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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
In ziua de 7 iulie 1972 a avut Ioc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și conducători ai unor organe cen
trale de stat și organizații obștești.

Comitetul Executiv a examinat și 
aprobat planul de dezvoltare econo
mică și socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1973, actualizat 
pe baza orientărilor și măsurilor sta
bilite în consfătuirile de lucru cu 
cadrele de conducere și specialiștii 
din_ institutele de proiectări și cer 
cețări, cu conducerile ministerelor șt 
primi-secretari ai comitetelor jude- 
țene de partid. Proiectul planului de 
stat îmbunătățit va fi prezentat spre

adoptare Marii Adunări Naționale.
In continuare. Comitetul Executiv 

al C.C. al P.C.R. a examinat unele 
probleme privind activitatea In do
meniul producției, depozitării și des
facerii bunurilor alimentare destina
te populației. Au fost adoptate ma
suri pentru remedierea deficiențelor 
existente și realizarea intr-un ter
men cit mai scurt de către Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, Ministerului Comer
țului Interior, comitetele executive 
ale consiliilor populare a sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului și 
statului privind îmbunătățirea activ» 
tații in acest sector.

Comitetul Executiv a examinat 
proiectul de Lege cu privire la dez
voltarea economico-sociali planifica-

ti a României, proiectul Legii fi
nanțelor, proiectul Directivelor cu 
privire la sistematizarea teritoriului, 
a orașelor și satelor, la dezvoltarea 
lor economico-sociali și a hotărit ca 
acestea să fie supuse spre dezbatere 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

De asemenea. Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a dezbătut și adop
tat Tezele cu privire la principalele 
probleme care vor fi cuprinse In 
Raportul la Conferința Națională a 
P.C.R.

In încheiere, Comitetul Executiv a 
aprobat unele măsuri cu privire la 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân și a soluționat probleme ale 
activității curente.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ

CINCINALUL IN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

PRETUTINDENI, AV1NT SPORIT IN MUNCĂ
DOU: ÎNSEMNATE depășiri
ALE SARCINILOR DE PLAN

în fabrici, în uzine 
județului Dolj, în 

Naționale a 
XXV-a

Pretutindeni, 
și pe ogoarele 
cinstea Conferinței 
partidului și a celei de a 
aniversări a Republicii se lucrea
ză cu avînt sporit pentru 
rea înainte de termen a 
lului.

La 
lafat 
Nicu 
președinte al asociației sportive 
„Dunărea", despre realizările cu 
care salariații acestei fabrici în- 
tîmpină cele două evenimente de 
istorică importanță din viata po
porului nostru. „La noi în fabrică
— ne-a spus tovarășul Nicu Păun
— se desfășoară intens întrecerea 
socialistă pentru o mai bună uti
lizare a instalațiilor, a timpului 
destinat producției. Muncitorii, teh- 
rl tenii și inginerii au reușit să 
îndeplinească și să depășească in

realiza- 
cincina-

din Ca-Fabrica de conserve 
stăm de vorbă cu tovarășul 
Păun, directorul unității si 

al asociației 
realizările 

acestei fabrici

numai două decade sarcinile pla
nului de producție pe luna iunie. 
Pină in prezent, am realizat o 
mare parte din angajamentele luate, 
care prevăd obținerea unei produc
ții suplimentare de conserve in va
loare de 895 000 lei*

★
Aceeași atmosferă de lu 

întilnit-o și la Canbmatu; 
din Craiova, care si-a înde: 
depășit sarcinile de plan 
pe cele șase luni, 
pășiri 
tabil al Combinatului. 
Vilceanu. președinte al 
sportive 
semnate la separare aer — 290 OM 
m.c„ la acetilenâ din carbid — 
586 tone, la acetaldehidă — 1*5 
tone și la acid acetic — 1 290 tone. 
Tot colectivul corn ti natului nostru 
este conștient dc răspunderea ce-i 
revine și este hotărit să indepli-

iCTU âCD 
chimic 

plinit și 
reven-te 

Astfel de de- 
ne-a declarat șeful con- 

Durr, Itru 
asociatei 

.Chimia" — au fost con-

I

w

neasci și si depășească angajamen
tele luate ia cinstea mărețelor e- 
venimente”.

★
La Unitatea de exploatare 

lucrare a lemnului Filiași. 
tru Răcăreanu. președintele 
ciației sportive ..Avintul".

și pre- 
Dumr- 

asa 
ne-a

(Continuare in pag. a 2-a)
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de arbitraj de pe 
străjuit ieri după-

• NUMEROȘI CAMPIONI MONDIALI, OLIMPICI Șl EUROPENI 

— LA STARTUL ÎNTRECERILOR • TEST UTIL ÎNAINTEA CON-

A MAEȘTRILOR PACELEI ȘI PAGAEI
0 AUTENTICA PARADĂ

o serie de 
această ra- 
care sovie- 
membru al 

internaționale.

FRUNTARILOR OLIMPICE • TN PRIMA ZI, 20 DE SERII DE CALI

FICARE, 11 VICTORII ALE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR RO- 

COMPETIȚIEI — EXCELENTĂ

Bătrânul turn 
lacul Snagov a 
amiază o strălucită paradă a maeș
trilor padelei și pagaei de pe con
tinent. cu prilejul seriilor de cali
ficare în tradiționalul nostru con
curs internațional de caiac-canoe. 
La start au fost prezenți numeroși 
campioni europeni, mondiali și 
olimpici din 10 țări (Uniunea So
vietică, R.F. a Germaniei, Ungaria. 
Bulgaria, Finlanda, R.D. Germană, 
Cehoslovacia. Cuba. Spania și Ro
mânia), iar la sosire 
specialiști reputați în 
mură sportivă, printre 
ticul Aleksandr Silaev,
Comisiei tehnice

••Două competiții atletice de amploare debutează astăzi, simultan, pe stadionul Republicii

A 21-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE,
f

A 56-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR ROMÂNIEI
Așadar, astăzi după-amiază vorr> 

urca, din nou, împreună. Dealul 
Spirii pentru a admira virtuțile atle
tismului. Prilejul ne este oferit do 
o mare întrecere cu dublă semnifl- 
cație. Cele două zile de concurs, găz
duite de stadionul Republicii, vor 
desemna învingătorii celei de a 
a XXI-a ediții a „internaționalelor".

competiție de amploare, Intrată în 
tradiția atletismului mondial, la care 
și-au dat întilnire concurenți de va
loare din 17 țări ale Europei și Ame- 
ricii, precum și a 56-a ediție a cam
pionatelor naționale, care pune 
joc 35 de titluri de campioni 
României, pentru care luptă sute de 
atleți și atlete.

tn 
ai

Va fi, fără îndoială, un spectacol 
sportiv captivant Citeva dintre ste 
leie atletismului internațional încear
că, la București, să obțină... pașa
portul pentru Munchen, ca de altfel 
și o seamă dintre sportivii 
n-au realizat Încă 
Tn aproape fiecare 
o luptă acerbă și, 
formanțeJe nu vor 
bile la acest asalt.

Printre oaspeții de onoare al cam
pionatelor internaționale se cuvine

care 
normele olimpice, 
probă se prevede 
indiscutabil, per- 
râmîne... insensi-

să-i cităm pe belgianul Karel Lis- 
mnnt, campion european (Helsinki — 
1971) în proba de maraton, grecul 
Christos Papanicolau, fost record
man mondial la săritura cu prăjina, 
sprintera Petra Voght (R.D. Germa
nă) triplă campioană a continentului 
(Atena — 1969), poloneza Tereza No
wak. una dintre cele mai bune spe
cialiste din lume ale - probai de 109

fost campion mondial și olimpic la 
car.oea de simplu, ca și cehoslova
cul Bohumil Kudrna. și el campion 
olimpic în 1948 la Londra, în proba 
de dublu, unul dintre primii îndru
mători ai canoei românești, cu a- 
proape două decenii în urmă. Toți 
au urmărit cu mult interes dispute
le de pe pista de apă. considerând 
această ediție a „Regatei Snagov" 
drept un test deosebit de prețios 
in vederea J. O. de ia Munchen. 
Este drept. însă, că întrecerile pre
liminare de ieri nu puteau fi în- 
trutotu. edificatoare, acest fapt 
urmind să reiasă în finalele de du
minică, totuși trebuie spus că ie
rarhia valorilor a fost respectată, 
majoritatea covârșitoare a compe
titorilor ocupînd primele trei locuri 
din serii și obținind astfel dreptul 
de a participa la semifinalele de 
astăzi după-amiază. In cele 20 de 
serii de calificare prevăzute în pro
gram (doar caiacul dublu feminin 
nu a intrat încă în concurs), am con
semnat 11 victorii ale caiaciștilor 
și canoiștilor români, 7 succese aue 
sportivilor sovietici, două ale celor 
maghiari și un ioc întîi realizat 
de cei spanioli. Mai consemnăm 
organizarea fără reproș, deși parti
ciparea numeroasă.
seamă starturile 
ridicînd o serie

Iată, cu titlu 
torii seriilor :
caiac simplu — Saparenko (URSS) 
3:56,7, Roșea (România) 3:56,8, 
Dragulschi (România) 3:57,4, Teren-

dar mai cu 
din 5 în 5 minute 
de dificultăți, 
informativ, cîștigă- 
masculin (1000 m),

Start intr-o serie de caiac dublu- Miorișca padelelor ’s-a pus în mișcare 
Foto: V. BAGEAC

(U.R.S.S.) 3:13,4 ; feminin (500 ni), 
caiac simplu— Tiabinskaia (URSS) 
2:06,2. Viorica Dumitru (România) 
2:07,8, Finaeva (U.R.S.S.) 2:04,9.

Pe programul „Regatei Snagov" 
figurează astăzi dimineață, de ia 
ora 9,30, recalificările și de la ora 
17, semifinalele, starturile acestora 
din urmă dîndu-se din 5 în 5 mi
nute. întrecerile decisive vor avea 
loc duminică dimineața, de la ora 
9,45, cu starturi din jumătate în 
jumătate de oră, programul fiind 
completat cu întîlnirea de juniori 
România — Bulgaria.

4:01,2 ; camoe simplu 
(Ungaria) 4:24,0. Iur- 

Vairabiev 
caiac dublu — 

Simiocenco

te (România)
— Wichmann 
cenko (U.R.S.S.) 4:22,0, 
(România) 4:24,9 ;
Coșniță, Simiocenco (România) 
3:35,0, Menendez, Oelorio (Spania) 
3:40,5, Kostenko, Kopnov (U.R.S.S.) 
3:39,2. Nagy, Kralovan (Ungaria) 
3:40,0 ; canoe dublu — Dandielov, 
Simionov (România) 4:01,1, Patzai- 
chin, Ccrvaliov (România) . 4:02,2,
CalabicioVf, Munte an u (România) 
4:04,5 ; cafiac 4 — Vemeseu, Zafiu. 
Vartolomriu, Sciotnic (România) 
3:09,8, Pottora, N. Ivanov, D. Iva
nov, Roșea, (România) 3:13,4, Fi
latov, Stetbnko, Didenko. Morozov N. MARCANT

DINTR-0 BARCA
S5pOI*tțll. in vizită Va...

(Continuare în pag. a 4-a)

MECIUL DE GIMNASTICA
DINTRE ECHIPELE MASCULINE

ALE ROMÂNIEI ȘI R.P. CHINEZE

Despre o barcâ franceză însuflețită de trei români,
despre cauzele creșterii și descreșterii unui cîrmaci de 50 de kilograme și, mai ales,
despre depășirea normei cu 700 la sută, în reportajul din pag. a 2-a

‘ Foto : Jaqueiine ZVONEVSCHI

Viorica Viscopoleanu va face o nouă tentativă pentru obținerea normei 
olimpice la lungime (6.45 m)

TREI

Sala Armatei din Brașov găzduieș
te astăzi după-amiază prima din ce
le două întilniri care opun echipele 
reprezentative ale României selecțio
natelor R-P Chineze. Este vorba de 
meciul In care gimnaștii români li 
vor avea ca parteneri de întrecere 
pe cei mai buni gimnasti ai R.P. 
Chineze. Duminică după-amiază, în 
aceeași sală, este programată întîl- 
nirea dintre echipele feminine ale 
celor două țări.

Sosiți joi în Capitală, sportivii 
chinezi au rămas o zi în București, 
iar vineri dimineață, cu autocarul,

au plecat spre Brașov. In cursul 
după-amiezii oaspeții au făcut cunoș
tință cu sala și au efectuat un prim 
antrenament de acomodare. Tehnicie
nii români si chinezi au schimbat 
impresii, si-au împărtășit prietenește 
din experiența proprie. In orașul de 
la poalele Tîmpei întflnirile dintre 
gimnaștii români și chinezi sint aș
teptate cu un justificat interes. Se
lecționata noastră feminină va cu
prinde, printre altele, pe câsabeu 
Turcu. Anca Grigoraț, Paula loan. 
Mariana Gheciov, Ștefania Ba coș. 
Marcela Pă unesc u, Ileana Coman. 
Iuliana Simonfi. Vanda Ispravnicii. 
La băieți, echipa va fi formată din- 
tr-un lot care cuprinde pe Dan Gre
cii, Nicolae Oprescu, Constantin Pe
trescu, Vasile Coșar iu, Mircea Gheor
ghiu, Petre Mihaiuc, Mihai Borș.

Concursul prevede numai exerciții 
liber alese.

Interviu cu tovarășul CONSTANTIN DASCALESCU, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

— Galațiul este unul dintre 
județele țării care a cunoscut, 
în acești ani. profunde înnoiri, 
un progres vertiginos pe toa
te planurile de activitate. Am 
dori, pentru început, tovarășe 
prîm-secretar, să punctați 
principalele realizări obținute 
de oamenii muncii gălățeni, 
sub conducerea și îndrumarea 
Comitetului județean de 
partid.

punctați

gălățeni,

— Ca urmare a grijii permanen
te manifestate de conducerea parti
dului, personal de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, față de 
dezvoltarea armonioasă, economi- 
co-socială, a întregului teritoriu al 
patriei, printr-o repartiție judici
oasă, rațională și științifică a fon
durilor de investiții. Galațiul — 
alături de celelalte județe ale țării 
— a putut face pași viguroși înain
te. pe drumul dezvoltării și moder
nizării forțelor de producție, reu
șind să-și dubleze aportul pe care 
îl aducea la producția industrială 
globală a României. Față de anul 
1967. producția industrială a jude
țului a crescut de aproape trei ori, 
cu un ritm mediu anual de 23.8 la 
sută, productivitatea muncii a spo
rit de 22 ori volumul mărfurilor 
exportate s-a mărit de 2 ori, ceea 
ce ne permite să livrăm peste 30 
de grupe de mărfuri în 46 de țări. 
In județul Galați se realizează, în 
prezent, 45.7 la sută din producția 
de fontă a țării. 34 5 la sută din 
aceea de oțel, 91,3 la sută de tablă

mijlocie și groasă, 88,9 la sută de 
tablă subțire, 42,3 la sută din pro
ducția națională de nave.

Pe baza bunelor rezultate dobîn- 
dite în anul 1971, județul nostru a 
obținut — după cum se știe — lo
cul I pe țară in întrecerea dintre 
Consiliile populare județene, locul 
II pentru activitatea organizațiilor 
județene de partid în domeniul ■- 
griculturii, locul III în ceea ce pri
vește rezultatele Trustului local de 
construcții. De asemenea, 12 co
operative agricole de producție și 
o stațiune de mașini agricole au 
fost distinse cu ,.Ord inul Muncii" 
clasa L

Toate aceste succese s-au răs- 
frint, în primul rind, asupra celor 
care le-au înfăptuit, asupra oame
nilor muncii. Viața lor a devenit 
mult mai prosperă- Salariul mediu 
a înregistrat un spor de 21,1 la 
sută in ultimii patru ani. Volumul 
mărfurilor desfăcute populației a 
crescut cu aproape 24 la sută, au 
fost date în folosință, din fondurile 
statului și cele ale populației, peste 
15 900 de apartamente, iar în gos
podăriile țărănești s-au ridicat a- 
proape 7 000 de case noi Din bu
getul local s-au cheltuit in ultimii 
patru ani peste 1,2 miliarde Ici 
pentru învățămînt, ocrotirea sănă
tății. artă, cultură, educație fizică.

