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CONGRESUL AL X-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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București, 6 august 1969. 
In marea sală a Palatului Re
publicii Socialiste România 
s-au deschis lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Fundalul sălii este dominat 
de Stema Partidului Comu
nist Român și o efigie ce în
fățișează pe Marx, Engels și 
Lenin, încadrate de drapelele 
partidului și statului. Cu lite
re mari, se află înscris : 
Congresul X.

Eveniment de o exceoțio- 
nală însemnătate, cu profun
de și multiple semnificații în 
viața politică, economică si 
socială a țării. Congresul pri
lejuiește un bilanț rodnic, în- 
suflețitor al realizării notă 
rîrilor Congresului al IX-lea, 
al înfăptuirilor obținute de 
poporul român, sub conduce
rea partidului, în opera _ de 
edificare a orînduirii socialis
te. Totodată, Congresul — cel 
mai înalt for al partidului — 
spre care se îndreaptă în a- 
ceste zile gindurile pline de 
încredere ale tuturop- oame
nilor muncii din patria noas
tră. va dezbate documente de 
vitală importanță, programul 
dezvoltării multilaterale a 
României socialiste pentru 
anii 1971—1975 și în perspec
tivă pînă in anul 1980. în 
marea sală a Congresului sînt 
prezență delegații aleși în con
ferințele extraordinare jude
țene de partid și invitați de
semnați în adunările deschisa 
ale organizațiilor de partid, 
comuniști care prin munca 
lor închinată înfăptuirii po
liticii partidului se află în 
fruntea activității creatoare 
pentru nobila cauză a edifi
cării socialiste a patriei.

La Congres sînt prezente 
delegații reprezentînd 66 ds 
partide comuniste și muncito
rești, socialiste, democratice, 
antiimperialiste din întreaga 
lume.

Ora 9. Conducătorii partidu
lui sosesc în sala de ședințe 
împreună cu șefii delegațiilor 
de peste hotare. Asistența îi 
întîmpină cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă la tribună. Delegații și 
invitații salută cu puternice 
aplauze și urale pe secretarul 
general al C.C. al P.C.R., care 
declară deschis Congresul al 
X-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostește apoi cuvîntul de des
chidere a lucrărilor.

Delegații aleg apoi prin 
vot deschis prezidiul Congre
sului din care fac parte tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Prezidiului, 
Gheorghe Apostol, Constantin 
Băbălău, Maxim Berghianu, 
Chivu Stoica, Constantin Dai- 
coviciu, Florian Dănălache, 
Constantin Dăscălescu, Miu 

Dobrescu,' Tamâra Dobrin, 
Constantin Drăgan, Aurel 
Duca, Eduard Eisenburger, Ja
nos Fazekas, Suzana Gâdea, 
Tiberiu Grecu, Ion Iliescu, 
Petre Ionescu, Ion Ioniță, Ca
rol Kiraly, Petre Lupu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Nicolae Mărculescu, 
Ileana Mihăilescu, Florența 
Munteanu, Miron Nicolesca, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană. Istvan Peterfi, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru 
Popa, Gheorghe Rădulescu, 
I,conte Răutu, Constantin 
Savu. Alexandru Sencovict, 
Zaharia Stancu, Gheorghe 
Stoica, Mihai Telescu, Virgil 
Trofin, Dumitru Tudosie, Ion 
Ursu, Ilie Verdeț, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec, Richard 
Winter, Maria Zidaru.

Cei aleși iau loc în prezidiu. 
Alături de prezidiu, în stînga 
și dreapta se află conducătorii 
delegațiilor de peste hotare 
participante la lucrările Con
gresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit în numele prezi
diului pentru încrederea ce i 
s-a acordat de a conduce lu
crările Congresului și pentru 
alegerea sa ca președinte al 
prezidiului celui de-al X-lea 
Congres.

Lucrările primei ședințe a 
Congresului sînt conduse de 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Congresul a ales apoi, prin 
vot deschis, Comisia de vali
dare și Secretariatul.

Din Comisia de validare 
fâc parte tovarășii: Anton 
Breitenhofer, Constanța Cion- 
tu, Ion Coman, Teodor Co- 
man. Petre Dănică, Zoltan 
Debreczeni, Grigore Dobre, 
Simion Dobrovici, Ion Dră- 
ghici, Aldea Militaru, Gheor
ghe Năstase, Gheorghe Necu- 
la, Nicolae Tăbîrcă, Gheor
ghe Tănase. Gheorghe Vasi- 
lichi.

Secretariatul Congresului 
este compus din tovarășii: 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Călin, Ion Cîrcei, Ludovic Fa- 
zekaș, Vasile Potop, Ilie Ră
dulescu, Constantin Sandu, 
Ion Sîrbu, Laurean Tulai.

Congresul a aprobat în una
nimitate următoarea ordine 
de z> :

1. Raportul Comitetului Cen
tral cu privire Ia activita
tea P.C.R. în perioada dintre 
Congresul al IX-lea și Con
gresul al X-lea al P.C.R. și 
sarcinile de viitor ale parti
dului.

Raportor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

2. Directivele Congresului 
al X-lea al Partidului Co
munist Român privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980.

Raportor tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

3. Raportul Comisiei centra
le de revizie.

Raportor tovarășul Constan
tin Pîrvulescu.

4. Modificările ce se propun 
a fi aduse Statutului Partidu
lui Comunist Român.

Raportor tovarășul Virgil 
Trofin.

5. Alegerea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Comisiei cen
trale de revizie.

Congresul a ales apoi prin 
vot deschis comisia de redac
tare a proiectelor de hotăriri 
și rezoluții, comisia pentru 
pregătirea propunerilor de 
candidați în vederea alegerii 
organelor superioare ale par
tidului și comisia de aoeluri.

Din comisia de redactare a 
proiectelor de hotăriri și re
zoluții ale Congresului fac 
parte tovarășii: Nicolae
Ceaușescu, președinte al comi
siei, Nicolae Agachi, Gheor
ghe Apostol, Iosif Banc, Floa
rea Barbu, Vasile Belizna, 
Maxim Berghianu, Ștefan 
Bîrlea. Ion Brad, Chivu 
Stoica, Miron Constantinescu, 
Adalbert Crișan, Maria Dia- 
conescu. Constantin Drăgo- 
escu, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, Janos Fazekas, Suzana 
Galpal, Gheorghe Ghinea, 
Teodor Haș, Gheorghe Ion, 
Alexandru Ionescu, George 
Macovescu, Vasile Marin. 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Ștefan Pascu, Dumitru 
Petrescu, Dumitru Popescu, 
Ion Potoceanu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs, Nicolae Teodorescv, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voicu, Friederich 
Ewald Zweir.

Comisia pentru pregătirea 
propunerilor de candidați în 
vederea alegerii organelor 
superioare ale partidului este 
formată din tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, președinte al co
misiei, Ladislau Bânyai, 
Gheorghe Blaj, Emil Bobu, 
Miu Dobrescu, Aurel ' Duca, 
George Homoștean, Carol 
Kiraly, George Macovescu. 
Ion Gheorghe Maurer, Nicolae 
Mihai, Ioachim Moga, Gheor
ghe Paloș, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Popa, 
Mihail Roșianu, Alexandru 
Sencovici, Emerich Stoffel, 
Gheorghe Stoica, Mihai Te
lescu, Virgil Trofin. Iosif 
Uglar, Ion Ursu, Nicolae 
Vereș, Richard Winter.

Din comisia de apeluri fac 
parte tovarășii: Dumitru
Coliu, Victor Bolojan, Simion 
Bughici, Andrei Cervencovici, 
loan Gluvacov, Nicolae Gu

mă, loan îchim, Dumitru 
Ivanovici, Ion Medrea.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a arătat apoi că, în 
legătură cu desfășurarea 
Congresului, Comitetul Cen
tral propune ca lucrările să 
aibă loc atit în ședințe ple
nare. cît și în cadrul unor 
secțiuni pe domenii și ramuri 
de activitate. Aceasta va da 
posibilitatea ca un număr 
mai mare de delegați să 
participe efectiv la dezbate
rea și aprofundarea proble
melor înscrise pe ordinea de 
zi și să-și aducă contribuția 
la fundamentarea măsurilor 
și hotărîrilor ce vor fi adop
tate de către Congres.

Delegații au aprobat In 
unanimitate constituirea a 
11 secțiuni, și a ales prezidiile 
fiecăreia: Secțiunea pentru
probleme de industrie — 
tovarășii: Ilie Verdeț, preșe
dinte, Vasile Belizna, Aurel 
Bozgan, Ilie Făsui, Mihai 
Marinescu, Dumitru Popa, 
Costache Trctuș ; Secțiunea 
pentru probleme de construc
ții și transporturi — tova
rășii : Chivu Stcica, președinte. 
Ilie Cîșu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu. Matei 
Ghigiu, Nicolae Mănescu, 
Ștefan Pavel ; Secțiunea pen
tru problemele agriculturii 
și silviculturii — tovarășii: 
Iosif Banc, președinte, Floarea 
Barbu, Marcel Dobra, Nicolae 
Giosan, Vasile Marin, Emeric 
Szabo, Vasile Vîlcu ; Secțiu
nea pentru problemele de 
conducere, planificare și fi
nanțare a economiei — to
varășii : Manea Mănescu,
președinte, Maxim Berghianu, 
Trandafir Cocîrlă, Constantin 
Faur, Nicolae Ionescu, Gheor
ghe Pană, Virgil Pîrvu; 
Secțiunea pentru problemele 
sociale și nivel de trai — 
tovarășii: Gheorghe Apostol, 
președinte. Dan Enă- 
chescu, Suzana Gâlpăl, 
Petre Gigea, Maria Gilmeanu, 
Petre Lupu, Iosif Uglar; 
Secțiunea pentru problemele 
relațiilor economice interna
ționale — tovarășii : Gheorghe 
Rădulescu, președinte, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, 
Petre Ionescu, Dumitru Mi
hai, Ion Pățan, Aurel Iosif 
Steinbach ; Secțiunea pentru 
problemele pregătirii forței 
de muncă, a cadrelor, învă- 
țămînt și știință — tovarășii: 
Leonte Răutu, președinte, Ște
fan Bălan, Constantin Dră
gan, Marin Drăgan, Eva Fe
der, Miron Nicolescu, Cristo- 
fjr Simionescu ; Secțiunea 
pentru problemele dezvoltării 
orînduirii sociale și de stat— 
tovarășii : Janos Fazekas, pre
ședinte, Petre Blajovici, Ște
fan Boboș, Ion Ceterchi, Ion 
Cosma, Ion Ioniță, Vasile Pa-

(Oonlinuare tn pay. aia)

Foto : Agerpres

Cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.
Din însărcinarea Comitetu

lui Central declar deschis Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român (aplauze).

Adresez un salut comunist 
fierbinte delegaților aleși de 
conferințele județene de partid, 
precum și invitărilor prezențl 
in această sală (aplauze).

La lucrările Congresului nos
tru participă 1915 delegați și 
1446 invitați veniți din toate 
colțurile țării, muncitori, ță
rani, intelectuali, activiști de 
partid și de stat, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani, 
sirbi și de alte naționalități, 
veterani ai mișcării noastre 
muncitorești, reprezentind toa
te organizațiile județene de 
partid și organizația de partid 
a Capitalei.

începem Congresul al X-:ea 
in atenția generală a națiunii. 
Lucrările sale sînt urmărite cu 
profundă Încredere de toți oa
menii muncii. Cred că sint în 
asentimentul tuturor delegați

LA LUGOJ

A fost inaugurat 
stadionul Tineretului

Recent, la Lugoj a avut loc 
festivitatea de inaugurare a 
stadionului Tineretului, con
struit și modernizat cu spri
jinul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport.

La această frumoasă Ac
țiune dedicată Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, cetățenii municipiului 
Lugoj și-au adus o prețioasă 
contribuție prin prestarea 
unui volum de peste 200 000 
de ore muncă patriotică.

La sărituri. Ion llieș 
un învingător merituos

In absența seniorilor, acci
dentați sau indisponibili, se
lecționata de sărituri a Ca
pitalei a fost reprezentată 
ieri, în întîlnirea cu/ RSFSR, 
de juniori și chiar de un... 
copil (Doru Nedelcu, în vîrstă 
de 12 ani). Aceștia și-au făcut 
datoria, în special Ion llieș, 
care a cucerit locul I într-o 
întrecere dificilă, cu adver
sari puternici. La fete, nesi
guranța Melaniei Decuseară 
a făcut-o să ocupe numai 
locul secund, cu un punctaj 
evident sub posibilități.

Rezultate: platformă băieți:
1. I. llieș (Buc.) 431.58 p ;
2. I. Hlebodarov (RSFSR) 

lor. asigurind partidul, întregul 
popor, că vom face totul pen
tru ca hotăririle ce vor fi a- 
doptate să corespundă cit mai 
bine năzuințelor națiunii noas
tre socialiste, necesității dez
voltării continue a țării pe ca
lea socialismului și comunismu
lui (aplauze).

Fără îndoială că hotăririle 
Congresului vor face să spo
rească și mai mult aportul po
porului nostru la cauza so
cialismului și păcii în întreaga 
lume (aplauze).

La Congresul nostru parti
cipă delegați a 66 de partide 
comuniste și muncitorești, so
cialiste, democratice, anliim- 
perialiste de pe toate conti
nentele.

In continuare, în numele co
muniștilor români, al oamenilor 
muncii din țara noastră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat un cald salut tuturor 
oaspeților de peste hotare, pre- 
zentînd Congresului pe condu
cătorii delegațiilor prezente.-

Al 5-lea campionat național al copiilor

Astăzi se vor decerna primele titluri
Pentru prima oară la start

August — luna natației. 
Șirul marilor competiții in
terne și internaționale va fi 
deschis de întrecerea repu
blicană a celor mai tineri 
înotători ai tării. începînd 
de astăzi și pînă duminică, 
vor urca pe blocstarturile 
piscinei Dinamo din Capitală 
cei mai valoroși reprezen
tanți ai tinerei generații, 
care-și dispută titlurile de 
campioni pe anul în curs.

