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ȘI CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

ȘI SOCIALE A ROMÂNIEI
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar ne
ral al Partidului Comunist Român, 
in zilele de 27—29 iulie a avut loc 
Plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
si Consiliului Suprem ai Dezvol
tării Economice si Sociale a Româ
niei.

La lucrările plenarei au partici
pat numeroși invitați — primi-se- 
c re tari ai comitetelor județene de 
partid, membri ai guvernului, ton- 
clucători ai unor instituții centrale 
de stat și obștești, adjuneti ai șe
filor de secții ale Comitetului 
Central, cadre de conducere din 
presă, care nu sint membri ai C.C. 
al P.C.R.

1. — Plenara Comitetului Cen
tral și-a insușit in unanimitate 
proiectul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
aportului nemijlocit al secretarului 
general al partidului la fundamen
tarea teoretică și elaborarea prw 
ieetuhii de Program, relevind ca
racterul marxist-leninist. profund 
creator și valoarea inestimabila a 
contribuției personale a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la stabilirea 
liniei strategice și tactice, a direc
țiilor principale de acțiune în ve
derea transformării revoluționare 
a societății, a edificării cu succes 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si trecerii la construcția 
comunismului pe pămîntui Româ
niei.

Relevind însemnătatea deosebită 
a elaborării proiectului de Pro
gram. Plenara C.C. al P.C.R. apre
ciază că acest document de im
portanță istorică exprimă interesele 
vitale ale întregii noastre națiuni, 
ale dezvoltării societății socialiste 
românești. înfloririi tării, constituie 
o călăuză sigură pentru toți comu
niștii. pentru întregul popor, asi
gură unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii, sub conducerea 
partidului, pentru înfăptuirea po
liticii sale interne si externe, ofe
ră o perspectivă si o orientare 
clară pe o perioadă de 20—25 de

ani, definind strategia generală si 
direcțiile tactice ale Partidului 
Comunist Român — al cărui scop 
principal este făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
crearea condițiilor pentru edifica
rea comunismului in România.

Plenara subliniază ca Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism se caracterizează prin aceea 
că aplică in mod creator adevăru
rile generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete ale 
României, tinind scama de expe
riența tării noastre, de experiența 
construcției socialiste in general, 
de legile obiective ale societâtiî.

Plenara apreciază că in Program 
sint cuprinse o serie de teze de 
marc importantă teoretică si prac
tica. atit pentru partidul nostru, 
cit și pentru cauza socialismului in 
general, acestea reprezentind un 
aport de mare însemnătate al 
partidului nostru, al secretarului 
general al partidului, la îmbogă
țirea teoriei si practicii revolu
tionarc.

Plenara a hoiârit ca proiectul 
Programului partidului să fie dat 
publicității și pus in dezbatere în 
organizațiile de partid si adunări
le oamenilor muncii, urmind să fie 
supus spre anrobare Congresului al 
XI-Iea al P.C.R.

2. — în cadrul plenarei comune. 
Comitetul Central al Pariiduhii 
Comunist Român. Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice si 
Sociale a României și-au insusit 
în unanimitate Proiectul de Di
rective ale Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1976— 
1980 si liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei pentru perioada 1981—1990.

Dezbătând Proiectul de Directi
ve. plenara a apreciat că pre
vederile planului cincinal pe 
1976—1980 sint în concordantă 
cil obiectivul fundamental de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a

(Continuare in pag a 4-a)

HOTÂRÎRE
privind convocarea celui deal Xl-lea Congres
al Partidului Comunist Român, ordinea de zi

și norme de reprezentare la Congres
Plenara Comitetului Central ol Partidului Comunist Român hotărăște 

următoarele :
I. Convocarea Congresului ol Xl-lea al Partidului Comunist Roman 

pentru data de 25 noiembrie 1974, cu următoarea ordine de ii :
1. - Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea desfășurată 

in perioada dintre Congresul al X-lea și Congresul al Xl-lea al partidului.
2. - Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. — Proiectul de Program al Partidului Comunist Român.
4. - Proiectul de Directive ale Congresului al Xl-lea al Partidului Co

munist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in 
cincinalul 1976-1980 și liniile directoare ale acestei dezvoltări in perioada 
1981-1990.

5. - Proiectul de Norme ale eticii și echității socialiste. _ ...
6. — Cu privire la modificarea unor prevederi ale Statutului Partidului

Comunist Român. , . .
7. - Alegerea Comitetului Central al partidului, a secretarului general 

al Partidului Comunist Român și a Comisiei Centrale de Revizie.
II. Norma de reprezentare la Congres să fie de 1 delegat la 1 000 de 

membri de partid, luind ca bază numărul membrilor partidului la 1 sep
tembrie 1974.

III. In anul 1974 urmează să aibă loc adunări generale și conferințe 
de dări de seamă și alegeri în toate organizațiile partidului, inclusiv în cele 
ce urmau să țină adunările sau conferințele de dări de seamă și alegeri 
în anul 1976.

IV. In conformitate cu prevederile statutului, Conferințele județene și a 
municipiului București urmează să facă propuneri de candidați pentru a fi 
aleși în Comitetul Central de către Congres.

Plenara a stabilit să se asigure o mai bună reprezentare teritorială în 
Comitetul Central al Partidului, precum și o reprezentare corespunzătoare 
a marilor centre industriale.

De asemenea, plenara a stabilit să recomande Conferințelor județene 
șl a municipiului București să propună un număr mai mare de candidați de
ci! numărul celor care urmează sâ fie aleși in Comitetul Central.

ÎN CINSTEA

MARILOR SĂRBĂTORI
LA ÎNTREPRINDEREA DE VENTILATOARE BUCUREȘTI

FAPTE DE MUNCĂ SI REALIZĂRI SPORTIVE
Probabil eă nu este exagerat 

să afirmăm că marile obiective 
industriale — combinate side
rurgice. fabrici de ciment, com
binate chimice — nu și-ar putea 
realiza producția fără ajutorul 
unui copartener de mare preț: 
întreprinderea de ventilatoare 
din Capitală In limbaj tehnic 
V.511, V.540, V.474 și V.475 sint 
tipuri de ventilatoare de mare de
bit. pe care le intilnim — dacă 
mergem acolo — la hidrocen
trala de la Porțile de Fier, dar 
și în Iran, Iugoslavia. Turcia, 
Cuba și in multe alte țări»

Cu citeva zile in urmă, cînd

am vizitat această întreprinde
re bucureșteanâ. am fost întîm- 
pinați de atmosfera întâlnită 
peste tot în patria noastră : 
munca entuziastă a colectivu
lui pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor asumate in 
cinstea aniversării Eliberării pa
triei și Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. Printre muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii cu mari succese 
în procesul de producție am 
aflat, cum este firesc, oameni 
tineri și mai vîrstnici care, în 
timpul lor liber, se dedică ac
tivităților sportive de agrement 
ori fac parte din secțiile de per

formanță ale asociației „Ven
tilatorul". In secția lăcătușeri* 
— o adevărată pepinieră a te
nisului de masă : 4 echipe acti
vează. cu bune rezultate, în ca
tegoriile .,Onoare“. „Promoție" 
și ..Sector-1 — l-am întâlnit pe 
Mihai David, component d« 
bază al uneia dintre echipe, 
precum și pe Constantin Nico- 
laidis, jucător apreciat de voleL 

Președintele asociației sporti
ve. tovarășul Constantin Giu- 
ran. ne mărturisea că aici s-a 
creat o adevărată tradiție spor
tivă. „Am să pornesc de la un 
detaliu — ne spunea interlocu
torul — și anume de la faptul

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—.7>

Imagine din partida România — 
Bulgaria 72—70. In pagina a 4-a. 
cronici de la _Cupa Morii Negre" 

la baschet

LUPTĂTORUL G. CONORAT 
PE PRIMUL LOC LA LODZ

VARȘOVIA. » (Agerpres). La 
Lodz s-a desfășurat un con
curs international de lupte libe
re. la care au participat sportivi 
din Cehoslovacia. Cuba. R. D. Ger
mană R. P. Mongolă. România. 
Ungaria și Polonia. Concurentul 
român Grigore Condrat, s-a clasat 
pe primul loc la categoria 57 kg.

ECHIPA DE JUNIOARE A ROMÂNIEI 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA VOLEI

Campionatele balcanice de 
volei rezervate echipelor de ju
niori $i junioare au lxtat sfîrșit. la 
Belgrad si Slavoaski Brod (Iugo
slavia). întrecerea formațiilor fe
minine s-a soldat cu victoria re
prezentativei României. care a 
întrecut cu 3—1 echipa Bulgariei 
și a pierdut surprinzător, în pri
ma zi. partida cu junioarele iugo
slave. Titlul balcanic s-a decis la 
setaveraj si punctaveraj (care s-au 
calculat prin scădere). Clasament 
final : 1. ROMÂNEA 3 p (5-4 : 
punctaveraj 4- 18) — campioană 
balcanică. 2. Bulgaria 3 D (1—3 : 
punctaveraj 4- 11). 3. Iugoslavia
3 p (3—5). Voleibalistele noastre 
au început turneul fără atent ia

cuvenită, fapt pentru care au fost 
învinse de o echipă inferioară, day 
s-au mobilizat in cel mai greu joc 
(cu Bulgaria), cîștigind dar. Com
portări bune au avut Marinei* 
Milca, Marilcna Grigoraș. Gcorge- 
ta Busuioc. Trina I’etculet. Ioan* 
Siclovan, Carmen Puiu si Doina 
Botezau.

O evoluție slabă (nu strălucesc 
deloc. în ultima vreme, tinerii 
noștri voleibaliști...) a avut-o e- 
chipa masculină. învinsă cu 2—3 
de formațiile Bulgariei și Iugo
slaviei si învingătoare doar îg 
meciul cu echipa Turciei. Clasa
ment : 1- Iugoslavia 6 n — cam
pioană balcanică. 2. Bulgaria — 
5 p. 3. România 4 p. 4. Turcia 3 a.