Rezultatele obținute sintetizează, 
de fapt, energia creatoare, forța or
ganizatorică a partidului nostru de 
mobilizare a maselor și a factori
lor de răspundere in vederea așe- 
zării județului Galați, in cadrul e-

conomiej României socialiste, pe 
noi trepte de progres și civilizație.

— Ce își propune județul să 
obțină în întîmpinarea celor 
două mari evenimente din via
ta poporului nostru, Conferin
ța Națională a partidului și 
cea de a XXV-a aniversare a 
Republicii ?

— Răspunzînd cu entuziasm che
mării partidului, la indicațiile to
varășului VKOLAE CEAUȘESCU, 
ne-am angajat ca în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului si 
aniversării Republicii să depășim 
planul producției-marfă, pe acest 
an. cu 461 milioane lei. obținind 
n productivitate a muncii cu 4 700 
lei mai mare pe salariat, să supli
mentăm exportul de mărfuri cu 
18 milioane lei-valută, să obținem 
40 milioane lei economii suplimen
tare la cheltuielile de producție 
prin reducerea consumului de ma
teriale cu 6 400 tone metal, 4 400 
tone cocs, 6 000 tone combustibil 
convențional și altele’: ^Se creează, 
astfel, premise certe .^pentru înde
plinirea marelui obiectiv al în
trecerii socialiste: REALIZAREA 
CINCINALULUI TN PATEU ANI 
SI JUMĂTATE!

— Ne-ați 
blou tonic,

Interviu 
T. SIRIOPOL.

prezentat un ta- 
Luminos, al Gala-
realizat de 
coresp. județean

(Continuare tn pag, a 2-a)

Rosemary Casals și Ilie Năstase abordează cu multă bună dispoziție partida 
lor cu Billie Jane King — Claris Graebner

^ffelefețgi 4G£RJ?RES

„NĂSTASE Șl SMITH

Vineri au fost desemnați primii învingători —

(prin telefon, de la 
special).

magnifică și o popu- 
iată cuvintele care

LONDRA, 7 
trimisul nostru

Victoria 
laritate enormă, 
caracterizează evoluția de joi a Iui 
Ilie Nâstase, aici la Wimbledon. De 
altfel, ziarele apărute vineri la Lon
dra sînt unanime în aprecierea că 
adevărata artă a tenisului are în Ilie 
Năstase pe cel mai străluci.t repre
zentant. Redactorul de specialitate al 
lui „DAILY MAIL", Laurie Pignon, 
intr-un articol intitulat „Secretul lui 
Năstase", îl denumește pe român 
„Mr. Nasty al tenisului", ziaristul 
englez fiind entuziasmat de admira
bila comportare a învingătorului ac
tualului lider al Marelui Premiu al 
F.I.L.T., Manuel Orantes. Intr-ade
văr, și în partida cu reputatul spa
niol, supercampionul nostru a făcut 
o demonstrație de înaltă tehnicitate, 
de o Intuiție perfectă a jocului. Me
reu lucid, Năstase nu se mulțumește 
doar să înscrie puncte, ci este pre
ocupat și • de maniera în 
reușește aceasta. Tocmai 
cu care Năstase conduce mingea, ele
ganța execuțiilor șale ti aduc șufra-

care el 
ușurința

giile tuturor specialiștilor. Cînd Ilie 
știe să se stăpînească, cînd este 
calm, rezolvările tehnice pe care le 
găsește stîrnesc admirația celor ca- 
re-1 urmăresc, iar adversarilor le 
creează complexe de inferioritate. 
Acesta este și sensul în care absolut 
toate ziarele britanice de vineri re
produc un sfat pe care faimosul 
Fred Perry (triplu campion al Wim- 
bledon-ului, în 1934, 1935 și 1936) i 
l-a dat lui Nâstase: „Dacă te vei în
vinge pe tine însuți, vei ciștiga Wim- 
bledon-ul!"

Stan Smith, celălalt actor al fina
lei de sîmbătă, spunea și el cores
pondentului de la „DAILY . EX
PRESS" că „Năstase a demonstrat 
cu prisosință că este în mare formă, 
de o clasă excepțională, devenind 
unul dintre cei mai mari jucători si 
lumii".

Un alt 
GȘțAPH",

ziar, „THE DAILY TELE- 
sub semnătura prestigioasă

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)
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GYULA BARTHA (volei)
oradea • AUTOUTIL ARE A PRINCIPAL MIJLOC

„Actuala echipă a României se 
spre primele poziții ale ierarhiei

DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ECONOMICE

pro- 
de

' Conferința extraordinară a orga
nizației municipale de partid Bucu
rești a adresat organizațiilor ju
dețene ale Partidului Comunist 
Român, muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor, cercetătorilor și 
iectanților, oamenilor muncii
3a orașe și sate, o entuziastă che
mare la întrecere, „ca printr-o lar
gă desfășurare a forțelor creatoa
re, valorificînd tot 
tențialul tehnic și 
muncă, să realizăm 
cinai în patru ani 
întrecere care să 
Ia sfîrșitul anului 1975, cînd 
va face bilanțul rezultatelor 
ținute".

Printre obiectivele întrecerii

mai bine po- 
experiența de 
actualul cin- 
și jumătate, 
continue pînă 

se 
ob-

se 
prevede și extinderea autoutilării, 
ca principal mijloc de creștere a e- 
ficienței economice și de redu
cere a importului.

O preocupare constantă pentru 
realizarea acțiunii de autoutilare 
se face simțită și la Fabrica de 
mobilă „Bihorul" din Oradea. „în 
cinstea Conferinței Naționale a par
tidului și a celei de a XXV-a a- 
niversări a Republicii — ne-a spus 
muncitorul Iuliu Vătrăjan, jucă
tor de tenis de masă ;— colectivul 
unității noastre s-a angajat să 
Biruiască utilaje și dispozitive 
valoare de aproape 100 000 
Demn de reliefat este faptul 
prin 
șini 
pînă 
alte 
de fabricație, se vor 
nomii în valoare de 
majorîndu-se totodată și sporul de 
producție prin utilizarea mai ju-

dicioasă a spațiilor de lucru exis
tente".

Pulverizatorul loan Măruță, com
ponent al echipei de popice, refe- 
rindu-se la avîntul care a cuprins 
întreaga masă de salariati, ne-e 
spus i „Mi-a plăcut întotdeauna să 
muncesc, să știu că fac ceva cu fo
los pentru societate, pentru mine 
și pentru ai met Acum, 
ne străduim să realizăm 
și mai bine printr-o 
productivă la un nivel 
superior.

în aceeași Chemare a 
ței extraordinare a organizației de 
partid a municipiului București 
este înscrisă și „reducerea duratei 
de realizare a investițiilor; devan
sarea cu cel puțin un trimestru a 
termenelor de punere in funcțiune

cu toții 
mai mult 
activitate 
caKtativ-

Conferin-

a unui număr de 30 capacități 
producție: ieftinirea costului 
vestițiilor și atingerea in scurt timp 
a parametrilor proiectați".

In această bătălie cu timpul, 
pentru darea Înainte de termen a 
obiectivelor pe care le au de realizat, 
se află angajați și cimentiștii, con
structorii și mentorii de la marele 
Combinat de materiale de con
strucții de la Aleșd. Și angajamen
tele lor prind viață: după ce linia 
a 5-a de ciment a fost pusă în func
țiune înainte de termen, a fost a- 
prins focul și la cuptorul nr. 6. 
Notabil este faptul că atit construc
țiile cît și montajul la ultima linie 
de ciment au fost devansate cu o 
sâptămînă față de ultimul termen 
Stabilit și cu trei luni față de pre
vederile inițiale.

DOU: ÎNSEMNATE depășiri
(Urmare din pag 1)

de 
in-

con- 
în 

lei. 
că 

ma-exploatarea celor trei 
de șlefuit cu bandă, realizate 
acum, la care se 
opt, ce se află în

vor adăuga 
plin proces 
obține eco-
124 000 lei,

vorbit despre eforturile 
ale colectivului de 
raporta sporuri de 
mai mari. „Nu este 
teres să spun că și 
ciei noastre se străduiesc să-și a- 
ducă un aport substanțial la rea
lizarea sarcinilor ce 
colectivului, pentru 
Înainte de termen a

★
Situația realizărilor 

colectivul de muncă de 
teriale de construcții 
chimice Craiova arată 
Iii indicatori sporuri

susținute 
aici pentru a 
producție cit 
lipsit de in- 

membrli aso-

stau in fața 
îndeplinirea 

Cincinalului".

obținute de 
la I.I.L. mâ
ți produse 

la principa- 
superioare

sarcinilor de plan. Le producția 
globală a fost înregistrat, peste 
prevederi un spor valoric de 

3 187 000 lei. iar la producția marfă 
de 3 856 000 lei. De remarcat că 
aceste cifre depășesc cu 38,5 și. 
respectiv, 67.6 Ia sută angajamen
tul asumat în cinstea 
Naționale a partidului 
de a 25-a aniversări a

★
Așadar, angajîndu-se 

pe linia îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan ce le revin, colec
tivele de muncă din județul Dolj 
sînt hotărfte să întimpine istoricele 
evenimente cu noi și importante 
succese.

Conferinței 
și a celei 
Republicii

consecvent

SPORTUL-UN COMPLEX FENOMEN SOCIAL
(Urmare din pag-1)

țiului de astăzi. Dar. veți fi, 
fără îndoială, de acord că el 
poate deveni și mai complet 
dacă ne vom referi la încă un 
aspect al vieții sociale de la 
noi i activitatea de educație fi
zică și sport. Așadar, ce loc 
ocupă ea pe agenda preocupă
rilor dumneavoastră, a Comi
tetului județean de partid ?

— In activitatea șl preocuparea 
organelor locale de partid și de 
stat, sportul se integrează ca un 
complex fenomen social, cu înalte 
valențe umane, ca un instrument 
de formare și educare a tineretu
lui. a constructorilor socialismului 
și comunismului, al celor chemați 
să ducă mai departe măreața o- 
peră de edificare a societății noas
tre noi.

Educația fizică și sportul le pri
vim în conexiune cu dezvoltarea 
producției materiale și spirituale, 
cu formarea și educarea tinerei 
generații, în relație cu contribu
ția pe care ele o aduc, pe toate pla
nurile, la progresul patriei socia
liste.

Desigur, urmărim și sportul dc 
performanță, dar ne preocupă 
mod deosebit caracterul lui
masă Iată de ce, pe agenda Comi
tetului județean de partid, a bi
roului său. a stat în mai multe rîn- 
duri analiza modului în care or
ganele și organizațiile de partid. * a 
si organizațiile obștești se preocu
pă de promovarea în rîndurile ma
selor de oameni ai muncii a 
licării diferitelor discipline spor
tive

Nu este pentru nimeni un secret 
că o activitate multilaterală, bine 
diversificată, nu se poate realiza 
fără o bază tehnică și materială, 
fără o preocupare atentă, în de-

>n 
de

prac-

plină concordanță cu tradițiile te
ritoriului, cu noile nevoi reieșite 
din contactele cu tineretul, din opi
nia exprimată de populație. ~ 
ceea, in ultimii ani. Biroul 
teiului județean de partid, 
telul Executiv al Consiliului 
Iar județean au studiat și au luat 
măsuri ca 
sportive de mari dimensiuni și im
portanță să 
nâtățească, 
tradițiile sportive din această parte 
a țării, in acord cu dezvoltarea eco
nomică ți socială a județului Ga
lați

Prezentul 
comparație 
anul 194* 
stadion de 
locuri, 3 terenuri de volei, un te
ren de baschet, un bazin acoperit, 
un poligon de tir, două săli de gim
nastică in licee Astăzi, numai ora
șul Galați posedă patru mari am
plasamente sportive: două stadi
oane moderne, o arenă de box cu 
3 000 locuri, complexul sportiv al 
Facultății de educație fizică 5 săli 
de gimnastică în licee ; săli de an
trenament pentru gimnastică, 
lupte și box, două complexe pen
tru tenis de cîmp, cu ți te șase te
renuri fiecare 95 Ia sută din te
renurile școlilor sînt bitumînizate 
și amenajate corespunzător pentru 
educație fizică și sport. Există te
renuri și microbaze în toate car
tierele orașului, o cabană nautică 
modernă la asociația sportivă ..An
cora’

Anul frecut, tineretul municiniu- 
lui Galati a primit în dar comple
xul sportiv Dunărea, amplasat în 
imediata vecinătate a stadionului 
cu același nume El se compune 
dintr-o popicărie acoperită, cu pa
tru piste, un bazin olimpic de înot 
și un palat al sporturilor, cu o ca
pacitate de 2 500 locuri. Patinoarul 
artificial, dat în folosință cu doi

De a- 
Comi- 
Comi- 
popu-

patrimoniul bazelor

crească și să se imbu- 
in deplină relație ca

ani în urmă, a împlinit visul gală- 
țenilor, reinnoind tradiția celor 
două sporturi — hocheiul și pati
najul — cunoscute și practicate d® 
tinerii orașului nostru. în trecut, 
in condiții precare.

Evident, sportul gălățean se află 
in plin progres, stimulat fiind, in 
primul rind, de baza materială de 
care am amintit și de preocuparea 
sporită a organelor și organizați
ilor noastre de partid. în viitor, ne 
vom îndrepta serios atenția in di
recția ridicării activității sportive 
de masă din întreprinderi și insti
tuții, de la sate, din școli Si facul-

socialist este grăitor în 
cu trecutul- .Astfel, in 
existau la Galați na 
fotbal cu circa 1000

lăți, în cartiere și cvartale de
blocuri, in toate comunele ți sa-
iele noasire

Una din recentele hotărirî ale
Biroului Comitetului județean de
partid se referă la realizarea in

RINDURI DEN SCRISORILE Dv
• „Deosebit de interesantă 

rubrica dvi „Sportul românesc 
în 40 de sinteze", în care sînt 
prezentate realizările Pe tărim 
sportiv din județele țării. îmi 
puteți spune cite au apărut și la 
ce date?" (Gh. MIHALCEA, 
corn. Tătărani, jud. Prahova). 
Galați (21.1), Caraș Severin (28.1), 
Dolj (4.II), Neamț (11.II), Mureș 
(18.11), Sălaj (2,III). Argeș
(10.111) , Botoșani (22.III), Vîlcea
(29.111) , Harghita (7.IV). Bacău 
(14.IV). Bistrița Năsăud (23.IV), 
Maramureș (28.IV), Suceava (7.V), 
Mehedinți (14.V), Ialomița (21.V), 
Brăila (28.V), Covasna (4 VI). 
Vrancea (11. VI), Alba (18. VI), 
Olt (25.VI), Sibiu (2.VII). Vom 
studia propunerile dv...

• „Propunem excraioveanului 
Angelo Niculescu, următoarea 
înaintare pentru națională! Lu- 
cescu, Oblemenco, Dumitrache, 
Marcu. (UN GRUP DE CRAIO- 
VENI). Nu mai era nevoie să vă 
recomandați. Deși — de ce să 
n-o recunoaștem? formula ar fi 
„interesantă".

