
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 1 iulie a avut 
loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv aL C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului.

în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a luat în 
discuție unele probleme pri
vind pregătirea ședinței co
mune a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, precum 
și în legătură cu actuala se
siune a Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat și aprobat informa
rea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
Conferința partidelor _ comu
niste și muncitorești din Eu
ropa și a hotărît să supună 
activitatea delegației Parti
dului Comunist Român, care 
a participat la conferință, 
precum și documentul adoptat 
la Berlin, dezbaterii și apro
bării plenarei C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat Comitetul Politic 
Executiv despre rezultatele 
vizitei oficiale făcute, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu,

ȘEDINȚA

in Turcia, la invitația pre
ședintelui Fahri S. Koruiurk 
și a doamnei Emel Koruiurk. 

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere acestui 
important act de politică ex
ternă a Republicii Socialiste 
România, considerînd că, prin 
rezultatele ei deosebit de po
zitive, vizita se înscrie ca un 
moment remarcabil în evolu
ția continuă și rodnică a re
lațiilor dintre cele două țări. 
Convorbirile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
ic-a avut cu președintele 
Fahri S. Koruiurk și cu pri
mul ministru Suleyman De- 
mirel, desfășurate sub semnul 
cordialității și al înțelegerii 
reciproce, ce caracterizează 
dialogul Ia nivel înalt româno, 
turc, acordurile și celelalte 
documente semnate, înțelege
rile convenite deschid pers
pective de amplificare a cola
borării bilaterale economice, 
tehnico-științifice și culturale 
între România și Turcia, pre
cum și de conlucrare pe plan 
internațional, aceasta corespun- 
zînd intereselor ambelor po-
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COMUNĂ
A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
SI CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE SI SOCIALE A ROMÂNIEI

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, joi, 1 iulie, 
a avut loc ședința comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei.

Ședința a avut următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul îmbunătățit al 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe perioada 19*6— 
1980 ;

2. Programul privind produc
ția și desfacerea către popu
lație a bunurilor de consum 
în perioada 1976—1980 ;

3. Programul privind dezvol
tarea creșterii animalelor în 
perioada 1976—1980 ;

4. Programul de dezvoltare a 
industriei alimentare în pe
rioada 1976—1980 ;

5. Raportul și proiectul de 
hotărîre cu privire la activita
tea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii ;

6. Cu privire Ia Conferința 
partideior comuniste și munci
torești din Europa ;

7. Probleme organizatorice.
La ședința comună au parti

cipat ca invitați primi secre
tari ai comitetelor județene de 
partid care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., unele cadre din minis
tere, instituții centrale și orga
nizații de masă.

(Continuare in pag. a 4-a)

SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în ziua de 1 iulie au fost 

reluate lucrările în plen ale ce
lei de-a treia sesiuni din cad ul
celei de-a șaptea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

în aplauzele însuflețite 
deputaților și invitațjlor, în lo
jile 
tovarășul 
tovarășul 
tovarășa 
tovarășii 
Cioară. Lina Ciobanu, 
Fazekas, _ 
Niculescu, 
Gheorghe

ale

locluat
Ceaușescu, 

Mănescu, 
Ceaușescu,

oficiale au
Nicolae 
Manea 

Elena
Emil Bobu, Gheorghe 

Janos 
Petre Lupu, Paul 

Gheorghe Oprea, 
Pană, Ion Pățan,

Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. 
Vasile Vîlcu. Ștefan Voitec.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în sală se aflau numeroși in
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni ai muncii, 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice, culturale și artistice.
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STEAUA A REALIZAT „EVENTUL" 
SEZONULUI FOTBALISTIC: CAMPIONAT - CUPĂ

Fotbaliștii echipei Steaua, încadrați de antrenorii lor, la citeva clipe după obținerea victoriei in finala 
„Cupei României" Foto : S. BAKCSY

A fost reconfortant, sfîrșitul 
stagiunii fotbalistice de primă
vară, prilejuit de finalistele 
„Cuoei României", Steaua și 
C.S.U. Galați, a căror pasio
nantă întrecere — prin ridica
tul ei nivel tehnic, prin incer
titudinea scorului pînă la ulti
mul fluier de arbitru — a fost 
răsplătită cu ropote de aplauze 
de un stadion cvasi-plin. A în
vins. în cele din u mă. Steaua, 
destul de greu, după multe 
emoții, dar a învins; ca într-o 
finală... engleză în care, prin 
tradiție, outsiderul, echipa pro

venită din liga secundă, se si
tuează la înălțimea partenerei 
de categorie superioară, favo
rită înainte de meci mai mult 
prin aceea că ea reprezintă 
prima ligă a țării. Miercuri, 
pe stadionul „23 August", 
C.S.U Galați a însemnat — 
grație jocului ei remarcabil la 
toate capitolele — o prezență 
de o asemenea frumoasă ținu
tă (anunțată și de anteceden
tele ei în această ediție a com
petiției k.o.), îneît acel fragil 
1—0, consemnat pe t-’belă. ru 
știrbește prea mult din meri-

fele cuvenite învingătorilor. 
Fără să se prezinte la poten
țialul ei maxim (la unii dintre 
componenții echipei, Zamfir, 
Troi, Ion Ion, se și instalase
automulțumirea provocata de 
cîștigarea titlului), Steauă a 
deținut, totuși, inițiativa, rea- 
lizind momente de fotbal-spec- 
tacol în cimp și destule faze- 
perico] în careul advers, une-

Gheorghe NICOLAESCU
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FINALĂ NĂSTASE-BORG, LA WIMBLEDON
în semifinale : Năstase - Ramirez 6-2, 9-7, 6-3 și Borg —Tanner 6-4, 9-8, 6-4

Pentru a doua oară î.i ca
riera sa, Ilie Năstase, unul 
din cei mai mari jucători de te
nis din lume, va evolua din 
nou în finala turneului de 
la Wimbledon. Prima dată 
s-a întîmplat în anul 1972,

. l-a avut ca adversar pe 
americanul Stan Smith. De 
astă dată campionul român 
îl va întîlni, sîmbătă, pe tinărul 
jucător suedez, in virstă de 20 
de ani, Bjorn Borg.

Prima semifinală care s-a 
desfășurat joi după amiază 
i-a opus lui Ilie Năstase pe 
mexicanul Raul Ramirez. A 
fost un meci în care tenisma- 
nul român a demonstrat în
treaga sa măiestrie, fantezia 
și tehnica, am spune inegala
bile, la ora actuală, ce le 
deține. în primul set, deși a 
trebuit să învingă rezistența 
dîrză a jucătorului mexican, 
Năstase s-a distanțat destul 
de ușor pînă la 4—1. A mai 
pierdut un ghem și, după nu
mai 20 de minute de joc Năs
tase își trecea în cont primul 
set : 6—2. Cel de-al doilea a 
fost foarte disputat. Năstase 
a trebuit să forțeze. oferind 
însă momente de adevărată 
îneîntare, pentru ca de la 
1—3 să-și adjudece ghemul pe 
serviciul său (2—3), iar apoi, 
în al șaselea ghem, după .22 
de schimburi de mingi, să 
cîștige pe serviciul adversa
rului său, realizînd un break : 
3—3. Setul avea să se pre

lungească încă mult timp, 
terminîndu-se la capătul a 60
de minute cu scorul de 9—7
în favoarea lui Ilie Năstase. 
Ultimul set al fntîlnirii i-a
revenit, într-o manieră de
mare campion, tot sportivului 
român, care a cîștigat cu 6—3.

Tinărul suedez Bjorn Borg 
a reușit, la capătul unei par
tide care a durat o oră și 
cincizeci de minute, să-1 în
treacă în trei seturi pe ame
ricanul Roscoe Tanner : 6—4, 
9—8 (7—2 tie-break), 6—4.

Alte rezultate : dublu fe
mei (semifinale) • Evert, Na
vratilova — Boshoff, Kloss 
8—6, 8—6 ; dublu mixt (sfer
turi) 1 Casals, Stockton — Na- 
gelsen, Dowdeswell 6—3, 7—5.

Vineri, pe micul ecran, în- 
cepînd de Ia ora 15, finala 
feminină : Chris Evert — 
Evonne Goolagong-Cawley. în 
continuare se va disputa fi
nala de dublu bărbați 1 Got
tfried, Ramirez — Case, Mas
ters.

