
IERI AU FOST RELUATE IN PLEN

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, la 19 decembrie au fost 
reluate în plen lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni a actualei legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se 
reunește în aceste zile în care 
toți oamenii muncii, întregul nos
tru popor, au trecut ferm la tra
ducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea 
a! P.C.R.. a politicii partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Incadrindu-se în această intensă 
activitate politică, in această atmos
feră de însuflețită muncă crea
toare. sesiunea Marii Adunări Na
ționale ia în dezbatere acte legis
lative de deosebită importanță 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei pe anul viitor.

In aplauzele îndelungate ale de- 
putalilor și invitaților. in lojile 
oficiale au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș. 
Manea Mănescu, Emil Bobu. 
Ghcorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgânescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu. Paul Niculescu. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Ra
dulescu. Leonte Răutu. Virgil Tro- 
fin. Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Va- 
sile Vilcu. Ștefan Voitec.

Iau parte, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al J’.C.R.

La lucrările sesiunii sînt pre
zinți numeroși invitați — membri 
ai C.C. al P C.R.. miniștri, repre
zentanți ai oamenilor muncii, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Cei prczenți au păstrat un mo
ment de reculegere in memoria 
deputaților Gheorghe Vasilichi și 
Zaharia Stancu, care s-au stins 
din viață în timpul care a trecut 
de la prima parte a lucrărilor în 
plen ale actualei sesiuni.

Marca Adunare Națională a tre
cut apoi la examinarea următoa
relor proiecte de lege înscrise pe 
ordinea de .zi pentru cea de-a 
doua parte a sesiunii :

— Proiectul de lege pentru a

doptarea planului național unic 
de dezvoltare ecor.omico-socialâ a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1975 ;

— Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe a- 
nul 1975 ;

— Proiectul de lege cu privire 
la modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
România ;

— Proiectul de lege electorală 
a Republicii Socialiste România ;

— Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

In cursul zilei de joi, Marca A- 
dunare Națională a analizat Pro
iectul de lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvol
tare economieo-socială a României 
pe anul 1975 și Proiectul de lege 
pentru adoptarea bugetului pe a- 
nul viitor.

Din împuternicirea guvernului, 
tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat Proiectul 
de lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1975, iar 
tovarășul Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor. Proiectul de 
lege pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1975.

In continuare, din însărcinarea 
Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și sociale a României. tovarășul 
Gheorghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului, a prezentat coraportul 
referitor la cele două proiecte de 
lege. Raportul comisiilor perma
nente ale M.A.N.. care au avizat 
proiectele de lege, a fost prezen
tat de tovarășul Aurel Vijoli. pre
ședintele Comisiei economico-fi- 
nanciare.

A început, apoi, dezbaterea ge
nerală., la care au luat cuvintul 
numeroși deputați.

Dezbaterile au continuat și în 
ședința de dupâ-amiazâ.

Marea Adunare Națională a 
examinat apoi, pe articole, cele 
două proiecte de lege și a apro
bat în unanimitate Legea pentru 
adoptarea planului unic de dez
voltare economieo-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1975 și Legea pentru adopta
rea bugetului de stat pe anul 
1975.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale vor fi reluate In 
dimineața de 20 decembrie.

CODUL PRINCIPIILOR Șl NORMELOR 
MONCII SI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE
Organizing și conductnd mărea

ța operă istorică de făurire a so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României, Partidul Co
munist Român acordă o atenție 
primordială făuririi unui om nou, 
cu o conștiință înaintată și înalte 
trăsături morale, promovării unor 
raporturi noi intre oameni, afir
mării depline în toate sferele vie
ții sociale a principiilor eticii și 
echității socialiste. Normele și 
principiile etice ale societății noas
tre pornesc de la faptul că în o- 
rinduirea socialistă a fost lichi
dată definitiv exploatarea capita
lista. s-a pus capăt inegalității so
ciale și naționale: ele se bazează 
pe proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, pe orin- 
cipiile de repartiție socialistă, pe 
egalitate și dreptate socială, pe 
țelul comun al făuririi bunăstării 
și fericirii întregului popor.

Aceste inalte norme și princi
pii trebuie să devină codul mun
cii și vieții, îndrumar de condui
tă in societate al comuniștilor, al 
tineretului revoluționar, al tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră.

1. Datoria fundamentală a mem
brilor de partid, a membrilor U- 
niunii Tineretului Comunist este 
de a servi cu credință cauza par
tidului și poporului, de a pune 
tot ce au mai bun, întreaga lor 
energie, capacitate de muncă și 
pricepere în slujba înfăptuirii Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Fiecare comunist trebuie să 
pună mai presus de orice înflori
rea materială și spirituală a pa
triei socialiste, creșterea continuă 
a gradului de bunăstare și civili
zație ale poporului, afirmarea tot 
mai puternică- a națiunii noastre 
in rindul națiunilor lumii.

2. Membrii de partid și mem
brii Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie să-și însușească materia
lismul dialectic și istoric — con
cepția revoluționară despre lume 
și viață a proletariatului, Progra
mul Partidului Comunist Român, 
care constituie aplicarea creatoare 
a marxism-leninism ului la condi
țiile concrete Istorice ale țării 
noastre și care dă o perspectivă 
clară luptei pentru edificarea o- 
rindnirii socialiste și comuniste in 
România.

3. Toți comuniștii trebuie să 
cunoască și să-și inșusească poli
tica internă și externă a partidu
lui si statului, documentele, bota- 
rîrile partidului. Ei sînt datori să 
fie propagandiști neobosiți ai po
liticii partidului, să contribuie 
activ Ia elaborarea și dezbaterea 
hotăririlor de partid și de stat, 
să lupte cu fermitate si spirit de 
abnegație pentru traducerea lor 
în viață.

4. Fiecare comunist este obligat 
să îndeplinească fără șovăială în
sărcinările date de partid, să se 
achite cu înalt spirit de răspun
dere de toate îndatoririle ce-i re
vin în funcția ce o îndeplinește, 
la locul său de muncă, in întreaga 
sa activitate.

Comunistul trebuie să respecte 
cu strictețe disciplina de partid — 
care este aceeași pentru toți mem
brii partidului, indiferent de po
ziția pe care o au în societate, de 
funcțiile și atribuțiile încredințate 
de partid și de stat. Toți comu
niștii trebuie să respecte întocmai 
normele și regulile muncii de par
tid, principiile democrației interne 
și ale conducerii colective — care 
prevăd discutarea problemelor în 
cadru organizat și, totodată, asu
marea răspunderii nemijlocite 
pentru ducerea ta îndeplinire a 
măsurilor adoptate.

5. Constituie o îndatorire sacră, 
de prim ordin a fiecărui comunist, 
de a apăra ca lumina ochilor uni
tatea de monolit a partidului —- 
chezășia îndeplinirii cu succes a 
menirii istorice a partidului de 
conducător al națiunii noastre pe 
calea socialismului și comunismu
lui.

6. Toți comuniștii sînt datori să 
militeze pentru întărirea continuă 
a legăturii partidului cu masele, 
pentru dezvoltarea justă a pro
punerilor și cerințelor oamenilor 
muncii, pentru unirea eforturilor 
tuturor celor ce muncesc la lupta 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului.

7. Membrii partidului, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, toți 
oamenii muncii trebuie să mani
feste cea mai mare grijă și răs
pundere pentru dezvoltarea con
tinuă și apărarea proprietății so
cialiste, de stat și cooperatiste, a 
avuției noastre naționale — baza 
ridicării bunăstării întregului po
por. Ei trebuie să acționeze pentru 
gospodărirea cît mai eficientă a 
mijloacelor și resurselor societății, 
să lupte- împotriva risipei de orice 
fel, a neglijentei în păstrarea și 
administrarea bunurilor publice, 
a tuturor manifestărilor de irosire 
a avutului obștesc.

8. Membrii de partid, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, toți 
oamenii muncii au obligația pa
triotică de a lupta cu toată ho- 
tărîrca împotriva furtului din a- 
vutul obștesc, a delapidării din 
proprietatea socialistă, a oricăror 
sustrageri de bunuri din avuția 
națională — acte profund antiso
ciale care lovesc în interesele 
poporului, ale fiecărui cetățean. 
Ei trebuie să contribuie Ia for
marea în fiecare unitate, la fie-

(Coniinuare în pag. 2-3)

LA BUCUREȘTI Șl CALAȚI

TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI
# „U“ Cluj-Napoca, surpriza turneului masculin: 3-0 cu I. E. F. S.!

Turneul internațional de handbal din R. D. G.

SELECȚIONATA ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE 
ÎN MECIURILE CU NORVEGIA Șl CEHOSLOVACIA

fn Sala Floreasca din Capitală 
și in Sala Sporturilor din Galați 
au început, ieri, întrecerile celui 
de al doilea turneu al campiona
telor Diviziei A de volei. Iată a- 
mănunte din prima zi :

FEMININ

înainte de a ne referi la par
tidele disputate în prima parte a 
zilei, se impune constatarea că 
aproape toate cele șase diviziona
re care au evoluat dimineața au 
avut o comportare de slab nivel, 
dovadă numărul mare de greșeli 
de tehnică — în special la prelua
re șî serviciu — și de tactică în 
realizarea combinațiilor de atac, 
greșeli comise nu numai de jucă
toare cu mai puțină exoeriență, 
ci si de cele cu o activitate vo- 
leibalistică îndelungată. unele 
componente ale loturilor națio
nale

Actuala lideră, Penicilina lași a 
întîlnit un adversar, Spartac, că
ruia nu i-a lăsat nici o speranță, 
impunîndu-se în mai puțin de o 
oră de joc (3—0) Sextetul antre
nat de N Roibescu a acționat 
ceva mai bine. Florentina Itu, Au
relia lehim și colegele lor des- 
trămînd apărarea echipei adverse. 
Bun arbitrajul cuplului i V. Voi- 
cu — V Savu.

Două ore și jumătate a durat 
meciul dintre Constructorul și 
noua promovată. C.S.U. Galați, 
bucureștencele cîstigînd (3—2) mai 
cu seamă datorită greșelilor co
mise de studente în finalurile se
turilor 2 și 3, cînd acestea au ra-

Deși nesincronizat, blocajul formației Constructorul va respinge ata
cul gălățencei Anca Stănilâ

tat situații favorabile. Bun arbi
trajul lui R. Farmuș și L Covaci.