427.55 p ; 3. C. Nedelcu (Buc.)
420,15 p ; 4. V. Zaporojeț
(RSFSR) 387,90 p ; 5. Doru 
Nedelcu (Buc). 318,55 p ; 
trambulină fete: 1. Gali
na Karebo (RSFSR) 389,25 
p; 2. Melania Decuseară
(Buc.) 383,85 p; 3. Liu-
bova Soldatova (RSFSR) 
367,35 p ; 4. Inna Kozakova
(RSFSR) 354,25 p ; 5. Galina 
Osminkina (RSFSR) 321,15 p; 
6. Irinel Popescu (Buc.)
320.55 p.

Astăzi, la ștrandul Tinere- | 
tului de la orele 9,30 și 16, 
au loc săriturile de la plat
formă pentru fete și de la 
trambulină pentru băieți.

In numele Congresului, al 
comuniștilor români, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, vă 
adresez dumneavoastră, dragi 
oaspeți, partidelor dumneavoas
tră mulțumiri tovărășești pentru 
participarea Ia acest important 
eveniment al partidului nostru, 
al poporului român (aplauze). 
Considerăm prezența dumnea
voastră la Congresul partidului 
nostru drept o expresie a senti
mentelor de prietenie, stimă și 
prețuire existente între Parti
dul Comunist Român și parti
dele dumneavoastră, o mani
festare a puternicelor relații in
ternaționaliste pe care partidul 
nostru le are cu clasa munci
toare și detașamentele ei mar- 
xist-Ieniniste, cu forțele revo
luționare progresiste care lup
tă împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres social 
(asistența în picioare aplaudă 
îndelung).

înotători de 7 și 8 ani!

La această a V-a ediție a 
„naționalelor" de copii vom 
avea posibilitatea să urmă
rim — pentru prima oară — 
în afara concurenților repar
tizați pe cele trei clasice ca
tegorii de vîrstă — micuți 
competitori in vîrstă de 7 și 
3 ani, a căror întrecere va 
constitui, fără doar și poate, 
ineditul și deliciul competi
ției.

La startul probelor și-au 
anunțat prezența multe spe
ranțe ale natației românești, 
aflate pe locuri fruntașe în 
listele celor mai buni perfor
meri ai anului. Anca Mihă- 
escu, Anca Groza, Anca Geor
gescu, Liliana Dan, Adriana 
Pupăzan, Eugenia Cris'tescu, 
Siegrid Slencian, Rodica Pă- 
truică, Teodor Nicolae. Ga
briel Popovici, Gheorghe 
Lupu, Andrei Tîmpu sînt nu
mai cîțiva dintre cei care 
vor ataca în aceste zile ta
belele recordurilor naționale 
și, în același timp, vor căuta 
să obțină in extremis un pa
șaport . pentru „europenele" 
de la Viena.

Programul întrecerilor : de 
la ora 10 — seriile și de la 
ora 18 — finalele.
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DUBLĂ VICTORIE PENTRU
IN C.N.DINAMO-BRAȘOV

FEMININEDE ALPINISM

PLANETA STU TTGARTȘl DE TINERETVACANTA LA CABANA PLAIUL FOII
Ca și celelalte masive din 

Carpați, Piatra Craiului este 
străbătută de o rețea de mar
caje turistice ce conduc dru
meții prin cele mai frumoase 
locuri fără un efort exagerat.

In plin sezon de vară, nume
roși îndrăgostiți de natură își 
petrec concediul la cabana Pla
iul Foii unde, aproape zilnic, 
sosește micuțul tren forestier 
ce pleacă din Zărnești la pri
mele ore ale dimineții. Deși 
drumul măsoară numai 13 km. 
el face uneori 3—4 ore, loco
motiva trggînd „o fugă" și prin 
alte locuri unde-și duce va
goanele la încărcat.

Duvâ o noapte de odihnă, 
petrecută la cabană, pornim la 
drum încurajați de zorii unei 
zile senine. Pe potecuța cu 
iarba stropită de rouă coborîm 
pe lingă linia trenului fores
tier (pină în dreptul kilome
trului 12) și apoi o părăsim 
tr.ecînd apa Birsei pe pod, pen 
tru a continua drumul în su- 
sul unui afluent numit Valea 
lui Rîie.

Pe sub tufele de aluni, pe c 
potecă distrusă în parte 
lemnele trase din pădure, 
dem marcajul cu triunghi 
ben, călăuza noastră spre 
moașa poiană din Padina 
pil, înmiresmată _de florile cres
cute prin fînețele ce o aco
peră. ?n față, abruptul Pietrei 
Craiului își arată mulțimea 
de muchii și turnuri mîngîiate 
de cingătoarea transparentă a 
unei ceți ce se ridică leneș din 
văgăuni. Cițiva stîlpi de mar
caj, dispuși către stingă, ne ves
tesc că trebuie să mergem în 
această direcție, ei jalonînd 
drumul către pădurea 
prin care și-a croit 
Valea Urșilor.

Pe pantele noroioase 
ori prin tăietura de pădure, 
călăuza noastră, semnul cu 
triunghi galben, ne scoate la

de 
ve- 

gal- 
fru- 
Po

din față, 
malurile

ale văii,

liman In Poiana____ Curmătura 
Prăpăstiilor, umanizați de re
fugiul Diana.

Înviorați de splendida lumi
nă și de măreția celor trei tur
nuri ale Dianei. ridicată dea-

asprelor prăvălișuri de piatră 
albi, ridicate in dreapta, de 
unde ne apare, in salturi pli
ne de eleganță, un ciopor de 
capre negre, surprinse de apa
riția noastră atît de matinali.

raw1

măgurile Branului ori prin 
Țara Birsei — ne apar orașe 
și sate, unele cu casele gru
pate, altele risipite prin' ra- 
riști, ori aninate pe cite o 
coastă de deal. De la distanță, 
imaginea lor ireală ne poartă 
cu gîndurile către .
din copilărie, cu pitici năzdră
vani.

Incîntați de cele văzute, ne 
întoarcem privirea și spre ca
bana Plaiul Foii, pe care o 
vedem pierdută intr-o poiană 
pe valea Birsei, înconjurată 
de munți împăduriți cu nume 
cunoscute nouă : Tămașul,
Gruiul Lung, Țagla, CocoriciU, 
Făgărașul, Păpușa și cîți alții. 
Culmile lor tălăzuiesc zarea în 
zeci de planuri, iar ochii noș
tri se desfată cercetîndu-i în
delung.

C« această imagine tn față, 
începem coborîrea spre caba
nă, pe același drum. Ajungem 
obosiți, dar mulțumiți de pri
veliștile 
care ni 
de țară.

poveștile

pline de farmec pe 
le-a oferit acest colt

maestru
' Emilian

emerit al
CRISTEA 
sportului

A X-a

CU

supra pădurii, ne continuăm 
urcușul prin zmeuret și moli- 
diș, avind acum drept călăuză 
semnul cu bandă albastră, vîrs- 
tat pe pietre sau copaci de-a 
lungul traseului numit Brîna 
Caprelor.

In liniștea netulburată a 
muntelui, înaintăm pe la poala

EDIȚIE A „CUPEI ECRANUL"
CONCURS DE ORIENTARE
START BINE POPULAT

Cea de a X-a ediție a „Cu
pei Ecranul" la orientare tu
ristică a reunit, pe Valea 
Rișnoavei, în apropiere de 
Predeal, 194 de sportivi din 
19 localități de pe tot cuprin
sul țării. De remarcat că pro
ba feminină s-a bucurat de o 
participare neobișnuit de 
mare (61 concurente) și a pri
lejuit afirmarea unui tînăr 
talent. Rodica Desa, care se 
află abia în primul an de ac
tivitate competițională. Ea a 
realizat un timp foarte bun 
(aproape la jumătatea celui ce 
le-a fost acordat concurente
lor) și a întrecut cu aproape 
trei minute pe următoarea 
clasată, Piroșca Szabo.

Proba de seniori A (pînă la 
35 de ani) a fost 
brașovenii R. și 
în timp ce proba 
(peste 35 de ani) 
gată detașat de 
V. Petitjean.

Consiliul municipal al sin- 
dicatelor-București,

dominată de 
K. Schuller, 
seniorilor B 
a fost cîștl- 
timișoreanul

sprijinit organizarea „Cupei 
Ecranul", a premiat pe primii 
clasați, aceștia fiind următo
rii :

Proba 
6725 m ; 
400 m : 
min.): 1- Rodica Desa (Dum- 
brava-Sibiu) 110:52 ; 2. Piroșca 
Szabo (Metalul Roșu-Cluj) 
113:20 ; 3. Georgeta Liță (Vo- 
ința-București) 114:05.

Seniori A : (distanța : 11 350 
m ; diferența .de nivel: 530 m: 
timp acordat: 350 min.). 1. R. 
Schuller (Rulmentul-Brasov) 
117:50 ; 2. K. Schuller (Rul- 
mentul-Brașov) 119:15; 3- D. 
Istvan (I.P-G.G. — București) 
123:05.

Seniori B : (distanța : 7 400 
m ; diferența de nivel : 450 m; 
timp acordat: 235 min.): 1. 
V. Petitjean (Voința-Timișoa- 
ra) 92:45 ; 2- M. Albotă (Să 
nătatea-București) 125:07 ; 3. 
Al. Marton (Arta-Cluj) 158:43.

feminină : (distanța : 
diferența de nivel — 
timp acordat: 215

Nu sînt speriate. Ne privesc 
îndelung, cercetîndu-ne mișcă
rile și pornesc numai după ce 
țapul ne fluieră de cîteva ori. 
Ne-au 
Padina 
prit să 
sorită, 
spectaculos perete care, prin 
numeroasele canale ce-i brăz
dează pieptul pe verticală, a 
inspirat denumirea de „Marea 
Orgă". Impresionați de tabldtțl 
inedit oferit de natură, zăbo
vim îndelung, odihnind pe o 
muchie, scrutînd hăurile 
sub noi, admirînd lumea 
piatră ridicată deasupra, 
teptînd să vină de undeva 
mele acorduri ale unei simfo
nii a odihnei, compusă pe mă
sura sălbăticiei și a măreției 
locurilor.

Ne despărțim cu greu de 
locurile ce ne-au stîrnit sen
timente atît de puternice, 
urcuș greu prin șurloaie 
grohotiș sfirșeste în fața 
porului „La Găvan”. El 
adună apa într-o ■ covată 
turală, aflată în marginea 
tecii, dăruindu-ne-o nouă, celor 
însetați, ajutîndu-ne să ne în
viorăm, pentru a ajunge pe 
linia crestei principale.

De la izvor, urcușul pină in 
șaua Padinei Închise, aflată pe 
Creasta Nordică a Pietrei Cra
iului. ne cere încă 15 minute 
de efort. Pe culme, ca la o miș
care de baghetă, A 
schimbă 
privirea 
lănțuire 
dreapta, 
stă Leaota, de la care 
stingă urmează crupa Bucegi- 
lor. Piatra Mare și Gîrbova. 
Mai aproape de noi. își ridică 
creștetul Postăvarul, acoperit 
de negrul pădurilor de molid, 
iar la 
Birsei,
Măgura Codlei. Intre acești co
loși și

însoțit chiar pînă în 
închisă, unde s-au o- 
pască pe o pajiște în- 
aflată în fața acelui

de 
de 

aș- 
pri-

Un 
de 
iz- 

tși 
na- 
po-

decorul își 
înfățișarea. De aici 
cuprinde o vastă în
de creste masive. La 
ca un străjer înaintat, 

spre

stingă lui. peste Tara 
vedem înălțată solitar

răspindite peD. DUMITRESCU, coresp.

RECENZII
UN VALOROS DOCUMENTAR

TURNEELE OLIMPICE
DE FOTBAL*)

I
I
I
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Statisticianul Frederic Moi
ses, din Rupea, a ajuns un 
nume cunoscut și apreciat de 
către iubitorii fotbalului din 

,țara noastră, datorită datelor 
documentare pe care te posedă 
in acest sport atit de popular. 
Din cind in cind, in limita 
spațiului de care dispuneau, 
publicațiile și rubricile spor
tive au oferit iubitorilor de fot
bal cile ceva din sacul fără 
fund de cunoștințe pe care le 
posedă in acest domeniu pa
sionatul și migălosul colecțio
nar de date statistice, din ~ 
pea. Dar era evident că 
sursele documentare ale 
Frederic Moises, rodul a 
de ore de muncă temeinică și 
sistematică, sînt mult mai 
mari, ele puțind fi prezentate 
in cadrul unor lucrări spe
ciale.

Un prim pas în această di
recție făcut. Editura

Ru-
re-
lui 

mit

C.N.E.F.S. a pus la dispoziția 
cititorilor un volum de aproa
pe 300 de pagini, „Turneele o- 
limpice de fotbal", in care 
Frederic Moises își expune 
prețioasa sa documentare in 
legătură cu aceste importante 
întreceri fotbalistice. Datele 
sint atît de numeroase, atit de 
precise și de complete, incit 
ele nu numai că satisfac cu
riozitatea amatorilor de fotbal, 
care află sau își reamintesc 
de evenimente petrecute cu 
ani in urmă, dar constituie un 
valoros documentar, accesibil 
in orice moment celor care 
vor să facă apel la date din 
trecutul turneelor olimpice de 
fotbal, printre aceștia numă- 
rindu-ne, de ce n-am recunoaș
te, și noi, gazetarii.

De unde și cum și-a strins 
Frederic Moises noianul de 
cifre, date, relații și informații 
pe care le intîlnim parcurgînd

paginile acestei lucrări ? Se
cretul ii aparține I Meritul 
principal al acestui statistician 
constă insă in munca de cule
gere și de sistematizare a aces
tor date, in pasiunea pe care 
o depune in această direcție, 
notind și reținînd totul cu 
conștiinciozitatea și răbdarea 
unui profesionist.