A fost inaugurată

TUR DE ORIZONT OLIMPIC - MONTREAL '76

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVĂ LA LUPTE GRECO-ROMANE
Campionatele individuale de 

lupte greco-romane, . multitudi
nea turneelor internaționale la 
care au participat sportivii 
noștri fruntași între care și 
campionatele europene de la 
Leningrad, au constituit tot 
atîtea prilejuri de verificare a 
potențialului de luată al pre- 
tendenților la titularizarea în 
echipa României care va par
ticipa la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. în acest moment, 
tehnicienii noștri au definiti
vat formația care va fi alinia
tă la startul turneului olimpic. 
Iată-i pe cei zece. în ordinea 
categoriilor : Gheorghe Ber- 
ceanu (48 kg), Nicu Gingă 
(52 kg), Mihai Boțilă (57 kg), 
Ion Păun (62 kg). Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg). Ion Ena- 
che (82 kg). Petre Dicu (90 kg), 
Nicolae Martinescu (100 kg). 
Roman Codreanu (+100 kg).

în materialul de fată ne 
propunem să facem o trecere

în revistă a celor mai valo
roși luptători din lume, princi
pali candidați la medaliile 
olimpice și, în același timp, să 
încercăm o apreciere a șanselor 
reprezentanților noștri la apro
piatele confruntări din Canada.

la toate marile competiții in
ternaționale disputate în timpul 
respectiv. Pauza competitiona- 
lă la care a fost silit în urma 
unei îmbolnăviri a determinat 
o scădere evidentă a potenția
lului de luptă al sportivului

vizează© Sportivii 
locuri fruntașe
dalii @ Berceanu iși apără titlul 
o’impic cucerit la Miinchen 

' ® Favoriții celor zece categorii

români
și îndeosebi me-

■Categoria cea mai mică (48 
kg) a fost multi ani dominată 
cu autoritate de sportivul ro
mân Gheorghe Berceanu, care 
a cucerit în perioada anilor 
1969—1972 două titluri de cam
pion european, două centuri de 
campion mondial și medalia de 
aur la Jocurile Olimpice da 
la Miinchen. Deci, primul loc

român. Reintrarea sa în arena 
internațională (C.M. de ia 
Minsk — 1975) n-a fost încu
nunată de un succes total. în 
meciul decisiv, reprezentantul 
nostru a fost descalificat, pri
mul loc revenindu-i lui V. 
Zubkov (U.R.S.S.). Au urmat 
luni de pregătiri intense și azi 
Gh. Berceanu este din nou

capabil să-i întreacă pe cei 
mai valoroși adversari La tur
neul internațional de la Con
stanța și la cel din Polonia, el 
l-a depășit de două ori pe 
principalul său adversar, cam
pionul european, Constantin 
Alexandru, cucerind primul loc. 
în disputele cu adversarii stră
ini, Berceanu a dovedit ace
eași înaltă măiestrie și o bună 
capacitate de efort, cîștigînd 
clar toate meciurile susținute. 
După părerea antrenorului e- 
merit Ion Corneanu, multiplu! 
nostru campion este principalul 
candidat la medalia de aur 
a Jocurilor Olimpice de la 
Montreal.

Nicu Gingă (52 ke) — cam
pion mondial în 1973 — n-a

Mihai TRANCA
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EXPOZIȚIA FILATELICĂ 
„OLIMPIADA 76"

Aseară in foaierul Ateneului 
Român din Capitală a avut loc 
vernisajul expoziției filatelice 
omagiale „Olimpiada ’76", orga
nizată de filiala București a 
Asociației filateliștilor din Ro
mânia. sub egida Comitetului 
Olimpic Român, în cinstea par- 
ticipanților români la Jocurile 
Olimpice de vară de la Mont
real.

La vernisaj au luat cuvîntul 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.O.R., și Lucian Bel- 
cea, președintele filialei bucu- 
reștene a A.F.R. Apoi, campioa
na olimpică Lia Manoliu, vice
președinte al C.O.R.. a tăiat 
panglica inaugurală.

Expoziția prezintă numeroase 
colecții de timbre cu subiect 
olimpic și sportiv, aparținînd 
unor cunoscuți filateliști din în
treaga țară.

încă din prima zi, expoziția 
s-a bucurat de atenția unui nu
meros public.

Expoziția rămine deschisă 
pînă la 7 iulie și poate fi vizi
tată între orele 10 și 20.



La Mangalia și Brașov
A A\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

JOCURILE DECISIVE
PENTRU PROMOVAREA

IN DIVIZIA A
DE POPICE

ca-de 
popice, 
de fle- 
și spe- 

peste

Daniela Georgescu 60,929—100 m liber ți Tudor Furtunescu 59,809—
100 m delfin • Nouă recorduri naționale în a doua reuniune finală

noi recorduri naționale 
multe premiere au 
ieri după-amiază, la 

Dinamo din Capitală, 
a doua reuniune finală

Campionatul republican 
lificare în Divizia A la 
competiție care stîrnește 
care dată atîtea ambiții 
ranțe, a reunit la start 
2 000 de echipe. Triate de la o 
etapă la alta după pregătirile 
efectuate, formațiile calificate în 
fazele superioare au furnizat 
jocuri viu disputate, remareîn- 
du-se — spre deosebire de edi
țiile anterioare — un evident salt 
valoric. Și încă ceva îmbucurător: 
s-a produs o adevărată infuzie 
de tineri si talentați sportivi.

12 echipe feminine si tot atîtea 
masculine, care au trecut prin 
deasa sită a jocurilor prelimina
re, se întîlnesc azi si mîine la 
Mangalia (Seria Sud) si Brașov 
(Seria Nord) în actul final al 
campionatului. Iată formațiile care 
vor lupta pentru ocuparea celor 
două locuri vacante rămase în 
fiecare serie a Diviziei de popice: 
MANGALIA — Voința Ploiești, 
Dacia Ploiești, Nicolina Iași, Vo
ința Roman, C.C.M. București. 
Carpați Brașov la fete, Dacia 
Ploiești, Carpați Sinaia, Viitorul 
Bacău, Recolta București, Laro- 
met București, Tehnoutilaj Ora
dea la băieți; BRAȘOV — Aurul 
Baia Mare, șoimii Baraolt, Gea
muri Mediaș, Textila Timișoara, 
Electro Tg. Mureș, Record Cluj- 
Napoca la fete, Voința Lugoi, 
Chimica Tîrnăveni, Ind. sîrmei C. 
Turzii, Voința Tg. Mureș, Fulge
rul Baia Mare si Unio Satu Mare 
la băieți. Se joacă tur-retur con
tra scor prin acumulare de punc
te. (TR. I.)

Alte 
și mai 
marcat 
piscina 
cea de 
a campionatelor naționale de 
înot. Prima întrecere a înche
iat (în sfîrșit) șirul lungilor 
tentative ale „delfinilor" de a 
învinge limita celor 60 de se
cunde pe distanța de 100 m. 
Spre surprinderea tuturor, au
torul performanței nu a fost 
vechiul campion și recordman 
al țării. Ion Miclăuș, ci mai 
tîryirul reprezentant al clubu
lui Steaua. Tudor Furtunescu. 
Acesta a înotat pe primul cu
loar, scăpînd de sub observa
ția protagoniștilor, Miclăuș și 
Lucaciu, aflați pe 
centrale și la 
curse

culoarele 
capătul unei 

frumoase a învins de 
justețe în 59,809. Acest rezul
tat nu exprimă însă decît în 
parte posibilitățile noului cam
pion. care dacă s-ar fi pregă
tit mai intens în timpul iernii 
ar fi mitut realiza ieri un re
cord

în evident progres. Camelia 
Hoțescu a reușit să îmbunătă
țească și recordul tării pe 
distanța de 100 m bras, înche
ind cele 
într-un i 
prima) ’ 
valoros 
record ; 
crauliste 
Georgescu, 
tentativa efectuată miercuri în 
finala la 100 m liber, eleva 
Cristinei Șoptereanu a profi-

mult mai valoros.

două lungimi parcurse 
ritm susținut (mai ales 
în 1:18,866. Mult mai 
însă

al

1:18,866.
ni se pare noul 

celei mai rapide 
din țară. Daniela

Ratînd de puțin

Turneul de șah de la Satu Mare

Ș NEAMȚU S-A DETAȘAT
Maestrul timișorean $erban 

Neamțu domină turneul interna
țional de la Satu Mare. Reușind 
3‘/j P în ultimele 4 runde el s-a 
desprins în fruntea clasamentului. 
Trebuie remarcată, de asemenea, 
buna comportare a maeștrilor 
Fischer, Iuliu Szabo si Macarie 
care vizează locuri fruntașe, ca

și aceea a jucătorului cehoslovac 
Sikora.

