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Imaginile, televiziunii și reportajele trimișilor speciali ai ziarelor ne 
in 
la 
la

evidențiază, de dimineață pină noaptea, contribuția caldă ți energică 
același timp a zeci și sute de mii de cetățeni, de la vîrsta școlară 
virsta pensiei, care, după puterea lor, participă cu toată însuflețirea 

. combaterea inundațiilor.
în acest front larg, sportivii patriei noastre, mari și mici, ca vîrste și

ca performanțe, juniori și mulți campioni, incepători și candidați la 
medaliile Jocurilor Olimpice din anul viitor, de la Innsbruck și Montreal,
sînt prezenți cu brațe puternice și elan tineresc.

Reporterii și corespondenții noștri se află in mijlocul acestora și ne 
transmit reportaje despre această patriotică activitate.

CANDIDAȚI! LA MEDALII

OLIMPICE STRING RECOLTA
BRAȘOV, 11 (prin telefon).
Ia aceste zile de cumpănă, cind 

Ia chemarea secretarului general al 
partidului locuitorii satelor, coope
ratori, mecanizatori, muncitori, 
elevi, au intervenit cu promptitu
dine pentru salvarea recoltei și 
realizarea unor lucrări agricole 
de sezon, și sportivii de perfor
manță, membri ai loturilor olimpi
ce și naționale de atletism, biatlon, 
volei, judo, haltere aflați in tabere 
de pregătire pe teritoriul județului 
Brașov au răspuns cu însuflețire 
înaltei chemări și uriașului efort 
în care este angrenată întreaga 
națiune.

La inițiativa consiliului popular 
județean Brașov și în strînsă legă
tură cu președintele C.A.P. Hăl- 
chiu, Giinther Borger, peste 200 de 
sportivi de mare performanță au 
inceput vineri recoltatul, sortatul 
și încărcatul cepei de pe terenul 
fermei legumicole, inundată de rîul 
Vulgănița și pîrîul Gropiș.

încă din faptul zilei, grupurile 
compacte de sportivi au luat lotu
rile în primire și s-au apucat de 
treabă. Atleții păreau mai rapizi. 
Am remarcat printre ei pe mara- 
toniștii Dumitru și Damian, pe măr
șăluitorii Stănescu, Maxim și Cos- 
îaclie, pe demifondiștii Bistriceanu, 
Modiga, pe Ileana Silai, pe sărito
rii Vasile Tudorel și Doina Spînu, 
ca și pe antrenorii Dumitru Pa- 
raschiv, Dumitru Roman, Mihai 
Tintorescu și mulți alții.

Halterofilii, printre care Horto- 
pau, Miuț, Herghelegiu, Grigoraș. 
Îndemnați și organizați de antre
norul Lazăr Baroga, și-au verifi
cat puterile cu sacii rezultați de la 
combina de treierat. La o oarecare

distanță, dar animați de ar 
celași avint tineresc, însufle- 
țitor, lotul național de volei, 
organizat metodic, curăță te-

Mihai BARĂ
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întreaga națiune răspunde
A

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Este impresionantă întrea

ga desfășurare de forțe a în
tregii țări la chemarea parti
dului, la chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aflat zi 
și noapte, ceas de ceas, la 
cîrma luptei aprige pentru 
a stăvili năvala ploilor, pen
tru ocrotirea bunurilor po
porului, pentru micșorarea 
daunelor aduse economiei.

Deși, în cele mai multe 
locuri s-a înseninat, urmările 
celor 10 zi

apa de

trugerile făcute, 
tiva debitelor 
Dunării, care intră 
lată de ce cuvintele

în perspec- 
crescute ale 

în țară, 
insufle-

BRAȚE SI
J J

STAVILA

le de ploi persistă 
ogoare, în dis-

țite, patriotice, emoționante 
ale tovarășului Nicola, 
Ceaușescu, sînt mereu trezi 
în inimile tuturor.

PIEPTURI VOINICE,
ÎN CALEA APELOR

DROBETA TR. SEVERIN, H 
(prin telefon). Bătrinul part dună

rean dă semnele hărniciei locui- 
torilar săi. Odată cu primele gene 
de lumină ale zilei, oamenii se în
dreaptă spre 
că. convinși(Continuare in pag. 2-3)

lor de mun- 
de momea-

locurile

Sportivi din loturile republicane de judo și haltere, aflați In vacantă la Brașov, an cerut să participe 
la stringerea recoltei dm județul Brașov. Iati-i la plivitul sfeclei de zahăr și căratul cepei.

Foto : A. DINCA-Brașov

„Trofeul Tomis'1 la volei feminin

tul greu prin care trece țara nJ 
e suficient să-ți faci ca de obicei 
datoria, ci că e nevoie de un efori 
tenace, fără preget, pentru recupe-J 
ra r ea pagubelor produse de inwn-i 
dații. Această primă impresie «J 
confirmă la orele de inceput oU 
producției in incintele întreprinde-] 
rilor, la Șantierul naval, la Fabrlcvu 
de vagoane, la gară.

Aci, pe malul Dunării, sub ra-l 
zele tot mai strălucitoare ale u-nud 
soare fierbinte de vară, viata nier-l 
ge înainte in contururile ei otnj-l 
nuite. Dar apele fluviului curg cn-J 
pricios, clnd sporind in debit, cirufl 
coborind cu o neregularitate cara 
este ea însăși plină de neliniște! 
Bătrânii severineni privesc vesti-l 
giile din piciorul podului lui Apol-4 
lodor din Damasc și, folosindu-l ca 
etalon, măsoară nivelul apei. în- 
tr-adevăr, apele Dunării sînt tul
buri in curgerea lor aparent le
neșă. Ce-o fi vestind ?

Viitura încă nu-i pe aproape, wl 
Za Porțile de Fier lucrătorii de la 
Hidrocentrală veghează, incercind 
sd stăpânească debitul apei. <W1 
dacă va fi nevoie chiar sări corec
teze. Dar oamenii au memorie, «fl 
și-au amintit ce s-a întâmplat cal 
cinci ani in urmă. In perimetrul 
Combinatului pentru prelucrarea 
lemnului se află o stație de pom
pare a apei industriale, a cărei po-1 
rit ie este foarte expusă. Ei bin«J

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi pe stadionul „23 August“, la ora 2l

turile
C.M.
Rezultate valoroase 
în concursul inter
național de pe velo
dromul Dinamo

® Azi, pe terenurile de 
la Progresul, primele 
partide de tenis în 
„Cupa Annie 
bault"

Sois-

și To- 
mîine) 

.Cupei 
atletism

® La Budapesta 
rino (azi și 
semifinalele 
Europei" la

® La terminarea edi-

ÎN DERBYUL COMPETIȚIEI.
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 3-2

IN FINALA CUPLI ROMÂNIEI LA FOTBAL

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
Antepenultima etapă a turneului 
internațional de volei al României, 
dotat cu „Trofeul Tomis", a cu
prins 4 partide, întrucît, la cererea 
echipei Cehoslovaciei, jocul aces
teia cu formația de junioare-tine- 
ret a țării noastre a fost progra
mat vineri dimineața.

Așa cum era de așteptat, în a- 
ceastă întilnire, voleibalistele ceho
slovace au repurtat victoria cu sco
rul de 3—0 (1, 2, 6), în 40 de mi
nute. Diferența firească de pregă
tire fizică și tehnico-tactică, expe
riența mai vastă au avantajat net 
pe învingătoare. Tinerele noastre 
voleibaliste, care porniseră cu elan 
în acest turneu, și-aupierdut pe 
parcurs entuziasmul, făcînd în a- 
cest meci o simplă figurație.

Antrenorii C. Sorbală și I. Cris
tian au folosit următoarele jucă
toare : Irina Petculeț (Doina Po-

Au arbitrat fără reproș S. Po
pescu și M. Albuț.

Derbyul turneului s-a desfășurat 
la începutul programului dc după- 
amiază, cind prima echipă a Româ
niei a intilnit reprezentativa Ceho
slovaciei. Meci decisiv pentru cîști- 
garea trofeului, foarte echilibrat ca 
forțe, așa după cum avea să indi
ce și desfășurarea sa „maraton" (2 
ore și 20 de minute).

A fost un meci de valoare teh
nică deosebită, cu faze spectacu
loase, aplaudate de cei peste 2 000 
de spectatori prezenți în Sala spor
turilor.

în primele minute, voleibalistele 
cehoslovace au avut o serie de 
realizări succesive, grație cărora 
s-au detașat amenințător (8—1), ca 
urmare a forței manifestate în a- 
tac, pe de o parte, dar și a începu
tului mai slab al unora dintre ju-

Astăzi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, la lumina reflectoare
lor (ora 20), Rapid București și 
Universitatea Craiova vor disputa 
cea de-a 37-a finală a „Cupei 
României". Cele două echipe re
prezintă vîrful unei piramide cu 
o bază largă, anul trecut, în iarnă, 
aliniindu-se peste 4 000 de formații 
la startul acestei întreceri mara
ton.

Firma protagonistelor asigură un 
surplus de interes finalei. Univer
sitatea Craiova este o formație eu 
calități distincte în ultimele sezoa
ne : campioană națională în edi
ția 1973/74 și pe „podium" în cla
samentul campionatului recent în
cheiat. Rapid are de partea ei 
platforma de entuziasm a reințîl- 
nirii cu prima divizie și tradiția 
celor 8 „Cupe“ aduse, pină acum, 
în vitrina sa.

