
ȘEDINȚĂ 
COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
avut loe ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. la care au 
luat parte ca invitați, membri ai 
guvernului, șefi ai unor instituții 
centralei activiști de partid și de 
stat.

1. în cadrul ședinței au fost 
examinate măsurile de aplicare a 
Holăririi Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 13 iunie 1974. 
cu privire Ia majorarea eșalonată, 
pe ramuri și aetivităti. a retribu
ției oamenilor muncii.

Pe baza rezultatelor obținute in 
dezvoltarea generală a economiei, 
in creșterea eficientei activității 
economice și sporirea venitului 
național — temelia trainică a îmbu
nătățirii continue a nivelului de 
trai al poporului —, Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. a hotărit 
ca majorarea retribuției tarifare a 
oamenilor muncii să se aplice pe 
ramuri și activități incepind de la 
1 august, continuind și in cursul 
anului 1975, urmărindu-se asigura
rea unei proporții judicioase intre 
venitul minim și maxim, — prin 
creșterea mai accentuată a veni
turilor mici — în concordanță cu 
principiile echității socialiste pro
movate consecvent prin întreaga

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SIERRA LEONE
• Vizita pe litoralul românesc al Marii 
Negre 9 Convorbiri intre președinții 
Ni colac Ceaușescu și Siaka Stevens
• Dineu oferit in cinstea inaltului oaspete

Luni dimineața, președintele 
Republicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Stevens, a făcut o vizită pe li
toralul românese al Mării Negre, 
precum și la unele obiective eco
nomice dobrogene.

*
La Palatul Republicii au înce

put, luni, 22 iulie, convorbirile 
oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Sierra Leone. Siaka Stevens.

în cursul convorbirilor, cei doi 
președinți au abordat un larg 
cerc de probleme privind rela
țiile bilaterale. Acest prim dia
log la nivel înalt dintre Româ
nia și Sierra LeOne a evidențiat 
dorința comună de a dezvolta p» 
un plan superior și în multiple 
domenii — politic, economic, teb- 
nico-științific și cultural — legă
turile de colaborare prietenească 
dintre țările noastre, precum și

ASTA SEARA, ORA 19,Î0, IA CONSTANȚA: PRIMA INT UNIRE
DINTRE REPREZENTATIVELE DE FOTBAL

ALE ROMÂNIEI Șl JAPONIEI
@ Ultimele preparative • Opinii din cele două 

tabere @ Formațiile probabile

DUMITRU ANTONESCU 
pentru prima oară în fața pu
blicului din orașul său, în tri

coul național 

politică a partid olul. Prin aceste 
măsuri oamenii muncii din indus
trie. construcții, transporturi, pre
cum și militarii vor obține veni
turi suplimentare piuă la sfîrșitul 
anului in curs de 3 miliarde 600 
milioane lei, iar Ia nivelul unui 
an veniturile suplimentare ale a- 
cestora se vor ridica Ia cea. Î3 
miliarde lei.

Comitetul Executiv a hotărit, 
totodată, majorarea venitului ga
rantat ce se asigura membrilor 
eooperativeler agricole de produc
ție. ceea re va conduce la crește
rea veaiturilor suplimentare ale 
cooperatorilor eu cea. Î30 milioane 
lei _iu acest an și cu cirea 1 mi
liard lei la nivelul unui an.

De asemenea. Comitetul Execu
tiv a stabilit ea incepind cu anul 
universitar 197*73 să se majoreze 
bursa 'studenților destinată aloca
ției pentru hrană eu peste 5* mili
oane let la nivelul unei aa uni
versitar.

Comitetul Executiv a stabilit ea 
aceste măsuri să fie înaintate 
Consiliului de Stat spre aprobare.

Comitetul Executiv ist exprimă 
convingerea că oamenii muncii din

(Continuare în pag. a 4-a)

hotărîrea de a se valorifica po
sibilitățile existente In acest sens. 
S-a apreciat că extinderea și di
versificarea conlucrării dintre 
România și Sierra Leone cores
punde aspirațiilor și intereselor 
ambelor popoare, cauzei progre
sului, cooperării și păcii în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Siaka Stevens au procedat, de 
asemenea, la un schimb de ve
deri privind viața politică inter
națională.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, prietenie și înțelegere, re
ciprocă.

★
Seara președintele Republi

cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, ’a oferit un dineu ofi
cial în onoarea președintelui 
Republicii Sierra Leone, Siaka 
Stevens.

CONSTANȚA, 22 (prin tele
fon) Echipele României și Ja
poniei și-au încheiat luni pregă
tirile în vederea partidei care 
va inaugura palmaresul direct 
al celor două reprezentative. 
Formația României a arătat o 
bună poftă de .ioc în partida de 
verificare susținută duminică 
după-amiază în compania for
mației de „tineret-speranțe" a 
F.C. Constanța. în ciuda timpu
lui neprielnic, jucătorii nu și-au 
drămuit forțele, s-au dovedit des
tul de bine puși la punct cu pre
gătirea. cu toate că se află încă, 
multi dintre ei. la primele antre
namente. La joc a asistat, firește, 
și lotul fotbaliștilor niponi, .sta
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„CUPA DAVIS ': ROMÂNIA — FRANȚA 3-2

REPREZENTATIVA TĂRII NOASTRE S-A CALIFICAT
• APLAUZE BINEMERITATE 
PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI
• ILIE NASTASE A ADUS 
PUNCTUL VICTORIEI • 
DATELE PROBABILE ALE 
FINALEI ITAUA—ROMÂNIA: 
2—4 AUGUST. LA VENEȚIA

Pentru a patra oară consecutiv 
— intr-o serie rcmarâbilă care 
începe din anul 1971 — reprezen
tativa de tenis a României va fi 

Protagoniștii unui spectacol de mare clasă, Ilie Năstase și Pierre 
Barthes ip string mina după meci. Foto : P. ROMOȘAN
finalistă in întrecerea pentru zona 
europeană a ..Cupei Davis". Per
formanta a fost obținută după 
dirza dispută încheiată ieri. Ia 
arena Progresul, unde tenismenii 
noștri au terminat victorioși în 
semifinala cu Franța : 3—2. Con
dusă în prima zi, egalind însă 
imediat și luind apoi conducerea 
după partida de dublu, pentru ca 
în ultima zi să se distanțeze din 
nou după egalitate, echipa Româ
niei a înscris un succes de presti
giu. subliniat de binemeritate a- 
plauze. De remarcat în același

tul major" tehnic al acestora 
prinzând pe peliculă numeroase 
faze create de tricolori. De altfel, 
voia bună și dispoziția au făcut 
casă bună cu pregătirile intense 
făcute la Constanța de lotul nos
tru național. Cît despre antreno
rul Valentin Slăneseu, ideile sale 
asupra jocului de marți au 
mers... pe aceeași lungime de 
undă cu cele/ ale antrenorului 
japonez Hiraki: „Jocul nostru cu 
Japonia, ne Spunea Valentin Stă-

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. 2—3)

IN FINALELE ZONEI EUROPENE
timp faptul că victoria de ieri 
este prima victorie românească 
asupra echipe; Franței.

Pasul următor in competiția 
..Salatierei de argint" va fi făcut 
la Veneția-Mestre unde urmea
ză să aibă Ioc — între 2 și 4 au
gust — finala grupei A europene. 
Italia — România. Un meci greu, 
in care formația noastră trebuie 
să intilneascâ pe performerii se
mifinalelor, tenismenii italieni.

învingători. in deplasare. asupra 
suedezilor.

Ieri, după amiază, două partide 
frumoase au încheiat sulta celor 
cinci confruntări dintre echipierii 
României si Franței, in care jucă
torii noștri au avut ultimul cu
vin t.

T. OVIC1 - F. 1AUFFRET 
2-6, 4-4, 4-4, 5-7

Poate că a fost singura partidă 
In care pronosticul spedaliștilor 
s-a verificat în întregime. Toma

MIRCEA LUCESCU 
va susține astă-seară cel de-al 
48-lea meci al său în echipa na
ționala, egalînd astfel vechiul re

cord al lui Iuliu Bodola

în pag. 2—3 :
PROGRAMUL TURULUI 

CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
A DE FOTBAL 1974/1975 

Ovicî nu și-a regăsit forța contra- 
jocului, în fața primului echipier 
francez, rutinatul și tenacele 
Francois Jauffret. Acesta a ară
tat, de la primele schimburi de 
mingi, că și-a „studiat" cu aten
ție adversarul, știind exact care 
ii sînt atuurile și slăbiciunile. La 
folosirea acestora din urmă a ac
ționat Jauffret, cu o remarcabilă 
stăpinire a procedeelor tehnice, 
de-a lungul celor 2 ore și 10 mi
nute de joc. Am văzut astfel re
petată de zeci de ori aceeași 
schemă tactică a campionului 
francez, care își pregătea cu o 
minge lungă și tăiată venirile la 
fileu, trlmițînd apoi mingea cu un 
voie razant în partea opusă lovi
turii precedente. Ovici n-a găsit 
totdeauna antidotul acestei mane
vre. pe care l-a căutat în tot 
timpul jocului.

Nimic de reproșat echipierului 
nostru la capitolul mobilizării. 
Ovici a făcut eforturi vizibile, 
chiar cînd scorul lua proporții, 
pentru a-și ajunge din urmă ad
versarul. Așa s-a întîmplat în se
tul doi, cînd el a revenit do la 
2—5 la 4—5, sau în al treilea, cîș- 
tigat după ce fusese condus cu 
2—3, luptînd . excepțional pe par
cursul ultimelor ghemuri. în se
tul patru, am avut impresia că 
Ovici a pus stăpinire pe joc. Chiar 
dacă ratările sale la mingi decisi
ve continuau. Era momentul în 
care Jauffret, putea fi stopat și 
soarta întregului meci era încă in
certă. Dar „Nr.l francez" s-a re
găsit, cu o prezență de spirit re
marcabilă și (după ce a fost con
dus cu 5—4), reușește să se des
prindă în prelungirile setului,

L NASTASE - P. BARTHES
4-2, 4—2, 6-3

Dacă la „Cupa Davis" s-ar a- 
corda. ca la Wimbledon, un „pre
miu de frumusețe" pentru cea mai 
spectaculoasă partidă, el ar fi 
fost cu siguranță atribuit, acum, 
acestei excepționale demonstrații 
de virtuozitate în tenis care a fost 
lupta dintre Ilie NAstase si Pierre 
Barthes. O hiptâ între adevărat! 
ași ai rachetei, pe care nu-î reco
mandă neapărat rezultatele unei

c COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

De miine, in sala M. I.
TURNEU 

INTERNAȚIONAL! 