„Turneele olimpice de fot
bal" este o lucrare care se ci
tește și se... recitește, un do
cumentar de fotbal dintre cele 
mai utile.

J. BERAR1U

• Editura C.N.E.F.S., 
let

prețul 8,50

I
I
I
I

ÎNCĂ 0 PIATRĂ
LA EDIFICIUL VOLEIULUI *)

Literatura de specialitate s-a 
îmbogățit de curînd cu o nouă 
lucrare a profesorilor Victor 
Surugiu și Nicolae Tărchilă. 
Este vorba de „Volei, antrena
ment, exerciții, jocuri”, care 
apare revăzută și adăugită.

Autorii, cadre cu experiență 
in învățămînt și în sportul de 
performanță, au pus la dis
poziția profesorilor și a antre
norilor un material care se 
poate utiliza în instruirea ju
cătorilor de volei.

în prima parte, cea care șe 
referă la tehnică, slnt expuse 
exerciții simple, care au apli
cativitate la începători. Prin 
folosirea lor se poate asigura 
o bază corectă a execuției prin
cipalelor procedee ale jocului.

în capitolul nou introdus, cel 
care se referă la tactică, se 
fac recomandări atît pentru 
tactica individuală, cit și pen
tru cea colectivă. Indicațiile 
prezentate sînt utile și prac
tica ne confirmă că, prin va
lorificarea lor în joc, se obțin 
rezultate pozitive.

Din dorința de a avea o sis
tematizare unică, autorii au 
prevăzut, la fiecare element și 
chiar procedeu, o analiză teo
retică urmată de o serie do 
exerciții. La capitolul care se 
referă la tactica individuală 
socotim că exercițiile nu-și gă
sesc locul aici, ci trebuiau in
cluse în nrima parte (cea care 
se referă la tehnică). Motivăm 
aceasta prin faptul că execu-

ția tehnică nu trebuie 
izolată de scopul său

Jocurile pregătitoare, 
fectiv redus, care în practică 
se folosesc fără un scop bine 
definit, capătă, prin modul cum 
sînt prezentate, o altă valorifi
care în instruirea jucătorilor. 
Se fac recomandări tactice uti
le, se rezolvă aspecte legate 
atît de tactica Individuală, cit 
și de cea colectivă, se creează 
condiții analoge jocului.

Cartea apărută reflectă pre
ocupările metodice ale autori
lor și dorim ca acest început 
să fie continuat cu alte lucrări 
in care să se refere și la pro
bleme specifice categoriilor 
superioare de jucători, dome
niu de activitate mai puțin a- 
bordat.

să fie 
tactic, 
cu e -

conf. univ. Nicolne MURAFA

în primele zile ale acestei 
luni, masivul Bucegi a găzduit 
întrecerile finale ale campio
natelor naționale de alpinism 
deschise echipelor de tineret 
și celor feminine. Pe traseele 

*din pereții Văii Albe, Coștilel 
și Văii Gălbenelelor s-au în
trecut cu acest prilej 12 echipe 
de tineret și 4 echipe femini
ne. La capătul celor trei zile 
de întreceri au fost consem
nate următoarele rezultate :

Campionatul național de ti
neret: 1. Dinamo Brașov (Gh. 
Comșa, FI. Băncilă, I. Mețente, 
Petre Silaghl, Andrei Barla); 
2. Celuloza—Zărnești ; 3. Ar
mata Brașov.

Campionatul național femi
nin: 1. Dinamo Erașov (Viorica 
Ghioarcă, Rodica Marcu, Her
mina Schadt) ; 2. I.P.G.G.—Bu
curești ; 3. Institutul Politeh
nic—Brașov.

Cu ochiul meu personal, 
n-am văzut niciodată o 
transmisie TV ca aceea a 
meciului atletic Europa— 
America. Nu pot face com
parații, înot în absolut fi 
superlativ, adică în necu
noscut. Fantastică trans
misie, superbă. Fiindcă n-am 
scăpat această capodoperă, 
fiindcă, din cîte am înțe
les, redacția sportivă s-a 
zbătut ca să ajungem pe 
această planetă, felicitări cu 
carul. Dar a luat cineva 
notițe ? S-a conspectat trans
misia ? S-a băgat bine la 
cap cum se filmează un 
meci de atletism ? Știm 
să privim, ne place si pri
vim ~ dar știm să și înțe
legem ? Asta-i întotdeauna 
greu.

Există tn fiecare din not 
un Mitică tare simpatic 
care, atunci cind e vorba 
de înțelegere, atunci cind 
trebuie să trecem de la 
ochi, la gînd, vine cu 
bancuri, amendamente
bagatelizări ale problemei, 
din plăcerea pură de a 
mai rămîne o clipă deștept, 
tntîrziind trecerea dificilă 
și incomodă la inteligență. 
Un asemenea Mitică, ascuns 
chiar în ochiul meu, 
spune: „Ce vrei, 
n-ai văzut cîte 
luat vederi erau 
pe tot terenul ? 
chii peste tot! 
mie o sută de 
mersi!“ Mersi și eu, dar 
nu e așa. O dăm pe tehni
că, ori de cîte ori nu vrem 
să ne batem capul. Uci
dem. gînduri, avind alibiul 
unei ’
greu accesibile. Deși teh
nica 
iubită, 
nu știu 
vederi, 
ochi, o 
gizorul. .
meră, geaba tehnică, geaba 
Europă, geaba Americă.

Omul acesta cînta 
pian, adică era un artist, 
dică avea talent, simt 
măsurii și expresivitate, 
ne aducea în prim plan 
tema Dionisi, în gros plan

Șl

V. ZBÂRCEA — coresp.

FINALA CAMPIONATULUI 
NATIONAL AL JUNIORILOR
BRAȘOV, 6 (prin telefon). Pri

mul tur al finalei campionatului 
național de Juniori a continuat, 
marți și miercuri, cu numeroase 
partide atractive și dirz disputate. 
Iată și o parte din rezultatele în
registrate : " ’
15—16 ani : 
Barbu 6—l, 3—6, 6—4; I. Rusen — 
L. Vîrgollci 6—3, 6—0; D. Mirza — 
C-tin. Chinan 6—2, 6—4; Al. Bă- 
din — V. Spiță 6—0, 6—1; V. Si
laghl — M. Tirnoveanu 6—1, 6—0; 
cat. 17—18 ani : A. Dragomir — 
Gh. Mulfai 6—4, 6—0; M. Crișan 
— R. Giurgiu 3—6, 6—2, 6—0; R. 
Bădin — FI. Manea 6—1, 6—2; D. 
Petrescu — C. Huțanu 6—3, 4—6, 
6—0; R. Popescu — Ioan Livlu 
5—7, 6—2, 6—2; Dan Victor _  A.

simplu băieți, cat. 
V. Curduman — C.

6—3; simplu fete, 
El. Usca — M. 

B. Elk — M. Fa-

Hirseh 6—4, 1—6, 
cat. 15—16 ani :
Mlgea 6—0, «—»; _____
zekaș 6—4, 6—2; Cr. Bădin — M. 
Dimitriu 3—6, 6—1, 6—4; A. Enciu 
— M. Comănescu 6—4, 6—4; cat. 
17—18 ani : F. Bucur — M. Lovasz 
6—1, 6—0; z. Tudose — R. Precup 
6—3, 6—2; P. Georgescu — El. Co- 
tuna 6—4, 6—4 !; M. Denov — M. 
Dimitriu 3—6, 7—5, 6—1

Au Început șl primele partide 
din turul II la Juniorii mici : R. 
Filimon — I. Ovici 6—4, 6—4; Gh. 
Șoșol — D. Mîrza 8—6, 6—0; FI. 
Manea — C. lonescu 6—4, 6—3 ; 
I. Rusen — V. Curduman 6—1, 
6—2.

C. GRUIA — coresp. principal

îmi 
dom’le, 

camere de 
diseminate 
Aveau o- 
Dă-mi șt 
camere șl

„tehnici necunoscute1",

nu pentru asta e 
La Stuttgart erau 
cîte camere de luat 
dar mai era un 
mină, un cap. Re- 
Fără el, geaba ca-

tema Westermann, apoi lăsa 
să curgă melodia Liquori «a 
să revină cu două accente 
tari la Dionisi. Fiecare chip 
de om îi spunea un cîntec. 
Nu știa ce-i plictisul, ce-i 
timpul mort: 100 metri
garduri era luat din față, 
dintr-un unghi care-ți a- 
ducea cursa direct în ochi, 
ca după aceea s-o detalieze 
din profil, rar, pentru a te 
introduce tntr-un stil, No
țiunile artistice — stil, ritm, 
expresie, montaj — erau 
foarte pregnante. Transmi
sia depășea informația, 
„jurnalul”, poza era fru
moasă, pur și simplu fru
moasă, transfigurată de ta
lent, , de har.

V-ați întrebat vreodată 
cîte transmisii sportive „au 
talent", cîți regizori spor
tivi au har de regizori-ar- 
tiști, în sfîrșit cîți regizori 
telesport au forța de ex
presie în montaj și nu nu
mai două camere, defecți
uni tehnice și o sută de mii 
de explicații la defecțiuni 
și erori? Sintem încă la 
faza in care tragem mai 
mult cu urechea la comenta
riul vorbit decît cu ochiul 
la imagine. N-am depășit 
radiofonia în televiziune. 
Vorbele ne sînt mai dragi 
decît ceea ce mișcă pe mi
cul ecran. Am auzit 59 ele 
discuții pro și contra Țo- 
pescu. alaltăieri am avut 
obiecții aprige la adresa lui, 
mîine îl vom ridica tn slăvi, 
realizăm ușor unanimitatea 
în privința altor colegi de-gi 
lui care, nevinovați, nu 
dau naștere la nici o con
troversă, dar ați putea să-mi 
spuneți cine a fost regi
zorul care a transmis vi
neri tenisul ? Nu știți, nici 
nu vreți să știți, eu știii, 
dar nu mai am chef să mă 
întind la vorbă...

la 
a- 
at 
El

BELPHEGOR
De la trimisul șps- 
ziarului Sportul, am

P.S. 
cial al 
aflat că la Stuttgart au fost 
doar 5 camere.

CEI DOI MARI
Cu toate că cea mai mare 

parte a convorbirilor mele cu 
dl. G. a pornit de la fotbal 
(pentru a ajunge în afara a- 
cestuia) simpatiile sportive ale 
prietenului meu sînt oferite, 
de mult, nu jocului cu balonul 
rotund, ci atletismului și teni
sului. Ciudat insă : despre ac
tivitățile menționate in fraza 
precedentă, dl. G. se lasă che
stionat destul de greu.

— Iubesc atît de adine teni
sul și atletismul — mărturisea 
o dată dl- G. — înclt vorbesc 
foarte cu zgircehie despre ele. 
Aici se aplică probabil legea 
cuprinsă în faimosul „Cod al 
amorului din secolul doispre
zece" și menționat de Stend
hal intr-a sa „Despre drago
ste": „Cine nu știe să tăinuia- 
scă, nu știe să iubească*.

...Bineînțeles insă că dl. G., 
ca orice îndrăgostit, cunoaște 
din cind in cind nevoia confe
siunii, acordată sub pecetea 
tainei celui-mai-bun prieten.

— Nu știu dacă ne dăm 
seama pe de-a-ntregul, spune 
dl. G., dar calificarea lui Ți- 
riac și Năstase în finala inter
zonală a „Cupei Davis" repre-

zintă unul din marile momen
te din istoria sportului româ
nesc. Mai întâi, pentru că „Sa- 
latiera de argint" 'esie o com
petiție super dificilă, de tip 
aristocratic, unde au reușit 
pină acum sp se impună doar

traversare a deșertului, aceste 
tururi provoacă an de an me
morabile prăbușiri pe zgura 
arsă de soare a courts-urilor, 
îngăduind numai voințelor 
aspre să răzbească pînă 
oaza finalelor.

15 000 de spec- 
răsuflarea lor 
Dar orice s-ar 
14—16 august,

la

Convorbiri C—■ 
cu domnul Gore

surprinzător de puține țări. A 
ajunge acolo unde Se află 
acum, echipa română este ca și 
cum ai pătrunde intr-un pa
lat Buchingham al rachetelor. 
Tiriac și Năstase sint primii 
lorzi ai tenisului românesc. Pe 
urmă, pentru că accesul la fi
nală nu poate fi doar rezulta
tul unei „zile bune" (ca o să
ritură fericită la Olimpiadă, 
după care performerul, nemai- 
intîlnindu-se cu „inspirația" 
unică, se întoarce în mediocri
tate), ci fructul constanței, re
zistenței și valorii statornice 
manifestate de-a lungul turu
rilor de calificare. Adevărată

Nu știu ce se va întîmpla 
de aici înainte. Poate vom în
vinge și la Wimbledon. Poate 
că nu vom trece de jucătorii 
englezi (pentru că Stillwell, 
prima rachetă a insularilor, 
e-n formă mare; pentru ca 
Wimbledonul e-acoperit cu ga-

ton și nu cu zgura familiari 
„celor doi mari* de la Bucu
rești; și pentru că oricit de tă
cuți ar fi cei 
tatori englezi, 
e-asurzitoarej. 
întîmpla între
cronicile vor nota că în vara 
anului 1969 tenisul românesc 
a trecut din preistorie în isto
rie.

...Și probabil că peste ani, 
venind la „Progresul" pentru 
„Cupa Davis", să suspinăm 
nostalgic in amintirea lui Ți- 
riac și Năstase așa cum astăzi 
francezii, întristați de medio
critatea noilor generații, gem 
interior la gindul lui 1930, cind 
„mușchetarii" dictau legea pe 
terenurile de tenis ale Europet: 
unde ești Borotra ? Unde ești 
Lacoste ?

p. conf. Al. MIRODAN

ÎNTREPRINDEREA POLÎGRAEICÂ
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| CAMPIONATUL REPUBLICAN DE VITEZĂ PE ȘOSEA

REZULTATELE ETAPEI A lll-a

Primește candidați — băieți — pînă la 18 ani împliniți 
în anul 1969, absolvenți ai școlii generale de 7—8 ani 
pentru calificare prin „ucenicie în producție" în mese
riile specifice poligrafiei.