Iată formațiile probabile : UNI-

Sielian. ReleiNiță — Savu, M. ____ ____
(Bișniță) — Iordan, Neagu, Manea 

Meciul (care va fi televizat ir 
direct) va fl arbitrat la centrii 
de N. Rainea (Birlad), ajutat la H 
nie de C. Ghiță (Brașov) și I. Chil 
libar (Pitești). Regulamentul pre 
vede ca in caz de egalitate, partid] 
să fie prelungită cu două repriza 
a 15 minute. Dacă egalitatea va 
persista, intîlnirea va fi reprograj 
mată in termen (le 48 de ore. Daci 
și a doua confruntare va fi inde 
cisă după 120 de minute de joJ 
in interval de 48 de ore se va dis 
puia al treilea meci. Abia acum 
în caz dc egalitate după prelungiri 
va opera departajarea prin execu 
tarea loviturilor de la 11 ni.

în deschiderea partidei Rapid -i 
Universitatea Craiova, este progra 
mată o întilnire de juniori într 
campioana națională, Rapid Bucul 
rești, și o selecționată a Capitale]



Âzî după amiază, pe terenurile de tenis de la Progresul La Brașov, I LA TERMINAREA

CUPA ANNIE SOISBAULT"
JOCURI DECISIVE

PENTRU PROMOVAREA
IN DIVIZIA A

1
I A

EDIȚIEI
1974-1975

DIVIZIEI A (I) T
cele patru 

________ _ . angrenate 
n*^ disputa turneului zonal (grupa 
D) din cadrul competiției interna
ționale feminine de tineret, dotată 
:u „Cupa Annie Soisbault", se vor 
ifla față în față, pentru reuniunea 
Inaugurală. Se dispută semifinalele 
întrecerii, urmind ca miine, la 
sfirșitul celei de a doua zile de 
|oc, să aflăm echipa calificată pen- 
Iru turneul final de la Le Touquet.

Ieri a avut loc ședința tehnică, 
precedind conform tradiției startul 
uficial. După cum se știe, fiecare 
Intilnire programează cite două 
meciuri de simplu, urmate de unul 
de dublu. Se joacă în continuare 
pînă la încheierea întîlnirii, dispu
tată pe un singur teren. Jocurile

De azi după amiază, 
iprezentative de țări

AGENDĂ ATLETICĂ

susținute de echipa română au loc 
pe terenul central de la Progre
sul, cealaltă semifinală disputîn- 
du-se în paralel, pe terenul nr. 2.

Iată acum ordinea partidelor, în 
intîlnirea România — Olanda: Vir
ginia Ruzici — Annelies Frins ; 
Mariana Simioncscu — Leonne Wil
denberg (componența echipelor de 
dubiu se anunță la teren, conform 
regulamentului). în a doua semi
finală, Australia — Belgia, vor ju
ca : Dianne Evers — Anne Gerain; 
Nerida 
ters.

Așa 
trebui 
zonală 
nînd în luptă directă cele 
bune formații. Se va disputa 
ralel meciul pentru locul trei, 
tre învinsele din semifinale.

în amindouă zilele, programul 
Începe la ora 14.

★

Gregory — Godeline Ceus-

cum sînt previziunile, ar 
să avem duminică o finală 
România — Australia, pu- 

mai 
pa- 
in-

DE POPICE I
I

UN NIVEL VALORIC MO
ft Azi și miine, arena Rulmen

tul din Brașov va găzdui întreceri 
decisive în cadrul campionatului 
de calificare (m) pentru seria Nord 
a Diviziei A de popice. Pentru I ție a campionatului nostru național, 
cele două locuri vacante își vor | O competiție de lungă durată — ca, 
disputa întîietatea, tur-retur contra de altfel, și întrecerea precedentă 
scor, echipele Voința Tg. Mureș, I ~ ».. m
Electro Tg. Mureș, Corvinul Hu- | 
nedoara. Voința Lugoj, Construe- 
torul Arad și Record Cluj-Napoca. I

I
I

SUB CERINȚELE PRIMULUI
A luat sfîrșit cea de-a 57-a edi-

I care a inaugurat formula cu 18 
formații — încheiată, cum se știe, 

'.cu victoria echipei Dinamo Bucu- 
J rești, încununată pentru a opta 

oară cu titlul suprem.

Dar dacă succesul campioanei,
• în conformitate cu hotărîrea alcătuită din numeroși internațio- 

Biroului federal, perioada de tran- \ . ........ ‘ /
sferări pentru toate categoriile de | alte formații_ a însemnat o frumoa- 
sportivi a fost stabilită anul aces
ta între 1—31 august.

I nali, era previzibil, evoluția unei

• în cadrul unui concurs desfă
șurat la Poiana Brașov, Gheorghe 
Erăciunescu (21 de ani, 2,04 m 
înălțime 1) a aruncat greutatea la 
6,77 m, al patrulea rezultat ro
mânesc al sezonului. Crăciunescu 
practică atletismul numai de doi 
ini 1
• Astăzi și miine, la Cîmpulung 

Muscel se desfășoară campiona
te republicane ale juniorilor de 
tategoria a Il-a. La sfirșitul săptă- 
minii viitoare, la 
oc campionatele 
priorilor III.
• Semifinala „ r

a pentatlon și decatlon care va fi 
tăzduită la sfirșitul săptămînii vi
itoare de țara noastră, se va desfă
șura pe stadionul din Poiana Bra
tov, simbătă si duminică (19—20
Iulie).

în cursul după amiezii de ieri, 
echipele participante au fost pri
mite de către tovarășul Ion Gheor- 
ghe, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Popular al Municipiului București.

• Răspunzînd vizitei pe care 
echipa masculină Constructorul Ga
lați a făcut-o anul trecut în R. D. 
Germană, formația B.S.G. Sanger- 
hauser va susține la Galați, în zi
lele de 26 și 27 iulie, revanșa în- 
tîlnirii cu campioana țării noastre.

să și plăcută surpriză. Este vorba I desigur, de A.S.A. Tg. Mureș, cla
sată, la sfirșitul celor 34 de etape, 
pe locul 2. „Bronzul" recent expi-

I
I
I

11
MEMORIALUL MIHAIL SADOVEANU" |

Reșița, vor avea 
naționale ale ju-

„Cupei Europei'

LA ȘAH I
Turneul internațional de șah de 

J* lași, Închinat memoriei marelui 
nostru scriitor Mihail Sadoveanu, 
a continuat cu desfășurarea runde
lor a 2-a și a 3-a.

Reuniunile au fost dominate de

I

BOXERUL 0. OPERE, DOUĂ VICTORII
ÎN „TURNEUL PRIETENIA" RE
In aceste zile, la Halle 
;.D.G.) se dispută tamneul in- 

,Prietenia", 
la care 

«articipă și reprezentativa ță- 
ii noastre. Din formația Ro- 
nâniei cea mai frumoasă «an

in primele zile, a 
„semimusca" 
care, cu două

ițional de box 
vait juniorilor,

a-portare, 
krut-O 
pipere, 
tonsecutive, s-a calificat 
nifinala competiției. în prima 
partidă, juniorul român 
pins prin abandon în repriza 
rundă pe maghiarul Gera, 
p meciul următor, Cipere 
ntrecut la puncte pe cubanezul 
Ramirez. La categoria cocoș, Ion 
Lungu a terminat victorios la 
puncte disputa cu KinkeI 
R.D.G.), calificîndu-se în etapa 
armatoare.

Dumitru 
victor ii 
în se-

1-a in- 
se- 
iar 
l-a

Ceilalți pugiliști români care 
u intrat în concurs pînă în 
nomentul în care am luat legă- 
ara cu Halle au suferit înfrîn- 
eri, fiind eliminați: I. Drago- 
air p.p. Kurocikin (U.R.S.S.), Al. 
'odgoreanu p.p. Franz (R.D.G.), 
I. Vișan p.p. Roetankowski 
ELD.G.)

România

SÎMBĂTĂ

BASCHET î Sola Dinamo, 
11 : întîlnire amicală 
Polonia (juniori).

CANOTAJ : Lacul 
de la ora 8.30 : faza 
piui București a campionatului re
publican rezervat seniorilor ; con
curs bilateral Clubul sporțiv șco
lar — |.VtP.S. Pavia Praga.

CICLISM s Velodromul Dinamo, 
era 16.30 : „Cupa ziarului Spor
tul" (ziua a doua) — viteză (sfer. 
turi, semifinale și finale), urmă
rire individuală 4 000 m (serii și 
finală), cursa americană (75 ture, 
sprint la 5 ture)v

FOTBAL : Stâdionuf „23 Au
gust", ora 20 : Universitatea Cra
iova — Rapid București (Finală 
Cupei României).

Hcrâstrâu, 
pe munici-

DUMINICĂ

BASCHET : Sala Dinamo, oro 
11 : întîlnire arnicală România — 
Polonia (juniori).