Așteptat cu interes, meciul 
dintre formațiile -l.E.F.S. și „U“ 
Timișoara, ambele pretendente la 
un loc în prima grupă valorică, 
n-a oferit spectacolul așteptat, pe 
teren existînd o singură echipă i 
l.E.F.S.. care a dispus de timi- 
sorence (3—0), la capătul unui joc 
fără istoric. Ne-a surprins replica 

sub așteptări a formației „U’ Ti
mișoara, care a oferit o mostră 
de cum nu trebuie sâ se joace 
volei. Au arbitrat bine I. Covaci 
și Eug. Vintilescu.

Jocurile de după-amiază au 
fost ceva mai animate, echipele

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

HALLE, 19 (prin telefon). —
In cea de a doua etapă a tur

neului internațional de handbal 
masculin ce se desfășoară în R. D. 
Germană, consumată miercuri sea
ra, selecționata României a în
tîlnit reprezentativa Norvegiei. 
Meciul, disputat în orașul Halle, 
a fost cîștigat de echipa română 
cu scorul de 18—16 (9—9). Jucă
torii români au început bine în- 
tîlnirea, au condus cu 4—1 și 
8—4, dar în finalul primei repri
ze cîteva erori de apărare și 0 
oarecare slăbire a ritmului au 
permis viguroșilor handbaliști nor
vegieni să egaleze. în repriza se
cundă, formația română s-a im
pus ceva mai ușor, cîștigînd pe 
merit. Cel mai eficient jucător al 
echipei i Birtalan, autor a 6 go
luri.

în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate i la 
Magdeburg, U.R.S.S. — Danemar

NOUTĂȚILE
Azi incepe Campionatul

• Cornel Hoduț, locul I la Skoplje in 
de aur“.

• In cadrul retrospectivei turului Diviziei A la fotbal, azi 
REȘIȚA.

• Echipele de hochei pe gheață ale U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
egalitate (3—3).

(Amănunte și comentarii in paginile 2, 3 și

ca 18—15 (10—5) ; la Dessau, R. D. 
Germană — Cehoslovacia 22—1T 
(9-10).

Ieri, la Magdeburg, echipa 
română a întîlnit selecționata 
'Cehoslovaciei pe care a învins-o 
cu 23—20 (14—10), după un joc 
de bună valoare tehnică. Pentru 
selecționata României au înscris I 
Birtalan 6, Voina 6, Kicsid 4, 
Drăgăniță 4, Tudosie 2 și Stockl 1. 
Golurile echipei cehoslovace au 
fost realizate de i Papiernik 11, 
Kugler 3, Salivar 2, Drobena 1, 
Tacar 1, Skara 1, Belo 1. într-o 
altă partidă, echipele R. D. Ger-* 
mane si U.R.S.S. au terminat la' 
egalitate i 23—23 (10—10). La ora 
convorbirii telefonice, In meciul 
Norvegia — Danemarca scorul 
era de 6—5, după prima repriză.

Vineri, handbaliști! români în-* 
tîlnesc selecționata U.R.S.S.

balcanic de baschet feminin
ZILEI

turneul de box „Gongul

— F.C.M.

la
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CODUL PRINCIPIILOR Șl NORMELOR MUNCII 
Șl VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

BUCURIA DE A A

(Urmare din pag. 1) 
care loc de muncă, a unei puter
nice și intransigente opinii de 
masă împotriva unor asemenea 
manifestări.

9. Membrii Partidului Comunist 
Român, ai Uniunii Tineretului Co
munist, toți cetățenii trebuie să 
manifeste o grijă permanentă pen
tru buna gospodărire a pămîntu- 
lui, apelor, pădurilor, a tuturor 
avuțiilor și • frumuseților naturale 
ale patriei, să participe activ la 
acțiuni de protejare a acestora, 
să lupte hotărit impotriva degra
dării mediului ambiant.

10. Pentru fiecare comunist, pen
tru fiecare cetățean, munca este 
o datorie fundamentală, de onoa
re. Fiecare trebuie să dea dovadă 
de o înaltă conștiință profesiona
lă, competență, spirit creator, dă
ruire și pasiune în muncă; tot
odată, trebuie să manifeste com
bativitate și intransigență față de 
manifestările de indisciplină, su
perficialitate și lipsă de răspunde
re in muncă.

11. Membrii Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului 
Comunist au obligația să-și per
fecționeze necontenit pregătirea 
profesională și de specialitate, 
să-și îmbogățească permanent ori
zontul cultural-științific.

IZ. Apărarea patriei, a cuceriri
lor revoluționare ale’ poporului 
reprezintă cea mai înaltă obliga
ție a membrilor Partidului Comu
nist liomân și ai Uniunii Tinere
tului Comunist, a tuturor cetățe
nilor țării. Suprema lor îndatorire 
este de a fi in orice moment gata 
să apere cu orice sacrificii, cliiar 
eu prețul vieții, integritatea patri
ei, independența și suveranitatea 
națională și de stat, realizările 
socialiste ale poporului român. 
Orice nesocotire a acestei înalte 
obligații, orice pactizare cu duș
manul, cu cei ce se dedau la ac
țiuni sau acte ostile orinduirii 
noastre socialiste, cu cei ce u- 
neltesc împotriva libertății și in
dependenței patriei, a intereselor 
vitale ale poporului, constituie 
trădare față de partid și popor, 
față de națiunea noastră socia
listă și se pedepsește conform le
gilor țării.

13. Toți comuniștii sînt obligați 
să apere secretul de partid și de 
stat, să dea in permanență dovadă 
de înaltă vigilență și combativita
te revoluționară. A furniza unor 
persoane străine informații care 
constituie secrete de partid și de 
stat înseamnă a trăda partidul, a 
trăda țara, a lovi în interesele 
întregii națiuni : cei care se fac 
vinovați de asemenea acte tre
buie să simtă minia îndreptățită 
a poporului.

14. Fiecare comunist are înalta 
îndatorire de a milita pentru în
tărirea unității moral-politice a 
poporului, pentru cimentarea pri
eteniei frățești dintre toți oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de 
a lupta împotriva oricăror mani
festări de naționalism și șovi
nism, de a acționa in strînsă. uni
tate pentru propășirea patriei co
mune, Republica Socialistă Româ
nia.

15. Comuniștii, toți oamenii 
muncii sînt obligați să cunoască, 
să popularizeze și să respecte cu 
cea mai mare strictețe legile ță
rii, să acționeze în spiritul lega
lității socialiste, să ia poziție ho- 
tărîtă față de orice încercare , de 
nesocotire sau încălcare a legilor 
Republicii Socialiste România.

16. Comuniștii trebuie să mili
teze în permanență pentru promo
varea în întreaga viață socială a 
principiilor eticii și echității so
cialiste, a relațiilor de colaborare 
și întrajutorare tovărășească, de 
solidaritate, stimă, încredere și

ATLETISM ULTIMUL CONCURS 
AL ANULUI rezervat 

juniorilor II și III din Capitală se va 
desfășura sîmbătâ, de la ora 16.30, in 
sola „23 August" a INAUGURAREA SE
ZONULUI bucureșteon pe teren ocoperit 
va avea lac la 8-9 ianuarie 1975, cînd 
se va desfășura concursul republican 
universitar • LA 16 IANUARIE (ora 17) 
in sala clubului D:namo va avea loc 
ședința de analiză a Comisiei de atle
tism a municipiului București.

Metalul 
Dumitru

CANOTAI CEI MAI BUNIVHiwirtJ sDortivi pe anul
la canotaj și Ic yachting au fost desem
nați recent de federația de specialitate, 
pe baza opiniilor exprimate de cei mai 
valoroși tehnicieni, iotă lista laureaților . 
CANOTAJ : 1—2. Cornelia Neacșu și Ma
rinele Ghiță (ambele de la * * 
București); J_». lire Oanță șl 
Grumezescu (ambii Dinamo București) ; 
5—8. Ioana Tudoran (Dinamo București). 
Elisabeta Lozâr (U.T. Arad), Doina Bâr- 
daș (Voința Timisoara) și Teodora Boicu 
(C.N.U.). Locurile- 9 șî 10 sînt ocupate 

echipajele feminine de 4~H rame 

respect reciproc. Ei trebuie să fie 
dușmani neimpăcați ai individua
lismului mic-burghez, ai manifes
tărilor de egoism, de subordonare a 
intereselor generale unor interese 
individuale înguste, ai tendințelor 
de a pretinde de la societate mai 
mult decît s-ar cuveni pe baza 
principiilor socialiste de reparti
ție.

17. Comunistul trebuie sa fie 
cinstit, sincer, orincipial și co
rect, să nu tolci^ze minciuna, fal
sitatea, ipocrizia, să combată în
cercările de inducere în eroare a 
organelor superioare, a tovarăși
lor de muncă, sustragerea de la 
răspunderi și îndatoriri. '

18. Comuniștii trebuie să acțio
neze cu toată fermitatea pentru 
a preveni și a combate orice ma
nifestări de abuz de putere, orice 
trafic de influență, tendință de 
folosire în interes propriu și în 
dauna oamenilor muncii a unor 
funcțiuni și munci de răspundere 
încredințate de societate.

19. Toți comuniștii, îndeosebi cei 
care îndeplinesc funcții de condu
cere în viața economico-socială, 
in aparatul de partid și de stat, 
în organizațiile de masă și ob
ștești, trebuie să militeze, în spi
ritul principiilor democrației so
cialiste, pentru crearea unui cli
mat favorabil' exprimării și con
fruntării libere a părerilor, parti
cipării largi a maselor la dezba
terea și soluționarea problemelor, 
la adoptarea hotăririlor, la ela
borarea și înfăptuirea politicii ge
nerale a partidului și statului 
nostru.

20. Comuniștii trebuie să mi
liteze ca în fiecare colectiv să se 
instaureze un climat favorabil 
promovării oamenilor in exclusi
vitate după contribuția proprie la 
înfăptuirea politicii partidului, la 
îndeplinirea planului de dezvolta
re economico-socială a țării, după 
comportarea și atitudinea lor po
litică și morală. Li trebuie să 
combată cu hotărîre subiectivis
mul și aroitrariul in aprecierea 
și promovarea cadrelor, să ia ati
tudine fermă împotriva favori
tismului, nepotismului, servilis
mului, a manifestărilor de ca
rierism.

21. Toți comuniștii trebuie să 
manifeste curaj și inițiativă în 
lupta pentru piomovarea spiritu
lui revoluționar, a noului in pro
ducție, in activitatea economică și 
socială, să acționeze cu hotărire 
împotriva inerției, birocratismului, 
tutinei și conservatorismului, a 
tot ceea ce este învechit și poate 
fnna progresul societății noastre 
socialiste.