TURNEUL FEMININ DE VOLEI DE LA LODZ

ECHIPA ROMÂNIEI,
ÎN TURNEUL FINAL (LOCURILE 1-4)

Turneul international feminin de 
volei de la Lodz a continuat cu 
desfășurarea ultimelor partide din 
grupele preliminare. După infrîn- 
aerea neașteptată suferită în fata 
formației Cubei (2—3). echipa Ro
mâniei a obtinut o victorie la zero 
in partida cu R. F. Germania : 
3—0 (7, 14. .5). Voleibalistele noas
tre au dominat întâlnirea. dar au 
trebuit sâ depună eforturi consi
derabile in cel de al doilea set. 
cînd replica adversarelor a fost 
destul de puternică ne fondul u- 
nei slăbiri de atentie din partea

NOI VICTORII ALE ȘAHIȘTILOR
ROMÂNI LA LUBLIN

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — 
Maestra româncă Gertrude Baum
stark continuă să conducă auto
ritar în turneul internațional fe
minin de șah de la Lublin. Du
pă consumarea a 10 runde. Ger
trude Baumstark totalizează 8 
p. si este urmată în clasament de 
Feistel (R. D. Germană), cu 6 
p. In runda a 10-a. Baumstark a 
ciștigat la Tokai (Ungaria).^

în turneul masculin, după 11 
runde, liderul clasamentului este 
Mihail Tal cu 9*/i P. urmat de 
Prybl (Cehoslovacia) 7 p.. Șubă 
(România). Anikaev (U.R.S.S.) și 
Pytel (Polonia) — cile 6 p. Rezul
tate înregistrate în runda a 11-a : 
Subă—Vogt (R. D. Germană) 1—0 : 
Tal — Nieevski 1—0 ; Prybl —

Lengyel 1—0 : Adamski — Ani
kaev remiză ; Liebert — Damiano- 
vici remiză.

sextetului român. Cu această vic
torie. echipa României, care în 
prima zi întrecuse pe cea a Ceho
slovaciei, s-a calificat pentru tur
neul final al competiției, alături 
de reprezentativa Cubei. învingă
toare și ea în fața Cehoslovaciei 
cu 3—2 (—12, 12. 12. —12. 14). în 
ultima etapă a grupelor. Din cea
laltă grupă au obtinut calificarea 
echipele R. D. Germane (3—0 cu 
Franța) și Poloniei (3—0 cu Unga
ria).

Clasamentele grupelor : A : L 
R. D. Germană 6 p (9:2). 2. Polo
nia 5 p (3:4), 3. Ungaria 4 p. (3:7), 
4. Franța 3 p (2:9) : B : 1. Cub* 
6 p. (9:4). 2. România 5 p. (8:5). 

13. Cehoslovacia 4 p. (7:6), 4. R. K 
Germania 3 p. (0:9). Astăzi si mîl- 
ne se desfășoară primele partida 
dia cadrul turneelor pentru locu
rile 1—4 și 5—8. Reprezentativ* 
României va întîlni formațiile 
R. D. Germane și Poloniei. întn*- 
cît rezultatul din grupă cu echipa 
Cubei contează și în turneul final.

De azi, la Sibiu ETAPAAII-a A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
Reprezentanții cluburilor Dina

mo, Steaua, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Craiova, Mondial 
Lugoj și A.S.A. Cluj vor lua 
startul azi, la baza hipică din 
Sibiu, în cea de a doua etapă a 
campionatului national de călărie. 
Programată să se desfășoare timp 
de sase zile. întrecerea va reuni 
juniori și seniori în probe de ob
stacole și dresaj.

Printre călăreții înscriși în lis
tele de concurs se află Constantia 
Vlad, Oscar Recer, Cornel Ilin. 
Eugen lonescu, Grigore I.upan- 
cu. Dumitru Roșea. Gioconda Pin- 
zaru, Dania Popescu. Monica Rin- 
gheanu, Nicolae Bozan.

Marti, programul începe la or* 
1G. iar miercuri de la ora 8 și IS 
cu probe de dresai si obstacol*, 
pentru juniori și seniori.



la Giurgiu, în ultimul meci de verificare înaintea C. M.

PUGILIȘTII DIN LOT 
S-AU COMPORTAT BINE

Sîmbătă seara, noua arenă Voin
ța din Giurgiu, sărbătorește îm
podobită, i-a primit pe componen
ța lotului național de box ce se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale de la Havana. Acest ul
tim test al fruntașilor boxului ro
mânesc a fost urmărit de un nu
măr mare de spectatori, care au 
tinut să fie prezenti la evoluțiile 
celor mai valoroase „mănuși** ale 
tării, cu ocazia inaugurării co
chetei baze sportive din orașul 
lor Gala a fost frumoasă, cu cî- 
teva meciuri de mare spectacol și 
a scos în evidentă apropierea se
lecționaților de forma sportivă 
maximă.

In partida inaugurală, gălătea- 
nul Petre Ganea a terminat în
vingător prin abandon în fata lui 
Remus Cozma, acesta din urmă 
rănindu-se la arcadă în repriza 
6ectindă. Dar. pînă în momentul 
accidentului, Ganea îl dominase 
pe componentul lotului. Ia cat. 
muscă. C. Gruiescu și I. Giol 
(Steaua) au realizat un meci fru
mos. cu lovituri clare, victoria 
revenind campionului european. 
Intilnirea lui M. Lazăr cu V. Dră
gan (Voința) a constituit o simplă 
formalitate pentru campionul ca
tegoriei cocoș. Handicapat și de 
greutate. V. Drăgan a opus o 
slabă rezistentă partenerului său. 
Lazăr b.p. Drăgan.

tr-un mare progres. A fost cel 
mai frumos meci al galei. Cim- 
poieșu b.p. Tirilă.

în meciul cu I. Blaj (Steaua). 
Sandu Tirilă a luptat confuz, lip
sit de precizia necesară în lovi
turi. Este adevărat însă că S. Tî- 
rilă n-a putut lupta la mănuși 
multă vreme, datorită unui acci
dent fapt care s-a repercutat asu
pra formei sale sportive. La cat. 
mijlocie. A. Năstac l-a întrecut 
la puncte pe FI. Bobi (Voința), 
fără să depună prea mari eforturi. 
Meciul semigreilor C. Dafinoiu — 
C. Văran a fost cel mai disputat, 
dar din păcate, la un nivel teh
nic modest. Decizia i-a fost atri
buită lui Dafinoiu, însă un egal 
era mai just. La grea. L Alexe 
l-a învins mai clar decît în alte 
întilniri pe gâlăteanul V. Lehăduș.

Simion Cutov este gata pentru 
startul .mondialelor" de la Ha

vana
manifestind rapiditate si precizie 
in acțiuni.

Mihai TRANCA

CAMPIONATUL

CONCURSUL DE ATLETISM I
AL UNITĂȚILOR ȘCOLARE 1 

CU PROFIL SPORTIV !
CIMPULUNG 28 (prin tele

fon), In localitate s-au desfășu
rat, la sfîrșitul săptămînij tre
cute, întrecerile concursului re
publican al unităților școlare cu 
profil sportiv. Au participat 500 
de elevi ai școlilor sportive și ai 
liceelor cu program de educație 
fizică.

Cu acest prilej au fost sta
bilite 3 noi recorduri republica
ne pentru juniori. Iată rezulta
tele : BĂIEȚI: 100 m. M. Slav 
(Iași) 10,7 ; 200 m : Gh. Oprea 
(Tîrgoviște) 22,2; 400 m: L. Bog
dan (Ploiești) 49,2 ; 800 m : Gh. 
Gheorghe (Caransebeș) 1:56,3 ; 
1500 m : V. Cristea (Iași) 
4:01,8 5 000 m: D. Bainor
(B. Mare) 15:24,8 ; 110 mg ;
Em. Alexe (Buc). 15,6 ; 400 mg :

ACT

NOI tran:

Campionul european al semiu- 
șorilor. S. Cuțov. a manifestat o 
excelentă poftă de luptă in parti
da cu T. Miron (Voința). Deși 
surprins de cîteva ori eu croșee la 
cap. Cutov a acționat calm și lu
cid. a lovit precis, făcînd o ade
vărată demonstrație de scrimă 
pugilistîcă. Firește decizia i-a fost 
acordată în unanimitate. Si frate
le său mai mare. Calistrat. s-a 
dovedit în progres fată de evolu
țiile anterioare. El l-a învins ca
tegoric la puncte pe M. Teofil 
(Voința), folosind o gamă largă 
de procedee tehnico—tactice.

Partida semimiilociilor D. 
Cimpoieșu — I. Tirilă a fost ijn 
adevărat meci de selecție. Deși 
trimis la podea in ultimele se
cunde ale disputei. Cimpoiesu a 
boxat frumos, si-a depășit de fie
care dată adversarul cu serii 
scurte in viteza, dovedindu-se în-

După 3 zile de Întreceri Ja cele 
trei poligoane de concurs marcate 
cu balize pe oglinda apei din bazi- 
nele Complexului de agrement și 
sport „Mureșul- — Tg. Mureș, »u 
fost desemnați campionii la grupele 
de navomodele propulsate, glisoare, 
teleghidate și mfedaliații cu aur, ar
gint și bronz a navomodeliștilor con
structori de machete. întrecerile 
s-au bucurat de un deosebit succes. 
Echipe bine pregătite au prezentat 
A. S. Jiul Petroșani, A. S. Textila— 
Sebeș, C.S.U. Galați și A. S. Unirea 
Arad. La startul grupei g ti soare sau 
prezentat 26 concurenți cu 30 de 
modele ; la propulsate 55 de 'concu
renți cu 65 de modele, la teleco
mandate 38 de concurenți cu 46 de 
modele, iar ia clasa machete de vi
trină, In sala special amenajată, au 
fost expuse 73 de machete de nave 
de tot felul, instalații portuare și 
miniaturi. Din rindul machetelor 
medaliate cu aur 14 au fost selec
tion a te pentru a fi trimise la Cam
pionatul european de machete care 
va avea loc la Viena în zilele de 
24—27 octombrie. Cele trei zile de 
concurs au constituit un adevăra: 
festival navomodelistic.

Iată campionii la glisoare. pro
pulsate. teleghidate și medaliații cu 
aur la grupa machete :

Grupa glisoare : A — 1 = Lcontin 
Ciortan (A.S. Jiul Petroșani), A-2 =

REPUBLICAN DE
Ciortan, A-3, = Ciortan, B-l ■= Dan 
Voiculescu (A.S. Aeronautica Bucu
rești) Grup» propulsate: EH — ju
niori = Zoltan Szucs (A.S. — Uni
rea Arad), seniori = Manfred Silex 
(A.S. Textila Sebeș). EK juniori =-= 
Gbeorgbe Szucs (A. S. — .Unirea 
Arad), seniori = Costică Botez 
(C.S.U. Galați). EX. juniori — Adrian 
Halta (C-SU. Galați) seniori —- Lu
cian Cioară (A.S. Textila Sebeș). 
Grupa teleghidate : Fl-2.5 cmc —
Frederic Csaszar (A.S. Jiul Petro
șani) Fl-V 5 rine = Ciortan. FIE - - 
Csaszar Fî-A seniori - Heinrich 
Greger (A-S. Voința Reghin), jt;- 
ni.ri = Gabriel Cazan (A.S. Voinla 
Reghin), FJV seniori — Csazar, ju-

NAVOMODELE
niori = Florian Hereda (A.S. Plas
tica Oradea), F3E, seniori = Csazar 
juniori = Robert Sontag (A.S. Voința 
Sibiu), F.S.R. = Helmut Orban (A.S. 
Mecanica Timișoara).