• „Marile favorite Dinamo, 
Steaua și Rapid s-au clasat pe 
locuri 
Deci :
' Fără alte amănunte / Capitala-i 
cu „valoarea" / Și provincia-i 
cu... puncte! (ION GHINES- 
CU, corn. Boteni, jud. Argeș). 
Prea merită înțepate „bucureș- 
tenele“ ca să fi scăpat prilejul 
oferit de epigrama dv.

• „în timpul campionatului 
mondial de hochei, desfășurat la 
București, se instalase Ia pati
noarul „23 August" un chioșc la 
care se vindeau sacoșe de plastic 
cu emblema C.M. De ce nu se 
fac asemenea sacoșe — cu divei*- 
se embleme — și cu, alte pri
lejuri. S-ar cumpăra’*' (FLORIN 
DUMITRU, corn. Limpeziș). Noi

toaie comunele și satele din județ 
— pe baza unor planuri bine con
turate — a unor complexe spor
tive care să asigure, intr-nn anu
mit cadru de dotare tehnică, posi
bilitatea practicării de către tinerii 
din mediul rural a sportului pre
ferat

Există, insă, suficiente rezerve 
nefolosite în multe ramuri de 
sport, avem încă un număr mare 
de tineri care stau în afara sta
dioanelor și a 
sport Ne preocupă 
tivă a copiilor și 
școli, din unitățile 
tiv, din cluburi și 
ența pe care procesul 
educativ o are asupra 
mai bune în muncă, a 
Și călirii tineretului.

în concluzie, putem 
avem condiții ca sportul 
manță gălățean să se integreze și 
mai puternic în aria sportului na
țional. Pentru aceasta, toate efor
turile noastre vor fi canalizate că
tre îmbunătățirea procesului de in
struire in cluburi și asociații, creș
terea exigenței în selecție, ridica
rea nivelului profesional al antre
norilor, îmbunătățirea sistemului 
competițional local.

Acestea sînt doar 
obiectivele sportive 
Biroul Comitetului 
partid le are pe agenda 
lucru.

terenurilor de 
activitatea spor- 
Juniorilor din 

cu profil spor- 
asociații, inlîu- 

instructiv- 
integrării 

fortificării

spune că 
de perfor-

cîteva dintre 
mari pe care 
județean de

SYRACUSA, 7 
(prin telefon). In 
cea de a doua zi 
a marelui con- 

; de înot, sporti-
Slavic a avut o 
clasîndu-se pe 

de 200 m liber

curs internațional 
vul român Marian 
evoluție meritorie 
locul II în proba 
cu 2:00,2, cifră aflată la 0,7 sec. 
de recordul național. Ceilalți îno
tători români, deși s-au clasat în 
primele șase locuri, au avut evo
luții mai slabe. Rezultate tehnice :

1 500 m liber (b) : Finocchiaro 
(Italia) 17:00,1 — record, Wojta- 
kaitis (Polonia) 17:03,9 — record ;

modeste în campionat. 
„Iată care-i constatarea

v-am publicat propunerea. Poate 
află și comerțul de ea...

• „în urmă cu vreo 8 ani, în 
comuna noastră era un teren de 
fotbal. Acum însă nimeni nu se 
interesează de refacerea lui, deși 
multi tineri ar dori acest lu
cru..." (CORNEL DArABUȚ. 
corn. Cărând, jud. Arad). Ni se 
pare simplu. Aveți echipament, 
mingi, entuziasm, tineri... Rămîne 
doar să porniți fa treabă.

• „La Arad, mergînd la un 
meci a.1 echipei U.T.A., mi s-a vîn- 
dut la casă și un bilet de tombolă. 
Așa că acum am două, întrucît 
mi se mai oferise unul, la fel 
de „benevol", la întreprinderea 
unde lucrez. îmi place mie tom
bola, dar nici așa" (I. BARBU, 
str. A. Vlaicu 101, Arad). Curat, 
murdar....

Modesto FERRARINI

BUCUREȘTENI
Pe terenurile de la Ghencea ale 

clubului Steaua au început campio
natele de juniori ale municipiului 
București. Printre favoriți se află 
Călin Ionescu (Dinamo), Cristian 
Fețeanu (Cutezătorii), Mihaela Du- 
mitriu (Steaua) și Mariana Hagiu 
(Dinamo) la cat. 15—16 ani, Costel 
Curcă (Progresul), Florin Manea 
(Dinamo) și Florența Ml hai (Dina
mo) La cat. 17—18 ani, Dinamovis- 
tele Virginia Ruzici și Mariana Si- 
mionescu nu participă deoarece fac 
deplasarea la Budapesta pentru a 
susține faza de zonă, în campania 
echipei Ungariei, în cadrul cupei 
„Annie Soisbault".

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate !

Juniori, cat. 17—18 ani, turul II: 
C. Ionescu (Dinamo) — R. Turburi 
(S.S.2) 10—8, 6—4; C. Curcă (Pro
gresul) — M. Florescu (Cutezătorii) 
6—1, 6—1; M. Tăbăraș (Progresul) 
— V. Atanasiu (Progresul) 6—0, 
6—0; Ion Liviu (Steaua) — S. Po
pescu (Cutezătorii) 6—4, 6—1; A. 
Bădin (Dinamo) — D. Mîrza (Pro
gresul) 6—3, 6—2; I. Russen (Pro
gresul) — V. Hagiu (Dinamo) 6—4, 
6—1: FL Manea (Dinamo) — S. Zan- 
cu (Cutezătorii) 6—1, 6—2. Cat. 
15—16 ani, turul II: C. Ionescu (Di
namo) — M. Turcu (S.S.2) 6—0. 
6—0; P. Pozdoc (Progresul) — C. 
Stănciulescu (Dinamo) 6—1, 8—6; 
Cr. Fețeanu (Cutezătorii) — M. Ci- 
cală (Steaua) 6—1, 7—5.

Jur! >are : Mariana Hagiu (Di
namo) — Cristina Bădin (Dinamo) 
8—6, 6—1; Simona Nunweîller (Pro
gresul! — Cornelia Dragoș (Cute
zătorii) 6—1, 6—1.

întrecerile continuă azi între o- 
rele 8,30—12,30 și 15.30—19.30.

S. IONESCU

află în marș 
internaționale. 

Un drum greu, plin de stavile dar cred că este 
suficient de bine pregătită spre a-l aborda cu 
succes. In sfîrșit, după mult timp de căutări, pu
tem afirma acum că orice rezultat ne este la in- 
demînă. Desigur, pentru a trece cu mai multă 
facilitate aceste obstacole — și in primul rind pe 
cele din Franța, de la calificări — sintem con- 
știenți că trebuie să ne sporim eforturile în a- 
ceastă ultimă fază a pregătirilor. Ceea ce consi-

der că poate face din echipa noastră o forță și 
totodată o nouă surpriză in lumea voleiului mas
culin este maxima noastră concentrare in acest 

. sezon decisiv pentru consacrarea voleiului româ
nesc. Și, văzînd dorința arzătoare a tuturor co
legilor mei, voința lor fermă de a urca pe po
dium pentru a primi medalii olimpice, nădăj
duiesc ca echipa noastră națională să înlăture 
dificultățile din cale. In ceea ce mă privește, voi 
încerca din nou să mă prezint și în competițiile 
olimpice la nivelul maxim dl posibilităților mele“.ceastă ultimă fază a pregătirilor. Ceea

S-a născut la 8 iulie 1945 la Odorhel. A început să prac
tice voleiul din 1960 la Școala profesională „Energia" din 
Sibiu, sub îndrumarea profesorului Vasilea Ceahlan. In 
1961 a fost selecționat în lotul național de juniori. Un an 
mai tîrziu, îșl face debutul în Divizia A, la Tractorul Brașov, 
și în lotul de tineret al țării. In același an trece la Steaua 
(antrenor N. Tărchilă). Din 1965, Ia conducerea acestei echipe 
vine fostul său antrenor brașovean Tănase Tănase, cu care 
Steaua (Bartha fiind un jucător de bază) avea să cîștige de 
cinci ori titlul național. Din 1965 (după ce participă la cam
pionatul european de tineret), face parte din reprezentativa 
națională de seniori. Cu aceasta a participat la campionatele 
europene din 1967 (Turcia), „Cupa mondială" (1969), campio
natul mondial (1970) și campionatele europene de anul trecut 
din Italia. De asemenea a ajuns cu Steaua, al cărei căpitan 
este în prezent, o dată în semifinala și o dată în finala 
C.C.E.. Bartha este trăgător secund în reprezentativa 
României, are 1.86 m și este student în anul III, la cursul 
fără frecvență, al I.E.F.S. Este maestru al sportului din 
1969.

Cine a urmărit cu maximă atenție evoluția formației 
României la cea mai recentă mare competiție, campionatul 
european, nu se poate să nu fi observat că în sextetul 
nostru de bază jucătorul cel mai eficace a fost Bartha. 
Deși nu a impresionat prin acțiuni de efect, care sar mai 
repede în ochii publicului și chiar ai specialiștilor, „Puiu“ 
a fost eroul celor mai grele meciuri.

Sportul în vizită la...

CEI TREI DINTR-O BARCA GONG!

bilă". Ei muncesc la fel ca noi. 
Atunci, de unde noblețea ? E ade
vărat, însă, că „academicul" nostru 
e parcă mai exact. Aici, la noi, 
dacă intră un fir de nisip în un- 
soarea vislei, totul se dă peste cap

— Cum îți poți da seama ?
— Foarte simplu. Te uiți la pupa 

bărcii, unde e aripioara cîrmei. Și 
dacă apa tresare, nu mai mult de
cît la undiță, atunci înseamnă că 
e

Snagov— Ponton arhiplin... Ploaie 
măruntă. Prelate peste șalupele că* 
pitanilor de galeră. Cîteva din ele. 
în mijlocul lacului, pornesc în urma 
schifuriior Și caiacelor, asmuțind 
mușchii vîșlașiior. cu fluierul, cu 
demarajul motorului și cu acest chi
nuitor port-voce.

Moment de odihnă. îl întreb pe 
Ștefan Tudor :

— Ce mai e nou cu barca voastră, 
campioana mondială ?

Tudor zimbește obosit:
— Au pus-o francezii într-un mu

zeu. sub sticlă. Ca automobilele 
câștigătoare la Le Mans.

★
Povestea celor trei dintr-o barcă 

o cunoașteți. în>-o zi de sfîrșit de 
august, acum doi ani, au plecat 
spre Canada, la Santa Cathatrina. 
Acolo nu-i cunoștea 
meni. Francezii le-au 
barcă. Și cei trei au 
pioni mondiali. Cînd 
tea, acasă, n-a vrut
meni. S-â cerut o confirmare. Și-a 
venit și confirmarea. France Presse 
învățase să scrie corect numele 
necunoscute ale lui Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura și Gheorghe Gheor
ghiu.

— Ce ți-ai zis. Petre, cînd ai de
venit campion mondial ?

— Nu prea mi-am dat seama cît 
valorează acest titlu.

— Acum știi ?
— Știu mai de mult. A fost des

tul să treacă 100 de ziie, pentru ca 
toți să ne uite. în clasamentul celor 
mai buni sportivi ai anului 1970 
nu ne aflăm pe 
Asta-i tot.

ceva care nu merge.
★

— Lucrați mult. Petre ?
— Dacă am fi plecat spre Pă

durea Neagră, cu schiful. pe Du
năre. cînd au înverzit copacii Sna- 
govului. am fi fost acum dincolo 
de Viena. deși curentul e tare iute. 
Da, lucrăm mult... Eduard, cîrmaciul 
poate să vă spună. Nu știu dacă a 
trecut o zi fără 25 de km...

— Apropo, de ce a venit Lavren
schi în locul lui Gheorghiu, Ia cîr- 
mă ?

— S-a cam îngrășat Gheorghiu. 
A ajuns la 52 de kg.

— Si cît ar trebui să aibă ?
— 50. Ca la cai. Dacă pui 2 

în plus, pierzi cu o ltingime.
— Doar asta e cauza despăr

țirii ?
— Acum... ca să fim drepți... n-ar 

fi numai asta. Aici, în barcă, dacă 
nu resp:ri laolaltă, ca ceasul, 
strică jucăria. Și Gheorghiu a 
rărit-o cu respirația, fiind 
vins că el conduce barca

★
Mă uit la cei trei dintr-o barcă.

kg

aproape ni- 
imprumuta: o 
devenit cam- 
a venit ves- 

să creadă ni-

se 
cam 
con-

Ciudată adunai-e. Petre Ceapura e 
pescar de la Jurilovca. Ștefan Tu
dor e sticlar din Ploiești. 
Lavrenschi, cîrmaciul, e 
din Timișoara.

Petre e un uriaș de 
100 kg. Pare un luptător 
trînul circ al 
deși la fel de 
mult stil. Mica 
dă o alură de 
sfîrșit, Lavrenschi. cu fața lui roșie 
și cu părul blond, căzut, coboară 
parcă din cabina unui remorcher 
norvegian în drum spre Lofote.

...Lavrenschi, cel timid, devine 
brusc un tiran. Cei doi grei se în
dreaptă. la 
obosită, care 
la soare. Cu 
dică schitul 
pornesc în clasicul ritual la capă
tul căruia se va produce lansarea.

Lavrenschi e acum în barcă. 
Uriașul Ceapura pune piciorul său 
greu. Am impresia că voi asista 
la o cufundare. (Cu o jumătate de 
oră în urmă am făcut o baie ne
așteptată. cedînd, din naivitate, 
îndemnului de a intra într-un 
schif). Dar barca tresare ușor, abia 
înfiorată. Cei trei pornesc la drum...

în istoria canotajului olimpic ro
mânesc figurează un singur punct 
olimpic, adică un loc șase la Roma. 
Cei trei dintr-o barcă speră să de
pășească această normă cu 400. 500 
sau — cine știe ? — cu 700 la sută...

Eduard 
tîmplar

aproape 
din bâ-

Tudor. 
mai

lui Zaikin. 
voinic, are 
lui mustăcioară îi 
sabrer francez. în

comandă, spre barca 
se odihnește cu burta 
mișcări precise, ei ri- 
deasupra capului și

loan CH1RILA
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CISPUTE

primele 10 locuri.

★
spune despre ca-— Ce-mi poți 

notaj, Tudore ?
— Că ar fi tare frumos dacă nu 

ar fi atît de greu.
— Ești de acord cu cei care 

spun că „academicul" e o ramură 
mai nobilă decît caiacul și ca- 
noea ?

— E prea mult spus „mai no-

MARIAN SLAVIC

Campionatul republican (etapa

STRINSE IN PRIMELE ÎNTRECERI
laCRAIOVA, 7 (prin telefon de 

corespondentul nostru).
Pe baza hipică din „Parcul popo

rului" au început întrecerile primei 
etape a campionatului de călărie 
la care participă sportivi de la clu
burile Și asociațiile Steaua. Dinamo 
Centrul de călărie București, Petro
lul Ploiești, C.S.M. Sibiu, C.S.M.. 
Iași. „Mondial" Lugoj, „Timiș1 
vin, Recolta Mangalia și 
Craiova.