22 Spiritul critic și autocritic, 
combativitatea față de lipsuri și 
neajunsuri trebuie să caracterize
ze pe fiecare membru al partidu
lui, pe fiecare membru al Uniu
nii Tineretului Comunist. In orice 
împrejurare, în colectivele de 
muncă în care lucrează, comuniș
tii trebuie să promoveze un cli
mat de dezbatere exigentă a lip
surilor, să stimuleze și să creeze 
condiții pentru formarea și afir
marea unui puternic spirit critic 
al maselor de oameni ai muncii.

23. Comuniștii trebuie să acțio
neze pentru ca în fiecare colectiv 
să se asigure manifestarea liberă 
a spiritului de inițiativă al ma
selor, pentru valorificarea expe
rienței și competenței lor, pen
tru participarea tuturor oamenilor 
muncii la conducerea activității 
întreprinderilor și instituțiilor, 
pentru dezvoltarea și întărirea 
democrației muncitorești, socia
liste.

24. Membrii Paitidului Comu
nist Român și ai Uniunii Tinere
tului Comunist trebuie să mani
feste cea mai înaltă intransigen

(Marlena Predescu, Maria Kabat, Elena 
Avram, Angelica Chertic 4“ Elena Giurcă) 
și 8-p-1 (Eleno Optea, Florica Petcu, 
Georgeta Military, Cristei Wiener, Aure
lia Marinescu, luliana Baiaban, Valeria 
Avram, Elena Gawluc-f- Aneta Matei). 
YACHTING ; 1. Horia Ispas (C.N.U.), 2. 
Constantin Ivonovici (C.N.U.), 3. Alexan 
dru Vasiliu (C.N.U.), 4. Nicolae Opreany 
(C.N.U.), 5. Gruia Icnescu (C.N.U.),

10 
1974,

6—7. Ion Alexandru ș: Nicu Dumitru (am
bii — Știința Constanța), 8—9. Mircea 
Dumitru și Nicolae Iliescu (ambii 
C.N.U.), 10. Emil Groza (C.N.U.).

plMMACTI/*n CONCURS TRA- GlMNASTICĂ DIȚIONAL La Ti
mișoara s-o desfășurat tradiționalul con
curs „Trofeul antrenorilor", reunind gim
naste șl gimnaștî din Arad șl Timișoara. 
La feminin, ta categoria I o cîștiqat Ceci
lia Mitroi (C.F.R. Tim.) cu 24,60, iar pe 

ță împotriva concepțiilor de via
ță burgheze, a influențelor men
talităților lumii capitaliste. Ei 
trebuie să combată cu fermitate 
tendințele de căpătuială, parazi
tismul, înșelătoria, specula și 
mita, orice forme de obținere a 
unor venituri ilicite, de însușire 
prin abuz sau necinste a roade
lor activității altora.

25. Membrii de partid, membrii 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să combată cu toată hotări- 
rea reminiscențele gindirii și 
mentalităților retrograde, să lup
te împotriva influențelor ideolo
giei burgheze, a tuturor concepții
lor care propagă ura, violența și 
disprețul față de om.

26. Comuniștii au datoria poli
tică și morală de a lupta împo
triva teoriilor idealiste, a preju
decăților mistice, a superstițiilor, 
a oricăror manifestări de obscu
rantism. Ei trebuie să acționeze 
pentru înțelegerea științifică de 
către mase a fenomenelor naturii 
și societății, pentru înarmarea te
meinică a oamenilor muncii cu 
concepția materiaiist-dialectică 
despre lume și viață.

27. Fiecărui membru al partidu
lui, fiecărui membru al Uniunii 
Tineretului Comunist îi revine o 
înaltă răspundere în întemeierea 
relațiilor de familie pe principiile 
moralei socialiste, ale egalității, 
respectului, afecțiunii și încrede
rii reciproce între soți, în înde
plinirea rolului ce revine fami
liei în creșterea și educarea co
piilor, în dezvoltarea continuă a 
națiunii noastre socialiste. Fami
lia trebuie să fie cea dintîi școa
lă in care copiii să învețe, o dată 
cu regulile de comportare în via
ță și societate, prețuirea muncii, 
devotamentul față de patrie și 
popor, față de partid -și cauza so
cialismului.

28. Toți comuniștii — părinți, 
cadre didactice, activiști ai orga
nizațiilor de masă și obștești — 
au îndatorirea primordială de a 
asigura pregătirea tineretului pen
tru muncă și viață, formarea și 
educarea noilor generații în 
spiritul dragostei față de patrie și 
partid, al glorioaselor tradiții de 
luptă pentru libertate și drepta
te socială ale poporului, ale cla
sei muncitoare și partidului nos
tru, in spiritul unei inalte con
științe revoluționare, al principii
lor moralei socialiste și comunism 
le, al responsabilității față de 
prezentul și viitorul națiunii noas
tre socialiste.

29. Membrii partidului și ai 
Uniunii Tineretului Comunist tre
buie să aibă, în toate împreju
rările, o conduită politică, mora
lă și profesională care să le asi
gure un inalt prestigiu in fața 
maselor. Prin faptele lor. ei tre
buie să fie exemple înaintate 
pentru toți cei in mijlocul cărora 
trăiesc și muncesc. Unitatea din
tre vorbă și faptă trebuie să ca
racterizeze pe fiecare comunist.

30. Indiferent de poziția pe ca
re o ocupă în societate, comunis
tul trebuie să dea dovadă de mo
destie ; el trebuie să combată în- 
gimfarea, aroganța, disprețul față 
de semeni. Comuniștii care înde
plinesc funcții de răspundere in 
partid, în .viața socială în gene
ral, trebuie să-și dobindească au
toritatea printr-o comportare mo
rală și profesională exemplară din 
toate punctele de vedere. Fie
care comunist trebuie să contri
buie prii conduita sa in viața po
litică și profesională, în societa
te și în familie, la întărirea con
tinuă a autorității și prestigiului 
partidului în mase, Ia creșterea 
rolului său conducător în socie
tate.

echipe C.F.R. Tim. cu 158,10. lata pri
mele clasate la celelalte categorii : cat. 
a ll-a : Cornelia Luncian 24,35, cat. a 
lll-a; Patricia Tirilâ 23,95; cat. a. IV-a : 
Eugenia Glodeanu 24,90.

REPREZENTATIVA de ju- 
liVLnCI niori a țârii se pregă
tește in vederea purticipăriî la tradițio
nala competiție „Turneul celor 6 na

țiuni*. Turneul va avea loc în Austria, la 
Graz, cu începere de la 27 decembrie». 
Alături de formația României vor par
ticipa echipele de juniori ale Austriei, 
Bulgariei, Elveției, Italiei și Ungariei 
• CLASAMENTUL qolgeterrlor în grupa 
A a campionatului divizionar, după etapa 
desfășurată la sfîrșîtul săptâmînii tre
cute ; 1. Tureanu (Dinamo) 15 p (11 go
luri șl 4 pase de gol), 2. Gheorghiu 
(Steaua) 14 p (104 4), 3. Axînte (Dina- 
mo) 10 p (5-|-5). 4. Justinian (Steaua)

31. Membrii Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului 
Comunist, toți cetățenii patriei să 
dea dovadă, în orice împrejurare, 
de dragoste fierbinte față de pa
trie, de demnitate și mindrie na
țională, precum și de respect fa
ță de alte popoare. Ei trebuie să 
respingă și să condamne cu cea 
mai mare fermitate atît exclusi
vismul național, cît și ploconirea 
în fața străinătății.

32. Toți membrii partidului și 
ai Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie să militeze, în spiritul 
internaționalismului proletar, pen
tru întărirea prieteniei și solida
rității partidului nostru cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, să contribuie la dezvoltarea 
colaborării frățești cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, la întă
rirea solidarității cu clasa munci
toare, cu toate forțele progresiste, 
antiimperialiste din lume, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
popoarele care și-au cucerit re
cent independența, cu toți cei care 
luptă pentru dreptate socială, 
pentru progres, cu toate popoarele 
lumii.

33. Membrii partidului, mem
brii Uniunii Tineretului Comu
nist trebuie să militeze cu hotă
rire pentru lichidarea din viața 
lumii contemporane a rasismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, a politicii imperialiste de 
dominare și asuprire a altor po
poare, de amestec în treburile 
altor țări, pentru respectarea 
demnității naționale a fiecărui 
popor, a dreptului său inalienabil 
la dezvoltarea liberă și indepen
dentă. Fiecare comunist, fiecare 
cetățean al patriei noastre trebuie 
să fie luptător înflăcărat pentru 
afirmarea politicii externe a par
tidului și statului nostru de pro
movare a unor relații noi, demo
cratice în viața internațională, a 
unui climat de destindere, înțele
gere și colaborare între națiuni, 
să-și aducă contribuția Ia cauza 
generală a socialismului, progre
sului și păcii, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

★
Adoptînd codul principiilor și 

normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste, Congresul al XI-lea al 
partidului își exprimă convinge
rea că traducerea lor în viață va 
exercita o puternică influență a- 
supra tuturor membrilor societă
ții noastre, va duce la crearea 
unui nou umanism, care pune pe 
primul plan omul și, totodată, 
îmbină interesele particulare cu 
cele ale întregii societăți, asigu
ră bunăstarea și fericirea fiecă
ruia, o dată cu a întregului po
por. Prin aceasta omul se va ri
dica pe o treaptă superioară de 
cunoaștere, va putea participa cu 
adevărat conștient Ia activitatea 
poporului de făurire a propriului 
său viitor liber.

Membrii Partidului Comunist 
Român, ai Uniunii Tineretului Co
munist, toți cetățenii patriei 
noastre socialiste trebuie să-și 
facă din aceste norme o călăuză 
permanentă în activitatea lor po
litică și profesională, în viața de 
fiecare zi, să acționeze cu con
secvență și fermitate pentru ca 
înaltele principii de etică și echi
tate ale socialismului și comunis
mului să pătrundă tot mai adine 
în toate domeniile vieții sociale, 
contribuind la crearea omului 
nou, înaintat al societății noas
tre, la accelerarea mersului înain
te al patriei pe calea civilizației 
comuniste.

8 p (8+0), 5—6, Osvath (S.C. M. Ciuc) 
și Herghelegiu (Steaua) 8 p (44-4) etc.

