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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
din nou pe frontul inundațiilor

Tovarăși*. Nicolae Ceaușescu s-a aflat din nou în 
rone care’uu avut de suferit de pe urma inundațiilor 
sau unde se iau măsuri de protecție pentru a stăvili 
unda de viitură a Dunării. în dimineața zilei de sîm- 
bătă, 12 iulie, secretarul general al partidului, însoțit 
de ministrul de interne, Teodor Coman, a vizitat 
județele Buzău, Galați ți Brăila, controlled la fața lo
cului măsurile care s-au luat pe plan local pentru 
reducerea cît mai mult cu putință a urmărilor revăr
sărilor unor rîuri, dînd indicații ferme, arătînd direcțiile 
de acțiune pentru prevenirea revărsărilor Dunării, pen
tru organizarea optimă a strîngerii recoltei, pentru 
restabilirea activității productive normale. în ședințe 
de lucru cu membri ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., cu primi-secretari și membri ai birou
rilor comitetelor județene de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări oamenilor muncii pen

tru activitatea pe care au desfățurat-o in aceste zile, 
arătind totodată că este necesar ca în perioada urmă
toare să se lucreze cu mai multă abnegație, cu mai 
multă disciplină, atit in agricultură cit și în industrie, 
pentru strîngerea la timp a recoltelor, pentru reali
zarea mai multor produse de calitate superioară.

Pretutindeni, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aflat incă din primele ceasuri ale inundațiilor, și 
apoi, în continuare, acolo unde erau înfruntate sti
hiile naturii, o dat oamenilor siguranță ți încredere, 
i-a îmbărbătat în îndeplinirea cu fermitate, în mod 
organizat, a hotăririlor Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Vizita secretarului general al partidului 
a fost salutată cu căldură de oamenii muncii, a oțetit 
voința membrilor detașamentelor speciale, a tuturor 
cetățenilor, de a asigura apărarea avuțiilor țării și 
poporului.

SPORTIVII BUCUREȘTENI, LA DATORIE!
Prin Capitală și zonele înveci

nate, puhoaiele au trecut. ploi 
pustiitoare n-au mai căzut. Au 
rămas în schimb, —- în oraș sau 
pe ogoarele comunelor învecinate 
— urme adinei care sînt înlăturate 
cu greu. Tineri și adulți muncesc 
zilnic, depun eforturi — omenești 
și supraomenești — pentru a înlă
tura urmele calamității, pentru 
normalizarea vieții-

Aflăm cu satisfacție că printre 
oamenii muncii care muncesc fără 
preget, însuflețiți de chemarea se
cretarului general al partidului 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la înlăturarea grabnică a efecte
lor inundațiilor, se află și sporti
vii. De la Consiliul pentru educa
ție fizică și sport al municipiului 
București ni se comunică faptul 
că zilnic, mii de sportivi din oraș 
sînt angrenați în astfel de acțiuni. 
Numai vineri (11 iulie), de pildă, 
peste 4 000 de sportivi din Ca
pitală au lucrat la înlăturarea 
urmelor inundației și la strînge
rea recoltei (și este interesant de 
arătat că dintre aceștia peste 400 

a-u fost sportivi de mare perfor
manță). '

Simbâtă, numărul celor plecați 
să lucreze a fost și mai mare, iar 
duminică, evident, acțiunea a con
tinuat. Peste tot sportivii au 
prestat muncă tenace, fără pre
get, bine organizată și rezultatele 
au fost meritorii.

• Printre cei care au lucrat în 
-aceste zile au fost și sportivii, clu
bului Olimpia-Conslructorul : ju- 
docanii Constantin Melnic, Ma
rian Stan, halterofili, dintre care 
n-a lipsii maestrul sportului Paul 
Neagu, antrenorul Ilie Enciu, pro
fesorii Emil Boerescu, Mihai Con- 
stantinescu ș.a.

Sportivii clubului amintit au lu
crat cu găleți, lopeți și mături la 
scoaterea apei ce se infiltrase, a 
mîlului, în sala de haltere a clu
bului, sala cazanelor și in pivnița 
unei clădiri din preajmă.

• Remarcabilă este participa
rea — la acțiunile inițiate de că
tre Comitetul de partid al secto- 

(Continuare in pag. 2-3)
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LA TELEFON.
CORESPONDENȚII NOȘTRI...
GALAȚI. Veștile venite din zo- | 

nele calamitate au zguduit puter
nic conștiințele gâlățenilor. Și I 
atunci, fără vorbărie și lamen- I 
țări, oamenii acestor locuri au ’ 
hotărît să se ia de piept cu | 
puterea distrugătoare a apelor. I^a I 
Chemarea secretarului general al •
partidului, gălățenii au răspuns cu -
entuziasm emoționant. 100.000 de I
oameni ai muncii, elevi, studenți, I
tineri cooperatori au înscris in a- 
ceste zile fapte de glorie. în ] 
numai patru zile și tot atîtea nopți, | 
ei au închis prin diguri trai
nice, de beton (soluție definitivă), g 
toate căile de acces ale apelor. I

Așa se face că la această oră ■ 
orașul dunărean, comunele și o- . 
goarele județului sînt în afara ori- I 
cărui pericol. Pe tarlalele jude
țului au muncit cu rîvnă 50.000 I 
de oameni. care au reușit să I 
strîngă 80% din recoltă. Sîmbătă,

(Continuare in pag. 2-3)

HOTĂRlREA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R. 
cu privire la majorarea suplimeniară a retribuției 
tarifare a tuturor categoriilor de personal 

și corectarea unor prețuri
Acționind consecvent pentru edi

ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră. 
Partidul Comunist Român, asigu
ră, prin întreaga sa politică, ri
dicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii, Înfăptui
rea bunăstării întregii societăți și 
dezvoltarea multilaterală a perso
nalității umane.

In condițiile îndeplinirii cu 
succes a prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, în cursul ac
tualului cincinal veniturile tutu
ror oamenilor muncii au cunoscut 
o continuă creștere. Majorarea re
tribuției tuturor categoriilor de 
personal a avut ca rezultat creș
terea substanțială a veniturilor 
minime și medii obținute de căire 
oamenii muncii din țara noastră. 
Astfel, retribuția minimă lunară a 
personalului necalificat a crescut 
de la 800 lei. cît era în 1970. 1» 
1140 lei după majorarea interve
nită in anul 1974, iar a munci
torilor calificați de Ia 908 la 1346 
lei, ceea ce reprezintă o creștere 
de 42,5 la sută și, respectiv, 48 la 
sulă. Prin majorarea retribuției tu
turor categoriilor de personal si 
prin intrarea in cimpul muncii a 
circa 1200 000 lucrători, retribuția 
medie a oamenilor muncii a cres
cut, în cursul cincinalului actual, 
cu circa 26,6 la sută, fondul de 
retribuție sporind de la 96 miliar
de lei în 1970 la 154 miliarde lei 
in 1975, respectiv cu peste 60 la 
sută.

Analizindu-se modul cum se re
alizează creșterea veniturilor oa
menilor muncii, se constată că nu 
se asigură nivelul retribuției reale 
avute in vedere, aceasta fiind in
fluențată și de nivelul unor pre
țuri care trebuie să i'ie corectat» 
în prezent.

In vederea asigurării creșterii 
veniturilor oamenilor muncii co
respunzător nivelurilor avute in 
vedere. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. hotărăște :

1. Incepînd cu data de 15 iulie, 
retribuția tarifară a tuturor catego
riilor de personal stabilită prin le* 
gea retribuirii după cantitatea și 
calitatea muncii se majorează su
plimentar cu 60 lei lunar. Această 
sumă se adaugă atît la retribuția 
tarifară a personalului la care s-a 
aplicat deja mărirea retribuției, cit 
și la retribuția tarifară a persona
lului la care urmează să se aplice 
măsurile de majorare a retribuției 
tarifare pe anul 1975.

2. Majorarea suplimentară a re
tribuției prevăzută în prezenta 
hotărire nu afectează acordarea 
următoarelor drepturi :

a) alocația de slat pentru copii ;
b) bursele acordate in invățămîa- 

tul de toate gradele.
Aceste drepturi se vor mențină 

în același cuantum chiar dacă prin 
majorarea retribuției cu 60 lei. 
prevăzută în prezenta hotărire, sa 
depășește plafonul în funcție da 
care s-au acordat.

3. Majorarea suplimentară a re
tribuției tarifare nu va modifica 
cuantumul chiriei astfel cum a- 
ccsta este stabilit în prezent.

La veniturile oamenilor muncii 
majorate cu 60 de lei, în urma 
sporirii suplimentare a retribuției 
tarifare, se mențin în continuare 
cotele de impozit aplicate la ve
niturile realizate pînă în prezent.

Totodată, ținind seama de spori
rea substanțială pe plan mondial 
a preturilor unor materii prime do 
bază, precum și de faptul că pre
țurile de desfacere cu amănuntul 
ale unor produse nu acoperă chel
tuielile reale de producție, fiind 
mai mici decit prețul de cost — 
ceea ce face ca realizarea acestor 
produse să devină nereutabilă — 
avind, de asemenea, în vedere 
faptul că la unele produse prețuri
le de desfacere cu amănuntul sini 
mari față de cheltuielile de pro
ducție, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a hotărît corec
tarea unor preturi și tarife după 
cum urmează :

— Se vor majora preturile cu 
amănuntul la combustibili, cheres
tea. unele produse finite din lemn, 
unele materiale de construcție, hîr- 
tie, blănuri și confecții din piele, 
sortimente superioare de încălță
minte și articole sportive din pie
le, covoare lucrate manual, artico
le din fontă, precum și tarifele la 
unele servicii prestate populației ;

— Se vor majora preturile Ia cio
rapii de bumbac și vor fi redusa 
concomitent, în același volum, pre
turile la ciorapii din fire sintetice;

— Se vor corecta preturile unor 
medicamente prin reducerea prețu
rilor la unele sortimente și majo
rarea altora, ceea ce va determina 
o reducere anuală a cheltuielilor 
populației de circa 230 milioane 
lei.

Drept urmare a majorării și re
ducerii unor preturi și tarife, 
populația va cheltui suplimentar iu

(Continuare in pag. a 4-a)

upă o pasionantă finală, cu prelungiri, 

in compania Universității Craiova: 2-1 (0-0, 1-1)
Un succes prestigios al scrimei românești

Rapid București a cîștigat 
„Cupa României11 la fotbal

Stadionul ,,23 August" ; noctur
na ; timp frumos ; teren bun ; 
spectatori circa 30 000. Au mar
cat : MANEA (min. 70 și 100), 
OBLEMENCO (min. 54). Raport 
de cornere : 4-9. Raportul șutu
rilor la poarta : 25-12 (pe spa
țiul porții : 10-6). Raportul faul
turilor comise: 24—16.

RAPID : IONITÂ - POP, GRI- 
GORAS, FI. Marin, NIȚĂ - Ange- 
lescu (min. 46 Savu), M. Stelian 
(min. 58 Rîșnițâ), PETCU - Ior
dan, Neagu, MANEA.

„U“ CRAIOVA : Purcaru - Nl- 
culescu. BOC, Deselnicu, Bernea- 
nu — $tefânescu (min. 92 Strîm- 
beanu), CIUPITU. BĂLĂCI - Cri- 
șan, OBLEMENCO, Țarâlungâ 
(min. 66 Negrilâ).

