciu 
6) — Pantea 8, Jac 8, Țîrlea 8, A- 
xente 6.

C.S.M.S.: Constantinescu 8 — V. 
Popescu 6, Pop 8, Vornicu 7, De- 
leanu 6 — Ștefănescu 8, Romilă 6, — 
Mărculescu 7, Matei 9, Lupulescu 6, 
Cuperman 8.

M. POPESCU

REZULTATE
Dinamo București — Știința Ti

mișoara 2—3 (0—1).
Crișul Oradea — Steaua Bucu

rești 2—2 (1—1).
Știința Craiova — Știința Cluj

1-1  (1-0).
U.T.A. — C.S.M.S. Iași 2-1 

(1-1).
Steagul roșu Brașov — Dinamo 

Pitești 3—0 Ț2—0).
Petrolul Ploiești — Siderurgistul 

Galați 3—0 (1—0).
CLASAMENT

1. Petrolul PI. 2 2 0 0 7—1 4
2—3. U.T. Arad 2 2 0 0 4—2 4
2—3. Șt. Timișoara 2 2 0 0 5—3 4
4—5. Rapid 1 1 0 0 2—0 2
4—5. St. r. Brașov 2 1 0 1 4—2 2
6—9. C.S.M.S Iași 2 1 0 1 2—2 2
6—9. Știința Cluj 2 0 2 0 2—2 2
6—9. Crișul Or. 2 0 2 0 3—3 2
6—9. Dinamo Buc. 2 1 0 1 5—5 2

10. Steaua 2 0 1 1 3—4 1
11. Șt. Craiova 2 0 1 1 1—3 1
12. Farul C-ța 1 0 0 1 0—1 0
13. Sid. Galați 2 0 0 2 2—6 0
14. Din. Pitești 2 0 0 2 1—7 0
Azi. se desfășoară la Constanța, 

meciul dintre Farul și Rapid Bucu
rești.

ETAPA VIITOARE : Farul Con
stanța — Dinamo Pitești, Steagul 
roșu Brașov — Dinamo București, 
Rapid București — Petrolul Plo
iești, Crișul Oradea — U.T.A., 
Știința Cluj — Steaua București, 
C.S.M.S. Iași — Siderurgistul Ga
lați, Știința Timișoara — Știința 
Craiova.

STEAGUL ROȘU 3
DINAMO PITEȘTI 0

BRAȘOV, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Primul joc acasă ol 
stegarilor a coincis cu o categorică 

■ și meritată victorie In fata dinomo- 
viștilor piteșteni: 3-0 (2-0). In primul 
sfert de oră, fotbaliștii oaspeți au 
atacat curajos dar... sterii. De altfel, 
primul șut pe poartă al dinamoviști- 
lor îl înregistrăm abia în min. 53 
(Turcan). Pînă în acest moment Insei, 
stegarii aveau deja o „zestre" de 
două goluri: primul înscris în min. 
9 de Pescaru, al doilea, în min. 40. 
de Goran.

Cel de-al treilea goi al formației 
gazdă este tot opera lui Goran (min. 
73). Brigada de arbitri bucureștem 
(N. Mihăilescu, C. Sotir și M. Cons
tantin) a condus bine. STEAGUL 
ROȘU: Adamache 8 — Zaharia 8, 
Jenei 7, Campo 8, Naghi 8 — Năftă- 
năilă 8, Sigheti 7 — Necula 8, Gane 7, 
Goran 9, Pescaru 8. DINAMO PI 
TEȘTI: Matache 7 (Niculescu, min. 
75) — Olteana 7, Barbu 5, Ilie Ste- 
lian 5, Gh Radu 6 — Țircovnicu 8 
(Pop, min. 46 -— 8), Zimmer 8, C. lo- 
nescu 6, Turcan 6, David 5

