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Trăiască Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare 

a națiunii noastre socialiste!
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1UCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C. R.
Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, profund ecou in inimile tuturor

Miercuri dimineață, în sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia și-a început lucrările Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

Așteptat cu larg și viu interes, 
întîmpinat de întreaga țară în hai
ne de lucru, cu rezultate remarca
bile în toate domeniile de activi
tate, înaltul for al comuniștilor, 
spre care se îndreaptă acum gîn- 
durile pline de dragoste și încre
dere ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, ale întregului nostru 
popor, va analiza vasta muncă des
fășurată în toate compartimentele 
vieții sociale, în toate structurile 
societății noastre socialiste, în pe
rioada care a trecut de la prece
denta Conferință Națională . a 
Partidului Comunist Român, și de 
la Congresul al X-lea. Va examina, 
totodată, problemele perfecționării 
în continuare a conducerii și pla
nificării activității economico-socia- 
Je, dezvoltării democrației socialis
te, în vederea imprimării unui ritm 
și mai dinamic evoluției României 
pe drumul progresului multilateral, 
al bunăstării generale, al civiliza
ției socialiste înfloritoare

în zilele premergătoare marelui 
eveniment, problemele privind pro
cesul de perfecționare, corespunză
tor actualei etape pe care o stră
batem, au fost dezbătute cu exi
gență și înaltă responsabilitate 
partinică în adunările generale ale 
tuturor comuniștilor, în conferin
țele extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid, ca și în coloa
nele presei, Conferința Națională 
urmînd să sintetizeze și să valori
fice, sub raport teoretic și prac
tic, propunerile și sugestiile venite 
din rîndurile celor mai buni, mai 
merituoși comuniști, ale celor mai 
capabili muncitori, țărani, intelec
tuali.

1 încă de la convocarea sa, Confe
rința Națională a partidului a găsit 
un puternic ecou în conștiința în
tregului popor, determiuînd o at
mosferă de profundă efervescență 
politică, de muncă însuflețită pen
tru- realizarea exemplară a planu
lui cincinal. Un puternic factor 
mobilizator în această privință l-a 
constituit propunerea secretarului 
general al partidului pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de ter-

secretarul general al partidului,
A FOST URMĂRIT CU ENORM INTERES,

PRIMIT CU PUTERNICE ACLAMAȚII
men, idee care s-a transformat în- 
tr-o uriașă forță dinamizatoare, 
prin însușirea ei de către milioa
nele de oameni ai muncii din pa
tria noastră. Sub lozinca „Cincina
lul înainte de termen", întrecerea 
socialistă desfășurată în întîmpina- 
rea Conferinței Naționale a întru
nit adeziunea deplină a maselo’-, 
stimulînd pe scară națională ini
țiativa și preocuparea pentru des
coperirea de noi rezerve materiale 
și umane care să ducă la sporirea 
producției și productivității muncii, 
la continua ridicare a activității 
economice, la mai buna gospodări
re a orașelor și satelor, la dezvol
tarea lor economico-socială.

Prin documentele de însemnă
tate istorică pe care le va adopta, 
actuala Conferință Națională a 
partidului va determina înnoiri 
structurale în toate domeniile, va 
jalona liniile directoare ale viitoa
relor etape în mersul patriei noas
tre pe calea edificării orînduirii so
cialiste multilateral dezvoltate, o- 
rînduire bazată pe o industrie pu
ternică și în continuu progres, pe 
o agricultură modernă, pe o știință 
și o cultură avansate.

...Sala Palatului Republicii tră
iește momente sărbătorești, carac
teristice marilor evenimente. Fun
dalul scenei, pe care se află înscris 
marele eveniment — „CONFERIN
ȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN — IULIE 
1972" este dominat de Stema P.C.R., 
de steagul purpuriu al partidului și 
tricolorul patriei.

La Conferință participă ea dele

gați — comuniști din toate colțurile 
țării, veniți din fabrici și uzine, de 
pe șantiere și ogoare, oameni de 
știință, artă și cultură, militari, 
bărbați și femei, oameni cu o bo
gată pregătire politică și profesio
nală, cu o vastă experiență în -ac
tivitatea practică, care s-au evi
dențiat în munca pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului. Ei 
vin aici investiți de cei peste două 
milioane de membri de partid, 
exprimînd în marele forum adeziu
nea deplină a întregului popor Ia 
politica internă și externă a parti
dului. hotărîrea fermă de a milita 
cu pasiune și înaltă responsabilita
te comunistă și patriotică, pentru 
înfăptuirea ei. Sînt prezent!, de a- 
semenea, numeroși invitați.

Ora 9. La sosirea în sală condu
cătorii partidului sînt primiți cu 
vii și îndelungi aplauze, cu urale. 
Domnește o atmosferă de puternic 
entuziasm, expresie vibrantă a uni
tății de monolit a rîndurilor parti
dului, forța politică conducătoare 
a întregii noastre societăți, inima 
și conștiința vie a poporului care, 
strîns unit în jurul partidului nos
tru comunist, înfăptuiește neabătut 
politica sa, internă și externă, 
marxiat-leninistă.

In ovațiile delegaților și invita- 
ților, urcă la tribună tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, precum și 
membrii Prezidiului Permanent al 
C-C. al P.C.R. Secretarul general al 
partidului rostește cuvîntul de des
chidere a lucrărilor Conferinței 
Naționale.

„Din însărcinarea Comitetului 

Central declar deschise lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

La lucrările ei participă membrii 
și membrii supleanți ai Comitetu
lui Central, membrii Comisiei Cen
trale de Revizie, 2.220 delegați 
precum și 500 invitați, reprezentând 
toate organizațiile județene ale 
partidului, precum și organizația de 
partid a Capitalei. Conferința re
unește în cadrul său pe cei mai

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare in pag. a 4-a)

Ore întregi, cu emoție și mîndrie, componenta echipei olimpice de polo a țării noastre au ascultat raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în prima zi a lucrărilor Conferinței Naționale a Partidului

Foto : Dragoș NEAGU

ASCULTÎND CUVÎNTUL
CONDUCĂTORULUI NOSTRU IUBIT
însoțiți de către antrenorul fede

ral Cornel Mărculescu am fost ieri 
dimineață oaspeții lotului olimpic de 
polo. I-am găsit strînși în jurul unei 
mese, la capătul căreia se afla un 
televizor, pe Frâțilă. I.azăr. cei doi 
Rusu. Culineac. Nastasiu. Mihăilescu, 
pe antrenori și pe medicul lotului, 
A. Szogy.

Este ora 8,50 și peste puțin timp 
urmează să’ înceapă lucrările Confe
rinței Naționale a P.C.R. Antrenorul 
A. Grințescu ne explică faptul că în 
cursul dimineții — conform progra- 
mutui lotul avea antrenament și că 
după amiază jucătorii urmau să fie 
liberi La cererea lor, însă, antrena
mentul a fost amînat pentru după 
amiaza, din dorința de a putea asculta 
importanta ,cuvîntare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ora 9. Cu privirile îndreptate spre 
ecranul televizorului, urmărim apari
ția la tribună — însoțită de aplauzele 
entuziaste ale participanților la Confe
rința Națională -> a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a celorlalți 

conducători de partid și de stat. Se 
declară deschise lucrările marelui fo
rum al comuniștilor după care, cu 
glasul său bărbătesc, apăsat — atît de 
cunoscut și drag nouă — secretarul 
general al partidului își începe cuvîn- 
tarea. In aceite momente mănunchiul 
de sportivi fruntași, în mijlocul căruia 
ne aflăm, este prezent și el, simbolic, 
în marea Sală a Palatului Republicii, 
cu gîndul și voința, alături de între
gul popor.

Sînt prezentate date, cifre, fatye 
care marchează înaintarea impetuoasă 
a României pe drumul făuririi socia
lismului multilateral dezvoltat, al în
făptuirii programului elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., se stabilesc 
jaloanele activității viitoare. Urmează 
o pauză în lucrările conferinței, apoi 
alta. în aceste răstimpuri, ca și după 
încheierea cuvîntării, discutăm cu cei 
de față pentru a Ie afla gîndurile. 
Toți sînt impresionați profund, au re
flecții care dovedesc din plin că

PARTIDUL - 
CĂLĂUZĂ 

SIGURĂ
Ne aflăm încă sub impresia pu

ternică a documentului de excepțio
nală însemnătate, Raportul prezentat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pe care l-am ascultat ieri în sala 
Conferinței Naționale a partidului. 
Va fi nevoie de timp pentru a-1 stu
dia în amănunțime și am certitudi
nea că ori de cite ori îl vom citi 
și reciti, vom găsi noi idei prețioase, 
noi îndrumări și indicații pentru a 
munci mai bine, mai cu spor, mai cu 
folos.

Din multitudinea tezelor pe care 
Ie abordează expunerea secretarului 
general al partidului, aș dori să mă 
opresc asupra uneia singure, poate 
definitorie, și anume: creșterea ne
contenită a rolului conducător al par
tidului în toate domeniile de activi
tate.

După cum a reieșit din Raport, u- 
nul din factorii fundamentali, care 
au determinat în ultimii ani ridica
rea la un nivel calitativ, superior a 
modului cum partidul își exercită 
rolul conducător, îl constituie pro
gresele înregistrate în imprimarea 
unui caracter științific întregii acti
vități a partidului, concretizat în co
relația organică dintre creșterea ro
lului conducător al partidului,, per
fecționarea vieții sociale și adîncirea 
necontenită a demoitației socialiste.

In acest context trebuie privite, 
ca un mijloc de lucru hotărîtor, con
tactele permanente, directe, dintre 
conducerea partidului și popor, vi
zitele pe care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU le face în toate jude
țele țării. în mari unități ale econo
miei naționale, pe șantierele de con
strucții, pe ogoare, adică acolo unde 
se hotărăște practic soarta produc
ției, îndeplinirea planurilor, unde se 
înfăptuiesc premisele societății socia
liste multilateral dezvoltate. Acest

MIRON OLTEANU 
secretar ol C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. a 4-a)

CANOTAJUL CAUTA 
(și găsește) RĂSPUNS 

ÎNTREBĂRILOR
OLIMPICE !

Interviu cu antrenorul emerit
GH. GIURCÂNEANU, secretar general al 

federației de specialitate

Intr-un moment 
de răgaz — redu
tabilul schif de 
2-\-l alcătuit din 
dinamoviștii Petre 
Ceapura, Ștefan 
Tudor și Ladislau 
Lovrenschi.

După numeroase informații și reportaje din bogata activitate compe- 
tițională și de pregătire olimpică a schifiștilor noștri, ne propunem, pen
tru rubrica de astăzi, un comentariu orientativ la realizarea căruia l-am 
rugat să-și aducă contribuția pe antrenorul emerit GH. GIURCÂNEANU, 
secretar general al federației de specialitate.

CAMPIONATUL IM UNIVERSITAR DE FOTBAl
ȘI-A DISI’UIAI ETAPA INAUGURALA

— Ne aflăm după o serie de pu
ternice regate internaționale, cum 
au fost cele de la Manntvim, Rat- 
zeburg, Griinau, Lucerna și Snagov. 
In ce măsură Ie putem considera 
utile și, mai ales, edificatoare în 
ceea ce privește verificarea poten
țialului valoric al echipajelor 
noastre ?

— Un răspuns ar putea fi însuși 
bilanțul realizat de schifiștii ro
mâni la aceste mari competiții in
ternaționale, evident în acest an 
de q importanță sporită pentru toa

te echipele. Așa, de exemplu, la 
Mannheim și Ratzeburg echipajele 
de 4 f c. și 2-J-l au ciștigat pro
bele respective, la Griinau : locul 2 
la 4 f.c. și locul 3 la 2-|-l, la Lu
cerna — locul 4 la 24-1... Poate 
mai mult decît rezultatele ar tre
bui, însă, prețuită posibilitatea de 
a ne fi întîlnit cu majoritatea ad-

" Dan GÂRLEȘTEANU

(Comt >uare in duo. a 2 a)

Azi, in parcul sportiv Dinamo

UN ATRACTIV MECI INTERNATIONAL DE POLO
Amatorii jocului de polo din Ca

pitală vor avea azi prilejul să ur
mărească în parcul sportiv Dinamo 
Un interesant meci internațional în
tre două echipe bine cotate pe plan 
continental, Dinamo București și 
Ujpesti Dozsa din Budapesta. Par
tida de azi este programată la ora 
19, Vineri, la aceeași oră, va avea 

loc, tot în bazinul Dinamo, cea de 
a doua întîlnire.

VOLEIBALIȘTII DE LA PROGRESUL BUCUREȘTI EVOLUEAZĂ ÎN ITALIA
Formația masculină de volei a 

clubului Progresul București a ple
cat pentru un turneu de zece zile 
în Italia. Voleibaliștii bucureșteni

Echipa României învingătoare la scor : 15—0 !
o Jocuri echilibrate la

REZULTATELE

PRIMEI ETAPE
Grupa I (Craiova)

U.R.S.S. — Universitatea II 
Craiova 2—1 (1—1)
Cehoslovacia — Luxemburg

1—0 (0—0)

Grupa II (Cluj)

Spania — Bulgaria 1—0 (0—0) 
Anglia — Iugoslavia

1—2 (0—0)

Grupa III (București)

Belgia — Ungaria 1—2 (0—1) 
Franța — Sp. studențesc II 
București 1—3 (0—3)

Grupa IV (Conslanța)
România — Malta 15—0 (7—0) 
Olanda — R. F. a Germaniei

1-3 (1-1)

au deplasat un lot condus de antre
norul Horațiu Nicolau, maestru e- 
merit al SDOrtului.

București, Cluj și Craiova
Etapa inaugurală a celei de a 

IlI-a ediții a CAMPIONATULUI 
EUROPEAN UNIVERSITAR s-a 
bucurat de un frumos succes. 15.000 
de spectatori la Craiova Și Con
stanta. 12 000 la Cluj și 10.000 la 
București au urmărit opt întîlniri 
interesante. încheiate cu rezultate 
care constituie indicii în ce pri

Portarul maghiar Bicskai rezolvă încă o fază dificilă in fața atacan- 
tilor belgieni ■- Foto ; S. BACKS!

vește desfășurarea, ulterioară a în
trecerii din grupe și, mai ales, 
profilarea echipelor favorite. Spa
nia, Cehoslovacia, Ungaria — deși 
învingătoare la limită și cu sufi
ciente emoții —, R. F. a Germa
niei și România (realizatoarea sco
rului etapei) s-au înscris pe lista 
candidaților la primele locuri. Lor 
li se adaugă U.R.S.S., care, ieri, a 
susținut o partidă amicală, ca și 
Franța. (Asupra acestor întilnirs 
— amănunte in pag. 4.).
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Campionul la inele, Dan Grecu

LAUREAT» FINALELOR PE APARATE
• Gh. Păunescu— triplu

Clasamentul 
pe aparate din 
maeștrilor are 
rație :

FEMININ :

campion • Nume noi între medaliafi

oficial ai finalelor 
cadrul campionatului 
următoarea configu-

Paula loan
Buc.) 18,825.