FAZE DE GOL REMARCABILE : 
RAPID î FI. Marin (m. 40), Pop 
(m. 55), M. Stelian (m. 56), Ma
nea (m. 75) ; UNIVERSITATEA : 
Bălăci (m. 1), Boc (m. 9), Oble
menco (m. 24 și 83), Ștefânescu 
(m. 28), Crișan (min. 109).

ARBITRAJUL : ACCEPTABIL.
La centru N. Rainea (Bîrlad). la 
linie C. Ghițâ (Brașov) șl I. Chi- 
libar (Pitești).

CARTONASE GALBENE j Desel
nicu, Bălăci, Crișan, Nițâ, FI. 
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• Un meci disputat cu multa 
ambiție și energie
• Manea (2) și Oblemenco, 
autorii golurilor
• In cupele europene, fe
roviarii vor juca cu Anderlecht, 
craiovenii cu Steaua roșie

*\\\\\\\\\\\\^^^^^
Cea de-a 37-a ediție a Cupei 

României la fotbal are un cîști- 
gător mai mult decît merituos.

Rapid București, această echipă 
cu mare „priză" la public, care in
clude în rîndurile sale numeroase 
elemente - tinere, de certă perspec
tivă (Ioniță, Grigoraș, FI. Marin, 
Rișniță, Petcu, Iordan, Manea) reu
șește să cucerească trofeul — pen
tru a noua oară în semicentenara 
sa existență — după o suită de 
rezultate prin care a vrut, parcă, 
sâ demonstreze cit de... acciden
tală a fost părăsirea de către ea, 
pentru un an, a primei divizii : 
victorii asupra unor divizionare A

FLORETISTA ECATERINA STAHL-
CAMPIOANĂ MONDIALĂ!
• După IO ani, din nou pe prima treaptă a podiumului unui campionat

mondial • Printre învinse—campioana lumii de anul trecut,

de la Grenoble • 0 victorie clară, fără asalt de baraj

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). 
Ecaterina Stahl este noua cam
pioană mondială de floretă pe 
anul 1975 1 Cu 4 victorii în turneul 
final al actualei ediții a C.M., re
prezentanta țârii noastre își vede 
încununate eforturile de a adăuga 
titlului de campioană a lumii la 
tineret (în 1965, la Rotterdam) și 
pe acela de campioană mondială 
la senioare. Printre învinsele sale 
se află, în primul rînd, Udiko 
Bobis (Ungaria), campioana ediției 
precedente a competiției, de la 
Grenoble, precum și una dintre 
titularele primei formații a Uniu
nii Sovietice, Olga Kniazeva. Iată, 
de altfel, și rezultatele Ecaterinei 
Stahl in turneul final : 4—0 Ia Bo-

(U.R.S.S.) 3 v., 3. Udiko Bobis
(Ungaria) 3 v.

Așadar, un frumos și prestigios 
succes al școlii românești de scri
mă, pentru care merită felicitări 
nu numai eroina acestei viu dispu
tate întreceri, ci și antrenorul e- 
merit Andrei Vîlcea, care coordo
nează munca de pregătire a flo- 
retistelor noastre fruntașe.

★
între oele 139 de floretiste in

trate in concurs s-au aflat și 5 
sportive din țara noastră. Debutul 
n-a fost încurajator: Viorica Dra
ga a rămas în turul I, apoi Suza- 
na Ardeleanu spre surprinderea 
generală in turul 2. Ardeleanu 
punctase de două ori (cu 4—1 la

în continuare (2—4 la Dumont • 
Franța și Ciob — Polonia și 3—4 
la Mac Court — S.U.A., în asaltul 
decisiv).

Celelalte reprezentante ale țarii 
noastre, în schimb au avut o evo
luție frumoasă, reușind să în
cheie cu bine și turul III : Eoa- 
tertna Stahl cu 2 victorii (4—0 la
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ÎNTRECERI spe
ȘI PERFORMANT

, ARIPILE" GHIMBAVULU1AII SĂRIT PRIMELE
ÎN AJUTORUL CELOR LOVIȚI

iulie. La orizontGHLMBAV, 2 
gene de lumină anunță o nouă 
zi. în biroul comandantului ae
roclubului „Mircea Zorileanu“ 
telefonul sună prelung, insistent, 
ca o sirenă de alarmă. Și la sta- 
țm de radio, după păcănituri și 
întreruperi se distinge clar, cal
mă dar fermă vocea crainicului 
de la dispeceratul general cen
tral județean : „Alarmă ! Apele 
umflate de ploile care cad ne
întrerupt au rupt diguri și po
duri, au ieșit din matcă intrînd 
prin grădinile și casele oameni
lor, devastînd totul în cale. 
Panelele cele mai lovite sint 
lloghiz, Rupea, Făgăraș, Lunca 
('Unicului. Ridicați-vă în aer 
și săriți în ajutorul celor aEați 
în pericol

Afară plouă, plouă. Cerul în
covoiat de apă tși sprijină încăr
cătura pe culmile dimprejur. Co
mandantul Nicolae Conțu ordo
nă mobilizarea tuturor echipaje
lor de la elicoptere, de la avioa
nele utilitare, cele de școală, in
structorii și elevii taberelor de 
zbor și de parașutism organizate 
de C.C. al U.T.C. Toți sar ca 
unul la cuvînlul de ordine al 
comandantului. Sub rafalele de 
ploaie prăbușite din înălțimi e- 
licopterele se ridică primele 
pentru inspectarea zonelor ame
nințate. De sus priveliștea este 
cuprinzătoare și tocmai de aceea 
întinderea dezastrului mai îngro
zitoare. Oameni pe case, în po
mi, fac semne. Cu precauții, în- 
fruntînd riscul, piloții trec la 
acțiune. Un bătrîn înconjurat de 
valuri negre este ridicat în eli
copter și scos in afara pericolu
lui. La Lunca Clinicului o fe
meie cu un copil de 8 ani fac 
semne de ajutor de pe un aco
periș. Pilotul se lasă cu greu și 
cu mari riscuri o salvează pe 
Elena Dragomir și pe copilul 
său. In groaza acelor momente 
a uitat să afle numele salvato
rului. Nici azi nu-l știe. A scris 
totuși redacției unui ziar brașo
vean o scrisoare în care mulțu
mește public celui ce i-a salvat 
viața. Poate acum prin rîndurile 
noastre să afle că acel pilot se 
numește lancu Romeo. Dar nu 
numai el, ci și alți piloți de pe 
elicoptere și avioane cum sint 
(iheorghe Pora, Petre Cristescu, 
Nicolae Motoc, Teofil Cîotloș și

însuși comandantul Nicolae Con- 
țu au stat în aer zile lumină fie 
pentru acțiuni de salvare, fie 
pentru transporturi și aprovizio
narea cu apă minerală, pline, a- 
limente și medicamente in satele 
izolate de ape in punctele în 
care accesul era imposibil, fie 
pentru transportul unor răniți.

Zilele treceau greu una după 
alta, dar oamenii au stat la post, 
gata de luptă. Obosiți, încercă
nați dar neșovăitori piloții res
pirau între doua zboruri, timp 
în care elevii aviatori și parașu- 
tiști incărcau aparatele cu cele 
necesare. Nimeni n-a precupețit 
nici un efort. Totul pentru in
tervenții, pentru salvarea celor 
in pericol sau în nevoie.

GH1MBAV, 10 iulie. Apele 
s-au retras. Elicopterele și avi
oanele utilitare și-au reluat ac
tivitatea in agricultură. Au fost 
remontate utilajele de stropit 
pentru culturile de cartofi. Alte 
avioane școală se rotesc neînce
tat, strunite de ucenicii zborului 
reîntorși la școlarizare.

Nimic n-a fost eroic in munca 
lor. O făcuseră calm, firesc, ca 
un lucru de la sine, tăspunzind 
chemării partidului, legii nescri
se de întrajutorare. Eroică însă 
a fost tenacitatea comunistă, co
mandamentul general al acelor 
zile de a infringe furiile oarbe, 
dezlănțuite.

Mihai HARA

LA TELEFON,
(Urmare din pag. 1)

in fața tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. oamenii s-au anga
jat ea, pînă la sl’îrșitul acestei 
săptămâni, să recolteze, să are și 
să insămințeze întreaga supra
față agricolă.

Ne face plăcere să consemnăm 
că printre miile de gălățeni anga
jați pe frontul bătăliei apelor, 
sportivii localnici și-au adus un 
substanțial aport. I-am văzut 
muncind pe maeștri sportului 
M. Beztnan și I. Ceapă, pe S. An- 
ton. A. Dan și Gh. Cucu, pe bas- 
ehetbaliștji — studenți Lconte. A- 
răxăvoicci, Magoș, pe handbaliștii 
Peltică, Pantelimon și C. Isnescu 
și muiți alții. De asemenea, spor
tivii care muncesc pe platforma 
Combinatului Siderurgie, Gh. Ni- 
eoară, Gh. Lazâr, Gh. Zaharia 
ts a. au cerut să muncească In 
schimburi prelungite.

BRAILA. In insula mare a Bră
ilei digul a fost consolidat și este 
supravegheat în permanență. Di
gul din portul municipiului este 
și el pregătit să facă față even
tualei viituri. La toate aceste ac
țiuni au participat un număr 
mare de sportivi din Brăila, între 
«•ei prezenți fiind economistul A- 
leca Marcel de la uzina Progresul, 
membru al radio-clubului jude
țean, componenți ai echipei de 
fotbal Progresul Brăila din di
vizia B, Stelică Ciulea, Gh. Mir- 
cioiu, Tudorel Tudorașcu, sportivi 
de Ia Laminorul Brăila în frunte 
cu președintele M. Stănescu, spor
tivi din secția de popice, între 
caro inginerul R. Coandă.

Sportivi, ofițeri și subofițeri ai clubului Steaua culeg recolta 
la Ferma Dudu.

SPORTIVII BUCURESTENI, LA DATORIE!
t 1

(Urmare din pag. 1)

al Capitalei — a sportivilor 
Rapid. Intr-o zi de la 
săptămânii trecute, 60 de 
(n-au lipsit nici cei frun- 
performanțâ) au lucrat la 

inundațiilor,

I
rului 8 
clubului 
■sffrșitul 
sportivi 
(ași, de 
înlăturarea efectelor 
iar alți 190 la strângerea recoltei.

Cine sint cei care au putut fi 
văzuți în această perioadă lucrind 
cu abnegație, harnici ? Este greu, 
fără îndoială, să-i amintim pe 
toți cei care au participat la strîn- 
gezea griului pe ogoarele comu
nei Roșu, Ia înlăturarea efectelor 
trecerii puhoaielor la Ciurel — 
nume devenit atit de cunoscut

în ultima perioadă. Deci, vom a- 
minti doar cițiva din ei : Aioaco- 
boaiei, Gh. Ion, Nica, Lupu, S. 
Popescu (lupte), Farcaș, Răeea- 
nu (haltere), Enacbc, Costache, Pa- 
rasehiv, Culinear, Frumosu, Gri- 
gorc (box), Gcorgeta Zamfiracbe, 
Maria Buzaș, Olimpia Mureșan 
(handbal) ș.a- precum ’ '
tre activiștii clubului.