— Durata de școlarizare 2—3 ani.
Se primesc candidați din Capitală, comunele sub

ordonate și din toate județele, cu posibilități de a face 
naveta sau găzduire în Capitală.

ORADEA (prin telefon) 
" • ■ ■ republican de

i a continuat la 
Oradea cu desfășurarea etapei 
a treia. întrecerile au avut loc 
pe o căldură sufocantă. Iată 
rezultatele :

Motorete „Carpați" : 1. Tr. 
Macarie (Metalul Buc.) 2. I. 
Petrușan (Metrom Brașov), 3. 
G. Felkelstein (C.S.M. Reșița); 
125 cmc; 1. M. Pop (Steaua). 
2. T. Popa (Metalul) Buc.), 3. M. 
Rădulescu (Rapid Pitești), 175 
cmc : 1.1. Pop (I.R.A. Tg. Mu
reș), 2. P. Pascotă (Progresul 
^Timișoara), 3. I. Lăzărescu 
(Vagonul Arad). Favoritul

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

• „Volei — antrenament, exer
ciții, Jocuri" (Ediția a If-a revă
zută și adăugită). Editura 
C.N.E.F.S., 1968.

I

cursei, Traian Macarie avind 
o defecțiune de motor n-a re
ușit să obțină nici un punct; 
250 cmc: 1. W. Hirschvogel 
(C.S.M. Reșița), 2. I. Lăzărescu 
(Vagonul Arad), 3. M. Ter- 
mentu (Poiana Cimpina) ; 350 
cmc : 1. V. Szabo (Steaua). 2. 
FI. Bejan (C.S.M. Reșița), 3. I. 
Pop (I.R.A. Satu Mare) ; 500 
cmc : 1. Gh. Ion (Steaua), 2. V. 
Szabo (Steaua); ataș: 1. M. 
Dănescu—C. Totoiescu (Stea
ua), 2. R. Zănescu—M. Radu
lescu (Rapid Pitești), 3. St. 
Csorbaș—I. Csorbaș (I.R.A. Tg. 
Mureș).

I. BOITOS
AL. JILAU — coresp.

— Concursul de admitere constă în probe scrise și orale din 
materiile claselor V—VIII-a la limba romană și matematică.

— Candidați! se vor prezenta la concurs pină la data de 31 
august 1969 la I. P. „Informația" din București, str. Brezoianu 
23—25, avjnd asupra lor :

— Buletinul de identitate
— Certificat de naștere in original și copie
— Certificat de absolvire (original)
— Fișa copilului de la 0—15 ani, sau certificat medical eliberat 

de circumscripția medico-sanitară la care candidatul este luat 
în evidență.

— Buletinul de analiza sîngelul efectuată după 1 august
— Rezultatul radiologic-pulmonar efectuat după 1 iulie a.o.

— Ucenicii beneficiază de salarii iunare, vacanțe școlare, pre
cum și de diploma de absolvire echivalentă cu cea obținută 
prin școala profesională.

— Ucenicii admiși la concurs fac instruirea practică în cadrul 
Întreprinderii, iar pregătirea teoretică la grupul școlar poli
grafic „D. Marinescu" cu scoaterea din producție.

— Concursul va avea loc între î—10 septembrie 1969.

Relații suplimentare se pot lua Ia telefon 15 56 20, 
Biroul personal.
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Rapid-Sao Paulo 0-1 f0-0)
Ieri după-amiază, pe „23 

August", aproximativ 25.000 
de spectatori au vizionat un 
nou episod al „serialului" 
amicalelor internaționale. A- 
matorii de fotbal din Capi
tală au fost atrași, în bună 
măsură, de renumele echipei 
braziliene, dar oaspeții nu 
s- au ridicat decît pe alocuri 
la nivelul așteptărilor.

Din primul minut, s-a vă
zut că jpcătorii de la Sao 
Pgulo sînt preocupați de re
zulta), ca nu cumva să-și 
strice „cartea de vizită". Din 
această cauză, jocul lor a 
purtat amprenta „economicu
lui", mai ales în fazele de 
construire a atacurilor. Este 
adevărat că, pe parcursul în- 
tîlnirii, brazilienii au arătat 
că sînt buni tehnicieni, re- 
zistenți și rapizi, că șutează 
din orice poziție la poartă. 
De asemenea, ei au avut o 
apărare pusă la punct și un 
portar aproape imbatabil. în 
final, Sao Paulo și-a respec
tat „cartea de vizită", înscri
ind un gol foarte frumos. 
Aceasta s-a întîmplat în mi
nutul 79, cînd Roberțo pigs, 
executind o lovitură liberă 
de la 18 m, a expediat pu
ternic: balonul în bară, iar 
Răducanu a căzut Extrema 
stingă Miruca a țîșnit și a 
îndeplinit formalitatea de a 
trimite balonul, cu capul, în 
poarta goală.

Rapidiștii, cu toate că au 
părăsit terenul învinși, s-au 
prezentat ceva mai bine de
cît în evoluțiile anterioare pe 
stadioanele din Capitală.

Fără să se intimideze de fai
ma adversarilor, bucureștenii 
au jucat cu multă ambiție, 
punînd în permanență accen
tul pe ofensivă. Codreanu și 
colegii lui de linie au acțio
nat în viteză, pe spații largi, 
dar au șutat de puține ori 
pe spațiul porții, deși au avut 
de cîteva ori, poziții extrem 
de favorabile. Așa s-a în
tîmplat în min. 11 (Petreanu 
șut, Picasso apără), min 20 
(Neagu se ferește de balon), 
min. 25 (Straț șutează în 
portar), min. 55 (Neagu peste 
poartă)...

A arbitrat bine Gh. Limo- 
na-București,

RAPID: Răducanu — Pop, 
Lupescu, Dan, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Petreanu, Straț, 
Neagu (min. 60 Mazurachis), 
Codreanu.

SAO PAULO: Picas» — 
Claudio, Eduardo, Roberto 
Dias, Edson, Terto, Nene 
(mln. 68 Bene) Parana, Ze 
Roberto, Teia, Baba (mln. 30 
Miruca).

V. POMPILIU

Fază palpitantă la poa-ta hă Picaaso. Fundașul Ro
berto Dias respinge in extremis, cu capul, făctnd inu
tilă intervenția hă St-aț. pregătit pentru „foarfecă.’.

BASCHETUL IN PLIN SEZON
INTERNAȚIONAL

• Turneul dt la Piatra Neamț al juniorilor • Grecia — pen
tru prima dată la Balcaniada senioarelor • Olanda — invitată

la Timisoara

Foto i AUREL NEAGU

JOC ȘCOALĂ

AL LOTULUI A

Aflat aparent în vacanță es
tivală. baschetul cunoaște, to
tuși, o intensă activitate com- 
petițională, marcată, aproape 
în exclusivitate, în rîndul e- 
chipelof reprezentative care 
susțin fie meciuri de verificare 
în vederea vuitoarelor întreceri 
de amploare, fie jocuri în 

chiar cadrul concursurilor o- 
ficiale. în acest sens, cel mai 
apropiat turneu este cel ce va 
începe vineri în sala din Pia
tra Neamț, cu participarea e- 
chipelor de juniori și de tine
ret ale României și a celor de 
juniori ale Poloniei și Turciei. 
Scopul principal al intilnirilor 
este verificarea selecționatelor 
de juniori ale României și 
Turciei care vor lua parte la 
sfirșitul lunii, la Atena, la 
campionatul balcanic.

Pentru disputele de la Pia
tra Neamț, Colegiul central al 
antrenorilor a alcătuit urmă
toarele loturi: România-ju
niori: Bugaru, Zdrenghea, Ni- 
culescu, Huzum, L. Nagy, S. 
Nagy, Teodorescu» Popescu, 
Dorneanu, Vintilă. Zisu, Bidi- 
ga, Barna, Riscutia, Luțai, O- 
țelac ; România-tineret: Du
mitri, Martinescu, Pașca. 
Spinu, Dumitran, Magoș, 
Țurcanu, Lup, Melenciuc, 
Ganea. Paraschiv, Heghe- 
diș. Antal, Vasile și Lungu.

Antrenori: V. Dăscălescu și 
Al. Petrică, respectiv V. Po
pescu și P. Vașiliu.

Programul turneului preve
de disputarea jocurilor astfel: 
vineri: România-juniori—Ro
mânia-tineret, Turcia—Polo
nia ; simbătă : România-tine
ret—Polonia, România-juniori 
—Turcia ; duminică : România 
-tineret — Turcia, România- 
juniori—Polonia.

în continuarea pregătirilor 
loturile de seniori, tineret și 
de juniori ale României vor 
lua parte, săptămina viitoare, 
la un alt turneu, la Brașov, la 
care va mai participa și selec
ționata de tineret a Uriga'riei.

★
între -23—27 august, noua 

sală de sport din Timișoara va 
fi gazda campionatului balca
nic pentru senioare, în cadrul 
căruia se vor întrece reprezen
tativele României, Bulgariei, 
Iugoslaviei și, pentru prima 
dată, a Greciei. Acestora li se 
vor adăuga echipele de tine
ret și de junioare ale țării 
noastre, precum și formația 
de senioare a Olandei, urmînd 
ca toate să dispute un turneu 
cu clasamente separat? : unul 
pentru campionatul balcanic, 
celălalt pentru turneul inter
național.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EDIȚIA 1369-19707 »

SERIA I
ETAPA I, 17 august

Nicolina Iași—Minerul Gr. Humor 
Minerul Comânești—Letea Bacău. 
Textila Botoșani—Fulgerul Dorohoi 
Petrolul Moinești—Foresta Ciurea 
Minobrad V. D.— Rarăul C-lung 
Foresta Fâlt. — Textila Buhuși 
Constructorul P.N.—C.F.R. Pașcani 
Victoria Roman—Penicilină Iași

ETAPA A H-A, 14 august
Barăul C-lung—Petrolul Moinești 
Fulgerul Dorohoi—Nicolina lași 
Letea Bacău—Victoria Roman 
Minerul G. H.—Foresta Fălticeni 
Penicilina Iași—Constr. P. N. 
Foresta Ciurea—Minobrad V. D.
Textila Buhușj_ Textila Botoșani
C.F.R. Pașcani—Min. Comânești

ETAPA A m-A, 31 august 
Fulgerul Dorohoi—C.F.R. Pașcani 
Mm. Comânești—Textila Buhuși 
Nicolina Iași—Minobrad V. Domei 
Textila Botoșani—Foresta Ciurea 
Foresta Fălticeni—Rară u C-lung 
Minerul G. H.—Victoria Roman 
Petrolul Moinești—Penicilina Iași 
Letea Bacău—Constr. P. Neamț

ETAPA A IV-A, 14 septembrie 
Victoria Roman—Foresta Fălticeni 
Constr. P. Neamț—Minerul G. H. 
Minobrad y. D.—Textila Botoșani 
Karău C-lung—Fulgerul Dorohoi 
Textila Buhuși—Petrolul Moinești 
Penicilina Iași—Min. Comânești 
C.F.R. Pașcani—Letea Bacău., „ 
Foresta CiUreă—NiC&ina iași

ETAPA A V-A, 21 septembrie 
Fulgerixl Dorohoi—Foresta Fălticeni 
Minobrad V. D.—Textila Buhuși 
Raraul C-lung—Penicilina Iași 
Nicotină lași—Victoria Roman 
Foresta Ciurea—C.F.R. Pașcani 
Letea E»acău—Petrolul Moinești 
Textila Botoșani—Constr. P. N. 
Min. Comânești—Minerul G. H.

ETAPA A VI-A, 28 septembrie 
Mm. Comânești—Foresta Ciurea 
Peer. Momești—Textila Botoșani 
Foresta Fălticeni—Minobrad V. D. 
Penicilina Iași—C.F.R. Pașcani 
Constructorul P. N.—Nicotină Iași 
Textila Buhuși—Fulgerul Dorohoi 
Minerul G. H.—Letea Bacău 
Victoria Roman—Rarăul C-lung

ETAPA A VII-A, 5 octombrie 
Letea Bacău—Penicilina Iași 
Constr. P. N.—Minerul Comânești 
Fulgerul Dorohoi—Victoria Roman 
Foresta Ciurea—Minerul G. H. 
Raraul C-lung—Textila Buhuși 
Nicolina Iași—Textila Botoșani 
C.F.R. Pașcani—Foresta Fălticeni 
Petrolul Moinești—Minobrad V. D.

ETAPA A VIII-A, 12 octombrie 
Minobrad V. D.—C.F.R. Pașcani 
Minerul G. H.—Fulgerul Dorohoi 
Textila Botoșani—Min. Comânești 
Nicotină Iași—Penicilina Iași 
Foresta Fălticeni—Petr. Moinești 
Raraul C-lung—Letea Bacău 
Victoria Roman—Constr. P. N. 
Textila Buhuși—Foresta Ciurea

ETAPA A IX-A, 19 octombrie 
Letea Bacău—Foresta Fălticeni 
Penicilina Iași—Textila Buhuși 
Constr. P. N.—Fulgerul Dorohoi
Petrolul Moinești—Minerul G. H. 
Min. Comânești—Minobrad V. D. 
Foresta Ciurea—Victoria Roman 
C.F.R. Pașcani—Nicolina Iași 
Textila Botoșani—Rarăul C-lung

ETAPA A X-A, 26 octombrie 
Foresta Fălticeni—Textila Botoșani 
Petrolul Moinești—Min. Comânești 
Fulgerul ’Dorohoi—Foresta Ciurea 
Victoria Roman—Minobrad V. D. 
Nicolina Iași—Letea Bacău 
Rarăul C-lung—Constructorul P.N. 
Textila Buhuși—C.F.R. Pașcani 
Minerul G. H.— Penicilina Iași

ETAPA A XI-A, 2 noiembrie 
Foresta Fălticeni—Foresta Ciurea 
Penicilina Iași—Fulgerul Dorohoi 
C.F.R. Pașcani—Petrolul Moinești 
Nicolina Iași—Minerul Comânești 
Minerul G. H.—Rarăul C-lung 
Minobrad V. D.—Letea Bacău

Constr. P. N.—Textila Buhuși 
Victoria Roman—Textila Botc-șani

ETAPA A XH-A, 9 nolembri* 
Nicolina Iași—Rarăul C-lung 
Foresta Ciurea—Constr. P. Neamț 
Textila Buhuși—Minerul G. H. 
Textila Botoșani—CF.B. Pașcani 
Minobrad V. D.—Penicilina Iași 
Min. Comânești—Foresta Fălticeni 
Petr. Moinești—Victoria Boman 
Letea Bacău—Fulgerul Dorohoi

ETAPA A XHI-A, 14 noiembrie 
Constr. P. Neamț — Petr. Momești 
Foresta Fâlt. — Nicolina Iași 
CJ'JL Pașcani—Victoria Roman 
Penicilina Iași—Foresta Ciurea 
Rarăul C. Lung—Min. Comânești 
Min. Gura Humor—Tex. Botoșani 
Letea Bacău—Textila Buhuși 
Fulgerul Dorohoi—Minebrad V’. D.