Clasamentul după 9 runde: 
Neamțu 7, Fischer 5*/i (1), Sikora 
5 (1), Iuliu Szabo, Macarie, Cio- 
câltea 5, Lengyel (1), Nacht
4 (1), Ilijin 3*/2 (1), kertesz, Iosif 
Szabo 3*/>, Pietrusziak 2*/2 (2).
Miiller 2'/2 (1), Kaposztas 2'/2
puncte.

tat de șansa pe care i-o oferea 
parcurgerea primului schimb 
al ștafetei de 4X100 m liber 
și a depășit o nouă graniță : 
60,929. Daniela a obținut acest 
rezultat — notați bine — după 
ce cu 40 de minute înainte 
cîștiga finala de 200 m liber, 
tot cu un nou record al țării, 
2:14,531 1 Frumoasa comportare 
a sprinterei dinamoviste, ca și 
evoluția Ancăi Groza în ulti
mul schimb (62,6) au permis 
cvartetului bucureștean să co
recteze substanțial nu numai 
recordul național al echipelor 
de club, ci și pe cel al selec
ționatei reprezentative.

în ceea ce privește pe mul
tipla campioană și recordmană 
Anca Groza, aceasta și-a mar
cat prezența printr-un rezultat 
valoros pe distanța de 100 m 
delfin (65,766). Mențiuni mai 
merită crauliștii de la Steaua 
pentru noul record la 4X100 m 
liber, tinerii jrrădeni H. Nea- 
grău și Dan 
Ie recorduri 
de vîrstă).
Ionel Luca
Școlii nr. 54 din 
Vali Dragomir.

Camelia Hoțescu a realizat 
două zile două titluri de cam
pioană și trei recorduri.

SENTIM
în ultimii ani. din cite 

mărturisește colecția mea 
de articole și rezultate, 
n-am mai intîlnit situație 
atît de — ca să zic așa — 
nostimioară, ca în același 
sezon echipa campioană să 
ne fie cunoscută cu vreo 
șase etape înainte de final, 
iar echipa care ne va re
prezenta în „Cupa Cupe
lor" să fie știută înainte de 
a se disputa finala I E un 
fenomen ferice sau neferi
ce ? Habar n-am. 
n-am dacă să rid sau să 
oftez. Mai că nici nu mi-aș 
da cu părerea, cînd desti

nul ne joacă asemenea fes
te, și-o alege pe C.S.U. Ga
lați, după Chimia Rm. Vîl
cea. pe post de Sunderland

Habar

Ținea pentru noi- 
(la categoriile lor 
brasistul gălățean 
și reprezentanta 

București,

A. VASILIU

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
delfin (b) : T. Furtunescu (Stea
ua) 59,809 — rec. național, I.
Miclăuș (Dinamo) 60,109, H. Luca
ciu (Șc. sp. Sibiu) 60.223 ; 100 m 
delfin (f) : Anca Groza ' ' * 
65,766, Vali ~ 
68,914, 
69.256 ; 100 m 
(S<t.) 1:10.279. 
lăți) 1:10,997, 
Cluj-Napoca) 
bras (f) :

1:18,866 — rec. național, 
Anastasescu (Din.) 1:20,7. 
Georgescu (Din.) 1:21,092 ; 
liber (b) : M. Slavic (St.) 1 :59,291, 
Z. Oprițescu (St.) 2:02,966, A.
Adam (St.) 2:03,676. H. Neagrău 
(Crișul) 2:03,804 — rec. juniori ;

Dragomir (Șc. 
Minola Vasiliade 

bras (b) : o.
I. Luca (Lie. 
Al. Szabo 

1:12,241 ;
Camelia

(Din.)
54) 

(Din.) 
itesler 
4 Ga- 
(CSM 

100 m 
Hoțescu 

Ligia 
Anca 

: 200 m

Săptămîna viitoare, orașul 
bulgar Hașkovo va găzdui un 
turneu internațional de hand
bal feminin, la care va parti
cipa și reprezentativa secundă 
a României.

DRUMURILE TURISTICE ÎNCEP DE LA PORȚILE TABERELOR>

200 m liber (f) : Daniela Georges
cu (Din.) 2:14,531 — rec. național, 
Vali Dragomir (Șc. 54) 2:18,235 —

Vamoși 
; (b) :
. Mady 

(St.) 
(Cr.) 

A ;

rec. junioare, Angela 1 
(Cr.) 2:21,355 ; 400 m mixt 
E. Aimer (St.) 4:58,628, L. 
(Cr.) 4:59.924, A. Zahiu
5:04.229,... 5. D. Ținea 
5:11,660 — rec. copii categ.
400 m mixt (f) : Mihaela Costea 
(Din.) 5:20,457, Valeria ’ Vlăsceanu 
(Petrolul) 5:28.700, Mariana Marin 
(Șc. sp. Reșița) 5:31,300 ; 4X100 m 
liber (b) : Steaua (Z. Opritescu 
54,29. A. Adam, A. Zahiu, M. Sla
vic 54.99) 3:41,87 — rec. național, 
Dinamo 3:48.396, Șc. 54 Buc. 
3:57,956 ; 4X100 m liber (f) :
Dinamo (D. Georgescu 60,929 — 
rec. national, M. Măglașu. M. 
Costea, A. Groza 62,6) 4:15,748 — 
rec. național pentru echipe de 
club și echipa națională, Șc. 
54 Buc. 4:25,725. Șc. sp. Reșița 
4:32.245.

întrecerile se încheie astăzi cu 
serii de la ora 10 și finale de la 
ora 18.

VOR EVOLUA PESTE HOTARE
Ediția din acest an a tradi

ționalei competiții dotate cu 
„Cupa Prietenia", rezervată e- 
chipelor masculine și feminine 
(jucători născuți în 1956 și mai 
tineri) se va desfășura în Un
garia, între 6 și 8 august. Țara 
noastră va alinia echipe atît în 
întrecerile masculine, cit și în 
cele feminine.

în această „recreație mare" 
a vacanței, numeroși copii 
și-au propus să lucreze alături 
de părinți, pe ogoare, ajutînd 
la strînsul recoltei. Alții sînt 
prezenți în activități practice 
pe șantiere, în munca produc
tivă, legîndu-se prin aceasta și 
mai mult de freamătul gene
ral _ al muncii. E mîndria lor.

Sînt, de asemenea, mulți alți 
copii, an de an mai nume
roși, care beneficiază de mi
nunate zile de vacanță pe care 
le petrec în tabere organizate, 
la munte sau la mare, reflec
tare practică a grijii șl aten
ției acordate de partid și de 
stat generațiilor în plină for
mare. Despre vacanța mare a 
unora dintre copii, cei care, 
de pildă, vor veni în județul 
Brașov, ne-am propus aceste 
cîteva rînduri...

Peste 17 000 de p 
pionieri și uteciști, sînt 
tați în cele peste 20 de 
organizate în diferite 
tați ale județului. De

primii copii au și sosit. La 
Zizin, Timișul de Sus, Dîfir- 
bul Morii, Timișul de Jos, Bră- 
det sau la Bran, taberele în
noite sau împrospețite de cu
rățenie și-au deschis porțile 
redevenind, pentru încă o vară, 
centre de sănătate, tinerețe și 
voioșie.