• Printre cei care 
strângerea recoltei in 
ale săptămânii trecute ____ ___,
duminică, sint și sportivii clubu
lui Steaua . Ieri, de pildă, un nu
măr de 115 sportivi, ofițeri și sub
ofițeri din cadrul clubului au lu
crat Ia 
g oarele

și muiți din-

au lucrat la 
ultimele zile 
și chiar ieri,

strîngerea recoltei pe o- 
ferme: din comuna Dudu.

ZIUA Șl NOAPTEA, STAVILA DUNĂRII!
De cînd viitura Dunării amenin

ță orașul, în viața cetățenilor 
Giurgiului relația normală dintre 
zi și noapte, dintre întuneric și
lumină, dintre muncă și odihnă a 
dispărut, făcînd loc unei veghe
continui. Oamenii se află în port, 

pe diguri, in
acolo unde au

în întreprinderi, 
punctele critice, 
fost concentrate toate forțele fi
zice, materiale și — am spune 
noi •— spirituale ale unui oraș 
care știe foarte bine ce înseamnă 
furia apei, 
distrus de 
rămasă ca 
lire.

Joi, spre
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

fiind aproape complet 
o inundație, In 1942, 

un cataclism în amin-

scară, la ora vizitei

I
I
I
I

în cadrul lungului itinerar făcut 
de secretarul general al partidu
lui prin mai multe localități ri
verane Dunării, la Giurgiu totul 
era gata pentru a se putea aș
tepta cu calm momentul de cul
minație. Prezența șefului statului, 
indicațiile sale prețioase, stră
lucitul exemplu personal de mun
că și abnegație au constituit pen
tru cetățeni un puternic îndemn 
de a-și încorda și mai mult foi
țele pentru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor Decretului pre
zidențial, a Hotărîrilor Comitetu-

«1lui Politic Executiv al C.C 
P.C.R.

Bilanțul muncii , de zece zile 
nopți) este aici impresionant,

(Si 
ea

CORESPONDENȚII NOȘTRI...
sportivii de la Dinamo Slatina au 
hotărlt să vină în ajutor. Prop
tind de perioada de întrerupere 
a campionatului ei au decis să 
participe alături de cooperatorii 
din comuna Slătioara la salvarea 
recoltei de pe lanurile inundate.

Petre LICUȚ, coresp.

PLOIEȘTI. Un grup de aproxi
mativ 100 de activiști, sportivi, 
s-au deplasat din proprie iniția
tivă la C.A.P. Rîfov pentru strin- 
gerea griului. Activul C.J.E.F.S.— 
Prahova, al clubului Petrolul, pre
cum și antrenori de la F. C. Pe
trolul cărora li s-au adăugat și 
profesorii “ 
cerat 
griul 
Griul 
porție 
mîlul 
cea de genunchi.

Școlii sportive, au se- 
condiții destul de grele 
pe mai multe hectare, 
fost recuperat în pro-
peste 80% din apa și

In 
de
a
de
care' în multe locuri

Alături de conducătorii organi
zațiilor de mai sus au fost și 
cîteva figuri reprezentative ale 
sportului ploieștean. dintre care 
amintim de. maestrul emerit al 
sportului Mihai Mocan», maeștrii 
sportului .Alexandru Fronea, Xe- 
nofonte Boboc, Constantia Ciocan 
ș.a. Asemenea acțiuni urmează a 
se mai organiza în următoarele 
zile acolo unde va fi cazul.

★
SINAIA. Clubul sportiv orășe

nesc Sinaia, împreună cu A- S. 
Voința Sinaia, cu sportivii sec
țiilor de bob și schi, au partici
pat la refacerea pirtiei de bob 
care a suferit degradări de pe 
urma inundațiilor. Printre cei 
prezenți au fost numeroși com
ponenți ai loturilor naționale în 
frunte cu maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru.

Aurel VASILESCU, coresp.

T. S1RIOPOL. coresp. județean

— de 
unde 
teligența și hărnicia 
oarbe a naturii.

La Giurgiu, 11 000 de cetățeni, 
mari și mici, au lucrat Ia con
solidarea și înălțarea a 25 kilo 
metri de diguri, folosindu-se pen
tru aceasta aproape 60 000 m.c. «i<> 
pămînt, pietriș șj nisip, 50 000 «te 
saci, peste 300 de panouri fascine 
s.a.
6.5 
la . __ ____ _______
10 metri (1), asa că oricît de rău 
și ..................... :
telegar — Danubius — tot 
găsit hățuri pentru el...

In acțiunea vastă de prevenire 
a inundațiilor cronica giurgiuvea- 
nă s-a îmbogățit cu admirabile 
fapte de muncă, scrise .și de nu
meroși sportivi ai orașului.

Fotbaliștii, rugby știi șl alți 
membri ai asociației sportive „Du 
narea-1, de la Șantierul naval, 
și-au prelungii din proprie iniția 
tivă timpul de muncă cu două 
ore. Sportivii „Dunării11 au lucrat 
cu hărnicie la supraînălțarea unui 
dig de un kilometru, transportând 
și tasînd 4 000 m.c. de pămînt și 
aproape 4000 de saci. O per for 
manță 1

La l.P.B. (întreprinderea de 
prefabricate din beton) — grav 
amenințată prin cota joasă la care 
este amplasată, inundată vehe
ment în 1970 — muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari (în
globând pe toți membrii asociației 
sportive) au înălțat un dig care 
pune la adăpost această importan
tă unitate industrială. Apoi, după 
ce au terminat lucrul pe mal, au 
încărcat garnituri de trenuri spe- 
eiale cu traverse, stîlpi din beton, 
grinzi cu goluri, grinzi tronsona- 
te și alte materiale, care au fost 
expediate în zonele calamitate 
pentru refacerea podurilor, căilor 
ferate și șoselelor avariate de ape.

în acest timp, aproape 4000 de 
persoane din care 2000 de elevi, 
conduși de profesorii de educație 
fizică, participă zilnic la o ac
țiune cu aceeași rezonanță cetă
țenească și patriotică — strînge
rea la timp și în bune eondițiuni 
a recoltei, asigurarea pâinii po
porului, asa cum a cerut stăruitor 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

-A
Sîmbătă, spre prânz, megafoaneXe 

anunțau că Dunărea a «r>ă- 
ZUT eu 9 CENTIMETRI, 
du-se la un nivel de 634 
pentru prima d-ată, de la declan
șarea calamităților, sub „cota de 
atenție-1. O veste bună, dar care 
n-a scăzut cu nimic atenția și vi
gilența giurgiuvenilor, capabili a- 
cum să privească apa de la pi-

altfel — pretutindeni in țară 
oamenii luptă, opunînd ir>- 

lor stihiei

„Cota de primejdie-, egală cu 
m nivelul apei, a fost ridicată 
8,9 m, iar în unele locuri

de năbădăios ar deveni acest 
s-au

SCA- 
aflîn-k

cm,,

Simbătă și duminică a conti
nuat, pe velodromul Dinamo din 
Capitală, competiția internaționala 
dotată cu „Cupa ziarului Sportul". 
Ca și în prima zi, întrecerile s-au 
situat la un bun nivel internațio
nal, iar disputele deosebit de spec
taculoase. Concurenții noștri au 
dominat probele de viteză (dintre 
cele olimpice), americană și semi- 
fond (dintre cele de spectacol). 
Fără discuție, performanțele aces
tei reuniuni aparțin tinerilor pis- 
tarzi polonezi, dotați, talentați si 
excelent pregătiți, sportivi care în 
curind vor reuși rezultate de re
zonantă mondială.

Sîmbătă, la viteză, favoriții Laib- 
ner și Negoescu au fost depășiți, 
victoria finală revenind lui A. Nea- 
goe. Tînărul Romică Simion ne-a 
furnizat o plăcută surpriză. Eta
li nd reale calități, o ambiție ieșită 
din comun și un simț al probei 
care a impresionat, el a ajuns pînă 
in finală, cedînd abia în trei manșe 
mai experimentatului A. Neagoe. 
Urmărirea pe echipe ne-a arătat 
o formație a Poloniei. încă neomo
genă. capabilă insă, intr-un viitor 
apropiat, de rezultate mari. Vân
tul puternic, care a bătut în 
timpul evoluției lor din seriile con
tratimp. i-a privat pe foiidiști de 
o performanță apropiată de va
loarea lor și, poate, chiar de urț 
record. Duminică, FI. Negoescu 
și-a luat intr-adevăr revanșa la 
viteză, iar Petre Dolofan a mun
cit enorm (4 ture avans !) pentru 
a obține un prețios succes m cursa 
eu adițiune de puncte.

Rezultate tehnice :
Sîmbătă : VITEZA, sferturi Oe fi

nală. El. Negoescu 13,0 — N. Gheor- 
ghlev ; A. Neagoe 12.9 — I. Bonto- 
vlcs ; B. Goszczynski 12,0 — Șt- Laib- 
ner ; R. Simion 1S.0 — A. Telegdi ; 
semifinale: R. Simion 12,6 — FI.
Negoescu; A. Neagoe 12,2 — B.

I
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în cuplajul handbalist

ECHIPELE ROMÂNIEI
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 

Sala Victoria din localitate a găz
duit duminică un interesant cu- 
pjaj internațional de handbal, care 
a opus formațiile României și Bul
gariei — la feminin, României și 
Ungariei — la masculin-

ROMÂNIA —BULGARIA 24—11 
(19—6). Cu o linie, de 9 m bine 
echilibrată și inspirată (Arghir — 
Pitigoi — Mikloș) și un semicerc 
penetrant (Petrovici — Șoș — 
Furcoi), reprezentativa României 
și-a putut domina adversara co
pios, verva din atac reușind sa 
estompeze întrucâtva Și erorile 
(încă multe la număr !) comise in 
apărare. Au marcat : Șo.ș 6, Ar
ghir 3, Furcoi 3, Pitigoi 3, Mikloș 
3, Petrovici 2, IbadUla-Luțaș 2, 
Cojocărița și Boși pentru România, 
L. Vasileva 5, Savatinova 3, Casa- 
cova 2, R. Vasileva, Alecova. Mo- 
deva și Todorova pentru Bulgaria. 
Au condus Șt. Nemec și J- Korec 
(Cehoslovacia).

ROMANIA - UNGARIA 21-13 
(14—6). Aliniind o garnitură nouă, 
pe care o rodează m vederea .locu
rilor Olimpice, Ungaria a consti
tuit o bună parteneră de întrecere
pentru formația tării noastre-Deși 
echipa României, a fost lipsită de

| De astazi, la Constanța

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE RUGBYI

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
i

Se 
două . _
byului pe meleagurile dobrogene. 
Organele locale din Constanța au 
pregătit o serie de manifestări 
pentru a marca evenimentul. Ast
fel. astăzi începe un turneu inter
național, la care participă două 
echipe de peste hotare (Bonymaen 
din Tara Galilor și Polonia din 
Poznan) și trei formații locale : Fa
rul — campioana țării, T.C. Ind. 
și Constructorul. Meciul inaugural 
se dispută cu începere de la ora 
16 și opune garniturile. T. C. Ind. 
Constanta și Polonia Poznan. In 
continuare, stadionul „1 Mai“ 
găzduiește partida Farul — Bo
nymaen. care se anunță deo
sebit de atractivă.

