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In ziua de 21 mai 1975 a avut 
loc sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, șe
dința comună a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

La ședință au luat parte ca in
vitați șefi ai unor instituții cen
trale, activiști de partid și de stat.

In cadrul ședinței, a fost luată 
în dezbatere informarea guvernu
lui asupra analizei pe bază de 
bilanț a rezultatelor economico- 
financiare pe anul 1974.

Comitetul Politic Executiv. Bi
roul Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliul de Miniștri au 
apreciat că dezvoltarea 
rală a României in 1974 
terizat prin realizarea 
muri înalte de creștere, 
rirea potențialului productiv și a- 
dincirea procesului de moderni
zare a structurii economiei națio
nale. prin îmbunătățirea reparti
zării teritoriale a forțelor de pro
ducție. prin intensificarea și di
versificarea schimburilor economice 
cu străinătatea. Pe baza acestor re
zultate s-a asigurat sporirea con
tinuă a veniturilor oamenilor mun
cii, re ilizindu-se în unele sectoare 
creșteri peste nivelurile prevăzute 
în planul cincinal.

S-a apreciat ca pozitiv faptul că 
în 1974 și primul trimestru al a- 
i’estui an s-a asigurat stabilitatea 
prețurilor, o circulație bănească să
nătoasă, intărindu-se astfel moneda 
noastră națională.

Comitetul Politic Executiv a pus 
în fața guvernului, a ministerelor, 
centralelor industriale, a tuturor 
unităților productive, sarcina de a 
acționa energic pentru înlăturarea 
neajunsurilor care s-au manifestat 
in activitatea economieo-financiară 
in anul 1974 și în primul trimestru 
al acestui an. Se impune să se 
realizeze în bune condițiuni 
lumul de investiții 
în funcțiune a noilor 
nomice, pentru a se 
plinirea planului de producție ne
cesară atit economiei naționale cit 
și exportului. Guvernul să apliee 
cu mai multă fermitate măsurile

multilate- 
s-a earac- 
unor rit- 
prin spo-

vo-
și de puneri 
obiective eco- 
asfgura înde-

stabilite de conducerea partidului 
privind optimizarea aprovizionării 
tehnico-matcriale, îndeosebi a șan
tierelor de construcții. De aseme
nea. guvernul să acționeze pentru 
realizarea eu prioritate a produc
ției destinate exportului și pentru 
reducerea la strictul necesar a im
porturilor. Este necesar ea fiecare 
unitate din industrie, agricultură, 
transporturi și alte sectoare să ia 
măsuri pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, să 
se încadreze in nivelul planificat 
al cheltuielilor materiale, să se li
chideze imobilizările de stocuri de 
produeție și de utilaje in vederea 
evitării tuturor cheltuielilor neeeo- 
nomicoasc.

Comitetul Politic Executiv. Bi
roul Permanent al Consiliului Su
prem ăl Dezvoltării Economice si 
Sociale și Consiliul de Miniștri 
subliniază și cu acest prilej că în
făptuirea planului de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1975 in 
toate domeniile și la toti indica
torii. diminuarea cheltuielilor ma
teriale șl creșterea eficienței eco
nomice generale, sporirea — pe 
această bază — a venitului națio
nal, reprezintă calea de ridicare 
neîncetată a nivelului de trai 
terial și spiritual al întregului 
tru popor.

Comitetul Politie Executiv,
roul Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliul de Miniștri au 
dezbătut apoi 
național unic 
nomico-socială 
liste România 
intervalul 1976—1980, precum și ai 
bugetului de stat pe aceleași pe
rioade. Proiectele planului cinci
nal 1976—1,80 și bugetul au avut 
Ia bază orientările și sarcinile sta
bilite de Congresul at XI-Iea al 
Partidului Comunist Român — in 
Programul partidului, in Directi
vele cu privire Ia planul cincinal 
1976—1980 și in Raportul prezentai 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului — 
fiind discutate in prealabil m sec
țiunile Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale. Propu
nerile din pianul cincinal 1976— 
1980 asigură continuarea în ritm

mă
nos-

ni-

proiectele Planului 
de dezvoltare eco- 
a Republicii Socia- 
pe anul 1976 și in

(Continuare în pag. a 4-a}
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Imagine din primul derby al turneului Iugoslavia 
care......................olandezul Van Zeeland (nr. 4) are o poziție 

va fi blocat de Belamarici (alb)

— Olanda (4—1) in 
bună, dar .șutul său

Turneul international de polo

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI9

PREOCUPĂRI
SPORTIVE ÎN
ACTIVITATEA
PIONIEREASCA

Principalul obiectiv
al anului

99 Asaltul Carpaților<<
Sub egida

NEÎNVINSE DUPĂ PRIMELE RUNDE
Tradiționalul turneu internațio

nal de polo dotat cu „Cupa ora
șului București** a fost inaugurat 
marți după amiază, la bazinul Di
namo, prin trei meciuri încheiate 
cu victoria echipelor favorite, la 
scoruri categorice. Iată rezultatele 
și unele amănunte :

fost arbitrată bine de A. Angella 
(Franța).

ROMANIA — R. S. S. UCRAI
NEANA 9—3 (2—0, 1—1, 4—2. 2—0). 
Poloiștii români au manifestat de 
la început o vervă deosebită și <> 
mare poftă de goluri. I. Slavei și 
Popescu au inaugurat seria de 
nouă goluri, dintre care Ic vom re
marca pe cele marcate de Zam- 
firescu (șut surprinzător de la 7 
m), Popescu (la capătul unui con
traatac in care a sprintat din pro
pria jumătate de bazin). Rus (șut 
cu ricoșeu la suprafața apei) și 
Novac (a fructificat o intercepție 
realizată de Olac). Celelalte punc
te ale reprezentativei țării noas
tre au fost înscrise de Răducanu, 
Nastasiu și Novac. Selecționata 
R. S. S. Ucrainene a fost surprinsă 
de vioiciunea atacurilor formației 
române și nu a izbutit să străpun
gă decit de trei ori defensiva po- 
loiștilor noștri, prin Sergheev de 
două ori (1 gol din 4 m) și Voi- 
tovie. în general, deși scorul a e- 
voluat intr-un singur sens, Între
cerea a fost atrăgătoare datorită 
ritmului rapid al acțiunilor ofensi
ve și frecvenței ridicate a șutu
rilor la cele două porți. Partida a

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
9—5 (3—1, 2—1, 3—2. 1—1). La
5—1. se părea că redutabilii po- 
loiști iugoslavi vor Înregistra un 
scor record. Dar. o ușoară relaxare 
intervenită in rîndul acestora și 
un plus de ambiție din partea 
sportivilor bulgari au dus la o e- 
ehilibrare a jocului. Drept urmare, 
cele două echipe au marcat pînă 
la sfirșit un număr egal de goluri: 
4. Realizatori : Rădici 3, Belama- 
rici. Stamenici, Bonaciei. Franjko- 
vici. Antunovici. Loz ic a pentru 
Iugoslavia, respectiv Tomov 2. 
Konstantinov, Popov și 
A arbitrat bine A. Tsantas 
cia).

Tomov 
i Brankov.

(Grc-

(JU-
4—1).
niște

OLANDA — ROMANIA 
NIORI) 8—1 (2—11, 0—«, 2—0, 
Mult prea ..cruzi** pentru 
adversari atit de experimentați 
cum sînt jucătorii olandezi, junio
rii români au cedat la scor. Au 
înscris : Ștroboer 3, Toonen 2. Ke
rnan 2. Hoedeiman pentru Olanda, 
respectiv Hie. A arbitrat bine A. 
Fuchs (Belgia).

O. STANCULESCU

Consiliului National 
al Organizației Pionierilor, recent, 
a avut loc în Capitală o intilnire 
de lucru cu participarea instruc
torilor județeni și din municipiul 
București, cu problemele sportive, 
turistice și de pregătire a pionie
rilor pentru apărarea patriei.

Printre obiectivele afkite pe or
dinea de zi a intilnirii au figurat: 
conlucrarea dintre toți factorii cu 
atribuții pentru îndeplinirea obiec
tivelor desprinse din documentele 
recentei Conferințe pe țară a miș
cării sportive și imleoscbi din Me
sajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la acest important eveni
ment ; un larg schimb de expe
riență privind amenajarea și fo
losirea poligoanelor multifuncțio
nale pentru activitățile sportiv- 
aplicative ; analiza stadiului de 
desfășurare a celei mai importan
te acțiuni aflată in prezent în 
preocupările sportive ale organi
zațiilor de 
Carpaților** ; 
patriotice „Marșul Victoriei".

In cuvintul lor. participanta la 
lucrări s-au referit pe larg la 
unele inițiative și măsuri organi
zatorice 
clanșării 
ților" în 
practic, 
noastră, 
cipalele 
Carpaților" le vor constitui mar
carea traseelor turistice, amena
jarea de refugii și cabane alpine, 
măsuri de educare a turiștilor 
pentru prevenirea accidentelor, 
protejarea monumentelor naturii, 
plantarea de puieți, amenajarea 
de izvoare ș.a. Pentru zonele de 
deal și de șes, caracteristică va 
fi acțiunea de recenzare și între
ținere a obiectivelor turistice 
existente, protecția păsărilor rare 
și unele studii din domeniul flo
rei specifice diferitelor zone și 
județe, măsuri privind protecția 
mediului ambiant și de combate-

Tiberiu STAMA 
Viorel TONCEANU '

pionieri — „Asaltul 
dezbaterea acțiunii

legate de pregătirea de- 
acțiunii „Asaltul Carpa- 
care vor fi angrenați, 

toți pionierii din patria 
In zonele montane, prin- 

obicctivc din „Asaltul

DE CE ÎNTÎRZ1E LUCRĂRILE DE REAMENAJARE
DE LA CENTRUL DE PREGĂTIRE OLIMPICĂ

PENTRU ÎNOT, POLO ȘI GIMNASTICA?
Complexul sportiv din preajma 

Arcului de Triumf din Capitală, 
cunoscut bucureștenilor sub ve
chiul nume de ..Ștrandul Tineretu
lui", este unul din principalele cen
tre de pregătire afectate sportivilor 
din loturile olimpice de înot, polo, 
sărituri în apă. gimnastică și pen
tatlon. Totodată, în timpu’ verii, 
cele 14 terenuri de tenis din in
cinta complexului sînt destinate a 
găzdui pregătirile celor mai valo
roși jucători, componenții loturilor 
naționale de juniori și tineret.

Ne-am fi așteptat, deci, ca în 
aceste zile care anunță sosirea ve
rii. să găsim la lucru, aici, la 
„CENTRUL DE PREGĂTIRE O- 
LIMPICA" al C.N.E.F.S., echipa 
națională de polo, pe cei mai buni 
,gimnaști și înotători, pe săritorii 
și tenismanii din loturile repre
zentative.