Grupa machete • au primit medalii 
de aur machetele următorilor con
curenți: Eugen Postolache, Vasile 
Baicu, Costică Botez, Gheorghe 
Dima, Ioan Lazărescu, Robert Son- 
tâg, Dorin Botez, Andrei Ghitescu, 
Pavel Covaci, Mircea Busuioc, Fran- 
cisc Jelenici, Vlad Alexandrescu 
Dintre acestea 14 machete au fost 
selecționate pentru a fi trimise la 
Campionatul european de la Viena.

Nicolae POPESCU

I. Borora (Ploiești) 56,9 ; 2 000 m 
obst.: V. Ruxandra (Craiova) I 
5:57,0 ; 4x100 m: L C.E.A. C-lung |
43.7 ; 4x400 m : L.C.E.A. 3:20,3 ; 
lungime: D. Frîncu (Craiova) I 
7,00 m ; triplu : Frîncu 14,76 m ; I 
înălțime: V. Lazarciuc (C-lung) 
2,04 m ; prăjină : M. Buruiană I 
(Iași) 4,00 m ; greutate : C. Pre- I 
da (Buc) 15,24 ; disc : N. Popa 
îOradea) 44,74 m; suliță: D. Mo- I 
rutan (Bistrița) 65,44 m ; ciocan; I 
S. Prjsăearu (Iași) 50,02 m ;
FETE: 100 m: Doina Leșcu I
(Brașov) 12,3 200 m; Lilia- I
na Leau (C-lung) 25,1 ; 400 m :
L. Leau 55,5 (Nicoleta Mutu — I 
Craiova 57,2 — rec. jun. II) ; | 
800 m ; Viorica Jitaru (C-lung) 
2:13,5 ; 1 500 m ; Jitaru 4:34,7 ; | 
100 mg: Stefania Sansu (Iași) I
14.7 ; 4x100 m : Lie. 2 Brașov
48,3 ; 4x400 m : L.C.E.Ă. C-lung 1 
3:44,7 — rec. jun. I (Șc. sp. I 
Craiova 3:52,2 —• rec. jun. II) ; ■ 
lungime: Mariana Floroianu I
(C-lung) 5,72 m; înălțime: Ni- " 
culina Ilie (Buc.) 1,74 ; greutate: | 
Mioara Enache (Buc.) 13,84 m ; | 
disc : Mariana Nan (C-lung) ' 
48,02 m ; suliță: Mariana Boica I 
(Arad) 41,84 m. •

în clasamentul pe echipe pri- | 
mele trei locuri au fost ocupa- I 
te de reprezentanții L.C.E.A. 
C-lung Muscel-, Liceul 2 Iași și I 
S.S.A. București. •
Decebai RADULESCU, coresp. I

Ieri, forul I 
vat alte caz] 
solicitat trai 
stabilit ca i 
treacă, cu d 
ani la alte c 
au evoluat y 
lini, de la 
Dobrin, de 1J 
de la Steagu 
Craiova, MuJ 
la F.C. Gala 
Steagul roșul 
Argeș, la SpJ 
de la Steagu 
șoara, și Cid 
da, la Olim 
avînd carant 
cești jucător] 
noile echipe, 
fie folosiți i 
și nici la jo

SPORTUL S

Divizionara 
si-a început 
neul, evoluîd 
tiei din loca 
reștenii au cj 
rul de 5—2 ( 
cate de M. 
tin, Chihaia

STEAGU
După cum 

roșu a fostul 
perio 
titulat „Cupa] 
fost prezente 
roșu a susțin 
iate în ordine 
tate: 3—3, c 
siel: 1—1, cu 
(Polonia); 1-J 
Iranului; Od 
(Cehoslovacia 
pentru locuri 
3—1, pc Sosn

ATIHKM CONCURS DE VERI- ATLeIIOM FtCARE pe stadionul 
din Poiana Brașov. Rezultate teh
nice- BĂRBAȚI t 100 - Al. Abagiu
10,5; înălțime - S. loan 2,16 m, D. 
Oprea (iun.) 2,05 m; prăjină - N. 
Ligor 5,05 m; disc - I. Naght 61 24 
m, Z. Hegheduș 58,26 m; ciocan — 
T. Stan 67,86 m, F. Schneider 67,82 
m, I. laru 64,65 m, N. Bindar (jun.) 
63,5S m; 110 mg — Ad. Cohmenie 
(jun.) 14,7 • triplu - S. Ciochină 
15,74 m; FEMEI : 500 m - M. Asa»ei 
1:11,2 — record de senioare și ju
nioare I, E. Nichita 1:13.3 - record 
junioare li; suliță; R. Drogu 52,40 
m.

BASCHET PREGĂTIRILE LOTU
LUI DE JUNIOARE.

Ieri dimineață, lotul de junioare, 
care se pregătește pentru ediția o 
IX-a a Balcaniadei, a plecat la Bo
toșani, locul de desfășurare a com
petiției (9—11 august). Cei doi an
trenori, Gheorghe Benone și Gheor- 
ghe Lăzărescu, au deplasat un lot 
de 23 de jucătoare, din rindul că
ruia, la sfîrșitul perioadei de pregă
tire, vor alege pe ceie mai bune 12 
care vor alcătui echipa Român«ei 
pentru această importantă întrecere.

BOX fNT,LN,REA AMICALA dintre 
formațiile Dinamo Brașev și 

B.C. Galați, disputată in sala Tracto
rul din orașul de la poalele Timpei, 
s-a încheiat cu victoria echipei oas- 
pe, Ia scorul de 12—6. Gala, urmărită 
de peste 1 000 de spectatori, a scos 
în evidență frumoasa comportare a 
unor pugiliști ca Mircea Tone, Ni ca
lce Buteseacâ, Octavian Amăzăroaie, 
Dumitru Bute (de ia Galați) și 
Gheorghe Ileana, Gheorghe Bucur 
(Brașov)., care și-au învins categoric 
partenerii de întrecere. (C. Gruia- 
eoresp.)
CANOTAJ REGATA duissburg 

a programat în ziua 
a doua întrecerile masculine, la 
care au fost prezenți și sport.vii ro
mâni Hie Oanță - Dumitru Grume- 
zescu. Ei au luat startul în proba 
de 2 f.c., unde dețin titlul de cam
pioni europeni. Cursa a fest extrem 
de disputată, victoria revenind în 
final echipajului țârii gazdă, meda
liat cu bronz ia C.E. de anul tre 
cut. Reprezentanții țării noastre au 
ocupat locul IV. loto, de altfel, cla 
samentul probei: 1. R.F. Germania 
- 6:55,19; 2. Polonia - 6:56,43; 3. 
Olanda —■ 6:57,39; 4. România —
7:05,39; 5. Elveția - 7:08,60 ; 6. ito 
lia - 7:13,84

CAIAC- „CRITERIUL OLIM-
CAMfiE PIC’* competiție tra-

w*. diționaîă, organizata,
în fiecare on, de federația noastră 
<*° specialitate, a aliniat la startul 
ediției 1974 — desfășurată vineri și 
sîmbătă la Snagov — peste 150 ds 
speranțe ale podelei și pagaei din 
România. Iotă primii clasați în fi
nalele celor 7 probe: Kl - 1000 m: 
1. St. Pocora (Steaua), 2. R. So 
fran» 3- C.. Sarnache; K 2 - 1000 m: 
1» F. Foldi — St. Folds (Dinomo).

2. B. Ștefanovici - C. Soare, 3. E. 
Zabara - M. Patrichi; K 4 - 1000 
m: 1. I. Irimia - I. Dumitru - N. 
Terente - A. Ștefan (Steaua), 2. P 
Tudose — V. Jelescu — i. Jelescu - 
C. Macamol, 3. C. Sadner - M. 
Cicîrma — D. Stiubei — C. Ivanov 
C 1 000 m: 1. Simion Cornienco 
(Steaua), 2. Constantin Ceotlaș, 3. 
Ivan Haralambie; C 2 - 1000 m: 1.
1. Sevastian - i. Negrea (Steouc),
2. V. Calabiciov — P. Cozlov, 3. S. 
Nemeș — S. Nemeș; K 1 - 500 (f) : 
1. Mariana Girlacu (Steauc), 2. Ta
tiana Vanghelie, 3. Stela Moldovea
nul K 2-500 m (f): 1. V. Petre - V 
Pascariu (Dinamo), 2. A. ignotenco 
— E. Cornienco, 3. I. Constantin - 
A. Wagner. Pe echipe, primele trei 
locuri au fost ocupate în ordine de 
Dinamo — 117 p; Steaua — 110 p și 
C.S. Brăila - 21 p.

TENIS "CUPA DR REÎRU GRO
ZA". S-au încheiat intie 

cerile celei de a 17-a ediții, com
petiție cîștigată anul acesta de Pro 
greșul București. Au fost prezenți 
215 concurenți din 16 localități: Ora
dea, Cluj, Arad, Tg. Mureș, Timi
șoara etc. Ciștigotori: 3—10 ani Lu
minița Solâjan (Politehnica Cluj); 
11—12 ani - Nadia Berhescu (Elec
trica Timișoara); 13—14 ani - Came
lia Chiriac (Dinamo Brașov); 15—16 
cr.i — Elena Jecu (Sănătatea Ora
dea) ; 17—18 ani - Mariana Hadgiu 
(Progresul București); băieți, 9-10 
ani — R. Indoleanu (Politehnica 
Ciuj) ; 11—12 ani — G. Olteanu (Ind. 
sîrmei C. Turzii); 13—14 ani — L.
Revesz (Sănătatea Oradea) ; 15-16
ani — A. Dîrzu (Progresul București); 
17—18 ani — M. Mîrza (Progresul 
București); dublu fete 9—14 ani - 
Cornelia Panait — Camelia Chiriac; 
15—18 ani — Mariana Hadgiu — Do
rina Brâștin; dublu-mixt: 9-14 ani -
L. Revesz — luliana Moldovan; 15—18 
ani — M. Mîrza — Mariana Hadgiu; 
dubiu - băieți - 9-14 ani - L. Re
vesz - D. Bucâtaru; 15—18 cni -
M. Mîrza — P. Bozdog. Premiul spe
ciei al ziarului „Fak!ya“ din Oradea 
a revenit -sportivului L. Revesz (Să
nătatea Oradea). Ilîe GHiȘA-caresp. 
jud,

YACHTING -CUPA nava șCoalA MIRCEA", 
desfășurata timp de trei zile pe apele 
Mării Negre, în organizarea Institu
tului de marină Constanța, a aliniat 
la start 84 de ambarcațiuni repre- 
zentînd 6 asociații sportive. lată 
câștigătorii la cele cinci clase: 
FINN - Constantin Ivonovici (CNU);

Alexandru -f- Dumitru Micu 
(Știința Constanța); STAR - Mifrceo 
Dumitriu 4- Ntcolae Iliescu (CNU); 
SNIPE — A, Zoicaru 4" N. Cucuianu 
(Marina Constanța) ; OPTIMIST 
Adrian Ramașcu (CNU). Clasamentul 
pe echipe are următoarea configu
rație: 1. CNU - 89 p: 2. Marina 
Constanța - 53 p; 3. Electrica Con- 
stanța — 31 p; 4. Știința Constanța 
— 21 p; 5, Marina Mangalia - 18 p; 
6. Electrica București- — 7 p.