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w
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copiilor, fie prin 
de volei, handbal, 
de masă etc. Via- 
bogată, îneît ziua 
mai ajunge, dacă

și Southampton 
în țara noastră 
românească.
și eu „destinul 
ca să nu zic 
jieă". Dar 
lojica — așa 
am crezut — 
trebuit să se 
me „U-Craiova“. 
acum, după semi
finala aceea, zic că-i mai 
bine să nu discutăm despre 
lojică (după expresia pro
fesorului Rostogan...), ci 
despre altceva, despre cei 
74 000 000 de cai prezenți azi 
în lume și atît de mîndru 
anunțați de Felix Țopescu 
printre obstacole. despre 
jocheul lui Sagaro. ăla om 
cu logică, sau chiar despre 
concursul de penalty-urî de 
pe Wembley, care i-a dat 
lacrimi unui bun prieten 
de-al meu, care și-a făcut 
studiile liceale chiar la 
Craiova ! La prestația foș
tilor campioni 
strop de plîns 
schimb, la 
meargă pe 
vezi...

Pentru a 
aș fi într-o stare sceptică 
și dezabuzată, că fac pe 
vulpea la struguri (citesc 
în aceste zile o carte ex
traordinară despre vulpi, 
urși și lupi, vă rog s-o ci
tiți pînă începe noul cam
pionat, îi zice „Biblioteca 
fantastică", scrisă de Sonia 
Larian, și veți pricepe din 
fotbal mai mult decit din- 
tr-o sută de meciuri, să-mi 
spuneți „cuțu" dacă nu-1 
așa...), că adică aș fi vorbit 
altfel dacă Progresul ar 
fi fost în locul Galaților, 
nu voi scrie nici despre 
Sagaro, cel de la Ascot, nu

cum 
ar fi 
che-

n-a

puștii 
pereți.

nu se

ca, 
ăia 
Ca

dat 
în 
să 
să

crede că

preșcolari, 
aștep- 
tabere 
locali- 

fapt,

în cinci comune din județul 
Suceava — Vama, Frasin, Fru- 
mosu, Vatra Moldoviței și Mol- 
dovița — se va desfășura, sîm- 
bătă și duminică, cea de a doua 
ediție a ,,Cupei 
tesc".

La întreceri,
acest an de C.J.E.F.S. Suceava, 
în colaborare cu Comitetul ju
dețean U.T.C., vor participa 
sute de tineri și tinere din 
mediul rural din județele Bis- 
trița-Năsăud, Maramureș și Su
ceava, care își vor disputa în- 
tîietatea la atletism, fotbal, po
pice, volei, handbal, tenis, șah, 
tenis de masă, tir, oină, trîntă 
și orientare sportivă.

Profilul principal : odihnă, 
agrement, recreare, instruire.

Mijloace : activități de tabă
ră, sport, vizitarea unor obiec
tive turistice și culturale ale 
Brașovului și, mai ales, dru
meții. Toate taberele fiind a- 
șezate în apropierea imediată a 
rețelei turistice republicane, 
drumurile turistice încep chiar 
de la... porțile taberelor 1 Co
loane de copii urcă în Ciu- 
caș, pe Plaiul Bătrîn, în Pia
tra Mare, Bucegi sau Făgăraș.

Sportul — ne-am convins — 
se află la el acasă, fie neor
ganizat prin joaca diurnă și

spontană a 
concursurile 
fotbal, tenis 
ța e plină, 
practic, nu 
adăugăm filmele, spectacolele 
de tesltru sau 
la care copiii 
nelipsiți...

Perspectiva 
completă, dacă n-am 
că, în replică, cîteva 
copii brașoveni vor aduna pu
teri de pe alte meleaguri. 
Cîteva repere, sedii ale unor 
tabere dintre cele mai cunos
cute : Năvodari, Perla, Delfin, 
Costinești, Sulina, Lacul Să
rat, Snagov, Zimnicea, Lă- 
pușna, Săvîrșin și Corabia.

Prin dimensiunea organiza
torică pe care o presupun, 
prin condițiile mereu amelio
rate și sporite, vacanțele șco
lare au devenit 
socială căreia numai 
tea noastră socialistă 
să-i găsească o fericită 
zolvare. 
tru care 
devenite 
nificația 
lității față de tinerele gene
rații.

audițiile muzicale 
sînt de asemenea

noastră n-ar fi
adăuga 

mii de

o problemă 
societa- 

putea 
re- 

pen- 
fapte 
sem-

Este și motivul 
am amintit aici 
diurne, dar cu 
majoră a responsabt-

Mihai BARA

sportului să-

organizate în

„CONCURSUL NATIONAL SĂTESC DE LUPTE GRECO ROMANE"

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVĂ LA LUP
(Urmare din pag. 1)

După cum se știe, în primă
vara acestui an, din inițiativa 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
în colaborare cu C.C. al U.T.C. 
și C.N.E.F.S., a fost organizat 
„Concursul național sătesc de 
lupte greco-romane". Competi
ția — menită să contribuie la 
antrenarea tineretului la prac
ticarea organizată a luptelor și 
la depistarea elementelor cu 
aptitudini pentru activitatea

PE MICUL ECRAN
Sîmbătă 3 iulie — ora 15 : Tenis de cîmp — finala de sim

plu bărbați (Năstase — Borg) a turneului internațional de la 
Wimbledon (transmisie directă). Comentator : Radu Voia.

Duminică 4 iulie — ora 15 : MAGAZIN SPORTIV OLIMPIC — 
„Miinehen 1972 — Montreal 1976“, emisiune retrospectivă de 
Cristian Țopescu.

sportivă de performanță — a 
ajuns, după încheierea etape
lor de masă, în faza desfășu
rării „zonelor". Prima dintre 
acestea se va desfășura la Ti
mișoara, în zilele de 3—4 iulie 
a.c. Alături de reprezentanții 
județului Timiș, vor fi prezenți 
cîștigătorii din județele Alba, 
Brașov, Covasna, Arad, Hune
doara și Caraș-Severin. Cele
lalte „zone" vor avea loc după 
cum urmează : 10—11 iulie la 
Rădăuți (Suceava, Bacău, Boto
șani, Buzău, Iași, Neamț, Vas
lui și Vrancea); aceeași dată la 
Baia Mare (Maramureș, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Harghita, Mu
reș, Satu Mare, Sălaj) ; 17—18 
iulie la Craiova (Argeș, Dîmbo
vița, Gorj, Olt, Vîlcea, Dolj, 
Sibiu) și tot 17—18 iulie la Con
stanța (Ialomița, Ilfov, Praho
va, Teleorman, Tulcea, Galați).

mai reușit de atunci să reedi
teze o asemenea performanță 
la competițiile similare dispu
tate. Anul acesta, după un 
început foarte bun, cînd a cîș- 
tigat consecutiv cinci turnee 
internaționale, forma sa spor
tivă a început să scadă. La 
C.E. de la Leningrad a suferit 
înfrîngeri de la adversari mai 
modești. în ultima lună, capa
citatea sa de efort și de con
centrare în meciurile „cheie" 
a crescut iarăși. Gingă a cîș- 
tigat recent turneul din Polo
nia. Principalii săi adversari 
sînt V. Konstantinov (U.R.S.S.), 
B. Tabur (Turcia), Bai Seong- 
Hun (Coreea de Sud), L. Racz 
(Ungaria), ~~ . ..................
Calitățile 
român 
aspire 
ția ca 
zinte 
bun.

Mihai Boțilă (57 kg) este un 
sportiv cu un scurt stagiu în 
echipa națională. El a fost se
lecționat în acest an, după ce 
la campionatele europene de 
la Leningrad, a obținut meda
lia de argint. Boțilă a realizat 
în 1976 un evident salt valo
ric, a cîștigat încredere în po
sibilitățile sale, argumente care 
ne dau dreptul să credem că 
Si el poate obține o medalie 
la J.O. Principalii favoriți ai 
categoriei sînt : F. Mustafin 
(U.R.S.S.), J. Lipien (Polonia), 
P. Ukkola (Finlanda), P. Lind
holm (Suedia) și bulgarul K. 
Stefanov.

Anul 1976 a fost bun și pen
tru Ion Păun (62 kg). într-o 
remarcabilă dispoziție de lup
tă, campionul român a ieșit 
victorios în numeroase turnee 
internaționale (la ultimul, în 
Polonia, l-a învins prin tuș 
chiar pe campionul mondial, K. 
Lipien) și a obținut medalia 
de argint la C.E. de Ia Lenin
grad. în mod normal, repre
zentantul nostru nu poate rata 
un loc po podiumul de pre-

îi 
Ia 
la 

în

H. Holidis (Grecia), 
fizice ale sportivului 
dau însă dreptul să 
o medalie, cu condi- 
Montreal să se pre- 
forma lui cea mai

miere de la Montreal. Princi
palii adversari : K. Lipien (Po
lonia), N. Davidian (U.R.S.S.), 
L. Reczi (Ungaria).