îkirST 1NTILNIRE AMICALA: Wroclaw 
inivzl — Pioiești 124—126. Cele mai 
bune rezultate: C. Pânulescu 66,9 — 100 
m liber (f) ; M. Secuianu 4:38,8 — 400 
m liber ; D. Aldea 1:11,5 — 109 m bras; 
V. Vlâsceanu 2:35,3 — 200 m spate (f) ; 
C. Mandache 64,6 — 100 m spate; M. 
Georgescu 2:39,4 — 200 m mixt (f); D. 
Aldea 2:27,0 - 200 m mixt; C. Pânulescu 
4:59,4 — 400 m liber (f) ; V. Vlâsceanu 
1:13,0 - 100 m spate (f); S. Minski 
(W) 68,5 - 100 m delfin; M. Georgescu 
1:13,2 - 100 m delfin (f).

erniux FEDERAȚIA DE RESORT 
OCKIMA Ș|-A DESEMNAT FRUN
TAȘII. lată primii 10 scrimeri ai anului 
1974: 1. loan Pop (Steaua); 2. Dan 
liimiciuc (,,Poli“ lași); 3. Suzana Arde
leana (Steaua); 4. Anton Pongraț (Me
dicina Tg. Mureș); 5. Ecaterina Stahl 
(Steaua); 6. Ileana Gyulai (Steaua) ; 7. 
Petru Kuki (CI. sportiv Satu Mare); 8. 
Magdalena Baitoș (Steaua) ; 9. Cornel hi 
Marin (Steaua); 10. Ana Pascu (Steaua).

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

Chiar dacă le lipsește o 
idee care să le lege bine, epic 
și captivant, o idee care să le 
„magnetizeze" — cum ar fi 
fost, de par exemplu, povestea 
retrogradării Rapidului sau a 
Petrolului, sau povestea cuceri
rii titlului, ceea ce ar fi permis 
să se renunțe la multe meciuri 
și faze absolut nule și inutile, 
chiar dacă basmul cu balonul 
roșu e de data asta mai fru
mos decît cel cu baloanele 
noastre peticite în alb-negru, 
potopul de goluri sintetizat de 
studioul nostru rămîne obse
dant.

Ca orice antologie, și aceea 
a fotbalului nostru intern are

din turul 
sau un 

Timișoara — 
și altele, 

puține, puse 
le

dreptul la obiecți
ile fiecăruia dintre 
privitori ; eu unul 
aș fi lăsat deopar
te „catastrofe" ca 
F.C. Constanta — 
U.T. A. ’
’74—75 
„Poli" 
Argeș 
nu . . .
numai fiindcă 
avem în filmotecă.
După cum fiecare 

are dreptul la „antologia" lui, 
a mea începînd cu Țegean, 
continuînd cu golul lui Luces- 
cu din fuleu, din senin, din 
rea mai frumoasă inteligență a 
jocului, în meciul cu Steaua, 
cu acela al lui Atodiresei Ia. 
Pitești, cele ale lui Iordănescu 
cu Olimpia și Dinamo (în retu
rul trecut), după cum n-aș ezi
ta să citez două „boabe" de 
cea mai bună clasă sem(ă)nate 
de Fazekaș, vreo două „împuș
cături" ale lui Neagu și Dudu 
Georgescu, după care se lasă o 
ceață din care abia-abia se 
mai distinge ceva, gen Constan- 
tinescu de la Farul, gol de la 
centru, peste Oprea... (115 go
luri — dar nici o victorie a 
campioanei în filmotecă 1 ? !).

Adevărul este că în golurile 
noastre sînt multe, prea multe 
goluri...

De apărare, așa cum s-a ob
servat judicios. Dar și de atac. 
Goluri chiar în acțiunea victo
rioasă. Prea puține goluri me
morabile dintr-o acțiune me
morabilă. Nu prea avem multe

acțiuni de cita 
sigur, vai... G< 
„este“. Dar acț 
dus la acele^f 
două — dinn 
cescu - Radu I 
trache (2—0 ci 
tur) și iar un 
(3—0, tot cu 
ceva de la Jiu 
pe „Sportul"... 
mă bună avii 
siguri, oricît d 
— nu mă imp 
și să surid la 
făcute de ji 
arta de a se 1 
rea golului, „< 
din gafă sau di
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har. Cițiva 
sînt absolut 
ceasta artă 
calomniei, rep< 
și ar Hi păcat 
rat superficial 
atita important 
ca rece pentr 
de fotogr^; 
Campionul toi 
Neagu, rapidis 
în acest domei 
lienească, fără 
Rapidul va rei 
fiind deja 
promit că-1 vo 
său de onoar 
care gol.

Dar pinâ at 
am trăit s-o i 
minată de Ju> 
ge puțin cu 
F.C. Koln — 
lor 5—1 in re 
da seama încă 
ce au trecut 1 
într-un an în 
nevoie sâ-i eli 
ăia, cu apa li

în fața unei combinate cu mulți i

---------------------------------------------------

SELECȚIONATA DE Tll
Învinsă la limită: 3

® Presa spaniolă critică arbit
a dezavantajat echipa rc

HUELVA, 19 (prin telefon). 
Miercuri seara, aici, la Huelva, 
selecționata Andaluziei a obținut 
o foarte contestată victorie (4— 
3) asupra unei tinere și talentate 
selecționate române. Echipa An
daluziei a fost alcătuită din jucă
tori, inclusiv unii internaționali, 
din prima ligă. De asemenea, au 
fost folosiți Martinez și Dellacu- 
rra din liga a doua. Ea a benefi
ciat și de aportul internaționalu
lui austriac Parits. La fluierul 
arbitrului internațional Sanchez 
Rios (Sevilla) s-au aliniat urmă
toarele formații s

ANDALUZIA t Rodri (Bonilla)
— Biscocha, Matias, Isabelo, Bea
— Lopez, Martinez, Parits (Poli)
— Porta (Escalante), Uriarte (A- 
costa), Benitez (Dellacurra).

ROMÂNIA (TINERET) : Bathori 
I ■— G. Sandu, Dobrău, Boloni, 
Lucuță — Dumitriu IV, Bălăci, 
Mulțescu — Atodiresei, Roznai, 
Crișan.

Golurile au fost înscrise în ur
mătoarea ordine : min. 3 : Atodi
resei, dintr-o frumoasă pasă a lui 
Roznai. Min. 13, Roznai, după un 
dribling prelungit. Min. 23, Porta. 
Min. 25, Mulțescu, dintr-o pasă 
în adîncime a lui Bălăci. Min. 36, 
Porta. Min. 72, Acosta, din 11 m, 
Min. 80, Lopez.

In loc de cronică, o scurtă tre
cere în revistă a presei.

Ziarul „YA" MADRID : „Arbi
trul a eliminat trei jucători ro
mâni și a permis jocul brutal al 
apărării spaniole".

„MARCA" consacră întreaga 
pagină a 5-a acestui meci. Titlul 
pe toată pagina 1 „Românii au 
pierdut în... 8 oameni !“ .....Arbi
trul a provocat totul și a depășit 
cu mult cadrul regulamentului. 
Patriotismul local exagerat a 
compromis jocul. La scorul de 2—0 
pentru România, cînd oaspeții 
jucau foarte bine, el a acordat 
un gol dintr-un ofsaid clar. Pe 
deasupra, în ultimele minute de 
joc el a refuzat un penalty româ
nilor, comis de Isabelo. Credem, 
totuși, că acel 11 metri acordat 
gazdelor, la scorul de 3—2 pentru 
români, a fost valabil, în ciuda

protestelor ec 
acordarea ace 
chez Rîos l-a 
pentru protes 
ceeași sancțiu 
tru motive pe 
tem. Bălăci e 
gazon și am ; 
fost ales pur 
madă. In fina 
G. Sandu. Gri 
abundat în te 
Echipa româr 
repede si bări 

„A.S" : .Jto 
mos, în viteză 
mod specia/gij 
și Crișan. Vrt 
ciul din mină 
a permis, de 
tățile spanioli

In concluzie 
echipa oaspete 
frumoase caii 
subtilitate. Pă 
vut o desfășu 
tâ de arbitraj

LOTO ■
NOUTĂȚI L

După introi 
de 40.000 și 3( 
PLIC s-au a< 
participanților 
sistem. Astfel, 
in plic aflate 
premiile consl 
„Dacia 1300“ ș 
bani, s-au ir 
„Trabant 601“ 
Printre primii 
ficiari ai acei 
mără și Vieți 
Tirgoviște, aar 
toturism 
puteți oferi s 
cînd la Loz ir

Tragerea Lo 
loc la Bucure: 
Finanțe Bănci 
nr. 2, cu ince
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efectul cantității și calității antrenamentelor

care

Lapete.
Ity, Sa«P 
pe Boloni, 
aplicat a- 

alaci, pen- 
le cunoaș- 
undeva pe 
resia că a 

din gră- 
climinat și 
arbitraj au 

meciului, 
st frumos,

jucat fru- 
ndu-se în 
.ț^diresei 

ieixfut inc
it grav. El 
te brutali-

condus de 
demonstrat 
viteză și 
teciul a a- 
influența-

3 TIRELA

ziția secundă in clasament 
înseamnă patru locuri și 
cinci puncte în plus față 
de toamna anului trecut și 

este rezultatul muncii depuse de 
jucători Ia antrenamente și in 
meciuri. Pentru că, fără exagera
re, la noi, la Reșița, antrenamen
tele înseamnă muncă", ne spunea 
cu cîteva zile în urmă antrenorul 
echipei-revelație a sezonului, Ion 
Reinhardt. Și pe bună dreptate, 
pentru că, după cum s-a mai 
scris, a reuș» performanța amin
tită cu o serie de jucători aproa
pe necunoscuți, ca de pildă Fifi- 
pescu, Pușcaș, Bora, Ologeanu, 
Ilieș, Constantin, Ologu, Zimmer 
sau Roșea, sau considerați ca pla
fonați ori „terminați", precum 
Nestorovici, Hergane, Georgevici. 
Rednic, nu este la îndemîna oricui.