T. ST AMA

ȘTIINȚA CLUJ 1
ȘTIINȚA CRAIOVA 1

CRAIOVA, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Arbitrul I. fit
ter (Timișoara) a condus bine for
mațiile : ȘTIINȚA CRAIOVA : Pa
puc 6 — Mihăilescu 7, Deliu 6, M. 
Marcel 7, Dumitrescu 7 — Anton, 
Pașcanu (ambii 8 în prima repriză 
și 4 în a doua) — Piugaru 5 (min. 
81 Vasilescu II), Sfîrlogea 8, C. Po
pescu 9, Onea 6. ȘTIINȚA CLUJ : 
Gaboraș 9 — Marcu 6, Neșu 9, 
Grăjdeanu 5 (min. 35 Tr. Georges
cu), Szoke 5 — Al. Vasile 6, Pecsa 
8 — Ivansuc 7, Tr. Georgescu 7 
(min. 35 Parcu 5), Adam 5, Pîrvu- 
leț 6.

întreaga asistență credea după 
primele schimburi de mingi, că fot
baliștii din localitate vor obține vic
toria. Chiar în min. 1, Onea trage 
de la 5—6 metri pe lingă poarta clu
jenilor ratînd o mare ocazie. Acesta 
era semnul unei... furtuni ce avea 
să se abată spre poarta lui Gaboraș 
timp de 45 min. în min. 35 SFÎRLO
GEA, este faultat în careu și Onea 
transformă lovitura de la 11 metri: 
1—0. Peste 4 min. Sfirlogea este din 
nou faultat în careu de către Neșu. 
De astă dată Onea nu reușește să-l 
„înșele" pe Gaboraș, ratînd lovitura 
de pedeapsă.

După pauză jocul s-a echilibrat, 
clujenii ies la atac și reușesc să ega
leze în min. 68 cînd Adam a șutat 
de la 20 m.

C. ALEXE

SERIA I

Metalul Tîrgoviște—Progresul Bucu
rești 0—0

Ceahlăul P. Neamț—Metalul Bucu
rești 3—0 (0—0)

Dinamo Bacău—Știința Galați 1—0 
(1-0)

Poiana Cîmpina—C.F.R. Roșiori 0—0 
C.F.R. Pașcani—Constructorul Brăila 
1-1 (0—1)

Dinamo Victoria Buc.—Unirea Rm. 
Vîlcea 2—0 (1—0)

Știința Buc.—Flacăra Moreni 2—0 
(1-0)

ETAPA VIITOARE : Unirea Rm. Vîl
cea—Știința București, Progresul Bucu- 
rești—-C.F.R. Pașcani, Flacăra Moreni— 
Poiana Cîmpina. Metalul București— 
Dinamo Bacău, Știința Galați—Dinamo 
Victoria București, C.F.R. Roșiori— 
Ceahlăul P. Neamț, Constructorul Bră
ila—Metalul Tîrgoviște.

REZULTATE ÎN CATEGORIA C.
SUD

I.M.U. Medgidia—Rulmentul Brașov
2—0 (1—0);

Portul Constanța—Marina Mangalia
3—2 (3—0);

Textila Sf. Gheorghe—Tehnometal 
București 1—1 (0—0) ;

Metrom Brașov—Chimia Făgăraș 
5—1 (2—1);

S.N. Oltenița—Electrica Constanța 
0—0;

Flacăra roșie București — Victoria 
Giurgiu 1—0 (1—0) ;

Electrica Fieni—Tractorul Brașov 
0—0.