ÎN CINSTEA MARILOR SĂRBĂTORI j
PASIUNE Șl INIȚIATIVE la

așe- 
ora-

Am poposit Ia Copăcel, o 
zare aflată în apropiere de 
șui Făgăraș, nerinduită la vede
re, nici pe linia principală de 
cale ferată, nici la șoseaua asfal
tată. Dar călătorul observă cu 
ușurință, ajuns aici, complexul 
sportiv, situat lîngă Școala gene
rală. Dragostea de frumos a să
tenilor se vede din simetria 
plăcută a terenurilor de hand
bal, baschet, tenis de cimp, fot
bal, volei, a pistei reduse de 
atletism, cu sectoare de arun
cări și sărituri, a porticului de 
gimnastică, a tribunei din pă- 
mînt taluzat ți a liliputanelor 
bănci din lemn dintre spațiile 
destinate sportului. Nici cei mai 
mici cetățeni nu au fost negli
jați, pentru ei ameca;;ndu-se uzi 
solar, dotat cu aparatele pentru 
jocurile copiilor preșcolari Di
versele terenuri sint străjuite de 
sute de mesteceni, brazi, tei. 
ienuperi și sălcii pletoase, baza 
sportivă fiind îngrădită cu un 
gard._ viu de arbori plantați în 
formă de X.

Intuindu-ne 
dusă de încîntâtorul peisaj spor
tiv, combinat 
nă de pomi 
școlii. Victor 
păru) cărunt.
spatele complexului sportiv stă 
— în bună măsură — munca și 
autoritatea dascălului care, cupă

părerea domniei sale, trebuie să 
constituie o pildă în viața sa 
tulul.

— Dincolo de școală, ne spu 
nea gazda, una dintre trainicele 
meniri ale intelectualului 
aceea de a iniția, mai ales 
acum oamenii nu se mai 
așa de greu convinși. Ați 
groapa din partea nordică 
zei sportive ? Acolo se va 
naja bazinul de înot, tot 
urmare a unei inițiative a
drelor didactice mai tinere. Fap
tul că noi le luminăm copiii, ne 
ajută să găsim înțelegere la con

Vft-

curiozitatea pro-

parcă cu o grădi- 
și Dori, directorul
Mitea, un om 
ne-a spus că

CU 
ÎD

I
I

ANDREI 
MEMBRU IN

Andrei Ră<h 
legiului centra 
noastră, a foe 
In comisia ci<

este 
că 

lasă 
văzut 
a ba- 
ame- 
ca o 

CG-

săteni ori de cite ori pornim 
o treabă mai grea

Am aflat că pereții proiecta
tului bazin de înot, care va fi 
alimentat cu apă din rîul
cin — Copăcioasa, în care local
nicii nu se pot scălda pentru că 
nu are adincimea necesară, vor 
fi consolidați cu piatră strînsâ 
de elevi și ciment cumpărat din 
fondurile comitetului de părinți 
și Căminul cultural, lucrările ur- 
mînd a fi executate voluntar de 
meseriași din sat. Piscina va 
avea dimensiunile de 25/14 m și 
vine în îniîmpinarea dorinței ti
nerilor și vîrstnicilor de a prac
tica înotul, ea adăugîndu-se la 
icest frumos complex sportiv.

Traian IOANÎȚeSCU

I
I

I
I
I

IHAUCURAREA COMPLEXULUI SPORTIV ORȘOVEAN
I-a sfîrșitul săptămânii trecut? 

6 000 de locuitori ai orașului 
Orșova au participat la festivi
tățile prilejuite de inaugurarea 
bazei sportive a noului oraș. 
Aceasta cuprinde un stadion de 
dimensiuni olimpice, în tribu
nele căruia pot lua loc 4 000 de 
spectatori, pistă pentru atletism 
șl diferite alte terenuri de 
sport. Menționăm că o mare 
parte din valoarea noului obiec
tiv sportiv a fost acoperită prin 
munca patriotică a tineretului

și oamenilor muncii din orașul 
d? pe malurile lacului hidrocen
tralei Porțile de Fier.

FAPTE DE MUNCA
Șl REALIZĂRI SPORTIVE

(Urmare din pag. I)

TINERII ÎNOTĂTORI BRĂILENI
ÎNVINGĂTORI

întrecerile campionatelor naționale 
de înot pentru copii (categ. c și D) 
au luat sfîrșit la Ploiești cu succesul 
reprezentanților Șc. sp. Brăila (an
trenor F. Heitz) cu 348 p., urmați 
de Șc. sp. Reșița 217 p., Crișui O- 
radea 183 p și Șc. sp. Timișoara 
101 p. Anul acesta competiția s-a 
desfășurat la un nivel superior, ma
joritatea participanților demonstrind 
o bună tehnică de inot. Rezultate :

CATEG. C — 50 m bras (b) : 
Imling (Reș.) 42,4 ; 50 m bras (O : 
L. Minzatu (C.S.S.) 42,0; 100 m spate 
(b) : Neagrău (Cr.) 1:22,7 ; 100 m
spate (I) : I. Zaborschi (Cr.) 1:24,1 ; 
4 X 50 m delfin (f) : Șc. sp. Timiș. 
3.09,8 ; 4 x 50 m liber (b) : Șc. sp. 
Reș. 2:22,0; 4X50 m liber (f): Cri
șui 2:31,3 ; 50 m liber (f) : L Pănu- 
leseu (Petr.) 34,4, C. Andrei (Șc. 
sp. Pl.) 34,4 :.................
Mușat (Șc.

LA PLOIEȘTI
cord ; 50 m delfin (b) : C. Mireangă 
(Șc. sp. eța) 37,5 ; 50 m delfin (f) : 
I. Pănulescu 87,7 ; 190 m liber (b) : 
° *” _ liber

L Zaborschi 1:15,7; 4X50 m 
(b) : Șc. sp. Reș. 3:04,4- 4X 
bras (!) : Șe sp. Brăila 1015; 
spate (f) : D. Angbel (Beș.) 

50 m spate (b) : N. Vasile 
37,8 ; 100 m delfin (f) : Pănu— 

____ 1:24.6 ;
Neagrău 1:25,1 
Crișui 2:46,8 ;

----------D

(Șe. sp. Cț>) 37,5 ; 50 m delfin (f) : 
I. r,7 , iw *
S. Plev (Reș.) 1:14,5 ; 100 m
(f) : L Zaborsehi 1:15,7 ; 4 X 50 bras - • - —
50 m
50 m
39.0 ;
(Br.)
lescu

că în fiecare lună reușim să în
casăm aproape sută la sută co
tizațiile. Ceea ce ne obligă să o- 
ferim membrilor asociației posi
bilitatea de a face sport. Ce reu
șim ? In primul rînd să-i mo
bilizăm la manifestările de sfîr- 
șit de săptămină organizate în ca
drul secțiilor și sectoarelor noas
tre, Campionatul asociației de 
tenis de masă, volei și șah, apoi 
intrecerile pentru „Cupa tinere
tului" și trecerea normelor 
complexului polisportiv „Sport 
și sănătate" — iată cîteva din
tre activitățile „Ventilatorului**.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

100 m delfin (b) : 
; 4 X 50 m spate (f) s

- 50 m, delfin (b) :

34,4,
50 m liber (b) t' l. 

sp. Pl.) 32,8 ; 100 m
bras : L. Mîhzatu 1:32,0 ; 100 m bras 
r: * - —
(b) :
(f) : 
(f) : 
mixt 
mixt

(b) Imling 1:32,3 ; 
Crișui 2:39 6- 
Crișui 2:42,8 
Șc. sp. Reș.

4X50 m 
4 x 50 m
4 X 50
2:40.5 ;

delfin 
mixt 
mixt 

---- , — m
(b) : Groza (Cr.) 3:00.3 : 200 m
(f) : 1. Pănulescu 3:00,8 — re-

m
200

CATEG. _____
L. Grosz (Tim.) 43,0 ; 50 m delfin 
(f) : N. tic"-.___
4X50 m mixt (b) : 
3:17,1 : 4X50 m mixt (f): T_.
Brăila 3:12,4 ; 50 m liber (b) ; Grosz 
37,9 ; 50 m liber (f) : C. Maser 
(Reș.) ...................... -
Șc. sp. 
te (b) 
liber 
liber 
50 m 
50 m.
4X50 _____ ____
3:48,7 ; 4X50 m delfin (f): Șc. sp.

Moldoveanu (Br.) 49.3 ;
Șc. sp. Cluj 

: Șc. sp.

39,9 ; 4 X 50 m spate (f) :
j. Brăila 3:01,8; 4X50 m spa- 
: C.S.M. Cluj 3:09,5 ; 4X50 m 
(b) : Steaua 2:56,2; 4X50 m 
(f) 1 Șc. sp. Brăila 2:56,3 ; 
bras (b) : Nichita (Cluj) 49 6 ; 
bras (f) : c. Maser 48,3 ; 
m delfin (b) : Șc. sp. Cluj

Brăila 3:59,5.