Și pentru că am vorbit de 
muncă, să consemnăm aci faptul 
că, de-a lungul toamnei care s-a 
scurs, formația reșițeană a făcut 
131 de antrenamente practice, de 
teren, cu o medie de aproape 12 
ore de lucru săptămînal. Dar nu 
numai cantitatea lucrului depus a 
fost precumpănitoare, ci și cali
tatea muncii, exigența antrenoru
lui. Și, ari, trebuie să amintim 
faptul că au fost folosite experi
mental (împreună cu antrenorul 
federal N. Petrescu) o serie de 
exerciții care și-au dovedit vala
bilitatea pe întreg sezonul. Astfel 
se explică faptul că 
a fost îndeplinit de 
dintre jucători. In 
fruntea lor, Ato
diresei și Bora, 
cu cîte 3 500 — 
3 600 m parcurși 
în cele 12 minute. 
Cu 3 400 m reali
zați, un pluton al
cătuit din Olo
geanu, Hergane, 
Filipescu și Bel
deanu. In afara 
lui Georgevici, 
Ologu și Căprioru, 
toți ceilalți au ob
ținut rezultate bu
ne. Atenția .acor
dată în 
măsură 
nătățirii 
tehnice 
ca 
cători 
treze 
salturi 
ca de 
pescu, 
rapide 
care 
resei și Florea, 
fundașul 
Ologeanu. 
particulară 
piară a celor mai 
mulți dintre com- 
ponenții lotului, 
faptul că au răs
puns prompt 
chemarea 
norului 
depune un 
susținut 
contribuit la obținerea 
excepția ultimelor două partide 
— unei bune capacități de efort.

evitaliiarea formației din 
Reșița și bunele sale re
zultate din prima parte a 
campionatului s-au datorat 

și atenției care s-a acordat jocu
lui extremelor, perfecționării lui 
și în direcția finalizării. Reușita 
o demonstrează nu numai faptul 
că Atodiresei și Florea au marcat i 
goluri, ci și că numele lor, In ! 
special al primului, au fost pe
buzele multora atunci cînd au
numit cele mai în formă extreme \ 
ale campionatului. Se poate spu
ne fără teama de a greși că . 
F.C.M. Reșița este, actualmente, , 
singura echipă din prima divizie | 
care aplică un eficient joc pe | 
extreme. Obligativitatea celui care 
pasează să se demarcheze iar a

aceeași 
si imbu- 
pregătirii 

a făcut 
o scrie de ju- 

să înregis- 
adevărate 

valorice, 
pildă Fili- 
cele două 

extreme 
sînt Atodi- 

sau 
central 

Viața 
exem-

/

FIȘIER
* PUNCTE REALIZATE : Z3 (procentaj 67%)
— acasă : 9 9
— ia deplasare : 8 1

C
4

• JUCĂTORI FOLOSIȚI (19) : Filipescu (totalul meciurilor :
media notelor : 7,53)), Atodiresei (17—7,29), Hergane (17—7,17), Florea 
(17—7,111, Nestorovici (17—6,88), Beldeanu (16—7,50), Pușcaș (16—7,12), 
Bora (15—6,60), Pigulea (13—7,46). Ologeanu (13—6,85), Căprioru (11—6,44), 
Ilieș (ia—7,22), Constantin (9—8,12), Georgevici (9—7,33). Kiss (3—6,25), 
Ologu (5—5,75), Rednic (4—7,00), Zimmer (3—6,66), Roșea (1—6).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 7,03
• FORMAȚIA DE BAZA : Ilieș (Constantin) — Pigulea, Ologeanu, 

Hergane, Filipescu — Pușcaș, Beldeanu, Nestorovici — Atodiresei, Că
priorii, Florea.

• GOLGETERII ECHIPEI : 
Florea 4 (34-1), Nestorovici 4 
(1+2), Bora 3 (24-1), Filipescu 
o+o».

• CARTONAȘE GALBENE
cite 2, Atodiresei. Căprioru și Ologeanu, cite 1.

• CARTONAȘE ROȘII : Ologeanu (etapa a XVI-a).
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Ologeanu — o etapă, Beldeanu — o 

etapă, pentru acumularea a trei cartonase galbene.
a FAULTURI COMISE : 233 (cele mai ' “ * -------- *

XVIl a, cele mai puține — 6 — in etapa a
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 288

etapa a E-a), cele măi puține — 6 — în . . ..
porții : 126 (cele mai multe — cite 12 — în etapele a Xl-a și a XV-a. 
cele mai puține — cite 3 — în etapele a Xn-a și a XIV-a).

• A BENEFICIAT de o lovitură de la 11 m. transformați de Bel
deanu : a fost sancționată cu un penalty, ratat de Tătaru.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 112 000 spectatori.

0
3

19— 4 18 (100%)
7—11 5 (31 %)

17 —

Pușcaș 5 (4 acasă + 1 frt deplasare),
(44-0), Beldeanu 3 (l-f-2), Atodiresei 3
2 (2-f-0), Căprioru 1 (l_|_0), Ologeanu 1

: Beldeanu 4, Hergane șl Filipescu,

multe — 22 — în etapa a 
X-a).
(cele mai multe — 26 — în 
etapa a XlV-a): pe spațiul

• w *
REPREZENTATIVA DE JUNIORI ÎN 1974

21 PARTIDE INTERTĂRI

celui care pierde balonul să-1 re
cupereze constituie o altă fațetă 
a modificărilor care au făcut ca 
formația îmbrăcată in tricouri 
roș-negre să se claseze din etapa a 
V-a fa treimea superioară a cla-

samentului, iar din etapa 
să se afle de zece ori pe 
doilea.

a Vil-a 
locul al

punctultestul Cooper 
cei mai mulți

O imagine rimbotică pentru unitatea sufle
tească a lui F.C.M. Reșița, revelația sezonului 
încheiat. De la stingă la dreapta : Pușcaș, Geor- 
gevici, Florea, antrenorul Reinhardt, Beldeanu 

B Bieș.
la

antre- 
de a 

efort 
la antrenamente, a 
la obținerea — cu

redem, însă, că punctul C forte al echipei l-a con
stituit în aceste 17 etape 
scurse, linia de mijloc, al

cătuită din Pușcaș, Beldeanu și 
Nestorovici, primii doi jucători cu 
posibilități tehnico-tactice deose
bite, celălalt cu o bogată expe
riență. Cei trei constituie cu ade
vărat motorul echipei. Ei au 
marcat 12 goluri din totalul de 26 
realizat de F.C.M. în această 
toamnă. De altfel, Beldeanu, ocu
pă un loc foarte bun (5) în clasa
mentul celor mai buni jucători pe 
1974 alcătuit pe baza votului an
trenorilor (publicat în numărul 
nostru de luni și în care, dintr-o 
eroare de calcul, reșițeanul n-a 
fost inițial inclus). La reușitele 
formației, 
ei de joc 
realitatea 
rarea nu 
ca în trecut, 
noi în componența ei (Pigulea și 
Filipescu), a devenit un compar
timent constructiv : atacurile por
nesc chiar de la linia de fund, 
cei doi jucători amintiți — și în 
special Filipescu, care a și înscris 
de două ori — fiind chiar ei, de 
multe ori, prezenți la finalizare.

Iată, credem, cîteva elemente 
care explică saltul de valoare al 
unei formații care a ajuns pe un 
loc de frunte în clasament nu
mai datorită muncii, dorinței 
exemplare de a reuși mai mult.

la creșterea nivelului 
să adăugăm, în sfîrșit, 
de necontestat că apă- 
a mai jucat destructiv, 

ci, avînd și oameni

Mircea TUDORAN

• La un pas de o frumoasă 
performanță In Turneul U.E.F.A.
• Zece jucători din promoția '74 
promovați In Divizia A • Ultimul 
meci al anului, cel mai bun al noii

selecționate
Echipa națională de juniori 

se află, în aceste zile, la 
Snagov. Acolo, pe malul la
cului devenit atît de familiar 
sportivilor noștri, Chjtaru, Zahiu, 
Cîmpeanu II, Bisoc, Leac si co
echipierii lor își CONTINUA PRE
GĂTIRILE pentru acumularea 
forțelor necesare abordării cu 
șanse de izbîndâ a dificilelor con
fruntări din primăvară și. în pri
mul rînd, a dublului meci cu se
lecționata U.R.S.S. din cadrul pre
liminariilor Turneului U.E.F.A. 
Va fi, indiscutabil, un examen 
foarte greu pe care promoția de 
juniori '75 are DATORIA să-l 
absolve, pentru a realiza cel pu
țin performanța predecesoarei sale 
care...

Dar, aflîndu-ne acum Ia hotarul 
dintre 1974 și 1975, la vremea bi
lanțurilor generale, să încercăm o 
retrospectivă sumară a realizări
lor selecționatei de juniori în a- 
nul care se încheie.

Reprezentativa de juniori 
U.E.F.A. ’74 și-a încheiat ac
tivitatea după Turneul final 
din Suedia, iar succesoarea 
ei a... ieșit în lume traversînd 
Atlanticul, pentru a participa la 
Turneul Prietenia din Cbba. Este 
vorba, deci, de două echipe și, la 
întocmirea bilanțului general al 
anului, sîntem obligați să ținem 
cont de acest lucru. Prima dintre 
aceste formații (Moraru — Coti
gă, Agiu, Popa, Elisei — Leac, 
Hurloi, Augustin — Șurenghin, 
Grosu, Vrînceanu ; au mai jucat 
în meciuri oficiale : R. Naghi, Bă
lăci, Culea, Pițurcă, Sabău. Lung, 
Negroiu și Boldici) a reușit o ca
lificare spectaculoasă pentru Tur
neul final U.E.F.A., în dauna pu
ternicei selecționate vest-germa- 
ne, și a fost la un pas de a se 
clasa printre primele patru echipe 
de juniori ale continentului. Un 
meci egal cu Scoția i-ar fi permis 
realizarea acestei performanțe In 
fața căreia se poticnește de mai 
bine de 10 ani. Echipa a avut în 
ansamblu, o comportare satisfăcă-

Leac — unul din cei trei’ jucă
tori de... legătură intre promo
țiile ’74 și ’75 ale juniorilor ..tri

colori"

i

MARGINALII LA SEZONUL DE TOAMNĂ

SERIA I: LUPTĂ STRÎNSÂ, DAR
IN DIVIZIA B

NOSPORT INFORMEAZĂ
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câștigurilor 
a LOZ IN 

avantaje 
t popular 
e de Loz 
e pe lingă 
utoturisme 

■ variate in 
utoturisme 
a S 100“. 
nți, bene- 
ți se nu- 
>omir, din 
at au- 
Și Tiv. vă 

lăcute ju-

zi va avea 
Clubului 
Doamnei 

La ora 18.