ETAPA VIITOARE : Electrica Cons
tanța—Flacăra roșie București; Rul
mentul Brașov—Textila Sf. Gheorghe; 
Chimia Făgăraș — I.M.U. Medgidia ; 
Tractorul Brașov—Portul Constanta ; 
Victoria Giurgiu — Electrica Fieni; 
Marina Mangalia — Metrom Brașov ; 
Tehnomelal București—S.N. Oltenița

VEST
Muscelul Cîmpulung— Metalul Hu

nedoara 1—1 (0—0)
Minerul Deva—Metalul Tr. Severin 

3—0 (1—0)
Victoria Tg. Jiu—C.F.R. Timișoara 

3—2 (1—1)
C.F.R. Caransebeș—Minerul Anina

2—0 (1—0)
Progresul Strehaia—Minerul Cîmpu

lung 3—3 (1—1)
Tractorul Corabia—Electroputere

Craiova 1—0 (0—0)
Electromotor Timișoara—Victoria Că- 

lan 4—0 (2—0)

ETAPA VIITOARE : Minerul Anina- 
Tractorul Corabia, C.F.R. Timișoara— 
Muscelul Cîmpulung, Electroputere 
Craiova—Progresul Strehaia, Metalul 
Hunedoara—Electromotor Timișoara, 
Victoria Călan—C.F.R. Caransebeș, Mi
nerul Cîmpulung—Minerul Deva, Me
talul Tr. Severin—Victoria Tg. Jiu.

Nou la Pronosport!
Paralel cu concursul obișnuit se des

fășoară un concurs cu 12+1 meciuri, la 
care se atribuie cinci feluri de premii :

— un premiu excepțional în valoare 
de pînă la 120.000 lei, care se va atribui 
prin tragere la sorți, dacă va fi cazul, 
unei variante de la categoria cu cel 
mai mare număr de rezultate, la care 
s-au omologat premii.

—- premii pentru 12+1 rezultate
— premii pentru 12 rezultate din 12
— premii pentru 11 rezultate din 12
— premii pentru 10 rezultate din 12
Valoarea premiului excepțional este 

de pînă la 120.000 lei.

Amănunte la agențiile Loto-Pronosport 
și în Prognamul Loto-Pronosport.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 
REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 34 din 22 august 1965

I. Farul — Rapid se dispută astăzi
II. Crișul — Steaua X

III. Dinamo Buc. — Știința Tim. 2
IV. Știința Craiova — Știința Cluj X
V. U.T. Arad — C.S.M.S. Iași 1

VI. Steagul roșu — Din. Pitești 1
VII. Petrolul — Siderurgistul 1

VUI. Metalul Tîrg. — Progresul Buc. X
IX. Ceahlăul P. N. — Metalul Buc. 1

SERIA A ll-A

C.F.R. Arad—Minerul Baia Mare 0—0
Arieșul Turda—Recolta Cărei 5—1 

(4-0)
C.S.M. Reșița—A.S.A. Tg. Mureș

1—0 (0—0)
Jiul Petrila—C.S.M. Sibiu 3—0 (3—0)
C.S.M. Reșița—A.S.A. Tg. Mureș 

1—0 (0—0)
Gaz metan Mediaș—Minerul Lupeni 

1—0 (1—0)
Clujeana—Ind. sîrmei C. Turzii 2—2 

(2—0)
A. S. Cugir—Vagonul Arad 3—1

(3-0)

ETAPA VIITOARE: A.S.A. Tg. Mu
re—Jiul Petrila, C.S.M. Sibiu—C.F.R. 
Arad, Minerul Baia Mare—Clujeana, 
Vagonul Arad—Arieșul Turda, Ind. 
sîrmei C. Turzii—C.S.M. Reșița, Mine
rul Lupeni—A.S. Cugir, Recolta Că
rei—Gaz metan Mediaș.

NORD
Faianța Sighișoara—Olimpia Oradea 

1—1 (0—1)
Soda Ocna Mureș—Metalul Copșa 

Mică 3—0 (0—0)
Gloria Bistrița—Unirea Dej 2—1 

(0—1)
Progresul Reghin—A.S. Aiud 3—2 

(2—2)
Minerul Baia Sprie—Sătmăreana 2—2 

(2—1)
Chimica Tî mă veni—Minerul Bihor 

2—0 (1—0)
Steua roșie Salonta—Forestiera Si- 

ghetul Marmației 2—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE: Forestiera Si- 
ghetul Marmației—Minerul Baia Sprie, 
Unirea Dej—Faianța Sighișoara, A. S. 
Aiud—Soda Ocna Mureș, Metalul Copșa 
Mică—Steaua roșie Salonta, Olimpia 
Oradea—Chimica Tîrnăveni, Sătmă
reana—Gloria Bistrița, Minerul Bihor— 
Progresul Reghin.