CICLISM : Velodromul Dinamo, 
ora 9.30 : „Cupa ziarului Spor
tul" (ziua a treia) — viteză tur
neu, cursa Italiană (serii și fi
nală)» Cursa cu edițiune de punc
te — semifond (100 de ture, sprint 
Ia 3 ture).

poartă. Și c 
declanșat, și 
tributele de 
să confere J 
portant pro 
„lanț al slq 
altfel, faptu 
nostru se îl 
luri fără a I 
sație confrui 
litate, în ca 
foarte bine 
termine să 
bilii“ tabele 
vem inregis 
întîrzierile i 
prin neindic 
le, sau prin 
fost, de ase 
gistrăm exa 
rile intre d 
echipelor, In 
avanpostu^ 
sau intre cS 
copere", să 
fost foarte fl 
tempo-tl "d i| 
verâeie zond 
insă, destula 
capitole cari 
plică nivelul 
dintre partid 
taculozitate, 
acestea intr- 
an distanță 
Weltmeistersj 
urmind md 
echipele R. I 
dei, tot mail 
lează din ac| 
la care 
marele

locul 18 (F.C.M. Galați, cu 6,386)
diferența este mică. Și, fătă a res
pinge o eventuală acuzație de re
lativism existent in notațiile croni
carilor noștri (altfel, foarte puțin 
contrastante cu cele ale observato
rilor federali), la un jucător sau 
mai mulți, la un joc sau mai mul
te, vom conchide, la acest prim ca
pitol al analizei, menționind, totuși, 
că există o măsură în toate, care 
dă fotbalului nostru, demonstrat în 
camoionat, CALIFICATIVUL DE 
NESATISFACATOR ; 
din păcate, 
rezultatele 
Diviziei A 
europene.

CALIFICATIVUL
calificativ, 

an de an reflectat în 
obținute de fruntașele 
în întrecerile cupelor

ratei ediții a revenit fostei cam
pioane, Universitatea Craiova (mo
destă în comportare pe prima par
te a întrecerii, dar cu un remarca
bil tempo în retur), după cum 
demne de a fi subliniate sînt și 
evoluțiile altor două echipe : Spor
tul studențesc (locul 4, grație unui 
retur de frumoasă ținută), și Olim
pia Satu Mare (locul 9 în final, 
dar multă vreme în plutonul frun
taș, fapt notabil pentru o proaspă
tă promovată din eșalonul secund).

Acestea sînt, în linii mari, echi
pele care își datorează comportă
rile bune, in ansamblu, și pregă
tirii fizice (efectuată mai metodic, 
mai consistent și, oricum, mai ju
dicios dozată pe parcursul compe
tiției), fapt remarcat, de altfel, în 
repetate ocazii, și de către condu
cerea tehnică a echipei noastre na
ționale, satisfăcută de potențialul 
de efort cu care s-au prezentat ju
cătorii selecționabili la reuniunile 
lotului reprezentativ.

ECONOMIE DE EFORT ÎN EPOCA 
FOTBALULUI TOTAL

Nivelul valoric modest al ediției 
de care ne ocupăm este demon
strat și de o serie de date statis
tice privind elemente fundamen
tale ale jocului. Nu ne vom referi, 
în principal, la numărul total (769) 
al golurilor (dar vom ajunge, în 
cele din urmă, la el) întrucît, prin 
ea însăși, simpla medie pc o etapă 
(22 de goluri) sau pe o partidă 
(2,51) nu pare a fi concludentă. Fie 
și pentru bunul motiv că. in con
dițiile unui campionat în care 
echipele și-au pus bine la punct 
momentul de apărare — ceea ce, 
din păcate, nu e cazul la noi — 
penuria golurilor nu sugerează au
tomat tabloul fotbalului lipsit de 
atributul valoare. Mai concludente 
— prin greutatea lor specifică pe 
treptele intermediare ale logicii 
jocului — ni se par cifrele care au

jucătorii noștri Volodea Vaisman 
și Ion Biriescu, care au acumulat 
cite două puncte. Primul i-a în
vins consecutiv pe Anghelov și 
Haritver, cel de al doilea a cîș- 
tigat la Haritver și Dominguez.

Alte rezultate : Blatny — Do
minguez 0—1, Ghindă — Stoica 
Va—‘/z, Marcovici — Perenyi 1—0, 
Pavlov — Bernard 1—0 (runda a 
2-a), Anghelov — Pavlov ‘A—‘A, 
Stoica — Blatny 0—1, Perenyi — 
Ghindă și Bernard — Marcovici 
întrerupte (runda a 3-a). ■

în clasament conduc Vaisman și I 
Biriescu 2'/i P. urmați de Blatny I 
și Pavlov 2 p, Marcovici și Ghin
dă l*/a p (1), Perenyi (1), 
Iov, Dominguez și Stoica 1 
nard (1) și Haritver 0 p.

I
I

a aj 
lui a

REF

(R.D.G.), V.

LA DALLE

lui republican de canotaj rezervat senio
rilor ; concursul bilateral Clubul sportiv 
Școlarul — I.V.P. Slavia Praga.

Sil aghi p. ab. 1
Bauch (R.D.G.). Intrecei+Le con
tinuă pînă duminică.

BAsCHFT lotul junioareUMJUIILI PLEACĂ IN BULGARIA. In 
•cadrul pregătirilor pe care le efectuează 
in vederea participării la Balcaniadă, 
lotul reprezentativ de junioare va pleca 
miine în Bulgaria, unde va susține două 
partide amicale cu echipa similară a țâ
rii gazdă. ft JOI, în sala Dinamo din 

intilniri 
juniori 
primul 
echipa 

60-58 
doua

rii gazdă. ft JOI, in sala _____
Capitală, a început o suită de 
amicale între reprezentativele de 
ale României și Poloniei. In 
meci, după o dispută echilibrată. 
României a ciștigat cu scorul de 
(24— 3Î). Vineri s-a desfășurat o 
partidă, victoria revenind, de data c- 
ceasta, tinerilor jucători polonezi cu sco
rul de 71—54 (28—24). Azi și miine ou 
ioc ultimele două intilniri.

BOX PUGILISTII DE LA DINAMO
BRAȘOV, însoțiți de antreno

rul Mihai Cerchez, s-au întors din 
Germană, unde ou susținut două 
nirl in orașul Gera, cu echipa „Wismut". 
Prima confruntare s-a încheiat cu victo
ria gazdelor, care au ciștigat cu 16-^6. 
„In buna măsura rezultatul ocesta sever 
— ne-a explicat antrenorul M. Cerchez - 
s-a datorat oboselii acumulate pe drum, 
echipa noastră sosind la Gera cu 12 ore 
lntirziere". După douâ zile, Wismut Gera 
și Dinamo Brașov s-au întîlnit în meci 
revanșă, cu aceleași formații, victoria 
revenind, de această dată, boxerilor bra
șoveni, cu 14—6 (un meci nu s-a dispu
tat). Din echipa Dinamo Brașov s-au re
marcat Gh. Ileana, I. Donose, D. Cim- 
poeșu, 1. Peter și D. Negru.

R.D. 
întîl-

CANOTAJ CONCISUL PRIETENI a'
Miine ia Tata, încep în

trecerile de juniori din cadrul tradițio
nalei competiții „Concursul Prietenia". 
La această reuniune internațională cano
torii români se vor alinia la toate pro
bele, cu excepția cursei de schit 8+1. 
• ASTĂZI PE LACUL HERĂSTRĂU, Ince- 
pînd de la ora 8.30, se vor desfășura 
concomitent douâ întreceri de schif : fa
za pe municipiul București a campionatu-

x JOCUL 
TIREA LA

HANDBAL ptolE5TI, in sala Vic
torio. are loc miine dimi

neață — începînd de la ora 10.30 - un 
cuplaj internațional. Se dispută parti
dele România — Bulgaria (f) și România 
— Ungaria (m). Arbitrează J. Korec și 
St. Nemec (Cehoslovacia) — la fete, G. 
Bansen și H. Gentz (R.D. Germană) - 
Io băieți. Revanșa acestor intilniri are 
loc marți, la Bocâu.

SCRIMA

■I
re|

A TRECUT UN AN de la 
înființarea secției de scri

mă o clubului Dinamo București. Un in
terval scurt de timp, dar deosebit de rod
nic : un campion republican de seniori 
la sabie (I. Pantelimonescu), o finalistă 
la C.M. de tineret din Mexic (Aurora 
Crtșu) și două echipe în campionatul di- ■ 
vizionar — în A la floretă fete (locul 2 I 
după Steaua) și în B la sabie (primul | 
loc). Un început promițător, perspective 
frumoase I ft CU CITEVA ZILE înainte de 
începerea cursurilor, o parte dintre elevi, 
finaliștii campionatului republican de ju
niori mari își vor desemna campionul la 
Baia Mare, centru care se afirmă tot mai | 
mult în sportul mușchetarilor. Data în- | 
trecerii : 11—14 septembrie, ft INTRAT IN I 
TRADIȚIE, campionatul republican univer
sitar de scrimă își va mai adăuga anul 
acesta o filă, cu prilejul finalelor de Io 
Timișoara care, după Tg. Mureș și lași, 
va fi gazda unei asemenea mult aștep
tate întreceri.