DE BASCHET - 

JUNIOARE
în cadrul pregătirilor și teși 

telor ce le susține în vederea 
Balcaniadei de baschet (9—11 
august, la Botoșani), lotul repre
zentativ de junioare al României 
va participa (miercuri, joi și vi
neri) la un atractiv turneu in
ternațional, alături de selecțio
natele Poloniei, Ungariei și de e- 
china secundă a țării noastre.

Competiția va fi găzduită 
de sala complexului școlar 
M.I.U. din cartierul Titan (penul
tima stație a autobuzului 79 și 
a troleibuzului 84).

Ca avanpremieră, junioarele 
lotului A joacă astăzi la ora 11J 
în aceeași sală. în compania se* 
lecționatei de tineret a Polonieil 
Aceasta a evoluat pînă acum la 
Zalău și la Bistrița în compa
nia formației similare a Româ
niei. pe care a întrecut-o cu 69—■• 
67 si de care a fost învinsă cifi 
44—38.



MARGINALII 
LA CAMPIONATELE 

DE ATLETISM 
ALE SENIORILOR

Atletismul face parte din acea 
categorie de sporturi, care, indife
rent de condițiile atmosferice, 
nu-si întrerupe desfășurarea com
petițiilor. așa cum a fost cazul, 
duminică, cu tenisul, automobilis
mul sau motociclismul. Dar în 
timp ce diferite discipline pot a- 
vea loc chiar pe ploaie, ninsoare 
sau vint puternic, evident cu un 
randament mai scăzut din partea 
competitorilor, mobilul întrecerilor 
fiind victoria. în cazul atletismului 
contează desigur și victoria dar. 
cel puțin în egală măsură, și per
formanta cu care a fost obținută. 
De aceea din acest punct de ve
dere, atletii în eforturile lor sint 
poate cei mai handiqapati dintre 
sportivi atunci cînd concursul are 
loc pe o vreme proastă !

• Recentele campionate ale se
niorilor de la care, să fim sinceri, 
așteptam o sumedenie de rezultate 
de valoare, din cauza vîntului si a 
ploii, nu ne-au putut oferi o po
sibilitate' reală de a face aprecieri 
asupra stadiului actual de pregă
tire a atletilor. Au existat totuși 
cîteva performante de certă valoa
re care au ridicat nivelul întrece
rilor, care le-au sporit atractivita- 
tea. Aceste rezultate și mai ales 
maniera în care au fost obținute, 
au demonstrat, fără nici o îndo
ială, că grupul fruntaș al atleților 
noștri deține o valoare indubita
bilă, care-i poate face să lupte cu 
șanse sporite în întrecerile inter
naționale care urmează și mai ales 
la campionatele europene de la 
Roma. Din păcate, acest grup este 
destul de restrîns numeric, la a- 
ceastă oră, față de pretențiile jus
tificate, de altfel, care se pun în 
fața atletismului nostru. Este. în 
această privință, singura concluzie 
care poate fi trasă, dar ea va tre
bui completată si de aceea că. în 
condiții grele, numeroși atleți și 
atlete au demonstrat o mare pu
tere de luptă, ambiție și perseve
rentă. o pregătire corespunzătoare, 
calități pe care pot fi grefate în 
intervalul de timp rămas pînă la 
„europene" valori noi pe planul 
pregătirii fizice, tehnice și tacti
ce, care să le sporească randa
mentul și să le crească nivelul 
performantelor la J.B.A. și mai 
ales la campionatele continentale.

• în afara celor două recorduri 
republicane ale C. A. Roman și 
C.A.U. București (egalat) obținute 
la ștafetele de 4x100 m, campiona
tele de pe „Republicii" au oferit 
un singur record de seniori, cel al 
Nataliei Andrei la 3000 m. Noua 
sa performantă (9:16,0) corespunde 
cerințelor F.R.A. ca normă de

In ziua în care a împlinit 26 de ani, sîmbătă, Argentina Menis ți-a 
oferit drept cadou titlul de campioană a țării.

Foto: P. ROMOȘAN

participare la C.E. și are o bună 
rezonanță internațională, chiar da
că — in acest an — două aler
gătoare pe 3000 m au coborit, 
sub granița celor nouă minute. A- 
vem convingerea că eleva antreno
rului craiovean ȘL Popescu este 
capabilă încă să mai smulgă cite
va secunde actualului său record 
și să-l apropie tot mai mult de 
9:00.0. Natalia a demonstrat, de-a 
lungul actualului sezon de con
cursuri, o formă bună, rezistentă 
dar și viteză, o 
superioară. In 
de pină acum 
posibilitatea să 
cele mai bune
continent. în compania cărora, sin- 
tem siguri, ar putea face față cu 
deplin succes, la un tempo al 
cursei mai ridicat.

re, realizînd și un rezultat remar
cabil : 6,50 m. Tot atita sărise și 
Valeria Ștefănescu, dar, din pă
cate pentru ea, a depășit In orice 
caz, este evident, dispunem la a- 
ceastă oră de două săritoare de 
6,50 m. capabile să lupte pentru 
locuri fruntașe la C.E. de la Ro
ma, competiție la care Valeria se 
va strădui pentru o bună clasare 
și in cursa de garduri.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SĂRITURI

EXPERIENȚA A DECIS 
ULTIMELE TITLURI

I
I
I

„c<
DE V

capacitate de luptă 
cele cîteva curse 
ea n-a avut incă 
se întilnească cu 
alergătoare de pe

personale, ca
Dorinei Cătineanu, au mai 
Ioana Pecec 1a aruncarea 

(53,62 m), Rafira Fița la

• Noi recorduri 
cel al 
obtinut 
suliței . .
800 m (2:03,8), Maricica Puică la 
3000 m (9:19,0 — sub vechiul re
cord al Nataliei Andrei), Rodica 
Dragu la suliță (54,40 m), Ibolya 
Slavic la 400 m (54,8) etc.

potențiali
• Aceeași apreciere este valabi

lă și in cazul constănteanului Ilie 
Floroiu (antrenor Ion Veliciu) ca
re este capabil de salturi de cali
tate și mai impresionante, decît 
cele demonstrate de el in acest 
an. in cursele de 5000 m și 10.000 
m. dar în mod special in cea de a 
doua. Floroiu a realizat în 74 un 
record de 28:28. care spune mulL 
dar nu spune totul. La un tempo 
susținut, alături de cei mai redu
tabili specialiști ai probei din Eu
ropa, Floroiu poate demonstra că 
este capabil încă de mai mult 
Fără nici o exagerare noi credem 
că fondistul constănțean noate ob
ține un rezultat in imediata apro
piere a 28 de minute sau intr-o 
cursă dusă în maniera lui Bedford 
(ritm ridicat dar fără prea multe 
„ruperi"), chiar sub această gra
niță ! Floroiu posedă acele cali
tăți de bază care, printr-o atentă 
șlefuire, îl pot ajuta să atingă un 
plafon ridicat chiar în viitorul a- 
propiat. Deși foarte tînăr. Floroiu 
arată că a început să 
cursele. că știe să 
eforturilor dure ale 
lungi, că se adaptează 
situații tactice. Rămine
urmărim într-o întrecere cu alții 
mai buni decît el ! în orice caz. 
pînă una alta, în condiții grele el 
a realizat, sîmbătă si duminică. 
13:49,2 pe 5000 m și 28:57,6 (10 000 
m) două performante meritorii.

• Dintre candidații 
pentru Roma ne-a plăcut evoluția 
Argentinei Menis (constantă în ju
rul lui 64 m la disc), Toma Pe
trescu, 
Ghipu 
48,3 pe 400 m) 
ș.a. Cu ___ 21____
cursa de 400 m se conturează, de 
asemenea, o echipă destul de bu
nă pentru ștafeta feminină de 
4x400 m (Suman, Bădescu, Diaco- 
niue. Slavic cărora li se pot adău
ga. pentru selecție, Fița, Asavei, 
Lungu etc.).

Mariana Suman, Gheorghe 
(promițător rezultatul de 

Nicolae Onescii 
rezultatele realizate în

• Aruncarea greutății Ia băr
bați stă. in continuare, sub sem
nul unei supărătoare mediocrități. 
Și totuși, acesta a fost unul din
tre putinele noastre concursuri 
care cinci atleți au trecut de 
metri. Dar 
ceasta cifră

ce mai renrezintă 
7

★
acum o perioadă

în
15 
a-

Ultima zi a campionatelor re
publicane de sărituri a fost ca
racterizată de asaltul dat de 
tînăra generație (reprezentată 
de Georgiana Săcăleanu la tram
bulină și Alexandru Bagiu la 
platformă) asupra primelor 
locuri cucerite — pînă la urmă 
— de experimentații Melania 
Decuseară și Ion Ganea. Dar, 
deși tinerii săritori nu și-au vă
zut încă împlinit telul de a de
veni campioni la seniori, ei au 
arătat o bună pregătire și rea
le perspective, pe care le dorim 
realizate într-un viitor cît mai 
apropiat.

Referitor la întrecerea seni
oarelor, vom menționa că ma- 
estra sportului Melania Decu
seară a trebuit să-și pună în va
loare întreaga ei experiență pen
tru a o depăși pe Georgiana Să
căleanu. Aceasta din urmă con
ducea după săritura a șasea 
(191,60 p față de 189,05 p), dar, 
în continuare, Decuseară s-a 
impus prin cîteva salturi difici
le (2 t/2 înainte în echer, 1 V2 răs
turnat cu 1 >/2 șurub). Astfel, 
Melania Decuseară a cucerit al 
35-lea titlu de campioană la seni
oare. Valoroasa noastră sporti
vă a anunțat că aceasta a fost 
ultima ei participare la o com
petiție. Deci, o retragere în pli
nă glorie sportivă, după un de
ceniu de activitate prodigioasă, 
în cursul căreia a obținut și 
cîteva meritorii performanțe pe 
plan intemaționâl. Adresîndu-i 
felicitările cuvenite pentru fru
moasele rezultate obținute în ca
riera sa, îi urăm același suc
ces în activitatea de antrenoare 
pe care o va depune de acum 
înainte.