O luptă strînsă s-a dat 
cucerirea locului întîi, la 
cursul complet. După epuizarea

PE LOCUL II ÎN PROBA DE 200 m
(2:00.2) DE LA SYRACUSA

I)

trei probe obligatorii (dresaj, 
obstacole) victoria a revenit

Iz-
Rovine

pentru
con-

LIBER

Faitlova (Ceho- 
record. Thome: 
record,.. A. Gro- 
spate (b) : Nistri

200 m delfin (0: 
slovacia) 2:27,7 — 
(Elveția) 2:30,7 — 
za 2:32,7 ; 200 m 
(Italia) 2:13,4, N. Miloș (Iugoslavia)

2:13,3 — record ; 800 m liber : No
vella Calligaris (Italia) 9:17,3; 1 50v 
m liber (f) : hr. Calligaris 17:29.3 
— record european ; 200 m delfin 
(b) : Castagna (Italia) 2:11,9. Tozzi 
(Italia) 
200 m 
2:32,5, 
2:32,7 ;

2:14,7.... 5. E. Aimer 2:16,8: 
spate (f): Niessner (Elveția) 
Vejrazkova (Cehoslovacia) 
200 m liber (b): Steinbach

2:00,2,
100 m

(R.F.G.) 1:59,5, 2. M. Slavic 
3. Pangaro (Italia) 2:02,0 ; 
liber (f) : Steinbach (R.F.G.) 62.6, 
Beckmann (R.F.G.) 63,0 ; IOC m
bras (b): Mingione (Italia) 69,4 — 
record, Konneker (R.F.G.) 70,9 ; 100 
m bras (O: Ruegg (
— record, Markova 
1:18,3 ; 400 m mixt 
(Cehoslovacia) 5,18,8 - 
rozzi (Italia) 5:30,4 ;
(b): Steinbach (R.F.G.) 2:16,2, Ma- 
rugo (Italia) 2:17,4.... 6. D. Wetter
neck 2:19,4.

(Elveția) 1:17,7 
(Cehoslavacia) 

(f): Slavickova 
— record. Mo- 

; 200 m mixt

celor 
cros, 
călărețului sibian Dumitru Roșea 
care, concurînd cu calul Sarai. a 
obținut — 13 p.. Pe locul următor 
s-a clasat Simion Marian (Dinamo) 
cu Vinicius, care a acumulat — 
22.6 p, cea de a treia poziție fiind 
ocupată de Râul Petre (C.S.M. 
Iași) cu Glorios — 76 p. în conti
nuarea întrecerilor din campionat 
s-a desfășurat proba de dresaj (ju
niori). Ion 
Rubin a 
progresiei, 
săi acorde
permis să acumuleze 354 p și să se 
claseze pe primul loc. O frumoasă 
comportare 'au avut-o și Norica 
Petric („Mondial" Lugoj) cu Diade
ma și Marius Burtea (C.S.M. Si
biu) cu Sena, care au fost cotați 
cu 318 p și, respectiv, 298 p, ocu- 
pînd, în ordine, următoarele două 
locuri în clasament.

Cu interes au fost 
evoluțiile specialiștilor 
înscriși la categoria 
mai bine s-a comportat V. Postel- 
nicu (Recolta Mangalia) cu Ado
nis care, cu 329 p. și-a depășit ad
versarii, clasîndu-se întîiul. El a 
fost urmat de Vasile Tudor (Steaua) 
cu Brad: 316 p și Horst Hirsch 
(C.S.M Sibiu) cu Jucu : 308 p.

întrecerile continuă.

Bădulescu (Petrolul) cu 
executat corect figurile 
determinînd pe arbitri 
note bune, ceea ce i-a

urmărite Si 
în dresaj, 

ușoară. Cel

T. COSTIN

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES - 9 RJLIE 1972
ATRIBUIE

• Noul campion amator al Fran
ței la categoria grea este polinezia- 
nul Maco Nena. Victoria sa asu
pra lui Alain Victor, deținătorul 
titlului din 1965, a fost surpriza fi
nalelor campionatelor naționale ale 
Franței, disputate ia Rouen. Din 
păcate — menționează presa fran
ceză — tahitianul este în vîrstă de 
31 de ani și posedă un gabarit nu 
tocmai fericit pentru un greu (1.71 
m la 87 kg). Dintre ceilalți noi cam
pioni s-au distins, ca de obicei, 
Aldo Cosentino și Rabah Khaloufi, 
singurele speranțe franceze pentru 
Olimpiadă.

• Colegul și distinsul nostru co
laborator italian Giuliano Orlando, 
redactor al 
fost recent 
de aur“ pe 
merituoși 
sportului amator.

revistei „Boxe-Ring“, a 
onorat cu trofeul „Pana 
1971, decernat celor mai 
ziariști susținători ai

• Noii campioni de box ai R.F.G. 
sînt, în ordinea categoriilor: Pichl, 
Freistadt, Weller, Prause, Hess, Pu- 
zicha, Meyer, Kottysch Jarmer, 
Hornig și Hussing.

loc la Texas 
din Fort

• Ultimul test de selecție pentru 
Jocurile Olimpice ale boxerilor a- 
mericani va avea 
Christian University 
Worth, în zilele de 19—22 iulie. Sînt
calificați pentru acest test campio
nii naționali (printre care: Bobby 
Lee Hunter — muscă, Hernando 
Molyneaux — semigrea și Nik Wells 
— grea), precum și cîștigătorii tur
neului tradițional dotat cu „Mănu
șa de aur" (printre care : Greg Le
wis — muscă, Jesse Valdez — se- 
mimijlocie, Marvin Johnson — mij
locie și Duane Bobick — grea). 
Dintre aceștia, Greg Lewis este în
vinsul lui Gruiescu, Molyneaux — 
învinsul lui Stump, iar Marvin 
Johnson — învingătorul lui Năstac 
și Bobick— al lui Alexe.

• La 11 iulie, la Londra, se va 
disputa meciul de box dintre echi
pele Angliei și Franței.

• Campionii Iugoslaviei pe anul 
1972 sînt, în ordinea categoriilor : 
Petrovici. Tot. Milosavljevici, Ja- 
kiei, Vujin, Veselinovici, Dzakula, 
Belici, Vujkovici, Parlov și Vuku- 
sici.

LOTO-PRONCSPOST
• Tragerea excepțională Pronoexpres 

din 9 iulie a.c. va avea loc la București, 
miine, duminică, la Clubul Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu Începere 
de la ora 18.30. Tragerea va ti radiodifu
zată. iar panoul cu rezultate va fi tele
vizat în cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 7 IULIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII : 1 059 059 
lei din care 123 765 lei ■ REPORT. Extra
gerea I : 74 21 73 45 60 39 76 8 80.

FOND DE PREMII : 454 192 
18 342 lei REPORT CAT. 1. 
a n-a : 49 31 23 59 50 46 62.

FOND DE PREMII : 604 867 
105 423 lei REPORT CAT A.

lei din care
Extragerea

lei din care

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel : în Capitală In- 
cepînd de sîmbătă 15 iulie pină la 21 
august 1972 inclusiv ; tn tară începînd de 
aproximativ marți 18 iulie pînă la 21 
august 1972 inclusiv.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

BANI AUTOTURISME Șl EXCURSII
în U.R.S.S. și la PARIS

Participarea se (ace pe variante de 3, 6 și 15
ia toate extragerile

lei. Variantele de
cu șanse mari de

15 lei dan dreptul de participare 
ciștig

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!



for. 7109

s-a încheiat și sezonul 
1971—72. Și acum — va-

5- STEAGUL ROȘU: UN CAMPIONAT BUN
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0 PROPUNERE: RESTRUCTURAREA
CALENDARULUI COMPETIȚIONAL

<•:

*>?:• z z P3 z

scorul este„Stimați ascultători,
2—1 in favoarea brașovenilor, care 
păstrează în continuare inițiativa. 
Pătrundere Ghergheli (min. 67), 
șut, gol, 3—1... Lovitură liberă exe
cutată impecabil de Pesearu 
(min. 80) și gol 1 ... Florescu 
(min. 84) pecetluiește scorul parti
dei la 5—1... Recital brașovean™ 
Final excelent de sezon al echipei 
Steagul roșu".

O ultimă victorie cu 2—0, la Bra
șov, în dauna ceferiștilor clujeni, 
și echipa Steagul roșu încheie e- 
diția campionatului 1971—1972 cu 
o comportare bună.

...1 iulie 1971. La sediul clubului, 
antrenorul de pînă atunci Valen
tin Stănescu, îi transmitea ștafeta 
lui Nicolae Proca, cel care avea să-1 
urmeze la conducerea tehnică. De 
23 de ani, jucător, apoi antrenor, 
în cadrul clubului de la Poalele 
Tîmpei, N. Proca a 
încredere, dar și cu 
echipei. Antrenor și 
propus să ocupe la 
pionatului un loc în 
tate a clasamentului.
pot declara satisfăcuti cu rezulta
tele obținute.
-forjarea performanței a început 

odată cu perioada pregătitoare 
din vara anului trecut. Brașovenii 
au inaugurat bătălia celor 30 de 
meciuri cu strădania unui alergător 
de cursă lungă, pășind cu încre
dere și hotărîre în noul sezon ofi
cial.

încă de la primele antrenamente, 
cunoscînd perfect posibilitățile dar 
si slăbiciunile jucătorilor, antre
norul N. Proca — omul care a 
încărunțit la Steagul roșu — a al
cătuit un program de instruire 
din cuprinsul căruia n-au lipsit mij
loacele care serveau cel mai bine, 
realizării ideii de joc preconizată. 
La început, atenția a fost îndrep
tată spre acumularea unui poten
tial fizic care să asigure jucăto-

preluat 
emoție i 
jucători 
sfîrsitul
prima ; 
Astăzi

cu 
cîrma 
și-au 
cam- 

jumă- 
ei se

SÎMBATA
ATLETISM i Stadionul Re- 

publioii, de Ia ora 15,301 
Campionatele internaționale 
ale României și finalele cam
pionatelor republicane de se
niori.

•»

rilor — pe toată durata campio
natului — o ridicată capacitate de 
efort, pe fondul căreia să poată fi 
stabiliți apoi șî ceilalți factori ai 
antrenamentului (tehnic, tactic, 
psihic). O dată atinși parametrii 
capacității de efort, s-a lucrat in
tens în vederea îmbunătățirii jo-

• JUCĂTORII FOLOSIȚI : Ada.~.a- 
che (3® Jocuri), ivfciescu (30). Cadar 
(3#). Jenei (28). Oltesnu (12). Gyjrfi 
(28), Pescaru (TI). Ghergheli (25). 
Zoținca (22). Balint (11). Fiocescu 
(16), Rusu (15). Necula (15), Drăgoi 
(12). Cojocaru (8). Șerbănoiu (8). An- 
ghelini (8). Furnică (Si. Pavlovici (3). 
Pâltlmțan (1). Ca von; (1).

• JUCĂTORII CU CEL MAI BUN 
RANDAMENT: Acarr.ache. Olteer.j. 
Pescaru. Gyftrr.. Balmt
• GOLGETERUL ECHIPEI : Pesca

ru (12 goluri)
• ABATERI DISCIPLINARE: Flo

rescu (suspendat o etapă). Furnică 
(mustrare). Florescu si Jenei (sanc
ționați la nivelul clubului).
• CELE MAI BUNE JOCURI : 5—C 

cu Petrolul (acasă): 5—1 cu Rapid 
(acasă și In deplasare); 2—0 cu F.C. 
Argeș (deplasare): 2—0 cu S.C. Ba
cău (deplasare): 2—1 cu Dinamo (aca
să) : o-o cu Steaua (deplasare).

• CELE MAI SLABE JOCURI : 0—1 
cu U.T.A. (acasă); «—1 cu Universi
tatea Craiova (acasă). 0—0 cu Poli
tehnica Iași (acasă).
• PUNCTE PIERDUTE ACASA: ' 

(cu U.T.A. — 2; „U“ Cluj — 1 ; Uni
versitatea Craiova — 2: Steaua — 1; 
Politehnica Iași — 1).

• PUNCTE ACUMULATE IN DE
PLASARE : 11 (cu Dinamo. Crișul. 
C.F.R. Ciul. Steaua. Petrolul — cite 
un punct ; cu F.C. Argeș, S.C. Bacău. 
Rapid — cite două).

cului în ambele faze, de atac și a- 
părare, fără ca dinamica să aibă 
de suferit. Accentul a fost pus pe 
mărirea zonei de acțiune a jucă
torilor. prin abandonarea ideei 
menținerii posturilor fixe. N-a fost 
neglijată nici latura psihologică. 
S-a căutat eliminarea șocurilor pro
duse după unele eșecuri, în sen
sul ridicării moralului, și a tra
tării cu seriozitate a 
Ciurilor și a tuturor 
indiferent de valoarea 
du-se intr-un climat
tr-o deplină concordanță a tutu
ror factorilor, a fost asigurat bunul 
mers al întregului angrenaj (club 
— secție — antrenor — jucători), 
componenții lotului au răspuns po
zitiv solicitărilor la efort și au 
intrat în campionat bine pregătiți. 
Aceasta este explicația rolului im
portant jucat de Steagul roșu în

tuturor me- 
adversarilor, 
lor. Lucrîn- 
sănâtos, în-

DUMINICA
ATLETISM i Stadionul Re

publicii, de la ora 15,30 : 
Campionatele internaționale 
ale României și finalele cam
pionatelor republicane de se
niori.

FOTBAL : Stadionul Poli
tehnica, ora 10 ; I.T.A. Paș
cani — Petrolul Moinești

ABATORUL-SLLfCTIONATA
ORAȘULUI RUSSE

Mîine, de la ora 10, terenul Fla
căra roșie va găzdui meciul inter
național
Abatorul (campionatul municipal, 
categoria Onoare) și Selecționata 
orașului

amical dintre echipele

Russe.

campionat, din prima etapă (3—0 
cu Petrolul) pînă în utima (2—0 cu 
C.F.R. Cluj), situîndu-se în perma
nență printre formațiile din plu
tonul fruntaș al clasamentului.

Succesele echipei Steagul roșu 
se datoresc, în principal unității 
morale și maturității tactice. Bra
șovenii au acționat sobru si echi
librat în apărare, acolo unde con
stanța portarului Adamache, a dat 
încredere și a mobilizat întreaga 
echipă. Linia mediană, alcătuită în 
genere din trei jucători tehnici 
(Pescaru, Cadar, Ghergheli) a a- 
vut o capacitate de organizare su
perioară la mijlocul terenului. Un 
merit important îi revine ]ui Pes
caru (jucător foarte dotat care — 
în funcție de situație — a „ur
cat* sau „coborît" în atac sau a- 
părare. Astfel, jucătorul nr. 1 al 
brașovenilor este și golgeterul e-

chipei, avînd la activ 12 goluri în
scrise. Pe posturile din atac s-au 
perindat foarte mulți jucători, în 
speranța găsirii celei mai eficace 
formule. Un aport deosebit în a- 
cest compartiment și-a adus extre
ma stingă Gyorfi, jucător specific 
de contraatac, care a dat multă bă
taie de cap apărătorilor adverși 
și a apropiat, oarecum, 
comportării liniei 
ceea a celorlalte 
mente.

Făcînd bilanțul 
chipei Steagul roșu, observăm că 
față de posibilitățile limitate (nu
meric și valoric) antrenorul N. 
Proca și jucătorii săi se pot de
clara mulțumiți de comportarea a- 
vută în campionatul recent în
cheiat.

valoarea 
ofensive de a- 
două comparti-

activității e-

LOCUI.

Gheorghe NERTFA

Așadar, 
fotbalistic 
canța ! Dar ca în fiecare an, va
canța de vară a fotbaliștilor noș
tri, cu toate că recenta hotărîre a 
F.R.F. o delimitează precis și obli
gatoriu, este foarte scurtă. Pentru 
că, anul acesta, de pildă, la 20 au
gust este prevăzută prima etapă a 
noului campionat. Deci, mai puțin 
de două luni între ultima și prima 
lovitură de balon, între vechea și 
proaspăta stagiune fotbalistică.