Zece jucători in preajma porții lui Ba'.hori I care nu poate opri în
scrierea golului. Fază din meciul F.C.M. Reșița — Olimpia Satu Mare, 
disputat in retur Foto : R. FUCHS

...Adevărul] 
titlu nu mai 
monstrat. aJ 
făcut un crd 
pasiune și c 
obținut, mai] 
ziu, și rezu] 
tins. Și aces 
pregnant la 
formații ca 
Sportul stud 
Mare, care I 
cători mai u 
de exemplu, 
Steaua, inca 
surplusul de 
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O dată in 
doar antrena 
TOȚI FAC11 
cesul în joc,| 
in ultimă ai 
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și moral-voll 
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Campionatl 
nai, pe cci n 
spuneam, și I 
lat, pe anul 
trecerii, uncii 
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du-le să eta 
PLET — dd 
și eficace în 
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trueit indato 
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fruntașclc^^ 
cit — pentri 
situația nesal 
lui nostru -I 
se constituia 
pozitive. I

înregistrat pasele defectuoase, faul
turile comise (nu întotdeauna de 
joc), șuturile spre poartă și pe 
spațiul ei. Sînt cifre de natură să 
pună pe gînduri, întrucît : a) din 
trei pase cu conținut tactic una 
este fără adresă, b) cele mai puți
ne faulturi într-o etapă, a 23-a, au 
fost în număr de 202 (repetăm, nu 
numai faulturi simple, de joc), iar 
cele mai multe, în etapa a 8-a, au 
ajuns la 274 ; c) în materie de șu
turi pe spațiul porții, „recordul“ 
(18, in etapa a 6-a) aparține for
mației campioane, Dinamo. Au fost 
și echipe — Jiul (în etapele 14, 16 
și 25), U.T.A. (28), Universitatea 
Craiova (22) — care, timp de 90 de 
minute, n-au nimerit niciodată ca
drul porții adverse. In logica des
fășurării unui joc de fotbal. de 
care vorbeam, pasele defectuoase 
și iregularitățile de tot felul au 
fragmentat jocul, i-au tăiat din 
cursivitate, amînîndu-i, pentru altă 
fază, finalitatea care este șutul Ia

Dintr-un total de 18 echipe, doar 
15 (chiar și acestea, cu unele re

zerve), ar încăpea pe un panou al 
formațiilor merituoase la finele a- 
cestei ediții de campionat. în rest, 

Iun pluton masiv de echipe cu com
portări oscilante, nu o dată contra
dictorii (F.C.M. Reșița, U.T.A., F.C. 
Argeș, Politehnica Timișoara, Jiul, 
C.F.R. Cluj-Napoca ș.a.) și foarte 
adesea — cazul echipei Steaua — 
în flagrantă opoziție cu valoareaI individuală a jucătorilor. Medio
critatea care caracterizează această 
a 57-a ediție a campionatului Divi
ziei A se reflectă și în media ge
nerală a notelor : 6,57 — bilanț 
care, raportat la cel al întrecerii 
precedente (6,70), indică un oare
care regres. Evidențele cifrice, la 
sfirșitul competiției, ne conduc, din 
păcate, la constatări și mai neplă
cute observind că mediocritatea 
ediției pe care o analizăm este 
cvasi-generală, atita vreme cit în
tre locul 1 (Dinamo, cu 6,995) și

I
I

Ț|p SECȚIA DE TIR A CLUBULUI DI
NAMO organizează pe poligonul 

propriu, cu începere de luni (între orele 
9 și 13), trageri de selecție cu arma cu 
aer comprimat. Se pot prezenta tineri și 
tinere, între 14 șt 16 ani, care doresc să I
practice tirul de performanță. Cei selec- I 
țlonați vor deveni membri ai clubului Di- | 
namo. t _ -I Focșani — Reli

(București) ft 
greșul Brăila :

I
Gh

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
START ÎN „CUPA DE VARâ“

Ca In fiecare an după terminarea 
activității fotbalistice in Diviziile na
ționale A șl B, programele concursu
rilor Pronosport sînt alcătuite din me
ciurile din cadrul „Cupei de vară”, 
competiție organizată de Federația 
Română de Fotbal in colaborare cu 
Administrația de Stat I.oto-Prono- 
sport șl comisiile județene de fotbal.

în Competiție sînt angrenate 30 de 
echipe din divizia C, Împărțite ‘ 
cinci grupe a cite șase echipe.

Prima etapă de duminică 13 Iulie 
programează partidele : I. Letea Ba
cău — Minerul Comărieștl. n. Petro-

Victoria — Precizia Săcelc. VII. Mă
gura COdlca — Carpați Brașov. VIII. 
Electrica Constanța — Por tu Con- 
stanța. I\, IMUM — Dunărei Cefftâ- 
vodă. X. Știința Constanța — Marina 
Mangalia. XI. Poiana Cîmplna — Car- 1 
păți Sinaia. XII. Chimia Brazi — Ca- I 
raimanul. Xm. Victoria Florești — 1 
I.R.A. Cîmpina.

In

R. Stlncan (1 
Cluj-Napoca 
Pitiș (Oradea] 
Metalul Tg.
(Ploiești) • t 
Drubeta Drot] 
nuțescu (Pitd 
Ozana Tg. N 
ft Cozia Căli 
cal : T. Andn 
Lehliu — ic] 
priță (Brăila) 
Victoria Titu 
rești) ■ Gll 
Beluș : I. ștd 
Constructorul] 
Tg. Lăpuș : 1 
ria Reșița —| 
Molsescu (Dr| 
Constructorul] 
torul Hunedol

• ARBITRU ULTIMEI ETAPE A 
DIVIZIEI B. SERIA I — s Chi
mia Șrăila — S. C. Bacău : M. 
Hafiganu (București) • Unirea 
" ------ Relonul Săvinești : L Puia

I C.S.U. Galați — Pro- 
: T. Istrate (București) 

ft Ceahlăul P. Neamț — Foresta Făl- 
“ M. CîțU (București) ft C.F.R.

- Oțelul Galați : S. Ene 
(București) ft Gloria Buzău — Meta
lul Plopeni : S. stăncescu (București) 

I-1 ft știipța^Bacgu — Constructorul Ga- 
'■ I Jați : C. Petrea ’ (București) ft Celu- 
l_ I loza Călărași — C.S.M. Suceava : Mi

hai Cruțescu (București) ft Petrolul 
Ploiești — S.C. Tulcea : I. 
(București). SERIA A n-A — 
namo Slatina — Metalul 
rești : O. Constantinescu
ft Electroputere Craiova — 
Mija : Elemer Munteanu
ft Tractorul Brașov — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin : Em. Călbăjos 
(Cluj-Napoca) • C.S. Tîrgoviște — 
ș.N. Oltenița : Gh. Manole (Constan
ța) • Automatica Alexandria — Pro
gresul București : C. Ghiță (Brașov) 
• Gaz metan Mediaș — Voința Bucu
rești : A. Pop (Cluj-Napoca) —k se

ACTUALITĂȚI

Iticeni : M.
Pașcani —

(București)

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN ti IULIE 1975 I

Dancu
• Di- 
Bucu- 

(Galați) 
Metalul 
(Reșița)

cu (Ploiești). SERIA A III-A — 
ft Vulturii Textila Lugoj — Mine
rul Baia Mare : I. Erdoș (Oradea) 
ft Ind. sîrmei C. Turzii — Victoria 
Călan : St. Marian (Sighișoara) • 
Metalurgistul Cugir — U.M. Timișoa
ra : Gh. Micu (Tg. Jiu) • C.F.R. Ti
mișoara — Rapid Arad : H. Gherman 
(Mediaș) ft Minerul Baia Sprie — 
Metalul Aiud : T. cimpeanu (Be- 
clean) ft Mureșul Deva — Victoria 
Cărei : Gh. Donciu (Caracal) ■ Mi
nerul Anina — F.C. Bihor : A. Mu
nich (București) • Corvinul Hune
doara — Șoimii Sibiu : Al. Pîrvu 
(București) ft Minerul Moldova Nouă 
— Arieșul Turda : C. loniță I (Bucu
rești) .

Fond de ciștiguri : 1.072.432 tei din
oare 382.478 lei report. Extragerea I : 67 
71 20 57 22 30 49 73 26 ; extragerea 
a ll-a : 63 51 14 38 2 35 27 83 46. Plata 
cîștlgurilor pentru această tragere se va

I A ARBITRII MECIURILOR DE BA
RAJ PENTRU PROMOVAREA IN DI
VIZIA C ft Autobuzul Cugir — IMIX 
Agnita : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) « 
Utilajul Făgăraș — IUC Ploiești: M. 
Buzea (București) a Carpați Nehoiu —

a f.c. cod 
GÂTIRILE. Ech 
cheiat vacanța 
următoarele zi 
tei vizite medi 
In dimineața a 
pleacâ la SinJ 
calitate la 22



REPORTERII ȘI CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DE PE TEREN

SPORTIVII MARI SI MICI SINI PREZENT!
i PE FRONTUL LARG AL COMBATERII INUNDAȚIILOR
CU PROMPTITUDINE Șl ELAN

IN PRIMELE RINDURI
CLUJ-NAPOCA, 11 (prin 

telefon).
Răspunzînd de îndată so

licitărilor din aceste frămîn- 
tate zile, sportivii județului 
Cluj, ca și o mare parte 
dintre activiștii sportivi 
s-au aflat, cu promptitudi
ne și elan în primele rîn
duri acolo unde necesități
le au impus-o, sprijinind 
cu voința și brațul lor că
lit eforturile pe care oa
menii muncii din industrie 
și agricultură le depun pen
tru o cît mai rapidă vinde
care a rănilor pe care 
inundațiile le-au provocat în 
diferite zone ale județului.

La Turda, unul din mu
nicipiile greu încercate de 
furia apelor, sportivii sec
țiilor aparținînd asociației 
Cimentul au lucrat cu mult 
zel, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, mai întii 
la limitarea stricăciunilor, 
apoi la ștergerea treptată 
a avariilor provocate de 
rîul Arieș.

In primele rînduri s-au 
aflat și sportivii încadrați 
la Fabrica de sticlă. Edifi - 
câtor a fost exemplul for
mației de fotbal Arieșul 
Turda care, în frunte cu 
antrenorul secund Dionisie 
Ursu, au format — alături 
de alți tovarăși de muncă 
— o echipă de apărare îm
potriva invadării apei și 
de evacuare a ei din incin
ta fabricii.