Polivalenta acestei bazo, bine 
utilată pentru pregătirea de înal
ta performanță, ne îndreptățea spe-

găsirii unui subiect de 
de actualitate, 
păcate, n-am întilnit

re-ranța 
portaj

Din , 
ceea ce așteptam ; nici nu s-ar fi 
putut altfel, pentru că, la această 
oră, baza de la Tineretului conti
nuă să fie... un adevărat șantier.

In luna aprilie (de ce așa tîr- 
ziu ?) au început lucrările de în
locuire a sistemului de încălzire a 
apei la bazinele de înot și sărituri. 
Vechea instalație, care nu mai co
respundea actualelor cerințe, a fost 
înlocuită cu o minicentrală moder
nă, care va asigura încălzirea pis
cinelor rapid, oferind în același 
timp apei o temperatură constan
tă în funcție de necesități. Inițial 
a fost prevăzut ca deschiderea ba
zei să aibă loc la data de 1 mai. 
Cauze obiective și subiective i-au 
împiedicat însă pe constructori să 
încheie lucrarea la data contrac
tuală.

Am primit asigurări — și ne-am 
convins intr-un scurt „tur" al corn-.

aici

plexului, că se fac eforturi serioa
se în acest sens — că in prima zi 
a lui iunie, sportivi vizați să ne 
reprezinte la Jocurile Olimpice de 
la Montreal (|?76) și Moscova 
(1980). vor putea beneficia de con
dițiile superioare de pregătire pe 
care le oferă baza olimpică de la 
Șosea, o bază cu vechi și frumoase 
tradiții în pregătirea lotului nostru 
de polo, care a obținut, de-a lun
gul anilor, apreciabile succese.

Pentru ca promisiunile făcute să 
devină realitate, iar în primele zile 
ale lunii iunie să ne putem reali
za reportajul propus, este de dorit 
ca direcțiunea Centrului să urmă
rească îndeaproape ritmul lucrări
lor de finisare, pentru a contri
bui efectiv la redarea piscinelor și 
terenurilor din incintă, .sportivilor 
fruntași angajați in Competiții do 
marc amploare.

Adrian VASIUU

(Continuare in pag. 2-3)

LUCREȚIA STAN Șl MARIA NECȘE

IN C. E. DE TENIS DE MASĂ TĂCUT

(Continuare in pag. 2-3)

După medalia de argint cucerită in întrecerea echipe, Lucreția 
Stan (in stingă) și Mvria'Necșo au devenit campioane europene la 
tenis de masă tăcut in probat de dublu femei. Ambele sportive au 
obținut medalii in probă de simplu. Citiți amănunte in pag. a 4-a

CAMPIOANE EUROPENE LA DUBLU!



SPART ACHIADA DE VARA
In premieră, la Poiana Brașov LA ÎNCHEIEREA tMFKECERILOR DI

A ȘCOLILOR MILITARE
COUSUl Dl PRIMĂVAIIA AL AIIITIKII! SINIIIIII

Poiana Brașov, din

ARE ÎNCĂ MULTE

DE OFIȚERI ACTIVI
Sibiul și frumoasele sale îm

prejurimi au găzduit anul acesta, 
intre 8 și 14 mai, ediția a treia 
a spartachiadei de vară a școlilor 
militare de ofițeri activi. întrece
re sportivă cu un larg caracter 
de masă, a cărei organizare se 
înscrie pe linia Hotăririlor Plena
rei C.C. al P.C.R. privind dezvol
tarea educației fizice și sportului 
și a recentei Conferințe pe țară a 
mișcării sportive, a 
fazele de început, 
școlilor militare de 
care și-au disputat 
probe cu caracter 
tar, la atletism și gimnastică, pre
cum și în jocuri de handbal, vo
lei și baschet.

Viguroasă afirmare a calităților 
fizice cultivate in școlile viitoare
lor cadre active ale armatei, în
trecerea de la Sibiu, autentică fi
nală pe țară intre loturile repre- 
zentind toate școlile militare de 
ofițeri activi, a constituit o va
loroasă propagandă a sportului de 
masă, un succes al sportivității.

Finala a opus următoarele lo
turi : Bucegi, Cerna, Cibinul, Ie
zerul, Măcin, Parîngul și Rodna.

Probele s-au desfășurat pe ba
zele sportive din oraș, bucurîndu-se 
de o participare masivă din par
tea spectatorilor localnici.

La capătul unei săptămîni de în
treceri dîrz disputate, dar în de
plin spirit de sportivitate, la a 
căror reușită și-a adus contribuția 
și lotul dfe arbitri din care nu 
au lipsit nici „internaționali**, cu

antrenat, din 
pe toți elevii 
ofițeri activi, 
întiietatea în 
aplicativ-mili-

noaștem rezultatele finale — unele 
noi recorduri ale Spartachiadei — 
și clasamentele pe echipe :

Triatlon militar pe echipe — Ci
binul 650 puncte, Rodna 645 puncte, 
Parîngul 610 
100 m plat a 
levul caporal 
lotul Bucegi, 
al spartachiadei) ;
au mai fost obținute la proba de 
800 m plat, care a revenit elevu
lui sergent Străchinescu Nicolae, 
din lotul Cibinul, cu 2'01 "8, la șta
fetă 4 X 100 m (lotul Cibinul) și 
400 m (lotul Măcin), la săritura 
în lungime cîștigată de elevul Mi- 
hăilescu Gheorghe cu 6,54 m și la 
aruncarea greutății, probă ce a 
revenit elevului caporal Lungu Da
mian, din lotul Paringul, cu 
10,86 m.

Pe echipe, la atletism, 
mentul 
puncte, 
gul 28 
revenit 
militară 
gimnastică 
La jocuri 
nul, Măcin ; handbal : Cibinul, 
Măcin, Rodna și baschet : Măcin, 
Iezerul, Bucegi.

In urma clasamentului general, 
locul întîi și cupa spartachiadei a 
revenit Cibinului care, ciștigind a 
treia oară consecutiv această în
trecere, a intrat definitiv în po
sesia cupei.

puncte ; proba de 
fost cîștigată de e- 
Nica Gheorghe, din 
cu 11'1 (nou record 

noi recorduri

clasa- 
este următorul : Măcin 70 
Cibinul 61 puncte, Parîn- 

puncte. Celelalte probe au 
echipelor, astfel : Patrulă 
: Rodna, Cibinul, Măcin ; 

Rodna, Măcin, Cibinul. 
volei — Bucegi, Cibi- 

Măcin ; handbal :

Lt. major Victor NÂSTĂSESCU

Stadionul din 
vecinătatea Telefericului, gazdă a nu
meroase competiții importante a fost 
complet reamenajat anul trecut cu o 
pistă modernă din material sinte
tic. La sfîrșitul acestei săptămîni sta
dionul din Poiana (ar fi cazul să i 
se atribuie și un nume !) va fi inau
gurat oficial cu prilejul unei mari 
competiții : concursul republican de 
primăvară al seniorilor.

La startul acestei tradiționale com
petiții a atletismului nostru vor fi 
prezenți majoritatea atleților frun
tași ai țării, între care toți compo- 
nenții lotului nostru olimpic. Toc
mai de aceea, avînd în vedere parti
cipările anunțate și condițiile exce
lente de concurs care au fost create 
în Poiana Brașov, întrecerile senio
rilor (nu vor lipsi însă și cei mai 
valoroși juniori sînt așteptate cu mult 
interes, mai 
țiile la care

pă, cea din Capitală, a competiției 
pe echipe — Cupa României.

întrecerile vor începe sîmbătă (ora 
14) și vor continua duminică (de la 
ora 9).

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA 
DE MARȘ

Duminică s-a încheiat
17-a ediție a Diviziilor A 
bal.

ales acum, după evolu
am asistat în prima eta-

Duminică dimineața, pe circuitul 
din str. Maior Coravu din Capitală, 
va avea loc o competiție internațio
nală de marș. La principala probă — 
cursa de 20 km — in afara celor 
mai buni sportivi români vor lua 
startul și o seric de mărșăluitori re
dutabili de peste hotare, 
cu campionul olimpic de 
chen, vest-germanul Bernd 
berg.

în frunte 
la Mun- 
Kannen-

PRINTRE CULOARE
șj duminică la Stuttgart*, 

va avea loc
• Sîmbătă . 

pe stadionul Neckar. 
meciul international de decatlon din
tre echipele R. F. Germania și Româ
nia. Pentru această competiție au 
fost selecționați următorii sportivi : 
Vasile Bogdan — recordmanul tă
rii. Mihai Nicolau, Gheorghe Lixan- 
dru, Gabor Bara și Dobre Savenco. 
Acesta este primul start al deca- 
tloniștilor în anul 1975. El precede cu 
două săptămîni triunghiularul tradi
țional Franța — Italia — 
care, în acest an, se va 
în Franța. Paralel cu concursul 
decatlon va avea loc și un meci 
echipelor feminine de pentatlon.

România 
desfășura 

de 
al

a-• Federația internațională de 
tletism a stabilit in afara standar- 
durilor de participare pentru J.O. din 
1976 și normele de calificare în con
cursul olimpic de la Montreal. Per
formantele de mal jos trebuie rea
lizate in cadrul întrecerilor olimpice 
in calificările celor 13 probe tehnice.

DINAMOVIȘTII AU POSIBILITĂȚI DE A URCA
PERFORMANȚELE LA COTE MAI ÎNALTE

Dezbateri fructuoase la plenara clubului bucureștean

Zilele trecute, la clubul Dinamo 
București a avut loc o plenară 
care a prilejuit o amplă dezbate
re a planului de dezvoltare a ac
tivității sportive de performanță 
pe perioada 1975—1980. Atît din 
raportul prezentat, cit și in discu
țiile care au urmat, s-a putut des
prinde angajamentul ferm al spor
tivilor, al tehnicienilor, al între
gului activ al clubului de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea integrală a importantelor 
sarcini reieșite din Mesajul adre
sat de tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU participanților Ia 
Conferința pe țară a mișcării spor
tive, precum și a obiectivelor sta
bilite de documentele marelui Fo
rum al sportivilor din acest an.

Raportul a subliniat că imediat 
după încheierea lucrărilor Confe
rinței pe țară a mișcării sportive, 
conducerea clubului și organizația 
de partid au acționat direct pen
tru a asigura însușirea temeinică 
de către sportivi, antrenori și ac
tiviști a ideilor și sarcinilor reie
șite din Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prezen- 
tind importanța deosebită a acestui 
document intr-o adunare generală 
de bilanț cu sportivii și personalul 
clubului, organizînd apoi studierea 
și dezbaterea sa la nivelul tuturor 
secțiilor. Cu acest prilej, o serie 
de sportivi fruntași, exprimîn- 
du-și deplina adeziune și hotări-

rea de a-și desfășura întreaga ac
tivitate in spiritul noilor sarcini, 
s-au angajat plenar de a contribui 
continuu la ridicarea nivelului va
loric al rezultatelor obținute pe 
plan internațional. Sportivi ca gim
nastul Dan Grecu, canoistul Ivan 
Patzaichin și caiacista Viorica Du
mitru, atleta Argentina Menis, 
handbalistul Cornel Penu, fotbalis
tul Mircea Lucescu și alți compo- 
nenți ai secțiilor de canotaj, box, 
lupte și volei au exprimat dorința 
vie de a realiza integral obiectivele 
propuse, de a mobiliza prin exem
plul lor personal și pe alți sportivi 
să se pregătească temeinic pentru 
a reprezenta cu cinste culorile 
sportive ale clubului și patriei.