ETAPA A m-A, U noiembrie 
Minobrad v. D.—M*r. Gara Emir 
Victoria Reman—Textila Buhuși 
Textila Botoșani—Peni na Iași
Foresta Ciurea—Letea Bacău 
Foresta Fălticeni—Constr. P. N. 
CJ.B. Pașcani—Rarăul C. Lung 
Nicolina Iași—Petrolul Moinești 
Fulgerul Dorohoi—Mm. Cc mân ești

ETAPA A XV’-A, 30 noiembrie 
Penicilina Iași—Foresta Fălticeni 
Letea Bacău—Textila Botoșani 
Constr. P. N.—Minobrad V. D. 
Min. Gura Humor—C.F.R. Pașcani 
Rarăul C. Lung—Foresta Ciurea 
Petrolul Moinești—Fulgerul Dh. 
Min. Comânești—Victoria Roman 
Textila. Buhuși—Nicolina iași

ETAPA A EX-A. 1» octomsrie
Metalul Buzâu—S.U.T. Galap 
Citioua — Petrolul Berea 
Petrolist. Boldețt:_ Gloria C-FB-
Metalul BrtUa—Șouuu Buric 
Rulmentul Blrlal—Locomot. Adțue 
Eeetrcniea Oocr—Donarea Br*_a 
Met. PUojem—Umrea Foeșam 
Ancora G-ș—Fiamura r. Tee-cri

ETAPA A X-A. ÎS ettcmtrie

S.U.T* Galari—Electronica Ober 
Dtmârea Briila—Metalul Plopem 
Petrolul Berea—Ancora Galați 
Rulm. Bîrlad—Metalul Burâu 
Șoimii Buzău—Chimia
Gloria C.F.R. G-ți—Met. Brăila

ETAPA A VUI-A. 1» eewaSrse
Petrolul Berea—Metalul Plopeut 
Umrea Forța-f—Piu Siria' 
Dunirea Br*ua—Metalul BrA la 
Ancora Galap — G’.cra CER. G-ț 
Șcimi: Burau—Metalul Buzâu 
S.U.T. G-ți—Lccomcuva
FL r. Tec-uei—Eeetrrr. ca OOcr

puttlrea Br4U>—Feu-cLsrul Beli.
Flamura r. Tecuci—S.U.T. C-al»u 
Metalul Plopeui—Metalul Brlua 
C~:r~:a—Metalul Buuiu

discuții pe marginea meciului. 
.Azi dimineață, după un minu
țios control me^caL toți ju- 
cătorii urmează*să participe 
La o ședință tehnico-educativă 
in care, printre altele, se vor 
discuta diverse probleme de 
organizare a jocului.

în meciul de azi lotul va ali
nia următoarea formație (In 
paranteză schimbările posi
bile): GHTȚA (Răducanu) — 
SATMÂRLANU (Lupescul, 
BARBU (Dumitru Nicolae), 
DINU (Dan Coe). DEL EA NU, 
GHERGHELI (Anca). R. NUN- 
UEILLER. DEMBROVSCHL 
TUF AN, DUMITRACHE (Do- 
mide), LUCESCU (Creini-

SiMBĂTÂ $1 DUMINICĂ, PE „REPUBLICII"

CUPLAJE DE MARE ATRACȚIE
In pauzele meciurilor de fotbal: 

atletism si aeromodelism

ULTIMELE REZULTATE ALE TURNEULUI
DE BOX DE LA CONSTANTA

S1BIA A Il-a
ETAPA I, 17 august

S.U.T. Galați __ Chimia Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej

Șoimii* Buz&u—Electronica Obor 
Dunărea Brăila—Petrolul Berea 
Rulmentul Bîrlad—Petrolistul Bol. 
Locomotiva Adjud—Met. Brăila 
Unirea Focșani—Ancora Galați 
FI. r. Tecuci—Met. Buzău 
Met. Plopeni—Gloria C.F.R. G-ți

ETAPA A II-A, 24 august 
Electronica Obor—Rulm. Bîrlad 
Chimia—Dunărea Brăila 
Ancora Galați—Șoimii Buzău 
Petrolul Berea—Flamura r. Tecuci 
Gloria C.F.R. G-ți—Locomot. Adj. 
Petrolist. Boldești—Met. Plopeni 
Met. Brăila—S.U.T. Galați 
Met. Buzău—Unirea Focșani

ETAPA A III-A, 31 august 
Șoimii Buzău—Gloria C.F.R. G-ți 
Petrolul Berea—Metalul Brăila 
Met. Plopeni—Electronica Obor 
Locomotiva Adjud—Ancora Galați 
Dunărea Brăila—Metalul Buzău 
S.U.T. Galați—Rulmentul Bîrlad 
Unirea. Focșani—Chimia 
FI. r. Tecuci—Petrolistul Boldești
ETAPA A IV-A, 14 septembrie 

Met. Brăila—Flamura r. Tecuci 
Ancora Galați—Metalul Plopeni 
Metalul Buzău—Locomotiva Adjud 
Gloria C.F.R. G-ți—S.U.T. G-ți 
Petrolistul Boldești—Șoimii Buzău 
Chimia—Electronica Obor Buc. 
Rulmentul Bîrlad—Petrolul Berea 
Unirea Focșani—Dunărea Brăila

ETAPA A V-A, 21 septembrie 
Dunărea Brăila—Rulmen. Bîrlad 
Petrolul Berea—S.U.T. Galați 
Petrolist. Boldești—Met. Brăila 
Electronica Obor—Met. Buzău 
Chimia—Ancora Galați 
Șoimii Buzău—Metalul Plopeni 
Gloria C.F.R. G-ți—Unirea Focșani 
FI. r. Tecuci—Locomotiva Adj.

ETAPA A VI-A, 28 septembrie 
Unirea Focșani—Șoimii Buzău 
Locomotiva Adjud—Electronica 
Met. Plopeni—Flamura r. Tecuoi 
Met. Brăila—Chimia
Metalul Buzău — Petrolul Berea 
Rulmentul Bîrlad—Gloria C.F.R. 
Ancora Galați—Dunărea Brăila 
S.U.T. G-ți—Petrolistul Boldești

ETAPA A VII-A, 5 octombrie 
Electronica Obor—Ancora Galați 
Gloria C.F.R. G-ți—Petrolul Berea 
Șoimii Buzău—Rulmentul Bîrlad

ETAPA A XI-A, 2 noiembrie 
Dunărea Brăila—Gloria C.F.R. G-ți 
Metalul Buzău—Metalul Brăila 
Petrolistul Boldești—Petrol. Berea 
Metalul Plopeni—S.U.T. Galați 
FI. ti -Tecuci—Chimia 
Electronica—Unirea Focșani. . .. 
Ancora Galați—Rulmentul Bîrlad 
Locomotiva A.djud—Șoimii Buzău

ETAPA A XII-A, 9 noiembrie 
Petrol. Berea—Locomotiva Adjud 
Chimia—Metalul Plopeni 
Gloria C.F.R. Galați—Met. Buzău 
Metalul Brăila—Unirea Focșani 
S.U.T. Galați—Ancora Galați 
Șoimii Buzău—Dunărea Brăila 
Petrolistul Boldești—Electronica 
Rulmentul Biriad—FI. r. Tecuci

ETAPA A xm-A, 16 noiembrie 
Fl. roșie Tecuci—Dunărea Brăila 
Unirea Focșani—Petrolul Berea 
Metalul Brăila—Ancora Galați 
S.U.T. Galați—Șoimii Buzău 
Met. Buzău—Petrolistul Boldești 
Electronica—Gloria C.F.R. Galați 
Met. Plopeni—Rulmentul Bîrlad 
Locomotiva Adjud—Chimia

ETAPA A XIV-A, 23 noiembrie
Electronica—Petrolul Berea 
Ancora Galați—Petrolistul Boldești 
Unirea Focșani—S.U.T. Galați 
Dunărea Brăila—Locomot. Adjud 
Gloria C.F.R. Galați—Chimia 
Metalul Plopeni—Metalul Buzău 
Șoimii Buzău—Flamura r. Tecuci 
Rulmentul Bîrlad_ Met. Brăila

Consiliu! municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport organizează simbătă și 
duminică Pe stadionul Repu
blicii ediția a III-a a „Cupei 
municipiului București' La fot
bal în cinstea celui de a! X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român și ă celei de a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei. Totodată, în aceste zile, 
vor avea loc o serie de mani
festații sportive. în pauzele 
dintre meciurile de fotbal se 
vor desfășura demonstrații de 
aeromodelism, probe din cam
pionatul municipal de atletism

LOTO • PRONOSPORT
Astăzi, ultima zi în care vă 

mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Loto de vi
neri, 8 august.

Pentru a veni în ajutorul 
participanților publicăm o 
schemă de 10 numere pe 38 
de variante care este foarte 
avantajoasă și poate fi expe
rimentată la tragerea Loto 
de mîine.

Desfășurarea este urmă
toarea :

în acest mod pot fi înlo
cuite toate cele 10 numere 
teoretice cu alte 10 numere 
practice, preferate de parti- 
cipanți.

® Tragerea Loto de mîine, 
vineri 8 august a. c. va avea 
loc la București, în sala Clu
bului Finanțe-Bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

ETAPA A XV-A, 30 noiembrie
Chimia—Rulmentul Biriad 
Petrolul Berea—Șoimii Buzău
Fl. r. Tecuci—Gloria C.F.R. Galați 
Met. Brăila—Electronica Obor 
S.U.T. Galați—Dunărea Brăila 
Petrolistul Boldești—Unirea Foc. 
Locomot Adjud—Metalul Plopeni 
Metalul Buzău—Ancora Galați

C.S.M. Sibiu —Chemie 

Leipzig (R.D. Germană)

1-2 (1-0)

SIBIU, 6 (prin telefon). — 
Joc de factură tehnică mo
destă. Au marcat: Răscher 
(min. 85, autogol), Schmidt 
(min. 90) pentru Chemie. 
Chiran (min. 35) pentru 
C.S.M. In deschidere: Chi
mia Rm. Vîlcea - AS.A. Si
biu 3—2 (2—2).

ILIE IONESCt
coresp. principal

— la care vor participa cei 
mai buni sportivi bucureșteni. 
Duminică, pe stadionul Re
publicii va sosi ștafeta „A 
XXV-a aniversar^ a eliberării 
patriei", cînd vnr avea loc me
ciurile pentru locurile 1—2 (În
vingătoarele de simbătă) șl 
3—4 (învinsele de simbătă).

Iată programul :
Simbătă: ora 18—18,45: Pro- 

gresut—Dinamo (repriza I, fot
bal); ora 18,45—19 : demon
strații de aeromodelism; ora 
19—19,45; Progresul—Dinamo 
(repriza a Il-a); ora 19,45—20: 
3 000 m obstacole; ora 20— 
20,45 : Rapid—Steaua (repriza 
I, fotbal); ora 20,45—21 : 800 
mf ți m; ora 21—21.45: Rapid- 
Steaua (repriza a Il-a).

Duminică: ora 18—18,45: fot
bal: ora 18,45—19 : 400 m g 
masculin (serii); ora 19—19,45i 
fotbal; ora 19.45—20: sosirea 
ștafetei „A XXV-a aniversare 
a eliberării patriei"; ora 20— 
20.45: fotbal: ora 20,45—21 : 
1500 mf și m; ora 21—21,451 
fotbal.

Ultimul turneu 
de box disputat 
la Constanța ne-a 
oferit cîteva as
pecte pe care am 
dori să le cen-

semnăm. Prezența la întrece
re a unor pugiliști fără va
loare deosebită a făcut ca la 
reuniuni să asiste mai puțini 
spectatori decît se sconta. în 
această ordine de idei, am 
sugera, pentru viitor, ca la 
asemenea turnee să fie in
vitate echipe puternice, care 
să cuprindă sportivi cunos- 
cuțt precum și a unor gar
nituri valoroase de la noi 
din țară.

Se rare că boxerii con- 
stănțeni de la categoriile 
mari sînt în declin de formă, 
fapt ilustrat și de ultimele 
rezultate. Deși posedă forță 
și lovituri puternice, majo
ritatea lor au, în schimb, un 
bagaj sărac de cunoștințe 
tehnico-tactice. Așa se ex
plică și înfrîngerile lui Pițu 
și Preda. •

Organizarea recentului tur
neu, ca și a celorlalte, a 
fost excelentă, C.J.E.F.S. 
Constanța și profesorul me
todist V. Păcuraru meritînd 
toate laudele. Arbitrajele s-au 
situat la înălțime. Eugenio 
Grosso (Italia) și Rișat Aii 
(Constanța) au obținut su
fragiile unanime ale specia
liștilor prezenți la întrecere. 
Iată ultimele rezultate con
semnate în reuniunea de 
marți i cat. semiușoară : Dun
kel (T.S.K. Berlin) b.p. Si- 
mtoneșcu (Constanța); cat. 
ușoară: Gutui (A.S.A. Tg. 
Mureș) b.p. Bodnarenko 
(Odesa); cat. semimijlocie: 
Bandtke (T.S.K.) b.p. Butika 
(Odesa); cat. mijlocie mică :

Dworak (T.S.K.) înv. k.o. TI 
Pițu (Constanța) ; cat. mij
locie : Iutka (T.S.K.) b.p. 
Preda (Constanța); cat. semi
grea : Pîrvu (Constanța) b.p. 
K. Anders (T.S.K.); cât 
grea: Iniațkin (Odesa) înv. 
k.o. II B. Anders (T.S.K.).