(Clubul
2. Elena

3. Ma-
Sărituri : 1. 

sportiv școlar ___ __ .
Ceampelea (Dinamo) 18.800. 
riana 18.750, 
18,700, 
18,675,
18,600 ; paiaivir. i. veampeiea .0^00. 
2., Anca Grigoraș (Flacăra) 18,875, 3. 
Goreac 18,775, 4. Gheciov 18.600. 5. 
Olga Ștefan (Dinamo) 18.575, 6. Pau
la loan 17.925 ; birnâ : 1. Grigoraș 
19.100, 2. Marcela Păunescu țSc. sp. 
ST?.*???? 19.025. 3. Iuliana Simor.fi Mare) 18.375. 4. Turcu

Goreac 18.300, 6. Ceampe
lea 18,175; sol : 1. Ceampelea 19300. 
2. Grigoraș 18,825. 3. Stefania Ba cos 
(Lie. 4 Timișoara) 18.675, 4. Goreac 
18.650, 5. Păunescu 18,625. 6. Rodica 
Sabâu (Vagonul Arad) 18.425.

Gheciov (Lie. 4 Timișoara) 
4. Alina Goreac (Dinamo) 

5. Elisabeta Turcu (Petrolul) 
6. Ileana Coman (Flacăra) 
paralele : 1. Ceampelea 18350.

17,950, 3. Petrescu 17,950, 4. Gheor
ghiu 17,900, 5. Gheorghe Iușan (Ști
ința Oradea) 17,275, ............. .....
(Steaua)
18,650, 2. 
18375, 4.
3 7,5*5, 6. .no*uu x*.uzo ; samuri : i. 
Păunescu 18.275. 2. Mihaiuc 17,875. 3. 
Gheorghiu 17.650. 4. Oprescu 17.600, 
5. Petrescu 17.520. 6. Grecu 17.350 ; 
paralele : 1. Păunescu 18.100. 2. Pe
trescu 17.800, 3 Gheorghiu 17.100, 4.

= Oprescu 15.700. 6.
Petrescu

2. Păunescu 18,550, 3. Grecu 
4. Oprescu 17.925. 5. Gheor- 

’.700. 6. Mihaiuc 17.200.

6. Mihai Borș 
10.950 ; inele : 1. Grecu
Oprescu 18,575. 3. Borș 

Mihaiuc 18,050, 5. Petrescu 
Mazilu 17.025 ; sărituri : 1.

19.100, 2.

(C.S.O.B. 
18,325, 5.

MASCULIN :

Soi: 
18.175, 
18,750, 
17,575, 
17,350, 
namo) 
17,125 ; 
nescu

1. Nicolae Oprescu (Dinamo)
2. Petre Mihaiuc (Steaua)

3. Mircea Gheorghiu (Steaua)
4. Liviu Mazilu (Dinamo) 

5. Constantin Petrescu (Di- 
17,225, 6. Dan Grecu (Dinamo) 
cal cu minere: 1. Gh. Pău- 
(Dinamo) 18,450, 2. Grecu

Grecu 17,050, 5. (_____
Borș 11.200 : bară fixă : 1. 19.000, * —
18.000, ghiu 1' . _____ _____

Ca șj In anii nrecedenți, finala 
pe aparate a fost un reușit spectacol 
sportiv, eu execuții deosebit de va
loroase și spectaculoase. Elena Ceam
pelea a cucerit două titluri In În
trecerea feminini, celelalte revenind 
Paulei loan și Ancă! Grigoraș. Re
marcăm execuția excepțională a 

Păunescu La bîmă (9.70) ca 
si locul III ocupat la acest aparat 
de Iulian* Simonfi.

După cum se vede si din rezultate, 
la masculin un succes remarcabil a 
repurtat di na mo vis tul Gheorghe 
Pâuneșcu. de trei ori distins eu me
dalia de aur. La bară — o victorie 
'contată a lui Constantin Petrescu, 
iar la . sărituri a triumfat— — .____ _ _ Ni
Oprescu. Campionul absolut al 

oDan Grecu. n-a reușit deci: 
gură victorie, la inele.

Urii 
sin-

ECHIPELE ROMÂNIEI — 
„TURNEUL PRIETENIA"

LA

• DUPĂ CE ANUL TRECUT un 
număr de 66 de actuali și foști ju
cători de oină au devenit antrenori, 
majoritatea activînd apoi în mediul 
rural, alți 54 de „elevi" au terminat, 
cu succes, cursurile școlii de cadre 
tehnice de la Tulcea. Noii antre
nori provin în deosebi de Ia sate, 
ceea ce ne îndreptățește să sperăm 
într-o înviorare a activității com- 
petiționale din cadrul tradiționalei 
întreceri „Cupa U.T.C.“, aflată în 
plină desfășurare. La cursul de la 
Tulcea, cele mai bune calificative 
au fost obținute de Ion Eftenie (co
muna. Curcani, jud. Ilfov) Virgil 
Lugojanu (Hunedoara) care ‘au to
talizat, fiecare, media 9,66.

• „CUPA SPERANȚELOR", com
petiție rezervată școlarilor, se apro
pie de etapa finală, programată în
tre 11—13 august la Slatina. în a- 
ceste zile au loc întrecerile penul
timei faze și, după informațiile pe 
care le deținem, jocurile desfășu
rate în județele Neamț, Botoșani,

NOI ANTRENORI LA SATE
Suceava, Constanța, Olt, și 'Argeș 
au înregistrat un record de parti
cipare. în actul final se vor califica 
cele mai bune 12 echipe din țară.

• „CUPA TINERETULUI DE LA 
SATE" la oină se desfășoară în a- 
cest an după o formulă inedită, la 
finala pe țară urmînd a-și disputa 
întîietatea 40 de echipe. Ultimele 
întreceri vor avea loc pe terenurile 
Stadionului Tineretului din Capitală 
în zilele de 25, 26 și 27 august.

• CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE OINĂ, cea mai importantă com
petiție internă, a început de cîteva 
săptămîni, cu întîlnirile pe centre 
de asociații.

Aseară au părăsit Capitala. în- 
dreptîndu-se spre Sofia, echipele de 
gimnastică ale României care vor 
participa. în capitala Bulgariei, la 
competiția „Turneul Prietenia". Au 
făcut deplasarea Nadia Comănici, 
Mioara Bolocan, Maria Cojanu, Geor- 
geta Gabor, Gabriela Trușcă, Li
liana Brtnișteanu fi Constanța Di- 
limot (fete), Gabriel Popescu, Gheor
ghe Neagu, Vaier Răspop, Ionel 
Checicheș, Nicolae Mihai, Nicolae 
Oprescu și loan Moraru (băieți). 
Delegația de sportivA români este 
condusă de antrenorul Mircea Bă- 
dulescu.

[ 1/ițțăto^/p^carujMj/
„ÎNTTLNIREA PRIETENIEI"

INTERNAȚIONAL JUNIOARE

Ultimul meci, cel dintre echipele 
România A și Cehoslovacia, a a- 
vut darul să decidă pe cîștigătoarea 
turneului internațional feminin de 

. baschet (junioare). Din păcate, o 
dată cu pierderea acestei partide, 
echipa noastră a trebuit să se mul
țumească doar cu locul II în clasa
mentul final al competiției, la ega
litate de puncte cu reprezentativele 
Bulgariei și Poloniei. Această ie
rarhizare a fost decisă de victoriile 
obținute în întîlnirile directe. în ca
drul festivităților de închidere a 
turneului, ziarele „Cronica Sătmă- 
reană“ și „Szatmary Fiirlop" au 
oferit o cupă cîștigătoarei turneului
— reprezentativa Cehoslovaciei. Tot
cu această ocazie. Comitetul jude
țean U.'T.C. Satu Mare a oferit 
diplome și plachete echipei cu cea 
mai mică de vîrstă : Româ
nia B. Golgetera competiției a fost 
desemnată baschetbalista Eva Be- 
roberk (Ungaria), iar Miss Turneu, 
timișoreanca Rodica Goian. Iată 
acum și clasamentul final al tur
neului de la Satu Mare : 1. Ceho
slovacia — 9 puncte, 2. România A
— 8 p., 3. Bulgaria — 8 p., 4. Po
lonia — 8 p., 5. Ungaria — 7 p, 6. 
România B — 5 p.

Din inițiativa organizației turis
tice iugoslave „Derdap Turist" și 
a Asociației pescarilor sportivi din 
Belgrad, duminică, la Cladova (Iu
goslavia) va avea Ioc o intîlnire 
prietenească de pescuit sportiv sta
ționar între reprezentativele orașe
lor Belgrad și București.

Echipa Bucureștiului este consti
tuită din cei mai buni zece pes
cari sportivi din Capitală, selecțio
nați prin concurs: Victor Stoica,. 
Ion Pană, Ilie Coman, Mihai Am
brozie, Alfons Cabat, Mihai-Nico- 
lae Glariu. Victor Simion. Nicolae 
Enache, Gh. Pîrvu și Vasile Ispas.

Competiția va avea Ioc anual. Tn 
1973, această întrecere prietenească 
se va desfășura pe malul românesc 
al Dunării.

PUNCT FINAL ÎN

Zoltan COVACI
corespondent județean

dumi- 
și a 

asociației sportive Voința din loca
litate, etapa a Vl-a și ultima a cam
pionatului republican^de drit-track. 

înaintea întrecerilor de duminică, 
prima parte a clasamentului are 
următoarea înfățișare : 1. I. Bobil- 
neanu (Voința Sibiu) 57 p ; 2. I. Io
niță (Metalul București) 44 p ; 3. Gh. 
Sora (Metalul București) 42 p ; 4. I. 
Mttrinescu (Metalul București) 39 p.

Din cele scrise mai sus iese clar 
în evidență faptul că, și în even-

La Sibiu, se va desfășura 
nică, în organizarea F.R.M.

INSTANTANEU DE LA... prezentat de circa 2 000 de elevi 
din oraș. A fost un spectacol de 
neuitat.

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE PESCUIT SPORTIV STAȚIONAR

Ediția 1972 a Campionatului na
țional de pescuit sportiv staționar 
(adulți și tineret) se va desfășura în 
zilele de 29—30 iulie la Dej, pe 
rîul Someș. La competiție iau par
te echipele județene cîștigătoare ale 
concursurilor interjudețene premer
gătoare campionatului. Astfel, la 
categoria adulți s-au calificat e- 
chipele județelor Prahova. Tulcea, 
Bihor, Iași. Mureș, Galați, Hune
doara și Mehedinți ; lâ categoria 
tineret echipele județelor: Praho
va, Constanța. Ciuj, Suceava, Mu
reș. Neamț, Timiș și Dolj. Echipele 
de adulți sint formate din cite 4 
pescari sportivi, iar cele ce tineret 
din trei.

Campionatul este dotat cu cupe 
și premii.

Sportivii a-, --nodeliști s-au prezentat la startul probei de machete 
Foto : Șt. CIOTLOȘ

Memorialul ,,Aurel Vlaicu“

UN VERITABIL RECITAL AVIATIC
1912. In drum spre casă, 
la marele concurs inter-

14 iulie 
întors de 
național aviatic de la Aspern, Au
rel Vlaicu s-a oprit la Arad. îl în- 
Umpina o mulțime imensă,. venită 
aici din toate colțurile Banatului 
sâ-1 ovaționeze pentru succesul 
fără precedent, cîștigat la Viena, 
în fața marilor ași ai aviației mon
diale. Și Vlaicu a răspuns cinstei 
ce i se făcea de către bănățeni, 
executînd o măiastră demonstrație 
de zbor.

Evenimentul a rămas înscris în 
istoria aeronauticii românești, dat 
a rămas neșters și în memoria con
temporanilor.

Pentru comemorarea mitingului 
aviatic de la 14 iulie 1912, aeromo- 
deliștii arădeni — în frunte cu ne
obositul animator al acestui sport 
Petre Curta — au lansat, cu cîți- 
va ani în urmă, un concurs de ae- 
romodele machete de avioane și 
aeromodele radio-comandate : Me
morialul „Aurel Vlaicu”.

Ediția 1972 a Memorialului „Vlai
cu”, desfășurată pe Aeroportul 
TAROm din localitate, pe 1 
cursul a trei zile, a constituit 
adevărat recital aviatic. Din 
cate vremea n-a fost destul de 
vorabilă și au existat 
ficiențe in organizare, 
samblu evenimentul a 
tenția marelui public, 
o bună propagandă pentru aviație, 
mai ales datorită faptului că la în
trecerile propriu-zise s-ă adăugat 
și un program demonstrativ de ae
romodele radio-comandate, susți-

par- 
t un 

pă- 
■ fa- 

de- 
an-

și unele 
dar în 
polarizat a- 
constituind

nut de o echipă de sportivi din 
Ungaria, precum și un spectaculos 
program de zbor cu autogirele, e- 
xecutat de o echipă de aviatori 
francezi, constructori amatori, 
frunte cu celebrul Rigault.

La întrecerile aeromodelistice 
competiție de nivel republican 
au participat 34 de concurenți din 
13 secții de aeromodelism, cei mai 
buni constructori de machete și de 
modele radio-comandate.

Proba de machete de avioane 
străine a fost cîștigată de Marcel 
Rădulescu. de Ia „Chimia” Buzău. 
La machete de avioane românești 
locul 
venit 
Man, 
rești, 
avion 
în 1925 <— Astra-Proto.
vîntului puternic și în rafale multe 
aparate au fost avariate însă în 
timpul evoluțiilor.

în categoria planoarelor radio- 
comandate clasa A, locul I în cla
sament a fost cîștigat de Dorel 
Cristea — „Voința" Tg. Mureș, iar 
la planoare radio-comandate clasa 
B, pe primul loc s-a situat un ve
teran al aeromodelismului, Lucian 
Berceanu, „Oltul” Rm. Vîlcea.

La întreceri au asistat, printre 
invitații de onoare, generalul de a- 
viație în rezervă Gheorghe Negres- 
cu. prieten cu Vlaicu și construc
torul amator francez de origine 
română Marcel Jurcă.

în

I și titlul de campion a re- 
aeromodelistului Enache 

de la „Semănătoarea” Bucu- 
cu macheta primului tip de 
construit în serie la Arad, 

Datorită

Viorel TONCEANU

PENTRU
Miine după amiază, cicliștii, din 

formațiile Bulgariei. Greciei. Iugo
slaviei, Turciei și României vor des
chide cea de a V-a ediție a Cam
pionatului Balcanic. Ei vor parti
cipa la prima probă,-100 km contra-

Duminică, la Sibiu,

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT TRACK
tualitatea unei neprezentări la etapa 
finală, Ion Bobîlneanu nu mai poate 
fi întrecut, chiar dacă cel 
doilea clasat va obține în 
tele de la Sibiu punctajul 
(12). Pentru celelalte două 
ale podiumului de premiere, luptă 
alergătorii metalurgiști I. Ioniță și 
Gh. Sora, dar prima șansă o are 
Ioniță, datorită comportării sale con
stant bune din etapele precedente. 
Ultima reuniune va avea ca. loc de 
concurs stadionul Voința și se va 
disputa după formula cu 13 aler-

de al 
dispu- 

maxim 
trepte

gători, pe durata a 13 manșe, cu 
începere de la ora 10.

Tot dirt-track-ul programează. în 
a doua decadă a lunii august, două 
interesante reuniuni internaționale, 
una Ia Sibiu, pe stadionul Voința 
(11 august) și cealaltă la București, 
pe stadionul Metalul (13 august), la 
care au fost invitați să participe 
sportivi din Austria, Elveția, Polo
nia și Ungaria.

Ambele concursuri se vor desfă
șura după formula cu 16 alergă
tori, care se vor întrece pentru în- 
tîietate de-a lungul a 20 de manșe.