La băieți, maestrul sportului 
Ion Ganea a condus de la pri-

ma pînă la ultima săritură și a 
impresionat îndeosebi prin ma
niera în care a executat 2 V2 salt 
răsturnat grupat și 1 */2 salt îna
inte cu 2 șuruburi. La Al. Bai 
giu am remarcat 3’/2 salt îna
inte grupat, o săritură dificilă 
chiar și pentru un sportiv ru
tinat.

Rezultate. SENIOARE-TRAM- 
BULINA 3 M: 1. Melania De- 
cuseară (Progresul — antrenor 
P. Decuseară) 361,50 p, 2. Geor
giana Săcăleanu (Școlarul 
343,26 p, 3. Sorana Iacob (C.S.M. 
Cluj) 309,50 p, 4. Elena Cîrstică 
(Progresul) 303,35, 5. Florentina 
Socol (Școlarul) 294,60 p, 6. Mag
dalena — ~
SENIORI-PLATFORMA 
1. I. Ganea (C.S.M. Sibiu 
trenor N. Hatzak) 
Al

I
I
I
I
I
I

Toth (Crișul) 292,85 p ;10 M .
— an- 

447,90 pi, 2.
Bagiu (Crișul) 408,65 p 3. 

I. Ilieș (Progresul) 347,15 p, 4. 
M. Kaiss (Șc. sp. Sibiu) 328,90 p, 
5. V. Ciupitu (Progresul) 256,80 p.

D. STÂNCULESCU

JOI încep c. e. de lupte
GRECO-ROMANE (juniori)
La Haparanda (Suedia) încep joi 

întrecerile celei de a nl-a ediții a 
campionatelor europene de lupte 
greco-romane rezervate juniorilor 
(18—22 ani). Iată lotul țării noastre 
care a plecat ieri dimineață pentru 
a participa la această importantă 
competiție : cat. 43 kg — Auraș Tă
nase ; cat. 52 kg — Sandu Botez ; 
cat. 57 kg — Andrei Schmidt ; cat 
62 kg — Ștefan Rusu ; cat. 68 kg — 
Marian Mitroi ; cat. 74 kg — Victor 
Prcnțiu ; cat. 82 kg — Zaharia Felea; 
cat. 90 kg — Petre Dicu și cat. 100 
kg — Constantin Ignat. Sportivii 
români sint însoțiți de antrenorii 
Valeriu Bularca și Simlon Popescu 
cit și de arbitrii Ion Cernea și 
Gheorghe Marton.

FINALA CAMPIONATULUI DE NAVOMODELE
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Duminică au 
etapei a IlI-a 1 
petiții „Cupa d 
de F.R.F. în c 
Loto-Pronosporl 
detene de i'ott 
înregistrate :

SERIA I: U 
Metalul Aiud 1 
Textila Sebeș 
Cugir — Soda 
Clasament : 1. 
Metalul Aiud 
Sebeș și Metal 
5. Soda Ocna 1 
rea Alba Iulia

SERIA a II- 
— Dacia Orăști 
lan — Aurul E 
meria — Min< 
Clasament : 1. 
2. Minerul Ghe 
Teliuc 3 p ; 4— 
toria Călan și

SERIA a II 
— Unirea Dej 
— Cimentul T 
C. Turzii — 2 
Clasament : 1- 
și C.I.L. Gher 
C. Turzii 4 p ; 
5. Dermata Citi 
Cluj 0 p.

SERIA a I\ 
— Bradul Viș 
ghet — Gl<_ 
Minerul
Baia Mare 1- 
Minerul Bălța 
Baia 
re 3 
5—6.
0 p.

SERIA a 
Tehnometal 
TAROM — 
sament : 1.
2—3. Flacăra r 
4. T.M.B. 2 p ; 
nometal 0 p.

SERIA a 
Brăila — Port 
cora Galati — 
Tehnometal 
Brăila 0—1. CI 

I torul Brăila și 
p ; 3. Tehnom 
Ancora Galati

I la 1 p ; 6. Ch

Borșa și 
p ; 4. Glc

VBradul

V-
1

I.(
Șc

I
„simtă" 

facă fată 
alergărilor 
diferitelor 
acum să-l

de 
atletii 

lor. La 
avea

Urmează 
mare răspundere pentru 
noștri, pentru antrenorii 
începutul lunii august vor 
loc, la Sofia, întrecerile Balcania
dei și apoi, de la 1 septembrie, 
cele ale campionatelor europene. 
Sint două dintre marile competiții 
pentru care trebuie avută toată 
grija, astfel ca nivelul performan
telor să fie intr-adevăr competitiv 
pe plan, internațional. Posibilități 
există, dar va trebui ca ele să fie 
atent și cu răspundere valorifi
cate !

• La săritura în lungime femei 
Dorina Cătineanu a obtinut primul 
său titlu de campioană de senioa-

Romeo VILARA

De la 24 iulie, timp de 4 zile, baza 
nautică a Municipiului Tg. Mureș va 
găzdui finala campionatului republi
can de navomodele, grupele : pro
pulsate, teleghidate, glisoare și ma
chete. Pentru buna organizare și 
desfășurare a întrecerilor comisia 
județeană de modelism a C.J.E.F.S.- 
Mureș a primit din partea organelor 
locale sprijinul cuvenit. După cite 
sîntem informați la trei bazine au 
fost montate debarcadere pentru 
startul in proba de navigație, iar pe 
oglinda apei, au fost marcate cu 
balize poligoanele de concurs, pen
tru navomodelele machete o sală 
special amenajată este gata să-Și 
primească expohatele-nave de tot 
felul executate la scară redusă. Cele

mai bune modele vor fl selecționate 
pentru a participa la Campionatul 
european de machete care va avea 
loc în zilele de 24—27 octombrie la 
Viena.

La startul grupelor propulsate, te
leghidate și glisoare se vor afla peste 
125 de concurenți, seniori și juniori, 
ciștigăton în etapa județeană. Mo
delele lor după ce vor primi punc
tajele la stand, vor trebui să exe
cute proba de navigație. Cele 4 zile 
de concurs vor constitui un adevărat 
festival navomodelistic și care cu 
siguranță se va bucura și anul a- 
cesta de aprecierea publicului spec
tator din Tg. Mureș.

Niculae POPESCU
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RETROS f

RHY ** P.UT,NA VREME după ce 
DVzA a gâzduit întrecerile Balca
niadei de box, CJ.E.F.S. Constanța 
organizează o nouă competiție pu- 
giiisticâ internațională de anvergură, 
,,Mânușa litoralului". Dumitru Ivan, 
prim-vicepreședinte al forului spor
tiv județean, ne-a înștiințat că la 
această ediție au confirmat partici
parea o serie de formații valoroase 
de peste hotare, fapt care face ca 
întrecerile să capete un interes ma
jor. Reuniunile se vor disputa în 
zilele de 1, 2 și 4 august In afara 
boxerilor constănțeni, la concurs vor 
lua parte și o serie de sportivi frun
tași de la cluburile bucureștene Di
namo, Steaua și Metalul.

Avram și campionii europeni ilie 
Oanțâ — Dumitru Grumzescu. Lotul 
va fi însoțit de antrenorii Dumitru 
Popa și Sergiu Zelinschi.

CONCURSURI POPULARE.
,,r*vylv> Continuind acțiunile Je 
atragere a posesorilor de motoci
clete in diverse concursuri populare, 
comisia de specialitate a munici
piului București ra iniția un cam
pionat de regularitate și rezistență, 
împărțit în trei etape. Prima între
cere se va desfășura pe ruta Bucu
rești - Călărași - București in cursul 
lunii august.

Incepind de miercuri NMJNEA CfNTRJUJL A COOPERATIVELOR
I ESTEȘUGARSȘTl ți AS. LOTO-PRONOSPORT

ORGANIZEAZĂ:

I
I

CINCI ZILE PLINE DE ÎNTRECERE
ÎN „CUPA VOINȚA11 LA CICLISM

CAIAC- duminica DIMINEAȚA a 
CANAF avut *®c timișoara un VnllVL reușit eoncurs de caiac- 
canoe dotat cu „Cupa 23 August", 
întrecerile, organizate de ziarul 
„Szobod Szo“ au întrunit la startul 
probelor 94 de concurenti, reprezen- 
tînd cluburile și asociațiile sportiye 
locale Politehnica, Școala sportivă Și 
Constructorul. Cupa pusă în joc a 
fost ciștigată de reprezentanții Școlii 
sportive, care au obținut cinci vic
torii. Pe locul doi s-au clasat spor
tivii de la Politehnica cu două vic
torii. (Ștefan Marton — coresp.)

POPICE
IN TURNEUL

PETROLUL BAJCOI - 
PE LOCUL SECUND 
DE LA BUDAPESTA.

rANnTAILA -regata duis- LAIMUIMJ BURG**, competiție in
ternațională de mare anvergură, pro
gramată. la finele acestei sâptămînl, 
vor participa și cițiva schifiști români, 
care se pregătesc în vederea Cam
pionatelor mondiale. Din garnitura 
care va efectua deplasarea fac parte 
Teodora Boicu, Elisabeta Lazăr, Doi
na Bârdaș, Ioana Tudoran, Elena 
Giurcă, Cornelia Neocju, Marinela 
Ghlță, Angelica Chertic, Elena

Echipa de popice Petrolul Bâicoi a 
participat la manifestările prilejuite 
de aniversarea a 75 de ani de la 
înființarea clubului Ferencvaros Bu
dapesta. Turneul s-a desfășurat tur- 
retur, elevele antrenorului Cristian 
Păunescu reușind să urce pe podiu
mul laureatelor. Clasamentul final : 
1. Ferencvaros 5268 p. d, 2. Petrolul 
Băicoi 4673 (2395 + 2278), 3. V.L.K. 
Lampertheim (R.F.G.) 4601. Primul
loc in clasamentul individual a re
venit sportivei maghiare Eva Varnai 
cu 918 p. d. (508 4- 410), ’Elene 
Irimia și Elena Furtună ocupind cu 
809 (411 +398) și 806 (435 + 371) 
locurile 9 și. respectiv, 10 din 24 de 
jucătoare. • PERIOADA DE TRAN
SFERĂRI. Federația de resort a sta
bilit între 1—31 august perioada de 
transferări pentru toate categoriile 
de sportivi. * CAMPIONATELE RE
PUBLICANE INDIVIDUALE. întrecerile 
competiției individuale și perechi vor 
începe la 1 august cu etapa pe 
asociații.