CORNEL POPA
coresp. principal

CAMPIONATUL
NAȚIONAL 

DE PLANORISM

MIRCEA FINESCLI 
ClȘTIGĂTOROL 
PRIMEI PROBE

Marți a început pe aero
portul sportiv dip. Iași cea 
de-a XIV-a ediție a , campio
natului național de plano
rism la care participă și in
vitați de peste hotare (cite 
2 piloți sportivi din R, D. 
Germană și Ungaria și 1 din 
U.R.S.S.).

Prima probă, viteză la țel 
fix pe ruta Iași — Bîrlad 
(104 km), desfășurată pe un 
vint puternic, care a solici
tat mult pe concurent!, a re
venit cunoscutului sportiv 
român MIRCEA FINESCU 
cu 1000 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat î W. H. Voss 
(R.D.G.) 928 p, K. Kdnig
(R.D.G.) 867 p, P. Zenoae (R) 
621 p și N. Mihăiță (R) 597 p.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

ECHIPA DE JUDO A IUGOSLAVIEI
PENTRU „CUPA ELIBERĂRII"

CONSFĂTUIRE AMINATĂ
Consfătuirea foștilor jucă

tori de fotbal din Călărași care 
urma să aibă loc în zilele de 
9 și 10 august la Călărași a 
fost amînată pentru o dată ce 
va fi stabilită.

Federația iugoslavă <le judo de
plasează la București o puternica 
formație in vederea competiției 
internaționale care se va desfă
șura ^imbătă și duminică, in sala 
Fioreasca din Capitală : „CUPA 
ELIBERĂRII'. Iată formația : cat. 
63 kg. Stanko Topolnlc — clasat 
pe locul III la campionatele euro
pene din acest an, cat. 70 kg, Sal- 
ko Obladov, campion european de

juniori, cat. 80 kg Slobodan Kra- 
ievici, clasat pe locul I la recen
tele Întreceri ale Cupei Jadran, 
cât. 93 kg, Mileițeo Barici, cat. 
+ 93 kg, Radovan Krainovici, me
dalia de argint la europenele din 
1969.

Formația iugoslavă este însoțit?, 
de Eduard Besak, președintele 
federației, Zeravco Barsnic (an
trenor) și Milan Zagorak (arbitru).

1—2—3 ; 1—2—4 ; 1—2—5
1-3-4 ; 1—3—5 ; 1—3—7
1—3—9 ; 1—4—5 ; 1—5—7
1—5—9 ; 1—7—9 ; 2—3—4
2—3—5 ; 2—4—5 ; 2—4—6
2—4—8 ; 2—4—10 ; 2—6—8
2—6—10 : 2—8—10 ; 3—4—5
3—5—7 ; 3—5—9 ; 3—7—9
4-6—8 ; 4—6—10 ; 4—8—10
5—7—9 ; 6— 7—8 ; 6—7—9
C- 7—10 ; 6—8—9 ; 6—8—10
6— 9—10 ;
7— 9—10 ;

7— 8—9 ;
8— 9—10.

7—8—10

Precizăm că aceste nume
re sînt teoretice, participan- 
ții putînd face înlocuirile cu 
numerele preferate, avînd 
însă grijă să respecte desfă
șurarea.

NUMERELE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR. 32 din 6 AUGUST

EXTRAGEREA I : 28 21 5 16 37 20
FOND DE PREMII : 339.862 lei
EXTRAGEREA a H-a : 1 12 36 22 

17 44 6
FOND DE PREMII: 277.508 lei.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 1 AUGUST

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
2 variante Întregi • a 28.008 lei; a 
H-a : 10 variante Întregi a 8.402 
lei; a III-a : 149 variante întregi 
a 6Ț1 lei și 71 variante sfert a 167 
lei; a IV-a : 346 a 354 lei și 194 
a 88 lei; a V-a : 678 a 207 lei și 
534 a 51 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Categoria 
B : 3 variante Întregi a 23.647 lei 
ți 7 variante sfert a 5.911 lei; ca
tegoria C : 2 a 23.647 lei $1 10 a 
5.911 lei; categoria D ; 417 a V0 
lei șl 133» • 25 141.

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
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C
eea ce a realizat 
tînăra atletă Ma
riana Filip, în cele 
două zile de con
curs — 6 titluri de 
campioană repu

blicană la 100, 200, 400, 800, 
4x100 și 4x400 m — reprezintă 
primul caz din istoria atletis
mului mondial feminin^ cînd o 
atletă ciștigă atîtea probe și 
cu asemenea performanțe. în- 
tr-adevăr, pentru cei 18 ani ai 
Marianei, 12,2 s, 24,7 s, 57,4 s, 
2:10,4, 48,9 s, 3:55,1 sînt re
zultate de certă valoare, ulti
mele două, de la ștafete, fiind 
și recorduri republicane de 
junioare, iar cele de la 200 și 
800 m fiind recorduri perso
nale. Un cald „bravo", dar și 
atenție : să nu cadă în greșea
la în care au căzut alte atlete, 
care după sezoane foarte Bo
gate în concursuri și rezultate 
s-au plafonat. Reflecțiile noa
stre nu sînt prea îmbucură
toare pentru alte atlete. Dacă 
Filip, la 15 minute după finala 
de 400 m, câștigă 100 m in 12.2, 
cu vânt din față, dar după ce 
realizează 2:10,4 la 800 m reu
șește un senzațional 24,7 la 
200 m cu vint din față, aceasta 
înseamnă că toate sprinterele 
noastre junioare, ca și antre
norii lor, trebuie să roșească, 
pentru felul nepermis de slab 
în care s-au prezentat la a- 
ceastă finală de campionat re
publican.

Despre antrenorul Olimpiu 
Constantinescu Nehor s-a scris 
în mai multe rînduri. De data 
aceasta, el a arătat că o echipă 
trebuie prezentată la finala 
campionatului republican așa 
cum s-au prezentat atleții sec
ției sale, adică în maximum 
de formă. Apreciem totuși că 
Filip n-ar fi trebuit să se ali
nieze la startul atîtor probe. 
Poate că a fost o ambiție per
sonală. Unii antrenori susțin 
câ JJehoi lucrează tare la aa-

trenamente. Este greu de a- 
preciat acest lucru. Cert este 
însă că ceilalți antrenori lu
crează prea... ușor. La recen
tele întreceri ale speranțelor 
olimpice de la Sofia, în care 
atleții din R.D.G. au întrecut 
categoric echipa U.R.S.S., an
trenorii R.D.G. au declarat că 
secretul succesului lor constă 
într-o bună selecție și în lu
crul foarte tare, fără menaja-

niem cu ea la startul Jocurilor 
Olimpice din Miinchen. Pen
tru aceasta, trebuie o grijă cu 
totul și cu totul deosebită, atît 
in pregătire cît și în compe
tiții.

Pe plan strict statistic, edi
ția din acest an a fost mult 
mai valoroasă ca cele ante
rioare. Numărul de 635 atleți 
din 28 județe este el însuși un 
succes pentru atletismul no-

ca secțiile respective și consi
liile municipale și județene să 
ia măsuri drastice împotriva 
antrenorilor ai căror atleți au 
realizat performanțe foarte 
departe de haremurile fixate. 
Se vorbește tot mai mult des
pre „bona fides" a unor orga
nizatori de concursuri. Aceasta 
este și legea de bază a atletis
mului. De aceea, nu trebuie 
tolerate asemenea mistificări,

SEMNE BUNE
DUPĂ CAMPIONATELE JUNIORILOR

mente. Principiul anunțat de 
acești antrenori este că dacă 
un junier de 17—18 ani este 
6ănătos și are aptitudini pen
tru proba respectivă, el poate, 
sub un strict control medical, 
să lucreze foarte tare, aceasta 
fiind singura cale spre marea 
performanță. A uimit pe toți 
faptul că tinerii de 17—18 ani, 
după ce au parcurs in prima 
zi 5 000 m în circa 14:30,0(1) 
au alergat a doua zi dimineața 
peste 10 km prin pădure, iar 
în aceeași zi după amiază s-au 
aliniat la 3000 m, realizînd 
performanțe sub 8:15,0...

Păcat că la Roman nu exi
stă un centru universitar. Cu 
siguranță că, atunci, s-ar 
ridica și atleți seniori de va
loare. Se zice că juniorii nu 
ajung seniori buni. Deocam
dată, însă, juniorii săi îi întrec 
pe cei mai mulți seniori. în 
ceea ce privește pe Mariana 
Filip, noi sperăm să ne ali-

stru și pentru o finală de cam
pionat național. Din păfeațe, e- 
xistă și un revers al medaliei; 
foarte mulți concurențî au a- 
rătat, prin foarte slabele per
formanțe obțipute, că haremu
rile realizate stau sub semnul 
întrebării. Numai astfel pu
tem explica rezultate ca 14,4 la 
100 m fete, Niculescu Ioana 
Viitorul Buc.; 13,0 la 100 m bă
ieți, Vischî Ion, Crișul Oradea; 
43.54 la aruncarea ailiței Con
stantin Moroșantu Lie. 2 
Vaslui; 24,12 m la aruncarea 
discului fete Margareta Boc- 
șan, Farul Constanța, 34.02 la 
aruncarea ciocanului Ștefan 
Laszlo, C.S.M. Reșița: 31,4 la 
200 m fete Huprich Hildegard, 
Bumbacul Cisnădie; 5,Q3 la 
lungime Ovidiu Sereșan, Lie. 
nr. 1 Satu Mare; 9,16 la arunca
rea greutății fete Lenuța Ga
giu, S.S. Cluj; 2:12,1 la 800 m 
Ștefan Munteanu, S. S Foc
șani' și mulți alții. Propunem

ci curmate prin sancțiuni e- 
nergice din partea forurilor lo
cale.

Vîntul din față, care a suflat 
în rafale cuprinse între 1—5 
m/sec, a anulat avantajele e- 
vfdente pe care noua pistă El- 
bitex _le-a adus atleților. Alt
fel rezultatele în proba de 100, 
200, 110 m garduri la băieți și 
100, 200, 100 m garduri :
la fete ar fi fost cu mult mai 
bune.

Pe firmamentul atletismului 
nostru se profilează nume noi 
de sportivi cu certe perspec
tive. Vom cita, printre alții, pe 
Sălăgeanu Leontin 58,9 la 400 
m, Sălcudeanu Alexandru 49,2 
la 400 m și campion la 800 m, 
(1,93 m înălțime!), Dumitru 
Nicolae 3:54,4 la 15Q0 m; Io- 
neșcu Costel 7,35 la lungime, 
Gabriel Oană 7,20 în aceeași 
probă, și mulți alții.

Cu cîteva luni în urmă, din

inițiativa Federației de atle
tism a început o operațiune 
de redresare a probelor de a- 
runcări. Apelului de a fi in
formată asupra tuturor ele
mentelor cu talie și' greutate 
corespunzătoare, i-au răspuns 
un număr însemnat de secții 
și profesori. Primul rezultat) 
locul III la aruncarea discu
lui Tosif Retezar, U.T. Arad, 
42,02 (înalt de 1,92 m) —,17 
ani. Așteptăm în continuare 
vești despre alte elemente de
osebite. Operația „gabarit" 
continuă.

La campionatele republica
ne individuale, singurul clasa
ment pe -secții este cel care 
totalizează numărul de titluri. 
Din acest punct de vedere, 
campion autoritar este Școala 
sportivă Roman. Mulți vor 
spune că acest succes se da- 
torește exclusiv Marianei Fi
lip. Pentru toți aceștia (care 
vor probabil să scuz? rezulta
tele lor slabe) menționăm ă 
și fără titlurile Marianei Fi
lip, tot Școala din Roman ar fi 
pe primul loc pe țară, eu 4 
titluri. Este încă un succes al 
antrenorului Nehoi și al celor 
care sprijină atletismul din a- 
ceastă secție. Totodată, ne ex
primăm uimirea ca secții deo
sebit d? puternice, cu mult mai 
mulți atleți, și nu doar cu un 
antrenor, ca la Roman, să se 
prezinte atît de slab. Este ne
cesar un semnal de alarmă 
pentru Școala sportivă de a- 
tletism, pentru Viitorul Bucu
rești, Liceul 35 București, Ra
pid, Clubul școlar, Progresul 
București, Dinamo, Steaua. 
S.S. Oradea, S.S. Craiova și 
multe altele. Se impune ne
cesară o analiză foarte serioa
să a activității din aceste sec
ții a muncii antrenorilor și a 
altora de asemenea, deoarece 
este inacceptabilă o asemenea 
comportare.

N. M.



CONGRESUL AL X-LEA AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

(Urmare din pag. 1)

tilineț ; Secțiunea pentru pro
blemele ideologice și cultural- 
educative — tovarășii I Paul 
Niculescu-Mizil, președinte, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Pom- 
piliu Macovei, Dumitru Po
pescu, Titus Popovici, Bujor 
Sion; Secțiunea pentru pro
blemele statutare, ale activi
tății și vieții interne de par
tid — tovarășii'. Virgil Tro
fin, președinte, Lina Cio’banu, 
Ion Cîrcei, Gheorghe Paloș, 
Alexa Raduly, Gheorghe Stoi
ca, Constantin Suțu; Secțiu
nea pentru politica internațio
nală a partidului și statului 
— tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, președinte, Constan
tin Daicoviciu, Mihai Dales, 
Constantin Dăscălescu, Stana 
Drăgoi, Corneliu Mănescu, 
Ștefan Voitec.