împlinesc, zilele acestea, 
«tecenii de practicare a rug-

MODIFICĂRI IN CALENDARUL
REPUBLICAN LA CAIAC-CANOE

română de caiac-ca-Federația
noe anunță modificarea datelor de 
disputare ale unor corn,petiții cu 
caracter republican, printre care:

1- Campionatul republican pe e- 
chipe din data de 16—18 iulie 1975 
se va disputa la 13 august 1975, la 
Snagov.

2. Criteriul Olimpic, din data

t

1:

s

\



Dinamo 1 LA TERMINAREA

ASE
OARE I EDIȚIEI 1974/1975

11—4 FI. Negoes- 
Izczynski; 1—2. 
I — R. Slmion

1. A. NEA- 
| Slmion (Româ- 
lu (România) ; 
folonia); UR- 
I, serii contra- 
România (fond) 
I) 4:45,0; Steaua 
64,0 ; Ungaria 
românia (pistă) 
irul 5 pe Stea- 
33,0 — Româ- 
lament : 1. FO-
Lang, Sz 
România

Cîrje, 
ânla 
t 1.

1
I
I
I

A DIVIZIEI A (II)

Rapid București a ciștigi
„Cupa României

(Urmare din peg. 1)

Szczep- 
..ia (V.
M. Ra- 
tpistă) ;

N. GA- 
Ln (România) 
l-t- M. Ferlelea 
I. Ioniță + Șt. 
Ip ; 4. J. Bod- 
tngaria) 10 p ; 
ocaru (Steaua) 
I 1. Pustaszerl

I
I
I
I

I turneu revan- 
Icu (România) 
|.:z> nski (Polo- 
Igoe (Romania) 
lungaria) 1 v ; 
|- scrii contra- 
fțomânia 2:17,3: 
Ungaria 2:23,# ;
II B 2:20,4 —
■ l’Oon.a . W.S 
lasament 
lânia; 3. Homă- 
r -ttSA CU ADI- 
I rsemlfond) — 
I la 3 ture : 1. 
lomânia) 4 ture 
I Faltyn țPolo- 
I 3. George Ne-
t av. -|.- 45 p;

Inia) 2 t av + 
kvski (Polonia) 
Lang (Polonia) 

|. Feifclea <Ro- 
Roșae 
s. M. 
p; io.

I
I
I
I
I

h : «. L.
11 p: 

av. + 5 
11 p.

I
I

ache HAUM I
loiesli

NETE
I
I

po-I am avut
I miliție acțiuni 
li mare viieză 
rluri aplaudate 
I: Kicsid 8, Tu- 
iDrâgănită 2. 
Iseh, Cosma și 
Inia, Molnar 7, 
Ivoltos și Her- 
ria- Au condus 
hlz (R.D. Ger- 
evanșă sint 
pipă amiază, la

I 
I
I
I

EXANDRESCU I

Campionatul recent încheiat a constituit, pentru forul de 
clalilate. un subiect de atentă analiză a principalelor aspecte 
tive și negative prezente pe durata cAlor 34 etape. Am extras din 
această analiză a Diviziei A următoarele aprecieri ;

înaintea anului competițional 
1974/75 Federația Română de Fot
bal și-a fixat obiectivele majore 
sub semnul cărora avea să se des
fășoare activitatea fotbalistică : 1. 
cîștigarea seriei a IV-a în Campio
natul Europei ; 2. calificarea în tur
neul final olimpic ; 3. cîștigarea 
Balcaniadei.

în directă relație cu aceste 
biective importante, s-a întocmit 
un calendar judicios, cu o ritmi
citate conformă cu evoluția perioa
delor de competiție, precum și cu 
nevoile meciurilor internaționale, 
calendar respectat cu rigurozitate, 
spre deosebire de practicile din a- 
nii precedenți. După cum se știe, 
în acest scop s-au concentrat în 
anumite perioade jocuri duminică- 
miereuri-dumiuieă, program care 
va fi continuat și în viitor, pentru 
a obișnui echipele și jucătorii noș
tri cu acea încărcătură internațio
nală practicată pe scară largă. 
Este posibil acest lucru, mai ales 
că jucătorii și echipele nu au dai 
semne de oboseală pe parcursul 
campionatului.

S-au stabilit, de asemenea, o se
rie de teste, începind cu returul 
campionatului, pentru că s-a con
statat o delăsare in privința pre
gătirii fizice.

Ceea ce trebuie subliniat cu pre
cădere este că măsura federației 
de a lăsa pe seleeționabili să se 
pregătească în exclusivitate la e- 
chipe s-a dovedit utilă, deoarece 
jucătorii dc lot s-au prezentat, 
chiar de la primele acțiuni ale 
echipei reprezentative, într-o bună 
formă sportivă.

Apreciind în totalitate desfășu
rarea campionatului pe bază de 
cifre statistice rezultă o medie de 
6,65, ceea ce este la nivelul mediei 
obținută in anul precedent. Cu alte 
cuvinte nu avem de a face eu un 
progres valoric pe ansamblul cam
pionatului, deși numărul de me
ciuri bune depășește pe cel din 
campionatul precedent. Aceasta se 
explică și prin faptul că echipele 
divizionare A nu au loturi satisfă
cătoare ca valoare, cu care să poa
tă obfine alît rezultate cit și va- 
loare-joc. Fondul de jucători s-a 
dovedit încă o dată insuficient 
pentru cerințele valorice ale ce
lor 18 echipe. Cu toate transferă
rile, care la drept vorbind nu au 
fost numeroase, tehnicitatea forma-

spe- 
pozi-

o-

țiilor nu a crescut față de anul 
compctițional 1973/1971. Este drept 
că, pe parcurs, unele echipe au 
făcut promovări îndrăznețe, chiar 
spectaculoase (vezi cazul Crițcin 
la Universitatea Craiova). Dar, în 
ansamblu, aceste promovări nu au 
fost făcute cu suficientă maturitate 
și mai ales nu au fost pregătite din 
timp.

O altă constatare se referă la 
lipsa de omogenitate a echipelor 
in primele 5—6 etape ale campio
natului, demonstrind prin aceasta 
că ritmul de intrare în atmosfera 
campionatului este destul de lent.

Dacă pe planul condiției fizice 
s-a înregistrat un anumit progres, 
trebuie să arătăm că singură, a- 
ceasta nu garantează calitatea 
competiției. Recomandările făcute 
la începutul campionatului care 
s-a încheiat prevedeau o scrie de 
măsuri cu caracter tehnico-tactic 
și psihologic. Dintre toate acestea, 
menționăm pe cele care solicitau a 
se insista asupra jocului ofensiv, 
colectiv, cursiv, in viteză și eficace 
printr-un angajament total. Din 
păcate, aceste trăsături ale tacticii 
de atac au fost prezente la echipe 
numai in jocurile desfășurate 
acasă.

O caracteristică neobișnuită a 
fost diferența de comportament a 
echipei campioane intre tur și re
tur. Astfel, Dinamo, după ce și-a 
asigurat un avantaj net față de 
urmăritori, na a mai prestat jocu
rile de calitate, eedînd în mod ne
așteptat în fața unor echipe. A- 
ceeași comportare diametral opusă 
in tur și retur au avut-o F.C.M. 
Reșița, Olimpia Saiu Mare ea 
alte -- = :
trat 
tale 
cum 
cele 
(tur-retur).

Privit in ansamblul lui. se con
stată, pe baza cifrelor statistice, că 
notele din __1_ '
bune, ceea ce dovedește posibili
tățile încă 
echipelor, 
buie să arătăm 
lipsuri serioase 
liza pregătirea 
pionatului, adică cea de vară. E- 
xistă încă lipsuri serioase in con
stanța de comportament a echipe
lor. Tn special, este supărătoare

—• ■ " 1 ** i și
echipe care au mai înregis- 
eăderi sau urcușuri, instabili- 
cxplicată mai ales prin felul 
sint pregătiți jucătorii in 

două faze ale campionatului

retur sint ceva mai

nefolosite in instruirea 
Cu toate acestea, tre

cu mai există încă 
în felul de a rea- 
de început a cam-

LTIMA ETAPA A DIVIZIEI B

RAPID SI F. C. BIHOR AU PROMOVAT IN DIVIZIA A«

I SERIA A Il-a SERIA A IH-a
IETALUL PLOPEM1 
□ fest realizat d*
Soare, corespJ

^WSTRUCTORUL 
marcat : Dehelaa- 
(min. 44), Mano- 

tiv Constantines,, 
. lancu, coresp.)

S.C. TULCEA «-0
(mln. 5), Cots-

Dobre

Iilor : Radu 
ectiv Ologu 
nescu (mln. 
idețean)

BRAIL A 
Dan 

twin.
»).

FLACARA MORENt - C.S.U. BRAȘOV 
14-0 (5—0). Au marcat : llrucu (min. 1, 
24, 33, 40), Ciobanu (min. 41), Tom« 
(min. 63), Ilia Station (min. 68, 71, 80,
87j. (Gh. Hinca, coresp..)

DINAMO SLATINA - METALUL BUCU
REȘTI 1—0 (l-O). Autorul golului Popescu 
(min. 42). (O. Mihail, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - METALUL 
MDA 4—1 (3-0). Au Înscris : Cirțu (mln. 
17, 20, 86), Stanciu (mln. 37), respectiv 
Petre Marin (min. 43). (V, Papovici, co- 
re«p.)

c.s. tîrgoviște
0-0.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - OLTUL SF. 
GHEORGHE 4—0 (4—01. Au marcat : Șer- 
bdnicâ (min. 26). Preda (min. 31), Bujor 
(min. 29, 53), Stroie (min. 33, din 11 to. 
și min. 70). (P. Peano)

Ș.N. OLTENIȚA

:. bacau 
(min. 9, 44, 

Zrâciunescu l 
i. 52). (Gr.

0-1 
. 76). 
(min, 
Riru,

C.3.M. SU-
dorii golurilor : 
a (mln. 43). (M.

TRACTORUL BRAȘOV - METALUL CRO
ȘETA TR. SEVERIN 5—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Arineanu (min. 30, 45 din 11 m). 
Homar (mln. 65), Stanciu (min. 71), 
Oherghe (min. 77), (C, Gruia, coresp,
județean)

RELONUL SAVI- 
arcat : Canaragiu 
Criboi (min.

GAZ METAN MEDIAȘ - VOINȚA BUCU
REȘTI 0-0. Meciul s-a disputat la Cop?a 
Mică»

M).

5-0
82),

ELUL GALATI 
toi (min. 14,
(min. 36), Bunea 

resp.)

FORESTA FAL-

AUTOMATICA ALEXANDRIA - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 4-1 (1-1). Au marcat: 
Volcrlâ (min. 5), Socol (min. 48, 55 , 80. 
^9), Dumitriu (mln. 61), respectiv Țevi 
(min. 35). (M. Bizon, coresp.)

Partida RAPID BUCUREȘTI - METROM 
BRAȘOV s-c disputat In ziua de 2 iulie 
?i s-a încheiat cu rezultatul de 2-1 (0-0) 
in favoarea echipei bucurejtene.