Juniorul Ștefan Rusu (68 kg) 
manifestă o remarcabilă ma
turizare sportivă. Medalia de 
argint obținută de el la cam
pionatele europene dc seniori, 
într-o companie valoroasă, a- 
testă afirmația de mai sus. 
Dotat cu o apreciabilă forță, 
cu o mare capacitate de efort 
și multă voință, el reușește 
să-și suplinească lipsa de ex
periență competițională. An
trenorii săi au încredere în 
posibilitățile lui de afirmare și 
în întrecerea olimpică, apreci
ind că Rusu poate urca, even
tual, pe podiumul de premiere. 
Principalii candidați la meda
lii : S. Hisamudinov (U.R.S.S.), 
A. Șupron (Polonia), B. Ciufu- 
dov (Bulgaria), K. Takeki (Ja
ponia) .

Gheorghe Ciobotaru (74 kg) 
este, de asemenea, un sportiv 
tînăr, în plină creștere, cu o 
valoare internațională în for
mare. La campionatele mon
diale de anul trecut el s-a cla
sat pe locul 6, performantă pe 
care o poate depăși la Mont
real în condițiile unei trageri 
la sorți favorabilă. Principalii 
candidați la medalii : J. Șopov 
(Bulgaria), A. Bikov (U.R.S.S.), 
T. Mihaly (Ungaria), V. Mac
ha (Cehoslovacia), V. Tabaski 
(Iugoslavia).

Ion Enache (82 kg) a avut 
o comportare mai slabă în 
acest an. Resimțindu-se în ur
ma unor accidentări, el n-a 
putut urma întregul program 
de pregătire și, ca urmare, 
performantele sale n-au mai 
fost la nivelul celor de anul 
trecut. Abia în ultima parte 
a pregătirii, la turneul de la 
Constanta, Enache a dovedit o 
revenire de formă. în plenitu
dinea forțelor multiplul cam
pion român se situează indis
cutabil în rîndul principalilor 
candidați la medaliile olimpice 
alături de : A. Nazarenkc 
(U.R.S.S.) — pe care anu
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FOTBAL După finala campionatului national al juniorilor
w

PROMOVATĂ CU MULTE MERITE Șl MARI OBLIGAȚII
...Galațiul a revenit în prima 

scenă fotbalistică a țării ! Iși 
propusese acest lucru, anul 
trecut, în orele grele ale re
trogradării, dar cei mai mulți 
se întrebau dacă formația de 
la Dunăre va avea forța mo
rală și materială de a acoperi 
„găurile" lăsate de un cam
pionat zbuciumat și fără suc
ces în Divizia A. F.C.M. Ga
lați pierduse cîtiva jucători 
mai experimentați la startul 
noului maraton în divizia a 
II-a, îi pierduse pe Sălccanu, 
Nedelcu II, Stoica și M. Ma
rian, dar și-a cîștigat curajul 
și tenacitatea care-i lipsiseră 
în divizia de elită.

F.C.M. Galați, cu 
trenor la timonă, 
Gheorghe Nuțescu, 
din start lansat, victoria 
prima etapă, la Medgidia a-

apărare, toate acestea conju
gate și cu sincopele adversa
rilor direcți au făcut ca la 
sfîrșitul turului F.C.M. Galati 
să se afle pe treapta supremă, 
cu 25 de puncte (două avans 
față de F.C. Brăila).

Era o „zestre" bună pentru 
primăvară, dar venirea fostu
lui antrenor al naționalei, 
lentin Stănescu la cîrma 
trolului, plus retragerea 
va dovedi temporară) 
trenorului Gh. Nuțescu, 
reau să ielanseze echipa 
ieșteană într-un retur de 
ță asemănător celui în urma 
căruia gălățenii promovaseră 
în „A", ultima dată, 
cest „vis (sau coșmar ?) 
nă" n-a durat decît... 
etape, pentru că în a 
duminică a primăverii 
listice, brăilenii învingeau sur-

Va- 
Pp- 
(se 

an- 
pă- 

plo- 
for-

țene o oferă tot cifrele : 25 de 
puncte in tur. 25 in retur! 
Cea mai bună apărare din se
rie cu 25 de goluri primite, 
cel mai bun atac din întreaga 
divizie secundă, cu cele 67 de 
goluri marcate. Succes incon
testabil, la care au contribuit 
conducerea clubului (reorgani
zată în retur), cei doi antre
nori, Gh.
nașe, succes 
nat experiența lui 
Morohai 
Ghirca, 
man 
Țolea, 
venit 
celor tineri.

...F.C.M. Galați 
cursa promovării 
Jocul său mai are însă caren
țe, unele de fond, etalate și 
în amicalul de la București cu 
Progresul Ia 10 
pentru „bancari"). 
Gh. Nuțescu pare 
credem că pînă la 
F.C.M. Galați își 
haină cu care să poată 
în prima scenă. Pentru 
vrem să credem, ultima 
gradare a însemnat o 
riență de viață foarte 
Și pentru conducerea clubului, 
și pentru cei care vor apăra 
culorile primei echipe a ora- 

. șului de la Dunăre.

Nuțescu și Guță Ta
in care s-a îmbi- 

Hagioglu. 
echipei), 

Burcea, Bez- 
formației), 

Stoicescu (re- 
cu ambițiile

(căpitanul
Vochin, 

(golgeterul 
I. Nicu, 

în retur).

a cîștigat 
fără replică.

iunie (4—1 
Antrenorul 

realist, și 
noul start 

va croi o 
apare 

că, 
retro- 
expe- 
utilă.

Mircea M. IONESCU

REZULTATE DIN

Lotul gălăfean in 
amical care poale 
divizionară A.

I
I
I
i
I
I
I
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I
I

parcul din str. Dr. Staicovici, înaintea unui 
reprezenta un punct de plecare pentru noua 

Foto : S. BAKCSY

în ultima decadă a lunii iunie 
s-au disputat jocurile primei 
ediții a „Cupei F.R.F.", com
petiție rezervată juniorilor, la 
care s-au aliniat cele 39 de re
prezentative de 
a municipiului 
bliniem faptul 
selecționate au
din cei mai buni juniori de pe 
raza respectivelor județe și din 
municipiul București. Iată cîș- 
tigătoarele zonelor de la Tîr- 
goviște, Caracal, Simeria, Sf. 
Gheorghe și Baia Mare. Tîrgo-

județ, plus cea 
București. Su- 
că cele 40 de 

fost alcătuite

că fosta di- 
și-a pierdut

nunțînd, de fapt, 
vizionară A nu 
ambițiile, chiar dacă în seria 
I a eșalonului secund in
traseră în „marile manevre" 
ale promovării o echipă cu 
tradiție (F.C. Petrolul Ploiești) 
și alta cu speranțe eșuate în 
finalul ultimilor ani (F. C. 
Brăila). Și duritatea orelor de 
pregătire, în care antrenorul 
Gh. Nuțescu căuta „suflul pen
tru sprintul final", jocul avîn- 
taț în atac și foarte decis în

prinzător la Ploiești, și „ma
rele adversar" al gălățenilor 
ieșea din cursă. Dincolo de a- 
cest favorabil joc al rezulta
telor, F.C.M. Galați a alergat 
însă constant și finișul a fost 
mai mult decît concludent : 
promovarea — asigurată cu 
multe etape înainte, lupta cîș- 
tigată detașat, și material (9 
puncte avans), și moral (vic
torie la Ploiești ; succes, aca
să, în fața brăilenilor). Iar mă
sura constanței echipei găiă-

MECIUL SELECȚIONATA IRANULUI - SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
AMÎNAT PfNTRU ASTĂZI

Meciul
Iranului 
divizionară, 
dispute joi scara, la Teheran,

dintre reprezentativa 
și selecționata noastră 

care trebuia să se

a fost aminat, in ultimul mo
ment, la cererea gazdelor, pen
tru astăzi, cu începere de la 
ora 18,45 (ora Bucureștiului).