După Cupa CIBO și Balcaniada 
de ciclism, care s-au succedat la 
scurt interval de timp, iată-i pe 
alergătorii noștri fruntași chemați 
să se alinieze la startul unei noi 
competiții de amploare. Ne refe
rim la CUPA VOINȚA (SPAR
TACHIADA COOPERATISTĂ), 
cursă aflată la cea de-a 19-a edi
ție a sa, programată să se desfă
șoare între 24—28 iulie. Deci. în- 
cepind de miercuri și pînă dumi
nică vom avea ocazia să-i vedem 
din nou la lucru pe Teodor Vasile, 
Mircea Ramașcanu, Ilie Valentin, 
Vasile Selejan, Marian Ferfelea, 
Teodor Drăgan, Nicolae David ca 
și pe mulți alți pretendent! la un 
loc fruntaș în ierarhia ciclismului 
nostru. Tuturor 
adăuga rutieri 
granițelor țării, 
campionul de
Wiirttenberg, care, alături de alți 
trei echipieri ce-1 însoțesc au o- 
cupat locul doi în campionatul de 
contratimp al R. F. Germania, a- 
poi selecționata asociațiilor spor
tive Start (Polonia) cu Czeslaw 
Klunejko și Magilo Grzegrz 
formație ș.a.

Pitești — Slatina — Pitești, 134 
km; ETAPA a V-a. sîmbătă 27 
iulie, ora 9 : Pitești — Cîmpulung 
— Rucăr — Pitești. 146 km ; E- 
TAPA a Vl-a. duminică 28 iulie, 
ora 8,30 : cursă pe circuit, pe ca
lea București, 25 ture (1 800 m un 
tur), total 45 km ; ETAPA a 
VH-a, duminică 28 iulie, ora 
14,30 : București — Pitești — Gă- 
ești — București, 110 km.

Concursu! 
ciclist' 
internațional

SPARTACHIADA
COOPHUHSTt

CUPA VOINȚA
Eim* I XII 1 MIUE19X - PITEȘTI

r
I DIN USTA TRANSFERĂRILOR
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în noapte! 
în Marienp 
vest-german 
obsedanta m< 
Welt Pokal‘ 
diale", un 2 
de semnific, 
xico. Chiar 
R. F. Geri 
Cupă fără

Această 1 
creșterea r< 
Am putea 
unor echipe 
într-o măsu 
mente ale j

Reluînd : 
admitem ci 
pierde mec: 
scorul. (Să 
Maier, care 
tr-o fază i< 
a realizat , 
trebuie să . 
vărat „îțp' - 
— așa 'rrn 
leu al Trtî 
portarul lu

Pe de altă 
dacă coresț 
neipotecat 
maszewski 
maszewski 
uluitoarea 
fost stăpîn- 
ciuri ale t 
echipei sal 
nalty apăr:

acestora li se vor 
valoroși din afara 
Walter Hoffmann, 
fond al landului

în
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★ ★ ★’
- .. Partea clubului sportiv Steaua am primit o informare privind schim

bările de antrenori Io echipele masculine de volei și baschet ale acestui club. 
D“p.â fum ma’ anunțat, Aurel Drăgan a preluat conducerea formației de 
Vc u’- .Mihoi Nedef a fost numit ca antrenor al echipei de baschet. 
,.Schimbările survenite la conducerile tehnice ale celor două echipe — se pre
cizează în scrisoare — au fost dictate de necesitatea încadrării unor antrenori 
cu normă întreagă, care să poată afecta o mai mare cantitate de timp pentru 
rezolvarea tuturor problemelor instruirii sportive și muncii politico-educative. 
Conducerea clubului. Steaua mulțumește și pe această cale antrenorului Tănase 
Tanase pentru activitatea desfășurată în cei 10 ani, perioadă în care echipa 
de volei, pregătită de el, a cîștiaat de cinci ori consecutiv campionatul țării, 
cit și profesorului Vasile Popescu care, de-a lungul celor 6 ani de activitate 
cu echipa de baschet, a obținut numeroase succese".

Iată acum programul complet 
acestei competiții. ETAPA

al
I, 

miercuri 24 iulie : București (star
tul festiv ora 13,30 din fața 
UCECOM, Calea Plevnei nr. 46, 
start tehnic ora 14, din strada Io- 
nescu de la Brad) — Tîrgoviște — 
Găești — Pitești, 143 km, ETAPA 
a II-a, Joi 25 iulie, ora 9 : Pitești 
— Rm. Vîlcea — Căciulata — Rm. 
Vîlcea — Pitești 166 km ; ETAPA 
a III-a, vineri 26 iulie, ora 8,30 : 
contratimp individual, pe șoseaua 
Pitești — Drăgășani. 16 km ; ETA
PA a IV-a, Vineri 26 iulie, ora 14:

I
I
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Notăm cîteva dintre cererile de 
transferare depuse la F.RF. Amin
tim că perioada de transferări o-a 
încheiat în ziua de îl iulie, dar sint 
așteptate cererile trimise prin poștă 
pînă la data specificată, astfel incit 
nu e vorba de o situație definitivă. 
Spicuim, deci, din lista formelor'de
puse la forul de specialitate : Chi
mia Rm, Vîlcea : Frățilă, Stoica 
(Steaua), Donose (Univ. Craiova), 
toți cu drept de Joc imediat ; F. C. 
Galați : Mustățea (F. C. Argeș), cu 
drept de joc imediat ; Nedelcu și 
Burcea (F. C. Argeș), Dumitriu ni 
(Ol. S. Mare), Lupulescu și stoicescu 
(Politehnica iași), toți cu carantină ; 
F. C. Argeș : Doru Popescu (F. C. 
Reșița), cu drept de joc imediat. 
Cotigă (Progresul Brăila), cu caran
tină. F. C. Constanța : V. petre (Di
namo), cu drept de joc imediat; 
Olimpia S. Mare : Lueaci, Stroe, 
(Sp. studențesc), Gligore, Orza 
(A.S.A. Tg. Mureș), cu carantină ; 
Dinamo : Iovănescu (Steaua), cu 
drept de joc imediat ; Steaua : Fl. 
Dumitrescu (Dinamo), Moraru (Me
talul) cu drept de joc imediat ; Poli
tehnica Iași : Ciocîrlan (Sp. studen
țesc) cu drept de joc imediat, Ama- 
randei (Steaua), cu carantină ; 
Sportul studențesc : M. Olteanu (St. 
roșu), Roșu (F. C. Argeș), Moldovan 
(Dinamo), toți eu carantină, Marica 
(Politehnica Iași), cu drept de joe

imediat : U.T.A. : Colnic, Bedea, 
Tamaș (F. C. Bihor), Pirvu (Poli
tehnica Tim.) Profir (Metalul), top 
cu drept de joc imediat, Trandafilon 
(Metalul), Condruc (Minerul Baia 
Mare), ambii cu carantină ; Univer
sitatea Cluj : Mierluț (Min. B. Mare), 
Luchescu (Vulturii Textila Lugoj),- 
amb:î cu drept de joc imediat.

Precizăm că în cazurile de caran
tină pot interveni Înțelegeri ulteri
oare între cluburile și asociațiile in
teresate. în zilele următoare, urmea
ză ca — pe măsura primirii tuturor 
cererilor depuse — să se definitiveze 
tabloul transferărilor Diviziei A.

MiINE ÎNCEPE LA CLUJ 
.CUPA AUREL GUGA“

După cum am mai anunțat, în or
ganizarea clubului Universitatea, 
miine începe la Cluj „Cupa Aurel 
Guga" competiție organizată în me
moria fostului jucător al „șepcilor 
roșii- din perioada anilor 1925—1930. 
La acest turneu participă formațiile 
de divizia A F. C. Constanța, U.T.A., 
C.F.R. Cluj și Universitatea Cluj.

Jocurile se vor disputa pe stadio
nul Municipal după următorul pro
gram : Miercuri 24 iulie, de la ora 
16 : C.F.R. Cluj — U.T.A. și, în con
tinuare (ora 18). „U“ Cluj — F. C. 
Constanța ; Sîmbătă 27 iulie, de la 
ora 16 : C.F.R. Cluj — F. C. Con
stanța ; de la ora 18 : „U" Cluj — 
U.T.A.

CONSFĂTUII 
DE D

In zilele de 
avea loc, la B 
trenorilor de 1 
A și B, la cai 
ticipe și medl

ACTU

întreagă de 1 
unii membri 
de antrenori, 
începe luni 29 
desfășura în 
dențesc de pe

JOC
F. C. ARGE! 

4—1 (3—1). Ec 
se ailă in pi 
susținut, dui 
jo<? de verific 
Poiana. Piteșt
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nescu. are darul de a ne lămuri 
mai devreme decît în alți ani, 
asupra potențialului, a posibili
tăților formației noastre în ve
derea meciurilor din toamnă. Ar 
fi o greșeală însă să credem că 
meciul de marți seara este ușor 
prin definiție. I-am văzut pe 
sportivii din Japonia la cîteva 
antrenamente și mi-am dat sea
ma că echipa lor ar putea fi cla
sată într-o grupă de mijloc a 
formațiilor europene".

Despre jocul de marți am stat 
de vorbă și cu ci ți va jucători. 
Iată de pildă ce ne-a declarat 
Ogi, căpitanul echipei nipone : 
,>Firește, meciul cu România ne 
preocupă foarte mult- Știm că 
reprezentativa dumneavoastră 
este o formație foarte puternică 
și îmi amintesc de meciurile 
susținute de selecționata Româ
niei la C.M. din Mexic, meciuri 
văzute de mai multe ori în Ja
ponia. pe micul ecran. Cîțiva 
dintre jucătorii de atunci. Ră- 
ducanu. Dinu, Dumitru, Lucescu 
și Dumitrache văd că s-au men
ținut între primii „11“ chiar și 
după patru ani. eeea ce înseam
nă că au clasă. în afară de asta 
ne-am bucurat cu toții că am 
cunoscut tara dv., că am cunos
cut litoralul Mării Negre și ora
șul Constanta". în afara lui 
Kamamoto, cei mai cunoscut 
dintre fotbaliștii oaspeți, una 
dintre vedetele turneului final 
olimpic din Mexic, o valoare

bună dovedește Yoshimura, ju
cătorul care a învățat fotbalul 
pe plaja de la Copacabana, fiind 
născut în Brazilia și făcînd parte 
din echipele de pitici și apoi de 
juniori ale cunoscutului club 
brazilian Vasco da Gama. El a 
venit împreună cu părinții săi 
în Japonia cu șapte ani în urmă 
cînd a fost înrolat în echipa 
„Yamma Diesel Company" din 
Osaka.