Ce să facă un antrenor cu cele 
55 de zile la dispoziție (în cazul 
în care echipa sa nu e finalistă a 
„Cupei României" ; în caz contrar 
numărul de zile se reduce la 48) ? 
Jucătorii au dreptul la vacanță (21 
de zile) ; dar pregătirile pentru 
noul sezon, care prevede pentru 
multe echipe obligații internațio
nale importante ? în plus, în aces
te 55 (sau 48) de zile se plămădeș
te întreg campionatul viitor, se 
gîndește Iotul și condițiile de lucru 
pentru cele trei sute și ceva 
zile ce urmează. De 
în fiecare an, mulți 
intra nerefăcuți pe 
în noua competiție, 
care se bănuiesc.

Și atunci ?
Și atunci propunem F.R.F. rea

șezarea organizării generale a ca
lendarului competițional, în special 
la nivelul primei divizii, calendar 
care trebuie stabilit în funcție de 
competițiile europene, 
vele pe 
fotbalul 
trebuie 
să vină 
tre și nu invers.

După cum se știe, competițiile 
europene intercluburi nu țin sea
ma de climă. Ele se desfășoară și 
cînd la noi este vacanță de iarnă, 
și nu de puține ori echipele ro
mânești de dub, atunci cînd au 
urcat mai sus pe scara cupelor 
continentale, în optimile de finală 
sau în sferturi, au pierdut nu atît 
datorită diferențelor de valoare, ci 
mai mult din cauza diferențelor de 
pregătire existente în momentul 
meciurilor. Exemple sînt. Să ne 
amintim pe cele mai vechi — par
tidele de la Brașov, dintre Steagul 
roșu și Espanol Barcelona, dar să

de 
aceea, ca mai 
jucători vor 
de-a întregul 
cu urmările

de obiecti- 
care Ie are față de ele 
nostru. Calendarul intern 

modelat în așa fel încît 
în ajutorul echipelor noas-

AGENDA ESTIVALA Restanță In campionatul
NEOFICIALE. Nici o cerere (cu 

acte în regulă) de transfer n-a fost 
înregistrată, ieri, la sectorul spe
cial al F. R. Fotbal. Ne-am mulțu
mit, așadar, cu doleanțe... verbale. 
Pavlovici, de pildă, fostul jucător, 
de un... sezon al Steagului roșu, se 
află în așteptarea dezlegării pen
tru a vedea încotro se îndreaptă. 
„S-ar putea ca în campionatul vi
itor să îmbrac tricoul Jiului", ne 
spunea el.

AU RAMAS DOAR DOI. Gra
ma, fundașul Progresului, afișa o 
mină tristă, ieri, pe culoarele fe-

derației. Motivul ? Ni l-a mărtu
risit el : 
și cu 
mas 
Care

Ce
lipsei
unele

.Dintre titulari, numai eu 
Adrian Constantinescu am ră- 
credincioși echipei. Restul ? 
încotro.“
altă dovadă mai grăitoare a 

de forță, de soliditate la 
dintre cluburile noastre ?

DE-ALE 
„Caut o echipă 
spunea, ieri 
Coidum. fostul 
Universității Craiova și al 
lui. Aviz... amatorilor !

ANTRENORÎLOR. 
de divizie 

dimineață, 
antrenor al

A“, ne 
Ștefan 
Jiului, 
Crișu-

de tineret-rezerve

Joi după-amiază, pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, a 
avut loc partida restantă, din ca
drul campionatului de tineret-re
zerve, dintre echipele Dinamo și 
F. C. Argeș. Au cîștigat bucurește- 
nii cu 2—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Doru Popescu și Petre 
Victor.

PUNCT FINAL MÎINE, IN BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
• Gloria Buzău-Flacăra Moreni, Metalul Drobeta Tr. Severin-lndependența Sibiu 
și Metrom Brașov — Industria sirmei Cimpia Turzii —toate trei partide decisive

Stagiunea fotbalistică se încheie, 
propriu-zis. mîine la prinz. Adică, 
după ultima etapă a barajului pen
tru Divizia B. Mîine, la Ploiești, 
Rm. Vîlcea și Hunedoara, de la 
orele 10, șase echipe vor visa la 
scena secundă a țârii, dar numai 
trei dintre ele vor uda gazonul cu 
lacrimi de fericire. Celelalte trei 
vor plînge de tristețe... E greu de 
anticipat care vor fi cele trei echi-

„OUL LUI COLUMB"
Vă rog (nu) zîmbiți ! Cel mai ele

mentar act al vieții, cel cu care de
butează ea din prima clipă și se ma
nifestă neobosit pînă la obștescul 
sfîrșit, respirația, este neglijat crunt 
și nebăgat în seamă de imensa ma- 
țl^ritate a cetățenilor de 
tele.

Și cît de importantă 
echilibrul nostru fizic și 
noașterea și dirijarea 
Se pare că în antichitate, strămoșii 
noștri (care în orice caz aveau timp 
măi mult pentru meditație) acordau 
o atenție deosebită modului cum 
respiră, creînd chiar și precepte în 
această direcție. De pildă cu 4 000 de 
ani înainte, în India una din învă
țăminte Yoga-ei era Hata-Yoga, a- 
dică arta de a-ți cunoaște și stăpîni 
mușchii, de a te relaxa total și de 
a respira controlat. Dar așa cum 
străvechea acupunctură chineză a 
fost ignorată, necunoscută sau gre
șit interpretată de medicina europea
nă secole de-a rîndul, tot așa, încă 
și astăzi, numai* la pronunțarea cu
vintelor Yoga. Hata-Yoga sau altele 
similare, acestea ni se par învăluite 
in mister, izvorîte din cine știe ce 
legende mistice, născute pe undeva 
pe la poalele Himalaiei.

Este drept că în această problemă 
in ultimii ani se încearcă tot mai 
insistent să se fundamenteze științi
fic, ceea ce practica empirică a oa
menilor a creat cu mii de ani îna
inte de apariția civilizației europene.

Dar, fiindcă nu am de gînd să 
pledez pentru aceste practici, care 
mărturisesc că îmi sînt în mare mă
sură și mie străine, am să mă limi
tez la subiectul meu simplu, ca oul 
lui Columb, RELAXAREA ȘI RES- 
PIRATIA.

Nefiind un original, voi afirma și 
eu, la fel ca mulți alții, că viața o- 
mului contemporan este deosebit de 
agitată, cu un mare consum de ener
gie (din ce în ce mai puțin fizică ȘÎ 
tot mai mult nervoasă) și supusă în 
plus unui „agresor" deosebit de pe
riculos (poluarea, în toate varian
tele ei) Acest fapt a condus în ul
timii ani, după cum se știe, la in
tervenții energice, atît ale unor gu
verne cît și ale unor organisme in
ternaționale, dintre care cea mai 
semnificativă ni se pare reuniunea 
desfășurată recent sub egida O.N.U., 
la Stockholm.

În aceste condiții, apelurile la re
ducerea surselor de poluare, la miș
care în aer liber în formele ei cele 
tnai simple (excursii, mersul pe jos 
sau pe bicicletă etc.) sînt tot mai 
iiimeroase și mai vehemente. Mă a- 
lâtur lor. fiindcă ele reprezintă un 
mesaj pentru sănătate și longevitate 
si adaug că putem face mult mai 
mult pentru organismul nostru, pen-

toate vîrs-

este pentru 
psihic cu- 

respirației !

Iru sănătate, chiar și în timpul ore
lor de lucru sau in drumul cotidian 
casă-serviciu-casă (pe care firește 
J-ara dori la cit mai mulți, indife
rent de vîrstă. să fie pe jos). De 
altfel această problemă a constituit 
recent în Franța obiectul unui con
gres medical intitulat -Mersul si să
nătatea", la care profesorul Plas a 
arătat, că „mersul permite să se 
consume mai mult oxigen : 5 litri pe 
minut în loc de 200 cm3 în repaus 
și mai ales de a-1 utiliza mai bine. 
El pune în mișcare anumite grăsimi 
ale vaselor înspre țesături, ceea ce 
contribuie la prevenirea arterio-scle- 
rozei". Profesorul Wainont la rîndul 
său a subliniat efectele deosebite ale

PLEDOARII
DE

ACTUALITATE

mersului asupra echilibrului psihic. 
Iată deci argumente suficiente pen
tru a pune în mișcare și pe cel mai 
înrăit sedentar.

în altă ordine de idei, să aruncăm 
o privire și asupra zilei de muncă. 
Ni se întîmplâ deseori să ne surprin
dem în timpul zilei încordați, cris
pați. Și aceasta, din păcate, foarte 
des. Mai mult, deseori crisparea se 
menține și în timpul meselor, ba 
chiar și al somnului. „Ei, șî ! ?... va 
spune un glumeț ; vor apărea citeva 
riduri și gata, abia capeți mai mul
tă expresivitate". Lucrurile Insă nu 
trebuie tratate cu ușurință, deoarece 
CRISPARE (contractare) înseamnă 
PIERDERE INUTILA DE ENERGIE, 
ori exact ca și în economie unde e- 
ficiența înseamnă, printre altele, 
randament cit mai mare, cu consum 
cît mai mic de energie, Ia fel și în 
activitatea noastră trebuie să învă
țăm să ne AUTOCONTROLAM, să 
consumăm energie, dar să nu o pier
dem, aceasta fiind în folosul sănă
tății, în folosul eficienței muncii pro
fesionale de orice natură.

Invățînd arta de a te relaxa și de 
a respira corect (bine ar fi să o cu
noască obligatoriu toți sportivii de 
performanță), realizezi un echilibru 
mult mai mare în buna funcționare 
a diverselor aparate și sisteme (circu
lator, endocrin, nervos etc.) și rea
lizezi în fond acea stare, care te 
îndeamnă să spui totdeauna ; „sînt 
în formă".

Evident această deprindere se e- 
ducă treptat pînă devine obișnuință, 
de aceea ea trebuie făcută zilnic.

Cum ? Iată citeva simple recoman
dări :

Pe cît este posibil drumul casă- 
serviciu-casă și altele să fie făcut pe 
jos, iar dacă nu. măcar o parte din 
el (ceea ce pentru adulți poate în
semna 2—4 km). Mersul să nu fie 
grăbit, ci relaxat, cu pas egal. Din 
timp în timp, dacă aerul este curat, 
se pot face „reprize" de respirație 
în timpi egali. De pildă 4 pași ins
pirație, 2 pași blocare, 4 pași expi
rație. La început sînt suficiente 5—6 
reprize pe zi. Apoi, o dată cu creș
terea nivelului de antrenament, ' a- 
ceștea pot crește pînă la 10—12 re
prize cu pauze de citeva minute în
tre ele. Veți avea plăcerea să con
statați câ ajungeți la serviciu cu o 
bună dispoziție, iar seara mersul pe 
jos combinat cu exercițiul respirato
riu recomandat, vă va asigura un 
somn profund și odihnitor.

In cursul orelor de lucru, de ase
menea, pot interveni 2—3 reprize de 
1—2 minute, de relaxare și respirație 
controlată, desigur în funcție de spe- 
aificul profesional. Cei care stau în 
picioare și aplecați, supraveghind di
verse procese de producție, precum 
și cei care stau fixați ore întregi în 
scaune, pot face și citeva exerciții 
ușoare pentru coloana vertebrală, în
soțite de inspirație și expirație pu
ternică (dar nu forțată), pot odihni 
(relaxa) membrele solicitate mai 
mult, lăsînd mușchii extrem de moi 
(să cadă). Dar cea mai eficientă re
laxare se poate realiza seara acasă 
în poziția culcat pe spate.

Prin exercițiu șî educarea voin
ței, „golind" capul de orice fel de 
gînduri, cu un mic efort, se poate 
ajunge la stări de relaxare din ce în 
ce mai prelungită ale diverselor 
membre și grupe musculare, care să 
contribuie, bineînțeles, alături de alți 
factori, la refacerea rapidă a ener
giei cheltuite în cursul zilei.

Important este să fim CONVINȘI 
de necesitatea acestor exerciții sim
ple și apoi să VOIM să le aplicăm. 
Ele vor compensa in mare măsură 
efectele negative ale blocării torace
lui din timpul zilei, ale contractării, 
și ne vor învăța cu timpul să lu
crăm relaxați și să respirăm cores
punzător. Respirînd corect, toracele 
se va dezvolta, plămînii vor fi mai 
supli, mai voluminoși, inima și scoar
ța cerebrală vor fi mai bine alimen
tate cu oxigen.

Și aceasta este foarte mult pen
tru sănătatea noastră. Este litera A 
a abecedarului ce se numește MIȘ
CARE. Omul trebuie să învețe să 
fie stăpînul organismului său, să-l 
perfecționeze, să-1 păstreze în bună 
stare vreme cît mai îndelungată în 
folosul său și al societății.

ION BALAȘ

pe ale Diviziei B. în primul rînd, 
pentru că e vorba de un baraj 
unde emoțiile, forma de moment, 
șansa și neșansa pot decide într-n 
secundă totul. Și apoi, pentru că 
se întîlnesc echipe de valori egale 
(cel puțin prin prisma primelor e- 
tape ale barajului) : Gloria Buzău 
— Flacăra Moreni (la Ploiești). 
Metrom Brașov — Industria sir- 
mei Cîmpia Turzii (la Hunedoara) 
și Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Independența Sibiu (la Rm. Vîl- 
cea).

Brașovenii și severinenii pot ob
ține promovarea și printr-o remi
ză, grație golaverajului (în cazul 
Metromului) și a punctului avans 
(cazul Metalului). în timp ce ad
versarii lor au neapărată nevoie de 
victorie. Singurul meci în care se

va juca numai pe cartea victoriei 
este cel de la Ploiești, acolo unde 
se întîlnesc două formații cu ace
lași număr de puncte și același 
golaveraj. Va triumfa elanul echi
pei buzoiene coordonată în teren 
de ex-intemaționalul Badea sau ra
finamentul tactic al antrenorului 
Blujdea ? Multe mii de spectatori, 
din Buzău și din Moreni (dacă nu 
Si din alte localități 1), vor veni 
la Ploiești să afle răspuns la în
trebare.

Ziua de mîine mai are și un 
„meci formalitate", în grupa care 
începuse la București : Petrolul 
Moinești — I-T.A. Pașcani, partidă 
care se va disputa la Roman de 
la ora 11. Și aceasta pentru că. de 
miercuri după-amiază. Delta Tul- 
cea a promovat în divizia secundă...

*

nu uităm nici de meciul U.T.A.— 
Tottenham (0—2) disputat în pri
măvară la Arad, înaintea reluării 
campionatului și în momentul cînd 
formația arădeană venea după un 
turneu neconcludent în Algeria, 
turneu făcut tocmai pentru a con
trabalansa lipsa de meciuri. (Nu 
discutăm și „cazul" Steaua—Bayern, 
pentru că militarii au beneficiat 
de un turneu de 8 jocuri în Ame
rica de Sud, ceea ce este — totuși 
— altceva decît cele trei partide 
disputate 
Nord).

Pentru 
situații 
mărirea vacanței de vară în detri
mentul celei de iarnă. Adică: 1. 
împingerea cît mai mult în iarnă 
a programului competițional; 2.
Folosirea zilelor de miercuri mai 
mult decît pînă acum ; 3. Redu
cerea și mai accentuată a stagiilor 
de pregătire la loturile naționale; 
4. Micșorarea vacanței de iarnă 
(maximum 25 decembrie — 10 
ianuarie) ; 5. Reluarea activității 
la jumătatea lui februarie.