Rezultatele vor fi transmise la ra
dio și televiziune in cursul serii.

c-'IȘTTGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 13 --------------

Extragerea 
a 50 000 lei; 
Cat. 3: 15,05 
a 1 003 lei; _ _ _____ ____
Cat. 6: 132,20 a 379 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 462 350
lei.

Extragerea a n-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% a 50 000 lei; Cat. B: 1,40 
a 24 739 lei; Cat. C : 5,80 a 5 072 lei: 
Cat. D: 18,30 a 1 893 lei; Cat. E-. 80,75 
a 429 lei; Cat. F : 143,70 a 241 lei; 
Cat. X; 2 060,70 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 270101
Iei.

Cîștigul de 50 000 lei de la categ. 
1 a tost obținut de DINU N1COLAE 
din comuna Ulmi, județul Ilfov, iar 
cîștigul de la categoria A. jucat 25% 
a revenit lui VARGA ȘTEFAN din 
Cluj-Napoca.

DECEMBKIE 1374 :

I : Cat. 1 : 1,30 variante 
Cat. 2: 9,50 a 5 274 lei; 
a 3 329 lei; Cat. 4 : 46.25 
Cat 5: 139,65 a 359 lei;5:

Fârâ îndoială, întrecerea divi
zionarelor B s-a desfășurat în 
mijlocul unui interes deosebit din 
partea iubitorilor fotbalului. Ar
gumente in acest sens : numărul 
mare de spectatori prezer.ți la 
foarte multe partide, clasamentele 
„strînse" ca și lupta dusă, mai 
ales pentru locurile fruntașe din 
seriile I și III. deoarece în seria 
a Il-a Rapid București a luat un 
start puternic, nelăsînd, deocam
dată, nici o speranță adversarelor 
sale. Dar, astăzi, ne pjopunem să 
trecem în revistă unele aspecte 
mai importante din activitatea 
primei serii.

Aici, s-au prezentat la start 
două dintre fostele divizionare A, 
Petrolul Ploiești și Sport Club 
Bacău. Dar, cu aceleași visuri — 
de promovare — au început cam
pionatul și alte echipe : Progresul 
Brăila, Gloria Buzău, Metalul Plo- 
peni. Acestora li s-au mai adău
gat C. S. U. Galați, S. C. Tulcea, 
Celuloza Călărași și Ceahlăul P. 
Neamț, ceea ce a făcut ca între
cerea «ă devină neașteptat de e- 
chilibrată.

De altfel, întreaga serie s-a ca
racterizat prin acest echilibru, ca
re este prezent și în partea infe
rioară a clasamentului. Merită 
să relevăm că între ocupanta lo
cului 1! (Chimia Brăila) și dețină
toarea lanternei roșii, Reionul Să- 
vinești, este o diferență doar de 
șase puncte !

In prima parte a turului s-au 
evidențiat, printr-o comportare 
bună. Progresul Brăila, Metalul 
Plope,ni și Gloria Buzău, formații 
care și în continuare au avut e- 
voluții apreciate. Tn același timp, 
fostele divizionare A Sport Club 
Bacău și Petrolul Ploiești S-au a- 
comodat mai greu cu noua situa-

ție, pierzînd... teren prețios. Gra
ție unor eforturi lăudabile, ele 
au revenit in prim planul în
trecerii, băcăuanii devenind chiar 
lideri de toamnă. Greu s-au aco
modat și noile promovate, cu ex
cepția startului Chimiei- Brăila 
fapt reflectat atit în prestațiile 
lor duminică de duminică, cit și 
în acumulările totale la sfirșitul 
turului și locurile ocupate.

Dacă nivelul unor întilniri s-a 
ridicat la cote mai înalte, adică 
mai aproape de ceea ce se cere, 
aceasta- se datorează în cea mai 
mare parte echipelor fruntașe, pe 
care le-am amintit mai Înainte, 
dar trebuie să spunem că nivelul 
general al fotbalului practicat in 
scria I este încă departe de a 
satisface pe deplin dorințele spec
tatorilor, mai ales dacă vom com
para valoarea jocurilor cu cele 
din seria a III-a. în această pri
vință, exigențele ar trebui să fie 
mai mari. Spunem aceasta fiindcă 
la un sondaj efectuat de federa
ție, antrenorii multor echipe s-au 
declarat pe deplin satisfăcuți de 
calitatea bună a unui număr prea 
mare de jocuri. La Sport Club 
Bacău — 11 evoluții au fost no
tate de la 8 în sus ; la C.S.M. 
Suceava — 12 jocuri ! ; Ia C.F.R. 
Pașcani — 11 meciuri : la Chimia 
Brăila — 10 partide. Credem că 
numărul este cam exagerat, pen
tru că greu se poate crede că pes
te 50'/. din partide au fost de 
nota 8, 9 sau 10. In multe cazuri 
încă, evoluția echipelor, valoa
rea fotbalului practicat, sînt a- 
preciate în funcție de rezultatul 
meciului respectiv. Mai aproape 
«Ie realitate sînt răspunsurile an
trenorilor formațiilor Metalul Plo- 
peni, știința Bacău, Celuloza Că
lărași, S. C. Tulcea și Construc-

LA CE NIVEL?
torul Galați, care au dat cifre mai 
mici, corespunzătoare comportării 
și valorii cunoscute ale acestora.

Turul campionatului nu a adus ■ 
nimic nou în ceea ce privește : 
schimbarea raportului de forțe , 
în funcție de avantajul terenului. 
Acesta a rămas un apanaj al gaz- , 
delor, victoria sau rezultatul de I 
egalitate obținute în deplasare 
fiind încă... Cori rare. în acest ’ 
sens, grăiesc destul de convin
gător următoarele cifre : din 153 
de partide, gazdele au ciștigat 111. < 
oaspeții doar 14L iar de 28 de ori 
s-au consemnat rezultate de e- 
galitate. Deci, majoritatea echi
pelor au mizat totul pe acumula
rea de cit mai multe puncte pe 
propriul teren, în timp ce in de- ■ 
plasare au încercat să smulgă 
„punctul de aur", apărindu-se su- 
pranumeric, folosind deseori mij
loace anti-fotbal. Nu-i mai puțin 
adevărat că, în numeroase parti- i 
de. localnicii au mai apelat și la 
mijloace neregulamentare, de in
timidare a adversarului. fiindcă 
față de ei arbitrii au fost, uneori, ■ 
mai inoulgenți.

Prima parte a campionatulu’ . 
a arătat că echipele din seria I I 
a Diviziei B, pe lingă multe lu- I 
cruri bune, mai au încă multe . 
de făcut în ceea ce privește spo
rirea capacității tehnice, tacti
ce și fizice, că nivelul de joc tre
buie îmbunătățit. Se cere deci ca 
pauza competițională să fie folo
sită din plin. în viitoarele pre
gătiri trebuie să se țină seama 
de indicațiile federației și ale 
Colegiului central al antrenorilor, 
pentru ca returul să se ridice la 
nivelul unor dorințe justificate.

». VINTILÂ 
C. ALEXANDRU

toare, luptînd cu convingere in 
jocurile oficiale, bilanțul acesto
ra fiindu-i, de altfel favorabil : 
5 3 0 2 6—4. în primăvara ai ului 
1974, echipa a susținut, in lotul, 
13 meciuri interțări. A ciștigat 6, 
unul l-a încheiat la egalitate și 
a pierdut 6. Golaveraj 14—14. 
Printre adversarii întîlniți : R. F. 
Germania, Brazilia, Republica 
Democrată Germană, Italia. 
U.R.S.S., Scoția, Bulgaria, echipe 
din elita fotbalului mondial. Zece 
dintre jucătorii utilizați în aceste 
partide au reușit in 1974 și MA
RELE SALT, de’ tind și in pri
ma divizie a țării. Este vorba de 
Moraru, Lung, Cotigă, Agiu, Po
pa, Elisei, Leac, Hurloi, Vrîncea
nu și Bălăci, ultimul ajungînd să 
îmbrace și tricoul echipe’ națio
nale de seniori.

Noua echipă U.E.F.A. ’75 s-a 
născut în miezul verii și a 
avut ca... repere pe trei din
tre componenții vechii forma
ții cu drept de joc și în anul 
1974 1975 : Lung, Popa. Leac. In 
jurul lor au venit — după multe, 
multe căutări — Bisoc, Cristian, 
Bichescu, Teleșpan, Cîmpeanu 11. 
Cămătaru, Chitaru. Bărbulescu, 1. 
Ene, Zahiu, A. Ene. Rezultatele 
did Cuba au fost departe de posi
bilitățile reale ale acestor jucă
tori, cei mai mulți dintre ei cu 
adevărat talentați; Dar, încet-în- 
cet, „rotițele" echipei au început 
să se... învîrtâ fără scîrțîiluri stri
dente și rezultatele bune n-au în- 
tirziat să apară. La Oradea si 
Drobeta Tr. Severin, în partidele 
cu Ungaria și Bulgaria, juniorii 
„tricolori" au impresionat prin 
puterea de luptă și reușitele din 
fazele de atac ale jocului. „In 
partida cu Bulgaria — afirma 
antrenorul principal al lotului. 
Constantin Ardeleanu — echipa 
a jucat bine, gindind mai mult, 
căutind să înlăture improvizația, 
întimplarea". Partida aceasta a 
fost ultima din calendarul toam
nei.

Bilanțul ?
8 4 13 12—8.
Formații întîlnite. în afara ce

lor amintite s Polonia, U.R.S.S., 
Cuba. Comparativ, rezultatele sint 
ceva mai bune decît cele ale pe
rioadei similare din anul trecut. 
Fapt îmbucurător, cu atît mai 
mult cu cit echipa se află în 
PLIN PROCES DE FORMARE, de 
stabilizare a „ll“-lui de bază 
pentru meciurile din primăvară.

Trăgînd linie și adunînd meciu
rile anului 1974, reprezentativa 
de juniori a obținut următoarele 
rezultate :
21 10 2 9 26—22.

în încheiere, cîteva cuvin
te și despre selecționata de 
perspectivă. Pe parcursul anu
lui care-și scutură acum ulti
mele sale file de calendar, a- 
ceas-lă echipă a susținut doar trei 
meciuri internaționale, cu formații 
de calibrul ei (bulgaria —_ 2 și 
Turcia), plus două partide în. ca
drul turneului de la Arad. Prea 
puțin pentru a putea vorbi de o 
activitate laborioasă a acestei se
lecționate. Poate că 1975 va li 
ceva mai generos cu lotul din 
care se va alcătui echipa Turtieu- 
lui U.E.F.A. din 1976.