Cu elanul specific tinere
tului nostru universitar, stu
denții de la secția educație 
fizică a Universității Babeș- 
Bolyai au sprijinit 
tuziasm acțiunea de 
re a stricăciunilor 
cate de ape. După 
participat, alături de 
le universitare, la reamena
jarea canalului Morii (care 
traversează municipiul Cluj-

cu en- 
reface- 
provo- 
ce au 
cadre-

Napoca), de două zile ei au 
pornit să sprijine campania 
agricolă, lucrînd alături de 
cooperatorii din comuna 
Someșeni la înlăturarea a- 
pclor' de pe terenurile a- 
gricole și la întreținerea 
parcelelor legumicole.

In paralel cu această ac
țiune se lucrează intens și 
Ia recondiționarea bazelor 
sportive afectate de inun
dații. La Gherla, oraș în 
care întregul complex spor
tiv a fost deteriorat 
revărsările Someșului, 
neri sportivi, elevi și pio
nieri au lucrat cu dîrzenie 
pentru îndepărtarea mtlului 
din anexele stadionului, din 
popicărie și de pe noua bază 
sportivă a Liceului „Ana 
Ipătescu", iar acum au tre
cut la recondiționarea sta
dionului. Printre cei aflați 
în primele rînduri ale aces
tei acțiuni s-au numărat și 
sportivii fruntași Dezideriu 
Groza și Iosif Nagy.

Și la Turda s-a muncit 
Intens pentru readucerea în 
stare de funcțiune a celor 
două popicarii și a clubu
lui de aeromodele, în mo
mentul de față lucrîndu se 
la reamenajarea 
baze sportive din 
municipiului.

Același 
readucerea 
funcțiune 
sportive afectate îi dovedesc 
și sportivii din alte nume
roase localități pe unde a- 
pele au făcut ravagii. Do
vada : cele 3 000 de prezențe 
pe care sportivii din acest 
județ le-au semnat, zilele 
acestea, în jurnalul ce con
semnează recondiționarea 
patrimoniului sportiv de
vastat de ape.

de 
ti

întinsei 
parcul

pentru 
de

interes 
în stare 

a perimetrelor

Nușa DEMIAN

I CANDIDAȚII LA MEDALII
OLIMPICE STRÎNG RECOLTA

(Urmare din pag. 1)

renul ea în palmă. Nici 
o plantă bună nu rămi- 
nea în urma lor. Antreno
rul Drăgan și sportivii Du- 
mănoiu, Barta, Oros, Tuto- 
van, ca să-i numim doar 
pe cei mai cunoscuți, aflați 
pe același front de lucru, 
i-au chemat la întrecere pe 
cei mai tineri — Cine ajun
ge primul la capătul tarla
lei 2 — Dar fără rebuturi și 
fără să rămînă nimic în ur
mă, răspunde o voce — De 
acord !

In altă zonă a fermei, la 
plivit sfeclă și 
membrii lotului 
judo, din care 
pe antrenorul 
Vasile, ca și pe 
xandru Filip, Ștefan 
Nicolae Știrbu, Iosif Ianosi 
Și mulți, mulți alții.

Sub soarele care dogoreș
te,. aplecați peste tarla, în
demnați la muncă, e greu 
să-i deosebești pe biatlo- 
niștii lotului olimpic, Gheor
ghe Girniță. vicecampion 
mondial, pe Gheorghe Voicu 
sau Gheorghe Cristolovcanu, 
de grupul de sportivi și ac
tiviști ai clubului Dinamo 
Brașov, în frunte cu coman
dantul Aurel Voina și an
trenorii Ștefan Stoieulescu, 
Ion Donca, Vasile Bobiț, Er
nest Ulrich, dc elevii și pro
fesorii școlii sportive din 
Brașov și ai școlii sportive 
Brașovia, de grupul de acti
viști și metodiști ai C.J.E.F.S. 
Brașov și ai administrației 
bazelor sportive sau de acti
viștii cluburilor Tractorul și 
Voința.

— Se muncește bine, sîn- 
teți mulțumită ? o întrebăm 
pe tovarășa Marcela Con- 
stantinescu, inginer agronom 
la C.A.P. Hălchiu, șeful fer
mei legumicole.

— Ce eficientă are munca 
acestor zile ?

— Socotiți că sint circa 
20 de hectare de ceapă de 
cules și că la fiecare hectar 
producția este de circa 10 
tone.

Ne-am rotit ochii de jur- 
împrejur. Cimpul părea un 
furnicar. Se muncea din plin, 
cu sirguință. Sportivii reac
ționau ca unul singur. Aces
ta ni s-a părut răspunsul 
concret, prin fapte, la che
marea 
marea 
neral.

partidului, la che- 
secretarului său ge-

morcovi, 
national de 

recunoaștem 
Alexandru 

judoka Ale- 
Pop.

EROICELE NOPȚI Nici un spic de griu nu trebuie pierdut" — iată gindul care 
i-a animat pe sportivii prezenți pe lanurile de lingă satul 
Siliștea Snagovului Foto : Dragoș NEAGU

ALBE ALE ARADULUI
ARAD, 11 (prin telefon).

...Luni 7 iulie. Ploi nebune se 
revarsă și peste Arad. Mu
reșul urcă dement, nămolos, 
spre faleza orașului și caută 
cu o răutate inconștientă ca
sele, uzinele, oamenii. Plouă 
torențial, podurile devin mai 
mici, digul devine mai scurt 
sub furia riului ce vrea să 
treacă parcă peste cota dis
trugătoare atinsă in 1970. 
Oamenii Aradului nu s-au 
speriat nici atunci, nu se 
sperie nici acum. Ei au un 
singur gind, o singură voin
ță : Orașul. Și orașul este in 
fața Mureșului : militari, 
gărzi patriotice, muncitori, e- 
levi, sportivi, bărbați, femei 
— OAMENII. Digul de 14 
km ridicat să apere Aradul 
e împărțit in 13 „timpuri de 
luptă" și tot orașul se află 
in linia întii, conștient, lu
cid, hotărit, energic. E noap
te albă pe digul orașului, in 
cartierul Micălaca. E noap
tea cea mai lungă, orele de 
așteptare a. viiturii.

Oamenii Aradului, cu co
muniștii in frunte, se pre
gătiseră pentru 
noapte supremă încă dc la 
2 iulie, de cum aflaseră că 
Mureșul se umflă ca un flu
viu. Din acea zi a început 
marea bătălie. Ziua și noap
tea.

De atunci au început, 
practic, nopțile albe ale A- 
radului. Cite 40 000 de oa
meni vegheau pe dig ziua, 
cite 40 000 noaptea. Munci
torii din 
orașului, 
tivii din 
arădene.

această

fabricile și uzinele 
printre ei 
cele 58 de 
repartizați

și spor- 
asociații 
la locu-

BRAȚE Șl PIEPTURI VOINICE,
i

STAVILĂ ÎN
(Urmare din pag. 1)

prin vrednicia lor, muncito
rii întreprinderii au reușit, 
in numeroase ore de efort, 
de zi și de noapte, să ri
dice in jurul stației amenin
țate un val protector. Mii de 
brațe și piepturi voinice s-au 
pus stavilă in calea apelor. 
Cu multă satisfacție putem 
semnala faptul că Va aceas
tă ispravă de onoare, la ri
dicarea digului de saci de 
nisip, printre primii s-au a- 
flat timplarul Gheorghe 
Vlad, mecanicul Constantin 
Diaconu și maistrul electri
cian Gheorghe Dragnea, toți 
membri ai echipei de fotbal 
locale C.I.L., din Divizia C. 
Intr-o ședință improvizată, 
președintele asociației spor
tive de aci. ing. Valentin 
Bocșe, și secretarul asocia
ției, tehnicianul Alexandru 
Barbu, au hotărit să con- 
sti-tine o brigadă de inier-

CALEA APELOR
zentat, cerind să facă parte 
din această brigadă, a fost 
handbalista Angela Călin, 
recepționară in intreprin- 
dere.

Trecind in revistă țărmul 
pină in împrejurimile portu
lui dunărean, ne-a făcut 
multă plăcere să constatăm 
că în satul de vacanță Bas
na, pe marginea lacului, in 
tabăra de pionieri, copiii 
noștri se fortifică în cursul 
exercițiilor fizice sau al 
jocurilor de volei, handbal 
sau tenis, pe terenuri fru
mos amenajate, dar in ace
lași timp sint pedagogic 
pregătiți și pentru viață, 
dîndu-li-se aici cunoștințe 
elementare despre cursul și 
nivelul apelor, despre mij
loacele tehnice și practice de 
a lupta împotriva furiei a- 
pelor.

Putem spune, la capătul 
acestor rînduri, că la Drobe- 
ta Tr. Severin, în fața Du
nării, niunca oamenilor, in-

rile de muncă — veneau dsn 
producție direct la dig.

Așteptarea viiturii a în
semnat acțiune și cumpătare, 
veghe și efort neîntrerupt, 
dîrzenie și spirit de preve
dere. Cite va exemple : Ion 
Borzoa, antrenorul formației 
de polo Rapid Arad, a răs
puns de o echipă 
dri alcătuită din 
meni, elevii lui 
rii de la U.T.A. 
pentru a intra in viitoarea 
Mureșului, pe lingă dig, 
pentru căptușirea eventuale
lor puncte de inundație 
Alexandru Vercș, antrenorul 
lotului de canotaj al U.T.A., 
a devenit șeful ambarcațiu
nilor de salvare. Si la 
C.A.P. Zăbrani antrenorul de 
canotaj a salvat un om 
prins de ape și trei motoa
re electrice. Două din mul
tiplele exemple de dîrzenie 
din „orele obișnuite" dina
intea viiturii.