METALURGISTUl CUGIR - U.M. TIMI
ȘOARA 2-0 (2-0). A u înscris ; Tamaș 
(min. 17)4 Sava (min. 22). (M. Vîtceanu, 
coresp.)

MINERUL MOLDjOVA NOUA - ARIE- 
ȘUL TURDA 2— I (2—0), Au marcat : Ga
bor (rain, fib Costinaț (min. 30), respec
tiv Culda (min. 86). (?. Simandan, co
resp.)

IND. SiRMEl C. TURZtt - VICTORIA 
CALAN 4-1 (3—0), Autorii golurilor : Vo- 
roneanu (min. 12). Olteonu (min. 20), 
Veea (min. 42), Lorinci (min. 76), res
pectiv Nanoy (min. 67). (P. Tonec^ co- 
resp.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ - MINERUL 
BAIA MARE 8-1 (5—1). Au marcat; Em. 
Dumitru (min. 6, 48), Ștefan (35, 38),
htarlncan (min. 24, din 11 m), Tismânaru 
(min. 45), Dimireanu (min. 60), Vraja 
(min. 89), respectiv Condruc (min. 20, din 
1Î m). (C. Oiaru, coresp.)

C.F.IL TIMIȘOARA - RAPID ARAD 3-0 
(0—0). Au înscris ; Chimiuc (min. 54, 77), 
Panici (min. 87, din 11 m). (C. Crețu,
coresp.)

MINERUL BAIA 
AIUD 5-1 (1-1). 
(min. 42), Cațoni (min. 47, din 
min, 83), Albescu (min, 53), Mânu (min. 
63), respectiv Cir nat (min, 11). (Al. Do- 
mufă» coresp.)

MUREȘUL DEVA « VICTORIA CĂREI 
4—1 (1-1). Autorii golurilor : Ciobanu
(min. 2, 79), Silaghi (min. 47, 56), res
pectiv Vaida (min. 13). (I. Jura, coresp.),

MINERUL ANINA - F. C. BIHOR 2-0 
(1—0). Au marcat : Tuculta (mln. 40), 
Serghe (min. 60). (P. Lungu, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA - ȘOIMII 
SIBIU 3-3 (2—3)» Au înscris : Petcu 
(min. 1î), Sâlâjan (min. 45). Stan (min. 
75, din 11 m) pentru Corvinul, Muscă 
(mia. 8), Georgescu (min. 19)* Enescu 
(min. 25).

SERIE - METALUL
Au înscris: Țich«li

11 m.

19
18

10
7

5
8

82—46 48
71—43 43

1. RAPID BUC.
2. Progr. Buc.

34 21
34 17

8
10

5 56—19
7 4»—32

50
44

1. F. C. BIHOR
2. Șoimii Sibiu

34 22 6
34 19 5

6 63—26 50
10 62—28 43

1T £ 11 50—36 40 1 C.S. Tîrgov. 34 17 7 10 49—34 4.1 3. Min. Baia M. 34 16 9 9 53—31 41
1« 7 11 46—35 39 4. Metalul Buc. 34 15 8 11 46—31 38 4. Corvinul Hd. 34 17 3 14 60—40 37
15 6 13 46—43 36 5. Electro. Cv. 34 16 5 13 51—42 37 5. Metal. Cugir 34 15 6 13 42—39
14 8 12 37—35 36 6. Gaz metan M. 34 15 5 14 47—48 35 6. Ind. slrm< C.T. 34 16 3 15 50—52 35
12 11 11 49—41 35 7. Autobuz. Buc. 34 13 8 13 42—36 34 7. Mureșul Deva 34 15 5 14 54—56 35
15 4 15 45—48 34 8. Dinamo Slat. 34 15 4 15 48—45 34 8—9. U. M. Tim. 34 15 3 16 49—44 33
13 8 13 38—48 34 9. ș.N. Oltenița 34 14 6 14 29—38 34 8—9. C.F.R. Tim. 34 lfi 3 16 58—53 33
14 5 15 56—44 33 10. Voința Buc. 34 12 9 13 35—39 33 10. Arieșul Turda 34 16 1 17 45—43 33
15 3 16 47—48 33 11* Tractorul Bv. 34 13 6 15 46—48 32 11. Min. Mold. N. 34 13 7 14 35—42 33
12 9 13 34—38 33 12. Mctrom Bv. 34 11 10 13 32—34 32 12. Victoria CAlan 33 15 3 16 39—69 33
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maniera de abordare a meciurilor 
in deplasare. Statisticile arată că 
numărul de acțiuni ale marii ma
jorități a echipelor este sub 50 la 
sută față de numărul de acțiuni 
realizate acasă. Tempo-ul în de
plasare nu este cel indicat, jocul 
se desfășoară lent, cu multe frag
mentări produse de tendința de 
economie a efortului. Statisticile 
indică, de asemenea, o creștere a 
erorilor în ce privește pasele, cen
trările și șuturile la poartă. Nu
mărul de ocazii pe care și le-au 
creat atacanții au fost suficiente, 
în medic 4—6 pe meci, dar ratările 
au întrecut toate așteptările. Cau
za : insuficientul antrenament de 
concentrare și de biomecanieă in 
viteză. Toate conduc la o scădere 
a valorii jocului și, firesc, frinează 
progresul jucătorilor. De aici con
cluzia că antrenorii echipelor tole
rează încă, sub diferite forme, pro
ducerea unor asemenea stări de 
fapt, ineurajați și de conducerile 
cluburilor și secțiilor. Față de toa
te aceste deficiențe se face vino
vat și Colegiul central al antreno
rilor care nu a întreprins un con
trol permanent și efieaee. De a- 
ceea întregul proces melodie se 
desfășoară încă eu insuficiență, 
multe antrenamente deeurg conve
nabil pentru jucători deși se știe 
că numai o muncă asiduă poate 
duce la rezultate bune.

F.R.F.. la rindul ei, a atras a- 
tenția in ședințele special făcute 
la începutul returului — și pe par
cursul lui — ..supra multor lipsuri 
existente in procesul de instruire 
a fotbaliștilor : totuși, ele au con
tinuat să persiste și. evident, acum 
se regăsesc în bilanțul calității 
campionatului.

Din punct de vedere disciplinar 
se constată o îmbunătățire a cli
matului educativ-general țață de 
anul trecut, ilar șt pe acest plan 
exigențele trebuie să sporească în- 
ti’ueit mai există destule neajun
suri. Arbitrajele, in general, s-au 
arătat în progres țață de alte ediții 
ale campionatului.

In concluzie, se poate spune că 
nivelul tehnic al acestui campionat 
a avut momente cind s-a prezentat 
satisfăcător, in progres față de ți
nui trecut, dar și nesatisfăcător in 
foarte multe cazuri.

Echipele noastre fruntașe pot să 
se situeze Ia un nivel ridicat fotba
listic, jucătorii lor pot să progre
seze la nivelul cerințelor interna
ționale. Se cere insă, ca factorii \ 
de răspundere din federație și de J 
la cluburi să manifeste un mai j 
mare simt practic de eficientă. Or
ganele teritoriale sportive trebuie 
să se preocupe și ele. eu mai 
multă hotărîre decît pină acum, nu 
numai de latura organizatorică a 
competiției, in sine, ci și de cali
tatea antrenamentelor și metodica 
de desfășurare a acestora.

și, simbătă, din nou un succes dc 
certe dimensiuni, într-o antrenantă 
și agitată finală cu una din lau
reatele recent încheiatului campio
nat național, Universitatea Cra
iova.

Așadar, Cupa intră în posesia 
unei echipe care — departe de 
a fi beneficiat, cum se întîmplă 
deseori în acest gen de competiții 
eliminatorii, de un „culoar favo
rabil11 — a trebuit „să se bată11 
etapă de etapă, astfel incit nu 
ne temem să 
tic, pentru a 
an, 
trei.

Dintre acestea, 
fost — înclinăm 
mai cea veritabilă, in care craio- 
venii au luptat cu o mare am
biție, din primul minut de joc și 
pină in ultimul al prelungirilor, 
ei avind (pină în acel minut 62, 
cind Deselnicu a comis o capitală 
eroare, lăsîndu-și în mod stupid 
echipa în inferioritate numerică) 
un avans de 
OBLEMENCO 
excelentă a 
părea decisiv.

rapidiștii 
. finale !

afirmam că, prac- 
primi Cupa acestui 

jucat cel puținau

cea mai grea a 
a crede — toc

un gol (în min. 54, 
marcase din pasa 

lui Țarălungă) care

După încheierea finalei, a 
avut loc festivitatea decer
nării Cupei României, edi
ția 1974—75.

Trofeul a fost înmînat de 
către tov. general lt. Ma
rin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., căpitanului echi
pei Rapid București, Ion 
Pop. în aplauzele publicului, 
feroviarii au făcut apoi tu
rul de onoare al stadionului.

★
în pauza meciului a fost 

decernat trofeul pentru cel 
mai bun arbitru al sezonu
lui competițional I974.U5, 
trofeu care a revenit cu
noscutului „cavaler al fluie
rului11, Gheorghe Limona. 
Trofeul a fost lnminat de 
către tov. general lt. Staieu 
Stelian. vicepreședinte al 
F.R.F. Vă reamintim că, o- 
dată cu încheierea acestui 
sezon, arbitrul Gheorghe Li
mona s-a retras din activi
tatea de conducere a jocu
rilor, rămînînd vicepreședinte 
al Colegiului central al ar
bitrilor.

„Rarefierea11 și mai marc 
efective în teren (în min. 65, 
bele echipe au mai pierdut 
2__ - , - -j; Sal e a dus laun jucător), . _ _ ___
raport de 9—8 oameni de 
pentru feroviari, a facilitat 
prinderea bucureștenilor de i 
cele lor adversar, Rapid avîn 
vantajul unui plus de vigoart 
tinerețe, mai ușor de exploat, 
condițiile creării unor spații 
largi de acțiune. Și chiar dacă 
l'eriștii (prin pierderea lui N 
și plasarea stoperului I ' 
„vîrf“, în compania... 
Iordan și Fop) aveau 
teren un singur atacant 
zis, MANF.A, acesta și-a jucat 
gisțral rolul, mareînd ambele 
Iuri ale Rapidului. In min. 7 
a întreprins o acțiune persoi 
slalom pe centrul careului 
trimis un șut care l-a deruta 
I’urcaru, cîștigînd pentru <:< 
sa șansa prelungirilor. O șans 
care Rapid a știut s-o fruct 
preluînd autoritar inițiativa 
autoritar decit o avuseseră e 
venii în primele 45 de minut 
încununîndu-și dominarea prin 
Iul victorios din min JOO. 
același MANEA, printr-un șut 
unghi (pasă in adineime, <1 
Marin, de pe post de mijloea 
această fază), l-a obligat din 
pe Fnrearu să se recunoască 
lins.

în acel moment, finala era, j 
tic, jucată dar momentele de 
siune n-au lipsit pină la « 
marea minutului 120. Unjvet 
tea a recurs la ultimele 
Oblemenco, Boc și Bălăci 
cut eforturi fără economie, 
a obține cel puțin rejucarea la 
ar fi dus un eventual 2 2. di 
pe acest fond de precipitai 
craiovenilor in atac — mai api 
de un nou gol au fost tot 
diștii : în min. 115, cind Poi 
loc să șuteze, i-a pasat lui M 
in ofside, și in min. 118 
Manea (scăpat singur spre po 
a fost faultat (in careu ?) fiu 
arbitrul să sancționeze.