(Urmare 
din pag. 1)

versarilor pe care-1 vom revedea 
la Jocurile Olimpice și faptul că 
în compania lor echipajele noas
tre au realizat performante care 
confirmă o anumită constanță va
lorică. Să nu uitam, printre altele, 
că la regata Lucerna au participat 
22 de echipe reprezentative!

— înțelegem, așadar, că au fost 
bine valorificate posibilitățile de a 
face toate „repetițiile" olimpice, 
fără de care este foarte greu 
intrat cu șanse în confruntarea 
propiată de la Miinchen. Cine 
fost... beneficiarii direcți ?

— La Griinau echipajele pentru 
probele de 4 f.c., 2-j-l și 2 f c. (toate 
aceste ambarcațiuni dinamoviste, 
antrenate de Dumitru Popa), la Lu
cerna, echipajele de 2-j-l și 2 f.c. 
Ne-a fost, cu aceste prilejuri — 
dar nu numai cu acestea — întă
rită convingerea că în special echi
pajele de 4 f.c. și 2+1 au la ora 
actuală o valoare care le îndreptă
țește la un loc în plutonul fruntaș. 
Dar, după cum se știe, avem în 
vedere și participarea echipajului 
de 2 f.c. la întrecerile de la Mun
chen.

— Pentru că pină acum am vor
bit numai despre echipaje, folosind 
termenii de specialitate, cunoscuți 
îndeosebi de amatorii de sporturi 
nautice, dar — desigur — nu nu
mai pentru aceasta, vă propunem 
să discutăm, în continuare, despre 
posibilii titulari ai echipei olimpice 
de canotaj Așadar, cine credeți că 
ne va reprezenta la J.O. ?

— Un răspuns absolut definitiv 
este greu de dat, în ciuda faptului 
că o serie de canotori au cucerit 
pină acum opțiuni serioase care să 
le asigure selecția olimpică. Mă 
gîndesc, în primul rînd, la Eme- 
rich Tușa, Dumitru Ivanov, Dumi
tru Grumezescu și Ilie Ganță, com- 
ponenți ai echipajului de 4 f.c., și 
Ia Ștefan Tudor —' Petre Ceapu- 
ra + Ladislau Lovrcnschi din echi
pajul de 2-j-l. Este. însă, posibilă 
o modificare a formulei de echipaj 
la 4 f.c. și în funcție de cerințele 
de îmbunătățire a acestuia va tre
bui găsită o soluție pentru proba 
de 2 f.c., la care sint deocamdată 
selecționați Ivan Cacencu și Fran- 
cisc Papp. Nu sint excluse, se vede, 
cîteva „rocade". Totul depinde de 
evoluția unor sportivi la „preolim- 
picele" de la Miinc’nen (care au loc 
sîmbătă și duminică) și, mai tîrziu, 
de < ........................................
mici, 
cizii 
toată 
jului 
prin 
lui Ia

— în speranța că antrenorii, dar 
șl sportivii în cauză, vor face totul 
pentru ca la Munchen să putem 
participa cu 3 echipaje, am dori 
să-i informați pe cititorii ziarului 
despre criteriile care au stat la baza

de
a-
au

campionatul ambarcațiunilor 
în orice caz, înaintea unei de- 
definitive, vom analiza cu 
răspunderea valoarea echipa- 
de 2 f.c. și oportunitatea — 
această prismă — înscrierii 

J.O.

Răspuns întrebărilor olimpice!
alegerii acestor probe și de ce nu 
putea fi mărit numărul lor.

— Oricît de mari sint dorințele 
noastre de afirmare, se cuvine să 
privim lucid ierarhia valorică ac
tuală. Or, o asemenea analiză ne-a 
arătat că la celelalte probe nu 
există la ora actuală șanse de a 
ne clasa pe unul din primele 6 
locuri, adică să obținem calificarea 
în finale. Ne-am oprit la cele 3 
probe amintite pentru că în anul 
1971 echipajele de 2+1 șl 4 f.c. 
s-au clasat pe locul 4. iar cel de 
2 f.c. pe locul 6 la campionatele 
europene de la Copenhaga.

— Credeți că la Jocurile Olimpi
ce pot fi și surprize ?

— înțeleg prin aceasta nu o in
versare de ordine între echipajele 
cotate maxim — așa ceva este ori- 
cînd posibil — ci afirmarea neaștep
tată a unui echipaj abia cunoscut 
pe plan internațional. Cum să vă 
spun, cam așa s-au întîmplat lu
crurile cu echipajul nostru de 2+1 
la St. Catharines. Deci, se poate. 
Mai ales că un exemplu recent ne-o 
confirmă. La regata Lucerna din 
acest an echipajul nostru de 2 + 1 
a ocupat locul 4 după schifiștii din 
R. D. Germană, Uniunea Sovietică 
și... Anglia, ultimii, se pare, com
ponent! ai unui echipaj de 8+-1 și 
el fără prea mare valoare inter
națională. De aceea, desigur, este 
și foarte greu de făcut prono
sticuri...

— înțelegem acest lucru, dar toc
mai ne pregăteam să vă rugăm să 
ne prezentați principalii candidați 
Ia medaliile olimpice, chiar nu
mai in cele 4 probe la care nu voi 
participa sportivii români.

— La simplu — schifiștii din Ar
gentina și Uniunea Sovietică au, 
după părerea mea, prima șansă. La 
dublu vîsle — luptă foarte strînsă 
între reprezentanții Norvegiei și 
Elveției. La 4 + 1 favorit este echi
pajul R. F. a Germaniei, dar el. va 
avea de înfruntat adversari extrem 
de puternici — schifiștii din R. ț 
Germană și Uniunea Sovietică. In' 
sfîrșit, la 8 + 1 întrevăd cea mai 
grea întrecere pentru titlu. Prota
goniști — canotorii din Noua Ze- 
elandă, R. D. Germană, Uniunea 
Sovietică și R. F. a Germaniei.

— Ce credeți că ar trebui făcut, 
în plus, pentru ca în celelalte pro
be — unde vor participa — spor
tivii români să se afle și ei in lupta 
pentru locuri fruntașe, pentru me
dalii ?

— Sîntem acum la ora cînd foarte 
multe lucruri depind și de puterea 
de mobilizare, de dăruire a sporti
vilor și a antrenorilor, de o înțe-' 
legere și un efort comun al aces
tora pentru ca talentul sportivilor 
și munca antrenorilor să se ex
prime in performanțe de autentică 
valoare. (N.R. Iată un punct de ve
dere la care subscriem cu convin
gerea că el va fi înțeles ca atare...)

ECHIPELE ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI ȘI-AU FIXAT ACELAȘI BAREM

PARTICIPAREA LA J. 0.: CÎȘTIGAREA TITLULUI BALCANIC I

de 
afla 
J.O.

oe 
O-
la 

sub 
In-

timp pe echipe, probă înscrisă 
programul apropiatelor Jocuri 
limpice de la Munchen.

Fără îndoială, disputele 
București și B-așov șe vor 
semnul pregătirilor pentru
teresant este faptul că baremul de 
participare ]a Munchen este același 
pentru reprezentativele României și 
Iugoslaviei : câștigarea titlului balca
nic ! Care dintre cele două echipe 
își va împlini visul ? Greu de spus. 
Teamul iugoslav pornește cu ascen
dentul 
trecut, 
manțe

titlului cucerit la Sofia, anul 
și cu acela 

de mai bună
al unor perfor- 
valoare in arena

internațională. Din urmă vine, însă, 
puternic, formația României, domi
nată de ambiția de a izbîndi pe te
ren propriu, de a-și asigura astfel 
„pașaportul olimpic”. O handicapea
ză — e drept — dificultățile întîm- 
plnate în pregătire, necorespunză- 
toarea comportare din ultima vreme 
a unor oameni ce fuseseră titulari
zați. Totuși...

Nu trebuie neglijată, desigur, nici 
șansa reprezentativelor Bulgariei și 
Turciei (aceasta din urmă antrena
tă de ambițiosul Nencio Hristov), 
care pot produce surprize.

ECHIPELE PARTICIPANTE AU SOSIT IN CAPITALĂ
Prima 

fost cea 
Keloglu, 
ris, Nikolas Louloukos, Ioanis Panagos, 
Ulas Kaklamanos, Vasilis Iliakos. Nikolas 
Zervos, antrenor : Papis Tzafandakis) au 
început acomodarea încă de marți seats.

Miercuri dimineață au fost primiți In 
Gara de Nord, de către membrii comisiei 
de organizare, cicliștii din delegația Iugo
slaviei. sub conducerea antrenorului Dra- 
ghișa Ieșicl vor evolua: Țvletko Billet, 
Janel Zakotnlk. Joze Valenclci, Eugen 

Pleșko, Rados Cubricl, Drago Frelih,

delegație sositâ in București a 
a Greciei. Cei 8 rutieri (Alls 
Mihail Koutras. Mihail Kaspa-

Tansije Kuvalla, Slobodan Jellci, Milovan 
Gazdicl și Mladen Lecek.

Seara tîrziu. la ora 23. tot în Gara de 
Nord a sosit echipa Bulgariei. După in
formațiile primite de la federația de spe
cialitate. lotul rutierilor bulgari este al
cătuit din Ivan Nikolov, DImiter Stefa
nov, Dlmiter Rusev, Vlacico Mlnev, Vesko 
Mihailov, Dlmiter Balabanov, Gheorghi 
Iiiev, Koia Vaslllev, Ilia Gheorghlev și 
Ivan Vaslllev.

Tot în cursul serii erau așteptați ci
cliștii din Turcia. Ei au făcut călătoria 
de la Istanbul la București cu autocarul.

Astăzi au ioc antrenamente, iar seara 
ședința tehnică.

AZI ULTIMA ZI 
LA LOTO

Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
mal puteți procura biletele pentru tra
gerea Loto de vineri 21 iulie 1972. La 
această tragere puteți cîștiga numeroase 
premii în bani precum și autoturisme ia 
alegere. Ca și pînă în prezent, autoturis
mele se acordă în cadrul valorii unitare 
a premiilor în numerar indiferent de 
categoria la care a fost obținut premiul 
(de o valftare cel puțin egală cu aceea 
a autoturismului ales), felul biletului . 
sau buletinului pe care a fost realizat» 
sau taxa de participare per variantă.

Amintim participantiior că în luna 
iulie a.c. se oferă următoarele autotu
risme : DACIA 1300 (70 000 lei) și DACIA 
1100 (55 000 lei).
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 29 DIN 19 IULIE 19 'i*

Fond general de premii : 2 139 90S lei, 
din care 1 230 870 lei report.

Extragerea I : 21 14 40 10 6 16
Fond de premii : 1 395 099 lei, din care 

926 721 lei report categoria I.
Extragerea a Il-a : 45 31 11 4 3
Fond de premii : 744 809 iei, din care 

304 149 lei report categoria A.
PREMIILE EXTRAGERII LOTO DIN 14 

IULIE 1972
Extragerea I : cat. 1 : 1,20 variante a 

100 000 lei; cat. 2 : 4,45 a 15 387 lei ; cat. 
3 : 13,65 a 5 010 lei : cat. 4 : 22,60 a 3 026 
lei ; cat. 5 : 122,35 a 559 lei ; cat. 6 : 
233,70 a 293 lei.

Report cat. I : 21 275 lei.
Extragerea a Il-a : cat. A : 1 varian

tă 10% 100 000 lei ; cat. B : 1,75 a 34 001;
cat. C : 4,10 a 14 513 lei ; cat. D : 8,95 a
6 648 lei : cat. E : 27,40 a 2 172 lei ; cat. 
F : 41,40 a 1 437 lei ; cat. Z : 1 258,20 a
100 lei.

Report cat. A : 76 249 lei.
Premiile de categoria I și A au fost 

obținute de Demeter Maria din Mediaș 4 
și Dumitrescu Ion din București care 
cîștigă cite un autoturism la alegere plus 
diferența în numerar.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

• Cea de a doua ediție a cu
pei „Șiretul" la minifotbal orga
nizată la Kăchiteni, jud. Iași. 
Dintre participante — reprezen
tativele școlilor din Adjudcni, 
Rotunda, Izvoarele, Iugani, Ră- 
chiteni, Butca, Mirccști,— men- 
ționăm cîștigătoarea turneului : 
echipa Școlii generale din Mir- 

‘ cești.
prof. Iosif LUCACI

ÎMBOGĂȚESC PATRIMONIUL 
ORAȘULUI PITEȘTI

...un mare spectacol sportiv pre 
ze.ntat în această vară de elevii 
școlilor din municipiul Gh. Gheor prof. Gh. POENARU

ghiu Dej — la care au asistai 
circa 10 000 de spectatori, oameni 
ai mțjncii de pe platforma indus
trială Borzești. Fotografia alătu
rată ilustrează do r o secvență din 

plWfMi t+ii’.tra! sportiv

A. S. VIITORUL LA VASLUI

S-a- constituit — Ia Vaslui — 
Asociația sportivă VIITORUL VAS
LUI. Ca președinte al asociației a 
fost ales tov, Gh. Trifan, secreta

rul Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Vaslui îai 
ca vicepreședinți : A. Nichifor și 
V. Enache.

Mișu FLOREA

Ofensiva declanșată in direcția 
construirii și amenajării de noi 
baze sportive în județul Argeș dă, 
bineînțeles, rezultate. în cinstea 
Conferinței Naționale a P.C.R. — 
de pildă — au fost dale ia folo
sință noi terenuri sportive. La loc 
de frunte: complexul sportiv con
struit de către Uzina <lc autoturis
me Dacia — pentru Grupul școlar 
propriu cu peste 3000 de elevi — 
cuprinzînd terenuri regulamentare 
de fotbal, handbal, volei, baschet 
și o pistă de atletism de 100 m. 
Tn același timp sala de sport a a- 
cestei unități școlare a fost com
plet renovată și dotată '■u toate 
cele necesare.' Lucrările, ce depă
șesc sufria de 500 000 lei s-au exe
cutat în procent de peste 70’A, prin 
muncă patriotică și valorificarea 
resurselor locale. S-a mai dat în 
folosință un teren de tenis — în 
incihta întreprinderii de poduri și 
prefabricate din beton — evaluat 
la peste 50 000 lei și realizat in 
intregime prin munca voluntară a 
salariatilor respectivi.

Pe platoul din cartierul Găvana, 
in zona de Nord a municipiului, se 
află în stadiu avansat de con
strucție două terenuri de fotbal, 
și cite unul de volei, handbal, bas
chet — toate bituminizate — rea
lizate de către Fabrica de stofe 
Argeșeana. Tot în această zonă, 
întreprinderea Textila Pitești aie 
în lucru, realizate în procent de 
peste 60% un tencn de fotbal, o 
popicărie acoperită (cu anexe: 
club, vestiare, dușuri), un teren 
de handbal și unul dc volei. Tct 
aici o platformă bituminizată ce 
va fi folosită vara pentru acțiuni 
culturale iar iarna ca patinoar ar
tificial. în sfîrșit, Combinatul de 
exploatare și industrializare a lem
nului a început amenajarea, in a- 
propierea sa a unui teren de fot
bal, unul de handbal și altul dc 
volei.