In cadrul plenarei au fost sub
liniate, totodată, și o serie de 
cente rezultate internaționale 
unor sportivi dinamoviști care 
cinste sportului românesc. Au 
amintite, astfel, succesele Iui
Enache (lupte), Alina Gorcac și 
Dan Grecu (gimnastică), Ana Bu(u 
(tir), Vasile Selejan (ciclism), Ca- 
listrat Cuțov și Constantin Șiefano- 
vici (box), ca și contribuția unor 
handbaliști la cîștigarea titlului de 
campioană mondială universitară, 
sau a unor rugbyști la cucerirea 
titlului de campioană europeană.

Lucrările plenarei au scos in e- 
vidență și citcva direcții de acțiu
ne in perioada 1975—1980 : perfec
ționarea procesului de pregătire,

re
ale 
fac 

fost
Ion

(Urmare din pag 1)

re a poluării. Toate aceste mul-, 
tipie acțiuni, cu o largă valoare 
utilitar-socială vor fi realizate cu 
contribuția nemijlocită a consiliilor 
populare, se vor bucura de parti
ciparea largă a organizațiilor dc 
pionieri, sub directa îndrumare a 
unor comandamente județene 
care fac parte reprezentanți 
tuturor factorilor cu atribuții.

In cadrul acestei întilniri de 
cru, tovarășul general Jt. 
Dragnea, președintele 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, a subliniat, printre al
tele, faptul că există o rodnică 
colaborare între organizațiile spor
tive și cele pionierești pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
de o deosebită importanță trasa
te, prin Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, tuturor 
celor care se ocupă de formarea, 
educarea și creșterea prin mun
că și pentru munca a tinerei ge
nerații și pentru formarea prin 
exercițiu fizic și sport a unui ti
neret sănătos și puternic. Vorbito
rul a arătat, de asemenea, că din 
rîndurile pionierilor s-a ridicat o 
pleiadă de .sportivi de performan
ță, cel mai elocvent și mai rc-

clin 
ai

lu-
Marin

Consiliului

cent exemplu fiind cel al gimnas
tei Nadia Comăneci, multiplă me
daliată la campionatele europene.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Virgil Radu- 
lian. președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului educației și 
invățămintului, care a vorbit pe 
larg despre utilitatea intilnirii de 
lucru și a chemat pe toți activiș
tii din acest domeniu să militeze 
și mai consecvent pentru succesul 
mișcării sportive pionierești. Tot
odată, au fost scoase în relief sar
cinile ce stau in fața organizației, 
anul acesta, cînd va avea loc cea 
de-a IlI-a Conferință pe țară a 
celor mai tineri fii ai patriei — 
pionierii, prilej de bogat bilanț, 
dar și de cutezătoare proiecte dc 
viitor.

m,
2,16

tri-
m,

Bărbați : lungime — 7,80
piu — 16,30 m, înălțime - 
prăjină — 5,10 m, greutate — 19,40 m, 
disc 60.00 m, ciocan — 69,00 m,
suliță — 79,00 m ; femei : lungime — 
6,30 m, Înălțime — 1,80 m, greutate 
— 16,30 m. disc — 55,00 m, suliță — 
54.50 m. Exprimind creșterea nive
lului performanțelor în atletismul 
mondial, la majoritatea probelor nor
mele de calificare sint superioare ce
lor prevăzute pentru ediția trecută 
a J.O. de la Miir.chen.

• în zilele de 14 și 15 iunie, ca 
și în 1973, stadionul atenian Karaiska- 
kis va găzdui una din intilnirile pre
liminare din cadrul „Cupei Europei- 
Bruno Zauli" pentru echipele mas
culine. La startul acestei competiții 
va fi prezentă și reprezentativa 
României.

• La București, pe stadionul Repu
blicii (aflat în prezent în stadiul 
amenajării unei noi piste din mate- 

_ rial sintetic) se vor desfășura in 
zilele de 19—20 iulie întrecerile din 
cadrul 
ropel** 
cation

unei semifinale a ,,Cupei Eu- 
pentru probele combinate (de
și pentatlon).

• în
României* _
viște clasamentul general a fost ur
mătorul: 1. C.S.S. București 190.5 p. 
2. Dîmbovița 105,5 p, 3. Ilfov 67,5 p, 
4. Vrancea 55 p, 5. Ialomița 52,5 p, 
6. Vaslui 42 p.

cadrul zonei a V-a a ..Cupei 
?* care a avut loc la Tlrgo-

unui voluni și a unei 
de lucru corespunzătoare 
cerințe ale performan- 

plan mondial, intensifi-

realizarea 
intensități 
actualelor 
țelor pe 
carea muncii de îndrumare și con
trol la antrenamente și în compe
tiții, intensificarea muncii politico- 
educative.

Participind la discuții, mai mulți 
sportivi fruntași printre care Dan 
luga, Alina Goreac, Ion I’anteli- 
monescu și Anca Groza și-au luat 
angajamente ferme pentru îndepli
nirea integrală a obiectivelor le
gate de participarea la J. O. de la 
Montreal.

In cuvîntul său, tov. gcneral- 
maior Emil Mihuleae, din consi
liul de conducere ai clubului, care 
a condus lucrările plenarei, a sub
liniat că sportivii și tehnicienii di
namoviști vor trebui să dea dova
dă de o disciplină fermă, să de
pună o muncă responsabilă, com
petentă pentru a realiza integral 
obiectivele pentru J. O. „Reprezen
tanții clubului Dinamo — remarca 
vorbitorul — au resurse și mai mari 
pentru a depăși cifrele pe care și 
le-au propus, pentru a aduce ast
fel o contribuție și mai importantă 
la ridicarea continuă a prestigiului 
sportiv al României socialiste".

Adrian VASILIU

• Dinamovistul Marin Iordan care 
a întrecut sîmbătă, în trei ,,reprize" 
recordul țării la aruncarea greută
ții are acum, ca prim obiectiv, sta
bilirea unei performanțe superioare 
recordului deținut de el pe teren 
acoperit (18,09 m — 1975). Reamintim 
că ultimul său record în aer liber 
măsoară 18,05 m.

cea de a 
de hand- 

La capătul unui campionat- 
maraton (33 de etape !), victoriile 
au fost cucerite pe merit de echi
pele Universitatea Timișoara (fe
minin) și Steaua (masculin).

Campioanele își datorează suc
cesul unor loturi foarte valoroase, 
care concentrează numeroase ele
mente cu remarcabilă personalita
te : Steaua — 8 componenți ai 
echipei naționale, campioană a 
lumii, Universitatea Timișoara — 
6—7 jucătoare deseori selecționate 
in echipa națională. Meritul antre
norilor este acela de a fi creat 
ansambluri omogene, cu multiple 
posibilități de exprimare. Deși 
n-au adus noutăți, cele două echi
pe s-au dovedit stăpine pe reper
toriul tehnico-tactic cunoscut, bine 
pregătite fizic, capabile sâ-și susți- 
nă șansele in condiții diferite de 
joc (sală, aer liber, timp nefavo
rabil, acasă, în deplasare).

In ansamblu (asupra căruia își 
propune să discute acest material) 
ce se poate spune despre campio
natele de handbal recent înche
iate ?

In primul rînd, că ele au pri
lejuit o verificare multiplă și în
delungată a întregii părți superioa
re a edificiului handbalului nos
tru. Valorile (cele reale, verifica
te) și-au dovedit, in continuare, 
eficiența, au contribuit efectiv la 
realizarea unui nivel peste limita 
satisfăcătorului. Din păcate, tenta
tiva de a înălța ștacheta este sto
pată de existența în Divizia A a 
unui pluton prea mare de jucători 
și jucătoare cu posibilități limita
te. „Noul val" nu s-a impus preg
nant, fie pentru că el nu este, nici 
la nivelul actualei generații, un 
element semnificativ, fie pentru că 
antrenorii — angajați in cursa 
punctelor pentru clasament — n-au 
avut curajul să dea credit deplin 
schimbului de ștafetă.

Pentru cel care au urmărit etapă 
de etapă campionatele, răspunsul 
la întrebarea „care a fost nivelul 
tehnico-tactic" este clar : satisfăcă
tor. spre bun. De ce nu s-a ridicat 
el peste acest calificativ ? Există 
mai multe motive. îl vom alege pe 
cel ce se află în primul plan și 
anume penuria de procedee teh- 
nic.o-taetiee, o scăzută preocupare 
pentru construirea unui joc tehnic, 
corect, in apărare. Chiar și cei mai 
valoroși dintre reprezentanții hand
balului nostru nu stăpînesc mai 
mult de 2—3 procedee de aruncare 
la poartă, iar unii dintre ei devin
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OLIMPIA-CONSTRUCTORUL SI MINERUL GUR
AU PROMOVAT IN DIVIZIA A LA Rl

Punct final în campionatul Divi
ziei B Ia rugby. A fost o ediție în 
care nivelul nu poate fi apreciat de

cate s-au situat in partea superioară 
a celor două clasamente. Dar, din 
păcate, afirmația de mai sus este

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
Seria I : Olimpia — Constructorul 

Buc. — Eleclroputere Craiova 30-0 
(20-0), C.F.R. Brașov — Arhitectura 
Buc. 30-7 (20-0), I.P.G. Ploiești 
Petrochimistul Pitești 6—26 (6—10),
Minerul Lupeni — Dacii I.P.A. Sibiu 
18-7 (7—3) ; seria a ll-a : Aeronau-

tica Buc. — Minerul Gura Humorului 
6—12 (3—3), CiiMentul Medgidia — 
Rapid C.F.R. Galați 23-0 (12-0).
U.R.A. Tecuci — C.S.M. Suceava 6—18 
(6—4), Agronomia 
nițo 26-12 (19-3).