Se vor ivi, știm bine, obiecțiuni. 
Contra-argumentul principal va fi 
imposibilitatea de a se juca fotbal 
iarna. Dar ultimii ani au arătat că 
se poale juca fotbal și in a doua 
jumătate a lunii decembrie. La ori
ginea lui. fotbalul a fost socotit

de U.T.A. în Africa de

înlăturarea unor viitoare 
asemănătoare propunem

>5

și acum! 
în care 

de

un sport de iarnă. Chiar 
în multe țări europene 
clima nu diferă cu mult față 
cea din România, campionatul de 
fotbal se dispută nonstop și doar 
atunci cînd terenurile sînt acope
rite cu zăpadă se amînă cîteva 
jocuri. încă o obiecție — îndrep
tățită — ar fi aceea că, din cauza 
timpului nefavorabil, terenurile vor 
avea de suferit. Remediul este sim
plu, dar din păcate total neglijat 
de gospodarii stadioanelor noastre : 
folosirea prelatei din material plas
tic.

In felul acesta anul competițional 
va avea continuitate, nu va mai ti 
strangulat între tur și retur de o 
vacanță mai mare decît aceea din
tre două campionate, echipele ca
lificate în treptele superioare ale 
competițiilor europene vor avea 
suficiente meciuri „în picioare", se 
va juca un minimum de 8 luni 
pe an, iar odihna jucătorilor între 
două ediții va deveni o realitate.

După părerea noastră, cel mai 
bun calendar ar arăta astfel 15 au
gust — 25 decembrie și 20 februa
rie — 30 mai — competiții ; res
tul — vacanțe și perioade de pre
gătire.

Programul recent publicat de 
F.R.F., poate fi îmbunătățit în acest 

sens.
Mircea TUDORAN

1

CHEDAN PREFERA MUNTELE:
LA MARE Nil
L-am întîlnit zilele trecute pe 

fundașul dinamovist Cheran pe Ca
lea Victoriei. Cu o sacoșă în mină, 
se grăbea de parcă nici n-ar fi fost 
în vacanță.

— Ce-i goana asta pe tine ?
•— Sînt in criză de timp. Vreau 

să fac niște cumpărături. Cele cite
va zile de „respiro" le voi petrece 
la Rm. Vilcea, lingă părinți.

— Ceilalți coechipieri au preferat 
marea ?

— Da. O parte dintre ei sînt deja 
pe litoral. Personal sînt împotriva 
unui astfel de concediu. Știu eu ce 
înseamnă Mamaia, Eforie sau Man
galia... Sînt mult prea multe tenta-
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fii pe litoral și e greu să te abții. 
Mai ales cînd locuiești la etajul I al 
nu știu cărui hotel, iar la parter 
cintă strident orchestra, seară de 
seară, mult după miezul nopții. O 
asemenea vacanță mai rău te obo
sește decît să-ți refacă forțele. Da
că trebuie să urmezi neapărat un 
tratament, ca să-ți vindeci niște 
traumatisme, este cu totul altceva. 
Te duci frumos la Techirghiol și-ți 
faci liniștit cura. Aceasta este ex
plicația pentru care eu aleg de fie
care dată muntele. Și pe urmă, 
între noi fie spus, unde e mai bine 
ca la mama acasă ?

IN CUPA INDEPENDENȚEI

BRAZILIA Șl PORTUGALIA SE VOR ÎNTÎLNI ÎN FINALA
în ultimele meciuri: Iugoslavia —Cehoslovacia 2-1, 

Argentina —Uruguay 1-0 
intercepta mingea expediată de 
Eusebio, aripa dreaptă Jordao a 
pătruns ca o săgeată spre poartă 
și, reluînd din voie, a marcat uni
cul gol al acestei partide.

Arbitrul vest-german Kurt 
Tschenscher a condus următoarele 
formații:

PORTUGALIA : Henrique. — 
Artur, Humberto, Messias, Adolfo 
Toni, Jaime Graca, Perez, Jordao, 
Eusebio, Artur Jorge, Diniz.

U.R.S.S.: Tkacenko — S. Kuz- 
nețov, Malîghin, Juraviev, Lovcev. 
V. Kuznețov, Kuskov, Vesenin, Se
menov, Bișeveț, Onișcenko.

Pentru locurile 3—4 vor juca se
lecționatele IUGOSLAVIEI și AR
GENTINEI. După eșecul sever 
(0—3) suferit în meciul cu Brazilia, 
jucătorii iugoslavi s-au reabilitat, 
realizînd o victorie meritată cu 
2—1 (1—0) în fața echipei Ceho
slovaciei. Scorul a fost deschis de 
Bajevici în minutul 20, pentru ca 
Geaîci să mărească avantajul în 
minutul 76. Cu două minute îna
inte de terminarea partidei, Polak 
a redus din handicap.

Disputat la Porto Alegre, în fața 
a numai 8 000 de spectatori, meciul 
dintre formațiile Argentinei și U- 
ruguayului a prilejuit o luptă e- 
chiiibrață în care jocul mai tehnic 
al argentinienilor a ieșit în evi
dență în repriza secundă. în ulti
mul sfert de oră, echipa Argentinei 
a atacat cu multă vigoare izbutind 
să marcheze golul victoriei prin 
extrema stingă Oscar Mas.

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 
— Finala „Cupei Independenței", 
marele turneu internațional de fot
bal care a reținut în acest început 
de vară atenția amatorilor de sport 
din întreaga lume, va opune în fi
nală reprezentativele 
și PORTUGALIEI.

Dar, ca și Brazilia 
Scoția, selecționata 
fost nevoită să depună multe efor
turi pentru a întrece la limită, cu 
1—0 (0—0), tînăra formație sovie
tică. Dezorientați de marcajul foar
te strict și de jocul rapid al echi
pei U.R.S.S., fotbaliștii portugheză 
nu s-au regăsit în prima repriză, 
cînd atacul a. fost ca și inexistent. 
Ba mai mult, ocaziile mari de gol 
au fost de partea echipei sovietice, 
care a ratat însă prin Bîșeveț și 
Onișcenko. Imediat după pauza 
insă, la o greșeală făcută de fun
dașul Malîghin, care nu a putut

BRAZILIET

în meciul cu 
portugheză a

ȘTIRI REZULTATE
• La Starâ Zagora, în cel de-al 

treilea meci susținut in cadrul tur
neului balcanic de fotbal tăcut (e- 
chipe de surdo-muți), echipa Româ
niei a fost întrecută de formația 
Iugoslaviei, campioană mondială cu 
3—0. !ntr-un alt joc, selecționata 
Turciei a dispus cu 2—0 de echipa 
Greciei

• Finala „Cupei Greciei" a fost 
cîștigată de PAOK Salonic, care a 
dispus în finala competiției cu sco
rul de 2—1 de echipa Panathinai- 
kos. Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Koudas, iar cel al echi
pei din Atena de Antoniadis.

Rivelino (in stingă), u- 
nul dintre cei mai buni 
brazilieni, in luptă cu 
un apărător cehoslovac

Portugalia —U.R.S.S. 1-0,

Iată clasamentele finale grupe : ale celor două

GRUPA A
1. BRAZILIA
2. "
3.
4.

Iugoslavia 
Cehoslovacia 
Scoția

GRUPA B

PORTUGALIA 
Argentina

1.
2.________
3. U.R.S.S.
4. Uruguay

2
1
0

3
3
3
3 O

1
1
2
2

O 4—0 5
1 4—6 3
1 1—2 2
1 2—3 2

TE ODIHNEȘTI ?
— Cînd reluați pregătirile ?
— La 19 iulie, cu vechiul efectiv 

de jucători și sper cu același an
trenor. Personal am o deosebită sti
mă pentru nea Nae (Nicușor), un 
bun pedagog și un priceput antre
nor. De fapt ne-am înțeles foarte 
bine cu dânsul. Îmi place să respect 
cuvintul antrenorului, după opinia 
mea, literă de lege a 
balist.

— Batacliu, Custof, 
spun ceva ?

— Sînt nume de la

oricărui joi-

Dobrău îți

care noi, cei 
din vechea gardă, așteptăm foarte 
mult. Cu toții sînt foarte talentați 
dar mi-aș permite să le recomand 
mai multă dragoste pentru fotbal, 
sîrguință in pregătire, modestie și 
respect față de jucătorii cu mai 
vechi state de serviciu la Dinamo. 
Acești tineri, dacă au ajuns în echi
pa întii, se cred deja fotbaliști. 
Poate greșesc, dar altfel priveam 
noi lucrurile la virsta lor.

— Ce-ți propui după vacanță ?
— Toți cei de la Dinamo avem 

o singură dorință : să ne reabilităm 
în fața suporterilor. Cu asta cred 
că am spus totul.

CITIȚI Nr. 13

AL REVISTEI

Din cuprinsul bogat și variat 
al acestui număr spicuim:

FOTBAL — După 30 de ani, 
Cupa României din nou în vi
trina Rapidului • F. C. Argeș 
Pitești, noua campioană a Ro
mâniei, se prezintă... • Un de
but spectaculos — Ion Batacliu.
• Fotbal varietăți.

TENIS — Cum I-am „desco
perit" pe noul Ilie Năstase, în 
drum spre finala „Cupei Da
vis".

POLO — își vor păstra po- 
Ioiștii români locul în „careul 
de ași ?“

BOX — Echipa olimpică prin
de contur. • Un nou antrenor 
emerit. • Aurul speranțelor
• Fotoreportaj cu Carlos Mon
zon, campionul mondial de la 
categoria mijlocie.

RETROSPECTIVA OLIMPICĂ 
— „Sportivi români pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului".

HIPISM — Zi de curse la 
Ploiești.

NATAȚIE — „Cutezătorii" 
lansează operațiunea Delfin.

„Iubesc sportul aproape cît ți 
teatrul" — se destăinuie actri
ța Monica Ghiuță.

Rubrica „SPORT MAGA
ZIN" completează acest intere
sant număr al revistei „SPORT", 
pe care îl puteți găsi la toate 
centrele de difuzare a presei.



FLORETISTELE NOASTRE AO EVOLUAT
Turneul Prietenia*' de la Katowice

Opțiunile pentru J. 0. au fost amînate după proba pe echipe
KATOWICE. 7 (prin telefon de |a

trimisul nostru special).
Proba individuală a floretisteior 

din cadrul „Turneului Prietenia" 
s-a încheiat cu victoria sportivei 
sovietice Galina Gorohova care, 
totalizînd 4 v ca și compatrioata 
sa Tatiana Samușenko, a susținut 
un baraj cu aceasta cîștigîndu-1 cu 
4—1.

In ceea ce le privește pe flore- 
tistele noastre, competiția n-a fost 
prea edificatoare. Ele au avut com
portări inegale ceea ce amînă opțiu
nile antrenorilor pentru J.O., pînă 
după disputarea probei pe echipe.

într-adevăr, după concursul in
dividual 
răspuns limpede. Maria Vicol, de 
exemplu, 
realizînd 
dar, în celelalte două asalturi, a 
capotat fără drept de apel. A fost 
un fel de preludiu Ia evoluția sa 
din sferturi de finală.

Suzana Ardeleanu a început si 
ea foarte bine întrecerea, fiind cea 
mai eficace dintre floretisfele noas
tre în primul tur Apoi. în .sfer
turi", ea a obținut victorii clare 
eliminînd-o pe olimpica S. Cirkovia 
din lotul sovietic. Dar. în semi
finale, Ardeleanu a dispărut aorm- 
pe complet obținînd doar o vic
torie cu 4—0 la Rodriguez (Cuba)

Deși lăsase impresia că va ajun
ge, fără emoții. în finală. Ecaterina 
Stahl s-a pierdut și ea în semifi
nale. Singurele sale victorii au fost 
realizate la Kolanyi (Ungaria) si

este dificil să se dea un

a avut un start excelent 
trei victorii consecutive

Bebei (Polonia) cu scor identic: 
4—3. Dar, tot la limită, a pierdut 
celelalte asalturi așa încît se poate 
spune că ea a fost foarte aproape 
de pragul finalei.

Curajoasă și încurajatoare a fost 
evoluția tinerei Magdalena Bartoș 
care a obținut calificări sigure pînă 
în semifinale. Aci, a întrecut ne 
Stahl și Bebe] dar a pierdut cele
lalte întîlniri este drept, cu unele 
inexactități de arbitraj, ca aceea cu 
Kolanyi. în ceea ce o privește ne 
Viorica Draga, ea rămîne totuși o 
speranță autentică, in pofida faptu
lui că aici a avut o prezență meteo
rică datorită unei emotivități exa
gerate.

Referitor la evoluția floretisteior, 
antrenorul A. Vîlcea ne-a spus : 
,.în mod normal, floretisfele noas
tre și in special Stahl și Ardeleana 
trebuiau să participe la finală. F.le 
au scăpat acest prilej datorită unor 
greșeli tactice. S-ar cuveni ca ele 
să acționeze mai clar, mai decis 
pentru a nu se mai invoca, cu atita 
ușurință, inexactități de arbitraj 
defavorabile lor".

Vineri dimineață au intrat în 
concurs și spadasinii, primul tur 
soldîndu-se cu surprize mari : eli
minarea olimpicilor Paramonov 
(U.R.S.S.) și Barburski (Polonia), 
Dintre sportivii noștri s-au califi
cat în turul II numai Al. Istrate 
— 4v și A. Pongraț — 2v (și tușa- 
veraj superior). Tot 2 v, dar insu
ficiente pentru promovare, au obți
nut: N. Iorgu, C. Bărăgan și O. 
Duțu.

în turul II (sferturi de finală) au 
părăsit întrecerea și Istrate cu Pon- 
graț, ambii nereușind să obțină mai 
mult de o victorie în seriile lor De
plorabilă prezentă într-o competiție 
menită să ne ofere o altă imagine- 
desicur mai optimistă — despre 
potențialul spadasinilor noștri care 
au avut, de altfel, un sezon plin de 
promisiuni 1

A ntrenorii ne îndeamnă 
răbdare pentru că lotul 
năr (e drept !) dar. intre 
ții ne-o iau înainte.

să avem 
este tî- 

timp. al-

Tiberiu STAMA

Dacă nici un incident nu va

Campionul mondial are albele in

PRIMII ADViriSAHI
Al VOLEIBALIȘTIIOR ROMÂNI

Potrivit ultimelor știri transmise 
din Reykjavik de agențiile de pre
să internaționale meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri Boris Spasski (U.R.S.S.) și 
Robert Fischer (S.U.A.) va începe 
marți 11 iulie. Un prim pas spre 
soluționarea diferendului dintre

LUPTĂTORII R0MANI6 MEDALII
LA C.E. DE JUNIORI (greco-romane)
HVAR, 7 (prin telefon). Cea de a 

doua ediție a campionatelor euro
pene de lupte greco-romane ale ju
niorilor s-a încheiat joi noaptea cu 
un remarcabil succes al sportivilor 
români: Nicolae Gingă — campion 
continental la categoria semimuscă, 
Mihai Boțilfi — pentru a doua oară 
campion al Europei Ia categoria co
coș, Zoltan Csillag (cat. semigrea) 
și Roman Codreanu (cat. grea) — 
medalii de argint. Pantelimon Arca- 
die (cat. pană) și Victor Prențu (cat. 
semimijlocie) — medalii de bronz 
Tn clasamentul pe națiuni România 
a ocupat locul III. Succesul luptă

CAMPIONII EUROPENI
Cat. semimuscă : NICOLAE GINGA 

(România)
Cat. muscă : Allev Akllad (U.R.S.S.)
Cat. cocoș : MIHAI BOTIUA (Ro

mânia)
Cat. pană : Oleg Davidian 

(U.R.S.S.)
Cat. semiușoară : Lars Sklold (Sue

dia)
Cat. ușoară : Konstantin Traikov 

(Bulgaria)
Cat. semimiilocie : Vlaceslav Mer- 

tlcev (U.R.S.S.)
’Cat. mijlocie : Leonid

(U.R.S.S.)
Cat. semigrea : Vladimir

(U.RS.S.)
Cat. grea : Jozsef Farkaș

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI
1. U.R.S.S. 42 p.