REUȘITA CONSFĂTUIRE 
METODICĂ LA ARAD

Casa corpului didactic din Arad 
a găzduit zilele trecute o reușită 
consfătuire metodică organizată de 
C.J.E.F.S. prin cabinetul metodic. 
Consfătuirea a dezbătut două teme : 
„Activitatea de performanță și de 
masă in invățămintul liceal și pro
fesional" și „Prevenirea și combate
rea sedentarismului prin exerciții 
fizice și sport". Pe marginea aces
tora au prezentat interesante co
municări cercetătorii științifici și 
profesorii de educație fizică : M. 
Belba, Fr. Prinz, M. Schmitz, C. I. 
Bucur, dr. V, Cătină, E. Nagy, C. 
Pop, C. Bogdan, Doina Coste, St. 
Macinschi, M. Plauchitiu, M. Ra
doslav din Timișoara, Carmen Ter- 
tean din Cluj, I. Matei din Sinaia, 
E. Vodasz, P. Soos, St. Ziegler. 1. 
Voiculescu, T. Magheru, Iudith 
Frankel și I. Unterweger din Arau. 
O reușită, categoric, a cabinetului 
din Arad !

Șt. IAC OB 
coresp. județean

Alexandru MOMETE 
coresp.

OLIMPIADELE ÎN IMAGINI

Ca rezultat al interesului mani
festat pentru Olimpiada de la 
Miinchen, în. organizarea C.J.E.F.S. 
Timiș, la Timișoara a avut loc un 
simpozion cu tema : „Semnificația 
Jocurilor Olimpice moderne". Expu
nerea doctorului Mircea Gheor- 
ghitoiu, bine documentată, intere
santă. a fost susținută de diafilme 
și diapozitive, purtînd, timp de a- 
proape două ore, pe cei prezenți 
prin... toate olimpiadele care au 
avut loc pînă acum Expunerea a 
fost‘completată cu prezentarea ce
lor mai marcanți cîștigătcri ai o- 
Iimpiadelor de Ia înființate și pîr.ă 
în zilele noastre.

SPORT ÎN SATELE JUDEȚULUI 
MUREȘ

Prin îndrumarea C'rnitetiilui ju
dețean U.T.C. Muteș, ia județ se

desfășoară în aceste zile impor
tante competiții de masă. La con
cursurile din cadrul „Săptămîni! 
sporturilor olimpice" au partici
pat un număr de 11 880 de tineri 
(dintre care 2 700 fete) din 146 a- 
sociații sportive. Tn 20 de locali
tăți rurale din județ: Band, Bă- 
lăușeri, Vărgata, Miercurea Nira- 
jului, Păsăreni ș. a. au fost ținute 
expuneri tratînd despre „Istoricul 
si tradițiile Jocurilor Olimpice an
tice și moderne". O interesantă 
competiție sportivă de masă rezer
vată comunelor de pe Valea Nira- 
jului este „Cupa cooperativizării" 
la fotbal, volei, handbal și alte 
ramuri sportive.

loan I’AUȘ 
coresp. județean

micilor jucători ai Școlii sportive 
din Timișoara care au ocupat lo
cul I la băieți categoria I-a. 
în fotografie, profesorii S. Bor
za, L. Bahner și jucătorii : V. 
Zgriban, L. Buftea, D. Lăză- 
rescu, M. Buftea, I. Kvits ,V. Ian io, 
C. Gherescu, I. Socol. Copii fru
moși, buni la învățătură, buni 
sportivi.

Foto și text! Dan Ț’ARAN
— coresp.

FESTIVALUL MINIBASCHETULUI

Festivalul minibasi hetului pio
nieresc a prilejuit o reaiiimare a

• După mulți ani de aștep
tare, un Cabinet de medicină 
sportivă la Sibiu. Noul cabinet 
— condus de doctorul Alexandru 
Costea — stă zilnic la dispoziția 
tuturor sportivilor din Sibiu ș! 
alte localități ale județului. Se
diul acestuia. în incinta Poli
clinicii de copii din parcul Astra

Ilie IONESCU 
coresp. județean

Simor.fi
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IZMIR - GAZDA ÎNTRECERILOR BALCANICE DE ATLETISM

JUNIORII îl PRECED PE SENIORI
PERFORMANȚE 
DE VALOARE

IN CAMPIONATUL
IZMIR, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru special).
Plecați marți dimineața din 

București, din Gara de Nord. ia.'_- 
ne, în sfîrșit, în acest mare port de 
la Marea Egee. Călătoria cu auto
carul pe ruta Istanbul—Izmir 
deși interesantă, ni s-a părut da
torită caniculei, Ia fel de lungă ca 
cea care ne-a adus cu trenul din 
țară pînă la Istanbul. Acum este 
noapte, căldura s-a mai topit și 
am și aplaudat măsura luată de 
forul organizator ca Jocurile Bal
canice de atletism ale juniorilor să 
se desfășoare în nocturnă, la lu
mina reflectoarelor. Singurii care 
se vor lupta sub soarele arzător 
vor fi decatloniștii și pentatlonis- 
tele, cei ce vor intra în focul dispu
telor atît sîmbătă, cît șl duminică, 
începînd de la ora 8,30. In rest, 
programul se va desfășura în am
bele zile între orele 39 și 22,30, ce
remonia de deschidere a Balcania
dei fiind anunțată pentru sîmbătă 
la ora 18,30.

Firesc, într-o asemenea călătorie 
de... mare fond (maratonul nu fi
gurează în întrecerile juniorilor!) 
este timp berechet pentru discuții 
și cum glasul roților de tren te 
predispune Ia confesiuni, tinerii 
noștri atleți ne-au mărturisit gîn- 
durile lor legate de cea de a IlI-a 
ediție a Jocurilor Balcanice. Să 
dâm cuvîntul, pentru început, că
pitanilor celor două reprezentative, 
Eleonora Monoranu și Marin Ior
dan.

CANOTORI ROMANI
LA „REGATA PREOLIMPICA"

Elenora Monoranu: ..Deși mulți 
sînt sceptici in ceea ce privește 
progresul sprintului, eu iu-ămi an: 
constatat că punind la antrena
mente un mai mare accent pe teh
nică, se pot câștiga zecimi bune. 
Deci, cheia constă in pregătire, si 
cum sprinterele junioare an avut 
rezultate mulțumitoare in acest se
zon. sînt convinsă că la această 
Balcaniadă progresul nostru va 
avea un reper. In orice caz ni
velul general al întrecerilor va fi 
mai ridicat ca la ediția precedentă, 
de la Atena, iar eu sper să păstrez 
ceva din titlurile dobindite acolo*. 
(Monoranu a dobindit trai titluri 
balcanice la Atena— — nn.'.

Marin Iordan: ..După iu ani de 
supremație, Gagea a trebuit să-mi 
cedeze titlul național de seniori ia 
aruncarea greutății. Anul trecut 
ni*am clasat la Balcaniada de ju
niori pe locul secund. <■ lCpM. 
acum mă simt însă capabil de un 
rezultat peste 17 m. cu care să-n.i 
asigur titlu! balcanic. Lotul actual 
de băieți este mai serios, mai an
gajat. Sita a fost deasă, au rămas 
numai cei devotați atletismului*.

Eleva Adriana Surdu. campioană 
națională de senioare la 100 rr. 
este de acord cu opinia F.leonorei 
Monoranu nu pentru că cceasta 
este într-o clasă mai mare (într-a 
XII-a). sau pentru că eleva romaș- 
cană este premiantă I. ci pentru 
că și ea consideră c4z„ntvelul ju
nioarelor este, in prezent aproape 
de cel al senioarelor. Dar. pină r.u 
o să ajungem să alergăm constant 
in jur de 11.5 nu putem emite pre
tenții pe plan internațional. La 
mir, se va ciștiga cu un timp 
12 secunde".

Cornel Anton își va apăra la 
mir titlul balcanic la săritura

Iz- 
sub

iz- 
cu

prăjina. „Dacă sar 4.85 m ciștig 
in fața lui Kileas. cel cc ni-a în
vins in primăvară, la Atena. Aceas
ta ar însemna și confirmarea nor
mei pentru „Cercul cinci olimpic" 
Eu aștept, insă, mai mult de ]a 
acest an și de Ia— mine: o sări* 
turâ de 5 metri".

Roxana Vulescu, tinăra speranță 
a înălțimii, probă la care român
cele au o strălucită tradiție inau
gurată de Iolanda Balaș, ne spune 
că si ea ar dori foarte mult sâ con
firme la Balcaniadă că merită să 
participe la Munchen. așa cum s-a 
intimplat cu Cornelia Pepescu la 
J. O. din Mexic.

Noroc că l-am prins pe Gheorghe 
Ghipu cu citeva zile înainte, căci 
semifondistul metalurgist, una din 
marile promisiuni ale atletismului 
nostru, n-a călătorit odată cu noi. 
El a concurat cu citeva zile înainte 
In Italia, In compania campionului 
european Arese și a încheiat cursa 
de 800 m cu un nou record națio
nal de seniori, care este cu 
sub baremul pentru „Cercul 
olimpic* (1:49.0). „Doresc din 
inima să văd Olimpiada <le 
Munchen — ne-a spus Ghipu — 
pentru că sper ca Ia ediția din 197G 
am să pot concura de Ia egal Ia 
egal cu cei mai buni semifondisti 
europeni". Iar noi sintem convinși 
că forma excelentă pe care o are 
Ghipu in acest sezon il îndreptă
ți sie Ia o incununare cu un nou 
titlu balcanic de juniori.

După o binemeritată odihnă, ti
nerii noștri atleți vor intra în pro
gramul obișnuit precompetițional, 
așteptind cu încredere întrecerile 
prietenești cu speranțele atletismu
lui din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia 
și Turcia.

DE ATLETISM
AL U.R.S.S
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Pe stadionul V. I. Lenin din Mos
cova au început campionatele de 
atletism ale U.R.S.S., criteriul de 
verificare și selecție a sportivilor 
sovietici în vederea Jocurilor Oim- 
pice. Ziua a doua a concursului — 
în care s-au desfășurat primele fi
nale — a fost marcată de excepțio
nala performanță reușită de Ludmi
la Bragina în cursa de 1 500 m: 
4:08,9, nou record mondial, cu 2,7 se
cunde sub fostul record al atletei 
din R. D. Germană, Karin BurneleiL 
Rezultatul Ludmilei Bragina deschi
de noi perspective unei probe al că
rui record mondial progresase, în cei 
trei ani de la oficializarea distanței, 
cu numai 1,1 secunde.

Valeri Borzov a cîștigat finala 
probei de 100 m In 10,0. egalind pen
tru a 5-a oară în carieră recordul 
european. Un alt rezultat valoros.a 
fost obținut in calificările probei de 
săritură în înălțime bărbați de către 
Iuri Tarmak. Sărind 2,25 m. cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui, Tarmak devine al 4-lea săritor 
al tuturor timpurilor și al 4-lea 
care reușește un rezultat de peste 
2.25 m (după Valeri Brumei, Ni-Cih- 
cin și Pat Matzdorf). Alte rezultate : 
MASCULIN : 10 000 m — Rașid Sa- 
rafutdinov 28:05,6 (al doilea rezultat 
mondial al anului) : lungime — Leo
nid Barkowski 8,06 m (2. Igor Ter 
Ovanesian 7,94 m) : disc — Vladimir 
Liahov 59,94 m ; FEMININ : 100 mg: 
Tatiana Anisimova 13,3 (record uni
onal egalat) ; suliță — Nina Mara- 
kina 60.12

LA TBILISI IN ORAȘUL FINALEI U. R. S. S.-ROMÂNIA TENISMENII NOȘTRI
SE ANTRENEAZĂ PE TERENUL
• Antrenament pe terenul Dinamo • Optimism pentru întilnirea 

care începe vineri
la tri-

Bucu-
O zi 
nece-

Paul SLAVESCU

MARELUI MECI

La sfîrșitul săptămînii sc va des
fășura, la Miinchen, „Regata pre- 
olimpică" de canotaj academic. Țara 
noastră va fi reprezentantă la a- 
cest puternic concurs de echipajul 
de schif 4 fără cîrmaci (E. Tușa, 
D. Ivanov, D. Grumezescu, I. Oan- 
ță) care s-a deplasat cu acest pri
lej în orașul-gazdă al J.O.

TURNEUL ECHIPEI STAHL (Polonia) ÎN ȚARA NOASTRĂ
cu Metalul (meciul^ se dispută pe 
stadionul Metalul cu începere de la 
ora 10); 25 Iulie la Plopeni cu 
Metalul; 27 iulie la Pașcani 
C.F.R.; 29 iulie la Piatra Neamț cu 
Ceahlăul.

Ca răspuns la turneul efectuat 
de echipa de fotbal Metalul Bucu
rești la începutul acestei luni in 
Polonia, formația STAHL — Polo
nia din divizia B va susține patru 
jocuri în țara noastră, după urmă
torul program: 23 iulie la București

cu

m.
★

Campionatele de atletism ale Ke- 
niei s-au desfășurat' la Mombasa, 
la nivelul mării, pentru a opri se- 
mifondiștilor posibilitatea de a obți
ne performante valoroase. Kipchoge 
Keino a cîștigat proba de 1500 m 
în 3:36,8, cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului. Pe locul doi s-a 
clasat un atlet complet necunoscut, 
pe plan internațional pînă la acest 
concurs. Boit, cronometrat în 3:37,4! 
(Cel mal ' ________
său era de peste 3:50,0). 
zultate : 200 m : Asati 21,3 
Asati 
Ouko 1:46.0, 
1:47,0;
10 000 
obstacole : 
wott 8:29,8

bun rezultat anterior al 
Alte re-

... _ . ; 400 m : 
45,8, Nyamau 45,9; 800 m :

Omwanza 1:46,5, Boit 
5 000 m: Mose 13:47,2; 

m : Temu 28:31,6; 3.000 ni
Jipcho 8:28,6 (record), Bi- 
; 400 mg : Koskei 49,8.

BREVIAR v ujumpic CONGRESUL C. I. O

FABIENNE MIMOUN, fiica re
numitului atlet francez Allain Mi- 
moun, cîștigător al probei de ma
raton la Olimpiada de la Melbourne, 
continuă glorioasa tradiție sportivă 
a tatălui ei. La campionatele de 
atletism ale Franței, Fabienne și-a 
adjudecat titlurile naționale pe dis
tanțele de 400 și 800 m. Ea a fost 
inclusă în lotul olimpic francez.

PE COVORUL DE IARBA sin
tetică instalat pe proaspătul stadion 
parizian de la Parc des Princes, au 
sosit echipele de hochei pe iarbă 
din numeroase țări, care și-au sta
bilit aici o 
trenament.

putea fi recunoscuți ușor după cu
loarea uniformelor purtate. Astfel 
personalul competitiv va fi îmbră
cat în verde închis, organizatorii 
in culoarea levănțichii, controlorii 
in oranj, serviciul de ordine în 
albastru, tehnicienii în salopete ar
gintii, cei de la servicii și între
ținere în galben, personalul sanitar 
in albul tradițional. Membrii ju
riilor federațiilor internaționale și 
delegații tehnici vor fi îmbrăcați 
în uniforme roșu-închis.