în ultii 
tul 8(1 
când al 
fundaș 
reușind 
norul J 
juniorii 
valori 1 
Ionașcț 
țin deJ 
genă, |

cît ca mediocru. E drept, unele e- 
chipe și-au. arătat ’ veleitățile pentru 
un rugby deschis. Acestea ar fi cele

valabilă aproape
dele' jucate acasă. ____,____ __
mește C.F.R. Brașov, clasată pe lo
cul II In seria I, dar un „XV“ foar
te aproape de o concepție modernă 
cu care antrenorul Vasile Soporan

1. OL1

2. C.F.
3. A.S.
4. Peti
5. Min
6. Dac
7. Arh
«. Elec
9. I.P.I

TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO
(Urmare din pag l)

ROMÂNIA — BULGARIA 6—3 
(1—1. 3—1, 1—1, 1—0). Arbitru : 
Fuchs (Belgia) — autoritar, 
inscris : Popescu 2,
Nastasiu, Răducanu și CI. Rusu 
(R), Rrankov 2, Ilrislov (B). Sco
rul nu reflectă superioritatea netă 
a echipei române in acest meci în 
fața unei formații care, profitind 
că adversarii se*apără in zona, a 
prelungit atacurile la infinit pen
tru scurgerea timpului. In aceste 
condiții, poloiștii români au reușit 
să contraatace deseori, și-au creat 
numeroase situații de gol, din care 
au concretizat doar jumătate. De 
la 0—1, selecționata României a 
ajuns în repriza secundă la 4—1, 
dar aproape fără excepție toți ju
cătorii folosiți s-au întrecut parcă 
în a rata din situații cit mai clare. 
De subliniat că Dinu Popescu a

A.
Au

Zamfirescu,

A FOST FORMATĂ ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU C. E. DE BOX
Biroul Federației române de box. 

întrunit aseară după desfășurarea 
ultimei gale publice de verificare a 
lotului din sala Giuleștl, a făcut cu
noscută echipa României care va 
pai'icipa la c ampionatele europene 
de la Katowice (1—8 iunie) și care

este formată. în ordinea categoriilor, 
din : Remus Cozma, Constantin Grtt- 
iescu, Mircea Tone, Gheorghe Ciochi
nă, Simion Culov, Paul Dobrescu, 
Victor Zilberman, Alexandru Tirboi, 
Nicolae Chlpirog, Constantin Varan 
și Mircea Simon.

numai pentru parti-
Excepția se nu-

lași — S. N. Olte-

al 100-lea meci
C. Frățilă 

primit

susținut ieri 
internațional 
ciuda celor 
avut intervenții

IUGOSLAVIA 
(2—0, 1—0. 0—1, 
Angella (Franța). Realizatori : Be 
tamarici, Dabovici, Manojlovici 
Savinovici de la învingători, res
pectiv, De Zvvarte. Joc de bună 
factură tehnică intre două echipe 
de certă valoare. Poloiștii iugo
slavi, cu o defensivă foarte solid 
organizată, au știut să profite la 
maximum de ezitările apărării 
olandeze, ciștigind fără dificulta
te. Echipa lui Kroon (care nu a 
apărat ca in zilele sale de glo
rie) a înotat mult, a încercat să-și 
desfășoare acțiunile ofensive pe 
un front cit mai larg, realizind 
dese încrucișări de jucători peri
culoase. Olandezilor lc-au lipsit 
ieri însă 2—3 realizatori.

R.S.S. UCRAINEANA —ROMA
NIA (juniori) 10—3 (2—1. 3—0, 
1—1, 4—1). Arbitru
(Grecia). Au inscris 
Sarapov 2, Vojtovici 
Sergheev, Borzovski 
gători. LSrincz, Munteanu, Arsene 
de la Învinși.

In programul de astăzi, la ba
zinul Dinamo de la ora 16 : Iugo
slavia—România juniori. Bulgaria 
— R.S.S. Ucraineană și un nou 
derby, ROMANIA — OLANDA (in 
jurul orei 18).

cel 
și 
3

de 
că 
goluri .
remarcabile.
— OLANDA
1—0). Arbitru

: Ă. Tsantas 
Sokolov 3, 

2, Trifonov, 
de la învin-

Ionașcu deschide după o grămadă ciștigai 
in ultimul
Humorului

minut al meciului cu Aerona
o tva marca încercarea care

curînd lucruri frumoa-poate realiza
se.

Cine sint -promovatele pe prima 
scenă ? Ollmpia-Constructorul a ciș- 
tigat o serie mai valoroasă. Ea a 
beneficiat dc un lot numeros (prin 
fuzionarea a două cluburi), calități 
dovedind cițiva jucători, printre care 
Boiangian, Ciorogarin, Suditu. Dar 
antrenorul Eduard Denischî mai 
are multe de făcut pentru a rezista 
in prima divizie. Mai ..palidă-* ni s-a 
părut cealaltă viitoare componentă 
n eș donului fruntaș. Minerul Gura 
Humorului. Ea a obținut calificarea

1. MI

2. C.s
3. Du
4. Cil
5. Ag
6. Ac
7. Ha
H. UI
9. Ș.*

•) p
tare.
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stau, deci, sarcini deosebite, ei 
urmînd să fie solicitați la eforturi 
intense. Băieții folosesc „Trofeul 
Carpați" ca „model olimpic", ur
mînd să realizeze o repetiție ge
nerală care să le indice ce și cit 
trebuie să realizeze în viitorul an, 
cel pînă la Montreal. Fetele evo
luează în Cehoslovacia, și apoi, la 
„Trofeul Carpați“, cu dorința de
plinei omogenizări, de fapt, o pri
mă etapă de pregătire, pentru 
„mondialele" de la Kiev. Apoi, 
sperăm, se vor gîndi la Montreal.

Așadar, handbalul nostru este în 
plin marș. O contribuție fără re
zerve a tuturor tehnicienilor, o în
țelegere deplină de către sportivi, 
a necesității eforturilor maximale 
vor putea menține handbalul ro
mânesc pe linia marilor succese 
din ultimii 15 ani.

Hristache NAUM

□

„Cupa României", la oină

A.S.A. CONSTANȚA
REVELAȚIA

JOCURILOR ZONALE

restrin- 
ntrcal îi 
cesul de 
. Antre- 
îndrepte 

activității 
sorti vil or

UI

La Pitești și Galati s-au desfă
șurat ultimele jocuri ale „Cupei 
României" la oină. In orașul de 
reședință a județului Argeș s-au 
întîlnit 7 echipe. O plăcută im
presie a lăsat A.S.A. Constanța, în 
evident progres. Prin siguranța de
monstrată atit la „prindere", cit și 
la „bătaia mingii", unde militarii 
au obținut multe puncte suplimen
tare, formația constănțcană s-a 
impus, anuntîndu-se printre prin
cipalele candidate la trofeu. Și o 
surpriză : „Drum Nou" Boureni 
(jud. Dolj) a eliminat cunoscuta 
formație Celuloza Călărași. Iată 
rezultatele meciurilor decisive : 
„Drum Nou" Boureni — Celuloza 
Călărași 19—18, A.S.A. Constanța 
— Celuloza Călărași 15—11, A.S.Â. 
Constanța — „Drum Nou" Boureni 
18—5. Clasament : 1. A.S.A. Con
stanța 9 p, 2. „Drum Nou" Boureni 
7 p, 3. Celuloza Călărași 5 p, 4. 
Oțelul Tîrgoviște 3 p. Primele 
două echipe au rămas în concurs.

Opt echipe s-au întrecut 
nicipiul Galați. Rezultatele 
pale : Dinamo București — 
Roman 18—8, Metalul — 
Frasin 13—3, Dinamo — 
7—2. Clasament : 1. Dinamo 9 p, 
2. Metalul 7 p, 3. Avintul 5 p, 4. 
Turbina Doicești 3 p. Dinamoviștii 
și metalurgiștii s-au calificat in 
finala competiției (6—8 iunie — 
Mangalia), la care vor mai parti
cipa C. P. București, Tricolorul 
Baia Marc, „Viața Nouă" Olteni 
(jud. Teleorman) și Confecția Rm. 
Sărat. (TH. I.)
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Pe teme de actualitate

PROCESE FĂRĂ... RECLAMAȚII
Relația club-antrenor, 

a constituit în fotbalul 
nul dintre acele subiecte pe mar
ginea cărora s-au purtat mereu 
numeroase discuții, s-au enunțat 
soluții, s-au sugerat și chiar s-au 
luat unele măsuri în vederea unei 
cit mai echitabile coexistențe, în 
spiritul ideii de performanță. Efor
turile forului de specialitate — se
sizat în cursul anului trecut de 
ușurința cu care este tratată în
deosebi problema stabilității antre
norilor la echipele divizionare — 
s-au concentrat in principal in di
recția unei precise reglementări in 
ce privește încheierea și respecta
rea contractelor.

Dar n-a trecut decit un tur de 
campionat și cum a început retu
rul s-au înregistrat și primele con
flicte, urmate de „divorțuri" mai 
mult sau mai puțin justificate și 
previzibile. Seria acestora a fost 
inaugurată de I. Anescu — Chimia 
Rm. Vilcea, după care au venit 
la rînd, la diferite intervale pe 
parcursul actualului sezon de pri
măvară, I. lonescu — Politehnica 
Timișoara, T. Ozon — Jiul, Gh. 
Staicu — Olimpia Satu Mare, Em. 
Hașoti — F. C. Constanța, N. Pro- 
ca — Steagul roșu, 1. Corn an — 
U.T.A., V. Băluțiu — „U“ Cluj-Na- 
poca, lista rămîmînd in continuare 
deschisă pentru a include și even
tualele noi exemple de acest fel 
care ar mai putea apărea in ulti
mele cinci etape de campionat.

Cauzele acestui foarte frecvent 
fenomen de despărțire timpurie a 
unor tehnicieni de cluburile lor ? 
Antrenorul emerit C. Braun-Bog- 
dan, vicepreședinte al Colegiului 
central al antrenorilor, căruia i-arn 
solicitat părerea in această privin
ță, consideră că in majoritatea ca-

in general, 
nostru u-

zărilor este vorba de o reciprocă 
atitudine de neîncredere, emanație 
a lipsei ' ■ - ■
care se 
tele de 
obligată 
care intr-un anumit moment din 
desfășurarea competiției.

Interesant de remarcat este însă 
faptul că in toate cele opt cazuri 
de înlocuire a antrenorilor divizio
nari A, ca de altfel și a altora din 
alte eșaloane competiționale, ope
rațiunea în sine se încheie prin- 
tr-un așa-zis „comun acord". In 
fond, o cale deghizată de compro
mis, satisfăcind aparent pe toată 
lumea, intr-un proces care, deși a 
răscolit viața intimă a unui colec
tiv fotbalistic, a rămas practic ne
rezolvat, nimeni neavind de obiec
tat sau de reclamat ceva. Pentru 
că, pe de o parte, cluburile soco
tesc rezolvată problema prin adu
cerea unui nou antrenor, dc la care 
așteaptă chiar și minuni ; pe de 
altă parte, foștii antrenori ai e- 
chipelor de seniori, încadrați de 
regulă provizoriu la Ct'hlrele de co
pii și juniori, găsesc că e mai 
bine să stea liniștiți pînă la ivi
rea unui nou și poato n»ai avan
tajos angajament jdeqțt., cel ante
rior. Și, astfel, din. mișcarea aceas
ta nerațională și aproape continuă 
a antrenorilor, atit pe verticală cit 
și pe orizontală, fotbalul nostru nu 
are decit de pierdut. _

De aceea credem că a venit tim
pul ca F.R.F. să-și facă simțită mai 
mult autoritatea, intervenind cu 
hotărire și cu măsuri in consecință 
pentru a obliga pe toți — condu- 

>ri de ciule si ftnlrewri — să 
încadreze țnl șphifti și , IțtfȘ'b 
lamentărilor îiv viifoare.

de înțelegere și colaborare 
manifestă acut în momen- 
dificultate prin care este 
să treacă o echipă oare-

cători de ciul] 

reglementărilor îiv viifoare.