3 România
5. Ungaria
18 p.

competiției: Nicolae Gingă (cat. semi
muscă): b.p. J. Milev (Bulgaria), tn 
turul II a fost liber, b.t. (min. 4) 
H. Aslund (Suedia), b.p. I. Ahmedov 
(U.R.S.S.) ; Mihai Boțilă (cocoș) : b 
descalificare S. Seppala (Finlanda), 
b.p. W. Kaleta (Polonia), p.p. R. Fri
gid (Iugoslavia), b.p. A. Estimov 
(Bulgaria), b.p. P. Lindholm (Suedia), 
b.p. S. Aivazov (U.R.S.S.) ; Zoltan 
Csillag (semigrea)i b.t (min. 2) H. 
Berthold (Elveția), p.p. A. Stamenov 
(Bulgaria), b.t. (min 1) K. Dobrov- 
ski (Polonia), b.p. J. Koda (Ungaria); 
Roman Codreanu (grea) : egal V. 
Goicinski (U.R.S.S.). b dese. (min. 6) 
O. Goglione (Elveția), b.t. (min. 5) 
A. Essing (R.D. Germană), egal J. 
Farkaș (Ungaria), dublă dese. V. Ni
ko Iov (Bulgaria) ; Pantelimon Ar- 
cadie (pană) : b.t. (min. 8) X. Pasa- 
nen (Finlanda), b.t. (min. 4) G' Kohn 
(Danemarca), egal F. Giuffrida (Ita
lia), p.p. O. Davidian (U.R.S.S.), du
blă dese. E. Patrikov (Bulgaria) : 
Victor Prentu (semimijlocie) : b. dese, 
(min. 7) K. Kosch (Ungaria), b.t. 
(min. 2) E. Karlhuber (Austria), egal 
Mericev (U.R.S.S.), p.p. F. Ivanov 
(Bulgaria) ; I. Dulică (cat. muscă) — 
locul 5.

Liberman
Nehaev

(Ungaria)

32 p. 
18 p.

este

Ieri la Brașov,

BRAȘOV, 7 (prin telefon). Echipa 
României, cu o formație întinerită 
(3 debutanți i Roman. Dumitru și 
Ivascenco) a reușit azi, un meci 
frumos, dinamic și combinativ, ob- 
ținînd o meritată și aplaudată 
victorie în compania echipei Un
gariei. cu scorul de 68—54. Succe
sul nu a fost nici un moment pus 
la îndoială, nici chiar în min. 15 
cînd pentru prima și ultima dată 
oaspeții preluaseră conducerea sco
rului la un punct avans.

Baschetbaliștii români au înce
put partida bine, acționînd precis 
și combinativ în atac, trăgînd de 
sub coș și de la semidistanță și 
evoluînd foarte organizat în apăra
re, astfel că, în min. 3 scorul le 
era favorabil cu 11—2. Domolind 
iureșul spre mijlocul reprizei, oas
peții au echilibrat partida prin- 
tr-un joc precis pe contraatac. Fi
nalul primei reprize și întreaga 
repriză secundă au aparținut e-

chipei României, care s-a dovedit 
mai precisă și mai mobilă. Au în
scris : Tarău 17, Diaconescu 17, 
Oczelak 13, Popa 6, Novac 4, Chi- 
vulescu 4, Georgescu 3, Roman 2, 
Ivascenco 2 pentru România, res
pectiv Palffy 14, Gyurasits 
Nagy 10, Losonczy 7, 
Gheller 4, Halmes 4. Au 
bine I. Uyguci (Turcia) și 
cici (Iugoslavia).

Duminică dimineața are 
tida revanșă.

ii,
Lazar 4, 

. arbitrat
Jak-D.

Ioc par-

Mihai BIRA

„OLANDEZII ZBURĂTORI" 
TN ÎNTRECERE 

Campionatul mondial de yachting (clasa 
„Olandezul Zburător") a continuat cu 
disputarea regatei a 5-a. Victoria a re
venit englezului Rodney Pattison, urmat 
de danezul Hans Fogh și de francezul 
Yves Payot. în clasamentul general 
continuă să conducă Fred Imhoff (Olan
da) cu 11.7 puncte, urmat de Hans Fogh 
— 12 puncte, Rodney Pattison — 
puncte.

2. Bulgaria 33 p,
4. Iugoslavia 20 p.
6. R.D. Germană

cu atît mai lăuda- 
fost prezenți doar 
categorii de greu- 
aproape toate ță- 

echipe

torilor noștri 
bil cu cit ei au 
la 7 din cele 10 
tate. în timp ce 
rile participante au aliniat 
complete.

Iată rezultatele înregistrate de 
luptătorii noștri în cele 3 zile ale

mai surveni,

prima partidă
cele două părți a fost făcut prin 
prezența ambilor concurenți la fes
tivitatea tragerii la sorți a culori
lor pentru prima partidă. Sorții au 
decis ca în prima partidă, campio
nul mondial să joace cu piesele 
albe. Cei doi protagoniști ai întîl- 
nirii și-au strîns mina și au schim-

Corespondență din Belgrad

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
Katowice a avut loc tragerea la sorți 
a competițiilor europene de volei 
„Cupa campionilor" și „Cupa Cupe
lor" — ediția 1972—1973.

Tn „Cupa campionilor europeni", 
la masculin, echipa Dinamo Bucu
rești va întîlni în’primul meci pe 
campioana U.K S.S., iar la feminin 
formația Rapid București va juca cu 
campioana Israelului.

In cadrul „Cupei Cupelor", echi
pele românești Rapid București (la 
masculin) și Penicilina Iași (la fe
minin) vor avea ca adversare în pri
mul tur pe reprezentantele Israelu 
lui

VARȘOVIA 7 (Agerpres) — Tn 
cadrul turneiiTOT'internațional fe
minin de voTej' de la Katowice, se
lecționata Românie, a întîlnit re
prezentativa Poloniei. După .un joc 
echilibrat victoria a revenit cu 3—2 
(12—15, 15—7. 15—11, 6—15. 15—3) 
voleibalistelor poloneze. Tn celelal
te partide disputate s-au înregis
trat următoarele rezultate i Ceho
slovacia —-RD Germană 3—2 
(12—15, 15—5. 15—4. 10—15. 15—9) ; 
Selecționata orașului Leningrad — 
Italia 3—0 (15—4, 15—8, 15—13); 
Ungaria — Cuba 3—1 (15—6, 15—6 
10—15, 15—13).

Vouă sală din Reykjavik (deocamdată goală) așteaptă „meciul de șah al 
secolului", Spasski — Fischer

Telefoto: U.P.I.-AGERPRES

DCUA COMPETITil ATLETICE DE AMPLOARE
liță băieți, demifond, sprint etc.
Ungă 
voriți 
mod 
După 
deral 
șescu, 
Surdu. Liliana Leau, Roxana Vules- 
cu, Eva Zorgo sau Gh. Ghipu (din 
păcate, antrenorul ~
ne-a informat că 
dist a fost, chiar 
mînă, cîteva zile 
mari de a 
premiere al campionatelor naționale. Z' -----------—z ----- ------------------ că

re- 
ele
m.

(Urmare din pag I)
rn garduri, sau cubanezele Isabel 
Rodriguez (1,83 m la înălțime) și 
Maria Garbey (6,51 m la lungime). 
Desigur, este doar o sumară trecere 
în revistă — cu omisiunile de... ri
goare. Și, apoi, cine ar putea estima
— chiar și numai cu cîteva ore îna
inte de start — ambiția cu care se 
vor angaja în dispute tinerii con
curenți. aflați tn lupta pentru detro
narea „senatorilor de drept", pen
tru restructurarea actualei ierarhii 7

A XXI-a ediție a campionatelor in
ternaționale de atletism ale României
— test important înainte» Olimpia
dei — poate oferi statisticienilor ci
fre valoroase Ne gîndlm la arunca
rea discului, la alergările peste gar
duri, Ia săritura în înălțime (băieți 
și fete), la lungime fete, la demi- 
fond și chiar la unele aruncări. Ve
rificarea potențialului actual al olim
picilor români în compania unor va
loroși oaspeți este încă unui din 
scopurile acestei întreceri cu caracter 
internațional

Nu mai puțin atractive vor fi șl 
întrecerii» pentru cucerirea titlurilor 
naționale SInt probe cu cite 3—4 (șl 
chiar mai 
lori egale, sînt sportivi care așteaptă 
de mult o întîlnire directă 
tualii lideri ai diferitelor 
Este greu de spus, de pildă, 
ciștiga săritura în lungime

la prăjină, su-

mulți) pretendent! de va-

cu ac- 
probe. 

cine va 
băieți,

cine va cuceri titlul

RECORDURILE

100
200

m: 10,2

tn: 20,9

NAȚIONALE
barbați

Alexandru

Pe 
fa
in

faptul că există mai mulți 
la o probă, intervine — 

fericit — asaltul juniorilor, 
cum ne declara antrenorul fe- 
pentru juniori, Nicolae Mâră- 
tinerii Marin Iordan. Adriana

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
AZI

urca

Silviu Dumitrescu 
valorosul demifon- 
în această săptă- 

suferind) au șar.se 
pe podiumul de

O concurență atît de mare poate 
va duce la modificarea listelor 
eordurilor României, unele dintre 
din cale afară de... bătrîne (800

m, 200 m, 1 500 tn șl suliță — 
la băieți).
puternic stimulent pentru spor- 
români îl reprezintă șl faptul

5 000 
toate

Un 
tivii
că întrecerile de sîmbătă și dumini
că au menirea de a definitiva se
lecția pentru reprezentativele Româ
niei care vor participa Ia Jocurile 
Balcanice de juniori (22—23 iulie) șl 
seniori (4—6 august) de la Izmir.

încheiem această succintă prezen
tare a mitingului atletic de astăzi ș! 
mîine de pe stadionul Republicii a- 
dresînd iubitorilor atletismului din 
Capitală invitația de a veni pe sta
dion pentru a susține lupta competi
torilor, pentru a le insufla puteri 
noi în disputa cu recordurile. Deci, 
vă așteptăm I

Ora 8 : 20 km marș (la pădurea Bă- 
neasa):

Ora 10: calificări la lungime (f). înăl
țime

Ora
Ora
Ora
Ora 

lungime (f) și disc
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora

greutate rtn
Ora 18.10 :
Ora 18.15 :
Ora 18.30 :
Ora 18.45:
Ora 18.50 :
Ora 19.15 :
Ora 19.55 :

timp :
Ora 20.05 :

timp ;

(f) si 100 m g ; 
13 30 . -
15.50 :
16.10 :
16.30 :

Festivitatea de deschidere:
100 m (b) serii ;
400 m (f) serii:

110 m ‘ . ..................

4Oo m: 46,5
800 m: 1:48.2 
1590 m : 3:40.5 
5000 m: 13:49,8 
10000 tn: 29:09,8
20 km marș: 1 h 29:57,0
110 m e : 13 7
400 m g : 50.7 
3000 m obst. : 8:31,0 
Hntrime î 8.01 m 
Înălțime : 2,20 m 
tripiusalt : 17,12 m 
prA.ținA : 5,11 m 
greutate : 17.81 no 
disc : 60.68 m 
suliță : 81.21 m

________Munteanu
Tamas Szabo 
Valeria Jurcă 

Gheorghe Zamflrescu 
Tudor Puiu 

Zoltan Vamos 
Zoltan Vamos 

Andrei Barabaș 
Nicolae Mustață 
Constantin Stan 

Nicolae Pertea 
Ion Rățoi 

Gheorghe Cefan 
Mlhai Zaharia 

Csaba Dosa 
Carol Corbu 

Nicolae Ligor 
Adrian Gagea 

Xosif Nagy 
Alexandru Bizim

(1971) 
(1971) 
(1934) 
(1966) 
(1970) 
(1959) 
(1960) 
(1963) 
(191,8) 
(1972) 
(1972) 
(1971) 
(1971) 
(1969) 
(1971) 
(1971) 
(1972) 
(1970) 
(1972) 
(1963)

ciocan : 66.10 m
4x100 m: 40.4
4x400 m: 3:093

100
200

m : 
m:

m : 
m :

113
23,9

400
800
1500 tn: 4:14.8 
100 m g s 12.7 
pentatlon : 4331 p 
înălțime : 1.91 m 
lungime : 6,82 m 
greutate : 17,86 m 
disc : 64,24 m 
suliță : 61,42 m 
4x100 m : 43,7 
4x400 m: 3:37,6

bat cîteva cuvinte. în timp ce sute 
de ziariști prezenți în sală i-au a- 
plaudat cu multă căldură.

înaintea acestei festivități tradi
ționale, Robert Fischer, convins 
probabil că atitudinea sa de fron
dă, lipsită de tact, nu are nici un 
sens, i-a făcut o vizită lui Boris 
Spasski, cu care prilej și-a pre
zentat personal și în scris scuze 
pentru faptul că din cauza lui s-a 
întîrziat începerea meciului, ceea 
ce a produs multe neplăceri orga
nizatorilor și federației internațio
nale.

Intr-o declarație făcută corespon
dentului agenției TASS, marele 
maestru E. Gheller a spus că Bo
ris Spasski acceptă să joace cu Ro
bert Fischer, în ciuda celor întîm- 
plate, din considerație pentru po
porul islandez, pentru eforturile 
federației din această țară de a or
ganiza meciul, pentru iubitorii de 
șah din întreaga lume.

Unii comentatori subliniază fap
tul că în hotărîrea lui Spasski de 

a rămîne la Reykjavik a cîntărit 
foarte mult faptul că Fischer a ac
ceptat să ceară scuze campionului, 
compatrioților săi și opiniei publi
ce, venind personal la hotelul un
de locuiește campionul mondial.

declară Creșimir Cio-

a cucerit locul trei la 
campionate 
iugoslav a

>9

ale 
pri- 

De 
cu-

La centrul sportiv „Ko.șutnjak“ — 
în apropierea capitalei Iugoslaviei 
— se antrenează mulți din cei 140 
de sportivi și sportive, în 13 disci
pline, pentru apropiatele Jocuri O- 
limpice de la Miinchen. In aceste ul
time zile ale pregătirilor, atleții 
străbat kilometri pe șosea sau în 
pădurea din apropiere, înotătorii 
parcurg zeci de bazine, în timp Ce 
în sălile de antrenament se succed 
baschetbaliștii, handbaliștii, luptă
torii și pugiliștii din loturile olim
pice.

De Ia mulți dintre ei, opinia 
sportivă așteaptă rezultate de va
loare care să confirme comporta
rea de la edițiile anterioare 
Olimpiadelor. Ne gîndim în 
mul rind la echipa de polo, 
altfel, ea apără titlul olimpic
cerit la Ciudad de Mexico. „Vete
ranii" Sandici, Iancivici, Stipanici, 
Bonacici sînt — după spusele an
trenorului Saifert — mai harnici 
ca niciodată, pentru că această ge
nerație participă pentru ultima 

oară la Olimpiadă. Ei doresc să-și 
confirme valoarea și să se întoar
că cu o medalie".

Iubitorii sportului din Iugoslavia 
iși leagă mari speranțe și de bas- 
chethaliști. Să nu uităm câ Iugos
lavia este campioană mondială. Lo
tul antrenat de Ran co Zeravita s-a 
întors recent dintr-un lung turneu 
în R.P. Chineză, unde prin jocurile 
susținute, s-a urmărit omogenizarea 
echipei. Acum Ciosici, Simonovlci, 
Pleciaș. Tvrdici, și ceilalți se an
trenează asiduu pentru a obține 
forma maximă. ..Pentru prima oară 
participăm Ia Olimpiadă in calitate 
de campioni mondiali. Titlul ne 
obligă și ne vom strădui să-l justi-

ficăm" — 
sici.