Laurențiu DUMITRESCU



ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATULUI BALCANIC

ROMÂNIA - BULGARIA

TURNEELE 
DE TENIS 
CONTINUĂ

VEȘTI DIN JARUL SOCIALISTE
R. S. CEHOSLOVACĂ:

PERFORMANȚE AEROMODELISTICE *

LA BASCHET FEMININ
începlnd 

sporturilor
da astă-searâ, sala 
din Backa Topola

(Iugoslavia) va găzdui întrecerile 
campionatului balcanic de baschet 
feminin. Anul acesta, în cadrul 
turneului vor fi prezente 4 echi
pe i Bulgaria. România $i Iugo
slavia, cu două formații.

Selecționata României a depla
sat la această ediție 11 jucătoare i 
Ileana Gugiu (Rapid București). 
Angelica Ti ta. Clara Szabo, Suza- 
na Szabados-Pîrșu (Politehnica 
București). Stefania Giurea, Dia
na Mihalik, Liliana Radulescu 
(I.E.F.S. București). Rodica Goian

(Universitatea Timișoara), Doina 
Prăzaru (Universitatea Cluj-Na- 
poca). Mariana Andrcescu și Ma
ria Simionescu (Voința București). 
Echipa este însoțită de antrenorii 
Ioan Nicoiau, Nicolae Martin și 
arbitrul internațional Mihai Aldea.

în prima zi a turneului sînt 
programate meciurile Iugoslavia 
A — Iugoslavia B și România — 
Bulgaria. Programul în continua
re i sîmbătă i Bulgaria — Iugo
slavii B și România — Iugoslavia 
A : duminică > Iugoslavia B — 
România si Bulgaria — Iugoslavia.

LA SKOPLJE:

CORNEL HODUȚ, LOCUL I
LA „GONGUL DE AUR“

In orașul iugoslav Skoplje s-au 
încheiat recent întrecerile turneu
lui internațional de box „Gongul 
de aur", organizat anual în loca
litate. La competiție au luat parte 
sportivi din Iugoslavia, Polonia, 
România și Turcia. Dintre pugiliș- 
tii români, conduși de către an
trenorul Luca Romano, cea mai 
bună comportare au avut-o Cornel 
Hoduț (Rapid), clasat pe primul 
loc la categoria ușoară. Constan
tin lucian (Metalul București), 
locul doi la „muscă" și Constantin

Nicolae (Rapid), locul doi la „mij
locie".

Cornel Hoduț, l-a întîlnit în 
finală pe pugilistul iugoslav Isla- 
movici, de care a dispus prin 
abandon în prima repriză. Men
ționăm că, în primele lor rela
tări. agențiile de presă nu l-au 
inclus pe boxerul român printre 
învingători.

MELBOURNE, 19 (Agerpres). <— 
In optimile de finală ale turneu
lui de tenis de la Sydney, jucăto
rul australian John Newcombe, 
favoritul principal al concursului, 
l-a eliminat în două seturi i 6—4, 
6—3 pe compatriotul său Colin 
Dibley. Alți doi favoriți au ter
minat învingători i tenismanul so
vietic Aleksandr Metreveli l-a în
trecut cu 6—4, 1—6, 6—3 pe Ma- 
chette (S.U.A.), iar australianul 
Ken Eosewall a dispus cu 6—4, 
4—6, 6—2 de americanul Reid. 
Celelalte partide, disputate între 
iacăfori australieni, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : A- 
lexander — Ruffels 7—5, 6—4 ; 
Crealy — Carter 6—2, 3—6, 6—2 : 
Ball — James 6—0, 6—7, 6—2 ; 
Dent — Masters 6—4. 6—1.

Rezultate înregistrate în proba 
de simplu femei > Evonne Gooia- 
gong (Australia) — Sally Greer 
(S.U.A.) 6—1, 6—2 : Olga Morozova 
(U.R.S.S.) — lauric Bowrey (Au
stralia) 6—4, 4—6. 6—2 ; Kazuko 
Sawamatsu (Japonia) — Sue Bar
ker (Anglia) 6—2, 2—6, 6—2 :
Kerry Melville (Australia) — Jan- 
ne Dimond (Australia) 6—3. 6—3.

■Ar
NEW YORK, 19 (Agerpres). — 

Competiția de tenis pe echipe 
(jucători pînă la 18 ani) dotată 
ca „Cupa Sunshine" a continuat 
la Miami Beach cu sferturile de 
finală. Echipa Chile, care in turul 
anterior a eliminat formația Ita
liei, a întrecut cu 2—1 selecționa
ta Argentinei, iar Cehoslovacia a 
dispus cu același scor (2—1) de 
echipa Braziliei.

în Cehoslova
cia, aeromodelis- 
mul are o înde
lungată tradiție. 
Performanțele in
terne ș» interna
ționale se zămis
lesc astăzi îndeo
sebi in cercurile 
existente la Case
le pionierilor și 
tineretului, unde, 
sub conducerea u- 
nor cadre califi
cate, numeroși ti
neri deprind tai
nele construcției 
de modele, înce- 
pînd cu cele mai 
simple și termi- 
nind cu cele pen
tru concursuri. 
Fotografia alătu
rată redă mo
mentul primului 
start al unui mo
del construit de 
tinerii de la Casa 
pionierilor din 
Brno.

R P. BULGARIA:

„SĂRBĂTOAREA LUPTELOR"

POLOIȘTII ROMÂNI 
INVITAT! LA BUDAPESTA

Apreciind frumosul rezultat obtinut 
de echipa Dinamo .București (locul 
III) In cea de a Xll-a ediție a Cupei 
campionilor europeni la polo, fede
rația de specialitate din Ungaria a 
invitat reprezentativa tării noastre 
la un mare turneu Internațional pro
gramat, in bazinul acoperit din insula 
Margareta. Intre 28 februarie și 2 
martie 1975.

Cu acest prilej selecționata Româ
niei va intitni cele mai puternice 
echipe din lume, formațiile Ungariei, 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei, cla
sate tn această ordine pe primele 
trei locuri la ultimele ediții ale Cam
pionatului mondial (Belgrad 1973) șl 
Campionatului european (Vlena 1974).

TURUL CICLIST AL
CHARLEROI

PARIS, 19 (Agerpres). — Cea 
de-a 62-a ediție a Turului ciclist 
al Ffanței, care va avea loc anul 
viitor, va măsura aproximativ 
4 000 km., împărțit în 22 de etape. 
Startul se va da la 26 iunie, din 
orașul belgian Charleroi, unde va 
avea loc o etapă-prolog contra- 
cronometru individual pe distanța 
de 6 km. Cea mai lungă etapă a 
turului va măsura 261 km (etapa 
a 17-a). iar cea mai scurtă 20 
km (etapa a 6-a, contracronome- 
tru individual, Merlin — Vendek). 
în programul Turului sînt prevă
zute două zile de odihnă (6 iulie 
la Auch și 12 iulie la Nisa). Tu
rul se va încheia la 20 iulie, o 
dată cu desfășurarea etapei a 22-a

FRANȚEI ÎNCEPE LA...
(Belgia)
care va avea loc la Paris (cir
cuit) pe Champs Elysee.

Organizatorii competiției au sta
bilit ca pentru alcătuirea rapidă 
și exactă a clasamentelor să uti
lizeze două computere, care vor 
fi transportate pe camioane spe
ciale.

Recent, Ia Sofia, după o între
rupere de 14 ani, a fost reluată 
frumoasa tradiție a organizării 
„Sărbătorii luptelor", în cadrul 
căreia se întrec luptătorii asocia
țiilor sportive din capitala țării. 
Pe cele 4 saltele din sala „Uni
versiada" și-au măsurat forțele 
peste 500 de sportivi de toate 
vîrstele : pionieri, juniori mici și 
mari, seniori. înainte de începe
rea întrecerilor. în fața spectato
rilor, care au umplut pînă la re
fuz tribunele impunătoarei săli, 
au defilat cei mai buni luptători 
bulgari ai celor trei decenii de 
viață liberă. In rîndurile lor au 
putut fi văzuți primul campion 
olimpic bulgar. Nikola Stancev,

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI PRAGA“ LA ÎNOT

TURNEELE DIVIZIEI A
DE VOLEI

(Urmare din pag. I)

acționînd mai legat Farul a ob
tinut, în fața Medicine!, o victo
rie meritată, la capătul unei 
dispute destul de echilibrată. în 
care decisivă a fost eîstigarea 
celui de al treilea set. Vicecam- 
pioana țării. Dinamo, s-a Impus 
conform așteptărilor în partida eu 
Universitatea Craiova, iar Ranid 
a primit o replică destul de vi
guroasă din partea formației 
C.S.M. Sibiu.

PROGRAMUL DE AZI : de la 
ora 8,30: Dinamo — Soartac, 
C.S.U Galati — „U* Timisoara. 
Ranid — _U“ Craiova : de ia ora 
15.30 : Medicina — C.S.M. S’hlu. 
Constructorul — Farul. Penicilina 
— I.E.F.S

MASCULIN
GALAȚI, 19 (prin telefon). — 

Meciul inaugural al celui de-a) 
doilea turneu masculin a opus 
formațiile Petrolul si Dinamo. 
Fără să se întrebuințeze prea 
mult, dinamovistil au tranșat 
victoria în favoarea lor în numai 
45 de minute. Au condus i S. Po
pescu si CI. Nisîor.

Avînd în veteranul Bînda un 
excelent distribuitor de mingi, cu 
care si-a dus in valoare trăgăto
rii, „U“ CIui-Napoca a reușit pri
ma victorie tn acest campionat, 
în fața echipei I.E.F.S. Suneriori- 
tatea sa a fost evidentă în fie
care din cele 3 seturi. Surprinză
toare evoluția studenților bueu- 
reștenî care. De lfneă numeroase 
greșeli tehnico-tncHce. au dat do
vadă șl de o totală linsă de Inte
res. Arbitri t I. Niculescu și S. 
Pooescu.

Fără să se ridice la un nivel 
tehnic deosebit, cea de-a treia 
partidă a zilei. „U“ Craiova — 
Rapid, a plăcut datorită risipei 
de energie oe carp au fărut-o ju

cătorii ambelor echipe, precum și 
senzaționalelor răsturnări de scor, 
tn final au cîștigat craiovenii, 
care au speculat momentele de 
relaxare ale bucureștenilor.