ML'.NCHEN, 19 (Agerpres). — 
Congresul Comitetului Internațional 
Olimpic (C.I.O.) se va desfășura în
tre 21 si 24 august La Miinchen, pre- 
cedînd deschiderea Jocurilor Olim
pice de vară. Ordinea de zi cuprinde 
in total 20 de puncte care se re
feră la alegerea noului președinte 
al C.I.O., a unui nou vicepreședinte, 
la rapoartele diferitelor comisii ale 
C.I.O., precum ți ale Comitetelor 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
din 1976 — Denver (Olimpiada de

Montreal (Olimpiada deiarnă) și 
vară).

lâaintea 
20 august, 
comună a ___  _
C.I.O. cu reprezentanții comitetelor 
olimpice naționale. Această reuniune 
va fi consacrată examinării unor 
propuneri cum ar fi : includerea 
jocului de tenis în programul olim
pic, modificarea sistemului de cali
ficare la baschet, protejarea em
blemelor olimpice etc.

începerii Congresului, la 
va avea loc o reuniune 
Comitetului executiv al

TBIL1SI, 19 (prin tei.fon, d. 
misul nostru special).

Cinci ore de zbor separă 
reștiul de capitala gruzină, 
întreagă de drum este insă
sară, calculînd opririle prevăzute 
in itinerar și schimbările de avion. 
Marți seara eram la Moscova. ur
mărind cu înfrigurare rubricile de 
sport ale ziarelor și întrcbîud pe 
amabilele noastre gazde despre 
noutăți în legătură cu subiectul la 
ordinea zilei: meciul de tenis
UJL&&—România. Am aflat prea 
puțin Ia aeroportul Șeremetievo. 
Mai nțulte. în schimb, la redacția 
lui .Aovietski 
eram oaspete

Tenismenii 
pe meridiane 
efectiv 
luni, 
tase. 
legii 
tici, 
trecind repede la atac cu un potop 
de întrebări: „Cum vedeți me
ciul „Năstase este in forma de 
la Wimbledon 
riac ?“, 
jocul pe căldură 
dublul cum merge ?
liga T“— A trebuit să adoptăm o 
defensivă prudentă, neștiind ' nici 
prea multe ia subiect

Dar din primele discuții purtate 
cu gazdele noastre, am sesizat o 
problemă intr-adevăr im'wrtantă: 
căldura. La Moscova erau 30 de 
grade la umbră în orele dupăa- 
miezii. caniculă neobișnuit', pentru 
marele oraș din nord. La Tbilisi — 
scria „Izvestia" — fuseseră cu o zi 
înainte 36 de grade... Cu umor, 
prietenul nostru Iuri DarahveltJze. 
corespondentul ziarului „Sportul* 
Ia Moscova, spunea : ..în vara a- 
ceasta. în întreaga țară este o căl
dură grozavă. Temperatura apei in 
Marea Albâ, vecină cu Polul Nord, 
este acum aceeași ca in... Marca

Sport", acuio uucif 
în orele de seară. 
României, sosiți 
diferite se aflau 

complet 
cînd ultimul 
s« alăturase 

noștri.

de 
în 
dela Tbilisi, 

sosit, Ilie Năs- 
lotului. Co- 

ziariștii sovie- 
au $tiut să inverseze rolurile.

,Cum joacă Ți- 
..Românii se adaptează la 

mare ?•* „Dar 
t* „Cine va ctș-

Neagră". Am gustat jocul de cu
vinte, dar ne-au îngrijorat perspec
tivele unui meci de trei zile, pe 
căldură toridă, la sud de Caucaz.

A doua zi. miercuri, puternicul 
TU-104 ne aducea, înaintea ochilor, 
in zbor lin, prima priveliște pano
ramică a mult așteptatului Tbilisi. 
Casele albe ale îndepărtatului oraș 
păreau, în depărtare, fantastice 
diamante strălucind in soare. Cînd 
coboram spre sol, se puteau dis
tinge întinse zone de verdeață, cu 
vegetație subtropicală, rînduri de 
pini străjuind marile bulevarde. 
Undeva, alături de firul seînteietor 
al rîului Kura, trebuie să se gă
sească și parcul sportiv al clubu
lui Dinamo, acolo unde ne așteaptă 
zile de încordată întrecere. Cobo
ram spre inima fierbinte a Gru- 
ziei, care bate acum pentru racheta 
lui Aleksandr Metreveli...

La cochetul hotel „Inturist", cu 
ambianța specifică de vacanță, 
cheile de la camerele romanilor șe
deau cuminți în fagurele de lemn 
al recepției. Toți erau la teren. 
Ne-am grăbit și noi spre locul de 
întrecere, acum încă febril șantier 
de antrenament. Dar ani sosit cînd 
jucătorii noștri ieșeau în grup de 
pe zgura centralului. „Cum mer
ge ?“..., am riscat prima întrebare 
de la distanță. „Foarte bine!" ne-a 
strigat vesel Ilie, care pare in
tr-adevăr în excelentă dispoziție. 
Și am profitat imediat de această 
ocazie, pentfu a-1 felicita. Era ziua 
sa de naștere. Ilie Năstase, marele 
campion al tenisului 
împlinit, la 19 Iulie, 
de ani. Este vîrsta 
mări in sportul alb.

Am aminat pentru mai tîrziu dis
cuțiile, desigur edificatoare, cu Ilie 
și Ion, ca și cu căpitanul echipei, 
Ștefan Georgescu. Eram curioși să 
privim acest teren central al par
cului Dinamo Tbilisi unde vom

engleză (limba te-. 
„hard-court\ Cre- 
„Slazenger" vor 
această suprafață

juca. Este un teren de zgură tare, 
cum se spune în 
nisului) un tipic 
dem că mingile 
zbura rapid pe
de joc, foarte aproape de duriltrtea 
cimentului deși pare a avea și zo
ne denivelate. Terenul este înconju
rat de tribune confortabile și apre
ciem capacitatea lor la aproxima
tiv 3 000 de locuri. Nu cunoaștem 
incă acustica lor...

Seara, din nou la hotel, inter
ceptăm pe Fane Georgescu, care 
— ca totdeauna — este circumspect 
în a-și exprima opiniile. „Ani lu
crat bine in aceste prime zile — 
ne spune el, parcă puțin cazul pe 
gînduri — deși au fost mai mult 
antrenamente de acomodare. Amin-

excelentă bază de an-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

PARADA1 
desfășurată 
coincis cu înmînarea 
uniforme personalului 
tru buna deservire a 
feritele categorii de

MODEI 
recent la

OLIMPICE,
Miinchen, a 
respectivelor 
angajat pen- 

Jocurilor. Di- 
auxiliari vor

CUNOSCUTUL ATLET VEST- 
GERMAN Walter Schmidt, dețină
torul recordului mondial în proba 
de aruncarea ciocanului cu per
formanța de 76,40 m., nu va par
ticipa 
pice, 
timp 
Iară, 
său
tele de atletism ale R.F. 
niei, programate la sfîrșitul lunii 
iulie la Miinchen.

probabil la Jocurile Olim- 
Schmidt, care de mai mult 
suferă de o întindere muscu- 
nu a fost înscris

din Darmstadt la campiona-
de clubul

a Germa-
VETERANUL ROELANTS 

ARE CUVÎNTUL...
Renumitul alergător pe dis

tanțe lungi, belgianul Gaston 
Roelants, a împlinit de curînd 
35 de ani, dar cu toate acestea 
nu intenționează să părăsească 
atletismul. Ultimele sale pro
iecte sportive sînt legate de spe
ranța de a cuceri o medalie olim
pică la Miinchen. El a declarat 
ziariștilor: „După concediul pe 
care l-am petrecut în Tunis, 
m-am antrenat cu regularitate a- 
casă. Incepind din iunie, mă aflu 
în antrenament la centrul spor
tiv francez „Allain Mimoun" fi 
am luat parte la concursurile de 
acolo și din Italia. Ultima etapă 
a pregătirii mele — luna iulie — 
se va desfășura în Mexic. In con
dițiile altitudinii, intenționez să 
alerg cîte 70 de km zilnic, deoa
rece la cea de a XX-a Olim
piadă vizez — în primul rînd 
— proba de maraton".

LA JOCURILE OLIMPICE. R.F. a 
Germaniei va fi reprezentată la 
turneul de box de 11 pugiliști de 
Ia semimuscă la grea după cum 
urmează : Kurt Pichel, Gerd Schu
bert, Werner Schefer, Peter Prause, 
Peter Hess, Burkard Barnowski, 
Gunther Meier, Dieter Kottvsch, 
Ewald Jarmer, Rudi Horning și 
Peter Hussing. La concursul de că
lărie, R.F. a Germaniei va fi re
prezentată de cunoscuții campioni 
Hartwig Steenken. Gera Wiltfang, 
Fritz Ligges și Hans Gunther Win
kler (în probele de obstacole), 
Liselott Linsenoff. Karin Schlueter, 
Josef Neckermann (pentru proba 
de dresaj) șj Horst Karstens, Harry 
Klugmann, Lutz Goessing, Klaus 
Wagner (probă completă).

Toți selecționabilil s-au numărat 
printre fruntașii recentului concurs 
internațional desfășurat recent la 
Aachen.

Au luat sflrsix intrecerUe turneelor pre- 
ullmplce de volei de la Miinchen. In par
tida decisivă a competiției masculine, 
echipa Bulgariei a lnvina cu scorul de 
3—1 (15—11, 14—16. 15—7. 15—8) selecțio
nata R.D. Germane. La feminin, repre
zentativa U.R.S.S. a dispus cu 3—0 <15—6, 
15—8. 15—12) de formația Cehoslovaciei. 
Iată clasamentele finale ale competiției: 
masculin : 1. Bulgaria _  6 p; 2. R. D.
Germană — 4 p: 3. Olanda — 2 p; 
R.F, a Germaniei — Op; feminin : 
U-R.S.S. — 6 p: 2. Cehoslovacia — 4 p: 

a Germaniei — 2 p; 4. Olanda

4.
1.

La Kuala Lumpur se desfășoară tn a- 
ceste zile locurile celei de-a 16-a ediții 
a turneului de fotbal ..Cupa Merdekn" 
la care participă 12 echipe din Africa și 
Asia. DuDă trei etape. în clasamentele 
celor două grupe preliminare conduc 
selecționatele Malayesiel (grupa A), cu 
6 puncte din 3 meciuri, și Coreei de Sud 
(grupa B). cu 3 puncte din două par
tide. Iată ultimele rezultate înregistrate: 
Cambodgia — Birmania 2—1: Malayesia 
— Fillpine 1—0: Coreea de Sud — Tai- 
landa 2—0: Tailanda — Singapore 2—0.
■
Echipa vest-germană de fotbal F. C. 
Wiesbaden, aflată în turneu în Bulgaria, 
a jucat la Sofia cu formația local5 
Levski Snartak. Fotbaliștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul de 4—3.

Cursa Internațională automobilistică des
fășurată pe circuitul de la Hockenheim, 
tn prezența a peste 50 000 de spectatori, 
a fost ciștigată de campionul finlandez 
Leo Kinnunen. Coneurînd pe o mașină 
„Porsche", Învingătorul a realizat o me
die orară de 187.300 km. Pe locurile tw-

COLECTELE
Una din primele întrebări care se 

nasc atunci cînd privim extraordi
narele pregătiri ce se fac pentru 
găzduirea Jocurilor Olimpice este 
aceea a sumelor cheltuite pentru 
amenajarea complexelor sportive. 
Dacă este încă prematur a se face 
un bilanț, se poate totuși spune cu 
precizie care a fost contribuția pu
blicului la sumele enorme cheltuite 
în construcțiile și amenajările olim
pice. „Asociația pentru încurajarea 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen" 
— organizație independentă de Co
mitetul organizator și care a avut

PENTRU J.O.
sarcina de a strînge sumele colec
tate de particulari a dat publicității 
cifrele sale. Aflăm astfel că 
108.760.000 mărci vest-germane au 
fost colectate de la persoane civile 
și firme comerciale pentru nevoile 
investițiilor Comitetului organizator. 
Din această sumă numai 3.660.000 
mărci au reprezentat bani în nu
merar, restul constituind donații, în 
special, în materiale de construcții, 
mobilier și aparatură tehnică. Cota 
articolelor împrumutate reprezintă 
de asemenea o cifră de cîteva zeci 
de milioane mărci vest-germane.

Radu VOIA

Helsinki,
d<>

v> 
de

mătoare s-au clasat 
mani Willy Kauhsen 
Helmut Kelleners pe

românesc a 
vîrsta de 25 
marilor afir-

vest-ger-
Și

IN LEGĂTURĂ CU 
PARTICIPAREA REPUBLICII SUD- 
AFRICANE LA „CUPA DAVIS"

Peste 20 000 de spectatori au urmărit la 
Giessen (R.F. a Germaniei) o cursă con- 
tind pentru campionatul mondial de mo- 
tocros la clasa 500 cmc. Victoria a reve
nit belgianului Roger de Coster, urmai 
de Frlederichs (R.D. Germană) și Jons
son (Suedia), 
tului mondial 
Coster cu 37 
54 p, Mikkola

în clasamentul campiona- 
conduce detașat Roger 
p, urmat de Jonsson 

(Finlanda) — 52 p, etc-

Concursul internațional de călărie de la 
Londra a debutat cu o probă de obsta
cole. In care victoria a revenit sportivu
lui englez David Broome (pe „Ballyv/ill 
Will”) cu timpul de 46,6. Pe locul se
cund s-a clasat belgianul Eric Wauters 
— 48,8. Cei mai bun timp: 43,0 a fost 
obținut de englezul Harvey Smith, dar, 
deoarece a doborit două obstacole, el 
s-a clasat pe locul trei.

sportivii 
pe ..Porsche" 
„McLaren".

PE MICUL ECRAN

HM

Studioul nostru de televiziune va 
transmite, vineri, sîmbătă și du
minică rezumate filmalo ale me-' 
durilor de tenis dintre jucătorii 
sovietici șt români care se intil- 
nesc la Tbilisi, In finala europea
nă a „Cupei Davls", după urmă
torul program :

Vineri, ora 23.00 _ primele două 
partide simplu ;

Sîmbătă, ora 23,Oo — partida d<> 
dublu ;

Duminică, ora 22.35 - ultime’” 
două meciuri de simplu.

doi, Năstase și Tiriac, par a fi in 
formă bună. Ultimele lor rezultate, 
din săptămina trecută, nu trebuie 
considerate decit o relaxare dorită, 
înaintea zborului spre Tbilisi. Eu 
il cred pe Ilie la valoarea meciu
lui eu Orantes de la Wimbledon, 
nu cel de la Bastaad. Să vedem ce 
ne vor spune și antrenamentele de 
verificare de miine"

Acest miine este azi, cînd citi.i 
rîndurile de față. Ziua premergă
toare startului și totodată ziua cînd 
vom afla exact succesiunea celor 
5 jocuri, așa cum va fi fixată de 
tragerea la sorți. Cinci partide 
grele care vor decide pe învingă
torii din finala U.R.S.S.—România, 
ultimul pas spre inter-zonalele 
„Cupei Davis".

Cunoscutul International olandez Jan 
Mulder, care a activat un timp în echipa 
belgiană „Anderlecht", a fost transferai 
la echipa Ajax Amsterdam, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni". Mulder a 
semnat un contract pe o perioadă d-“ 
5 ani.
1
Cursa clasică de galop, Derbyul do 
Epsom (inaugurată în urmă cu 193 
ani), a revenit la actuala ediție cunos
cutului jocheu englez Lester Piggott, pe 
calul american „Roberto", antrenat de 
Irlandezul O'Brien. Pe locul doi (Ia foto
grafie) a sosit Ernie Johnson, cu armă
sarul „Rhelngold".