STEAUA A
(Urmare din pag. I)

Ie dintre ele rezolvate în ul
timă instanță de Tănase, exce
lentul goalkeeper al gălățeni
lor. Prin această victorie, Stea
ua a reușit invidiatul event 
campionat-cupă, ultima perfor
manță similară aparținînd di- 
namoviștilor bucureșteni din 
anul 1964. La meritul jucători
lor formației Steaua, trebuie a- 
sociată, desigur, și contribuția 
celor doi tineri antrenori, 
Emerich Jenei și Carol Creini- 
ceanu, formați ia „școala" clu
bului militar, a medicului dr. 
Mugur Ghimpețeanu și, nu în 
cele din urmă, a președintelui

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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RiS

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 25 
IUNIE 1976. EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 
variantă 25% — autoturism „DACIA 1300“ ; 
Cat. 2 : 1 variantă 25% a 17.208 lei și 4 
variante 10% a 6.883 lei ; Cat. 3 : 9,35 a 
4.785 lei ; Cat. 4 : 12,65 a 3.537 lei ; Cat. 5 : 
82,15 a 545 lei ; Cat. 6 : 106,25 a 421 lei. Re
port categoria I : 27.579 lei. EXTRAGEREA 
a Ii-a : Cat. A : 1,25 variante — autoturism 
„DACIA 1300“ ; Cat. B : 4 variante 10% a 
9.601 lei ; Cat. C ; 8,30 a 4.627 lei ; Cat. D : 
14,95 a 2.569 lei ; Cat. E : 84,7o a 453 lei ; 
Cat. F : 182,70 a 210 lei ; Cat. X : 1.534.90 
a 100 lei. Report categoria A : 45.274 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ au revenit parti- 
cipanților: Ioan Borbei din Satu Mare (Cat. 1) 
și Maria Constantinescu din Ploiești (Cat. A).

turl în autoturisme, bani și excursii în U.R.S.S., Iu- 
lalmațlei)) Cehoslovacia șl Anglia,

UN ÎNVINGĂTOR valoros 
Șl UN ÎNVINS,

întrecerea celor 112 echipe 
participante Ia ediția 1975— 
1976 a campionatului național 
de juniori s-a încheiat, așa
dar, miercuri după-amiază cu 
victoria, pe deplin meritată, a 
fotbaliștilor de la Steaua, 
care cuceresc astfel, pentru 
prima oară in cele aproape 
trei decenii de existență 
clubului militar, titlul de cam
pioni ai țării.

Formația antrenată, în pri
ma parte a competiției de Ion 
Voinescu — devenit ulterior 
indisponibil — și, în retur, de 
Vasile Zavoda, secundat de 
Bujor Hălmăgeanu, toți trei 
maeștri emeriți ai sportului, 
s-a dovedit cu adevărat cea 
mai completă, cea mai omo
genă și mai bine pregătită, 
reușind să-și pună în valoare, 
în disputa cu adversarul, atît 
forța de joc colectivă, cit și 
virtuțile unui mănunchi de ju
cători de un necontestat ta
lent, din rîndurile cărora s-au 
detașat, cu regularitate, St- 
Popa. Greaca și Stîngaciu- 
Victoria finală a echipei Stea
ua în competiția rezervată ju
niorilor apare, în acest fel, 
nu ca o consecință a unei con
juncturi favorabile, ci ca un 
rod al unei munci de selecție, 
instruire si educație făcută cu 
competență, seriozitate și pa
siune, în contextul unor con
diții măte-iale corespunzător 
asigurate de conducerea Mi
nisterului Apărării Naționale 
și a clubului din Calea Plev- 
nei.

TOTUȘI. DEMN

la 
astfel, 
cele

a

Acordînd ceea ce se cuvine, 
de drept, învingătorilor, să nu 
uităm însă a remarca — acum 
la ora bilanțului — și meri
tele învinșilor, chiar dacă 
linala de miercuri aceștia 
părăsit terenul sub povara 
nei 
am 
tii, 
tată 
înscrie printre cele mai tinere 
participante în competiția 
schimbului de mîine, 
care a constituit un 
handicap in lupta cu 
versar mult mai experimentat, 
mai obișnuit cu atmosfera în- 
tilnirilor organizate într-un 
cadru de amploare. In aseme-

• nea împrejurări, juniorii de la 
Sport club — toți elevi în 
clasa a X-a a Liceului de fot
bal din Bacău, de a căror in
struire s-a ocupat în primii 
ani ai uceniciei lor sportive, 
prof. M. Macri — nu au fost 
capabili să-și înfrîngă emoția 
cu care au pășit pe stadionul 

și apoi, pe par
au găsit

in 
au 
u- 
Și 

în-
înfrîngeri categorice, 
vrea să reținem, mai 
faptul că echipa prezen- 
de prof. C. Anghelache se

lucru 
evident 
un ad-

ai

„CUPA F. R. F.“
viște : selecționata județului 
Prahova (4 3 1 0 3—4 7 puncte); 
Caracal : selecționata județului 
Dolj (4 3 1 0 12—8 7 p) ; Sime- 
ria : selecționata jud. Hunedoa
ra (4 3 1 0 14—8 7 p) ; Sf. 
Gheorghe : selecționata jud. Co- 
vasna (4 3 1 0 9—3 7 p.) ; Baia 
Mare : selecționata jud. Mara
mureș (4 2 2 0 12—7 6 p). Ju
niorii remarcați pe parcursul 
competiției vor fi selecționați 
pentru tabăra națională de la 
Bistrița.

„23 August" 
cursul meciului, nu 
decît arareori calea echilibru
lui moral, care să le dea po
sibilitatea etalării cunoștințe
lor lor fotbalistice, pe care 
le-am apreciat cu ocazia „zo
nei" de la Piatra Neamț. Și 
totuși, deși învinși la scor, deși 
decepționați de propria lor 
neputință de a trece exame
nul afirmării în fața exigentu
lui public b’Jcureștean tinerii 
jucători băcăuani s-au regăsit 
Ia sfîrșitul partidei, primind 
înfrîngerea cu demnitate și o- 
ferind un frumos exemplu de 
disciplină colectivă, de sporti
vitate, atunci cînd, la părăsi
rea terenului, au format un 
culoar viu prin care juniorii 
de la Steaua au trecut spre 
cabine,

Dincolo, deci, . . __
ne-a dăruit pe plan fotbalistic 
propriu-zis, de promisiunile 
unor jucători pe care-i aștep
tăm cit mai curind să confir
me, finala juniorilor nc-a pri
lejuit o plăcută intilnire cu un 
învingător valoros și un învins 
care s-a comportat sportiv și 
demn.

felicitați și aplaudați, 
de tot ceea ce

Mihai IONESCU

DUPĂ BALCANIADA DE LA SALONIC

0 ECHIPĂ ALCĂTUITĂ ÎN PRIPĂ S-A STRĂDUIT

1—1 cu Bulgaria (T. Zamfir, 
autorul golului) și 1—2 cu 
Grecia (a marcat Custov), a- 
cesta este bilanțul echipei 
noastre de tineret (23 de 
ani), care s-a aliniat la star
tul celei de-a 9-a ediții a Cu-

REALIZAT „EVENTUL“
secției de fotbal, col. Alexan
dru Florescu, secundat de lt.col. 
Victor Dumitrescu, fostul fun
daș al C.C.A.-ului. Armonioasa 
împletire a factorilor tehnic și 
organizatoric în activitatea 
secției de fotbal, a adus miercuri 
clubului militar un al treilea 
succes demn de subliniat, cîș- 
tigarea titlului de campioană a 
țării și de către echipa de ju
niori. Antrenorii acestei for
mații, care s-a impus net în 
finala disputată cu S.C. Bacău, 
provin tot din închegata „fa
milie C.C.A.", actualul antrenor 
Vasile Zavoda, preluînd, în 
primăvară, conducerea tehnică 
de la colegul și prietenul său 
Ion Voinescu, aflat în conce
diu medical de cîteva luni.