Programul după-amiezii a în
ceput cu o partidă de slab nivel 
tehnic. C.S.M. Suceava — C.S U. 
Galați, cîștigată de gălățeni nu 
fără emoții. Foarte disputată a

PRAGA, 19 (Agerpres). — în 
ziua a doua a concursului de 
înot dotat cu „Marele Premiu al 
orașului Praga", proba de 200 m 
spate a fost cîștigată de Lietzmann 
(R. D Germană) în 2:13,6. Cu 
timpul de 2:16,5, înotătorul român 
Adrian Horvat s-a clasat pe locul 
trei. Cunoscuta recordmană Ulrike 
Richter (R. D. Germană) a termi
nat învingătoare în două probe • 
100 m spate, în 1:07,5 și 200 m 
mixt în 2:30,0. Alte rezultate t 
masculin i 200 m liber i Krilov 
(U.R.S.S.) 1:59,0 : 200 m fluture î 
Evtușenko (U.R.S.S.) — 2:08,0 ;
200 m bras i Pesl (Cehoslovacia) — 
2:33.0 (nou record națioral) ; 
400 tn mixt • Lietzmann (R. D. 
Germană) 4:47,4; feminini 100 m 
liber i Franke (R. D. Germană) — 
1:00.5: 100 m fluture: Meezon

(U.R.S.S.) — 1:05,7; 400 m liber 
— Franke (R. D. Germană) — 
4:30,5.

TINERII FOTBALIȘTI ENGLEZI 

ÎNVINGĂTOR) LA ABERDEEN
GLASGOW, 19 (Agerpres). — 

La Aberdeen s-a disputat întîl- 
nirca internațională de fotbal din
tre selecționatele de tineret (ju
cători sub 23 de ani) ale Scoției 
și Angliei. Fotbaliștii englezi au 
terminat învingători cu scorul de 
3—0

primul campion mondial — Petko 
Sirakov, luptătorul care a cîștigat 
două medalii de aur la Jocurile 
Olimpice — Boian Radev. alături 
de Petar Kirov și Aleksandar To- 
mov, de trei ori campioni mon
diali

In legătură cu desfășurarea 
„Sărbătorii luptelor11 s-a relevat 
că acest sport continuă sâ cunoas
că o popularitate crescîndă în rîn
durile tineretului sofiot. Azi. nu 
mai puțin de 4 500 de tineri din 
capitala Bulgariei practică lupte
le. In vederea îmbunătățirii bazei 
materiale se prevede ca în cinci
nalul viitor să se construiască la 
Sofia un mare complex pentru 
lupte, dotat cu mai multe săli si 
anexe, care să fie utilizat atit 
pentru pregătire, cit și pentru 
concursuri. ț

în martie 1975 
CASSIUS CLAY 

ÎȘI VA APĂRA TITLUL ?
NEW YORK 19 (Agerpres) - Ma

nagerul Chris Dundee a declarat că 
intenționează să organizeze la Mia
mi, în martie 1975, meciul de box 
pentru titlul mondial al „greilor* 
dintre deținătorul centurii, Cassius 
Clay, și Ro. Lyle. în caz că nu va 
cădea de acord cu Ro Lyle *;.upra 
condițiilor întîlnirii. atunci se va or
ganiza un meci oficial între Clay și 
englezul Joe Bugner, campionul Eu
ropei.

Pe de altă parte, managerii ameri
cani studiază posibilitatea organiză
rii unei întUnlri între fostul campion 
mondial George Foreman (SUA) «d 
argentinianul Oscar Bonavena. întîl
nirea aceasta ar urma să aibă loc 
în primăvară, la New York

REZULTATE TEHNICE

FEMININ : Penicilina lași 
— Spanac 3—o (5. 2, 4), con
structorul — C.S.U. Galați S—2 
(—10, 16. 11, —10, 7), I.E.F.S. — 
„U" Timișoara S—0 (8. 1, 9), 
Farul Constanta — Medicina 
3—1 (7, —9, 14, 4), Universita
tea Craiova — Dinamo 0—3 
(—11, —9, —12). C.S.M. Sibiu — 
Rapid 2—3 C—11. 9, —10, 4, —3).

MASCULIN: Dinamo — Petro
lul Ploiești 3—0 (4, 0. 8),
„U- CluJ-Napoca — I.E.F.S 
3—0 (10, 5, 5). „U" Craiova — 
Rapid 3—2 (—9. 14, 12, —9, 14). 
C.S.M. Suceava — C.S.U. Ga
lați 0—3 (—10. —7. —12), Viito
rul Bacău — Explorări B. Ma
re t—3 (—9. —14. 11. —4). Poli
tehnica Timișoara — Steaua 
1—3 (10, —2. —3, —5).

fost în schimb Întîlnirea urmă
toare. cea dintre Viitorul Bacău și 
Explorări B. Mare, în care lotul 
mai valoros al băimăreniior a de
cis pînă la urmă victoria în fa
voarea lor.

PROGRAMUL DE AZI : de la 
ora 8,30: „U“ Clui-Narioca —
C.S.M. Suceava. C.S.U. Galați — 
Petrolul. Explorări — „U“ Cra
iova : de la ora 15.30 : I.E.F.S. — 
Rapid. Dinamo — Politehnica. 
Steaua — Viitorul.

Telemac SIRIOPOL
coresp. județean

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX *
Concursul de schi de Ia Madonna di 
Campiglio s-a încheiat cu proba mas
culină de slalom uriaș, în care vic
toria a revenit sportivului italian 
Piero Gros. Pe locurile următoare 
s-au clasat americanul Greg Jones
— 3:06,03, italianul Tino Pietrogio- 
vanna — 3:06.68 și austriacul Franz 
Klammer — 3:06.75. Tn urma acestor 
rezultate, situația în clasamentele 
generale ale „Cunei Mondiale* la 
masculin se prezintă astfel : indivi
dual : 1. Fran2 Klammer (Austria)
— 69 p; 2. Piero Gros (Italia* - 50 p; 
3. Ingemar Stenmark (Suedia) — 43 
p; De echioe- 1. Austria — 319 o: 2. 
rtalia — 138 p: 3. R.F. Germania — 
100 p; 4. Franța — 84 p etc.

La Dusseldorf, în sferturile de finală 
ale Cunei campionilor europeni la 
tenis de masă, echipa Viesnik Za
greb a întrecut eu 5—1 formația to- 
cală P S.V. Borussia. Din echipa 
oaspeților s-a evidențiat cunoscutul 
tucător Anton StiDancici. care 1-a 
învins cu 2—0 (21—19. 21—10) ne Leiss 
și cu 2—0 (21—8. 21—9) pe NoHen. în 
urma acestei victorii, formația iugo
slavă s-a calificat pentru semifinalele 
competiției.

Jucătorul de tenis Guillermo Viîas, 
automobilistul Carlos Reulemann și 
boxerul Carlos Monzon au fost de
semnați ee! mal buni soortîvi din 
Argentina oe anul 1974. tn urma an
chetei efectuate de revista de spe
cialitate „El Grafico".

Cea de-a treia probă din cadrul 
concursului de călărie de la Bruxel
les a fost dominată de sportivii ita
lieni. clasați pe primele două locuri

A cîștigat Raimondo d'lnzeo („Bel
levue”), secundat de Graziano Man- 
cinelli (..Oiseau“). Pe locul 3 s-a 
situat călărețul vest-german Hartwig 
Steenken („Erie").

în cel de-al doilea lor joc în 
cadrul competiției dotată cu 
„Trofeul ziarului Izvestia*4, e- 
chipele de hochei pe gheață 
ale U.R.S.S. șl Cehoslovaciei 
au terminat la egalitate 3—3 
(3—1, 0—2, 1—0).

Congresul federației Internaționale de 
călărie a stabilit calendarul pe anul 
1975. Campionatele europene de ob
stacole vor avea loc în luna august 
la Munchen, tar concursul complet, 
tot în R. F. Germania, în orașul 
Muhlheîm. Campionatul continental 
de dresaj este programat Ia Kiev, 
între 6 și 10 august. Alte concursuri 
importante sînt programate la Ge
neva (aprilie), Barcelona (iunie). 
Londra (iulie). Dublin (august), Li
sabona (septembrie). Washington 
(noiembrie).

Tn runda a 11-a a campionatului fe
minin de șah al iugoslaviei, care se 
desfășoară Ia Belgrad Pihailici a în
vins-o pe Rasaiski. Konarkowska pe 
Velevska, Iar Kalchbrenner pe Mi- 
hailovici Lidera clasamentului. Jo- 
vanoviei, a remizat cu Bukici. în 
clasament continuă să conducă Jova- 
novici cu 8V3 (1) urmată de Pihailici 
— 7l/j p (2).

La Brno s-a desfășurat întîlnirea 
amicală de gimnastică dintre selec

ționatele masculine ale orașelor Brno 
și Voronej. Gimnaștii sovietici au 
repurtat victoria cu 164.75 — 163,10 p.

Comitetul director al Federației inter
naționale de schi, întrunit la Gene
va, a acceptat modificările aduse de 
C.I.O., regulii 26. privind admiterea 
sportivilor la J.O. Federația Interna
țională de schi a confirmat că înțe
lege să respecte spiritul olimpic, a- 
cordînd o compensație schiorilor a- 
matori. fără ca aceasta să fie confun
dată cu o retribuție a performanțe
lor realizate. Totodată, a fost adop
tată decizia cu privire la suprimarea 
antrenamentului non-stop în proba 
de coborîre sl a fost aprobat regu
lamentul probelor paralele la slalom.

După cum s-a anunțat, cea de-a 19-a edi
ție a campionatului eurooean masculin 
de baschet (cateaoria A) se va desfă
șura. între 7 șl 15 iunie. In Juooslovîa. 
Dintre cele opt echipe calificate din 
oficiu, șase formații au fost repartizate 
în cele, . trei grupe preliminare, duoâ 
cum urmează aruoa I (meciurile se 
vor disputa la .Karlovac): U.R.S S și 
Cehoslovacia : grupa o ll-o (la Rițelca): 
Soania si Bulgaria ; grupa a lll-a (la 
Split): Iugoslavia și Italia. Echipele 
Israelului și Turciei, cărora li se vor 
adăuqo primele oatru clasate In cam
pionatul eurooean (cateaoria B), vor fi 
reoartizate ulterior !n cele trei grupe 
preliminare.

Pentru a doua oară consecutiv titlul de 
campion al S.U.A. la automobilism fciasa 
..Grand Tourîsme*) a revenit o'lotului 
Peter Greaa. cari o concurat oe o ma
șina ..Porsche Carrero*
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