Marți dimineață. Mureșul 
năvălește turbat spre con
tururile sigure ale Aradului. 
Digul însă e consolidat. 
250 000 de saci cu nisip, toa
te basculantele orașului vin 
cu pietriș și pămînt, auto
camioane, escavatoare repre
zintă un scut al forței 
oamenilor din Arad. Si Mu
reșul se recunoaște încă o 
dată învins, marți la ora 11, 
la 27 cm de cota atinsă in 
mai ’70.

Fusese 
Oamenii 
maghiari 
lități, 
luptători in gărzile patrioti
ce, pensionari, elevi, sportivi 
— toți cei felicitați călduros, 
pentru felul in care au luptat 
pentru salvarea orașului, de 
către secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
prezent joi și la Arad, ei, 
acești Oameni minunați. Oa
meni din Oamenii țării sint 
hotăriți să șteargă toate ur
mele furiei apelor, să recu
pereze recoltele, să ciștige și 
această nouă luptă. Ziua și 
noaptea, oriclnd. oriunde.

CU SATISFACȚIA
DATORIEI ÎMPLINITE

de
25 
fi
O

sca f au
de oa- 
canoto- 
ecliipă

o primă victorie ! 
Aradului, români, 
și de alte naționa- 

militari. muncitori,

Mircea M. IONESCU

ÎN ZONELE
CRAIOVA, 11 (prin tele

fon).
Peste o grămadă de haine, 

două tranzistoare sint des
chise la maximum. Dar oa
menii nu par dornici să as
culte muzică, ci interesați să 
audă prognozele hidrologice, 
care îi țin la curent asupra 
situației viiturilor pe Dună
re. Mai întii cotele de aten
ție, apoi cotele de inundație 
au fost depășite, astfel că 
la Calafat aproape toți lo
cuitorii au pus mina să hi-

Aspră și dură este încleș
tarea cu furia dezlănțuită a 
apelor. Dirză și bărbătească 
lupta pentru strîngerea cît 
mai grabnică a recoltei.

ca toată lumea 
numai 

prin

„Trebuie 
să înțeleagă clar că 
prin muncă hotărită, 
eforturi susținute vom putea 
depăși această situație grea, 
vom putea salva recolta. Ni
meni nu trebuie să stea cu 
brațele încrucișate" — în
demn și chemare pe care 
secretarul general al partidu
lui. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, le-a adresat 
zilele trecute, nu numai ce
tățenilor din județul Alba, 
ci întregii populații a țării.

Și fie că este vorba de 
Alba, Brașov, Galați, Mureș 
sau Ilfov, oamenii s-au an
gajat pretutindeni, fără pre
get, pentru a răspunde 
prompt și cu înaltă respon
sabilitate civică, animați 
un profund patriotism, 
„frontul griului", pentru 
din plinea țării să nu se 
sipească nici o fărîmă.

„Cine ar putea sta oare 
nepăsător, atunci cind țara 
are nevoie de priceperea și 
hărnicia brațelor sale" — 
ne-a spus canotorul Fetru 
I’app, care, împreună cu co
legii săi din lotul olimpic 
de canotaj, se afla pe ogoa
rele de la marginea satului 
Siliștea Snagov. Și alături 
de ei, mulți alți cunoscuți 
boxeri, luptători din loturile 
naționale și sportivi , de 
Steaua, Dinamo, C.N.U.

Formați și educați 
școala stadionului, sportivii 
aflați In pregătire la com
plexul sportiv de Ia Snagov 
n-au pregetat nici o clipă, 
solicitînd ca în timpul liber 
să ajute la strîngerea recol
tei. „Ne bucurăm de condiții 
foarte bune — ni s-a adre
sat canotoarea Carmen Con- 
slantinescu — pentru care

de 
pe 
ca 
ri-

la

la

avem datoria să ne pregătim 
cit mai bine și să obținem 
rezultate de prestigiu in di
verse competiții. Dar este 
oare de ajuns în aceste zile 
ale grelei bătălii cu apele ? 
Credem că nu. De aceea ne 
și găsim aici, înrolați in a- 
eeastă bătălie a recoltei ; 
pentru că a răspunde pre
zent in aceste zile dificile 
înseamnă a munci cu abne
gație pentru viitorul țării, 
pentru viitorul nostru".

Brațe harnice, vinjoase, 
călite in ore de muncă la 
antrenamente, seceră, string 
griul, fac snopi.

Orele trec cu repeziciune, 
soarele se apropie de amia
ză, lanul scade văzînd cu 
ochii. Clipele de răgaz pot 
fi numărate pe degete.

Cei peste o sută de spor
tivi, băieți și fete, pe care 
i-am întîlnit în lanurile de 
la Siliștea Snagovului și-au 
încheiat treaba. Pe fețele 
tuturor se vede satisfacția 
datoriei împlinite. „Ne sim
țim ca după o mare victorie 
— ne spune luptătorul Ște
fan Daraban —, pe care 
am realizat-o cu dorința vie 
de a ne dovedi forța și tă
ria în această luptă pentru 
salvarea recoltei. De fapt, 
noi nu ne facem decit dato
ria, asemenea miilor de ce
tățeni, tineri și vîrstnici. 
care muncesc pentru viitorul 
luminos al țării noastre".

Ne-am despărțit de spor
tivi cu sentimentul că acești 
tineri, avind în permanență 
exemplul viu al comuniști
lor, în frunte cu secretarul 
general al partidului. to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, știu .și vor ști 
să dovedească că, in orice 
împrejurare, se poate pune 
bază pe priceperea, hărnicia 
Și

pe

devotamentul lor.

Emanuel FANTÂNEANU
Traian IOANIȚESCU

CRITICE ALE
Printre cei care muncesc 

zâ și noapte la apărarea o- 
nașului, se află și sportivi, 
membri ai asociațiilor din 
Calafat. Reuniți în detașa
mente de cite o sută de oa
meni. ei trec din mină în 
mînă sacii cu nisip. Coman
damentul pentru apărarea 
Împotriva inundațiilor a dis
pus ca toți cei apți de mun
că să activeze permanent la 
supravegherea Dunării și la 
înălțarea de obstacole care 
să oprească apele.

Sute de tineri, membri ai

w

DUNĂRII...
ta Ostroveni. sportivi din 
Măceșul de Jos, Dăbuleni și 
Bechet — toate localități 
înșirate pe malul Dunării —■ 
muncesc de 6 zile în schim
buri de cîte 10—12 ore. Fie
care, în sectorul de care 
răspunde, depune eforturi 
pentru ca lucrările de pro
tecție să fie în stare, la mo- 
momentul critic, să bareze 
puhoaiele Dunării revărsate. 
Ei își fac. astfel, datoria și 
contribuie, alături de ceilalți 
cetățeni, la depășirea clipe- 
lor grele prin care trec lo-



miine, la Budapesta și Torino

ATLETISMUL ROMÂNESC SUSȚINE DOUĂ EXAMENE
DIFICILE: SEMIFINALELE „CUPEI EUROPEI"

Aflat in planul doi, Anton Neagoe va reuși să-l învingi Intr-un 
final pasionant pe polonezul Bogdan Goszczynski (fază din eliminatoriile 
probei de viteză). Foto : I. MIHAICA

PE VELODROMUL DINAMO

PERFORMANȚE DE VALOARE IN PRIMA ZI
A CONCURSULUI

amiază a Început pe 
Dinamo din Capitală 
întrecere internațio- 

ziarului

Ieri după 
velodromul 
tradiționala 
nală a pistarzilor „Cupa 
Sportul". La start s-au prezentat 
sportivi din Bulgaria, Polonia, Un
garia și România.

Competiția s-a bucurat — încă 
din prima zi — de dispute atrac
tive și de performanțe superioare. 
Echipa Poloniei, deosebit de valo
roasă (cuprinzind pe campionul 
mondial de la San Sebastian — 
Janos Kicrzkowski — și alți pis- 
tarzi cu excelente performanțe în 
palmares) a dominat probele de 
urmărire individuală și 1 000 m cu 
start de pe loc. La urmărire indi
viduală 4 000 m Jan Jankiewicz — 
care deținea un rezultat de 4:57,0 
— a obținut în serii 4:57,7, iar co
legii săi Szczepkowski (4:59,6) și 
Lang (4:59,8) și-au realizat recor
duri personale. Clasament final : 
I. Jan Jankiewicz (Polonia); 2. 
Zbigniew Szczepkowski (Polonia); 
3. Czeslaw Lang (Polonia). Cam
pionul lumii din 1973. Ja-nos Kier
kowski (Polonia). — deși la prima 
cursă din acest an — a 
sigur întrecerea de 1 000 m 
start de pe loc : 1:09.7.

cîștigat 
cu 

______ _________ _____ Tînăru.1 
nostru reprezentant Atila Telegdi 
a realizat o frumoasă performanță, 
clasîndu-sc pe locul II cu timpul 
de 1:10,7. Pe locul III: “ ‘
Goszczynski (Polonia) cu 
Principalele speranțe ale 
mulul nostru în această 
Ștefan Laibner, locul IV i 
si Peirc Dolofan, locul V

Bogdan 
1:10,9. 

velodro- 
probă- — 
cu 1:11,6, 
cu 1:12,1

„TROFEUL TOMIS“
(Urmare din -pag. 1)

cătoarele noastre. Treptat, însă, e- 
chipa României a redresat partida, 
blocînd mai des și atacînd cu suc
ces. îndeosebi prin Maria Enache 
și Venera Hoffmann, spre care Eu
genia Rebac dirija, cu precădere, 
pasele. Formația oaspete a reușit 
să ciștige setul la limită. în cel 
de-al doilea, disputa avea să fie la 
fel de strinsă. De la scorul de 
5—5. româncele leagă mai bine 
jocul (celor evidențiate li s-a ală
turat Victoria Banciu, care a fost, 
de altfel, și cea mai constantă 
pină la sfîrsitul intilnirii) și se de
tașează : 11—5, 14—9. Ele vor face 
față eu succes unui puternic asalt 
spre finalul setului, obținînd ega
litatea pe tabela de marcaj.