Și în cursul zilei de luni, fot
baliștii români au făcut un an
trenament. ultimul. dinaintea 
partidei. Ziua lor a debutat cu 
obișnuitul control medical făcut 
de dr. Dumitru Tomescu, după 
care echipa s-a deplasat la sta
dion. Aici a avut loc o discuție 
asupra adversarului de marți, 
s-au fixat cîteva jaloane tactice, 
după care timp de o oră și ju
mătate a avut loc amintitul an
trenament.

în vederea partidei de marți, 
care se va disputa la lumina re
flectoarelor cu începere de la 
ora 19,30. antrenorii s-au stabilit 
asupra următoarelor formalii :

ROMANIA : Răducanu —
Cheran. Antonescu, G. Sandu. 
Anghelini — Dinu. Dumitru, D. 
Georgescu — Troi, Dumitrache. 
Lucescu. JAPONIA ; Yokoyama 
— Yokotani, Daini, Ogi. Kawa
kami — Alai, Hirasawa, Yoshi
mura — Ashikaga. Kamamoto, 
Nagai.

Partida va fi condusă de Liu- 
ben Raduncev (Bulgaria), ajutat 
la linie de V. Pădureanu și A. 
Bentu.

•* PORTARUL, ASTĂZI...
Bisterschaft-ului, cînd, 
în, mii de suporteri 

a nu știm cita oară 
„Deutschland hat der 
riștigarea „Cupei mon- 
făcea o reflecție plină 

cîștigat Cupa în Me- 
iar anonim ca Felix... 
cîștigat astăzi această

orgolioasă, subliniază 
în „ediția jubiliară", 

i succesul deosebit al 
lat de jocul portarului 
cit toate celelalte ele-

brazilian, trebuie să 
Germania ar fi putut 
nainte de a fi deschis 
blul reflex al lui Sepp 
îschiderea scorului, in- 

în care Gerd Miiller 
Reluind filmul finalei. 
> Maier a fost un ade- 
ții sale — după pauză 
~O.'^il puternicului vo- 
t, ea prin miracol, de

chipci poloneze, chiar 
le mare prospețime, 
:, are în portarul To- 
ipe inexpugnabil. To- 
în turneul final, prin 
e Wembley. Tot el a 
reului în primele me- 
zewski este salvatorul 
Suedia, prin acel pe- 
int cheie al „carierei"

echipei lui Deyna. în sfîrșit, cel de al doilea pe
nalty, apărat în meciul cu R. F. Germania, chiar 
dacă nu a contribuit la un succes final, a relan
sat resursele psihice ale echipei, ceea ce poa
te că nu s-ar fi întîmplat în cazul unei nereu
șite.

Aceste două exemple nu epuizează seria. Sue
dia, o altă revelație a- turneului final. îi dato
rează portarului Helstroem tot atît cit îi datorea
ză lui Edstrom. Uruguay, în meciul cu Olanda, ar 
fi fost o echipă decimată dacă nu l-ar fi avut în 
poartă pe Mazurkiewicz.

Impresionantă în jocul tuturor acestor portari ai 
turneului final este... sobrietatea. Sepp Maier, To
maszewski, Mazurkiewicz și alții au eliminat ori
ce tentafie spre spectaculos, jucînd cu o economie 
de mijloace care îi descinde pe toți din școala Iui 
Banks, campionul sobrietății, iar publicul, foarte 
receptiv la această formă de maturitate sportivă, 
a, aplaudat, cu competență, priza sigură sau un
ghiul bine închis, văzînd în aceste procedee de 
siguranță o reabilitare a meșteșugului uitat.

După finala R. F. Germania — Olanda, aproape 
toate ziarele vest-germane aveau în titlu sau în 
subtitlu un laconic : „Danke Maier !“. Acest cu- 
vînt de mulțumire adresat ultimului apărător în 
noaptea marii victorii a echipei aruncă o lumină 
clară asupra rolului crescînd al portarului in re
centul turneu final

în ultimele minute ale finalei, cînd olandezii își 
întețiseră atacurile. Sepp Maier degaja, ..demodat", 
cu piciorul, mult dincolo de centrul terenului. El 
îl căuta pe Gerd Miiller, cu intenția vădită de a 
participa, în felul său, la pressing-ul echipei. Era 
în acest „joc" nevoia portarului modern de a-și 
depăși; limitele...

loon CHIRILĂ

OR cu 4—1 (3—1), prin golurile marcate 
de M. Popescu (min. 3), Jercan 
(min. 21 și 44) și Ivan (min. 64).

■ „a Pentru localnici a înscris Treistaru 
' on (min. <c- VlRJOGHIE — coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — UNIVER- 
naiu sitaTEA CRAIOVA 0-2 (0—1)
,rma Campionii, fără cîțiva titulari» au

cîștigat relativ ușor» prin punctele 
Înscrise de Oblemenco (mln. 1) Și 
Niță (min. 79). Universitatea Craiova 

««m a folosit următorul „11” : oprea
.wxwv (Lung) — Bădin, Boc, Deselnicu,

- Bemeanu — Bălăci, Strîmbeanu
i (Ștefănescu) — Dobrin (Țarălungă),

j Mincioagă, Oblemenco (Niță), Bălan.
, (Z. RÎȘNOVEANU - coresp.).

La 27 iulie, Ia Orșova

Mateianu a programat. In cele 10 
zile cit va dura șederea la Snagov, 
și citeva meciuri-școală : cu formația 
de juniori a propriului club, cu echipa 
de tineret Sportul studențesc. în loV 
au fost promovați cîțiva juniori din 
propria pepinieră (Ivan, Nemeș, Va- 
silescu, Ciobanu și Feștiu), în schimb 
au părăsit echipa Batacliu, Coama și 
Bîrlă, jucători ce fuseseră împru
mutați pentru un an. Antrenorul 
Viorel Mateianu are la dispoziție pe 
următorii jucători : Giron, Ploscaru, 
V. ștefan. Grama, Condurache, Ad. 
Constantinescu, Moraru, I. Dinu, D. 
ștefan, Dragnea, Dragu, Apostol, I. 
Sandu, Manole, Țevi,

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
POLITEHNICA TIMISOARA 

n șl •
:țene jn ZjUa de 27 iulie, cu ocazia inau- 
B va gurăril stadionului din orașul Orșo- 
e va va au fosț invitate să susțină o în- 
stu" tîlnire amicală formațiile de Divi

zia A, Universitatea Craiova și Po
litehnica Timișoara.

>ina PROGRESUL BUCUREȘTI
care SE ANTRENEAZĂ INTENS

, a
i, un Echipa bucureșteană Progresul se 
ocală pregătește la Snagov. Tn afara antre- 
jtoria namentelor zilni-ce, antrenorul Viorel

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A, EDIȚIA 1974-1975

I. 11 AUGUSTETAPA

Rm. Vilcea : Chimia — Poli Timișoara
București : Dinamo — F. C. Reșița
Arad : U.T.A - Jiul
Cluj : Universitatea — Univ. Craiova
Constanța : F.G Constanța — F. C. Argeș
București : Sportul stud. — Steagul roșu
Galați : F.G Galați - C.F.R. Cluj
Tg. Mureș : ASJL — Steaua
Satu Mare : Olimpia — Politehnica lași

ETAPA A ll-a, 17 AUGUST

Cluj : GF.R. — Dinamo
Pitești : F.G Argeș — Olimpia S. Mare
lași : Politehnica — Sp. studențesc
Brașov : Steagul roșu — F. C. Galați
Reșița : F.G Reșița - U.TJL
București ; Steaua — Univ. Cluj
Timișoara : Politehnica — F. G Constanța
Petroșa ni ; Jiul — Chimia Rm. Vii.
Craiova ; Universitatea - AS.A Tg. Mureș

ETAPA A lll-a, 25 AUGUST

Timișoara : Politehnica — Politehnica lași
Petroșani Jiul — F. G Constanța
București : Dinamo — Steaua
Tg. Mureș : A.S.A. — F. G Reșița
Rm. Vilcea : Chimia — Univ. Cluj
Galați : F.G Galați — Olimpia S. Mare
București : Sportul stud. — Univ. Craiova
Arad U.TJL — Steagul roșu
Cluj : GF.R. — F. G Argeș

ETAPA A IV-a, 28 AUGUST

Cluj .* Universitatea — Sp. studențesc
lași : Politehnica — F. C. Galati
Brașov : Steagul roșu - C.F.R. Cluj'
Constanța : F.G Constanța - U.T.A.
Reșița : F.G Reșița — Steaua
Pitești : F.G Argeș — Chimia Rm. Vil.
București : Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș
Satu Mare : Olimpia - Jiul
Craiova .* Universitatea — Poli Timișoara

ETAPA A V-a, 1 SEPTEMBRIE

Reșița : F.C. Reșița — Steagul roșu
București : Sportul stud. - Jiul
Cluj : Universitatea — Poli. Timișoara
București .* Steaua — Olimpia S. Mare
Tg. Mureș î A.S.A. - C.F.R. Cluj
Craiova ; Universitatea — Politehnica lași
Constanța : F.C. Constanța — Chimia Rm. Vil.
Arad ; U.T.A. — Dinamo
Pitești : F.C. Argeș — F. C. Galați

ETAPA A Vl-a, 8 SEPTEMBRIE

Galați : F.C Galați — A.S.A. Tg. Mureș
Brașov : Steagul roșu — Steaua
Rm. Vilcea : Chimia - U.T.A.
București : Dinamo — F. C. Argeș
Satu Mare : Olimpia — F. C. Constanța
Cluj : GF.R. — F. G Reșița
Petroșani : Jiul — Univ. Craiova
Timișoara : Politehnica — Sp. studențesc
lași : Politehnica — Univ. Cluj

ETAPA A Vll-a, 15 SEPTEMBRIE

Arad : U.T.A. — Olimpia S. Mare
Cluj : Universitatea - C.F.R. Cluj
Reșița : F.C. Reșița — F. C. Galați
Craiova ; Universitatea — Chimia Rm. Vil.
București : Sportul stud. — Dinamo
Pitești : F.C. Argeș - Jiul
București Steaua — Poli Timișoara
Tg. Mureș : AS.A — Politehnica lași
Constanța : F.G Constanța - Steagul roșu

ETAPA A Vlll-a, 29 SEPTEMBRIE

Galați : F.C Galați — F. C. Constanța
Satu Mare : Olimpia — Univ. Craiova
lași : Politehnica - F. C. Argeș
București : Sportul stud. - C.F.R. Cluj
Brașov : Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș
Rm. Vîlceo : Chimia — Dinamo
Cluj : Universitatea - U.T.A.
Timișoara : Politehnica - F. C. Reșița
Petroșani : Jiul — Steaua

ETAPA A IX-a, 20 OCTOMBRIE

Cluj : C.F.R. - Jiul
Pitești : F.C. Argeș - Sp. studențesc
Tg. Mureș : A.S.A, — Poli Timișoara
București Steaua — Chimia Rm. Vil.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ARE LOC TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO A VACANȚEI DIN 23 IULIE 1974
Tragerea are loc la București, în sala Clubu

lui linanțe-Bănei din strada Doamnei nr. 2 cu 
incepere de la ora 18.