Apropiereo s 
șot o odevcrc 
omicale, in ve 
ultimelor reiușt 
înregistrate in 
sfîrșitul săptan 
trița — Arieșid 
metan Mediaș 
Metalul Ploper 
(0—0), Vulturii 
nărea Giurgiu
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DE
Tradiționala I 

vară", organiza 
rarQ cu A.S. N 
misiile județeni 
cu partidele el 
înregistrat urmi

SERIA I : U 
talurgistul Cugl 
reș - CIL BlJ 
Metalul Aiud I 
Blaj 6 p; 2—31 
lurgistul Cugir I 
și Soda Ocna 
Alba lulia 0 p

SERIALA TTo 
Simeria 0—0, M 
Colon 1—0, Auri 
2—0. Ctasamenfl 
Minerul Ghelarl 
liuc și Aurul B 
Călan și Dacic»

SERIA A lll-a| 
Cîmpia __
Unirea Dej 4~| 
meniul Turda șl 
Arieșul Cîmpia I
4 p; 5. Unirea 
Cluj O p. j

SERIA A !V-ol 
CIL Sighet 12—1 
Bradul Vișeu d 
nerui Bâița 6 p
5 p; 3. Gloria I 
neru! Baia Borș] 
și CIL Sighet Oi

Turzii

SERIA A V-o 
6—1, Flacăra rod 
2-2, I.O.R. Buc. 
Clasament : 1.1 
Triumf 6 p; 3. | 
T.M.B. și I.O.R.

SERIA A Vl-a 
tui Brăila 4—1. 
Brăila și Come» 
nometalt Galați 
și Chimia Brăiii 
1 p.

Noi grupuri de excursioniști, clștigătorl la 
sistemele de joc Loto-Prono se pregătesc să 
plece In excursii de neuitat In U.R.S.S., 
(Kiev—soci). Polonia, B. D. Germană pe mal 
multe intineraril In Cehoslovacia, Franța^ 
Iugoslavia (Coasta Dalmației) și altele.

Fină în prezent multe grupuri de clștigătorl 
Loto-Pronosport au făcut excursii cu avionul, 
cu autocarul sau cu trenul, în U.B.S.S. pe 
mai multe itinerarii : Moscova, Leningrad — 
Kiev, Leningrad (nopțile albe). Moscova sau 
Kiev, Minsk, Leningrad,/ Moscova — în Ceho
slovacia, In Turcia, în Franța la Paris, In 
R. D. Germană eu interesante itinerarii : Pra- 
ga, Karl Marx Stadt, Weimar, Leipzig. Meis-
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COLOCVIUL ANTRENORILOR DE LA BRAȘOV

SUB SEMNUL 
UNUI MARE INTERES

YlZtA A

Cei fapte „tricolori" activi ai lui Dinamo 1974 : Dumitrache, G, Sandu, Chcran, Dinu, D. Georgescu 
Sătmăreanu II, Lucescu Foto: Dragoș NEAGU
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BRAȘOV, 29 (prin telefon). — 
In dimineața zilei de azi (n.r. 
ieri) a început în -aula Facultă
ții de Silvicultură diiP Brașov, 
cursul de perfecționare a antre
norilor de fotbal de la echipele 
de Divizia A și B. După cuvîn- 
tul de deschidere al vicepreșe
dintelui F.R.F., Tudor Vasile — 
care a salutat în numele Birou
lui executiv al C.N.E.F.S. și al 
F.R.F. pe cei aproape 60 de an
trenori cursanți — a urmat, la 
primul punct al ordinei de zi, 
analiza campionatului, Ia toate 
nivelele primelor eșaloane divi
zionare în ediția 197-3—74. Ma
terialul retrospectiv prezentat 
de prof N. Petrescu și susținut 
de numeroase date statistice și 
aprecieri obiective a suscitat un 
deosebit interes. în continuare, 
antrenorul V Stănescu a vorbit 
despre unele aspecte ale com
portării, concepției de joc si 
pregătirii celor 16 echipe fi
naliste la C.M. și învățămintele 
ce se desprind de aici pentru 
echipa noastră națională.

JRI
□ declan- 
? meciuri 
verificări, 
rezultate 

ta te la
oria Bis- 
UO), Gaz 
-3 (1-2), 
âu 1-0 
el - Du- 
Hul SI.

AMICALE
Gheorghe — Textila Odorheiul Secuiesc 
4—2 (0-0), Petrolul Teleajen - T.S.V. 
Rotweis (R.F. Germania) 7—1 (2—01,
Metrom Brașov —' Elecî.'oputere Craiova 
2-0 (0-0), Petrolul Ploiești - Progresul 
București 1—2 (0—2), Tractorul Brașov 
— C.S.U. Galați 1—1 (0—1), Autobuzul 
București - Automatica București 2-2 
(1-2), Vulturii Textila Lugoj — U.M. Ti
mișoara 1-2 (0—1).

După-amiază, antrenorii di
vizionari au audiat trei refera
te, cu teme de actualitate, expu
se, succesiv, de prof. R. Cosmoc, 
N. Proca și prof. N. Petrescu. Ca 
o primă concluzie după consuma
rea zilei întîia a cursului de 
perfecționare a antrenorilor se 
impune a evidenția, densitatea 
programului de activitate, va
loarea materialelor expuse și, 
mai ales, atmosfera de interes 
ce domnește în rîndul tehnici? 
nilor care răspund de instrui
rea formațiilor noastre divizio
nare. în același timp, însă, nu 
poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că de la o asemenea ac
țiune de amploare și de o deo
sebită importanță lipsesc fără 
nici o justificare (deocamdată) 
reprezentanții unor cluburi frun
tașe, cum ar fi: Jiul, Politehnica 
timișoara, Sportul studențesc.

Ziua de mîine (n.r. azi) este re
zervată prezentării unor refera
te și lecții demonstrative de 
către doi dintre antrenorii oas
peți invitați la cursul de per
fecționare de la Brașov, Paul 
Frantz (Franța) și Peter Kir- 
chrath (R. F. Germania). Miercuri, 
în ultima zi a acestui curs vor 
avea loc discuții pe marginea 
problemelor mai importante ri
dicate în expunerile teoretice și 
ședințele cu caracter practic 
prezentate și concluziile Cole
giului central al antrenorilor, 
prilej cu care se vor face și re
comandările tehnico-metodiee 
pentru noul an competițional, 
1974—75,

Mihai IONESCU

DINAMO,
Atmosferă de start la Dinamo. 

(La ora cînd apar aceste rînduri, 
echipa se pregătește să zboare 
spre Ankara, locul de desfășu
rare a primului meci din cele 
trei pe care le va juca în Tur
cia). In sînul echipei optimis
mul e în creștere. Primăvara 
trecută, Dinamo lăsa impresia 
că încheie un ciclu. Radu Nun- 
weiller părăsea echipa naționa
lă, ca și Deleanu, de altfel. Lu
cescu era și el în afara lotu
lui A. Doar Dinu mai rămînea 
— cu certitudine — din ..cvin
tetul" care constituise timp de 
cîțiva ani scheletul echipei na
ționale. Și iată că. pe neaștep
tate, Dinamo redobindește con
știința forței sale, prezentind nu 
mai puțin de șapte jucători în 
ultimul meci internațional, cel 
de la Constanța, cu Japonia. 
Astăzi, Dinamo e prezentă în 
toate compartimentele „tricolo
rilor", cu trei fundași, doi mij
locași și doi înaintași.

Cornel Dinu : „Contez pe un 
plus de valoare a ansamblului in 
campionatul care începe. Sal
tul de fond și de formă al fun
dașilor noștri este un prim punct 
cîștigat. Sperăm să jucăm mai 
consistent și mai aprig. Cam
pionatul mondial este o invita
ție. Pentru mine, acest cam
pionat mondial, cu „ferocitatea4* 
lui în joc, nu este decit o con
firmare a ideilor mele despre 
fotbal. Sper ca noi toți să gîn- 
dim ia fel."

Mircea Lucescu a împlinit ieri

O ALTĂ
29 de ani. Cel care l-a egalat 
pe Bodola în fruntea selecțiilor 
„tricolore" e mult mai tînăr 
decît vîrsta pe care o are. El a 
fost sărbătorit de colegii săi. Nu 
a reușit să-și ascundă emoția: 
„Pină acum credeam că un Bo
dola, un Bindea. un Dobay sint 
niște ființe extra terestre, la 
care nu vom putea ajunge nicio
dată. Cele 48 de tricouri pe care 
am reușit să le îmbrac sint un 
stimulent in plus. Sper să mai 
am un cu vint de spus in refa
cerea echipei noastre".

Antrenorul Nicușor urmărește 
cu atenție jocul elevilor săi. îl 
invită pe Dobrău la mai multă 
mișcare. 11 încurajează pe Zam
fir. „Băiatul acesta. care e bucu- 
reștean — a jucat la Vîscoza — 
revine in Capitală după un an 
bun la Slatina. E puternic, fo
losește ambele picioare și are. 
ambiție, ca orice tinăr. Deocam
dată nu se poate exprima, pen
tru că se simte dator să-i pase
ze lui nea Dumitrache sau nea 
Radu Nunweiller. Cred că va 
reuși să se integreze in jocul 
echipei noastre". Apoi, în altă 
ordine de idei, despre apropia
tul meci cu Bolu Spor • „Sigur 
că ar fi normal să ne calificăm, 
dar ce mai e normal in fotba-
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ECHIPĂ?
lui anului 1971? Vom porni Ia 
drum cu gîndul de a reduce 
șanșele unei surprize".

Magazinerul Petre Petre pare 
să fie suporterul nr. 1 al echi
pei Dinamo. E foarte optimist. 
Poate mult prea optimist: „Lo
tul nostru e mic, dar bun. Gîn- 
diți-vă că internaționalul Delea
nu este singurul fundaș fără 
tricou „tricolor", astăzi, în echi
pa noastră. Dobrău, care a ju
cat și el in echipa națională, 
trebuie să se bată pentru un loc. 
in echipă. La numai 22 de ani. 
Tare aș fi curios să văd pe cine 
scoate Zamfir din echipă. î» 
orice cae, e un lucru foarte bun 
eind singura achiziție a unei 
echipe este Un băiat de 20 de 
ani. Sper să cîștigăm campiona
tul E musai. Stau intr-un car
tier de rapidișii, care-mi scriu 
pe ușă tot felul de scrisori de 
„dragoste".

Dinamo așteaptă startul. Echi
pa pare să aibă doar problema 
„bătăliei" cîtorva jucători pen
tru un post sau două. Dar ade- 
vărații suporteri ai lui Dinamo 
așteaptă rezultatul unei alte 
„bătălii", care să apropie echi
pa de condiția fotbalului mo
dern
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Să se fj pus, oare, punct di
letantismului în executarea lovi
turilor la fazele fixe ? Așa s-ar 
părea, apreciind după documentul 
fotografic de față, înregistrat în 
timpul meciului România — Ja
ponia, disputat săptămîna trecută 
la Constanța. Priviți-1 ; Dumitru 
a profitat de „șicana" făcută echi
pei adverse de către Mircea Lu
cescu care, infiltrat în „zidul" 
alcătuit de fotbaliștii Japonezi, 
s-a. dezlipit la momentul oportun, 
lăsîndu-i coechipierului său un 
culoar, frontal, spre spațiul por
ții păzită de Seta. Mingea tri
misă precis si puternic va poposi. 