în aceeași notă de apropiere a 
forțelor avea să continue și setul 
al treilea, care intr-un final de 
tensiune este cîștigat tot de echi
pa României. Dar, neașteptat de 
ușor, oaspetele readuc egalitatea 
intr-un set (al patrulea), pe care 
l-au dominat cu autoritate. Situa
ția avea să se schimbe radical în 
setul decisiv. în care echipa noas
tră, susținută permanent de spec
tatori, s-a impus clar, obținînd ast
fel victoria finală cu scorul de 3—2 
(—13. 13, 12, —2, 4). în ultima par
te. Mariana Ionescu, care evoluase 
șters pină atunci, a avut o contri
buție decisivă la obținerea acestui 
succes.

Arbitrii Z. Iuhasz (Ungaria) și 
M, Albuț (România) au condus 
foarte bine echipele :

ROMANIA : Constanța Bălășoiu 
(L.uxa Racovițan), " - - -
(Marcela Pripiș), 
(Rodica Cilibiu, ... ____ ,,
Venera Hoffmann (Gabriela Popa). 
Victoria Banciu

Eugenia Kebac 
Maria Enache 

Carmen Puiu),

(Liliana Pașca),

INTERNATIONAL»

(10 
au 

(12,5
A.
B.

— au obținut locuri și rezultate 
modeste.

Ultima probă a zilei, eliminarea 
(la două ture), a reunit la start 
23 de concurenți. Ea a fost domi
nată de sportivii români care, în 
final, au și cucerit victoria. Iată 
clasamentul : 1. G. Negoescu; 2. 
J. Kierkowski; 3. Val. Ilie; 4. P. 
Dolofan; 5. N. Gavrilă; 6. V. Teo
dor. Proba de viteză a programat 
doar seriile și recalificările 
concurenți). Vitezistii români 
învins în serie : FI. Negoescu 
s) pe maghiarul G. Takacs. 
Neagoe (12.5) pe polonezul 
Goszczynski, St. Laibner (12,7) pc 
maghiarul 1. Bontovics, A. Telegdi 
(12,2) pc bulgarul N. Gheorghiev. 
iar R. Simion (12,6) pe maghiarul 
I. Pusztaszeri. Din recalificări au 
obținut dreptul de participare in 
continuare Goszczynski, Bontovics 
și Gheorghiev. în sferturile de fi
nală. programate astăzi vor con
cura perechile Negoescu — Gheor
ghiev, Neagoe — Bontovics, Laib
ner — Goszczynski și Telegdi — 
Simion.

„Cupa ziarului Sportul" continuă 
astăzi (incepînd de la ora 16.30 cu 
probele de viteză — sferturi de fi
nală. semifinale și finale, urmă
rire pe echipe — serii contratimp 
și finale. cursa americană) și se 
încheie miine (reuniunea începe la 
ora 9,30 și programează turneul 
de viteză, cursa italiană și cursa 
cu adițiune de puncte-semifond).

Hristache NAUM

(H. Vlasakova, N. Pecha no va), E. 
Moskalova (V. Fabikovicova), L 
Moulisova, A. Mifkova, I. Svobodo- 
va (D. Kodajova), E. Pariskova.

în celelalte partide : R.D. GER
MANĂ — UNGARIA 3—0 (7, 3, 
11) ; POLONIA — IUGOSLAVIA 
3—1 (12, —13, 4, 12).

în clasament conduce echipa 
României cu 10 p, urmată de Ceho
slovacia 9 p. R.D. Germană 7 p, 
Polonia, Ungaria și Iugoslavia cite 
6 p și România-tineret 5 p. Pro
gramul de sîmbătă : de la ora 9 : 
Polonia — România-tineret, Ceho
slovacia —■ R.D.G. ; de la ora .15 : 
România — România-tineret. Un
garia — Iugoslavia și Polonia — 
R.D.G.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • in concursul de Io Aorhus 

(Danemarca), atletul kenyan William Kos- 
key a ciltigat cursa de 400 mg în 51,1. 
iar compatriotul său Evans Mogaka pe 
cea do 3 000 m obst. — 8:36,8. Canadiana 
Debbie Brill a cîștigat înălțimea cu 1.36 
m. *, Citeva rezultate din concursul de 
selecție al atleților africani de la Alger: 
3 000 m — Yfter (Etiopia) 8:05,8 ; 200 m 
— Lomotey (Ghana) 20,6 ; prăjina — Lat
elor (Algeria) 4.90 m (record al Africii) ; 
100 m (f) — Alice Annum (Ghana) 11,4.

AUTO a La Wroclaw s-a dat startul In 
cea de-a 35-a ediție a Raliului Poloniei. 
Printre favorlții cursei, la care participă 
130 de echipaje, se numără Italianul 
Maurizzio Verlnl (Flat 124 Abarth), lide
rul clasamentului campionatului european 
de raliuri, compatriotul său Fulvio Ba- 
chelli (Fiat 124 Abarth) șl austriacul 
Klaus Russling (Porsche Carrero).

CICLISM a in concursul pe velodromul 
din Budapesta, cehoslovocul Lopatny a 
cîștigat proba de viteză, proba de urmă-

fost 
celui

Agenda sportivă internațională 
acestui slirșit de săptămînă are 

drept „cap de afiș" atletismul. în 
șase orașe de pe continent se des
fășoară, azi și miine, semifinalele 
„Cupei Europei" pe echipe, com
petiție de anvergură, care aduce 
în întrecere marea majoritate a 
fruntașilor atletismului european.

Pentru atletismul românesc, con
cursurile de la Budapesta (femi
nin) și Torino (masculin) reprezin
tă cele mai dificile examene ale 
sezonului preolimpic, Ținînd sea
ma de felul în care au fost alcă
tuite planurile de pregătire și sta
bilite obiectivele de performanță, 
de faptul că sezonul 1975 a 
conceput ca un model al 
olimpic, avînd în vedere că semi
finalele „Cupei Europei" se desfă
șoară aproape de datele la care 
anul viitor vor avea loc întrecerile 
de 
pe 
tri 
in 
să-și exprime întregul potențial al 
momentului, să confirme frumoa
sele performanțe reușite 
jumătate a sezonului în 
și în cel de iarnă.

La Budapesta, într-o 
valoroasă, reprezentativa 
are datoria de a demonstra că este.

la Montreal, este de așteptat ca 
cele două „fronturi" atletii noș- 
fruntași, atletismul românesc 
ansamblu, să fie în măsură

în prima 
aer liber

companie 
feminină

LA C. M. DE SCRIMĂ

PETRU KUKI S-A CALIFICAT
IN SFERTURILE DE FINALA

masculine de

planșe insta
la „Olimpia" 
a sălii fiind 
în concurs 
34 de țări.

BUDAPESTA, II (prin telefon), 
începută la orele 8, reuniunea i- 
naugurală a celei de a 32-a ediții a 
Campionatelor mondiale de scrimă 
pentru seniori a trebuit să facă o 
pauză forțată între orele 11—14, 
cu mult peste cele obișnuite, întru- 
cît o ploaie torențială, de o rară 
vehemență, a inundat subsolul sălii 
Olimpia, unde se alia instalat 
computerul videoton. cel ce urma 
să stabilească seriile din turul 2 al 
întrecerii individuale 
floretă...

Inițial, pe cele 16 
late pe tartanul de 
(destinația principală 
atletismul) au intrat 
129 de trăgători din 
Practic, toți protagoniștii ultimelor 
ediții ale C.M., printre care sovie
ticii Romankov și Cij, francezii 
Noel și Pietruska, maghiarul J. 
Karnuii, polonezul Wojcckowski și 
reprezentantul țării noastre, Mihai 
Țiu. în cele 24 de serii se aflau, 
bineînțeles, alături de Țiu și cei
lalți componenti ai lotului Româ
niei. Kuki, Niculescu, Petruș și 
Buricea. Cu excepția ultimului fto- 
retist, toți ceilalți sportivi români 
s-au calificat pentru turul 2, îm
preună cu trăgători reputați ca ita
lienii C. Montano și Simoncelli. 
sovieticii Romankov, Cij și Deni
sov. francezii Noel, Revenu și 
Pietruska, maghiarii J. Kamuti și 
Kovacs, polonezii Dabrowski și 
Kaczmarek.

Turul 2 a programat asalturi de
osebit de echilibrate, seria în care 
Țiu a avut drept adversari pe 
Stankovici, Masouka, Simoncelli, 
Freeman și ,T. Kamuti fiind consi
derată drept cea mai puternică. 
Țiu a avut un start foarte bun, 
obținînd 3 victorii : 5—0 la Fre
eman, 5—2 la Simoncelli și 5—1 (!) 
la J. Kamuti. în acest fel, el și-a 
asigurat calificarea în turul urmă
tor, în pofida eșecului la Stanko
vici (2—5).

adițiune pe puncte pe primul loc s-a 
* clasat francezul Psuvoit.