NȘIV YORK, 19 (Agerpres). — Cu prl ■ 
Iejul recentei reuniuni de la Helsinki, 
Consiliul pentru Cupa Davis a hotărît 
să reprimească în competiție echipa Re
publicii Sud-Africane, exclusă pînă acum 
pentru politica de apartheid din această 
țară. De la Națiunile Unite se anunță 
însă că în cursul zilei de marți comite
tul O.N.U. în problema apartheidului a 
hotărît să ceară organizatorilor Cupei 
Davis să revină asunra deciziei de a rn- 
admite echipa Africii de Sud. Comitetul 
a protestat, de asemenea, împotriva ho- 
tărîrii de a repartiza echina sud africană 
în zona Americii Latine. Președintele co
mitetului O.N.U. în problemele aparthei
dului, Abdulrahim Abby Farah, repre
zentant al Somaliei, a declarat că inten
ția forurilor sportive sud-africane de a 
permite jucătorilor de culoare să par
ticipe ia concursurile de tenis alături 
de jucătorii albi nu schimbă cu nimic 
caracterul unei politici rasiale care con
tinuă să fie practicată în celelalte snor- 
turi în Republica Sud-Africană.

• Speranțele neîmplinite ale lui Billie Jean King • Ilie la „Speech corner" din Hyde Park • Grăni- 
x cerul englez și Mr. Nasty • Pe aeroportul Le Bourget cu Ștefan Covaci despre Năstase • Noi metafore 

I pentru gazetari ?

pelări privind pe tenismanul nostru. 
Iar la cîteva ore după marea finală, 
cînd sălile presei se goliseră, la fel 
și vestiarele, puzderie de oameni îl 
așteptau pe Năstase care întîrzia 
încă. La apariția lui, au izbucnit apla
uze, iar o femeie foarte în vîrstâ, 
susținută de doi tineri, I-a rugat pe 
jucătorul român s-o lase să pună 
mina pe el, să-l atingă pe „great (marele) Iii".

Dintre miile de admiratoare care 
scris în zilele Wimbledonului 

mormane 
cereau in

Wimbledonul este o suburbie a 
Londrei, dar in zilele turneu
lui de tenis faimoasele tere
nuri (11 gazonate șl cinci acope

rite cu zgură) . devin parcă centrul 
metropolei britanice, captează pentru 
două săptâmini atenția întregii capi
tale a Âlbionului. Și nu numai atît. 
Pentru această a 86-a competiție, pe 
telexurile de la ,,The All England 
Lawn Tennis and Croquet Club", pro
prietarul frumosului complex sportiv, 
s-au primit zeci și zeci de telegrame 
pentru reținerea de bilete de la ama
tori din toată lumea. De la Sidney 
la San Francisco, din New Delhi 
pînă la Beirut și Stockholm. Cit 
despre gazde, fiecare englez care se 
respectă dorește ca cel puțin o dată 
să se afle în tribunele centralului de 
la Wimbledon. Iar pe măsură ce se 
apropie ziua semifinalelor și finaleX 
lor. atmosfera devine frenetică. Dar, 
o data intrați pe poarta Wimbledo- 
nului, spectatorii se liniștesc, ordinea 
este deplină. Publicul iși ocupă locu
rile într-o disciplină care ar putea 
face chiar inutilă prezența funcțio
narilor de control, tn cîteva minute, 
tribunele centralului gemînd de lume 
oferă un tablou impresionant, o pale
tă multicoloră de la negru închis 
pînă la roșu aprins.

Zilăle de tenis de la Wimbledon 
prilejuiesc și o adevărată paradă a 
modei, fiecare spectator abordînd 
care mai de care toaletele cele mai 
sobre sau cele mai extravagante. Mai 
presus de toate însă, cei care culeg 
sufragiile sînt jucătorii, marile vede
te ale sportului alb. Lor li se adre
sează ropotele de aplauze la intrarea 
în vestiare, la ieșirea pe teren sau 
la plecare. Și printre cei mai popu
lari, chiar cel mai adulat sportiv 
așa cum au scris toate ziare
le britanice, a fost anul acesta ro
mânul Ilie Năstase. Fantezia lui, sti
lul dinamic, plin de strălucire, manie
ra lui deschisă, francă și spontană în 
gesturi și în conversație (ziaristul 
Laurie Pignon de la Daily Mail su
blinia că Năstase se exprimă într-o 
jumătate de duzină de graiuri) i-au 
creat o faimă unanimă, pînă și prin
tre rîndurile celor mai reticenți 
spectatori englezi, producînd adevă
rate explozii de entuziasm...

A fost suficient ca Ilie să ne facă 
o vizită la hotel pentru ca
instantaneu, marele hol să de-'

vină supraaglomerat, iar în zi
lele următoare să nu mai prididim
cu răspunsurile la tot felul de inter-

i-au
(în camera 
de scrisoari), 
căsătorie.

lui Ilie erau 
jumătate îl

A s-a văzut și
în cadrul unor cere-

pe micileșa cum 
ecrane, 
monii fastuoase, ia încheierea 
întrecerilor, ducele de Kent o- 
trofeele campionilor și finaliș- 
Lș sfîrșitul probei de dublu 
Ilie Năstase și partenera sa,

a Hyde Park din Londra exis
tă faimosul „Speech corner", 
colțul vorbitorilor. In acest 

loc extrem de populat este obiceiul 
ca duminica, cine dorește poate să-și 
spună părerea, chiar cît de năstruș
nică, asupra diverselor probleme de 
viață. Lumea ascultă, pune întrebări 
oratorilor ad-hoc, își exprimă apro
barea sau dezaprobarea. Ne-am aflat 
si noi acolo în dimineața finalei cu 
Smith, la invitația lui Ilie, cu un 
grup de prieteni. Urcat, pe un scaun, 
un bătrînel înfățișa cu mult patos 
preceptele bisericii calvine, un tînăr 
explica în termeni nu tocmai acade
mici consecințele noului curs fluc
tuant imprimat lirei sterline, un băr
bat vînjos, plin de fervoare șl ne
gru ca abanosul pleda pentru o vi
ziune modernă asupra amorului... 
Momente de un mare inedit. Dar 
clou-ul a fost atins cînd cunoscutul 
arbitru internațional de tenis, italia
nul Michele Brunetti, altfel un foar
te cunoscut avocat in țara sa, a luat 
cuvîntul și a făcut o prezentare pli
nă de culoare lui Ilie, clipe amu
zante dar și, un vădit interes pentru 
auditori...

La Dover, înainte de a traversa 
Canalul Mînecii, controlul pa
șapoartelor și cel vamal. Ma

re aglomerație, iar funcționarul res
pectiv părea foarte tracasat. Au urmat 
insă citeva secunde de... suspens! La 
vederea pașaportului, reprezentantul 
autorităților a exclamat : „Oh, very, 
very good I Mr. Nasty is Romanian!"

ferea 
tiior.
mixt, . pui .luciu sa,
Rosemary Casals (S.U.A.) au fost in
vitați de ducesa de Kent în loja re
gală. Iar ziaristul Nigel Clarke își în
cepea astfel reportajul său din Daily 
Mirror, intitulat. „El a terminat în 
loja regală": Ilie Năstase stătea în 
loja regală de la Wimbledon ca să 
primească aclamațiile mulțimii (de 
pe terenul central) care a făcut din 
el un erou".cat. + 100 kglupte libere

acestui luptător este 
impresionant. De două 
olimpic, de 7 ori cam-

■*

ALEXANDR MEDVED (U.R.S.S.)

Palmaresul 
de-a dreptul 
ort oamplon _______
pion mondial, de 3 ori campion eu
ropean, de 9 ori campion al u.R.s.s. 
la lupte libere categoria plus 100 kg !

Forța, experiența, dîrzenla sînt atu- 
urlle acestui campion absolut al 
lumii. La cei 35 de ani, Alexandr Med
ved vizează o nouă medalie de aur 
Ia J.O.

Colosul din Minsk, bine proporțio- 
nat (1,92 m — 114 kg), elev al antre
norului Boleslav Rybalko este marele 
favorit al categoriei grea, la 
Mtijnchen. El face parte din generația 
„veteranilor" acestui sport, ceea ce 
nu-1 va împiedica, probabil, să-și 
atingă telul. Născut la 16 septembrie 
1937 la Belala Zerkovo, Alexandr 
Medved este tatăl a doi copil : Elena 
(12 ani) Și Alioșa (5 ani). Celebrul 
luptător este docent al Institutului 
de radiofonie din Minsk. Pentru cali
tățile si succesele sale deosebite 1 
s-a atribuit titlul de maestru emerit 
al sportului.

îmbătâ, după amînarea finalei, 
Stan Smith și Ilie Năstase au 
ținut cîte o conferință de 

presă. La un moment dat unul dintre 
ziariști i se adresează lui Năstase 

. cu următoarea întrebare : „In caz de 
victorie locotenentul major Ilie Năs- 

. tase, va fi înaintai în grad, va primi 
vreo distincție ? Tenismanul nostru a 
răspuns spontan că aceasta nu depinde 
de el ci de cei de acasă și că, în 
orice caz, pentru avansările în grad 
există criterii bine stabilite. Apoi, 
cu aerul cel mai natural, Ilie a ‘ 
trebat și el zîmbind : „Dar dacă 
cîștig nu vă interesează ce se va 
tîmpla cu mine? Bineînțeles, 
s-au grăbit să consemneze interven
ția spirituală a jucătorului român.

In tradiția Wimbledonului este 
înscrisă și organizarea în sea
ra de după finale a unui bal, 

primul dans fiind acordat campioni
lor. Billie Jean King își exprimase 
speranța că primul ei partener va fi 
[iie Năstase. Nădejde deșartă insă 
pentru că finila fiind amînatâ, jucă- 
toarea americană a deschis balul 
cu... soțul ei | _____

în. 
nu 
în- 
toți

Ț n transit pe aeroportul Le Bo-
1 urget din Paris. întilnirea neaș

teptată cu Ștefan Covaci care 
șe reîntoarcea la Amsterdam să-și ia 
in printre pe Ajax. Un schimb de 

cucuvinte în 
sufletul la , 
Wimbledon, 
acest băiat 
de aur. un 
tea cîștiga. 
tinți pentru 
tul românesc. Sînt extrem de mișcat 
cînd fostul meu coleg de la Steaua 
îmi trimite de pe toate meridianele 

. pămîntului telegrame de salut și de 
încurajare pentru activitatea mea".

fugă. „Am urmărit 
gură marea finală de la

Cu o fărîmă de șansă 
admirabil, cu un suflet 
tenisman strălucitor, pu
ii port multă recunoș- 

. tot ce face pentru spor-

Marele turneu de la Wimbledon 
a trecut insă. El și-a consu
mat cea de a 86-a ediție. O 

ediție care va rămîne înscrisă atît 
în fișele statisticienilor, cît si în amin-

tiiea zecilor de mii de spectatori și 
a milioanelor de telespectatori, vră
jiți cu adevărat de măiestria celor 
doi mari ași ai rachetei, americanul 
Stan Smith și românul Ilie Năstase. 
Acum a cîștigat Smith, un ilustru 
campion. Cu incontestabila lui artă 
pe care Năstase a ridicat-o pe cul
mile cele mai înalte, românul are 
deschise căile pentru ca viitoarea e- 
diție a celui mai prestigios turneu 
de tenis din cîte există in lume să-ț

găsească pe el în virful piramidei 
Chiar și ia concurență cu cei mai 
virtuozi reprezentanți ai jucătorilor 
profesioniști. Dacă Ilie a fost adulat 
acum ca idol al mulțimilor amatoare 
de tenis, ce se va mai întîmpla a- 
tunci ? Probabil că făuritorii de lim
bă vor fi nevoiți să caute noi ter. 
meni pentru a exprima superlativele, 
iar gazetarii noi metafore.

Constantin COMARLIISCHI
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE

A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CAMPIONATUL EUROPEAN
UNIVERSITAR DE FOTBAL

(Urmare din pag. I)

muncii din
(Aplauze pu-

Înaintați comuniști din rîndul mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, 
un însemnat număr de vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
tara noastră, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor de masă 
și obștești, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi șl 
de alte naționalități.

In numele Conferinței, adresăm 
un fierbinte salut tuturor comu
niștilor, oamenilor 
România socialistă.
ternice).

De asemenea, în numele Comite
tului Central al Partidului adresez 
un salut călduros tuturor delegați- 
lor și invitaților prezenți in sală. 
(Aplauze).

Salutăm, totodată, pe ambasado
rii și reprezentanții unor state, 
acreditați în România, care parti
cipă la lucrările Conferinței Na
ționale ca invitați, precum și pe 
reprezentanții presei străine". (A- 
plauze).

Delegații aleg apoi, prin vot des
chis, Prezidiul Conferinței, din ca
re fac parte tovarășii: 
Ceaușescu, președintele 
lui, Ion Gheorghe Maurer, 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
II ie Verdeț, Maxim Berghi'anu, 
Gheorghe Cioară. Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Mihai Telescu, 
Chivu Stoica, Constantin Pîrvules- 
cu, Elena Ceaușescu, Nicolae Gui
nă. Ghizela Vass, Ștefan Voicu, 
Barbu Zaharescu, Gheorghe Vasi- 
lichi. Alexandru Sencovici, Valter 
Român, Sanda 'Rangheț, Constanța 
Crăciun, Stela Moghioroș, Ivanca 
Rudenco, Mihail Roșianu, Constan
tin Sandu. Nicolae Vereș, Ludovic 
Fazekas, Miron Nicolescu, Zaharia 
Stancu, Anton Breitenhofer, Suzana 
Gâdea, Marțian Dan. Istvan Peterfi, 
Eduard Eisenburger, Ion Brăduț 
Covaliu. Geza Vida, Cristofor Si- 
mionescu, Tiberiu Mureșan, Lajos 
Csfîgor, Aurelia Popinceanu, Teodo
ra Labiș, Iosif, Andrei Roth, Ion 
Coman, Vasile Milea, Ion Potocea- 
nu. Constantin Dumitrache, Ion 
Cristea, Mircea Valeriu Isbășoiu, 
Constantin Barbu, Gheorghe Bu- 
ruc, Uie Lințu, loan Cetățean, Pe
tre Constantin, Iosif Nagy, Ion Di- 
nescu, Lazăr Găină, Elisabeta Dicu. 
Maria Strîmbeanu, Gheorghe Mi
lo?. Cristache Moldoveanu, Marin 
Dobre, Nicolae Doggendorf, Con
stantin Popa, Teodor Maghiar, Be
la Mak5, Niculina Mareș.

Cei aleși iau loc în Prezidiu.
Lucrările ședinței de dimineață 

sînt conduse de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Prin vot deschis, sînt alese Co
misia de validare și Secretariatul 
Conferinței.

Din Comisia de validare fac par
te tovarășii: Mihai Dalea, Ion Sa- 
vu, Gheorghe Roșu, Gheorghe Pa
loș, Simion Dobrovici, Mihail 
ceanu, Nicolae Comăniciu, 
Ionescu, Tudosie Dumitru.

Secretariatul Conferinței 
compus din tovarășii: Cornel

Nicolae 
Prezidiu- 

Eniil 
Paul 

Pană,

Crn-
Veta

este
Bur-

>}

iică, Ion Cîrcei, Constantin Dăscă- 
lescu, Aurel Duma, Paul 
Gheorghe 
tre, Vasile 
cu, Andrei
Alexandru Ionescu, Teodor Mari
nescu.