NOSPORT INFORMEAZĂ...
udapesta sau Berlin, Potsdam, 
eimar, Dresda, Leipzig etc.
niteți asigura un concediu de 
excursie peste hotare, cîștigată 

jeciale și excepționale Loto și 
are, pe lingă câștigurile în bani 
, vă oferă și interesante ex- 
îătate.

TRAGERII PRONOEXPRES 
>1N 24 IULIE 1974

I : cat. 1 ; 2 variante 100/o a 
t. 2 ; 3 variante 25% a 27.422

lei și 1 variantă 10% a 10.969 lei : cat. 3 
8,85 a 4.672 lei ; cat. 4 ; 33, a 1.253 lei ; cat. 
5 : 94.20 a 439 lei, cat. 6 : 3.280,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 243.425 lei.
Extragerea a II-a : cat B : 8,10 variante 

a 5.098 lei ; cat. C : 33,45 a 1.234 lei ; cat. D : 
1.564,65 a 60 lei ; cat. E : 96,05 a 200 lei, cat. 
F : 2.237,30 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 207.369 lei.
Cîștigurile de 50.000 lei au revenit partici- 

panților HAHN VASILE din Satu Mare și 
CIOCIRLAN CONSTANTIN din Vaslui.

in următoarele fracțiuni de se
cundă, in fundul plasei. Așa a 
fost înscris golul trei în acel mi
nut 72 ; o reușită în doi. după 
maniera braziliană (prezentată 
pentru prima oară, metodic, în 
serie, cu patru ani in urmă, la 
turneul final al C. M. din Mexic), 
jucătorul din „zid" puțind fi so
cotit, pe bună dreptate, coautor 
al golului înscris de colegul său 
de echipă fără ca să atingă mă
car balonul.

Aplaudind succesul celor doi 
la „schema" mai sus-amintită 
(una din numeroasele scheme ce 
se pot realiza la fazele fixe) — 

care pune capăt modalității em
pirice acelui șut .cu ochii în
chiși", unde s-o nimeri — să ne 
folosim de prilej pentru a pro
pune jucătorilor noștri elizxdna- 
rea diletantismului și in momen
tul executării loviturilor libere 
spre propria poartă. A acelei hibe 
in alcătuirea „zidului44 și în su
pravegherea adversarilor „pe fază- 
fără balon, care — cine poate 
uita ? — ne-a costat multe goluri 
In partide așa zis memorabile : 
la 26 septembrie 1973, In meciul 
de la Leipzig, cu R. D. Germană, 
cînd Bransch a speculat, in două 
rînduri, fisuri în zidul efectuat 
defectuos ; apoi la 23 martie 1974 
in meciul cu Franța» cînd, mai 
înainte de neatenția lui Răduca- 
nu, Beretta a profitat și de „mi- 
nizidul" alcătuit doar de 4—5 
jucători și plasat în mod cu totul 
greșit, ținind cont de locul de 
execuție. Din inițiativă proprie 
sau, urmînd sfaturile antrenori
lor, Începutul a fost făcut la e- 
chipa națională. Se impune, de
sigur, ca ștafeta lucrului serios, 
gîndit — și la capitolul destul de 
important al loviturilor libere — 
să fie preluată de cluburi pen
tru a pregăti și ele temeinic a- 
propiata zi a startului în Divi
zia A.

G. NICOLAESCU

ETAPA I, 11 AUGUST

I.R.A. Cimpina — Petrolul Berea, Di
namo Focșani — Petrolistul Boldești, Pra
hova Ploiești — Victoria Horești, Chi
mia Buzău — Avintul Mineciu, Carpați 
Sinaia — Chimia Brazi. Petrolul Telea
jen — Olimpia Rm. Serat, Bujorii Tg. 
Bujor — Luceafărul Focșani, U.R.A. Te
cuci — Poiana Cimpina.

ETAPA A ll-A, 18 AUGUST

Petrolistul Boldești — Chimia Buzău, 
Poiana Cimpina — Petrolul Teieojen, 
Olimpia Pm. Sărat — U.R-A. Tecuci, uf 
cea *crul Focșani — I.R.A. Cimpina, Pe
trolul Berce — Prahova Ploiești» Avintul 
Mineciu — Dinamo Focșani, Victoria 
Horești — Corpoți Sinaia, Chimia Brazi 
— Bujorii Tg. Bu,or.

ETAPA A «-A, 1 SEPTEMBRIE

Corpoți Sinaia — Poiana Cimpina. 
IJLA. Gmpino — Chimia Buzău, Dina
mo Focșan - Chimic Brazi, Avintul Mi- 
neciu — Victoria Florești, Olimpia Rm. 
Sărat — Luceafărul Focșani, Petrolul Te
leajen — Prahova Ploiești, Bujorii Tg. 
Bujor — Petrolul Berea, U.R.A. Tecuci — 
Petrolistul Boldești.

ETAPA A IY-A, 8 SEPTEMBRIE

Prahova Ploiești — U.R.A. Tecuci, Pe
trolul Berea — Corpați Sinaia, Poiona 
Gmoino — Avintul Mineciu, Bujorii Tg. 
Ba joc — Olimpia Rm. Sărat Petrolistul 
Boldești — I.RA Gmpino, Victoria Ho
rești — Chimic Broz>. Luceafărul Foc
șani — Petrolul Teleajen. Chimia Bu
zău — Dinamo Focșani^

ETAPA A V-A, 22 SEPTEMBRIE

Victorio Flcresti - Bujorii Tg. Bujor, 
Avintul Mineciu - Petrolul Teleajen. 
I.R-A. Cimpina — U.R.A. Tecuci, Dinamo 
Focșani — Poiana Cimpina, Carpați Si
naia — Prahovo Ploiești, Petrolistul Bol
dești - Luceafărul Focșani, Chimia 
Brazi - Chimia Buzău, Oiimpia Rm. Se
rat — Petrolul Berea.

ETAPA A VI-A, 29 SEPTEMBRIE

Petrolul Teleajen - Dînamo Focșani, 
Luceafărul Focșani — Victoria Florești, 
Chimia Buzău — Corpoți Sinaia. Olim
pia Rm. Serat — Petrolistul Boldești, 
Petrolul Berea — Chimia Brazi, U.R.A. 
Tecuci — Avintul Mineciu, Poiana Cim
pina — Prahova Ploiești, Bujorii Tg. Bu
jor — IJLA. Cimpina.

ETAPA A Vll-A, 6 OCTOMBRIE

Avintul Mineciu — Bujorii Tg.- Bujor, 
U.R.A. Tecuci — Chimia Buzău, Petrolul 
Berea — Petrolistul Boldești, Victoria 
Florești — Petrolul Teleajen, I.R.A. Cim
pina - Carpați Sinaia, Chimia Brazi — 
Poiana Cimpina, Dinamo Focșani — 
Olimpia Rm. Sărat, Prahova Ploiești — 
Luceafărul Focșani.

ETAPA A VIII-A, 13 OCTOMBRIE

Victoria Florești — Olimpia Rm. Sărat, 
Chimia Brazi - Petrolul Teleajen, lu
ceafărul Focșani - Dinamo Focșani, 

Prahova Ploiești — Bujorii Tg. Bujor, 
Chimia Buzău — Petrolul Berea, Petro
listul Boldești — Avintul Mineciu, Poiana 
Cimpina — I.R.A. Cimpina, Carpați Si* 
oaia — U.R.A. Tecuci.

ETAPA A IX-o, 20 OCTOMBRIE

Luceafărul Focșani - Chimia Buzâu, 
Petrolistul Boldești — Prahova Ploiești, 
Olimpia Rm, Sâiat — Avintul Mineciu» 
U.R.A. Tecuci - Chimia Brazi, Po 
•ono Cîmpîna — Victoria Horești, Pe- 
trolul Teleajen - I.R.A. Cimpina, Buja- 
rii Tg. Bujor — Carpoți Sinaia, Petrolul 
Berea — Dinarr.o Focșani.

ETAPA A X-A. 27 OCTOMBRIE

Avintul Mineciu — Chimia Brazi, Chi
mia Buzău - Poiana Cîmpino, Bujorii 
Tg. Bujor - Petrolistul Boldești, I.R.A. 
Cimpina — Olimpia Rm. Sărat, Dinamo 
Focsani — Prahova Ploiești, Victoria Ho
rești - U.R.A. Tecuci, Petrolul Telea
jen — Petrolul Berea, Carpați Sinaia — 
Luceafărul Focșani.

ETAPA A Xl-a, 3 NOIEMBRIE

Chimia Buzâu' - Petrolul Teleajen. 
U.R.A. Tecuci - Dinamo Focșani, Petro
lul Berea — Victoria Horești, Luceafărul 
Focșani — Avintul Mineciu, Petrolistul 
Boldești — Carpați Sinaia, Prahova 
Ploiești — I.R.A. Cimpina, Chimia Brazi
— Olimpia Rm. Sărat, Poiana Cimpi
na - Bujorii Tg. Bujor.

ETAPA A Xll-A, 10 NOIEMBRIE

I.R.A. Cimpina — Chimia Brazi, Lucea
fărul Focșani — Petrolul Berea, Bujorii 
Tg. Bujor - U.R.A. Tecuci, Victoria Flo
rești — Dînamo Focșani, Prahova P’oiești
- Chimia Buzâu, Olimpia Rm. Săiat — 
Poiana Cîmpîna, Petrolul Teleajen - Pe
trolistul Boldești, Avintul Mineciu — Car
pați Sinaia.

ETAPA A XIII-A, 17 NOIEMBRIE

Dînamo Focșani — Bujorii Tg. BujoF. 
Carpați Sinaia — Petrolul Teleajen, A- 
vîntul Mineciu — I.R.A. Cimpina, Olim
pia Rm. Sărat — Chimia Buzău, U.R.A., 
Tecuci - Petrolul Berea, Petrolistul Bol
dești — Victoria Florești, Chimia Brazi < 
Prahova Ploiești, Poiana Cimpina 
Luceafărul Focșani.

ETAPA A XIV-A, 24 NOIEMBRIE

Chimia Buzâu — Victoria Florești, I.R.A. \ 
Cimpina — Dînamo Focșani, Petrolistul 
Boldești - Chimia Brazi, Luceafărul Foc
șani — U.R.A. Tecuci, Prahova Ploiești — 
Avintul Mineciu, Carp.ați Sinaia — Olim
pia Rm. Sărat, Petrolul Berea — Poiana 
Cimpina, Petrolul Teieojen - Bujorii Tg 
Bujor.