Mihai IONESCU
/ 1?

TOTUL PENTRU AUTODEPĂȘ!REf
0 DEVIZĂ A TINERILOR INTERNAȚIONALI!

>>

Este un fapt, împlinit nu de 
mult, această apariție în echipa na
țională a unui mănunchi de tineri 
jucători pentru toate compartimen
tele ei. Ceea ce a purtat pecetea 
testelor pentru unii dintre ei și a 
revenficărilor pentru alții. La în
ceput de an, cu prilejul meciurilor 
amicale, a devenit certitudine după 
jocurile oficiale cu Spania și Da
nemarca, impunind in „ll“-lc re
prezentativ, alături de consacrații 
Dinu, Dumitru, Lucescu, Răduca- 
nu, pe Sătmăreanu II și G. Sandu, 
pe Anghelini, Crișan și Dudu Geor
gescu, ca să ne referim, in primul 
rînd, la tinerii „tricolori" titulari.

Infuzia de tinerețe, de singe 
proaspăt, apăruse ca ceva necesar, 
așa cum fusese cazul, cu vreo 
cinci-șase ani în urmă, cu genera
ția lui Dinu, Dobrin, Dumitrache, 
Deleanu, Dembrovschi, a celor 
„5 D", cum am mai numit-o la 
timpul acela, de frumoasă epocă, 
ea văzind calificarea naționalei — 
după 32 de ani ! — intr-un turneu 
final de campionat mondial, unde, 
odată ajunsă, s-a comportat ono
rabil.

Ce anume trebuie întreprins, in 
continuare, pentru ca și acest nou 
val, adoptat de „ll“-le reprezen
tativ, să se bucure și el — precum 
predecesorii — de un succes de 
prestigiu în fotbalul continentului 
nostru, cum ar fi, de pildă, califi
carea in fazele următoare ale cam
pionatului european ? Mai multe 
acțiuni convergente : prima ar tre
bui să fie declanșată de înșiși „su
biecții" prezentului articol, de a- 
cești tineri fotbaliști care abia au 
pășit pe porțile echipei noastre re
prezentative .și care să facă din 
deviza „Totul pentru autodepășire“, 
unicul țel al acestui important 
moment din viața lor de sportivi 
performeri. Se impune, deci, ca 
aceștia să răspundă exemplar la 
toate solicitările antrenorilor lor, 
să afecteze timp și pentru instruire 
suplimentară, individuală, intrucit 
cu totul altele sint cerințele la pre
tențiosul standard internațional ; 
in sfirșit, să aibă o atitudine so
bră, 
di«i 
Iar, în societate.

Antrenorilor lor de la clubițri.

cei mai apropiați sfetnici ai aces
tor proaspeți internaționali — pe 
planul pregătirii multidimensiona
le, tehnice dar și etice — le revin, 
de asemenea, importante atribuții. 
Ei trebuie să manifeste, in conti
nuare, o grijă sporită in procesul 
d« antrenament, insistind pe pre
gătirea specifică postului, dar cău- 
tind, in același timp, să le dez
volte aptitudini tehnico-tactice ne
cesare pentru acționarea cu bun 
randament în toate zonele tere
nului, in ambele momente funda
mentale ale jocului, de apărare și 
de atac.

Inrcgistrindu-sc, din nefericire, 
unele cazuri de autoretragere tim
purie din activitatea de înaltă per
formanță, la nivel de echipă na
țională (ne gindim, in primul rînd, 
la cazul Dumitrache, un jucător de 
mare talent, in revenirea căruia 
tot mai sperăm acum, în ultimul 
ceas pentru el), socotim că și con
ducătorii de secții și cluburi pot 
și trebuie să constituie ajutoare 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
noului val, călăuzindu-le mersul 
înainte spre perfecțiune.

Acum, cind joncțiunea între ge- 
s-a realizat, in scopul inte- 
totale a noilor veniți in

narații 
grării ____
,,ll“-lc reprezentativ, o sarcină de 
onoare
rilor vechi titulari care pot îm
părtăși mal tinerilor lor coechipieri 
din bogata lor experiență tohnico- 
psihică, o pasă bună, trimisă la 
timp, precum și o vorbă de încu
rajare. la nevoie, avînd darul să 
le înlesnească acestora compor
tarea.

Totul va trebui să concureze la 
realizarea acestui deziderat im
portant : integrarea cu optime re
zultate, pentru o perioadă de lungă 
durată a noului val in echipa noas
tră națională.

Gheorqhe NICOLAESCU

revine, desigur, și jucăto-

i.-jporecțăH atît pe gazonul , sta- 
.aftolor cit și in viața particd-

.■jaîvuJ .... i,

VICTORIA CU 3-2 IN FAȚA LUI LEEDS O PROBEAZĂ

ECHIPA DE TINERET A SCOȚIEI PREZINTĂ 0 GARNITURĂ PUTERNICĂ
Așa cum ne anunță din Glasgow 

confratele John kiian de la „Sun
day Teople", reprezentativa de fi
ret a Scoției a început pregătirile 
in vederea partidei pe care o va 
susține ia 31 mai, la Pitești, cu 
selecționata similară a României, 
in cadrul Campionatului european. 
Luni seara, de exemplu, echipa 
scoțiană a întîlnit pe cunoscutul 
stadion Hampden Parck din Glas
gow formația Leeds, care se pre-

CĂLĂREȚI ROMANI ÎNVINGĂTORI
IN CONCURSUL DE LA
Timp 

șurat la 
diționalului 
de călărie (obstacole), la care au 
luat parte reprezentativele Bul
gariei, României și Iugoslaviei (9 
echipe). Ca și la precedentul con
curs de la Kiskunhalas (Ungaria), 
sportivii români au avut o fru
moasă comportare, situindu-se pe 
locuri fruntașe în probele dispu
tate.

In proba principală a concursu
lui, cea pe echipe, după o între
cere spectaculoasă, reprezentativa 
noastră s-a impus în fața princi
palelor adversare, formația Bulga
riei și Combinata Novi Sad-Bel-

de două zile s-au desfă- 
Novi Sad întrecerile tra- 

concurs internațional

ll
*

BOX (N "CUPA MUSCELUL", la Zalău 
pugiliștii clubului sportiv din loca

litate au cedat în fața echipei C.S. Baia 
Mare cu 21—24. In cadrul aceleiași com
petiții, combinata Crișul Oradea — Me
talul Salonta a învins, la Oradea, C.S.M. 
Reșița cu 29—18. O altă întrecere, 
„CUPA VOINȚA", a prilejuit confrunta
rea, tur-retur, dintre formațiile Voința Bu
zău și Metalul Bîrlad. Fiecare echipă a 
cîștigat pe teren propriu : buzoienii cu 
17—5, birlădenii cu 13—7. Scor general : 
24—18 pentru ’* ”

CAIAC- 
CANOE 
neri și sîmbătă _____________ _____
tivii noștri fruntași la concurs vor participa 
coiociști și canoiști din Iugoslavia și Bulga
ria. Vineri dimineața, de la ora 10 vor avea 
loc probele olimpice clasice, vineri după 
amiază de la ora 16 probele de viteză, 
iar sîmbătă dimineața (de la ora 9,30) 
cursele de fond. • PE LACUL HERĂS
TRĂU s-a disputat duminică „Cupa O- 
limpia", la care au luat parte aproape 
300 de concurenți din secțiile bucu- 
reștene. Ictă cițiva dintre ciștigotorii 
probelor (500 m) : SENIORI : K 1: R. 
Șofron (Dinamo), C 1 : Gh. Nichiforov 
(D), TINERET: K 1: A. Filipov (D), JU
NIORI I: K 1: A. Giuro (D), C. 1: I. 
Văduva (C.S. Școlar), K 1 F : Floarea 
Petrușel (D), JUNIORI II: K 1 : C. Li 
vadariu (D), K 4 : Șc. sp. (F. Dinu, G. 
Rupă. M. Anghel, C. Ioniță) ; fond, 5 000 
m: K 1: M. Ciobanu (D). C 1 : A. Ivan 
(D), K 4; Olimpia (M. Marin, I. Dobre, 
D. Indianos, V. Goran). Clasament pe 
echipe: Dinamo 292 p, C.S. Școlar 125 
p, Olimpia 113 p.

Voinia Buzău.

„CUPA STEAUA” primul 
concurs important al sezo
nului se va desfășura vi- 

i la Snagcv. Alături de spor-

NOVI SAD
grad. Pe 
Dumitru 
proba de 
a revenit
Brebenel care, cu un alt 
prod) a ocupat locul 2 in proba 
de . cat. mijlocie. O dispută strînsă 
a fost și în proba de forță, în ca
drul căreia Aurelian Stoica cu 
Pik-up s-a clasat pe locul 2 cu 
o săritură de 1,70 m.

Aceiași călăreți — Aurelian 
Stoica, Nicolae Ghcorghe, Dumi
tru Loneanu și Eugen lonescu — 
însoțiți de antrenorul Petre An- 
dreianu, au plecat la Sofia pentru 
a lua startul la un nou concurs 
ce va avea loc între 23 și 25 mai.

primul loc s-a clasat și 
Loneanu cu Atlas, în 
durată, în care locul 3 

lui Nicolae Gheorghe cu 
cal (A-

gătește, pentru finala „Cupei cam
pionilor europeni", din 28 mai,'.Ia 
Paris. Și, după un meci foarte’ms- 
putat și de uh1 burr nivel, echipa 
de tineret a îrtviris- puternica for
mație Leeds vrind să de
monstreze că dSW'țfiî tâam rdtftftâ- 
bil. De fapt, esfc sdficient să pri
vim formația „tlritt*dtului‘ pentru 
a ne da seama ’că jdcătorii .săi 
provin din echipe experimentate, 
cu renume. „ll“-le prezentat de 
echipa de 23 de .ani a Scoției In 
meciul eu finalista C.C.E. a fost 
următorul ; Rough (Partide 'Riișt-p 
le) — Forsyth (Mfîncnb'stcr Urii-

ted). Houston (Manchester United), 
Mc. Cluskey (Celtic), Young (A- 
berdecn) — Narey (Dundee Uni
ted), Conn (Tottenham) — Petti
grew (Motherwell), Pearson (Ever- 

United),torij, Gray (Dundee 
Craig (Newcastle).