Delegații din fiecare județ 
urmează să stabilească la ac
tivitatea cărei secțiuni va par
ticipa fiecare dintre ei. De a- 
semenea, invitații la Congres, 
desemnați de către organiza
țiile de partid din țară, pot 
participa, la alegere, la acti
vitatea secțiunilor.

Delegații au aprobat apoi 
regulamentul de desfășura:* 
a lucrărilor Congresului, care 
vor avea loc între 6 și 12 au
gust

Primit cu puternice aplauze 
și urale de delegați și invitați.

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă, la primul punct al 
ordinei de zi, Raportul Comi
tetului Central cu privire la 
activitatea Partidului Comu
nist Român în perioada din
tre Congresul al IX-lea și 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și sarcinile de viitor ale par
tidului.

La încheierea raportului în
treaga asistență în picioare 
aclamă minute în șit-, în sală 
răsună ovații și urale, se 
scandează „P.C.R.-Ceaușescu“t 
„P.C.R. — Ceaușescu". Este o 
manifestare puternică a în
crederii nestrămutate în con
ducătorul încercat al poporu
lui nostru — Partidul Co
munist Român, a dragostei 
partidului, a întregului nostru 
popor pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a hotărîrii comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a înfăptui politica 
marxist-leninistă a partidului 
pusă în slujba nobilei cauze a 
prosperității României socia
liste, pătrunsă de un înalt spi
rit internaționalist, politică 
izvorîtă organic din realită
țile concrete ale patriei noa
stre, indestructibil legată cu 
voința 'și aspirațiile întregii 
națiuni.

Lucrările ședinței de 
miercuri după-a miază a Con
gresului au fost conduse de 
tovarășul Chivu Stoica.

Primit cu vii și îndelungi

aplauze tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a prezentat Ra
portul asupra Directivelor 
Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român pri
vind pianul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976— 
1980. La sfîrșit asistența se 
ridică și aplaudă îndelung. i

în continuarea ordinei de zi 
tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu a prezentat Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul Virgil Trofin a pre
zentat Raportul cu privire la 
modificările ce se propun a fi 
aduse Statutului Partidului 
Comunist Român. Raportul a 
fost subliniat cu aplauze pu
ternice de participanții la 
Congres.

Lucrările Congresului con
tinuă jo^ dimineața.

★

Start in turneul
internațional

Ieri după amiază, pe tere
nurile centrului de antrena
ment nr. 2 din Capitală, a 
început turneul internațional 
de tenis organizat de clubul 
sportiv universitar Construc
ții, în colaborare cu Ministe
rul Invățămîntului și Federa
ția română de tenis. întrece
rile sînt dotate cu „Cupa In
stitutului de Construcții". A- 
flată la cea de-a III-a ediție, 
competiția a atras la startul - 
ei .cîteva tinere rachete valo
roase din Bulgaria, Polonia și 
România.
în prima zi a concursului, un 

frumos rezultat a obținut ju
cătorul român A. Suto care a 
dispus de bulgarul M. Pampu- 
lov cu 4—6, 8—6, 6—3 din 
echipa pentru „Cupa Davis" 
a țării sale. Alte rezultate ale 
primei zile 1 preliminarii i 
Nemeth - Chitan 6—1, 6—0 ; 
Sotiriu - Stan 6—3, 6—2; Nes- 
troj (Pol.) - Boldor 4—6, 6—1, 
6—2; turul I: Mureșan - Han- 
giev (Bulg.) 6—0, 6—3; Do- 
browolschi (Pol) - Geanta 
6—0, 7—5; Sântei - Niță 6—2, 
6—0.

întrecerile continuă azi de 
la orele 9 și 16.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE

AL X-!ea TURNEU
LA CONSTANTA, ÎNCEPE De la trimisul nostru special la a doua Spartachiadâ de vara 

a armatelor țărilor socialiste, CONSTANTIN ALEXE

al

INTERNATIONAL DE SAH
J 9

AL ROMÂNIEI

Lucrările Congresului 
X-lea al, Partidului Comunist 
Român sînt urmărite de peste 
200 de ziariști străini, trimiși 
speciali ai agențiilor interna
ționale de presă, ai ziarelor, 
posturilor de radio și televi
ziune din diferite țări.

Ședința de deschidere a Con
gresului a .fost transmisă de 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

La 9 august începe la Constan
ța, în sala Cazinoului, cel de-al 
X-lea turneu internațional, orga
nizat de către Federația română 
de șah.

Concursul reunește o participare 
valoroasă, în fruntea căreia găsim 
pe marii maeștri internaționali 
Leonid Samkovici (URSS) și Las- 
zlo Szabo (Ungaria). Vor juca de 
asemenea 8 maeștri internaționali 
invitați : Z. Dodâ (Polonia), R. 
Fuchs (R.D. Germană).» J. Kozma 
(Cehoslovacia), D. Marovici (Iugo
slavia), N. Minev (Bulgaria), R. 
Ortega (Cuba), L. Porath (Israel), 
L. Vizantiadis (Grecia) și 2 maeș
tri internaționali români — Th. 
Ghițescu și O. Troianescu ; de a- 
semenca, vor participa 3 maeștri 
naționali, E. Ungureanu, Gh. Mi- 
titelu și P. Vciculescu.

Spre regret, marele maestru Flo
rin Gheorghiu, recent întors de 
Ia turneul de la Amsterdam, a 
anunțat că este bolnav și nu va 
putea lua parte la întrecere.

Conform normelor de clasificare 
a turneelor, elaborate de către 
Federația internațională de șah, 
concursul de la Constanța este de 
categoria 2 A, deci va da posibi
litatea celor 3 maeștri români sâ 
îndeplinească una dintre cele 2 
norme necesare pentru obținerea 
titlului de maestru internațional. 
Păcat, că, deși federația noastră 
a depus toate eforturile în acest 
sens, nu s-a putut obține parti
ciparea a 5 mari maeștri, ceea ce 
ar fi făcut ca turneul să fie de 
o categorie superioară, ușurind 
astfel realizarea normelor impuse 
pentru obținerea titlurilor.

KIEV, 6 (prin telefon). Bo
xul a atras în Palatul spor
turilor 98 de sportivi repre- 
zentînd toate cele 11 dele
gații prezente la competiție. 
La gala 
ciuri au 
țatorilor: 
- Pilicev 
(R.D.G.)-Musaliimov (U.R.S.S.). 
Ambele partide au avut fina- 
luri dramatice. Pilicev și Mu- 
salimov au pierdut, prin opri
re pentru rănire (aveau arca
dele sparte). Boxerii români, 
deși s-au prezentat cu o gar
nitură tînără au reușit să ob
țină rezultate excelente. Lu- 
mezeanu, Gîju, Dinu, Popa, 
Chivăr, Iancu au trecut prin 
preliminarii și sferturi, iar 
miercuri seara, tirziu, au evo
luat în cadrul semifinalelor. 
Cojocaru, Gruiescu, Anderco 
și Melinte au pierdut la punc
te, dar ultimul a fost frustrat 
de victorie de către arbitri.

de marți, două me- 
atras atenția spec- 
Belousov (U.R.S.S.) 
(Bulg.) și Wolke

BELGRAD 6 (Agerpres). — 
In turneul internațional de șah 
de la Skoplie, după 6 runde, 
in fruntea clasamentului se a- 
flă românul Victor Ciociltea și 
iugoslavul Kurajița cu cite 4 
puncte fiecare, urmați de Uhl-

(Agerpres)

Turneul internațional de volei de la Constanța

Victorie confortabilă 
a echipei României

CONSTANȚA, 6 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
In cea de a doua zi, echipa 
României a avut ca adversar 
fprmația Iugoslaviei. In acea
stă partidă voleibalistele noa
stre au făcut dovada deplină 
a calităților de care dispun, 
practicînd un joc combinativ, 
cu pase precise și cu lovituri 
de atac necruțătoare. în pri
mele două seturi, româncele, 
,cu Rebac (într-o zi excelentă),; 
coordonatoare, care a distri
buit atacului mingi foarte

• bune, și cu Mariana Popescu, 
Helga Bogdan și Minodora 
Mureșan în atac au depășit 
cu regularitate apărarea ad
versă, cîștigînd 
confortabile. în 
introducînd în 
teva jucătoare 
echipa noastră 
țin ritmul, ceea ce face ca 
voleibalistele iugoslave să 
reușească pentru prima dată 
să mențină echilibrul, pre- 
luînd chiar o singură dată și 
conducerea : 5—4. Din acest 
moment, însă, jucătoarele 
noastre, cu Marta Szekely mai 
experimentată, și Gabriela 
Popa, bună în atac, se deta
șează, cîștigînd setul la 8. 
Așadar, 3—0 (2, 1, 8) pentru 
România. Arbitrajul cuplului 
Josef Doubek (Cehoslovacia)- 
Tadeusz Mioduszewski (Po
lonia) i bun.

la diferențe 
ultimul set, 

teren cî- 
de rezerx ă, 

scade pu-

FOTBALIȘTII CRIȘULUI ÎN U.R.S.S
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

Echipa . de fotbal Crișul 
Oradea, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat la Lugansk

cu formația locală Zaria. 
Meciul s-a terminat la ega
litate ! 0—0.

O ECHIPA OMOGENA

In crașul polonez Bydgoszcz a avut loc, nu de mult, 
un meci de fotbal original. Formația reporterilor sportivi 
din localitate a primit replica unei echipe alcătuite din 
reprezentanții unei singure familii, aceea a muncitorului 
Osinski. Deși cei 11 flăcăi, în vîrstă între 15 și 28 de ani, 
nu au reușit să învingă, publicul i-a făcut o călduroasă 
manifestație de simpatie .creatorului" echipei, aflat în 
postură de... antrenor.

CAMPIONII CAUTA TALENTE

Internaționalii 
finlandezi de atle
tism au înființat 
la Helsinki o 
Asociație care-și 
propune să ape
re interesele lor 
și să promoveze

tinerele talente. 
Președintele de 
onoare al Aso
ciației, prima de 
acest fel din lu
me. a fost ales 
Jaako Tuominen, 
căpitanul echipei

PIAZA REA...

In lumea fotbalului există nu
meroase exemple de echipe 
fruntașe care nu reușesc să-și 
„facă jocul" în fața anumitor 
formații mai puțin cunoscute 
sau avînd o valoare inferioară. 
Un caz interesant este acela al 
campioanei Norvegiei, Lyn O.;io. 
Anul trecut, l..yn a cucerit cam
pionatul norvegian înregistrînd 
doar două înfrîngeri, ambele In 
fața unei echipe de valoare me
die — Stroemsgudset. Scorurile 
sînt deosebit de interesante: 
1—10 și, respectiv, î—6 ! ! I Și 
în campionatul care este în curs 
„piaza rea" își continuă opera i 
Stroemsgudset a zdrobit pe Lyn 
cu 8—1 1 1 1

naționale, iar ca 
vicepreședinte cu
noscutul aruncă
tor de suliță 
Pauli Nevala. Ă- 
sociația a anun
țat că va colabo
ra cu federația 
finlandeză de 
atletism pentru 
dezvoltarea spor
tului atletic și 
ajutarea pe plan 
material a tine
rilor atleți talen- 
tați. Fondurile 
necesare vor fi 
adunate prin ori 
ganizarea de în- , 
treceri atletice și 
prin colecte.

HANUMAN TIBBA A
Piscul Hanuman Tibba din munț?i Hi

malaya (5 915 m altitudine) a fost escaladat 
în 12 zile de patru alpiniste indiene: 
Dolly Saher, instructoare la Institutul alpin 
din Gujarat a condus expediția. Succesul 
expediției este cu atît mai remarcabil, cu 
cit cele patru femei nu au beneficiat de 
ajutorul vreunui ghid.

In cel de al doilea joc s-au 
întîlnit echipele Cehoslovaciei 
și Bulgariei. Sportivele ceho
slovace, practicînd un joc su
perior, cu lovituri de atac în 
forță, s-au impus categoric în 
fața voleibalistelor bulgare. 
Scor : 3—0 (7, 5, 11). In ulti
mul meci al 
nit echipele 
loniei, într-o 
voleibalistele 
o adevărată 
volei modern, oferind celor 
prezenți faze deosebit de spec
taculoase. într-o permanentă 
mișcare, cu execuții tehnice 
de mare finețe, în viteză, vo
leibalistele japoneze, după ce 
cedează primul set la 14, se 
impun categoric în următoa
rele. Scor final: 3—1 (—14, 
4, 4, 1?).

serii, s-au întîl- 
Japoniei și Fo- 
partidă în care 
nipone au făcut 
demonstrație de

Emanuel FANTANEANU

ATLETISMUL Șl BOXUL
20,7 ... 5. Gh. Zamfirescu (Ro-i 
tnânia) 21,4 ; 800 m — l. Crtl- 
cek (U.R.S.S.) 1:48,6 ... 7. Da- 
maschin (România) 1:51,2: 
prăjină — L Briznețov 
(U.R.S.S.) 5 m, 2. P. Astafet 
(România) 4,80 m ; suliță —‘ 
1. Lusis (U.R.S..S) 86,36 m ... 
3.M. Petra (România) 72,20 m.

Ea tir, deocamdată, sportivii; 
noștri evoluează sub așteptări. 
In schimb, la haltere, în ca* 
drul cat. 67,5 kg, după ce a 
trebuit să slăbească 5 kg, Ftfi 
Balaș s-a întrecut pe Bine, 
realizînd 142,5 kg la împins — 
nou record românesc — 129 
kg la smuls, 155 kg la arunca* 
și 417,5 kg la total — nou re
cord românesc. El a obținut 
astfel două medalii de aur și 
două de argint. La cat 60 kg. 
A. Toma s-a clasat pe locul 
7 cu 325 kg.