ETAPA A XV-A, 1 DECEMBRIE

Chimia Brazi - Luceafărul Focșani. 
Olimpia Rm. Sărat — Prahova Pltoiești, 
Victoria Florești - I.R.A. Cimpina, Po
iana Cimpina — Petrolistul Boldești, Bu
jorii Tg. Bujor — Chimia Buzău, U.R.A. 
Tecuci - Petrolul Teleajen, Dînamo 
Focșani — Carpați Sinaia, Avintul Mi
neciu — Petrolul Berea.



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
PLENAREI COMUNE

A COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN
ȘI CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

României spre comunism. asigu- 
rind în continuare un ritm acce
lerat de creștere a industriei si 
agriculturii, a tuturor ramurilor 
de activitate, ridicarea Ia un nivel 
înalt a întregii economii, sporirea 
venitului national si. pe aceasta 
bază, creșterea bunăstării materia
le si spirituale a oamenilor mun
cii.

Plenara comună a hotărît ca 
Proiectul de Directive să fie dat 
publicității, supus dezbaterii largi 
a comuniștilor, a tuturor oameni 
lor muncii, urmînd să fie adoptat 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.

3. — Dczbătînd in cadrul ple
narei comune proiectele Planului 
national unic de dezvoltare eco- 
nomieo-sooîală si bugetului de stat 
ale Republicii Socialiste România, 
pe anul 19,5. C.C. al P.C.R.~ și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
le-au adoptat în unanimitate si au 
hotărît să fie înaintate sore legi
ferare Marii Adunări Naționale

Plenara consideră că prevede
rile «lanului și bugetului de stai 
pe 1975 corespund orientărilor 
Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale privind ’’dezvoltarea 
in ritm înalt a economiei națio
nale și creșterea neîncetată a ni
velului de frai a! oamenilor mun
cii. Nivelele, ritmurile și propor
țiile stabilite pe 19'5 asigură noi 
posibilități ca, pe baza sporiri, 
productivității muncii, a folosim 
intensive a capacităților de pro
ducție, punerii în funcțiune la 
timp și Ia parametrii tehnici pro
iectați a noilor obiective, gos
podăririi judicioase a tuturor mij
loacelor materiale și bănești, re
ducerii cheltuielilor de producție 
și instaurării unui regim sever de 
eeonomii, îmbunătățirii eficienței 
economice, angajamentul national 
al întregului popor — realizarea 
cincinalului înainte de terme» — 
să fie pe deplin înfăptuit.

4. — Plenara a adoptat în una
nimitate hotărîrea privind con
vocarea celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, or
dinea de zi și norme de reprezen
tare Ia Congres.

Hotărîrea va fi dată publicității.
5. — Laund in dezbatere' crite

riile ce trebuie să fie îndeplinite de 
candidați! ce urmează a fi propuși 
pentru organele centrale si lo
cale ale partidului plenara le-a 
adoptat in unanimitate, exprimin- 
du-și convingerea că ele vor asi
gura alegerea celor mai buni co
muniști din rindu! muncitorilor, 
țăranilor, inginerilor, tehnicienilor 
și ailor specialiști, al cadrelor din 
cercetare, din invătâmint. artă si 
cultură, al activiștilor de partid, de 
stat si ai organizațiilor de masă 
si obștești, al cadrelor forțelor 
armate. Sporirea exigenței fată de 
calitățile moral-politiee si profe
sionale ale celor care urmează «â 
fie propuși pentru a fi aleși in 
organele centrale si locale de par
tid este in strinsă concordantă 
cu necesitatea creșterii competen
tei acestora în organizarea si con
ducerea întregii activități. în ve
derea soluționării la nivelul ce
rințelor a problemelor comolese 
pe care Ie ridică etapa actuală, 
afirmării ne un plan calitativ su
perior a rolului conducător al nar- 
tidului în întreaga viață politieo- 
socială. in edificarea societății so
cialiste.

Criteriile ce trebuie să fie înde
plinite de candidații ce urmează 
a fi propus! pertro organe’- cen
trale și locale ale partidului se 
dau publicității.

'4P
în cadrul dezbaterilor pe mar

ginea documentelor supuse nlcnarei 
au luat cuvintul tovarășii: Gheorrhe 
Cioară, membru al Comitetului E- 
xecuriv el C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al CmofteCuHî mtuveinal 
București a! P.C.R., Mit, Dohrescu. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.. Ferdinand 
Nagy, prim-secretar a) Comitetu

lui județean Covasna al P.C.R.. 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R.. Iosif Bane, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., Jaros Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. Ion Sîrbu. prim-secretar 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R.. Cornel Oneseu, prim-se
cretar al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R.. Traian Dudas, 
ministrul transporturilor si teleco
municațiilor. Virgil Troliu. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., Stefan Mocuța. prim-seere- 
tar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.. loan Foris, prim-secre- 
tar a| Comitetului județean Satu 
Marc al P.C.R.. Manca Măneseu. 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministm al 
guvernului. Adalbert Crișan. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bistrita-Năsăud al P.C.R.. Gheor
ghe Tănase. prim-secretar al Co
mitetului județean Vaslui al 
P.C.R.. Constantin Băbălău. mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al I’.C.R.. ministrul 
energiei electrice. Stefan Bobos, 
prim-secretar al Comiietnlui jude
țean Neamț al P.C.R.. Laurean 
Tulal. prim-secretar al Comitetu
lui județean Sălaj al P.C.R.. Iosif 
Uglar. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele Comitetului 
pentru nrcblcnvle consiliilor popu
lare. Mihail Florescu. ministrul 
industriei chimice. Gbeorgbe O- 
prea. viceprim-ministru al guver
nului. Ion lonită. membru snoleaut 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționa
le. Cornel Burtică. membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICQLAF. 
CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvintarea va fi dată oublirită- 
tii.

★
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român iți exprimă eon 
'înger ea ri documentele adoptate 
de plenară vor fi primite eu sa
tisfacție si mindrie de eătre toii 
comuniștii, de eătre toti oamenii 
muncii fără deosebire de naționa
litate. eă întrecu] nostru ponor, 
sirius unit in jurul partidului, isi 
va înzeci eforturile pentru a asi
gura îndeplinirea in cete mai b««e 
eoaditiuni a planului ne anul 1S7I 
si realizarea înainte de termen a 
actualului cincinal, ereind astfel o 
bază trainică pentru înlănțuirea 
planului pe perioada 1976—1SS®.

Plenara consideră eă dezbaterea 
de eătre întregul popor a acestor 
documente fundamentale pentru 
viitorul României socialiste. însu
șirea lor de eătre oamenii mun
cit. constituie o premisă a înlăn
țuirii cu succes a Programului 
partidului, a obiectivelor noii eta
pe de dezvoltare din viata tării, 
care nu poate fi decit rodul acti
vității conștiente a națiunii noas
tre.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român adresează eroicei 
clase muncitoare — clasa conducă
toare 3 soeietătii noastre — har
nicii țărănimi. intelectualității, tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari, eermani. de alte națio
nalități. tineri si vârstnici, bărbați 
si femei — chemarea de a intim - 
pina cea dc-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei si Congresul a! 
XI-lea al partidului cu noi si mari 
succese în toate domeniile de ac
tivitate. de a face totul ca ne baza 
dezvoltării eeonomico-sociale ac
celerate a tării, a creșterii venitu
lui național, să se asigure un nivel 
tot mai înalt de civilizație mate
rială și spirituală a întregului mi
nor, progresul s! prosperitatea 
României socialiste.

TURNEUL DE POLO

DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 29 (prin telefon). 

Turneul internațiortal de polo do
tat cu „Cupa Tungsram- a luat 
sfîrșit cu victoria echipei UNGA
RIEI. care in ultimul meci a în
trecut Iugoslavia cu 7—5 (3—1, 
2—2. 1—0. 1—2). Au marcat : Szi- 
vos 3, Farago 2, Sarosi, Horkay, 
respectiv Bonacicj 2, Marovici, 
Antunovici, Rudici.

Formația României a întîlnit 
echipa Cubei. Sportivii noștri 
au condus cu 3—1. au fost egalați 
si apoi intrecuți în final cu
5— 6 (0—1, 3—0. 0—3. 2—2). Au 
marcat : D. Rodriguez 4, Ri2zo,
R. Rodriguez de la învingători 
și Răducanu 2, Rusu 2, Slavei de 
la învinși.

Alte rezultate : Spania — Olanda
6— 6 (0—1, 2—1. 2—3. 2—1). Au 
înscris ; Jane 3. Esteller, Aras, 
Ventura, respectiv, Bras 2, Stro- 
boer. De Zwarte, Kamen. Smit;
S. U.A.—Ungaria B 8—7 (2—2.
2—0. 2—3. 2—2).

Clasament final : 1. UNGARIA 
lî p., 2. Iugoslavia 9 p.. 3. Spa
nia 5 p-, 4. Cuba 5 p.. 5. S.U.A. 
4 p., 6. Olanda 4 p., 7. România 
3 p.

LA SfiRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMiNI 

RALIUL
în țara noastră se va desfășu

ra — între 2 și 4 august — cea 
de a X-a ediție a competiției 
automobilistice ..Raliul Dună
rii*4. Dat fiind că această între
cere contează atît în campio
natul Europei de raliuri al 
F.I.A. cit și în ..Cupa Păcii și 
Prieteniei” la startul ei vor fi 
prezențî automobilist! fruntași 
din 8 țări : Anglia Austria. BuL

S-A ÎNCHEIAT ..CONCURSUL PRIETENIA" LA PENTATLON MODERN

ÎNVINGĂTORI: A. TAREV Șl ECHIPA U. R. S. S.
Competiția internațională de 

pentatlon modern pentru juniori. 
.Concursul Prietenia" a luat sfîr
șit ieri, cînd a avut loc ultima 
probă — crosul — desfășurat în 
pădurea Călugăreni. în această ul
timă întrecere, victoria a revenit 
reprezentantului nostru Iuliu Ga- 
loviei, cu 1076 p. urmat de liderul 
clasamentului individual, sovieti
cul Alexandr Tarev (1068 p), de 
maghiarul G. Pajor (976 p). ceho
slovacul J. Bariu (972 p) și bul
garul D. Donov (968 p). Pe echipe.

CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 

DE TALERE 

DE LA WROCLAW
VARȘOVIA. » (Agerpres). — 

La Wroclaw (Polonia) au luat 
sfîrsit întrecerile concursului in
ternational de talere, la care au 
participat 121 de sportivi dir. șapte 
țări, printre care si România. Tn 
proba de talere aruncate din turn, 
victoria a revenit polonezului 
Gawilovrski cu 198 talere dobo
ri!» Tîntașul român Gheorghe 
Sercovici s-a clasat pe locul cinci, 
eu 191 t-d. La talere aruncate din 
sânt a terminat învingător suede
zul Palsson — 190 t.d.. secundat de 
Kobylinski (Polonia) — 177 t.d
Emanoil Panduru (România) s-a 
situat pe locul sase, cu 173 t.d.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
I.a Saarbriirken fR. F. Germania), 
in „Cupa Galea**. Ia tenis, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 4—1 formația 
României. In ultimele două partide 
de simplu Pugaev a dispus cu 6—3. 
6—3 de Tăbăraș, iar Mar cu l-a învins 
cu 1—6. 6—1. 9—7 pe Bogomolov. 
Echipa U.R.S.S. s-a calificat pentru 
faza finală a competiției. progra
mată între 1 și 6 august la Vichy.

Cea de-a 6-a ediție a campionatului 
european de baschet, rezervat echi
pelor de juniori s-a încheiat la Or
leans cu victoria reprezentativei Iu
goslaviei. urmată de formațiile Spa
niei, Italiei. Suediei, U.R.S.S., Polo
niei. Greciei, Franței, Cehoslovaciei, 
Belgiei etc. După cum s-a mai anun
țat. tn finala turneului echipa iugo
slaviei a întrecut la limită: 80—79 
(după rxrelungiri) selecționata Spa
niei. Alte rezultate în meciurile pen
tru clasamentul final : Italia — Sue ■ 
dia 77—69; U.R.S.S. — Polonia 86—CO: 
Grecia — Franța 81—54: Cehoslova
cia — Belgia 93—89; Israel — Olanda 
89—70.

,,Cupa Mării Negre“ la baschet feminin

MECIURI VIU DISPUTATE
CONSTANȚA, 29 (prin tele

fon). Ziua a doua a ediției a 
XlII-a a competiției feminine 
de baschet, dotată cu „Cupa 
Mării Negre**, a fost inaugurată 
de meciul dintre puternica se
lecționată a Bulgariei, medali
ată cu argint la ultima ediție a 
C.E. și cea a R.D. Germane. 
Deși au făcut mari eforturi, 
sportivele din R.D. Germană au 
rezistat doar în primele șapte 
minute valoroaselor lor parte
nere de joc, după care acestea 
din urmă, printr-o apărare mai 
tenace, atacuri rapide, incisive 
și eficiente s_au distanțat trep
tat și au realizat scorul final 
de 68—41 (38—26). Cele mai
multe puncte : Todorova 20, Bot- 
ceva 11 pentru Bulgaria, res
pectiv Bartolomaus 15. Au arbi
trat N. Iliescu și D. Crăciun 
(ambii România).

întîlnirea dintre reprezenta
tivele României și Poloniei a 
furnizat o întrecere aprig dis-

DUNĂRII
garia. Polonia. R. F. Germania, 
Spania. Ungaria și România. 
Concurenții vor avea de străbă
tut un traseu de 1 566 km (dintre 
care numai 976 km pe asfalt) pe 
ruta Poiana Brașov — Brașov — 
Predeal — Moeciu — Rucăr — 
Cimpulung — Curtea de Argeș 
— Păltiniș — Geoagiu — Cîm_ 
peni — Petroșani — Voineasa — 
Cimpulung — Poiana Brașov.

primul loc in probă a revenit for
mației U.R.S.S. (2924 p). urmată 
de România I (2752 p). Ungaria 
(2728 p) și Cehoslovacia (2724 p).

In urma cumulării rezultatelor 
din cele 5 probe ale competiției, 
în fruntea clasamentului general 
individual s-a situat tînărul pen- 
tatlonist sovietic Alexandr Tarev, 
care a dovedit maturitate și con
stantă in toate întrecerile. El a 
fost, de altfel, singurul concurent 
care a obținut o medie de peste 
1 000 puncte in fiecare probă. Iată 
cum arată prima narte a clasamen
tului : 1. A. Tarev (U.R.S.S.) 
5072 p. 2. G. Pajor (Ungaria) 
4730 p. 3. D. Donov (Bulgaria) 
4712 p. 4. L. Bene (Ungaria) 4712 
p. 5. V. Petrov (U.R.S.S.) 4676 p.
6. J. Bariu (Cehoslovacia) 4658 p.
7. V. Gomilko (U.R.S.S.) 46.36 n.
8. I. &zc (Ungaria) 4632 p. 9 M 
Bajan (Polonia) 4586 p. 10. B. Tve-

MECIUL U. R. S. 5. - CEHOSLOVACIA

DIN “CUPA DAVIS"

S-A ÎNTRERUPT
I_a Doncțk. a continuat întîl

nirea contind pentru finala gru
pei B. zona europeană a ..Cupei 
Davis“, dintre echipele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei, cu desfășurarea 
ultimelor partide de simplu. 
Metreveli a cîștigat în fata lui

Finala turneului de tenis de la Was
hington se va disputa intre jucătorul 
argentinian Guillermo Vilas și ame
ricanul Harold Solomon. în semifi
nale. Vilas l-a învins cu 6—3, 6—0 
pe Marty Riessen (S.U.A.). iar So
lomon a dispus cu 5—7, 6—1, 6—0 
de tînărul tenisman american Billy 
M*artin. revelația acestui concurs.
Ea campionatele de atletism ale R.F. 
Germania, care se desfășoară la Ha- 
novra, sprinterul Manfred Ommer a 
cîștigat proba de 100 m cu timpul 
de 10.2. iar campionul olimpic al 
probei de aruncarea suliței. Klans 
Wolfermann, a realizat performanța 
de 84,58 m. în concursul feminin, 
sprintera Annegret Richter a fost 
cronometrată în cursa de 100 m plat 
în 11,3. iar Gisela Klein a ocupat 
primul loc în proba de 800 m. cu 
timpul de 2:02,10. Alte rezultate: 
masculin : 800 m: Willi Wulbeck — 
1:46.50: 5 000 m: Hans Orthmann — 
14:ni: 110 mg: Manfred Schumann — 
14.12: aruncarea discului; Direck
Neti — 62.36 m; feminin: 1 500 m: 
Ellen Wellmann — 4:21,6; săritura In 

putată din prima și pînă în 
ultima secundă de joc, victoria 
revenind oaspetelor cu 49—47 
(24—25). Avantajul a alternat 
permanent la diferențe de unul 
sau două puncte și succesul 
baschetbalistelor poloneze s-a 
datorat, în primul rînd agresi
vității deosebite în apărare, dar 
și incredibilei ineficiente a ju
cătoarelor noastre la aruncările 
la coș, libere și din acțiune. Este 
suficient să precizăm în acest 
sens câ din min. 34 echipa noas
tră a beneficiat de 14 aruncări 
libere, dintre care a fructificat 
una singură (!!!). Este clar că 
fără aceste ratări victoria ar fi 
revenit formației române. Dar 
cum acest turneu are Ca prin
cipal , scop verificarea pentru 
campionatul european, un astfel 
de accident poate fi considerat 
ca o lecție usturătoare, este 
drept, dar cu atît mai mult va 
trebui să se țină seama de ea. 
Vom mai semnala (ca și în me
ciul cu Bulgaria) ineficienta — 
ca realizatoare și recuperatoare 
— a jucătoarelor noastre înalte.

Au marcat: Szabados 22. Sa- 
vu 7, Andreescu 6. Ciocan 5, 
Tita .2, Mihalic 2, Gugiu 2, Go- 
ian 1. pentru România, respec
tiv Stro.jina 15. Biesierska 13, 
Pietkiewicz 6. Rogowska 3. Ka- 
niewska 2, Fromm 2, Katuzna 
2, Wyka 6. Au arbitrat W. Best- 
gen (R.F Germania) și Z. Ke- 
zebier (R.D. Germană).

Turneul se încheie marți cînd 
sînt programate. începînd de la 
ora 18, partidele Bulgaria — 
Polonia și România — R.D. Ger
mană.

D. 5TÂNCULESCU

tanov (Bulgaria) 4520 p. Repre
zentanții noștri au ocupat, in fi
nal. locuri modeste : 13. Șt. Cozma 
(4426 p). 14. S. Crăciuneanu (4354 
p), 15. V. Nemțeanu (4342 p), 16. 
L. Pâtrascu (4342 p). 21. T. Hn- 
lasz (3926 p). 23. I. Galovid (3708 
P), 2.). S. Dragomir (3156 p> și 26. 
V. Urs (2830 p). Prin urmare, com
portare destul de slabă, care a fă
cut ca și în clasamentul pe echipe 
să ne situăm la periferie. Ta’ă. de 
altfel, ierarhia acestora: 1. U.R.S.S. 
14 384 p. 2. Ungaria 14 074 p. 3. 
Bulgaria 13 216 p, 4. Polonia 13 174 
p. 5. România I 13 122 n. 6. Ceho
slovacia 13 054 p. 7. România II 
11424 p. Situația în care s-au a- 
flat tinerii noștri pentatlonigti tre
buie deci să constituie lin serios 
motiv de analiză al modului in 
care se efectuează pregătirea.

Aurelian BREBEANU

PARTIDA DECISIVA
Kodes cu 4—6, 6—3. 4—6. 6—3, 
7—5, egalînd astfel scorul întâl
nirii (2—2), iar în meciul de
cisiv Kakulia conduce în fața 
lui Pala cu 6—3, 4—4 (meciul 
întrerupîndu-se la acest șeor din 
cauza întunericului).

înălțime: Karin Wagner — 1.85 m; 
aruncarea discului: Liesel Wester- 
mann — 57,34 m

La Nisa au continuat întrecerile 
campionatelor de atletism ale Fran
ței. Duelul dintre campionul euro
pean în proba de 110 mg., Guy Drut 
(Franța 1 și Charles Foster (S.U.A.) < 
s-a încheiat cu victoria atletului 
american, cronometrat cu timpul de 
13.5, urmat, la o zecime de secundă 
de Drut. Proba de lungime, a reve
nit francezului Bonheme — 8.00 m< 
urmat de compatriotul său Rous
seau — 7,89 m și americanul Moore 
— 7.85 m. Cursa de 5 000 m a fost 
cîștigată de fondistul belgian Van 
Mullen, cu timpul de 13:45.

Lh, campionatele de nafație aîe 
Olandei (întrecerile se desfășoară la 
Utrecht), cunoscuta înotătoare Enlth 
Brigitha a cucerit alte două titluri 
naționale. Enlth Brigitha a terminat 
învingătoare In pTobele de 200 ni 
spate — 2:21,84 și 200 m mixt — 
2:27,24.
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