Componența formației scoțiene 
I cu Leeds 

31 
de 
un 
să

și prestația sa in meciul 
ne dau de ințeles că Ia 
la Pitești, reprezentativa 
nereț a . României va avea 
versar redutabil, hotărit 
biiteae convingător in Campiona
tul european.

mai, 
ti- 

ad- 
de-

ARBITRII ETAPEI A
„U“ Clu,j-Napoca — F.C. Argeș : 

S. DRAGULICI, ajutat de T. Moi- 
sescu (ambii 
verin) și I. Boros (Timișoara) ;

Steaua — ' ' " ~~ ~
PAN, ajutat 
bii din Cluj-Napoca) și Z. Szecsei 
(Tg. Mureș) :

A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. : TR. 
MQARCAȘ, ajutat de Gh. Racz 
(ambii din Brașov) și Max. Popes
cu (București) ;

Univ. C
RAINEA
Pîrvu și 
Brăila) ;

Jiul — 
LIMONA,

din TJrobeta Tr. Se

F.C. Galați : V. TO- 
dc, Em, Călbăjes (am-

Craiova — Dinamo : 
(Bîrlad), ajutat 
T. Leca (âtnbii

N. 
de C. 

din

Politehnica Iași : 
ajutat de C. Iofciu

GH.1 
(am-

XXX-a A DIVIZIEI A
bii diVi 'București) și I. Honig 
(Arad) ;

Olimpia Satu Mare — Sportul 
studențesc : M. ROTARU. ajutat 
de P. Mărășcscu (ambii din Iași) 
Și T.' Andrei (Sibiu) ;

Politehnica Timisoara — Steagul 
roșu : C. MANUȘÂRIDE, ajutat de 
F. Coloși (ambii din București) și 
C. Teodorescu (Buzău) ;

F.C. Constanța — F.C.M. Reșița : 
M. BUZEA,' ajutat de Gh. Retezan 
și C. Ioniță II (toți din București) ;

Chimia Rm. Vilcea — C.F.R. 
Cluj-Napoca : A. MUNICH, ajutat 
de’ Gh. Dragomir și S. Erie (toți 
din București).

ȘTIRI • ȘTIRI
• TWENTE ENScoxzDE. PRO

TAGONISTA „CUPEI U.E.F.A.**, LA 
CONSTANTA ! F. C. Constanța a 
pcifectat un turneu al puternicei 
echipe olandeze. Formația lui Israel

Pe Vries urmează să susțină pri-, 
mul său joc pe litoral, in compania' 

. Olandezii 
vor’juca și un al ’dbTfea'inecl, în 
ziua de 3 iunie, tot Ia Constanța, 
cu o altă echipă din Diyizia A, pro
babil F. C. Argeș. O'.i
• ORA DE ÎNCEPERE A PARTI

DELOR CU SCOȚIA ȘI DANEMAR
CA. Deși se stabilise inițial ca me
ciul România — Danemarca, din ca
drul preliminariilor olimpice, șă se 
dispute in nocturnă, s-a rdvCn’ît asu
pra deciziei. Astfel că ambele* par
tide, România — Scoția (1 iunie) și 
România — Danemarca (4 iunie); se 
vor disputa pe stadionul . .,£3 Au- 
gușt‘\ de la aceeași oț^, 17«30.
• NU VOR JUCA IN ETAPA VII

TOARE. Cumulînd 3 c^torțașe, gal
bene, nu vor juca în eț^ipa viitoare : 
Smai.mdache (Steauâ), i^rOșbvsciH 
(U.T.A’) ș) M. Sandu ■(Sportfii stu- 
deflțcâe).'

• universitatea craioVĂ in 
TURNEU ÎN ITALIA, tmrc 1 Și 5 
iunie, Universitatea Crdiova va în
treprinde un turneu dc două jocuri 
în Italia. Partenerele sale : Lucea» 
Ascoli și Sampdoria.
« LOȚUU DE TINERET (21 ANI) 

se va fermi marți difhinea-ță.- în ve
derea unei partide?- ămicale ce o va 
susține miercuri la Focșani, cu for
mația locală Unircja. Acțiunea aceas
ta se înscrie în planul de pregă
tire a lotului pentru Balcaniada de 
tineret (22^29 iunie, la Haskqvx), in 
Bulgaria). ...
• ARBITRUL MECIULUI ROMANIA 

- ȘCQȚIA (TINERE^, SUB.23 ANI). 
J^tdciui dintfe selecționatele României 
și: Scoției, cdntînd ‘^eptru Campio
natul european (tineret), câre se va 
disputa in ziua de 31 mal la Pitești 
va fi condus la centru d.e arbitrul 
sovietic Anatoli Ivanov.
• A.S.A. TG. MUREȘ GLORIA 

BISTRIȚA 3—1 (2—0).' Aet st, meci a- 
mical,' disputat ieri ' la * Tg.' Mureș, a 
fost plăcut și util ambelor formații. 
Divizionara A a câștigat ' prin: golu
rile marcate de Glflgoi’d, Mureșan și 
Fazekaș ; pentru oaspeți, a ■ înscris 
DoruZ1 Nicolae. (C. ALBLJ —cqresp.).

___ _______ . cok'- î-

. ț fi crupei gazdă, la 1
'vor juca și un al doilea

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ

MOTO astAZI« IN CAPITALA, începe 
campionatul republican de 

dirt-track. Gazda acestui start motociclist 
va fi cunoscuta pistă de zgură a stadio
nului Metalul din țoseaua Pontelimon, 
unde, de la oro 16.30, specialiștii acestui 
gen de curse pornesc o dispută ce se 
va prelung: timp de cinci etape. Dintre 
protagoniști nu vor lipsi campionul țârii 
Gheorghe Sora, sibianul Ion Bobîlneanu, 
metalurgiștii Cornel Voiculescu, Gheorghe 
Marinescu precum și alți pretendenți la 
un loc în „primul eșalon": N. Riureanu, 
Al. Pis, A. Demian, I. Țichindelean ș.a. 
Sîmbătă, la Brăila, cea de a doua etapă 
o acestui campionat republican.

PARAȘUTISM «
va avea loc un concurs internațional la 
care participă și o selecționată romană. 
Au făcut deplasarea următorii sportivi : 
I. Neagu, I. Bucurescu, V. Mihanciu, I. 
Basalic, N. Bucurenciu. Lotul este însoțit 
de antrenorii. I. Negroiu și FI. Leca.

DOPlrP ILDIKO GROZAVESCU Șl 
riurivc gheorghe silvestru 
vor leprezenta țara noastră la concursul 
inteinațional de Io Neugesdork (2-1—25 
mai). « SIMBATA încep întrecerile zo
nale ale primului campionat republican 
pe echipe rezervat juniorilor. Finala com
petiției este programată intre 18—20 iunie 
la Mangalia Nond.

St 'RIMĂ CALIFICARE PENTRU 
OVIMmn V|Z|A B La Constanța, 
timp de două zile, s-au disputat tur
neele de calificare pentru eșalonul se
cund. Dreptul de promovare l-au obținjt 
la floretă fete: formația de tineret a clu
bului Steaua (13—3 cu C.S.M. Cluj-Na- 
poca, 12-4 cu Poli lași, 15—1 cu Tracto
rul Brașov), la floretă băieți : C.S. Baia 
Mare (12—4 cu Victoria Cărei, 10—6 cu 
Steaua tineret și 12-4 cu Tractorul Bra
șov), la spadă s Steaua tineret (8-8 — 
v.t. cu Școlarul București, 11—5 cu Șc. 
sp. 1 București, 14—2 cu Albatros Mamaia 
și 15—1 cu Șc. sp. 2 Constanța), iar la 
sabie : Progresul București (10-6 cu Șc.
sp. Ploiești, 13—3 cu Șc. sp. Viitorul 
Bucuiești, 16—0 cu Șc. sp. Slobozia, 15—1 
vu Comerțul Lugoj). G. TAMAȘ-coresp.

LA IAȘI s-au disputat întrecerile 
dotate cu „Cupa județului lași”, 

„Cupa Voința" și concursul bilateral lași 
— Chișinău la pușcă cu aer comprimat. 
Clasamentele 
„cupe" arată 
lași" : 1. Sel.
Napoca 5573 
București 5564 
limpia-Constructorul 107 p,
Cluj-Napoca 82 P, 3. Voința I lași 82 p. 
in întîlnirea lași — Chișinău primele 
locuri au revenit trăgătorilor sovietici, 
Andrei Strojerschi - 376 p și Tatiana Pe- 
reberina - 370 p.

TIR

pe echipe ale celor două 
astfel : „Cupa județului 
lași I 5593 p, 2. Sel. Cluj- 
p, 3. Olirnpia-Constructorul 
p. „Cupa Voința": 1. O- 

107 p, 2. C.S.M.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 21 MAI 1975

FOND GENERAL 
GURI : 2.542.213 lei.

EXTRAGEREA I 
42 30

EXTRAGEREA a 
26 39

Plata 
tragere 
nicipiul 
pină la 
la 2 ■ 
inclusiv ; . 
ctpind de la 2 iunie 1975.
CÎSTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE PRONOEXPRES DIN 11 MAI 

1975
FAZA I : Categoria A : 2,25 a- 

utoturisme Dacia 1 300 ; cat. B : 
3,30 variante a 20.000 lei din care 
la alegere o excursie in Franța 
plus diferența in numerar ; cat. C: 
11,45 a 3.057 lei ; cat. D : 57,70 a 
607 lei ; cat. E : 118,85 a 500 1 
cat. F : 614,20 a 200 lei ; cat. 
1.711,80 a 100 lei.

FAZA a II-a : Categoria 1 
autoturisme Skoda S.100 ; cat. 
6,25 variante a 10.000 lei din care 
la alegere o excursie (de 2 locuri) 
în U.R.S.S. sau R.D. Germană plus

cîștigurilor 
se va face

DE

19

II-a :

de la 
astfel : 

București de
21 iulie 1975 ; 

iunie pînă la 21 
prin mandat

ClȘTI-

33 12 32

10 21 34

această 
in mu- 
29 mai 
t-ară de

la
în
iulie 1975 
poștal iu

lei; 
G :

: 2
2 :

diferența în numerar ; cat. 3 : 13,2> 
a 1.531 lei ; cat. 4 : -24.10 a 842 lei ; 
cat. 5 : 473.75 a 400 lei ; cat. 6 : 
1.462,65 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOiO DIN 20 MAI 

1975
Fond general de ciștiguri : 1 100 335 lei
Extragerea i ■ 23 31 47 b’6 24 68

87 15 43 64 28
Extragerea

25 6 16 32 72
Extragerea
Extragerea
Extragerea

78

a II-a:,. (j5 .63 54 7 9 57

: 68 38 21 15 32

81

68a
a

______ w____ a , .-T
plata cîștigurilor. se \ a face in Ca

pitală inctpind clin 3 iunie pînă la 21 
iulie. în tară aproxihiâ’tiv din 7 iunie 
pină la 21 iulie 1975*inclusiv, iar prin 
mandate poștale .aproiimativ din 7 
iunie 1975. -D

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 MAI 1975

Categoria 1 : (13 rezultate) 230?8O
Variante a 483 lei

Categoria 2 : (12 rezultate) 3 340,00
\ ari ante a 78 lei.