După ce 
ultimele 
handbalul
mari progrese, afiirmîndu-se 

tărie pe plan internațional. Cu în
dreptățită încredere se așteaptă ca 
handbaliștii lui Ivan Snoj să con
firme la Miinchen rezultatele din 
ultimii ani. Acest lucru e posibil 
pentru că lotul contează, în con
tinuare, pe Arslanaghici, Priba- 

nici, Horvat, Popovici, 
Mișcoilci, Pokrajaț, i 

torii de bază 
reușit atîtea 
cabile.

Nu putem 
lista favoriților nici pe atleta Vera 
Nicolici, fostă recordmană mon
dială La Ciudad de Mexico în 
cursa de 800 m. Vera a clacat, ra- 
tînd o mare ocazie de a urca ne 
podium. Dar, în ultima vreme, 
campioana europeană se pregătește 
foarte intens, obține timpuri ex
celente. Ea a declarat recent: 
„voi încerca o reabilitare Ia Miin- 
chen".

Nu sînt lipsiți de șanse la me
daliile olimpice pugiliștii Vujin, Be- 
lici și Parlov, luptătorii Kețman și 
Damianovici, atletul Dane Korița. 
Urmărind pregătirile lotului iugos
lav, președintele comitetului olim
pic, Milan Herțegan, a declarat zia
riștilor : „Pentru sportivii ce ne 
vor apăra culorile la Jocurile Olim
pice, Miinchenul este o nouă șansă 
de afirmare a sportului iugoslav. 
Așa cum decurg pregătirile sîntem 
îndreptățiți să sperăm că vom ob
ține un număr record de medalii".

Belgrad, iulie
DUSAN BUGARIN

să omitem

Lazarovici.
adică

ai echipei 
performanțe remar-

jucă- 
care a

mondiale, 
cunoscut 

cu

de pe

Baschetbalistul Ciosici, unul dintre 
cei mai valoroși jucători 
zentativei Iugoslaviei,
C.E. desfășurată anul

Essen (R.FG.)
Foto : Dragoș

ai repre- 
in finala 
trecut la

NEAGU

TELEX

NASTASE Șl SMITH VOR FURNIZA MOMENTUL
DE CULME AL WIMBLEDON-ULUIu

(Urmare din pag l)

Concursul de selecție al atleților ame
ricani, In vederea Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen, a continuat la Eugene 
(Oregon) cu disputarea preliminariilor 
la patru probe. La 110 m garduri cele 
mai bune rezultate au fost obținute de 
Rod Milbum și Ton Hill — ambii cro
nometrați în 13,5. Campionul olimpic de 
la Ciudad de Mexico, Willie Davenoort. 
a realizat timpul de 13.6. In proba de 
400 m plat și-au asigurat calificarea 
pentru semifinale. . printre alții. Fred 
Newhouse — 45.4, Tommie Turner — 
45.6 și Maurice Peopleu — 45,7. cel mai 
bun timp la 1 500 m a fost realizat de 
Dave Wottle — 3:43.7, în timp ce cunos
cutul recordman Jim Ryun a fost cro
nometrat în 3:45,1. în sfîrșit, la 5 000 m, 
Steve - - • ■ -------- -
Smith 
vorlți

Prefontaine cu 13:51,2 și Tracy 
eu 13:52.3 se anunță ca mari te
și finalei.

După 
concursului internațional atletic de 
Stockholm, cunoscutul sportiv
Ianis Lusis a stabilit un nou record al 
lumii tn proba de aruncarea suliței cu 
excelentul rezultat de 93,80 m. Lusis « 
realizat recordul mondial (superior cu 
1,10 m. vechiul record detinut de fin
landezul Jorma Klrmunen) din prima 
aruncare. Următoarele două aruncări au 
măsurat 76,80 și respectiv 80,56 m, iar 
celelalte trei au fost depășite. Proba de 
săritură cu prăjina a revenit suedezului 
Hans Legerqvist cu 5,30 m. iar cea de 
3 000 m obstacole a fost cîștigată de 
Tapio Kantanen în 8:26.6. tn cursa fe
minină de 800 m. pe primul loc s-a cla
sat atleta Amstna Vasilieva cu timpul 
de 1:12.6 (nou record al Bulgariei). Alte 
rezultate : masculin : 10 00o m : Tș0ț'ica 
(Iugoslavia) 28:56,2 ; 110 m garduri: Gun 
Olsson (Suedia) 14.0: feminin: 400 m : 
Aurelia Penton (Cuba) — 54,0: 200 m: 
Irena Szewinska (Polonia) — 23,7.

cum s-a mai anunțat. In cadrul 
la 

sovietic

Totuși, sînt in formă și am multă 
încredere".

Și în așteptarea acestui moment 
de culme, cum spunea gazetarul en
glez care, sîmbătă va aduce, din 
nou, mii de spectatori tn incinta tri
bunelor centrale de la Wimbledon, 
jucătorii caută cît mai multe clipe 
de liniște pentru a se reculege și a 
medita în vederea marii încleștări. 
Este, insă, foarte, foarte greu, mai 
ales pentru Ilie al nostru, care aici 
a devenit parcă al tuturor. Faimoșii 
actori de cinema Anthony Quinn și 

. „j simt bine în corn

face breack. Deci, conduce cu 4—3. 
Iși mărește apoi avantajul fiind la 
serviciu: 5—3. Tenismana australian- 
că înscrie două puncte pe serviciul 
ei, dar King, foarte decisă, acționea
ză fără greșeală, nemailăslnd adver
sarei nici o speranță. Scor final 6—3, 
6—3 pentru jucătoarea din S.U.A. 
care-și înscrie astfel pentru a patra 
oară numele pe tabelul cîștigătoare- 
lor Wimbledon-ului (1966, 1967, 1968, 
1972),

In finala de dublu bărbați, cuplul 
R. Hewitt — F. McMillan (R.S.A.) a 
dispus destul de ușor de perechea 
americană Stan Smith — ’ E. Van 
Dilleni 6—2, 6—2, 9—7,

Alte rezultate, dublu fete, semifi
nale: King (S.U.A.), Stove (Olanda) 
•— Shaw — (Anglia), Wiliams 
(Anglia) 7—5, 3—6, 6—3, Dalton (Aus
tralia), Durr (Franța) — Casals 
(S.U.A.), Wade (Anglia) 6—4 6—1 |
dublu mixt, sferturi de finală : Mc
Millan (R.S.A), Dalton (Australia) —■ 
Cramer, Pretorius (R.S.A.) 0—6,

Warwick, Gooiagong 
— Dibley, Krantzcke 
8—9, 6—2, 6—2 ! Năstase 
Casals (S.U.A.) — Irwing 
Stove (Olanda) 6—0, 6—4.

a Iul Lance Tingay, remarca victoria 
lui Năstase ca un produs al rapidi
tății și al realismului acestui jucă
tor întitulîndu-și astfel articolul i 
„Năstase și Smith vor furniza momen
tul de culme al Wimbledon-ului"

In sfîrșit, iată și ce ne-a declarat 
Ilie Năstase: „Am inceput meciul cu 
Orantes puțin nervos. Spaniolul e 
stmgaci și nu mai jucasem cu el pe 
iarbă. Mi-am revenit, insă, repede, 
am returnat și am pasat bine, am 
venit mereu în față ca să iau adver
sarului meu orice posibilitate de ini
țiativă. Cu Smith am mai jucat pe 
iarbă acum trei ani, la Forest Hills. 
Am învins în patru seturi. Dar ga
zonul de la Wimbledon e altceva.

Peter Ustinov se 
pania lui, ambii numărîndu-se prin
tre cei mai fideli suporteri. Pe adre
sa Ilie Năstase — Wimbledon, tenis- 
manului nostru Ii scriu zilnic sute 
de admiratori și mai ales admira
toare de la noi ca și de pretutindeni. 
Numai joi el a primit peste 300 de 
scrisori. Nu face un pas fără să fie 
oprit, înconjurat cu o simpatie de 
neînchipuit. I se solicită interviuri 
peste interviuri, mii de autografe...

întîlnlrea decisivă pentru desem
narea campioanei de la Wimbledon 
ediția a 86-a, dintre deținătoarea de 
anul trecut a titlului, australianca 
E. Gooiagong șl Billie Jane King 
(S.U.A.) a durat mai puțin de o oră 
(48 de minute). Contrar așteptărilor, 
jucătoarea americană a fost cea care 
a acționat de la început cu mult 
aplomb, suprinzîndu-și adversara 
cu mingi puternice și bine plasate 
din voie. Ea a luat repede un avan
taj de trei ghemuri. King a avut un 
moment dificil în ghemul al 7-lea 
cînd a acuzat o minge dubioasă și 
Gooiagong a făcut breack. Dar ju
cătoarea americană și-a revenit re
pede și a pus din nou stăpînire pe 
joc realizînd o suită de lovituri fru
moase și eficace, în timp ce austra- 
Panca părea parcă resemnată. King 
rîștigă setul cu 6—3. Tn setul urmă
tor. scorul a evoluat egal pînă la 
3—3, fiecare jucătoare cîștigîndu-șl 
serviciul. Ghemul 7 este foarte dispu
tat, Gooiagong la serviciu. avlnd 
40—30, este egalată și King are de 
trei ori avantaj. Ea trimite însă o 
minge înaltă, dar — culmea I — 
Gooiagong ratează Incredibil și King

Tn primul tur al turneului International 
de tenis (rezervat jucătorilor profesio
niști) de la Bretton Woods, jucătorul 
egiptean Ismail el Shafei l-a întrecut cu 
3—6. 6—0, 6—3 pe australianul Fred 
Stolle. Favoritul nr. 1 al concursului, 
campionul australian Rod Laver, a dis
pus cu 6—4, 6—4, de englezul Gerard 
Battrick, iar olandezul Tom Okker a 
cîștigat cu 6—2. 6—2 in fata lui Ray 
Ruffels (Australia). Alte rezultate : Bob 
Carmichael (Australia) — Marty Ries- 
sen (S.U.A.) 6—3, 4—6. 7—6: Jeff Bo- 
rowiak (S.U.A.) — Charles PasareJI 
(Porto Rlco) 6_ 3. 6—2.
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S-a înapoiat în țară echipa de 
tineret a clubului Dinamo, care a 
participat la un tradițional turneu 
internațional în Italia, 
alături de 
re și una 
Novi Sad.

Dinamo 
serie de 4 
a disputat trei jocuri : 0—1 (0—0) 
cu U.S. Teramo, 1—1 (1—0) cu A.S. 
Ascoli și 2—0 (0—0) cu P. Giulia- 
nova. Clasîndu-se pe locul 2 în se
rie, Dinamo s-a calificat în semifi
nale, învingînd echipa Cervenka 
Novi Sad, cîștigătoarea seriei a 
doua (cu 2—0). Finala cu U.S. Te
ramo a fost viu disputată, fiind 
necesare prelungiri 
narea cîștigătoarei. 
mal de joc, meciul 
egalitate: 0—0; în 
Teramo a cîștigat 
că Dinamo a ocupat locul al doi
lea.

la Teramo, 
alte 7 echipe, printre ca- 
din Iugoslavia, Cervenka

a făcut parte din prima 
echipe, în cadrul căreia

pentru desem- 
în timpul nor- 
s-a încheiat la 

prelungiri însă, 
cu 2—0, astfel

TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI
BELGRAD 7 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Iugoslaviei are un nou 
lider după etapa a 7-a i rutierul 
sovietic Reingold Kalnieks, clasat 
printre fruntași In ultimele două 
etape. 11 urmează elvețianul Thal- 
mann — la 10 s, iugoslavii Frelin 
— la 11 s și Kuvalja — la 44 s.

în clasamentul general pe echi
pe, continuă să conducă formația 
U.R.SS.

Etapa a 6-a (Banja Luka — Si- 
sak i 120 km) a fost cîștigată de 
cehoslovacul Jan Havelka în 2 h 
46:30. Cea de-a 7-a etapă, desfășu
rată pe traseul Sisak — Zagreb (55 
km), a revenit polonezului Jur- 
gielewicz, cronometrat în lh21,42. 
Primul clasat dintre cicliștii ro
mâni a fost Nicolae David, care a 
ocupat locul 9

9—7, 6-—4,
(Australia) 
(Australia) 
(România), 
(Rhodesia),

Prima semifinală la dublu mixt a 
opus perechile Ilie Năstase (România), 
Rosemary Casals (S.U.A.) — Clark 
Graebner, Billie Jane King (S.U.A.). 
Meciul s-a întrerupt, di a cauza ploii 
torențiale care a căzut seara aici, la 
scorul de 9—8 pentru Năstase—Casals 
Și 5—5 în setul doi.

în cadrul turneului Internațional de 
polo pe apă de la Landshut (Bavaria), 
reprezentativa S.U.A. a învins eu sco
rul de 8—2 (1—1. 2—0. 2—0. 3—1) forma
ția Australiei. Alte rezultate : R.F. a 
Germaniei (A) — S.U.A. (B) 7—4. (3—0, 
0-2, 2—1. 2—1); R.F. a Germaniei (B) 
— Olanda 5—4 (2—1, 2—0. 0—1, 1—2).

\Uttimele știri s ultimele rezultate ultimele știri
CRISUL ORADEA — V.S.S. 
KOSICE (CEHOSLOVACIA) 
51—41 (14—21) la baschet

ORADEA, T (prin telefon). Vineri s-a 
desfășurat în localitate partida .Interna
țională amicală de baschet dintre echi
pele de junioare Crișul și V.S.S. Kosice 
(Cehoslovacia). Victoria a revenit oră- 
dencelor cu scorul de 51—41 (14—21).
Partida revanșă, precum și intîlnirea 
dintre echipele de senioare ale celor 
două cluburi vor avea loc sîmbătâ.

ria) și p. t. (min. 7) S. Rukavisnikov 
(U.R.S.S.), G. Anghel (muscă) b.t. 
(min. 6) P. Cambell (Canada) și p. p. 
H. Bruchner (R. D. Germană), Gr. Con- 
drat (cocoș) p. t. (min. 5) R. Fozev 
(Bulgaria). A. Șuba (pană) b. t. (min. 
7) A. Porro (Spania), CI. Zenier (se
miușoară) b. p. (40—2) J. Nanchen (El
veția), T. Seregely (ușoară) p. p. K. 
Sukaev (U.R.S.S.), S. Popescu (semi
mijlocie) b. dese. F. Emptage (Canada), 
M. Pîrcălab (mijlocie) b. t. (min. 8) D. 
Oberg (Suedia) Tr. Stolan (semigrea) 
p. p. O. Radev (Bulgaria) și R. Codrea. 
nu (grea) b. p. H. Fridrich (R. D. Ger
mană).

PRIMELE REZULTATE DE LA 
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE LUPTE LIBERE 
ALE JUNIORILOR

HVAR, 7 (prin telefon). După între
cerile campionatelor europene de lupte 
greco-romane ale juniorilor au început 
vineri cele de lupte libere. Țara noas
tră a aliniat la această competiție o 
formație completă. Iată rezultatele în
registrate de tinerii luptători români 
pînă la Închiderea ediției. Gh. ștefan 
(cat. semimuscă) p. p. V. Izov (Bulga-

TURUL FRANȚEI
Nici o schimbare în Turul ciclist al 

Franței, după etapa a 6-a. Pe ruta Bor
deaux—Bayonne (205 km) nu s-a sem
nalat nimic deosebit. A învins belgia
nul Leo Duyndam în 5 h 44:10; și in 
clasamentul general continuă să con
ducă Guimard (Franța). El este urmat 
de Merckx la 11 s., care ieri a pier
dut 2 s față de lider.

Azi are loc prima zi de repaus. 
Cursa va fi reluată duminică cu etapa 
a 7-a : Bayonne—Pau (225 km).

A
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