★
e recomandată de vie- 
în serie repurtate asu- 
patru divizionare A 

Cluj-Napoca, Jiul, 
Tg. Mureș, Univ. Cra

iova), C.S.U. Galați ne-ă sur
prins prin ceea Ce a demons
trat miercuri: un 
dern, plăcut 
foarte puține 
sînt în stare 
pa acționează 
sudat, deplasîndu-se 
grupate, ceea ce îi permite să 
se replieze cu oportunitate și, 
apoi, să atace organizat, cu 
suficientă inventivitate și adresă 
în execuțiile tehnice, întrucit 
majoritatea componenților echi
pei manevrează cu ușurință 
balonul, Aruncînd în luptă

Deși 
toriile 
pra a 
(C.F.R. 
A.S.A.

fotbal mo- 
ochiului, cum 
divizionare A 

să etaleze. Echi- 
ca un „11“ bine 

cu liniile

multă ambiție, pe suportul 
nei excelente pregătiri fizice, 
C.S.U. Galați a aplicat marca
jul și presingul în mod exem
plar,’ manieră acuzată de însăși 
formația campioană. Un remar
cabil joc al ansamblului nu 
este posibil fără individualități 
și C.S.U. Galați posedă aseme
nea jucători: în primul rînd 
pe blondul „dispecer" Georges
cu (bun tehnician, dotat cu 
clarviziune), apoi pe Tănase 
(portar temerar, talentat), Ma
rinescu (un vîrf de atac per
cutant), Cramer (aripă deru
tantă, impetuoasă) și un cuplu 
de fundași centrali (Olteanu și 
Marta) care anticipează, aco
peră șl deposedează cu promp
titudine. De la ei, ,.dc la apără
tori, pleacă acest joc de mare 
fluență, fiecare dintre compo- 
nenții echipei aflați în preaj
ma propriei porți, trimițînd ba
lonul coechipierului chiar și în 
condițiile în 
incomodează 
marcajului.

Este, fără 
antrenorului 
fi prezentat, miercuri, la în
chiderea stagiunii fotbalistice, 
o echipă în adevăratul înțeles 
al cuvintului. Evoluția ei, ală
turi de prestația formației 
Steaua, a fost cu adevărat re
confortantă, demonstrînd, o da
tă în plus, că în fotbalul nos
tru nu jucătorii lipsesc — se 
găsesc și la divizionare B — 
ci asistența tehnică, serioasă, 
pasionată, temeinică.

u-

care adversarul II 
prin exercitarea

indoială, meritul 
Ion Zaharia de a 

miercuri

COMPORTE ONORABIL

obiectul multor comen- 
în aceste cîteva rîn- 
rezervate analizei com-

cu...

Pe- 
în- 
din 
fă-

pei Balcanice, competiție găz
duită între 26 și 30 iunie de 
marele stadion municipal din 
Salonic. Rezultatele, nesatisfă
cătoare. se înscriu în catego
ria multor altora de aceeași 
natură obținute de fotbalul 
nostru în ultima vreme și ale 
căror cauze se cunosc, ele fă- 
cînd 
tarii, 
duri
portarii echipei noastre de ti
neret la Cupa Balcanică ’76 ne 
vom referi doar la acelea care 
au acționat concret și evident 
în perioada competiției de la 
Salonic. Și vom începe
începutul, cu modul necores
punzător de alcătuire a lotu
lui. Antrenorii Nicolae 
trescu șl Eugen Banciu au 
tîmpinat mari dificultăți 
acest punct de vedere. Au
cut deplasarea 3 portari, 6 fun
dași, 5 mijlocași și 3 atacanți (în 
ultima clipă n-au mai făcut de
plasarea Manea și Anghel, re
ținuți pentru lotul A). Echipa 
a plecat cu 3 vîrfuri. dar fără 
atac 1 în primul meci, cel cu 
Bulgaria, echipa s-a comportat 
bine pentru că foarte bine au 
jucat mijlocașii Custov, Boca, 
Rădulescu, Ion Marin, ei fiind 
în același timp și 
șuteri 
Dacă 
tigat 
litri
rezultat n-ar fi surprins pe ni
meni din cei prezenți la meci.

în partida a doua, însă, Ră
dulescu s-a aflat la polul opus 
al comportării sale din par
tida cu Bulgaria, iar Custov a 
jucat ușor accidentat Doar 
Boca a evoluat la același ni
vel, 
bun 
din 
ca și 
cest 
și Radu II au jucat șters, fără 
personalitate, tot greul a că-

la poarta lui 
echipa noastră 
la cel puțin 
diferență, un

periculoși 
Manolkov. 
ar fi eîș- 
două go- 
astfel de

el fiind de fapt cel mai 
jucător din lot și unul 

cei mai bine cotați mijlo- 
ai turneului. Cum în a- 
al doilea meci și Zamfir

zut pe umerii apărării, funda
șii Ciugarin, Ciocan și Lucuță 
reușind să facă față atacuri
lor echipei gazdă pînă cu pu
țin înainte de final cînd ma
sivul atacant grec Apostolidis 
a reușit să înscrie golul care 
a aruncat echipa noastră de 
pe... primul, tocmai pe ultimul 
loc din grupă. Pentru că, Ia 
un rezultat de 1—1, jucătorii 
noștri ar fi disputat finala 
turneului. Două concluzii se 
desprind din cele afirmate 
pînă acum. Prima este aceea 
că jucătorii, în măsura posi
bilităților pe care le au, s-au 
străduit să dea o replică vi
guroasă unor echipe care s-au 
pregătit un an întreg pentru 
această competiție (Bulga
ria, Grecia, Albania), in timp 
ce echipa noastră s-a format 
pe stadionul din Salonic! 
Este vorba. în al doilea rînd, 
de faptul că această echipă nu 
a avut practic atac, lipsindu-i 
un " * ’ * “
in 
da 
nu 
Ia _____
cestea aparținînd tot mijloca
șilor. Cu ceva mai multă a- 
tenție și trecînd peste unele 
interese minore de club, consi
derăm că se putea alcătui o pu
ternică echipă de tineret pen
tru Balcaniadă, pentru care ce
lelalte formații s-au pregătit, 
ca și în anii precedenți, mult 
mai mult decît a făcut-o c- 
chipa noastră.

Marți și miercuri s-au dis
putat la Salonic partidele fi
nale. Pentru locurile 3—4 s-au 
întîlnit Bulgaria și Albania. 
Au cîștigat jucătorii albanezi 
cu 5—3 după prelungiri (3—3 
în min. 90).

Tn finală. Iugoslavia a învins 
Grecia cu 1—0 (0—0). prin golul 
marcat de Tomici (min. >75). f

jucător care să-l sprijine, 
față, pe Kadu II. în parti- 
cu Grecia, echipa noastră 
a expediat decît 8 șuturi 

poarta adversă, 5 dintre a-

Laurențiu DUMITRESCU



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

StSIIIWA MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

ATLEȚII ROMÂNI AU OBȚINUT
NOI VICTORII ÎN CONCURSUL

■ (Urmare din pag 1) 

poare, bunei vecinătăți și co
operării în Balcani, întăririi se
curității și păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că vizita făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezintă o contri
buție de cea mai mare însem
nătate la promovarea colabo
rării în regiunea balcanică, la 
cauza înfăptuirii securității eu
ropene, la afirmarea tot mai 
puternică a principiilor noi de 
egalitate și respect intre na
țiuni, la făurirea unei noi or
dini economice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Vizita reprezintă o nouă și 
importantă acțiune pe linia în
făptuirii consecvente a orien
tărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea privind politica externă 
a României de înțelegere și 
prietenie cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduîre 
socială.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a prezentat, apoi, o informare 
cu privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată iii tara noas
tră de secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene. Hafez Al-Assad.

Convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceausescu și Hafez 
Al-Assad, incununale de succes, 
constituie o expresie a priete
niei și colaborării rodnice care 
s-au statornicit și se dezvoltă 
între țările, partidele și po- 
poarele noastre, a aspirațiilor 
lor comune de progres și 
prosperitate, de dezvoltare li
beră și independentă.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că. pe baza impor
tantelor hotărîri și măsuri sta
bilite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-sirian, se va 
realiza o colaborare tot mai 
fructuoasă între cele două țări, 
pe plan politic, economic, teh-

ȘEDINȚA COMUNĂ
(Urmare din pag- D 

în cadrul ședinței au fost 
examinate problemele înscrise 
Ia ordinea de zi, adoptîndu-se 
hotărîri corespunzătoare.