Cistigul de la categoria 3 (11 rezul
tate) fiind sub plafonul minim de 20 
Ici, fondul categorici, conform regu
lamentului. a fost atribuit celorlalte 
două categorii.



ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C C. AL P.C.R., A BIROULUI PERMANENT AL CONSILIULUI
SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE Șl A CONSILIULUI

DE MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

înalt a procesului de industriali
zare socialistă a țării, progresul 
armonios al tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, ridicarea 
nivelului de trai, material și spi
ritual. al tuturor oamenilor muncii 
in conformitate cu Programul par
tidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

S-a stabilit ca proiectele planu
lui cincinal și planului pe 1976, 
precum și proiectul bugetului să 
fie supuse dezbaterii și aprobării 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

In continuare. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat planul de șco
larizare și numărul de burse in 
invățămintul superior pentru anul 
universitar 1975—1976 ; a fost ma
jorat numărul burselor la 73 009. 
sumele suplimentare acordate de 
stat, la nivelul unui an, ridicin- 
du-se la aproape 20 milioane lei. 
Se asigură, astfel, ca circa 66 la 
sută din totalul studenților să fie 
bursieri ai statului.

De asemenea, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat propunerile 
guvernului cu privire Ia reparti
zarea în producție a absolvenților 
instituțiilor de invățămint superior 
— cursurile de zi.

In cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat o informare eu

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
IN C.E. DE TENIS DE MASĂ TĂCUT: LUCREȚIA STAN Șl 

MARIA NECȘE - CAMPIOANE ALE EUROPEI LA DUBLU
Miercuri șl Joi, Campionatele 

europene de tenis dc masă tăcut 
au oferit un program non-stop în 
sala Floreasca, program urmărit 
cu mult interes de fidelii spectatori 
ai acestui. sport. Spre satisfacția 
lor, reprezentanții noștri și-au tre
cut la activ o nouă și frumoasă 
performanță, cucerind titlul con
tinental la dublu-femei prin cuplul 
Lucretia Stan — Maria Necșe.

Pină la intîlnlrea decisivă, jucă
toarele românce au avut do făcut 
fată unor adversare puternice, pe 
care le-au depășit, totuși, fără prea 
multe probleme : 3—0 cu Bem Da
vid și MorVati (Israel), 3—0 cu o- 
landezele Noordijkter — Pek si 
3—1 cu Kramer — VViencek (R. F. 
Germania). După aceste intilniri,

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR LA 
HAMBURG

In primele două tururi nlo Tur
neului de tenis de la Hamburg. 
Hie Năstase l-a învins pe McNair 
(S.U.A.) cu 6 2. 6—2 și pe engle
zul Stilwell cu 7—5, 6—1. în tur
neul feminin. Mariana Simioneseu 
a învins-o în primul tur pe. Erila 
Schaar (R.F.G.) cit 6—1. 6—4. iar 
Florența Mihai a fost eliminată de 
Marie-Pinter Neumann cu 0—6, 
4—6.

In proba dc dublu masculin, 
cuplul Năstase — Vilas a dispus 
cu 7—S. 6—4 cte perechea Plotz, Pin
ner (R.F.G.). Alte rezultate : Sim- 
nlu (b) — Turul II : Cornejo — 
Hutka 6—0, 6—4 ; Orantes — Di- 
blev 6—0, 6—1 : Spear — Iiar.v
6—2. 6—4 : Solomon — Pinner 6—4,
6— I ; ELschenbroich — Dibbs 7—5,
7— 6. Gisbert — Anderson 5—7, 
7—6. 6—2 : Vilas — Krulewitz 7—5. 
6—1 : Kodes — Crealy 6—4, 6—4 : 
Meiler — Paia 6—4. 6—3 ; Parun — 
Norberg 6—1, 6—2.

ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI A PROMOVAT 
IN GRUPA A

HAGEN, 21 (prin telefon). Re
prezentativa masculină de baschet 
a României a încheiat cu brio par
ticiparea la grupa B a campiona
tului european, obținînd in ulti
mele două zile tot atîtea victorii. 
Marți, sportivii români au între
cut echipa Ungariei cu 90—32 
(37—48). iar miercuri au dispus de 
selecționata Franței cil 91—83 
(53—43). Astfel, formația României 
a obtinut în decurs de 10 zile opt 
succese și a pierdut un singur 
meci, clasindu-.se pe locul secund 
(după echipa Greciei) și calificîn- 
du-.se in grupa A a campionatului 

«edacțla »i administrația : București, *u. V. Coala ox. ll; tel. centrala U.IO.BJ j Mctfa core«p. U.S1.0S ; Interurban H jl 11» j uimi HW aport t. Țipatul I. P. „Informația*; Bucurați t»W»

privire la convorbirile purtate cu 
Saddam Hussein, secretar general 
adjunct al Conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas. 
vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției al Re
publicii Irak.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentat o informare 
cu privire la rezultatele vizitei ofi
ciale a Maiestății Sale regina 
Iuliana și Altetei Sale Regale Bern- 
hard, prințul Țărilor de Jos.

Comitetul Politic Executiv și-a 
insușit în întregime concluziile 
prezentate de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
și-a exprimat deosebita satisfacție 
față de rezultatele convorbirilor și 
a dat o înaltă anreciere modului 
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a promovat interesele țării noastre 
și a expus pozițiile Partidului Co
munist Român și ale Republicii 
Socialiste România în principalele 
probleme internaționale.

Comitetul Politie Executiv con
sideră convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Saddam Hussein ca o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
cooperării româno-irakiene, a rela
țiilor între partidele și popoarele 
celor două țări. Ia amplificarea 
conlucrării lor in rezolvarea pro
blemelor ce confruntă lumea con
temporană, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice si politice, a 
unui climat de pace, înțelegere și 
cooperare internațională.

Comitetul Politie Executiv si-a 
exprimat aprecierea pozitivă față 
de dezvoltarea raporturilor de prie
tenie si colaborare dintre România 
și Irak, dintre Partidul Comunist ■ 

care evidential! forma bună a 
cuplului român, a urmat finala. 
Adversare — aceleași puternice ju
cătoare maghiare Aranka lmplon 
și Maria Weltner care depășiseră 
formația noastră în întrecerea pe 
echipe, cîștigind și întilnirea de 
dublu cu 2—1. De data aceasta au 
cîștigat sportivele noastre : 18—21, 
22—20.21—17, 13—21. 21—17. La sim
plu, Lucrcția Stan a obținut medalia 
de argint, pierzind în finală cu 
0—3. în fața maghiarei Implqn, iar 
Maria Necșe a cucerit medalia de 
bronz. întreeînd-o cu 3—2 pe 
Weltner. Iată laureații probe-

PRIMELE SUCCESE LA
La Atena se desfășoară Balca

niada de volei, la caro iau parte 
reprezentativele masculine și fe
minine alo Bulgariei, Iugoslaviei. 
Albaniei, României și Greciei.

în prima zi de întreceri, echipa 
feminină a României a întilnit 
pe cea a Greciei, de care a 
dispus cu ușurință : 3—0 (2.
2, 5). In celălalt meci : Bulga
ria — Iugoslavia 3—0. La mascu
lin. s-au disputat partidele : Gre
cia Albania 3—2 și Bulgaria — 
Iugoslavia 3—2. în ziua a doua și-a 
făcut debutul și formația masculi-

TURNEF. DE ȘAH IN BULGA
RIA. La Plovdiv. în turneul femi
nin. in primele două partide Eleo
nora Gogilea a obtinut victorii la 
șahistele bulgare Goteva și Dra- 
ganova. în runda a 12-a a turneu
lui masculin dc Ia Varna. Mihai 
Șubă a remizat cu Fernandez. Li
derul clasamentului continuă să 
fie Vukici (Iugqglavia) cu 8'.• p.

european, ale cărei întreceri vor 
avea loc intre 7 și 15 iunie, in Iu
goslavia.

Alte rezultate : Olanda — Franța
90—87 (40—40), Grecia — Franța
80—77 (33—35), Polonia — Olanda
95—93 (42—50), Polonia — Unga
ria 114—89 (48—39). Clasament fi
nal : 1. Grecia, 2. România, 3. Po
lonia, 4. Olanda. 5. Ungaria, 6. 
Franța. Primele patru echipe s-au 
calificat pentru grupa A. alături 
de Iugoslavia, Spania, U.R.S.S., 
Italia. Cehoslovacia, Bulgaria. Tur
cia și Israel.

Român și Partidul Socialist Arab 
Baas și a stabilit să se ia măsuri 
in continuare pentru traducerea în 
viață a înțelegerilor și acordurilor 
stabilite cu prilejul recentelor con
vorbiri, pentru aplicarea Acordu
lui de cooperare economică și teh
nică semnat între cele două părți.

Comitetul Politic Executiv a sa
lutat. de asemenea, cu satisfacție 
rezultatele vizitei oficiale a Maies
tății Sale regina Iuliana și Alteței 
Sale Regale Bernhard, prințul Ță
rilor de Jos, vizită care reflectă 
stadiul atins in dezvoltarea bune
lor raporturi româno-olandeze și 
care s-au amplificat in mod deo
sebit după vizita din 1973 a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. în 
Olanda. Dînd o apreciere pozitivă 
evoluției relațiilor româno-olan
deze. Comitetul Politie Executiv a 
exprimat convingerea că vizita ofi
cială a înalților oaspeți olandezi, 
precum și convorbirile care au 
avut loc eu acest prilei. vor servi 
intereselor celor două ponoare, 
cauzei destinderii și securității în 
Europa și in întreaga lume. înțe
legerii și colaborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit ca ministerele și instituțiile 
interesate să ia toate măsurile 
pentru aplicarea in viată a înțele
gerilor convenite cu prilejul vizi
tei înalților oaspeți olandezi în 
țara noastră.

Comiteiiil Politic Executiv, în 
cadrul ședinței sale, a rezolvat 
unele probleme ale activității de 
partid si de stat în agricultură. în 
domeninl comerțului interior și al 
relațiilor economice internațio
nale. , A

lor : Dublu-fcmci : 1. LUCRE-
ȚIA STAN — MARIA NECȘE 
(România), 2. lmplon — Wellner 
(Ungaria), 3. Kramer — Wieneek 
(R. F. Germania) ; Dublu-bărbafi :
1. Stahl — Hoffman (R. D. Ger
mană), 2. Lowenstein — Szell (Un
garia). 3. Prahl — Tirpitz (R. F. 
Germaniul. 4. Ion Gliiurutan — 
Ilarion Giju (România) ; Dublu- 
mixt : 1. Aranka lmplon — G. 
Lowenstein (Ungaria), 2. Rotraud 
Romer — M. Stahl (R. D. Germa
nă), 3. Hanna Kramer — II. Prahl 
(R. F. Germania), 4. Lucretia 
Stan — I. Ghiuțuțan (România) ; 
simplii băieți : 1. G. Liiwenstein,
2. R. Hirschfelder (R.F.G.). 3. M.
Stșrhl (R.D.G,), 4. Ilarion Giju
(România).