După tragere va rula filmul artistic „Contesa 
Walewska".

In ATENȚIA PARTICIPANȚILOR :
— Depunerea biletelor cîștigătoare se va face 

pînă sîmbătă 27 iulie 1974, ora 13 in orașele

Reșița
Arad 
Brașov 
Constanța 
București

: F.C. Reșița
U.T.A.

: Steagul roșu
: F.C. Constanța 
: Dinamo

- Politehnica lași
- Univ. Craiova
- Olimpia S. Mare
- Univ. Cluj
- F. C. Galați

ETAPA A X-a, 27 OCTOMBRIE

Craiova .* Universitatea — Steaua
Rm. Vilcea : Chimia — F. C. Galați
Constanța : F.C Constanța — Dinamo
Petroșani : Jiul - F. C. Reșița
Cluj : Universitatea — A.S.A. Tg. Mureș
lași : Politehnica — Steagul roșu
Timișoara : Politehnica - F. C. Argeș
Satu Mare : Olimpia - C.F.R. Cluj
București : Sportul stud. - U.T.A.

ETAPA A Xl-a, 3 NOIEMBRIE

Arad : U.TJL — F. C. Argeș
Brașov : Steagul roșu — Univ. Craiova
Rm. Vilcea : Chimia — Olimpia S. Mare
Tg. Mureș : AS.A. — Sp. studențesc
București : Dinamo - Jiul
Reșița : F.C Reșița — Univ. Cluj
București : Steaua — F. C. Constanța
Galați : F.C Galati — Poli Timișoara
Cluj : GF.R. - Politehnica lași

ETAPA A Xll-a, 10 NOIEMBRIE

Satu Mare : Olimpia — Dinamo
Tg. Mureș : AS.A. - Chimia Rm. Vil.
Craiova Universitatea - C.F.R. Cluj
Petroșani : Jiul — Steagul roșu
Pitești : F.G Argeș - F. C. Reșița
București .' Steaua — Sp. studențesc
Cluj .* Universitatea — F. C. Galați
Constanța : F.C Constanța — Politehnica lași
Timișoara : Politehnica - U.T.A.

ETAPA A Xlll a, 17 NOIEMBRIE

Pitești : F.C. Argeș - Univ. Cluj
Galați : F.C Galati - Steaua
Arad : U.TJL - A.S.A. Tg. Mureș
București : Dinamo - Univ. Craiova
Cluj : C.F.R. — Chimia Rm. Vil.
lași : Politehnica — Jiul
București : Sportul stud. — Olimpia S. Mare
Brașov : Steagul roșu - Poli Timișoara
Reșița : F.C. Reșița - F. C. Constanța

ETAPA A XlV-a, 20 NOIEMBRIE

Galați : F.C. Galați - Jiul
Arad : U.T.A. - C.F.R. Cluj
Timișoara : Politehnica — Dinamo
Cluj : Universitatea — Steagul roșu
Constanța : F.C Constanța — A.S.A. Tg. Mureș
Rm. Vilcea : Chir.iia - Sp. studențesc
Craiova : Universitatea - F. C. Argeș
Satu Mare ; Olimpia - F. C. Reșița
București .- Steaua — Politehnica lași

ETAPA A XV-a, 24 NOIEMBRIE

Cluj 
Petroșani 
Craiova 
tași 
București 
Tg. Mureș 
Reșița 
București 
Pitești

: C.F.R.
.* Jiul
: Universitatea 
: Politehnica
: Sportul stud.
: A5.A.
: F.G Reșița
: Dinamo
: F.G Argeș

- Steaua
- Poli Timișoara
- F. C. Constanța
- U.T.A.
- F. C. Galați
- Olimpia S. Mare
- Chimia Rm. Vil.
- Univ. Cluj
- Steagul roșu

ETAPA A XVI-a, 1 DECEMBRIE

Galați 
București 
Timișoara 
Constonța 
Brașov 
Reșița 
lași
Tg. Mureș 
Cluj

: F.G Galați
Steaua

: Politehnica
: F.G Constanța 
: Steagul roșu
: F.G Reșița 
: Politehnica
: AS.A
: Universitatea

- U.T.A.
- F. C. Argeș
- C.F.R. Cluj
- Sp. studențesc
- Chimia Rm. Vil.
- Univ. Craiova
- Dinamo
- Jiul
- Olimpia S. Mare

ETAPA A XVII-a, 8 DECEMBRIE

Pitești 
Petroșani 
București 
Satu Mare 
București 
Rm. Vîlceo 
Arad 
Cluj 
Craiova

: F.C. Argeș
Jiul

: Dinamo
: Olimpia
: Sportul stud. 
: Chimia
.- U.T.A.
: C.F.R.
: Universitatea

- A.S.A. Tg. Mureș
- Univ. Cluj
- Steagul roșu
- Poli Timișoara
- F. C. Reșița
- Politehnica lași
- Steaua
- F. C. Constanța
- F. C. Galați

reședință de județ șl pînă vineri 26 iulie a c. 
ora 13 în celelalte localități.

— Omologarea cîștigurilor se va efectua în 
ziua de vineri, 2 august 1974.

— Panoul cu rezultatele va fi transmis la tele
viziune in cursul serii.

— Transmiterea rezultatelor la radio se va 
face in jurul orei 19,20.

AZI ESTE ULTIMA ZI pentru procurarea bi- 
Tetelor la tragerea PRONOEXPRES de miine, 
miercuri, 24 iulie. 1974.

Tragerea va fi transmisă din studioul de tele
viziune cu începere de la ora 18,55.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 17 IULIE
EXTRAGEREA I : Categoria 3 : 7,20 variante o

7.207 lei ; cot. 4 ■ 33,75 o 1.538 lei : cot. 5 : 66.75 
o 777 lei ; cat. 6 : 3.036,25 s 40 lei 1

Report categoria 1 ' 302.031 lei și report catego
ria 2 : 51.891 lei.

EXTRAGEREA a ll-a : Categoria A : 2 variante
25*/« a 50.000 tei ; cat. B ■ 12,70 a 3.872 lei ; cat. 
37,10 a 1.325 lei ; cat. D : 1.750,20 a 60 lei ; cot. 
E : 97.60 o 200 lei ; cat. F : 2.414,20 o 40 lei.

Report categoria A '. 166.078 lei.
Cistiaurile de 50.000 lei de Io categoria A ou re

venit paiticipanțîlor PLESCA FILIP Și 1ONESC 
STERIAN din București.



mu comititoi iranv al c.c. al p.c.r.
(Urmare din pag. I)

industrie și agricultură vor răs
punde acestor măsuri actionînd cu 
toată hotărîrea, punînd întregul 
lor spirit de inițiativă, întreaga 
pricepere și pasiune pentru iden
tificarea de noi resurse în vederea 
creșterii suplimentare a producției, 
sporirii productivității muncii și 
reducerii peste plan a cheltuieli
lor de producție și circulație, asi
gurării unei înalte eficiente eco
nomice — îneit ereștcrea beneficii- . 
lor unităților economice să permi
tă acoperirea alocațiilor suplimen
tare repartizate majorării venitu
rilor.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. cheamă clasa muncitoare — 
clasa conducătoare a societății —, 
pe toti oamenii muncii să întă
rească ordinea si disciplina în 
producție, să-și intensifice efortu
rile pentru noi și eît mai impor
tante realizări în toate domeniile 
construcției socialiste spre a in— 
timpina cu cinste, prin noi victorii 
în dezvoltarea economiei naționa
le, aniversarea a 30 de ani de la 
eliberarea patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — în intere
sul prosperității României și .ridi
cării continue a nivelului de trai 
ai ponorului.

2. Comitetul Executiv a ascultat 
informarea prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu privire 
Ia vizitele de prietenie făcute în 
Republica Socialistă România de 
președintele ales al Republicii Co
lumbia, Alfonso Lopez Michelsen : 
de secretarul general al Partidului 
Ponorului, președintele Republicii 
Islamice Mauritania. Moktar fluid 
Daddc.h ; președintele Republicii A- 
r?bc Egipt, președintele Uniunii So
cialiste Arabe, Mohammed Anwar 
El Sadat ; președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosin Broz Tito.

'înrobind în unanimitate rezul
tatele rodnice ale acestor vizite. 
Comitetul Executiv a dat o înaltă 
anreciere activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mo
dului strălucit în care a exprimat, 
si c” o rest" prii ciori. pozițiile 
principiale ale partidului și statu
lui nostru, enerriei si ferm’tătii 
cu care acționează pentru aplicarea 
orientărilor fundamentale stabilite 
de Congresul al X-!ea «i Confe
rința Națională ale P.C.R. în do
meniul pol’târii externe — de în
tărire a relațiilor de prietenie fră
țească și adîneire continuă a soli
darității și colaborării cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, cu toate statele lu- 
m”.

Comitc4H Executiv al C.C. a! 
P.C.R. își exprimă deplina aproba
re fată de documentele încheiate, 
anreeiind că acestea corespund în
tru totul intereselor ponorului ro
mân. deschid noi orizonturi și cre
ează o bază stabilă si de perspec
tivă dezvoltării - relațiilor de cola
borare internațională ale Româ
niei pe mnltfrde planuri sl consti
tuie o contribuție la afirmarea 
principiilor noi de relații între state, 
la democratizarea ranorturilor In
ternationale șl dezvoltarea proce
sului de destindere, potrivit inte
reselor tuturor popoarelor.