EST
Looomotiva lași—Metalul Rădăuți

4—0 (1—0)
Foresta Fălticeni—Flamura roșie 

Tecuci 1—1 (1—0)
Petrolul Momești—Textila Buhuși 

2-0 (1—0)
Metalosport Galați—Viitorul Suceava 

0-0
Minobrad Vatra Dornei—Rapid Mizil

3—1 (2-1)
Unirea Negrești—Fructexport Focșani 

1—0 (1—0)
Chimia Orașul Gh. Gheorgliiu-Dej— 

Victoria P. Neamț 1—3 (0—2)

ETAPA VIITOARE : Rapid Mizil— 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Fructexport Focșani—Locomotiva Iași, 
Victoria P. Neamț—Minobrad Vatra 
Domei, Metalul Rădăuți—Foresta Făl
ticeni, Flamura roșie Tecuci—Petrolul 
Moinești, Textila Buhuși—Metalosport 
Galați, Viitorul Suceava—Unirea Ne
grești.

X. Jiul — C.S.M. Sibiu 1
XI. Gaz metan — Minerul Lupeni

XII. Clujeana —- Industria sîrmei X

Fond de premii : 218.870 lei.
Rezultatul meciului I, care va conta în 

concurs va fi comunicat astă seară.

Rubrică redactată de Loto prono
sport.

I
De la I.E.B.S.

• Pentru întâlnirea internațională 
de fotbal sel. diviz. A — STEAUA 
ROȘIE BELGRAD, de miercuri 25 
august, de pe stadionul „23 Au
gust", biletele sc găsesc de vînzare 
la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, a- 
genția C.C.A. bd. Gh. Ghcorghiu- 
Dej, stadioanele „23 August”, Re
publicii, Dinamo și Giulești.

• La bazinul acoperit Floreasca 
încep eursurile de inițiere la înot 
pentru copii, care încep Ia 1 sep
tembrie.



TRĂIASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PATRIE 
REPURLICA SOCIALISTA ROMÂNIA!

Entuziasm...

ANGAJAMENTUL

Marea Adunare Națională a adoptat 
Constituția Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. 1)

•ului, al bunăstării poporului, pe dru
mul civilizației socialiste.

Prevederile noii Constituții sporesc 
atribuțiile Marii Adunări Naționale 
ca for suprem al puterii de stat, 
ridică pe o treaptă mai înaltă răs
punderea deputatului și rolul său în 
yiața socială.

Avem nestrămutata convingere că 
(deputății Marii Adunări Naționale, 
slujind cu credință și devotament 
poporul, vor depune toate eforturile 
•pre a se dovedi la înălțimea mi
siunii ce le-a fost încredințată.

Tovarăși deputați și invitați,
Permiteți-mi să vă adresez tutu

rora, cu prilejul marii noastre săr
bători naționale, ziua de 23 August, 
calde felicitări și să vă urez noi suc
cese în activitatea dumneavoastră 
închinată înfloririi patriei.

Trăiască de-a pururi scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România, trăiască minunatul nostru 
popor I

într-o atmosferă de mare însufle
țire, președintele Marii Adunări Na
ționale a declarat închise lucrările 
sesiunii.