BALCANIADA DE VOLEI
nă a țării noastre, debut marcat 
de un succes categoric : 3—0 (6.3, 
13) cu reprezentativa Albaniei.

La rîndul ei. formația fe
minină a Românței a înregistrat o 
victorie șl mat comodă in fața ce
lei albaneze ; 3—0 (5.3.6) în 49 de 
minute. Iată șt celelalte rezultate 
din ziua a dpua : Bulgaria — Gre
cia (m) 3—0 și Iugoslavia — Gre
cia (f) 3—0. în ziua a treia : Româ
nia — Grecia (0 3—1 (5, 9, —8, 9).
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„CURSA
VARȘOVIA. 21 (Agerpres). — Cea 

de-a 11-a etapa a „Cursei Păcii“, des
fășurată contracroncmetru individu
al pe traseul Kalisz—Konin (39 km) 
a fost cfștigată de ciclistul polone < 
Tadeusz Mytnlk în 47’43”, urmat de 
Pikkus (U.R.S.S.) — 4T53”. Hartnick 
(R.D.G.) — 4â’0u”. Szurkowski (Polo
nia) — 48’30”. Din echipa română
cei mai buni timpi i-au realizat 
Valentin Hota — 51’14” și Ion Cojo
carii — 51’36”.

învingătorul etapei. Mytnik. a -ea- 
lizat o medie orară record (49.065 
km) pentru o cursă contracronometru.

★
Penultima etapă a competiției ci

cliste „Cursa PăciiM disputată de la 
Konin la Lodz (112 km) s-a înche
iat, cu victoria rutierului polonez Sta
nislaw Boniecki care a realizat tim
pul de 2h 18’52’’. In primul pluton, 
la 10” față de învingător se aflau 
și cicliștii români Valentin Hoța (lo
cul 14 în etapă), Ion Cojocaru și Ni
colae Gavrilă.

înaintea ultimei etape (a 13-a) 
Lodz—Varșovia (176 km) lider al cla
samentului se menține polonezul Ry- 
szard Szurkowski. urmat de ITartnick 
(R.D.G.) la 46” și Pikkus (U.R.S.S.) 

■ la 102”. ion Cojocaru ocupă locul 24 
la 9‘58\ Pe echipe conduce selec
ționata U.R.S.S., urmată de R. D. 
Germană la 3’09”. Formația României 
ocupă. tocul 11. în cursă au rămas 97 
de concurenți și 17 echipe.

PALATUL SPORTURILOR
DIN PHENIAN

în anii construcției socialiste, 
alături de toate celelalte activități 
puse in slujba poporului, in Re
publica Populară Democrată Core
eană mișcarea de educație fizică 
și sport a făcut însemnați pași 
înainte. Sub directa îndrumare a 
Partidului Muncii din Coreea și cu 
sprijinul neprecupețit al statului, 
sportul s-a situat definitiv pe co
ordonate de progres, angrenind in 
activitatea de masă marea majori
tate a tineretului acestei țări, ca 
și numeroși cetățeni de diferite 
virste.

O expresie nemijlocită a înflo
ririi mișcării sportive în R.P.D. 
Coreeană o constituie și monumen
talul edificiu al Palatului Sportu
rilor din Phenian. Este una din 
ce.le mai frumoase construcții de
dicate soortului care pot fi vă
zute pe întreg întinsul continentu
lui asiatic. Totodată, prin linia sa 
arhitectonică modernă, ca și prin 
impunătoarele sale dimensiuni, Pa
latul Sporturilor îmbogățește pei
sajul capitalei R.P.D. Coreene, 
fiind un adevărat punct de atrac
ție turistică.

Proiectul construirii masivei clă
diri a fost definitivat in februarie

SESIUNEA C. I. O.
La Lausanne se țin lucrările ce

lei dc-a 76-a sesiuni a Comitetu
lui Internațional Olimpic. Luind 
cuvîntul cu acest prilej, președin
tele C.I.O.. lordul Killanin a de
clarat că nu se poate pune pro
blema aminării pentru anul 1977 a 
Jocurilor Olimpice de la Montreal. 
Aceasta în primul rînd din respect 
pentru sportivii care se pregătesc 
in vederea Olimpiadei de. anul vii
tor. C.I.O.. a subliniat lordul Ki
llanin, insistă ca ediția a 21-a a 
,1. O. să se desfășoare în 1976, la 
datele stabilite, avind speranța că 
Montrealul va depăși dificultățile 
ivite și ișt va onora angajamentele.

Comentatorii de presă interpre
tează declarația președintelui C.I.O. 
și in sensul posibilității de. a se 
acorda unui alt oraș organizarea 
Olimpiadei de vară, in cazul cind 
Montrealul nu va fi gata la timp. 
După cum se știe, lucrările de con
strucție a principalelor baze olim
pice din Montreal sînt întârziate, 
iar în ultimul timp au fost sistate 
ca urmare a unor greve.

PĂCII“
Tn etapa a 10-a n cîștigat. sovieti

cul Lihaciov (3h 06:40 pe 145 km). 
Același timp a realizat și Ion Cojo
caru sosit al 12-lea.

• Tn C.E. <gr. 6), la Berna : Elve
ția — Irlanda 1—0 (1—0).

SCOTIA — IRLANDA DE NORD 
3—0 I

Tn campionatul interbritanic, la 
Glasgow. în fața a peste 60 ooo de 
spectatori. Scoția a dispus cu 3—0 
(2—0) de irlanda de Nord, după un 
joc excelent. Au marcat : Dougall, 
Dalglish si Parlane. Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor au fost por
tarul Kennedy, Keoch, Dalglish și 
Parlane.

BORUSSIA MONCHENGLADRACH 
A CÎȘTIGAT CUPA U.E.F.A.

Aseară, la Enschede, s-a desfășurat 
meciul retur al finalei Cupei 
U.E.F.A., dintre Twente Enschede și 
Borussia Mdnchengladbach. După ce 
in prima partidă, care a avut loc la 
Diisscidorf, scdrul a fost egal (0—0), 
victoria a revenit formației vest-ger
mane cu socrul dc 3—1 (2—0), care 
cucerește trofeul actualei ediții. 

1972. din Inițiativa personală a to
varășului Kim Ir Sen. seoretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene. Subliniind în
semnătatea acestei acțiuni, condu
cătorul poporului coreean spunea : 
„Pentru dezvoltarea mișcării noas
tre de educație fizică și sport este 
de o deosebită importanță să con
struim baze sportive noi șl să 
producem materiale sportive pe 
scară cit. mai largă''.

Palatul Sporturilor din Phenian 
este o minunată construcție care 
acoperă un mare spațiu, cu un te
ren central de 66.900 mp și cu înăl
țimea sălii de 42 metri.

în tribunele încăpătoare, cu 
scaune confortabile, pot lua loc 
peste 20 000 de spectatori. Alte 10 
săli de antrenament și de compe
tiții sînt amplasate la etajele al 
treilea și al patrulea.

Podiumul sălii centrale poate 
adăposti simultan jocuri de bas
chet, volei, tenis de masă, intilniri 
de box și lupte, precum și la alte 
discipline sportive. Totul este echi
pat cu cele mai perfecționate in
stalații și cu aparatură tehnică. La 
fiecare etaj se găsesc spatioa.se ho
luri cu bufete, fotolii de odihna, 
ieșiri spre balcoane. Do aci poate 
fi admirată întinsa priveliște a 
străzilor orașului, ca și malurile 
pitorești ale fluviului Poton-gan.

PE SCURT
ATLETISM • La Canton, o noua între

cere între sportivii chinezi și americani. 
In cursa masculina de 100 m : 1. Delano 
Merrrwether (SUA) 10,3 sec., 2. Fer» 
Cen-jen 10,4 sec. «w La Yowo City (SUA), 
înălțime — Bill Knoedel 2,21 m La 
Helsinki, Irena Szewinska (Pol.) 23,1 sec. 
pe 200 m.

BASCHET • La Moscova, in meci fe
minin. URSS - SUA 82-25 (40-17) « La 
Zagreb, echipa masculină a Iugoslaviei 
a invins o selecționată americană de 
jucători profesioniști cu 122—77 (61—36).

CICLISM • Etaoa o 4-a a Turului Ita
liei (Teramo — Campobasso, 258 km) a 
revenit belgianului Roger de Vlaemtnck. 
Etapa o 5-a, Campobasso — Bari (224 
km) a revenit la sprint belgionului 
Rick van Linden in 6h 23:46. In clasa
mentul general conduce spaniolul Fran
cisco Oaldos.

HOCHEI • Derbyul campionatului unio 
nai : TSKA Moscovo — Aripile Sovietelor 
Moscova 5-5 (3—2, 1—0, 1-3}. TSKA este 
virtuala campioană.

NArAflE « La Astl, în „Trofeul celor 
7 coline* : 100 m bras — Pankin (URSS) 
1:06,3; 400 m fiber — Samsonov (URSS) 
4:12,71; 200 m fluture - Pyttel (RDG) 
2:06,3 « La Santa Clara (California): 
100 m liber — Furnrss 52.91 ; 400 m liber 
— Shaw 4:02,1; 100 m spate (in serii) — 
Bollard 58.94; 100 m bras — Hencken 
1:05,90 ; 200 m spate — Hardcastle 
2:06*70; 100 m fluture — Palstra 56,80.

• MECIUL tlintre selecționatele A- 
mericii de Sud și Europei, oaie mina 
să aibă loc la 18 iunie, la Rio de Ja
neiro, a fost a minat pentru anul 
viitor.

• ÎN PRELIMINARIILE olimpice r 
Mali — Mauritania 1—0 (returul la 
3 iunie, la Bamako); Togo — Sene
gal 1—1 ; U.R.S.S. — Iugoslavia 3—6 
(0—0), în tur 1—1. (A arbitrat C. Pe- 
trea).

• INTILNIRI amicale : Suedia — 
Algeria 4—0 (3—0). Autorii golurilor:
Edstrom. Sandberg, Grahn și Sjd- 
berg. Echipa dc tineret a U.R.S.S. a 
cîștigat turneul de la Cannes; Sel. 
Malayeziei — Arsenal Londra 2—0.

• TURNEUL echipelor de tineret,’ 
la Toulon : Italia — Polonia 1—0, 
Franța — Cehoslovacia 3—0. 
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