A fost o finală pasionantă! 
„mare atmosferă11, in rare I 
două echipe au făcut nu n,un! 
lăudabilă risipa de energie, tk! 
și reușit să ne ofere multe ■ 
de fotbal bun. atractiv, cu I 
mente de ridicată tensiune ! 
tivă. B

Am plecat totuși cu un rl 
de la stadion, cel pe care ni! 
lăsat nervozitatea și nesport! 
tea unor jucători, acel rar (ș| 
plăcut) bilanț disciplinar 
s-a încheiat meciul 
galbene și 
record !

Marin 
funda 
acum 

L proi

D’
.U1
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6 cart]
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CEEA CE DESERVEȘTE FOTBALU

nrtii'Ri or baraj 
VENIRI DIVIZIA C
Ieri s-au disputat primele me

ciuri din cadrul barajului pentru 
promovarea in Divizia C. Iată 
citeva dintre rezultatele Înregis
trate : Gloria Arad — Bihorul Be- 
iuș 3—0 (0 -0), Autobuzul Cugir — 
I.M.LX. Agnita 3—1 (3—1), Con
structorul Timișoara — Construc
torul Hunedoara 2—0 (1—0), Con
structorul T.C.I. Craiova — 
Drubeta Drobeta Tr. Severin 

(0—0), Constructorul Satu 
Lăpușul Tg. Lăpuș 

(1—0), Gloria Reșița —

6—0
Mare
2—0 . .
Petrolul Țicleni 7—1 (3—0), Tehno- 
frig Cluj-Napoca — Mureșul Lu
duș 4—1 (1—0), Carpați Nehoiu — 
Petrolul Dărmănești 4—1 (3—0),
Utilajul Făgăraș — I.U.C. Ploiești 
2—0 (1-0), Petrolul Videle —
Viitorul Titu 0—0.

Corespondenți : R. Hărduț, M. 
Vilccanu. C. Crețu. 1. Toth, D. Plă- 
vițiu, F. Kadvani, M. Irimia, V. 
Lazăr, V. l’aueiu.

• CONVOCAREA ANTRENORI
LOR DIVIZIEI A. Astăzi, la ora 
10, la sediul F.R.F., sînt convo- 
cați antrenorii principali ai echi
pelor divizionare A pentru dis
cuții și comunicări în legătură cu 
sezonul 1975/76.

Ceea ce servește fotbalul este 
în primul find calitatea și specta
culozitatea jocului, pentru care ju
cătorii trebuie să se pregătească 
și să se dăruiască, in spirit spor
tiv. Dorința, ambiția de a cîștigfi, 
chiar rivalitatea sportivă trebuie 
să caracterizeze orice echipă care 
urmărește victoria. Dacă fotbaliștii 
ee comportă ca atare, ambianța 
stadionului este influențată în mod 
pozitiv și transformă spectacolul 
de fotbal intr-o manifestare spor
tivă aproape fără egal.

Ceea ce deservite fotbalul este 
prioritatea dorinței de a câștiga cu 
orice preț, folosirea oricăror mij
loace pentru a ajunge scopul do
rit, trecerea realizărilor tehnice și 
tactice pe plan secund, apelul la 
atitudini nesportive, loviri inten
ționate, insulte etc.

Din păcate, finala din acest an 
a „Cupei României1*, dintre Rapid 
și Universitatea Craiova, jucată 
până în minutul 120 în mod alert, 
spectaculos, cu aprigă dorință de 
victorie, a deservit ideea de fot
bal prin numeroasele loviri reci
proce. insulte, la care, în unele 
momente, s-au raliat jucătorii de 
rezervă și chiar antrenorii. Arbi
trul meciului, N. Hainea, care a 
avut de condus unul din cele nani 
grele meciuri din ultimii ani, deși 
a eliminat trei jucători și ă aver
tizat pe multi alții, ar fi trebuit 
mai din timp să intervină, cu mai 
multă hotărîre, pentru a calma ju
cătorii ambelor echipe. Desigur, 
antrenorii echipelor finaliste ar fi 
avut datoria elementară ca în 
cunsul meciului, și mai cu seamă 
la pauză, să oblige jucătorii să 
aibă o comportare sportivă. Spre

surprinderea generală. ei au] 
testat la unele decizii ale ari 
lor și au intervenit chiar in t 
surexcit-ați, fapt care a iwJ 
intervenția organelor de ordisil 
stadionului.

Cu mai multă șansă în ac] 
finală, Rapid a cișligal „Cupa] 
mâniei11, ediția 1975. după « 
portare foarte ambițioasă, fJ 
giuleșteană este susținută de| 
și mii de suporteri, dintre j 
foarte mulți se manifestă ir] 
șt în mod sportiv. Din păea| 
parte a suporterilor înțeleg] 
se manifeste în mod deplaaa| 
gesturi și atitudini care nJ 
nimic de a face cu bucuri* șl 
tisfecția victoriei. După fiAidl 
simbătă seara, asemenea sd 
tori s-au comportat neeiviliil 
reîntoarcerea de pe stadion 1 
făcut o penibilă impresie al 
multor trecători care apid 
fotbalul. I

Este de așteptat ca federal 
cluburile de fotbal să 1» ml 
pentru a disciplina jucătorii! 
sportivi și a-i exclude din al 
late pe cei recalcitranți, iaa 
gătura cluburilor eu suporteri 
fie efectivă. în folosul 11 
respective. I

PE MICUL KRAN
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMi

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ?
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 6 IULIE 1075

ii Chimia Brăila — S.C. Bacău 
C.S.U. Galați — Prog. Brăila 
Gloria Buzău — Met. Plopeni 
Știința Bacău — Constr. Gl. 
Dinamo Slatina — Metalul Buc.

n.in.iv.v.vi.
VII.

Vin. Gaz met. 
IX. FI. Moicj

1
2
1
1
1

C.S. Tîrgoviște — Ș.N. Oltenița X 
Automat. Alex. — Progr. Buc. 1 

Voința Buc. X 
■ C.S.U. Brasov 1

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 13 IULIE 197S

I. Letea Bac. — Mln. Comănești 1 
n. Petrolul Moinești —

Energia Gh. Gheorghiu-Dej
III. Voința Oradea — Bihor. Marg.
IV. Recolta Salonta — Min. Bihor 
v. I.C.I.M. Brașov — Torpedo Z.

VI. Ch. Or. Victoria — Prec. Săc. 
VH. jwăgura Codlea — Carp. Bv. 

VIO Electrica C-ța — Portul C-ța
DC. I.M.U. M. — Donarea Cern.

t
1
2
1
1
1
1
1

I

ASTĂZI, ORA 18.30 
RUGBY : FARUL COI 
STANȚA — BONYMAH 
(Țara Galilor), repriza] 
ll-a. Transmisie direclA | 
ia Constanța. |

MIINE, ORA 17.M 
MIERCURI, ORA 17.05 ; jd 
ORA 17.30 I CAMPIONAT! 
MONDIAL DE SCRIMA. J 
registrări filmate de la H 
dapesta. î

VINERI, ORA 14.20 ; Sil 
BATA, ORA 15.20 ; DUM 
NICA. ORA 14.25 : -
DE CÎMP 
ROMANIA 
grupei A

— spania] 
(semi i’rnall 

din zona ?ti|



HOTĂRIREA COMITETULUI I UN REMARCABIL SUCCES AL ATLETELOR NOASTRE

i
POLITIC EXECUTIV i ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT

AL C.C AL P.C.R I tN FINALA „CUPEI EUROPEI /✓

(Urmare din pag. 1)

nătoarele luni, pînă Ia sfîrșitul 
ilui in curs, 680 milioane lei. iar 
anul 1076, circa 1,1 miliarde lei.

★

Ha urmare a aplicării măsurilor 
majorare suplimentară a retri- 

liei prevăzute în prezenta hotă- 
k retribuția minimă a persona
lii necalificat ajunge la 1 200 lei. 
a de 1 000 lei cit era înainte de 
[iu nea de majorare a retribuțiilor 
k'pută 
■ficați

ceea
20 la

&. La ...
■ă încheierea acțiunii eșalonate 
majorare a veniturilor, retribu- 
medie nominală va ajunge la 

La 1 975 lei.
prin creșterea veniturilor cu 
ac 2 miliarde lei, pe baza ma
urii suplimentare a retribuției și 
n sporirea cu 680 milioane lei a 
Uluielilor pe care populația le 
suporta ea urmare a corectă- 
r de prețuri și tarife, oamenii 
racii vor primi în cele 5 luni 
lumălate din acest an un venit 
llimentar de 1320 milioane lei. 

nivelul anului 1976, creșterea 
uiurilor rezultate din majorarea 
limenlară a retribuției va fi de 

La 5 miliarde lei, iar a chel- 
Llilor determinate de corectarea 
nurilor și tarifelor pentru ser
ii — de 1.4 miliarde lei, rezul- 
I un venit suplimentar 
lulație de 3,6 miliarde 
fa urmare a aplicării 
stor măsuri se asigură, 
Lda 1971—1975, creșterea 
22 Ia sută a retribuției reale, 
ășindu-se în felul acesta preve- 
lle actualului cincinal.

în 1971, iar la muncitorii 
— de la 1040 lei Ia 1 106 
ce reprezintă o creștere 

sută, respectiv de 35,2 la 
sfîrșitul anului în curs,

pentru 
lei. 
tuturor 
pe pe- 
cu cir-

Aplicarea în viață a tuturor 
acestor măsuri pe care partidul și 
statul nostru socialist le iau în 
vederea creșterii în continuare a 
nivelului de trai, material și spiri
tual al poporului — țelul suprem 
al întregii noastre politici de cons
trucție socialistă — impune ca pre
tutindeni, în toate ramurile econo
miei, in toate întreprinderile și 
unitățile de producție să se acțio
neze cu cea mai mare hotărâre 
pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, pentru creșterea 
simțitoare a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, pentru asigurarea unei efi
ciente economice cit mai înalte.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. își exprimă convin
gerea că oamenii muncii vor răs
punde acestor măsuri muncind cu 
abnegație și pasiune revoluționară, 
cu pricepere și spirit de inițiativă, 
asigurând îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a tuturor sarcinilor 
ce le revin.

ț’inînd scama de faptul că mă
surile de majorare suplimentară a 
retribuțiilor se iau în condițiile în 
care economia națională a avui de 
suferit de pe urma inundațiilor. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cheamă oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate 
să facă totul pentru recuperarea, 
pînă la sfîrșitul acestui an, a pa
gubelor pricinuite, de revărsarea 
apelor, pentru înfăptuirea cu suc
ces a cincinalului înainte de ter
men, pentru traducerea în viată a 
hotărârilor Congresului al XI-Ica 
al partidului, asigurindu-se astfel, 
pe această bază, depășirea venitu
rilor reale ale tuturor categoriilor 
oamenilor muncii față de prevede
rile planului cincinal, creșterea ni
velului de bunăstare și civilizație 
al întregului popor, progresul sus
ținut și înflorirea multilaterală a 
României socialiste.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Mariana Suman, Natalia Andrei și Virginia loan au ocupat primul

loc in probele respective ® Ghipu, Floroiu, Megelea au realizat primele 

victorii românești in semifinalele masculine ale competiției

BUDAPESTA, 13. Clasîndu-se pe 
locul secund în întrecerile semi
finalei, „Cupei Europei" repre
zentativa feminină a României și-a 
cucerit dreptul de a evolua la 
Nisa (16—17 august) în finala edi
ției a cincea a competiției. Ca
lificarea a fost rezultatul unei e- 
voluții lăudabile a majorității com
ponentelor formației noastre care 
au izbutit să totalizeze, în finalul 
competiției, 50 de puncte, cu 4 p 
mai mult decît Ungaria, principala 
adversară a reprezentativei româ
ne. Iată clasamentul general al 
disputelor desfășurate simbătă pe 
Nepstadion din capitala Ungariei ) 
1. U.R.S.S 6S p. 2. România 50 P, 
3. Ungaria 46 p, 4. Franța 37 p, 5. 
Austria 36 p, 6. Belgia 34 p.