Comitetul Executiv apreciază că, 
prin convorbirile la nivel înalt cu 
președintele Columbiei, Alfonso 
I.onez M’chelsen — continuare a 
dialogului început cu nrilejul vi
zitei întreprinse In 1973. de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în țări ale 
Americii Latine — s-a adus o 
contribuție însemnată la amplifica
rea si diversificarea colaborării 
româno-eolumMene în domeniile 
economic, tehnico-stiintific si cul
tural. Aceasta reprezintă, totodată, 
o nouă dovadă a caracterului 
fructuos al relațiilor de colabo
rare și solidaritate dintre poporul 
român și popoarele latino-ameri- 
ca-re.

Comitetul Executiv apreciază că 
vizita efectuată în România de 
președintele Moktar Ould Daddah 
s-a înscris, prin rezultatele sale, 
ca un moment de deosebită în
semnătate pe calea întăririi prie
teniei ș», colaborării romăno-ma- 

uritane. Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Islamice Mauri
tania. Acordul de cooperare eco
nomică și tehnică, hotărîrea de a 
se crea o comisie mixtă guverna
mentală de cooperare economică, 
încheierea celorlalte acorduri și 
înțelegeri bilaterale asigură ca
drul propice intensificării colabo
rării pe plan economie, tehnico- 
știintific, cultural și în alte dome
nii — în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Comitetul Executiv relevă cu 
satisfacție că rezultatele rodnice 
ale convorbirilor oficiale româno- 
mauritane constituie o nouă expre
sie a raporturilor de solidaritate 
dintre România și statele africane 
caps au pășit pe calea dezvoltări» 
independente — raporturi a căror 
bază largă și trainică a fost sta
tornicită prin istoricele vizite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
țările Africii.

Comitetul Executiv evidențiază 
însemnătatea înțelegerii privând 
dezvoltarea relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Poporului din Mauritania pentru 
adîncirea prieteniei și colaborării 
româno-mauritaneze, pentru Întă
rirea unității tuturor forțelor care 
luntă imnoiriva imperiali-mahii. 
colonialismulai și neocoloniaiismu- 
lui, pentru pace, independență na
țională și progres.

Comitetul Executiv consideră că 
vizita președintelui Mohammed 
Anwar El Sadat — succedînd vi
zitei tovarășului Nicolae Ceansescu, 
din primăvara anului 1972. ia E- 
giDt '— prezintă o însemnătate 
istorică și deschide o etapă nouă 
în dezvoltarea colaborării multila
terale dintre cele două țări, în 
întărirea și mai puternică a prie
teniei româno-egiptene.

Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și a 
Republicii Arabe Egipt, crearea 
comitetului comun de cooperare, 
precum și celelalte acorduri și 
înțelegeri creează premise trainice, 
dintre cele mai favorabile, ampli
ficării și adîncirii cooperării eco
nomice, tehnico-știintîfîee, cultura
le și în alte domenii.

Comitetul Executiv apreciază cu 
deplină satisfacție faptul că schim
bul de opinii, convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu și 
președintele Anwar El Sadat au 
adus o nouă și strălucită confir
mare a justeței poziției consecven
te a României in problema Orien
tului Anropiat, a necesității de a 
se asigura soluționarea pe cale po
litică a conflictului în vederea 
instaurării unei păci drepte ți 
durabile în această zonă,

întreaga" desfășurare a vizitei 
președintelui Anwar El Sadat în 
România, ca și vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
numeroase țări arabe, evidențiază 
din plin amploarea sentimentelor 
de caldă prietenie și trăinicia rela
țiilor do colaborare fructuoasă șl 
solidaritate activă dintre poporul 
român și popoarele arabe.

în același timp, Comitelui Exe
cutiv consideră că înțelegerea pri
vind multiplicarea legăturilor din
tre Partidul Comunist Român șl 
Uniunea Socialistă Arabă din R.A. 
Egipt servește intereselor adîncirii 
prieteniei și colaborării intre po
porul român și poporul egiptean, 
dintre toate forțele progresiste, 
democratice, corespunde cerințelor 
întăririi continue a frontului antl- 
imperialist mondial.

Comitetul Executiv salută, eu 
deosebită căldură, rezultatele vizi
tei tovarășului losip Broz Tito, 
care, desfășurîndu-se in spiritul 
tradiționalelor relații de prietenia 
și bună vecinătate româno-iugo- 
slave, al stimei și prețuirii reci
proce ce caracterizează raporturi
le dintre cele două țări și partide, 
a constituit un moment de deose
bită importanță în evoluția pozi
tivă a legăturilor frățești româno- 
iugoslave. Și cu acest prilej. Co
mitetul Executiv relevă cu satis
facție cursul ascendent al colabo
rării politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte do
menii dintre România și Iugosla

via — la care o contribuție esen
țială au adus-o intilnirile și 
convorbirile frecvente, din ultimii 
ani, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Comitetul Executiv subliniază 
marea însemnătate a înțelegerii 
privind depunerea de eforturi de 
către România și Iugoslavia . în 
vederea găsirii de soluții optime 
pentru folosirea în continuare a 
potențialului hidroenergetic în 
sectorul comun al Dunării.

Comitetul Executiv apreciază 
că comunicatul comun. Acordul 
de colaborare pe termen lung 
dintre guvernele României ți Iu
goslaviei, precum ți celelalte în
țelegeri creează condiții propice 
pentru lărgirea colaborării și 
cooperării in toate domeniile de 
intere* comun, pentru dezvolta
rea economico-socială a celor 
două țări.

Comitetul Executiv relevă în
semnătatea înțelegerii de a se 
dezvolta colaborarea politică in
tre România și Iugoslavia, inclu
siv in ce privește conlucrarea 
pentru soluționarea constructivă a 
problemelor vieții internaționale. 
In acest context, se evidențiază 
hotărîrea comună de intensificare 
a eforturilor în vederea succesului 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, a edificării 
securității europene — convorbiri
le româno-iugoslave ilustrînd, tot
odată, aspirația comună de trans
formare a Balcanilor într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți.

Un rezultat deosebit de impor
tant al acestei vizite îl constituie 
exprimarea hotăririi comune de a 
se asigura dezvoltarea largă, în 
continuare, a relațiilor între Par
tidul Comunist Român și Uniunea . 
Comuniștilor din Iugoslavia. In
tensificarea legăturilor dintre cele 
două partide răspunde intereselor 
adîncirii prieteniei româno-iugo
slave, colaborării fructuoase și 
schimbului de experiență in con
strucția societății socialiste, repre
zintă o contribuție la cauza uni
tății și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

In legătură cu aceste vizite și 
convorbiri Comitetul Executiv ho
tărăște ca ministerele și organiza
țiile economice, toate, instituțiile 
de resort să ia măsurile cuvenite 
pentru îndeplinirea, în cele mai 
bune condițiuni, a sarcinilor ce le 
revin prin acordurile și documen
tele încheiate cn aceste prȘejuri, 
să asigure fructificarea posibilită
ților de întărire a colaborării in 
producție, tehnico-științi&ce, cul
turale, in învățămint, ia concor
danță cu interesele reciproce ale 
poporului român și popoarelor 
respective, ale cauzei cooperării 
internaționale.

3. In continuare, Comitetul Exe
cutiv a analizat o informare asu
pra acțiunilor întreprinse pentru 
aplicarea' reglementărilor ți nor
mativelor legala privind folosirea 
spațiilor de birou la organe cen
trale, instituții și organizații din 
Capitală, precum și la instituții și 
organizații locale în municipiile și 
orașele de reședință ale județelor. 
Prin aceste acțiuni au fost create 
disponibilități de spațiu insumind 
peste 2M0M mp care au fost re
partizate în vederea utilizării lor 
ca locuințe pentru populație, gră
dinițe de capii, cămine de. nefami- 
liști, cămine pentru elevi și stu- 
denți, hoteluri, spații de produc
ție și comerciale, ateliere ți spații 
școlare.

Apreciind rezultatele bune obți
nute pinâ în prezent. Comitetul 
Executiv atrage atenția tuturor 
ministerelor, instituțiilor centrale 
și locale, comitetelor județene de 
partid, organizațiilor de masă și 
obștești să acționeze în continuare, 
cu toată energia, pentru folosirea 
cit mai rațională a spațiilor con
struite și să aplice cu fermitate 
prevederile legale în acest dome
niu.

4. Comitetul Executiv a hotărit 
convocarea la 27 iulie a.c. a Ple
narei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

C. M. DE SCRIMĂ SABRERH ROMÂNI
ASPIRĂ LA 0 MEDALIE

GRENOBLE. 22 (prin telefon).
Proba masculină de floretă pe 

echipe din cadrul C. M. de scri
mă s-a încheiat cu victoria for
mației Uniunii Sovietice, învin
gătoare în finală cu 8—6 asupra 
selecționatei Poloniei, deținătoa
rea titlului olimpic. Medalia de 
bronz a revenit echipei Franței, 
învingătoare cu 8—6 asupra 
.4*-ului Italiei. Pe locurile 5—7 
echipele Ungariei, R. F. Germa
nia ți României.

Calificate în sferturi de finală, 
cele trei floretiste care ne re
prezintă la Grenoble au tras 
mai slab, în raport cu ziua prece
dentă. Magdalena Bartoș Ie-a 
avut In grupă pe fosta campi
oană mondială Marie Demaille 
și pe fosta campioană olimpică 
ildlko Rejto. Bartoș a pierdut 
la ambele adversare, la limită. 
Ea a cîștigat un singur asalt la 
englezoaica Woldworth, la 2.

Din grupa Suzanei Ardeleanu 
s-au calificat Kniazeva și fran
țuzoaica Dumont. La ambele flo
ret ista noastră a pierdut la două 
tușe. Singura victorie a Suza
nei Ardeleanu a fost înregistrată 
la japoneza Kajiwara, la 2.

Ilena Ghiulai a învins-o pe 
italianca Collino la 3, dar a pier
dut la Sidorova Ia o tușă și la 
cehoslovaca Ratzova la 2. S-a 
calificat inițial Sidorova, urmlnd 
ca Ghiulaj, Collino și Ratzova 
să se reîntllnească pentru un loc 
într-un turneu de baraj. Dar. 
nimic nou în evoluția Ilenei 
Ghiulai, care a tras, în conti
nuare, fără nerv și a pierdut 
asaltul cu Ratzova la 1 Repre

ROMÂNIA - FRANȚA 3-2, LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

singure zile de joc sau a alteia. 
Dacă Năstase și Barthes au fost 
învinșii de vineri, ei râmîn în 
continuare campioni ai jocului eu 
racheta, maeștri ai tehnicii sale.