Conferința alege, în continuare, 
prin vot deschis, Comisia de redac
tare a proiectelor de hotărîri și de 
rezoluții ale Conferinței și Comisia 
pentru examinarea apelurilor.

Comisia de redactare a proiecte
lor _ de hotărîri și de rezoluții este 
alcătuită din ‘ tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin; Hie Verdeț, Gheorghe Cioa
ră, Dumitru Popescu, Leonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Constant:- 
nescu, Ion Ioniță, Iosif 
Richard Winter, Ștefan 
Ghizela Vass, Alexandru 
Zaharia Stancu, Angelo Miculescu, 
Emilian Dobrescu.

Din Comisia pentru examinarea 
apelurilor fac parte tovarășii’: Ni
colae Guină, Gheorghe Blaj. Simion

Nagy.
Oprea, Constantin Pe- 
Potop, Emilian Dobres- 
Vela, Constantin Mitea,

atît în ședințe plenare, cît 
și în cadrul unor secțiuni pentru a 
crea posibilitatea ca un număr cît 
mai mare de delegați și invitați să 
poată lua cuvîntul. adueîndu-și 
astfel contribuția efectivă la dez
baterea și aprofundarea probleme
lor înscrise pe ordinea de zi și la 
fundamentarea măsurilor și hotă
rîri lor care urmează să fie adop
tate.

în unanimitate, delegații au a- 
probat constituirea a 10 secțiuni 
ale Conferinței: secțiunea privind 
perfecționarea, organizarea și con
ducerea vieții sociale și dezvoltarea 
democrației socialiste; secțiunea 
pentru dezbaterea proiectului legii 
cu privire la dezvoltarea economi
co-socială, planificată a României: 
secțiunea privind dezvoltarea eco
nomică în act și în
perspectivă ; c< coope
rarea econoi 
secțiunea pentru 
iectulu: legii finanțe 
pentru dezbaterea pr 
remunerării muncii 
muncii : secțiunea pi 
rea forței de muncă 
nivelului de tra

zenți, care scandează „CEAUȘESCU* 
P.C.R.", a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a prezen
tat Raportul „Cu privire la dezvol
tarea economico-socială a Româ- 

/niei, în următorii ani și în perspec
tivă, la perfecționarea conducerii 
planificate a societății și dezvolta
rea democrației socialiste, la creș
terea rolului conducător al partidu
lui în edificarea socialismului șl 
comunismului, la activitatea inter
națională a partidului și statului*

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului — document 
programatic de excepțională în 
semnalate care, pe baza unei ana
lize profund științifice a stadiului 
actual de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, stabilește căile» 
perfecționării pe mai departe a 
structurilor de conducere economi- 
co-sociale. a tuturor compartimen 
telor vieții noastre — a fost sub- 

rf.at în repetate rînduri cu înde- 
ngi aplauze, cu puternice ovații. 
Sub înalta cupolă au răsunat 

minute în șir glasurile miilor de 
participanți care aclamă pentru 
Partidul Comunist Român și secre-

CEHOSLOVACIA-LUXEMBURG
1-0 (0-0)

FAVORITA A TRECUT

Uglar. 
Andrei, 

Ionescu,

proiectilBughici, Andrei Cervencovici, 
dalbert Crișan, loan Gluvacov, Du
mitru Ivanovici, Ion Tarachiu. Cor
nel Onescu.

Apoi, delegații aprobă în unani
mitate următoarea ordine 
„Cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în urmă
torii ani și în perspectivă, la per
fecționarea conducerii planificate a 
societății și dezvoltarea democra
ției socialiste, la creșterea rolului 
conducător al partidului în edifi
carea socialismului și comunismu
lui, la activitatea internațională a 
partidului și statului".

în legătură 
lucrărilor 
pune ca

ele zi •

cu desfășurarea 
Conferinței, se pro- 
acestea să aibă loc

țiunea pentru dezbaterea 
lui Directivelor Conferinței Națio
nale a P.C.R. cu privire la siste
matizarea teritoriului, a orașelor și 
satelor, la dezvoltarea lor economi
co-socială ; secțiunea privind con
ducerea de către organele și orga
nizațiile de partid a activității eco- 
nomico-sociale ; secțiunea cu privi
re la activitatea ideologică și cul
turală ; elaborarea normelor de e- 
tică și echitate socialistă ; secțiu
nea privind politica externă a 
partidului și statului.

Conferința a aprobat în unanimi
tate Regulamentul de desfășurare al 
lucrărilor, care vor avea loc între 
19 și 21 iulie.

în aplauzele și uralele celor pre-

PRIN MARI EMOȚII
CRAIOVA, 19 (prin teltlon). — 

Cei 15 000 de spectatori craioveni, 
au aplaudat la sfîrșitul partidei 
jocul bun practicat de cele două 
formații. Deși pornea favorită in
discutabilă în fața formației Lu
xemburgului, echipa Cehoslovaciei 
s-a văzut nevoită să depună mari 
eforturi pentru a obține victoria. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris în min. 65 de Haraslin, care 
a profitat de o alunecare a fun
dașului Krecke, a pătruns spre 
poartă- înscriind ușor. A arbitrat 
satisfăcător Jozsef Szilvasi (Un
garia), ajutat de A. Verbeke (Fran
ța) și V. Grigorescu (România).

CEHOSLOVACIA: Pavlicek — 
Srobar, HIRING. Ondrus, Elefant
— SIONKO (min. 62 Loukota), 
Koptula — HARASLIN, Majer, 
Grik (min. 54 Simec), Ondrejicka.

LUXEMBURG : BIRENBAUM — 
Vidotto, ROEMER. KOLLWELTER, 
Krecke — TRIERWELLER, NEY
— Bollendorf, (min. 70 Niless), 
Weis, Pleimling (min. 58 Frosio), 
Margue.

In deschidere s-a disputat parti
da amicală dintre echipele Uniunii 
Sovietice și Universitatea II Cra
iova. Au ciștigat fotbaliștii sovie
tici cu scorul de 2—1 (1—1; prin 
punctele înscrise de Mcskov (min. 
"" (min. 55 — auto-

marcat 
A

(România), ajutat de Al. Viktor 
(Luxemburg) și T. Gabos (Româ
nia).

SPANIA: Lacer — Torres, Dello, 
Zaza, AR'AS — VILDA, “ ' 
— JUAN LUIS, Rhodes 
Calero), RIAL, ABADIA 
Ianz).

BULGARIA: Petrov - 
Velinov, Gatzev, TODOROV — D 
Ivanov, GH. IVANOV, *' ‘ 
Minkov, Boșilkov (min. 
kulov),. Dalovski.

IUGOSLAVIA-ANGLIA

Delcerro, 
(min. 43 
(min. 70

Stoinev,

Marinov.
83 Shan-

2-1 (0-0)

VICTORIE IN
ULTIMUL MINUT
Copiind parcă prima repriză a 

celor care au evoluat înaintea lor, 
studenții englezi și iugoslavi au 
făcut 45 de minute de fotbal ezi
tant și stîngaci, colorat doar de șu
turile lui Radovici (min. 6) și 
Vhitbread (min. 17 și 25). După 
pauză însă, spiritele se încălzesc, 
acțiunile capătă mai multă clari
tate, jucătorii 
poarta, atît în 
și individuale, 
fel de cursă 
este faultat în careu (min. 56) 
Vhitbread execută impecabil lovi
tura de la 11 m. Zestrea nu du
rează decît 11 minute, pentru că 
în min. 67 Lalovici aduce egalarea. 
Golul victoriei este înscris în min. 
90 fiind opera lui Zivaljevici.

A arbitrat ' —

caută mai mult 
acțiuni colective cit 
Pornind într-o ast- 

personală, Watson 
Și

bine T. Kazakov

30) și Hîrzoiu
gol). Pentru craioveni a 
Kuzmin (min. 45 — autogol), 
arbitrat Șt. Mataizer (România).

V. IORDACHE '

SPANIA - BULGARIA 1-0 (0-0)

VICTORIE LA LIMITĂ,

(U.R.S.S.), ajutat de I. Constanti- 
nescu și E. Călbăjos (ambii Româ
nia).

IUGOSLAVIA: Crivokapicl — 
JAGODICI, Ljumovici, Sudici, Cet- 
kovici — Mijatovici, Radovici —■ 
Zivaljevici, LALOVICI, Baskovici, 
MASUTI.

ANGLIA : Sayward — Teasdale 
(min. 67 Flower), Clough, VOKERS 
(min. 62, Kent). Gane — Pegram, 
WATSON — Kennedy, Chadwik, 
Sprlngett, WHITBREAD.

Nușa DEMiAN

BELGIA - UNGARIA 1-2 (0-1)

DAR MERITATĂ
CLUJ, 19 (prin telefon). După 

un debut spectaculos, marcat de 
două acțiuni de gol la ambele porți, 
partida pierde progresiv din culoa
re, fiind neinteresantă pînă la pau
ză. La reluare, spaniolii mai labo- 
rioși și inventivi, creează cîteva fa
ze spectaculoase dintre care una, 
cea din nun. 62, se soldează cu u- 
nicul gol al partidei: Rial primește 
o pasă excelentă 

tarul său general, pentru patria I “scrie în poarta 
noastră socialistă- I muK. Și realizînd

I bulgari au recurs
In cursul după-amiez:i lucrările I neregularități, ce s-a soldat cu un 

Conferinței Naționale a P.C.R. au “ " '
continuat pe secțiuni.

Azi se desfășoară lucrările celei 
de-a doua zi a Conferinței Națio
nale a P.C.R.

La lucrările Conferinței partici
pă, pentru a transmite relatări, un 
mare număr de ziariști români și 
străini, trimiși speciali ai unor a- 
genții internaționale de presă, ai 
unor mari cotidiene, posturi de ra
dio și televiziune din diferite țări.

Ședința de deschidere a Confe
rinței a fost transmisă de posturile 
noastre de radio și televiziune.

NU-I SUFICIENT
SĂ DOMINI!...

de la Abadia și 
goală. Dorind 

puțin, fotbaliștii 
la un joc plin de

avertisrhent (min. 67 Gh. Ivanov) 
și o eliminare (Marinov min. 
Angajîndu-se 
nală a unor 
avertismente 
Calero.

A arbitrat

87). 
în rezolvarea perso- 
diferende. au primit 
și spaniolii Delio și

bine I. CÎMPEANTI

„Uvertura" grupei de la București 
n-a fost o partidă prea grozavă. 
Dar meciul a plăcut celor aproxi
mativ 10 000 de spectatori. A plă
cut mai mult prin realizări indi
viduale de ambele părți, prin ela
nul combatanților și frumusețea 
celor trei goluri. în final, a cîști- 
gat echipa maghiară cu 2—1, dar 
jocul a fost dominat de studenții 
belgieni, cei care aveau să dea 
mai multă culoare acțiunilor ofen
sive, negâsind însă, luciditatea ne
cesară să fructifice citeva momente 
decisive. Echipa maghiară a des
chis scorul în min. 24 prin Haffner 
care s-a dus de la circa 25 de me
tri, subtil, dar și prea ușor prin
tre centralii adverși înscriind de la 
10 m. Peste două minute Gorris

ÎN PARTIDA

A 4-a

PROFUND ECOU IN INIMILE TUTUROR
„VOM Fl LA ÎNĂLȚIMEA

VALOARE TEORETICA Șl PRACTICA,
MĂREȚELOR OBIECTIVE

Am ascultat ieri, in marea sală 
a Palatului Republicii, raportul pre
zentat de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Conferința Națio
nală a partidului. Este un document 
programatic de o uriașă valoare te
oretică și practică, de o mare forță 
mobilizatoare, ale cărui idei, obser
vații și sinteze, făcute în spiritul 

' ' ’ vor
i activi- 
pe dru- 
socialiste 
România.

creator al marxism-leninismului, 
constitui jaloanele întregii 

tați viitoare a poporului, 
mul construirii societății • 
multilateral dezvoltate in 1

Analizind modul cum au fost în
deplinite sarcinile reieșite din do
cumentele Conferinței Naționale din 
anul 1967 și ale Congresului al X-lea, 
secretarul general al partidului a 
prezentat bilanțul rodnic al înfăptu
irilor harnicei și talentatei noastre 
clase muncitoare.

Raportul investighează de pe plat
forme profund științifice, în spiritul 
principialității și înaltei responsabi
lități față de destinele națiunii, care 
caracterizează întreaga activitate a 
partidului nostru și personal a ma
relui om de stat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, laturile lundamentale 
ale politicii interne și externe a par
tidului, toate sferele vieții politice, 
sociale, economice și spirituale, ară- 
tind cele mai potrivite căi și mij
loace menite să accelereze dezvol
tarea tuturor ramurilor economiei

naționale, mersul înainte al societă
ții noastre, prin perfecționarea ne
contenită a sistemului ei de organi
zare și de conducere, prin dezvolta
rea și adincirea permanentă a de
mocrației socialiste.

Este evident că ne aflăm în fața 
unui eveniment de insemnătate epo
cală în viața patriei și a poporului, 
cu greutatea pietrei de hotar, și în
cercăm un sentiment de înaltă mîn- 
drie patriotică pentru faptul că sin- 
tem nu numai contemporanii dar și 
părtașii Iui.

Conferința Națională a partidului 
ne înarmează astfel cu un vast pro
gram de acțiune, a cărui înfăptuire 
constituie pentru fiecare cetățean nu 
numai o sacră îndatorire dar și o 
mare onoare.

Acordul deplin, integral, la rapor
tul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, depășește cu mult ca
drul unei adeziuni pur afective, de- 
clanșind hotărîrea de acțiune pen
tru îndeplinirea integrală și exem
plară a obligațiilor tot mai mari care 
ne revin in calitatea de cetățeni ai 
acestei țări, de patrioți, de comu
niști !

conf. univ. CORNEL PACOSTE 
prim-secretar al Comitetului de 

partid al Universității din București, 
președintele Federației române 

de șah

PARTIDUL CALAUZA
SIGURA

(Urmare din pag. l)

dialog viu și „irect dintre partid și 
națiune reprezintă una din modali
tățile cele mai eficiente ale con
ducerii de către partid a poporului, 
prin consultarea permanentă a ma
selor de oameni ai muncii, făuritorii 
tuturor bunurilor materiale și spiri
tuale ale societății.

Ne răsună profund în conștiință 
cuvintele de adîncă înțelepciune par
tinică ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU :

„Poporul s-a convins prin propria 
sa experiență că partidul nostru co-

munist este exponentul fidel al inte
reselor sale vitale, 'călăuza sa încer
cată pe drumul libertății și fericirii 
și, de aceea, îl înconjoară cu dragos- 

■ te și devotament nețărmurit, îl con
sideră drept unic conducător al na
țiunii socialiste".

în acest spirit, urmînd neabătut 
indicațiile partidului, hotărîrile ce se 
vor adopta la Conferința Națională, 
sînt hotărîte să muncească toate or
ganele și organizațiile noastre sporti
ve, pentru a ridica activitatea de e- 
ducație fizică a maselor și perfor
manțele sportive la nivelul marilor 
exigențe ' manifestate în toate dome
niile vieții sociale din patria noas
tră socialistă.

TRASATE DE PARTID!"
zilei
S-a

par-

dele- 
al co-

de a-

Pentru noi toți, dimineața 
de ieri va rămîne de neuitat, 
deschis Conferința Națională a 
tidului, iar tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a prezentat documen
tul de bază, supus discuții 
gaților la acest mare forum 
muniștilor.