(Agerpres)

Comisia constituțională 
a Marii Adunări Naționale
Din comisie fac parte deputății:

Ștefan Boboș, Demostene Botez, 
Avram Bunaciu, Maria Copil, Ion 
Cotoț, Tudor Drăganu, Constantin 
Dumitrache, Eduard Eisenburger, 
Petru Enache, Mihail Ghelmegea- 
nu. Ion Gluvacov, Traian lonașcu, 
Petru Mocanu, Andrei Păcuraru, 
Ștefan Peterfi, Constantin Sandu, 
Barbu Solomon, Ion Stănescu, Con
stantin Stănescu, Andras Șiito, A- 
lexandru Voitinovid.

Ion Ceterchi, Ion Comănescu, Gheor- 
ghe Elian, Sanda Ghimpu, Mircea 
Lepădătescu, Ilie Stoenescu, Ion 
Vîntu.

La o lună după lucrările celui de-al 
IX-leâ Congres al Partidului Comunist 
Român, care a făcut bilanțul drumu
lui parcurs de poporul ngstru și a sta
bilit cu claritate destinele de mîine ale 
patriei, am trăit un nou eveniment 
deosebit, de importanță istorică în viața 
noastră : adoptarea Constituției Repu
blicii Socialiste România.

Am ascultat cu emoție și cu profundă 
satisfacție raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român și președinte al Comisiei de ela
borare a proiectului de Constituție. 
Raportul, făcînd o analiză profundă a 
principiilor care stau la baza Cartei de 
aur a României’Socialiste, ne-a dat po
sibilitatea să înțelegem și mai bine 
actul de covîrșitoare importanță care a 
fost înfăptuit de Marea Adunare Națio
nală.

în aceste momente de înaltă însufle
țire patriotică, noi sportivii ne luăm 
angajament solemn de a pune întreaga 
noastră energie tinerească în slujba pa
triei, de a ne înzeci eforturile la locurile 
de muncă, de a ne pregăti cît mai te
meinic, pentru ca gloria sportivă a Re
publicii Socialiste România să crească 
neîncetat l

ing. RADU DEMIAN 
maestru emerit al sportului

*
Acest al 21-lca an de viață liberă 

ne-a adus alte înalte împliniri, sa
tisfacții de neuitat. In iulie, cu pri
lejul celui de al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, ne-a 
fost înfățișat nu numai tabloul în
floritor al patriei noastre dragi din 
aceste zile, ci și drumul spre tot mai 
înalte culmi pe care întregul popor 
îl va.parcurge în anii următori, sub 
conducerea partidului. Acum trăim 
din nou clipe emoționante. Zilele 
acestea, din ajunul marii sărbători 
a eliberării, vor intra în istoria nouă 
a poporului român scrise cu litere 
de aur. ROMANIA ESTE REPUBLI
CA SOCIALISTA. Marea Adunare 
Națională — care la această sesiu
ne a îndeplinit funcția de Adunare 
Constituantă, a adoptat în unanimi
tate Constituția Republicii Socialiste 
România, consfințind încă o dată 
victoriile pe care le-am obținut in 
aceste două decenii.

Noi sportivii fruntași vom purta 
de acum în întrecerile internaționa
le, deasupra inimii, stema dragă a 
Republicii Socialiste România. Acest 
fapt ne va însufleți și mai mult, ne 
va da aripi spre a cuceri noi vic
torii, spre a realiza performanțe de 
și mai înaltă valoare care să urce 
pe catargul cel mai înalt stindardul 
Republicii Socialiste România. Ace
sta este angajamentul meu și al co
legilor mei din echipa națională

de ciclism, pentru care vom lupta 
cu toată capacitatea noastră, cu 
toată energia noastră tinerească.

MIHAI DĂNESCU 
maestru al sportului

Cu viu entuziasm, poporul român* 
sărbătorește cea de-a 21-a aniver
sare a Eliberării.

In anii care au trecut de ia is
torica zi de 23 August 1944, patria 
noastră și-a schimbat radical îrliă- 
fișarea. România este astăzi o tară 
cu o industrie puternic dezvoltată, 
cu o agricultură Înfloritoare, cu o 
prosperă viată economică.