Din echipa României -cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
Mariana Suman, Natalia Andrei și 
Virginia Ioan care au cîștigât 
probele de 800 m, 1500 m și, res
pectiv, săritura în înălțime, de a- 
semenea Dorina Cătineanu la lun
gime Și Valentina Cioltan la gre
utate.

Fe foile de concurs au fost în
scrise rezultatele : 109 m : Alaerts 
(B) 11.4. Besfamilnaia (U.R.S.S.) 11,5, 
Orosz (U) 11,6. TeUiez (F) 11,7, Vio
rica Enescu 11,7; 200 m : Belova
(U.R.S.S.) 23,2, Orosz (U) 23,7. De
la Chanel (F) 23,7,...6. Lăcrămioara 
Diaconluc 24,1 ; 4oo m : Kaefer (A) 
51,4, Ilina (U.R.S.S.) 51,6. Vallez, (B) 
52,7, Mariana Suman 53,0; »oo m : 
Mariana Suman 2:00,2 (al doilea re
zultat mondial al sezonului), Lazăr 
(U) 2:00,5 (record), Van Nuffel (B) 
2:04,7, Sykora (A) 2:05,0 ; 1 500 m; 
Natalia Andrei 4:12,8, Dvirna 
(U.R.S.S.) 4:13,2, Dubois (F) 4:14,4,
Torok (U) 4:22,6 ; 100 mg : Lebede
va (U.R.S.S.) 13,3, Rega (F) 13.7,
Bruzseniak (U) 14,3 (Valeria Stela-
nescu s-a accidentat la gardul al 
doilea și a abandonat); 4X100 m : 
U.R.S.S. 43,7, Franța 44,6, Belgia 45,7,

Austria 46,5, România 47,2, Ungaria 
— descalificată ; 4X49» m : U.R.S.S. 
3:30,2, România 3:32,5, Ungaria 3:34,0, 
Austria 3:38,0, Franța 3:38,6, Belgia 
3:45,4 ; înălțime : Virginia loan 
1,82 m, Galka (U.R.S.S.) 1,82 m, Sa
muel (U) 1,79 m, Gusenbauer (A)
1,79 m ; lungime : ALteeva (U.R.S.S.), 
6,48 m, Dorina Cătineanu " 
Bruzseniak (U) 6,33 m ; 
Kravcevskaia (U.R.S.S.) 
Valentina Cioltan 18,37, 
16,22. m, disc : Melnic
67.62 m, Argentina Menis 59,80 m, 
Kleiber (U) 52,04 m ; suliță : Janko 
(A) 57,16 m, Bablcl (U.R.S.S.) 56,62 ru, 
Ioana Pecec 53,88 m, Vâgo (U) 
53.58 ni.

tn celelalte două semifinale femi
nine clasamentele au fost : 1—2 R.F. 
Germania și Polonia 63 p, 3. Finlan
da 48 p, 4. Cehoslovacia 44 p, 5. Ita
lia 33 p, 6. Danemarca 21 pe Lueden
scheid. 1. R.D. Germană 77 p, 2. 
Bulgaria 54 p, 3. M. Britanic 53 p, 
4. Olanda 32 p, 5. Suedia 31 p, 
Iugoslavia 26 p la Sofia. 
în finala ’ ’
mătoarele 
nia, R.F. 
Germană, 
te echipe 
nala precedentei ediții a Cupei Eu
ropei de la Edinburgh, în 1973. sin
gura noutate reprezentînd-o forma
ția Poloniei care a luat locul Ma
rii Britanii.

6,45 m. 
greutate : 

20,60 m. 
Iranyl (U) 

(U.R.S.S.)

p, 6. 
_ ___ .___ Așadar,

de la Nisa voi- evolua ur- 
formatli : U.R.S.S., Româ- 
Germania, Polonia, R.D. 
Bulgaria. Cinci din aces- 
au fost prezente șl în fl-

(B)
m 1

r

,,Cupa Annie Soisbault“ la tenis

ROMÂNIA ÎNVINGE AUSTRALIA
N FINALA GRUPEI DE LA BUCUREȘTI

TORINO, 13. Atleții români au 
avut o comportare mai mult de- 
cit onorabilă în semifinala desfă
șurată în localitate, reușind cea 
mai bună evoluție a lor din cele 
cinci ediții ale „Cupei Europei" la 
care au participat din 1965 și pînă 
astăzi. Formația României s-a cla
sat a treia cu 65 p, după R. F. Ger
mania — 101 p și Italia — 83 p, 
înaintea Ungariei — 62 p și Ceho
slovaciei — 61 p. De asemenea

se cuvine să subliniem că acum, 
pentru prima oară, atleții români 
au obținut victorii în cadrul unei 
semifinale a acestei competiții.

Cu totul remarcabil a concurat 
Ilie Floroiu care a ciștigat ambele 
curse de fond, întrecîndu-1 la 5 000 
m, cu peste 60 m, pe celebrul 
Puttemans, Gheorghc Megelea, care 
a stabilit un nou record național 
la suliță, clasîndu-se înaintea re
cordmanului mondial Wolfermann,' 
și Ghcorghe Ghipu învingător la 
1 500 m. După ce a condus cinci 
sărituri, Caro! Corbu a fost depășit 
în ultima Încercare.

Rezultatele : 100
10,20, Ehl (R.F.G.) 
Darvaș 10,89 ; 400
(B) 45,25, Hermann 
Iosif Korodi 48,50 ; 
ghe Ghipu 3:48,3, 
48,4, Wessinghage 
10 000 m : Ilie Floroiu 29 : 03,4, Uhle- 
mann (R.F.G.) 29 :03.8 : lungime :
Kowring (R.F.G.) 7,96 m. ...5. Ștefan 
Lăzărescu 7,39 m (!) înălțime : Ke- 
lemn (U) 2,17 m... 6. Constantin Cîr- 
stea 2,11 m, greutate : Reichenbach 
(R.F.G.) 20.29 m, Brabec (C) 19.42 
...5. Marin Iordan 17,49 m ; ciocan .* 
Riehm (R.F.G.) 77,58 m, Encsi (U) 
69,45 m, Tudor Stan 65,50 m, 
4 X 100 m : Italia 39,3...5. România ; 
400 mg : Balatti (I) 50,88. Reiberl
(R.F.G.) 51,01. Dorin Melinte 51,29 ;
suliță : Gheorghe Megelea 83,64 — 
nou record, Wolfermann (R.F.G.) 
80,50 m, Nemeth (U) 80,10 m ; 800 ni: 
Van Damme (B) 1:46,58, Wiilbeck
(R.F.G.) 1:46,91, Ghipu 1:47,29 ;
110 mg ‘ ’ ' ' ............
tari (I) 
obst. : 
Cefan 
200 m : 
(B) 20,90, Hoffmeister . 
Toma Petrescu 21,42 : prăjină : 
quelli (I) 5,25; 5 000 in : '
roiu 13 :35,16, Puttemans 
44.12, Hildebrand (R.F.G.) 
triplu : Fischer (C) 16,61 m.
Corbu 16.58 m ; disc : Neu (R.F.G.) 
63,04 m, Danek (C) 62.83 m. - - ■■
Naghi 56,10 m. 4 X 400 m : 
Germania 3 : 03,3.

m
10 
m 
(R.F.G.) 45,65
1 500 m : Gheor- 
Zemen (U) 3:
(R.F.G.) 3:48,8 ;

Mennea (I) 
.6. Adalbert 
Brijdenbach 
“ ' ----- .6.

(B)
1 : 46,91, 

: Gebhard (R.F.G.) 14,02, Bu- 
14.07, Sebestyen 14,17 ; 3 000 m 
Karst (R.F.G.) 8 : 29,10. Gli.
8 : 29,71, Fava (I) 8 : 36.41 ; 
Mennea (I) 20.23, Bridjenbach 

■ ~ " (R.F.G.) 21.19.
........ Fra

il ie Flo- 
(B) 13 :
13:46.98 ;

Carol

5. losit
1. R. F.

REPREZENTATIVA FEMININA A ROMÂNIEI
A CIȘTIGAT „TROFEU! T0MIS“ LA VOLEI

ouă zile de frumoase întreceri, 
terenurile de tenis ale Pro- 
lului, au prilejuit tot atîtea vic- 
i pentru reprezentativa fenii- 

de tineret a României care 
gă etapa zonală (grupa D) a 
Bei Annie Soisbault". Tinerele 
itre jucătoare s-au calificat 

pentru turneul final al com- 
liei, care se dispută la sfîrși- 
acestei săptămîni, la Le Tou- 
, în Franța.
mbătS/ echipa țării noastre a 
[ ca adversară formația Olan- 

Fără a fi incomodate, decît 
pori, de jucătoarele de dincolo 
fileu, româncele s-au distanțat 
[ușurință în cîștigătoare. Ma
li Simioncscu a întrecut-o pe 
ine Wildenberg cu 6—1. 6—2 
[nai puțin de o oră de joc. 
L în meciul primelor rachete, 
inia Ruzici a ciștigat și ea 
goric în fața Annclicsei Prins : 

6—2. Partida de dublu, cu

Virginia Ruzici, bine secondată de 
Florența Mihai, a însemnat, de ase
menea un succes rapid, cuplul olan
dez Annelies Prins — Annette 
Brouwer pierzînd cu 6—0, 6—4. Sco
rul întîlnirii : ROMANIA — O- 
LANDA 3—0.

A doua semifinală a revenit la 
același scor australiencelor. obți
nut însă cu mai multă dificul
tate : AUSTRALIA — BELGIA 
3—0.

Ieri. întîlnirea finală dintre e- 
chipele României și Australiei a 
oferit numeroșilor spectatori jocuri 
de calitate, disputate cu ardoare, 
chiar dacă uneori scorul a luat 
proporții, în favoarea reprezentan
telor noastre. Virginia 
impus fără dificultate 
cu Dianne Evers : 6—2, 
Mariana Simioncscu a 
pe Nerida Gregory, cu 
prestînd poate cel mai 
feminin văzut vreodată

ren bucuteștean (ne referim în 
special la setul întii). Cu aceasta, 
calificarea echipei noastre era asi
gurată. A urmat meciul de dublu 
în care Virginia Ruzici a făcut pe
reche de data aceasta cu Mariana 
Simioncscu. din nou în mare vervă 
de joc. 
românce, 
Gregory 
cu 6—3, . ____, _ ____ ,____
ROMANIA — AUSTRALIA 3—0.