Am ascultat cu maximum
tenție în fata televizorului Raportul 
secretarului 
urmărind timp de șase ore șj 1 
bine expunerea. Ea reprezintă 
nouă dovadă elocventă a grijii 
care partidul 'o manifestă față de 
binele și bunăstarea poporului, față 
de progresul necontenit al societă
ții noastre socialiste.

Dar, în același timp Raportul de
finește o serie de sarcini impor-

general al partidului, 
mai

i o
pe

ASCULTÎND

ratează egalarea. Formația belgiană 
exultă însă la 7 minute după pau
ză, cînd De Sutter (o copie întru 
totul a lui Domide) realizează o 
acțiune de toată frumusețea pe 
dreapta, balonul ajunge pe stînga 
la Martini care-1 vede pe portarul 
Bicskai prea ieșit și trimite cu 
boltă și efect balonul sub bara 
orizontală. Studenții unguri au în
să un finiș mai bun, și înscriu în 
min. 76 prin Berkes 
țul stîng al careului 
excelent balonul pe 
în plasă, la vinclu.

H. Weyland (R. F.

care din col- 
mare trimite 
unghiul lung

a Germanici) 
ajutat Ia linie de arbitrii români 
R. Stîncan și G. Dragomir, a con
dus bine.

BELGIA : Melkebeke — Verrijdt, 
Thomanne, Vergote, STEVENS —■ 
DE ȘUTTER, GORRIS (min. 80 
Chauveheid) — VERMEERSCH, 
MARTINI, Mesmaekers (min. 68 
Rombouts), Hansens.

UNGARIA : BICSKAI — Var- 
helyi, Pataki, Vass, Emodl — Ban- 
faldi, HAFFNER — fOLDES, BER- 
KES, Fiile (min. 46 BALINT), 
Szabo.

Mircea M. IONESCU

ROMÂNIA - MALTA 15-0 (7-0)

DOAR 0 PROBLEMA 
DE SCORIII

un ga- 
echipa 

primele 
aproape

CONSTANȚA, 19 (prin telefon). 
Meciul de deschidere al grupei a 
IV-a, precedat de o frumoasă festi
vitate, n-a constituit decît 
lop de sănătate pentru 
noastră universitară. De la 
schimburi de mingi, cei
15.000 de spectatori și-au dat sea
ma că studenții maltezi nu pot 
pune probleme reprezentanților 
noștri și că aceștia au de rezolvat, 
doar proporțiile scorului. Și pînă 
la urmă fotbaliștii 
oprit la 15—0 (7—0), 
orice comentariu.

Jocul, normal, n-a 
Echipa malteză, de o 
inferioară, n-a reușit 
careul adversarilor decît de 5—6 
ori. în schimb, studenții noștri au 
stat permanent la poarta lui Mi- 
calleff unde au înscris prin Marcu 
(min. 6, 29, 71), Dinu (min. 8, 56, 
63, 84), Munteanu (min. 17. 32, 59), 
Țarălungă (min. 31), Oblemenco 
(min. 35) și Sandu Mircea 
47, 85, 88).

A condus bine L. Raduncev 
garia), ajutat de A. Camecho 
nia) și R. Mathewson (Anglia).

ROMÂNIA : Ștefan — Mihăilă, 
Pexa, Deselnicu, Velea — Anca (min. 
46 Strîmbeanu). DINU — ȚARÂ- 
LUNGA, MUNTEÂNtI, Oblemen
co (min. 46 Mircea Sandu), MAR
CU.

MALTA: Micalleff — Bugeja, Di- 
mech, Camilleri, 
Zammit 
pienza. 
Sciriha),

noștri s-au... 
care exclude

avut istoric, 
valoare mult 
să intre în

(min.

(Bul- 
(Spa-

(min. 74 
Falon, 

Gatt.

Tanti — Galea, 
Formosa) — Sa- 

Woods (min. 62

D. GRAUR 
C. POPA

doilea meci, echipa R.F.G.In al
a învins pe cea a Olandei cu 3—1 
(1-1).

FISCHER PAREAZA ATACUL
MAGISTRAL AL LUI SPASSKI

tante pe care va trebui să le în
făptuim, pentru 
nită a producției, 
avuției naționale, 
nirea înainte' de 
ani și jumătate, a

Ca cetățeană și sportivă fruntașă, 
cred că expresia cea mai fidelă a 
atașamentului deplin la acest do
cument de importanță istorică nu 
F-oate fi decît înfăptuirea obiecti
velor mărețe pe care el le ridică In 
fața 
peți 
tua

CONDUCĂTORULUI
(Urmare din pag. 1)\

mărețul eveniment este pentru fiecare 
dintre ei de o importanță covîrșitoare. 
Șerban Huber, secretarul organizației 
U.T.C. din cadrul lotului, student, ne 
spune : „Conferința Națională ne-a a- 
rătat clar noile orizonturi ale țării. 
Al economiei naționale, al vieții oa
menilor muncii, al tineretului"; Gruia 
Novac, student în anul IV la Institu
tul politehnic, secția mecanică agri
colă, ne declară la rîndul său : „Avem 
succese în agricultură, dar așa cum 
arăta 
mai 
viitor 
șini 
să
planurilor mărețe de care am luat 
cunoștință astăzi"; Gheorghe Zamfi-

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sînt multe de făcut. Ca 
inginer, proiectant de ma- 

agricole, mă voi pregăti ca
contribui și eu la realizarea

ridicarea
pentru
pentru

termen, 
planului cincinal.

neconte- 
creșterea 
îndepli- 

în patru

noastră. Nu ne vom precu- 
nici un efort pentru a ne si
la înălțimea lor.

ELENA TRANDAFIR
maestră emerită a sportului, 
dublă campioană mondială de 

popice

CUVÎNTUL
NOSTRU IUBIT

rescu, căpitanul echipei : „In această 
perioadă, în care oamenii muncii au 
realizat succese de seamă în cinstea 
Conferinței — și noi, membrii echipei 
de polo, am depus serioase eforturi 
pentru a ne pregăti cît mai temeinic 
și a putea fi astfel, în marea întrecere 
olimpică, la înălțimea încrederii a- 
corda'Viorel Rus, elev încă, își ex
primă hotărîrea de a deveni atît un 
cadru de nădejde în frontul construc
ției socialiste, cît și 
frunte.

întocmai oamenilor 
zine, de pe șantiere, 
încărcate cu rod sau 
șetă, de pretutindeni 
trlei își exprimă adeziunea lor totală 
la ideile cuprinse în ampla și 
importanta cuvîntare a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, la întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui.

un sportiv de
muncii din u- 
de pe holdele 
de lingă plan- 

— sportivii pa-

înfrîngerile nu par să aibă un 
efect negativ (cel puțin deocam
dată) asupra combativității prota
goniștilor de la Reykjavik. După 
pierderea primei partide și a for- 
fait-ului din partida a doua, la 
scorul de 0—2, Fischer a jucat cu 
o superbă energie partida a treia, 
reducînd scorul la un punct dife
rență. La rîndul său, Spasski a a- 
bordat neobișnuit de agresiv partida 
a patra, sacrificînd un pion pentru 
un atac extrem de periculos, care 
l-a pus în dificultate pe Fischer. 
De ambele părți s-a luptat cu _te
nacitate și voință de a cîștiga, îm
pinse pînă aproape de limita riscu
lui acceptabil. Pînă la urmă, după 
o luptă deosebit de complicată, în 
care au fost epuizate toate posibili
tățile, s-a înregistrat prima remiză 
a meciului. Scorul este 2*/2:11/j pen
tru Spasski, care are din nou albul 
în partida a 5-a programată să se 
dispute astăzi după amiază.

APĂRAREA SICILIANA

sacrificat Spasski a obținut un atac 
puternic) 19.De2 Tad8 2O.TadI T:dl 
(Din păcate, negrul nu poate conti
nua atacul prin înaintarea imediată 
a pionului „h“, deoarece după 
20...h5 21.Cd6! Na8 albul dispune de 
combinația 22.C:f7 1 T:f7 23 T:d8 + 
D:d8 24.N:e6. Acum însă coloana 
„d“ rămîne în stăpînirea albului) 
21.T:dl h5 ! (Vezi diagrama. înain-
BORIS SPASSKI

ALB : Robert Fischer 
NEGRU: Boris Spasski

Partida a 4-a din meci. Reykjavik 
17 iulie.

I.e4 c5 (Alegerea apărării siciliene 
anunță intențiile agresive ale cam
pionului. Pînă acum, în partidele 
susținute cu Fischer înainte de 
meci, el a jucat întotdeauna l...e5) 
2.Cf3d6 3.d4 c:d4 4.C:d4 Cf6 5.Cc3 
Cc6 6.Nc4 (Fischer prefera această 
mutare, cunoscută sub numele de 
atacul Sozin, pe care a jivat-o în 
multe partide) 6,..e6 7.Nb3 Ne7 8. Ne3 
0—0 9.0—0 a6 10. f4 C:d4 (Conti
nuarea cunoscută este 10... Dc7 
ll.Df3 Dc7 12.f5 C:d4 13.N:d4 b5. 
Spasski joacă sistemul cu schimbul 
la d4 care este de asemenea cu
noscut, dar cu mutările f2—f4 și 
a7—a6 în plus) ll.N:d4 b5 12.a3 
Nb7 13.Dd3 (Aceeași poziție, cu mu
tarea Tadl în loc de f2—f4, a sur
venit într-o partidă Nicolaevski — 
Gheller. 1959, negrul a continuat 
cu 13...DC7 14.f4 e5 15. Ne3 Tac8 
16.Rhl Tfd8 17.f5 și albul a obținut 
atac. Spasski întărește jocul negru
lui) 13...a5 ! (Un foarte interesant 
sacrificiu pe pion, care permite ne
grului să preia inițiativa) 14. e5 
(Evident, nu 14.C:b5 ~ 
15.f:e5 Cd7 16.C:b5 
(Albul este obligat 
schimb, deoarece la 
urmat 17...C:b3 
17...N:c5+ 18.Rhl Dg5 (Cei doi ne
buni ai negrului privesc amenință
tor spre regele alb. Pentru pionul

ROBERT FISCHER

tarea pionului ,,h“ constituie o ame
nințare teribilă. Mulți comentatori 
au considerat în acest moment că 
șansele de apărare ale lui Fischer 
sînt foarte reduse) 22.Cd6! Na8 
23.Nc4! (Apără dama și readuce 
nebunul în joc) 23,..h4 24.h3 (Ca
racteristic pentru Fischer. Continua
rea 24.Ce4 D:e5 25.C:c5 D:c5
26. h3 ar fi fost mai simplă, dar 
Fischer vrea să cîștige — ținînd 
seama și de faptul că Spasșki era 
în criză de timp) 24,..Ne3! (După 
24...Dg3 25.Ce4 D:e5 26C:c5 D:c5 
albul ar fi avuț un tempo în plus 
față de varianta din nota prece
dentă) 25.Dg4 D:e5 26.D:h4 g5 ! (Și 
Spasski continuă în spirit agresiv)
27. Dg4 Nc5 28.Cb5 Rg7 (Atacul ne
gru reînvie prin aducerea turnului 
pe 
(Mai
T<18)

2!».C<14
dădea

coloana ,,h“) 
multe șanse

30. C13 N:13 31.D:I3

T118
29... 
Nd6 

32.Dc3 ! (Singura apărare, dar sufi
cientă) 32,..D:c3 33.b:c3 Ne5 (Atacul 
a fost respins. Pionul în plus al 
albului este
încearcă să
Rf6 35.Rgl 
Tc8 38.Nh5
Re7 (Criza de timp s-a terminat. Fi
nalul, Cu nebuni de culori diferite 
este clar remiză). S-a mai jucat i
41.Re2 f5 42.Rd3 Ne5 43.c4 Rd6 
44,Nf7 Ng3 45.C5 +Remiză.

efemer, dar Fischer -mai 
complice jocul) 34.Td7

N:c3 36.Ne2 Ne5 37.RH
Tc7 39.T;c7 N:c7 4O.a4

Sergiu SAMARIAN

0*
ultimele știri q ultimele rezultate ultimele știri

Turul Franței (etapa a 16-a) 
SITUAȚIE NESCHIMBATĂ

TN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Desfășurată între Aix les Bains și 

Pontarlier. pe distanța de 198,500 km, 
etapa a 16-a a Turului ciclist al Fran
ței a fost cîștigată de rutierul belgian 
Willy Teirlinck în 6.08:17. urmat în a- 
celași timp, de danezul Mortensen. Se 
pare că între fruntașii cursei conturile au 
fost încheiate, „outsiderii** trecînd acum 
Pe prim plan al întrecerii. Cu patru 
etape înainte de sfîrșit, în fruntea cla
samentului se află Eddy Merckx, urmat 
la 6:16 de francezul Cyrilly Guimard, la _ - - ... țl

246 SPORTIVI DIN UNGARIA 
LA J.O.

Comitetul olimpic maghiar a anunțat 
că la Jocurile Olimpice <3e la Munchen 
vor face deplasarea 346 de sportivi. Re
prezentanții Ungariei vor fi orezenți ia 
startul a 30 de discipline sportive.

C:e4) 14...d:e5
Cc5 17.N:c5 

să facă acest
17.De3 ar fi 

18.c:b3 Ddo)

9:54 de veteranul Raymond Poulidor 
la 10:01 de italianul Felice GimondI.

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE 
HOTARE

In cea de-a treia rundă a campiona
tului mondial studențesc de șah. care s« 
desfășoară la Graz. echipa României a 
întrecut cu 3—1 selecționata Finlandei. 
Alte rezultate : S.U.A. — Anglia 2 -2; 
U.R.S.S. _ Norvegia 4—0; Ungaria — 
Grecia 3—1 ; Danemarca — Belgia 3—0 
(1) : R.F. a Germaniei — Republica Sud- 
Afrlcână 4—0.

După disputarea a 11 runde, în grupa 
B a turneului International de șah de 
Ia Llublin, continuă să conducă maestrul 
român Valsman. cu 8*/2 puncte, urmat 
de Macevski și Adarnski (ambii Polonia), 
cu cîte T/i puncte.

ETAPA FINALĂ A 
CAMPIONATULUI ȘCOLILOR 

GENERALE

PIATRA NEAMȚ (prin telefon). Sta
dionul Ceahlăul din localitate găzduiește 
jocurile etapei finale a campionatului 
republican de fotbal al școlilor generale. 
Iată rezultatele înregistrate: ETAPA I : 
Școala generală nr. 2 Iași _ Șc. gen. 173 
București 0—3: Șc. gen. 1 Sighișoara — 
Șc. gen. 7 Fetești 8—1; Șc. gen. 1 Craiova 
— Șc. gen. 2 Cugir 1—0. ETAPA A DOUA: 
Șc. gen. 178 Buc. — Șc. gen. 2 Cugir 
2—1; Șc. gen. 7 Fetești — Șc. gen. 1 Cra
iova 0—4: Șc. gen. 21 Iași — Șc. gen. 1 
Sighișoara 1—3.

1. Șc. gen. 1 Sighișoara 4 
p: z. Șc. gem. 1 Craiova 4 p; 3. Șc. gen. 
178 București 4 p: 4—5—6. Șc. gen. 2 
Cugir, Șc. gen. 2 Iași. Șc. gen. 7 Fetești 
0 p.
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