In turneul de handbal se 
■așteaptă o „finală mare*, adică 
reeditarea partidei Steaua — 
Dukla Praga din finala 
„C.C.E." Steaua a cîștigat par
tida ou handbaliștii sovietici 
cu 21—15 (8—9) după ce a fost 
condusă cu 7—3 și 9—3, iar 
cehoslovacii au dispus de 
bulgari cu 27—11 și conduc în 
clasament, grație unui golave
raj mai bun. ca al Stelei (cu 
un gol). Polonia — Ungaria 
16—12 (7—7).

Baschetbaliștii noștri au rea
lizat primele victorii în grupa 
a doua: 77—74 (34—31) în fața 
echipei cehoslovace și 105— 
82 (45—35) cu echipa R.P.D 
Coreene. Voleibaliștii au in
trat în lupta pentru lo
cul 2, în utma rezultatelor: 
U.R.S.S.—Bulgaria 3—0, Ro
mânia—R.P.D. Coreeană 3—1 
(15, —13, 8, 13). Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0.

La înot, ștafeta noastră 1a 
4x100 m liber (Schier, Miclăuș, 
VI. Moraru și Slavic) a obți
nut timpul de 3:51,2 și tot
odată, medalia de bronz.

Atletismul continuă să fie în 
centrul atenției. Cu tot timpul 
nefavorabil, se obțin o serie 
de rezultate bune. Din probele 
disputate pînă acum consem
năm : 100 m — Tuli (Polonia) 
10,3 ; 400 m — Badenski (Po
lonia) 46,8 ... 7. A. Deac (Ro
mânia) 49,8 (după ce în serii 
realizase 48.8); 1500 m 1. Ba
ran (Polonia) 3:41,2 ... 7. Odlo- 
zil (Cehoslovacia) 3:50,8 
C. Andreica 4:03,4, 
4:03,7 (ambii din 
5 000 m — 1. 
(U.R.S.S.) 13:51,6; 
Marcu (România) 
km marș — Agakov (U.R.S.S.) 
lh 28:36,4; greutate — 1. Hof- 
man (R.D.G.) 19,22 m, ... 5. 
Skobla (Cehoslovacia) 17,33 m; 
înălțime — Major (Ungaria) 
2.11 m: lungime — Sascievici 
(U.R.S.S.) 7.86 m ... 3. V. Sa- 
mungi (România) 7,49 m ... 5. 
C. Corbu (România) 7,38 m; 
200 m — 1. Savciuk (U.R.S.S )

„. 12. 
13. I. Lima 
România); 
Rîbacenko 

... 12. S. 
15:00,6; 20

mann (R.D.G.) 3''> p, Hort (Ce
hoslovacia) — 3 (2) p. In runda 
a 6-a, Ciociltea a remizat cu 
Janosevici, în timp ce fostul 
lider Uhlmann a pierdut la 
Sofrevski.

PE PISTELE

La lupte greco-romane (juniori)

SEL. JUDEȚULUI ARGEȘ
SEL. VOJVODINA
în cea 

pe care 
noastră, selecționata de lupte 
greco-romane (juniori) Vojvo- 
dina Novisad (Iugoslavia) a 
evoluat la Pitești în compa
nia selecționatei județului 
Argeș. Tinerii luptători iugo
slavi, mai bine pregătiți teh
nic, și-au adjudecat victoria 
cu 6—3. De la argeșeni, un 
singur luptător a reușit să 
obțină victoria la puncte, și

de-a treia întîlnire 
o susține în țara

NOVISAD 3-6

Fără să aibă anvergura celebrei 
curse automobilistice franceze, de la 
Le Mans, omonima sa belgiană, dis
putată recent pe circuitul de la 
Francorchamps, tinde să devină una 
din „clasicele" sportului pe patru 
roți. Fotografia noastră prezintă plu
tonul favoriților luind o turnantă, în 
mare viteză, cu mașina Porsche 911 

(nr. 39) în frunte. Aceasta, 
pilotată de G. Chasseuil și C. 
Ballet Lena, avea să treacă 
prima linia de sosire, după 
cele 24 de ore ale epuizantei 
probe de iregularitate și 
viteză.

Foto: BELGA-SPORTS

•Cu prilejul unei reuniuni 
atletice desfășurate la Odesa, 
sportiva sovietică Galina Mi- 
trohina a stabilit cea mai bu
nă performanță mondială la 
200 m garduri cu timpul de 
26,9. In același concurs. Va
lentin Gavrilov a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 2,20 m.

• După prima zi a me
ciului de atletism S.U.A. —

PREGĂTIRI PENTRU C.M.
DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

La sfîrșitul lunii septem
brie se va desfășura la Vama 
al IV-lea campionat mondial 
de gimnastică artistică. în 
vederea acestui important 
eveniment sportiv, federația 
bulgară face intense pregă
tiri. Lotul gazdelor va avea 
întilniri de verificare cu for
mațiile R. D. Germane și Da
nemarcei.

DE ATLETISM

anume, E. Negrea (cat. 70 kg). 
In partidele anterioare, cu 
selecționata de juniori a mu
nicipiului București, care au 
avut loc la Tîrgoviște, for
mația iugoslavă a obținut ur
mătoarele rezultate : 6</2—3>/j 
și 4>/2—5>/2.

Azi, începînd de la ora 17, 
în sala Giulești, va avea loc 
o nouă reuniune între Se
lecționata Capitalei și Selec
ționata Vojvodina Novisad.

HOCHEIȘTII POLONEZI ÎNVINGĂTORI
IN TURNEUL DE LA POZNAN

R. F. a Germaniei, desfășurat 
la Augsburg, la masculin con • 
duc oaspeții cu 74—43, iar 
la feminin gazdele cu 44—39. 
Cîteva rezultate: MASCU
LIN : 100 m — Carlos 10,1 ; 
800 m — Luzins 1:46,7 ; 400 
m — Evans 45,6; 110 mg — 
Coleman 13,7 ; ciocan — 
Frenn 69,32 m ; prăjină — 
Pennel 5,10 m; lungime — 
Whitley 7,93 m ; 4 x 100 ni —
S. U.A. 39.8 ; 5000 m — Girke 
14:02,8. FEMININ: 100 mg— 
Rallins 13.7 ; 400 m — Ham
mond 53,1 ; 800 — Rothmul- 
ler 2:05,4 ; greutate — Fuchs- 
Klein 16,30 m ; suliță — Ko- 
loska 58 m ; 100 m— Ferrell 
11,5 ; înălțime — Gaertner 
1,69 m ; 4 x 100 m — S.U.A. 
44,5.

VARȘOVIA, 6 (Agerpres).— 
Turneul internațional de ho
chei pe iarbă, desfășurat la 
Poznan, a fost cîștigat de se
lecționata Poloniei, care a to-

BIKILA ABEBE... ARCAȘ

ECHIPELE DE LUPTE

AU PLECAT LA MINSK

talizat 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echi
pele R. D. Germane — 4 p, 
Ungariei —2 p și Cehoslova
ciei — Op.

în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Polonia — R. D. 
Germană 1—0 (0—0) ; Unga
ria — Cehoslovacia 24-1 
(2—0).

• Rezultate înregistrate în 
concursul 
(Suedia): 
m — I 
800 m 
1:53,7 ;
(R.F.G.) 
înălțime — Sjultangen (Nor
vegia) 1,70 m.

de la Gotebcrg
MASCULIN : 100 

Faager (Suedia) 10,5 ; 
— Hagman (Suedia) 
1 500 m — Kriiger 

i 3:52,1. FEMININ î

Unul dintre cei mai mari atleți ai lumii, etiopianul Bikila 
Abebș, de două ori campion olimpic de maraton, care a rămas 
paralizat după un accident de automobil, survenit cu cîtva timp 
in urmă, și-a făcut reintrarea... intr-un scaun cu rotile. El se 
află încă din lung martie în spitalul britanic Stoke Mandeville, 
pentru tratament, și a revenit în lumea sportului chiar la spital, 
alături de alți „sportivi" aflați în scaunele cu patru roți, într-o 
probă internațională de tragere cu arcul, rezervată paraliticilor. 
Concurînd la categoria „începători", Bikila a nimerit 46 de 
săgeți de la 40 de yarzi și 36 de la 30 de yarzi, dar nu a figurat 
printre medaliați.

FOST CUCERIT

Marți au plecat echipele 
de lupte (greco-romane și li
bere) ale României care vor 
participa în zilele de 8, 9 și 10 
august la Turneul speranțelor 
olimpice ce va avea loc la 
Minsk. Au făcut deplasarea i 
1. Gibu (cat. 48 kg), Gh. Ber- 
ceanu (cat. 52 kg.), C. Ionescu 
(cat. 57 kg), A. Magheran (cat. 
62 kg), P. Husaru (cat. 68 kg), 
M. Vlad (cat. 74 kg), L. Eizic 
(cat. 82 kg.), C. Penciu (cat. 
90 kg), N. Mandea (cat. 100 
kg) Și V. Dolipschi (cat. +100 
kg) — la greco-romane — 1. 
Vangheliei (48), D. Țindeche 
(52), FI. Moț (57), C. Moldo
van (62), V. Albu (68), l. Bog
dan (74), V. Mihăilă (82), Șt. 
Enache (90), E. Panait (100), 
L. Simon ( + 100 — la lupte 
libere. Au făcut de asemenea 
deplasarea antrenorii D. Cuc 
și P. Toma, arbitrii I. Mari
nescu și P. Vatrici și dr. !F. 
Oancea.

Concursul de pentatlon
SOFIA, 6 (prin 

la corespondentul 
în capitala Bulgariei a con
tinuat concursul internațional 
de pentatlon modern rezer
vat speranțelor olimpice. în 
ultimele două probe victoriile 
au revenit unui sportiv bul
gar (tirul) și altuia polonez 

’ (natația). Proba de tir 
cîștigată de bulgarul 
nov, cu 1000 p. Primul 
sportivii români s-a 
Cosmescu (locul VI) cu 
Spîrlea — pe locul 11 cu 768 
p. Polonezul Scriva a ocupat 
primul loc la natație (300 m) 
cu un timp remarcabil 3:39,0 
— 1144 p. Cosmescu s-a clasat 
Pe locul 9 — 4:03,0 — 928 p, 
iar Spîrlea pe locul 10 cu 
4:04,0 — 920 p. înaintea ulti
mei probe, clasamentele arată 
astfel: individual: 1. Vilani 
(Ungaria) 3806 p, 2. Bratanov 
3752 p, 3. Pilhan (Ungaria) 
3712 p. Iată și pozițiile ocu-

telefon, de 
nostru). —

a fost 
Brata- 
dintre 
clasat 
868 p.

pate de pentatlonijtii
5. Spîrlea 3572 p, 14 
3016 p, 19. Călina 2375 p. Pe 
echipe conduce 
11094 p, urmată 
10806 p, Bulgaria 
mânia 9420 p.

Toma HRISTOV

români: 
Moraru

Ungaria cu 
de U.R.S.S. 
10680 p, Ro-

LA HAMBURG

Țiriae învinge 
pe Ploetz

In cadrul turneului interna
țional de tenis (open) de la 
Hamburg, jucătorul român Ion 
Țiriae l-a învins pe vest-ger- 
manul II. Ploetz cu 6—4, 11—9, 
6—3. Ilie Năstase are ca ad
versar pe profesionistul bri
tanic Roger Taylor, pe care-I 
conduce Ia pauză cu 2—1 la 
seturi (6—4, 3—6, 6—4).

7H£T- TELEX- TELEX-TELEX- TELEX TELEX TELEX

SUCCESE ARHEOLOGICE... SPORTIVE
în orașul Plovdiv (Bulgaria), anticul 

Filippopoli, săpături recent efectuate au 
scos la lumină vestigii ale unei intense 
activități sportive a celor vechi. S-a des
coperit un stadion cu tribune de marmură, 
cu fresce și mozaicuri, precum și o bogată 
colecție de monede, toate atestînd preocu
pările sportive ale localnicilor. Astfel, aflăm 
că primele jocuri în oraș au avut loc în 
anul 214 î.e.n., cînd împăratul roman Ca
racalla a vizitat Tracia.

Rezultate . înregistrate în „Cu
pa Inter—Toto” la fotbal :
V.S.S. Kosice-Wisla Cracovia 
4—0 (3—0) ; Young Boys (Elve
ția) — I.F.K. Norrkoeping 2—1 
(1—0) ; F. C. Kaiserslautern— 
Olympique Marseille 0-1 (0—0); 
S. K. 
bierkî

Oester (Suedia)—Szom-
Bytom 3—1 (1—0).

de simplu masculin din 
de la Quebec 
de jucătorul 
Hewitt, care

l ipaiul IP. „luforma[ia“, str. Brezaianu nr. 23—25, Bucuiețti

Proba 
turneul de tenis 
a fost cîștigată 
sud-african Bob 
in finală a dispus cu 6-3. 3-6, 
6—2, 8—6 de iugoslavul Zeliko 
Franulovici.

Turul ciclist al Saarului, dis
putat într-o singură etapă pe 
distanța de 189 km, i-a reve
nit belgianului W. Comellis, 
cu timpul de 4h 51:15. Elveția
nul Otto Schaer a ocupat locul 
doi, in același timp cu învin
gătorul.a
Cursa automobilistică de coastă 
desfășurată la Sestriere (Italia) 
a fost ciștigată de sportivul el
vețian Peter Shetty cronome
trat pe distanța de 10,4 km cu 
timpul de 4:43,3.

Asociațiile de fotbal din An
glia, Sct'.'ia, Irlanda de Nord

și Țara Galilor au propus ca 
Stanley Rous să fie reales pre
ședinte al Federației interna
ționale de fotbal. Alegerea se 
va face anul viitor la Ciudad 
de Mexico cu prilejul turneu
lui final al campionatului mon
dial de fotbal

Rezultate înregistrate in con
cursul internațional de moto- 
ciclism de Ia Murska Sobota 
(Iugoslavia) : clasa 50 cmc : 
Parlotti (Italia) ; clasa 125 cmc: 
Szabo (Ungaria) ; 250cmc: 
Milani (Italia) ; 350 cmc : Par
lotti (Italia) ; 500 cmc : Stasha 
(Cehoslovacia).
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