Meciul pentru locul trei a re
venit formației BELGIEI, învingă
toare cu 2—1 asupra OLANDEI.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

O nouă victorie. 
Dianne Evers și 

părăsind terenul 
6—1. Deci, în

pentru 
Nerida 
învinse 
finală :

Ruzici s-a 
în meciul 

6—2. Apoi, 
întrecut-o 

6—0, 9—7. 
bun tenis 
pe un te-

BALCANIADA DE TENIS

n succes prestigios al scrimei românești
(Urmare din pag. I)

fe — Mexic și 4—1 la Gonza- 
— Spania). Magda Bartoș de 
tlenea cu 2 victorii (4—l la 
irz. — Polonia și 4—0 la Trin-

— Franța), în timp ce Elena 
op a intrat în sferturi, după 
aaraj cu Leconte — Belgia și 
t — Elveția.
ct. specialiștii în scrimă consi-

— și pe bună dreptate — că 
ezentantul țării noastre la
de seniori, Petru Kuki a tre- 

pe lingă o mare performanță, 
ficat în semifinalele probei de 
tă, după o evoluție remarca- 
în sferturi (3 Victorii : cu 

I la campionul mondial Ro- 
kov și cu 5—2 la francezul 
Lenl și la Pfciffel — R.D.G.), 

a ratat surprinzător posibili- 
de a se afla printre finaliști. 

adevăr, în semifinale Kuki a 
listrat o victorie meritată 1:i

eekowski. în asaltul decisiv din 
grupă, cu Stankovici, Kuki a con
dus ou 3—0 și 4—1, dar prea mult 
preocupat de acțiuni ofensive s-a 
lăsat descoperit, în două rânduri, 
in fața floretistului sovietic, care 
a redus din handicap. La 4—3 
Kuki n-a mai avut luciditatea ne
cesară, a fost egalat și întrecut la 

. limită-.. De fapt n-a fost singura 
surpriză a probei, anterior fiind 
eliminați din competiție o serie de 
alțl trăgători din grupa protago
niștilor ca Revenu, C. Montano 
apoi chiar campionul mondial 
probei, Romankov !

Finala 
Christian 
5—1 la 
nisov și 
vard. (O „ __  ,
Stankovici, cu 3—5). în conti
nuare, clasamentul arată astfel : 
2. Bernard Talvard (Fr.) 3 v„ 3. 
Vladimir Denisov (U.R.S.S.) 3. v„ 
I- Vasil Stankovici (U.R.S-S.

La Atena se desfășoară întrece
rile Balcaniadei de tenis. Repre
zentativa feminină a României (Ii
le na Popescu, Lucia și Maria Ro
manov) a obținut două frumoase 
victorii, întrecînd Iugoslavia cu 
3—0 si Grecia cu 2—1. în ultima 
partidă, româncele întîlnesc for
mația Bulgariei. Rezultate din 
competiția masculină : Grecia — 
România 2—1 (Tr. Marcu l-a în
vins pe N. Kalogheropoulos cu 
6—2. 5—7, 6—0), Bulgaria — Ro- s 
mânia 3—0. Iugoslavia, — Grecia 
2—1, Bulgaria — Iugoslavia 3—0.

CONSTANȚA, 
După șase zile 
care echipele au 
partide, turneul 
minin de volei, 
Tomis" s-a încheiat cu succesul 
detașat al reprezentativei de se
nioare a țării noastre.

în ultima zi de întrecere echipa 
României, pregătită de antrenorii 
Ștefan Roman și Sandu Chiriță 
a avut de susținut o partidă u- 
șoară în compania reprezentativei 
noastre de tineret-rezerve, pe care 
a depășit-o cu 3—1 (—8, 4, 1, 2), 
în urma unui joc promițător la 
început, cînd Sandu Chiriță a tri
mis în teren jucătoarele de re
zervă. Formația de tineret a abor
dat întîlnirea cu aplomb și, încu
rajată de public, a reușit să cîștige 
primul set. Apoi, odată cu in
trarea în teren a titularelor din 
prima noastră garnitură, partida 
s-a dezechilibrat.

Iată loturile folosite : România 
A : Eugenia Rebac, Maria Io- 
nescu, Maria Enache, Venera Hoff
man, Constanța Bălășoiu, Victo
ria Banciu, Gabriela Popa, Li
liana Pașca, Marcela Pripiș, Luxa 
Racovițan, Carmen Puiu și Ro- 
dlca Cilibiu. România (tineret) : 
Ioana 
Irina 
Doina 
gareta .. . ,
Gheorghițoiu, Catia Tcacenco, Cris
tina Liuba și Marilena Grigoraș.

Cu cîteva ore mai înainte, di
mineața, echipa noastră_de tineret 
a întilnit pe 
fața căreia a 
Antrenorii L. 
tian au rulat 
toarele aflate 
echipa Poloniei nu a cedat nici 
un set. Scor 3—0 (6, 9, 11) pentru 
reprezentativa Poloniei.

Cel mai echilibrat meci al ul
timei zile s-a desfășurat simbătă

13 (prin telefon), 
de competiție în 
susținut tot atîtea 
intrenațional fe- 

dotat cu „Trofeul

Cilibiu.
Șiclovan, Maria Obreja, 

Petculeț, Doina Botezan, 
Rusu, Luisa Malczian, Mar- 
Lăluț, Doina Popescu, Anca

cea a Poloniei în 
cedat în trei seturi. 
Sorbală și I. Cris- 
aproape toate jucă- 
la dispoziție, dar

dimineața între 
Cehoslovaciei și 
care-și disputau 
clasament. Evident, 
cele două partide susținute vineri 
(dintre care cea cu România a 
fost pur și simplu epuizantă), vo
leibalistele cehoslovace, mai cu 
seamă „piesele" sale de greutate. 
Irina Svobodova. Hana Vla.sakova 
și Jarka Vandrakova s-au prezen
tat cu un potențial mai scăzut. 
Astfel, partida a căpătat un carac
ter de dispută aprinsă, prelungită 
pe parcursul a 5 seturi. Formația 
Cehoslovaciei, care inițial era cre
ditată ca favorită, s-a văzut în si
tuația dc a depune mari eforturi, 
chiar din start, care au fost con
cretizate prin cîștigarea primului 
set. în continuare voleibalistele 
din R. D. Germană aplică o tac
tică potrivită alternînd atacurile 
în forță, îndeosebi de pe zona trei, 
cu mingile liftate, puse în cen
trul terenului. Această tactică le 
aduce victoria în următoarele 2 
seturi. în disperare de cauză ju
cătoarele cehoslovace fac mare ri
sipă de energie și obțin egalarea 
la seturi. Dar in cel decisiv, nu 
mai pot face față eforturilor și 
cedează întîlnirea și locul secund 
în clasament; Scor : R. D. Ger
mană — Cehoslovacia 3—2 (—10, 
10, 9. —10,. 6). Au arbitrat foarte 
bine Z. Iuhosz (Ungaria) și N. Gă- 
lășanu.

O victorie fermă a obținut Un
garia în dauna Iugoslaviei : 3—0 
(5, 7, 9).

în ultima partidă R. D. Ger
mană — Polonia 3—0 (1Ț 8, 10).

Clasament 
12 p, 2. R. 
Cehoslovacia 
5. Ungaria 
7. România

reprezentativele 
R. D. Germane, 
locul secund în 

obosite după

final : 1. România
D. Germană 11,
10, 4. Polonia

8, G. Iugoslavia 
(tineret) 6.

3.
9,
7,

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

și 
al

a fost ciștigată
Noel, cu 4 

Pietruska, 5—2 la 
Somodi și 5—4 la Tal- 
singură înfrângere, 

cu 3—5).

de 
victorii ; 

De-

la

3 v..

BOX O Mexicanul Jos6 Napoles 
și-a pâstrat titlul de campion mon-, 
dial profesionist la cat. semimijlo- 
cie. invtngînd la puncte, în 15 re
prize. pe americanul Armando Mu
noz.

CICLISM• Etapa a 15-a a Turului 
Franței Nice Pra Loup (217,5 km) a 
revenit francezului Bernard Tlieve- 
net în 7h 46:35. urmat de italianul 
Felice Gimondi în 7h 46:58 și olan
dezul Joop Zoetemelk în 7h 47:47. 
Sosit pe locul 5 (în 7h. 48:31). bel
gianul Eddy Merckx a pierdut tri
coul galben, care-i revine lui The- 
veneț.

fotbal • stal Rzeszow. 
gătoarea „Cupei poloniei**: 
ceput turneul în U.R.S.S.. 
Lvov cu formația Karpatî, care 
obținut victoria cu 4—1 (0—1)
Tn .Ciinn rto vfiryi14. Admira Vipna

PE SCURT
3—0 pe Bold Klub Co

clsti-
șl-a în

jurând la
a

a

a învins cu 
penhaga.

HALTERE _ _________________ __
cheiat campionatele mondiale pen
tru juniori. La cat. grea : 1. Hristov 
(Bulgaria) 405 kg (175 kg plus 
230 kg), nou rec. mond. de juniori. 
La cat. semigrea : 1. Saidulaev
(U.R.S.S.) 350 kg, 2. Hennig (R.D.G.) 
320 kg, 3. KizOV (U.R.S.S.) 310 kg. 0 
La Vilnius, în cadrul Spartachiadei 
popoarelor din U.R.S.S., Vasili Alek
seev a stabilit un nou record mon
dial la stilul aruncat cu 245 kg. La 
total : '

ȘAH 
de la 
cu 3', 
sonko 
Florin

• I,a Marsilia s-au în- 
pen-

422,5 kg.
• După 4 runde. în turneul 

Amsterdam, conduce Kavalek 
p, urmat de Razuvaev, So
si Makarevici cu cile 21.., p. 

Gheorghiu, care in runda a

sferturi : Korâi-Borg 6—2. 6—3 ; o- 
rantes-Proisy 7—5. 6—1 ; Hlgueras-
Gisbert 6—2, 6—3 ; in semifinale :
Orantes-Barrazuttl 6—1. 7—8 și Hl- 
guerâs-Koch 4—6, 6—3, 6—1; in finală: 
Orantes-IIigueras 6—0, 6—3. In fina
la de dublu : Borg, Bengtson-Oran- 
tes, Gisbert 7—6, 7—5. 0 La
ad : ' în sferturi, Vilas-Pllici 
8—9. 7—5 ; Meiler-Lara 4—6. 
10—8 : Rosewall-Borowiak 7—3. 
Velasco-Molina 8—0. 6—1 ; în
mlfinale : Rosewall-Velasco 9—7, 6—0. 
6—2 și Meiler-Vilas 6—3, 6—4. 4—6, 
6—4 0 La Kltzbiihel, in semifinale; 
Kodeș-Pinner 6—1, 6—2 și Panatta- 
Fibak 6—0. 6—4 ; în finală, Panatta- 
Kodeș 2—6, 6—2. 7—3, 6—4.

volei 0 Turneul masculin preo- 
limpic „Montreal 1975" a fost ciști
gat de Polonia, învingătoare cu 3—0 
(15—3, 15—9. 15—8) în finala susți-

Gsta-
6—2.
6—0.

6—4 ;
se-