Nu numai spectacolul r.e-a sa
tisfăcut ieri, ci ți felul în care 
Năstase a luptat, de data aceasta, 
dovedind ambiție ți ardoare în 
cucerirea punctului victoriei, ob
ținută la capătul a 100 de minute 
de joc. Au fost schimburi de mingi 
superbe, dar de fiecare dată cam
pionul nostru nu s-a lăsat pradă 
artificiilor cu orice preț, care i-au 
fost altădată tataie. Ilie s-a con
centrat in joe. S-a bătut pentru 
fiecare minge, a eițdgat.

Pierre Barthes a opus o dirză 
rezistentă, meniinind scorul strins 
pină la jumătatea fiecăruia din 
cele trei seturi. Ca apoi. insă, 
campionul ramâa să se distanțe
ze irezistibil. Remarcabilă a fost 
lupta in al doilea ghem, in ulti-

ULT1MELE REZULTATE 
ALE SEMIFINALELOR

• U.R. S. S. și Cehoslovacia,
caMkale m grupa B

Rezultatul definitiv al meciului 
Suedia — Italia, a doua semifinală a 
grupei A, disputat la Baastad, este 
de 3—î în favoarea tenismanilor Ita
lieni. în ultimul meci, Borg l-a în
vins pe Panatta cu 6—I, 6—8, 7—3,
8—3.

în semifinalele grupei B, s-au în
registrat rezultatele; la Donețk. 
U.R.S.S. — Iugoslavia 4—1 fin ulti
mul meci : Metrevdi — Pitici 6—4, 
7—5, 3—0 ; R.F.G. — Cehoslovacia 
3—3 (Meiier — Kodes 1—4, 5—7, 0—6; 
Pohmamj — Krebec 4—5, 1—6, 8—6, 
io—in. 

zentanta Cehoslovaciei s-a cali
ficat, învingînd-o după aceea șl 
pe Collino.

Tot luni au început meciurile 
de sabie pe echipe. România a 
fost în grupă cu formațiile Ja
poniei și Cubei. Primul meci. 
Cuba — Japonia a revenit sa- 
brerilor cubanezi cu scorul de 
II—5. Apoi, ă fost rîndul spor
tivilor noștri să tragă cu cei ni
poni. Meciul n-a pus probleme 
deosebite, deși adversarii s-au 
străduit să refacă handicapul 
care se crea. Sabrerii noștri au 
cîștigat cu 14—2.

Partida următoare a fost sus
ținută în compania sabrerilor Cu
bei. Partenerii noștri de între
cere au tras cu o deosebită am
biție, și-au disputat fiecare tușă, 
dar sabrerii români au fost la 
înălțime. Scor final : 9—4 pen
tru România.

In sferturi de finală, echipa 
României a întîlnit formația Bul
gariei de care a dispus cu 8—6 
(Irimiciuc 4, Pop 2, Marin ș 4^. . 
Nilca). în acest fel echipa noastra 
de sabie s-a calificat în semi
finale, urmînd să întîlnească, 
marți dupâ-amiază, reprezentativa 
Ungariei, victorioasă cu scorul 
de 9—2 asupra Franței.

Celelalte rezultate tehnice ;
Italia — Polonia 9—1 șl U.K.S.S.
— Cuba 9—3. Cea de a doua se
mifinală vâ aduce față în față 
formațiile U.R.S.S. și Italiei.

Tot marți încep tururile elimi
natorii în proba individuală de 
spadă.

Mircea COSTEA

mul set, cînd pe serviciul lui Năs
tase, francezul a egalat de sase 
ori si a avut două avantaje, pină 
a putea fi depășit.

Publicul a răsplătit cu numeroa
se aplauze aceste dueluri atît de 
atractive, ca apoi, cind învingător 
și învins și-au dat mina, să iz
bucnească în ovații, subliniind 
victoria lui Ilie Năstase, cea care 
pecetluia rezultatul final al în
tâlnirii : ROMÂNIA —• FRANȚA 
3—2.

întâlnirile celor trei zile de joc 
au fost arbitrate de M. Algiu, Al. 
Zdrențu și M. Constant inescu.

DECLARAȚII DUPĂ MECI
HENRI DE CONINCK (Belgia). arbi

trul principal : ,,La încheierea acesta» 
frumoase intilnlri vreau să mulțumesc* 
în primul rînd, publicului bucureștean, 
extrem de entuziast șl sportiv. De ase
menea, țin să felicit întreg corpul de 
arbitri pentru impecabilul travaliu de* 
pus<f

CRiSTEA CARALUUS. câ pilonul echi
pei României : ,,N-a» vrea ia fac nea
părat remarcări printre Jucătorii echi
pei. Toți, deopotrivă, ou meritul victo* 
riei. Dar, parcă, aș felicita în mod 

pe Toma Ovict, care a adus punc
tul egalizator într-un moment deosebit 
de dificil ol întilniril. Cu Uie Năstase, 
așa cum a jucat în ultima zi, cu el șl 
cu Tiriac la dublu, sper într-un succes 
și împotriva Italiei-.

ILIE NA ST ASE : „Abia azi, în partida 
cu Pierre Barthes, om simțit câ joc cum 
im) place. N-a fost un med ușor, căci 
Barthes mă bătuse în 4 partide din cela 
8 susținute pînâ acum. Sînt fericit câ 
l-om învins de data aceasta și am adus 
victoria echipei României*.

PIERRE DARMON, eâpitanul echipei 
Franței : „Felicit echipa română și ii 
urez «ficces în finala cu Italia*.

PHILIPPE CHATRIER, președintele fe
derației franceze de tenis : „Consider 
că echipa dv. are o șansă mal bună 
jucînd cu Italia în deplasare, decît ar 
fi avut-o împotriva Suediei pe teren pro
priu".

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ LA „CUPA TUNGSRAM

Mîine începe Ia Budanesta cei 
mai mare turneu de polo al sezo
nului, veritabilă repetiție generală 
înaintea campionatului european de 
la Viena. In bazinul olimpic din 
insula Margareta se vor întrece, 
timp de 5 zile, 7 reprezentative na
ționale împreună cu selecționata 
secundă a țării gazdă. Mai precis, 
actuala ediție a „Cupei Tungsram** 
reunește formațiile Ungariei (cam
pioană mondială), Iugoslaviei, Ro
mâniei. Cubei, S.U.A., Olandei. Spa
niei și în afară de concurs echiDa 
B a Ungariei.

Renrezentativa României a părăsit 
Canitala în cursul zilei de iert în
soțită de antrenorii A. Grințescu, 
P. Niculescu și arbitrul internațio

nal C. Mărculescu. Au făcut depla
sarea 11 jucători : Cornel Frățîlă 
(72 ori internațional) și Florin Slă- 
vei (52) — portari, Gheorghe Zam« 
firescu (172—138 goluri), Cornel Busu 
(125—82), Dan Frîncu (29—11). A- 
divan Nastasiu (60—30), Viorel Rus 
(65—47), Adrian Schervan (30—5), 
Ilie Slăvei (36—9). Liviu Ităducanu 
(19—13) și Iuliu Olac (7—1).

Sportivii noștri vor întîlni pe rînd 
formațiile Spaniei (24 iulie), Iugo
slaviei și Olandei (25 iulie), Unga
riei (26 iulie). S.U.A. și Ungariei B 
(27 iulie) și Cubei (28 iulie). Arbitrii 
neutri : A. Angella (Franța). A. 
Fuchs (Belgia), G. Tsantas (Grecia) 
și J. Dimweber (Austria). *

AZI, LA ZURICH, ara loc tra
gerea la sorți în Cupele euro
pene. In C.C.E. și Cupa cupelor 
participă cite 34 de echipe. Iar 
în Cupa U.E.F.A. 64 de formații. 
România este prezentă în aceste 
competiții cu Universitatea Cra
iova (C.C.E.) Jiul Petroșani 
(Cupa cupelor), Dinamo Bucu
rești și Steagul roșu (Cupa 
U.E.F.A.).

După cinci runde, în turneul inter
național de șah de la Lubljn conti
nuă să conducă Mihail Tal (U.R.S.S.) 
cu 4 p, urmat de maestrul român 
Mihai Subă cu 3V2 p, Adamski (Po
lonia), Pytel (Polonia), Prybll (Ceho
slovacia), Estrin (U.R.S.S.) cu 3 p.

Șubă a cîștigat partida întreruptă 
în runda a 4-a cu polonezul 
Grombczewski, iar în runda a 5-a a 
pierdut la Prybiî. în turneul femi
nin, după patru runde, conduce 
Konarkowska Sokolov (Polonia) cu

TELEX
3 p. Gertrude Baum stark (România),' 
care în runda a treia a învins-o pe 
Gaidarova (Cehoslovacia), totalizează 
2 p și o partidă întreruptă.
La Bruxelles a avut loc tragerea la 
sorți a partidelor din primul tur al 
competițiilor europene de volei inter- 
cluburi — ediția 1974—1975.

în „Cupa campionilor europenii 
echipa masculină Dinamo București 
va susține primul joc cu învingă
toare a meciului dintre campioanele 
Finlandei și R.F. Germania, iar echi
pa feminină Rapid București va în
tîlni pe învingătoare» partidei dintre 
formațiile Hapoel (Israel) și Valdl- 
nia Florența (Italia).

în „Cupa Cupelor**, la masculin, 
•echipa Explorări Baia Mare va sus
ține un meci preliminar cu repre
zentanta Greciei, urmînd, ca în caz 
de victorie, să întîlnească formația 
poloneză AZS Olzstyn. în aceeași

La Siene, sprinterul cuba
nez Silvio Leonard a cîștigat 
proba de 100 m în 10,0. 
Dwight Stones a realizat 2,26 
m la înălțime, cea mai bună 
performanță mondială a se
zonului. Alte rezultate : 400
m: Alberto Juantorena (Cuba) 
44,9 — record (cel mai bun 
rezultat mondial al sezonu
lui).

competiție. Ia feminin; formația Di
namo București va întîlni pe câști
gătoarea partidei dintre echipele Ga- 
latasaray (Turcia) șl VB Duschek 
(Austria).
S-au încheiat campionatele de atle
tism ale Poloniei. Bronislaw Mali
nowski a stabilit un nou record na
țional la 3 000 m obstacole cu 8:19,2. 
Alte rezultate : 200 m (f) : Irena
Szewinska 22,2, 100 mg Tereza No
wak 12,8.
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