Un mare avlnt a cunoscut și miș
carea de cultură fizică și sport. Ga 
urmare a grijii și sprijinului perma
nent al partidului și guvernului, ac
tivitatea sportivă a devenit în zilele 
noastre un mijloc eficient de Întă
rire a sănătății, de creștere a unei 
generafii viguroase, capabile să În
deplinească mărețele sarcini legate 
de desăvlrșirea construcției socia
liste.

Concomitent cu dezvoltarea sportu
lui de mase, sportul de performantă 
a Înregistrat o puternică creștere, 
valorică. In numeroase discipline 
[ara noastră figurlnd pe primul plan 
al Întrecerilor internaționale.

Acestor discipline fruntașe trebuie 
să li se alăture cit mal curlnd și 
fotbalul. In ultimul timp am avui 
unele realizări. Dar trebuie să mun
cim și mai mult, să ne ridicăm ne
contenit măiestria sportivă. Incit să 
putem face iată cu succes examene-

NOSTRU
lor dificile ce ne așteaptă, In primul 
rlnd In cadrul meciurilor — retur 
din preliminariile campionatului mon
dial. Trebuie să răspundem cu cina
te condițiilor ce ne-au fost create 
de a face sport, să reprezentăm cit 
mai bine culorile patriei I

NICOLAE GEORGESCU
căpitanul echipei de fotbal Rapid

•ir
Sîmbătă într-o atmosferă de înalt pa

triotism Marea Adunare Națională a 
adoptat legea de căpătîi a României 
Socialiste — noua Constituție.

O pagină măreață a fost înscrisă în 
istoria patriei noastre iubite, istorie care 
în ultimii 21 de ani a consemnat un 
șir neîntrerupt de victorii, ce au schim
bat radical viața întregului popor.

Sînt fericit că trăiesc aceste zile, că 
sînt martorul acestui eveniment deose
bit. Îmi exprim profunda mea adeziune 
la toate prevederile acestei legi funda
mentale care consfințește și apără drep
turile și libertățile omului, personalita
tea și demnitatea lui, aptitudinile sale, 
asigurîndu-i în același timp cadrul și 
mijloacele realizării puterii sale crea
toare. Și eu, ca și alți tineri, ne-am 
bucurat și ne bucurăm în permanență 
de cele mai largi posibilități de a ne 
dezvolta multilateral, de a ne realiza 
toate aspirațiile.

Adoptarea noii Constituții o vom pe
cetlui prin muncă entuziastă, îndepli
nind sarcinile trasate de partid, condu
cătorul nostru iubit, luptînd necontenit 
pentru prosperitatea Republicii noastre 
Socialiste.

VIRGIL HNAT
maestru emerit al sportului

Cîntare Republicii Socialiste
Ca dintr-un tulnic cînd revarsă 
Pădurea grava-i simfonie, 
Istoria ne-a scris în inimi 
De mult visata bucurie

Nădejdile lui Horîa și Bălcescu, 
Luminile Doftanei — înzecite — 
Atîtea visuri de suiș spre mîine, 
Sînt astăzi, iată, fapte împlinite

Slăvit să fie Augustul luminii 
Ce-a adunat în timp, cu trăinicie. 
Belșugul, libertatea, demnitatea, 
In socialista floare, Românie.

O, țară demnă, liberă, bogată, 
Cît ți-s de-nalte floarea și tulpina 
De cînd ne-a logodit Partidul-soare 
Privirile și gîndul cu lumina.

Ca dintr-un tulnic cînd revarsă 
Pădurea grava-i simfonie 
Ti-om ,împlini desăvîrșirea 
Cu comunistă bucurie.

TEOFIL BALAJ

ÎNCHINĂM succesele noastre marii sărbători
Din comisie fac parte, de ase

menea, următorii specialiști care nu 
•înț deputați : Salvador Brădeanu,

Spectacol festiv 
în cinstea zilei 
de 23 August

(Urmare din pag. 1)

fonică a Filarmonicii de Stat ..Geor
ge Eneseu", ansamblul „Ciocîrlia" și 
ansamblul Armatei, artiști de frunte 
ai Teatrului de Operă și Balet, cîn- 
tăreți de muzică populară^

Spectacolul s-a bucurat de 6 fru
moasa primire din partea asistentei, 
fiind călduros aplaudat.