FOTBAL * Al doilea meci dintre selec
ționatele Poloniei și Canadei, desfășurat 
în cadrul competițiilor preolimpice 
,,Montreal 1975" a revenit din nou polo
nezilor, de data aceasta cu 4—1 (4—1).
Golurile oaspeților au fost înscrise de 
Szarmach (2), Kwiatkowski și Deyna, iar 
punctul gazdelor a fost realizat de Ben
nett. • Președintele federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.), Joao Have- 
lange, care se oflă la Izmir cu prilejul 
unui seminar Internațional al antrenorilor, 
a declarat că începînd din anul 1977 va 
fi organizat un campionat mondial re
zervat tinerilor fotbaliști (intre 16 și 19 
oni). Acest campionat, caro se va disputa 
din doi în doi ani, va reuni ta prima 
sa ediție 16 formații și se va desfășura, 
probabil, în Tunisia. A Invingind in al 
treilea meci formația chiliană Union Es
panola, cu 2—0 (1—0), echipa argentinia- 
nă Independienfe Buenos Aires a cîștigat 
pentru a 6-a oară „Cupa Llbertadores". 

într-adevăr, una din cele mai pu
ternice de pe continent, așa cum 
este socotită de o bună bucată de 
vreme. Amintim că în urmă cu doi 
ani echipa noastră s-a calificat în 
finala desfășurată la Edinburgh. 
Ne reamintim, de asemenea, că 
anul trecut, în numeroasele me
ciuri inter-țări susținute, fetele 
noastre n-au fost întrecute decît 
de puternica formație a R. D. Ger
mane, printre învinsele sale numă- 
rîndu-se R. F. Germania și Marea 
Britanie (aceasta din urmă depă
șită și în acest an, la Dresda).

La Budapesta, acum, trei echipe 
luptă — practic — pentru cele 
două locuri care aduc calificarea 
în finală : U.R.S.S., România și 
Ungaria, celelalte trei (Franța, Bel
gia, Austria) avînd mai mult rolul 
de... arbitri. Nivelul de ansamblu 
al celor mai bune performanțe rea
lizate în actualul sezon de frunta
șele probelor din cele trei țări 
indică formația sovietică — In pri
mul rînd — și pe cea a țării noas
tre drept cele mai autorizate can
didate la finala de la Nisa (16—17 
august). Dacă Mariana Suman, Na
talia Andrei, Valeria Ștefănescu, 
Dorina Cătineanu, Virginia Ioan, 
Argentina Menis, Valentina Ciol- 
tan. Ioana Pecec. Lăcrămioara Dia- 
eoniuc și celelalte vor concura la

Tot în turul 2 s-au calificat și 
ceilalți trei concurenți români ră
mași în competiție : Kuki cu 2 
victorii (5—2 la Grimmet — Bel
gia și 5—4 la Lupiz — Argentina). 
Niculescu cu 3 victorii (în toate 
cu 5—2 : la Bach — R.F.G., Talvard 
— Franța și Katzikiades — Grecia) 
și Petruș cu o singură victorie, 
dar foarte spectaculoasă, la C. Mon
tano cu 5—3.

în turul 3, în schimb, maratonul 
la cele patru planșe de concurs 
s-a oprit aici, deoarece numai 
Kuki a reușit să treacă mai de
parte. într-o serie foarte puterni
că, poate cea mai echilibrată din
tre toate, Kuki a obținut două me
ritate victorii asupra lui Kaczmarek 
și Sato-Japonia, cu 5—4 de fie
care dată. Asigurîndu-și trecerea 
în sferturile de finală, Kuki n-a 
mai forțat în asaltul cu Pietruska 
în care a condus de două ori, dar 
în final a cedat la limită (4—5). 
Kuki a avut în toate cele trei 
tururi ale competiției o compor
tare care îl anunță ca pe un pro
tagonist al întrecerii.

Țiu a rămas în acest tur, după 
o victorie facilă la suedezul Am- 
merberg, cu 5—-2. El n-a găsit ca
lea cea mai directă pentru a-și 
apropria victoriile în asalturile cu 
Pinelli șl Revenu pe care le-a pier
dut la mare luptă, in extremis. 
Poate că un arbitraj ceva mai a- 
tent în asaltul Țiu—Revenu ar C 
dat, cum ar fi fost firesc, cîștig 
de cauză reprezentantului nostru...

Petruș a debutat în acest tur 
cu o victorie, la polonezul Godel, 
cu ii—2. După aceea, însă, el a 
pierdut fără drept de apel la cam
pionul mondial de anul trecut 
de la Grenoble, sovieticul Roman- 
kov, cu 5—0 și apoi cu 5—2 la bel
gianul Sumagner. In fine. Nicules
cu nu s-a mai repetat, după evo
luția frumoasă din turul anterior, 
rămînînd aici fără nici o victorie.

Paul SLĂVESCU

primele doua 
0-1 și 3-1. Al 

Assuncion

Moreno și Bertoni. în 
manșe scorurile au fost : 
treilea joc s-a desfășurat la 
Paraguay.

HALTERE • La C.M. (juniori), la Mar
silia titlul de campion la ,,mijlocie" a 
revenit bulgarului Hristo Belikowski cu 
330 kg — nou record mondial (145 kg -Ț- 
185 kg). L-au urmat B. Blagoev (Bulga
ria) — 327,5 kg și Aleksandr Zuzin
(U.R.S.S.) — 312,5 kg. • La Spartachia- 
da popoarelor din U.R.S.S., care se des
fășoară la Vilnius, David Rigert a ter
minat învingător la ,.semigrea" cu 382,5 
kg, urmat de Serghei Poltorațki — 375 kg 
și luri Beliaev — 365 kg.

ȘAH • După trei runde, în turneul de 
la Amsterdam (grupa marilor maeștri) 
conduce L. Kavalok, cu 21/j p, urmat de 
Razuvaev, Sosonko și Makaricev cite 2 p. 
Florin Gheorghiu împarte locurile 5-11 
cu un grup de alți șase șahiști, toți cu 
cite p. în runda a treia, Fl. Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remizat cu 
iugoslavul V. Raicevici. 

cel mai bun nivel al lor din acest 
an, considerăm că, indiferent de ce 
vor face atletele maghiare, califi
carea nu poate scăpa echipei noas
tre. Această opinie era împărtă
șită și de antrenoarea federală 
Evelina Ghimpu, ieri, înainte de 
plecarea spre Budapesta.

Echipa masculină a României 
abordează semifinala de la Torino 
intr-o postură mai favorabilă decît 
la precedentele ediții ale „Cupei 
Europei". Numărul „pieselor grele“ 
a crescut față de un trecut nu prea 
îndepărtat — în cîteva probe pri
mii noștri performeri se numără 
printre fruntașii europeni ai spe
cialităților lor : Carol ~
Gheorghe Ghipu, Uie 
Gheorghe Cefan —, sînt în forma
ția pentru Torino și alți sportivi 
cu rezultate remarcabile în acest 
sezon și de aceea credem că echi
pa poate avea o evoluție superi
oară precedentelor participări ia 
semifinale. Italia, Cehoslovacia și 
Ungaria au palmarese mai bune 
— R. F. Germania va cîștiga, pro-

Corbu,
Floroiu,

Mariana Suman — unul din prin
cipalele atu-uri ale echipei femi
nine a României in semifinala de 

la Budapesta 

ultimul 
atletii 

egal cu 
Secre-

babil, iar Belgia va ocupa 
loc — dar la această oră 
noștri se pot măsura de la 
reprezentanții acestor țări, 
tarul general al F.R.A., Victor Fi
rea, ne declara : „Alleții sini bina 
pregătiți și deciși să facă totul pen
tru o comportare cit mai frumoasă. 
Italia — chiar dacă e gazdă — 
hoslovacia. Ungaria și RoinânlT 
luptă cu șanse aproape egale șt 
cred că fiecare din ele poate ocu
pa oricare din locurile 2—5“.

TURUL FRANȚEI
TARIS, 11 (Agerprcs). Cea de a 

14-a etapă a Turului ciclist al 
Franței, Aurillac — Puy de Dom* 
(173 km) a revenit belgianului Lu
cien van Impe în 5h 26:51. în 
clasamentul general conduce Eddy 
Merckx, urmat de francezul The- 
venet, la 58 s. și olandezul Zoe- 
temelk, la 3:54.

Norberg 6—1, 6—1 ; Gisbert — GF-
6—2, 4—6, 7—5. în alte partide :

tes — 
menez
Borg — Thung 6—3, 7—6 ; Koch — Ander
sson 6—3, 6—1 : Barazzutti — Carmichael
6— 1, 7—6. Surpriză în proba feminină, in 
care tînăra jucătoare engleză Sue Bar
ker a învins-o pe Helga Masthoff 
(R.F.G.) cu 6—4, 6—0. a Rezultate din tur
neul de la Gstaad : Vilas — Kuki 7—5,
7— 5 : Pilici — Fassbender 1-6, 6-3, 6—4 ;
Lara — Taylor 8—6, 3-6, 6-0 ; Meiler — 
Caujoile 7—5, 6-3. a La Kitzbuhel : Ko- 
des — Kary 5—7, 6—4, 6—2 ; Fibak — Hre- 
bec 6—2, - - - -
6-4, 6-2

3~6, 6—1 ; Panatta — Taroczy 
; Pinner — Benyik 3—6, 6—1, 8—6.

A Finala Turneului preolimpîc 
de la Montreal se va disputa

VOLEI 
masculin 
între selecționatele Poloniei și S.U.A. In 
semifinale : S.U.A. — Cehoslovacia 3-2 
(2-15, 15-12, 15-11, 12-15, 15-10), Polo
nia — Canada 3—0 (15—8, 15-10, 15—3).

YACHTING a Prima regata a C.M. cla
sa ,,Tempest" (întrecerile au loc pe Lo