Din partea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, artiștilor le-a fost 
oferit un coș cu flori.

(Agerpres)

Un succes, o performanță sau un 
record oferă totdeauna un prilej de 
bucurie. Dar parcă niciodată n-am 
fost atît de fericită ca acum cînd ar
bitrii au anunțat după săritura mea : 
,6,52 M. NOU RECORD AL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA I“. 
Lesne de înțeles. Mîine este 23 Au
gust, zi pe care întregul popor o în- 
tîmpină cu noi și noi succese. Iar 
ieri am trăit cu toții mărețul eveni
ment al proclamării României so
cialiste.

Acestor două evenimente istorice 
le inchn rezultatul meu. Și, totodată, 
angajamentul de a nu precupeți nici 
un efort, în muncă și activitatea spor
tivă, spre a putea răspunde grijii pă
rintești cu care ne înconjoară parti
dul și guvernul.

VIORICA VISCOPOLEANU
maestră a sportului

Constanța. 22 august.

Am pășit cu emoție și înfrigurare 
pe pista de elan a stadionului din 
Constanța. La aruncarea suliței aveam 
de înfruntat pe deținătoarea recordu
lui lumii. Și, în același timp, de a- 
părat prestigiul medaliei olimpice de 
aur cucerită la Tokio. Am reușit să 
ocup locul I și sînt nespus de feri
cită. închin succesul meu celei de a 
XXl-a aniversări a memorabilei zi de 
23 August. ■ . ' <

M-am născut, am crescut și m-am 
format în anii de după Eliberare. în 
față mi-au stat larg deschise toate 
drumurile pentru realizare că cetă- 
țeană a patriei, ca sportivă. Am sim
țit și simt în permanență mîna ocro
titoare a partidului-

Aș vrea acum, în ajun de sărbă
toare, să exprim încă o dată întreaga 
mea mulțumire și recunoștință

MIHAELA PENEȘ
maestră emerită a sportului

Constanța, 22 august.

Departe de țară, la Duisburg, unde 
au participat la campionatul euro
pean de canotaj academic feminin, 
echipajele noastre au trăit cu emoție 
marele eveniment al adoptării Consti
tuției Republicii Socialiste România.

Echipajul nostru de schit 4+1 rame 
s-a clasat pe locul al doilea, obținînd, 
astfel, medalia de argint, pe care ne 
bucurăm că o putem alătura celor
lalte distincții și trofee cucerite in 
anii noștri luminoși de sportivii ro
mâni.

Din toată inima, închinăm acest 
succes, eu și colegele mele din echi
paj, României socialiste, patria noas
tră iubită i

FLORICA GHIUZELEA 
maestră emerită a sportului

Duisburg, 22 august.

Sîntem fericiți că în zilele cînd 
poporul nostru sărbătorește mărețul 
eveniment al adoptării Constituției 
Republicii Socialiste România și al 
celei de a XXI-a aniversări a Eli
berării țării de sub jugul fascist, am 
reușit să obținem o performanță va
loroasă, cîștiglnd întîlnirile cu atletii 
juniori din Polonia și Iugoslavia. Ne 
bucură, deopotrivă, și faptul că la 
Poznan, sportivii români au corectat 
numeroase recorduri republicane de 
juniori și junioare.

Rezultatele pe care le-am realizat 
nu sînt decît un modest răspuns la 
minunatele -condiții pe care partidul 
și guvernul le-au creat tineretului 
din țara noastră pentru a se dezvol
tă multilateral, pentru a se afirma 
pe toate tărîmurile-

VIOREL SUCIU
Poznan, 2? august
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