C.C. al P C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și-au însușit 
propunerile de îmbunătățire a 
proiectului

nivel calitativ 
cerințelor oameni-

proiectului planului național 
unic pentru perioada 1976—1980, 
apreciind că acestea se înca
drează in prevederile Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. si asi
gură realizarea lor în condiții 
corespunzătoare.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român si Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României 
au aprobat, de asemenea, an
samblul de măsuri pe care le 
reprezintă programele privind 
producția și desfacerea produ
selor agroalimentare și bunu
rilor de consum, ne baza că
rora se vor asigura, fată de 
prevederile inițiale ale Direc
tivelor Congresului al XI-lea, 
condiții mai bune pentru satis
facerea, la un 
superior, a 
lor muncii, corespunzător dez
voltării economiei noastre, a 
venitului national.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român cheamă 
pe toți oamenii muncii să ac
ționeze cu hotărîre pentru dez
voltarea în ritm înalt a econo
miei naționale, pentru sporirea 
avuției naționale — singura cale 
de creștere a nivelului de trai 
material și spiritual al între
gului popor, telul suprem al 
politicii partidului nostru.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român își ex
primă convingerea că. însufle
țiți de perspectivele mărețe ce 
Ie deschid înfloririi pe mai de
parte a patriei, bunăstării na
țiunii, actualul cincinal, progra
mele de dezvoltare a produc
ției si desfacerii bunurilor de 
consum, clasa muncitoare, țără
nimea. intelectualitatea, toti 
oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — își vor consa
cra fără preget întreaga ener
gie și capacitate creatoare pen
tru transpunerea 
acestor obiective 
chează o etapă 
rioară. în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

in viată a 
care mar- 

nouă. supe-

nico-știintific si cultural, o 
extindere a cooperării în pro
ducție. în forme reciproc avan
tajoase si în domenii de inte
res comun, o apropiere mai 
mare între popoarele noastre.

In același timp, Comitetul 
Politic Executiv și-a manifes
tat satisfacția pentru faptul că, 
in spiritul înțelegerilor conve
nite, România și Siria vor con
lucra mai strîns pe tărimul 
vieții internaționale, contribu
ind activ, prin acțiuni si efor
turi comune, Ia instaurarea 
unor raporturi cu adevărat 
echitabile intre state, la sta
tornicirea noii ordini economice 
si politice mondiale, la solutio
narea problemelor complexe ce 
preocupă lumea contemporană.

Comitetul Politic Executiv re
levă importanta deosebită a în
țelegerilor dintre cele două părți 
cu privire Ia necesitatea instau
rării cit mai grabnice a unei 
păci drepte si trainice în 
Orientul Mijlociu, a trecerii la 
acțiuni ferme pentru stingerea 
conflictului din Liban pe calea 
tratativelor fără ingerințe stră
ine și fără să se recurgă la 
confruntări armate, care să con
ducă Ia respectarea indepen
dentei, suveranității si integri
tății acestei țări.

Comitetul Politic Executiv, re- 
levînd bilanțul fructuos al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Turcia, precum și al vizitei 
președintelui Hafez Al-Assad în 
România, a aprobat în unani
mitate documentele semnate, 
precum și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul acestor 
convorbiri.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru aplicarea 
cu consecventă in viată a acor
durilor si înțelegerilor conve
nite între România și Turcia, 
între România și Siria.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente 
ale activității de partid și de 
stat.

C.C. al P.C.R., analizind ra
portul cu privire la activitatea 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor și cererilor oamenilor 
muncii — latură esențială a 
relațiilor directe cu populația 
ale organelor de partid și de 
stat —, precum și măsurile care 
se impun pentru îmbunătățirea 
în continuare a muncii în acest 
domeniu, a adoptat o Hotărîre 
ce va fi dată publicității.

C.C. al P.C.R. a ascultat o 
informare privind activitatea 
delegației Partidului Comunist 
Român la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești, par
ticiparea partidului nostru la 
pregătirea și organizarea acestei 
reuniuni.

Comitetul Central a aprobat 
activitatea delegației noastre, 
adoptarea, în cadrul conferin
ței, de către partidul nostru, a 
documentului final „Pentru 
pace, securitate, colaborare și 
progres social in Europa" și a 
dat o înaltă apreciere cuvintării 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, activității 
laborioase desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești, intilnirilor a- 
vute cu acest prilej cu șefi ai 
delegațiilor partidelor partici
pante.

C.C. al P.C.R. a adoptat o 
hotărîre cu privire Ta această 
problemă, care se dă publi
cității.

In legătură cu uncie pro
bleme organizatorice, C.C. al 
P.C.R. a hotărît :

— Trecerea din rinilul mem
brilor suplcanti în rindul mem
brilor C.C. al P.C.R. a tovarăși
lor Ion Florea și Suzana Gâdea.

— Alegerea ca membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a tovarășului 
Ion Ioniță.

— Alegerea ca membri su
plcanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
tovarășilor Ion Coman, Teodor 
Coman, Ion Dincă. Ludovic 
Fazekas, Ștefan Mocuta.

— Alegerea ca secretari ai 
C.C. al P.C.R. a tovarășilor 
Constantin Dăscălescu și Aurel 
Duma.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea se dă publicității.

(Urmare din pag. I)

Erau, de față șefi ai' misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Românii precum și corespon
denți ai presei străine.

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

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria deputatului profesor dr. 
Octavian Fodor. care s-a stins 
din viață în perioada ce a tre
cut de la prima parte a se
siunii.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
hotărît ca ordinea de zi a se
siunii. pe care a rămas în
scris Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului național 
unic dc dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pc perioada 1976— 
1980, să fie completată cu ur
mătoarele puncte :

— Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 57 din 26 decembrie 1968 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare ;

— Proiectele dc legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliu] de 
Stat ;

— Eliberarea unui membru 
al Consiliului de Stat ;

— Alegerea unor membri ai 
Consiliului de Stat.

In continuare, tovarășul Ma
nea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat, din 
împuternicirea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniș
tri, Expunerea la proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1976—1980.

Ședința s-a încheiat apoi 
pentru a da posibilitate co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale să-și conti
nue lucrările de examinare a 
proiectelor de legi supuse spre 
dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Vineri, 2 iulie, vor' începe 
dezbaterile la Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe perioada 
1976—1980.

TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 1 (Agerpres). E- 

tapa a 6-a a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, disputată joi, con- 
tracronometru individual pe 
ruta Bihaci — Kazin (26 km) 
a revenit concurentului polonez 
Byeniek cu timpul de 37:37.

Cea de-a 7-a etapă, desfășu
rată tot ieri, cu plecare în 1)100, 
pe traseul Kazin — Karlovaț 
(90 km) a fost cîstigată de Pe- 
reveev (U.R.S.S.) în 2 h 07:40. 
în același timp cu învingăto
rul a sosit un pluton numeros 
în care se aflau și cicliștii ro
mâni I. Cojocaru, M. Romaș- 
canu. N. Savu și E. Dulgheru. 
în clasamentul general indivi
dual conduce Aleksandr Ave
rin (U.R.S.S ) urmat de Frelih

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Oslo, John 

Walker (Noua Zeelandă) a stabi
lit un nou record al lumii pe 
2 000 m plat în 4:51,4 ; Rod Di
xon (Noua Zeelandă) a terminat 
învingător în cursa de 1 500 m 
plat în 3:36,1 ; iar finlandezul
Pekka Paeivaerinta a realizat
13:40,8 în proba de 5 00o m • 
Cursa de marș (20 km) pe echipe 
de la Geneva a fost cîștigată de 
echipa Franței — 53 p. Proba in
dividuală a revenit atletului bel
gian Jonckheer. în lh 32:55, iar 
cea de 50 km a fost cîștigată de 
francezul Gautier, în 4h 27:13.

AUTO • „Cursa de 1 000 km" 
de la Zeltweg (Austria) a reve
nit echipajului Dieter Gușter 
(Austria) — Gunnar Nilsson 
(Suedia), pe cu o medie
orară de 184,102 km.

BASCHET • Cea de-a 10-a edi
ție a „Cupei Mondiale** interclu- 
buri la baschet masculin se va 
desfășura între 1 si 5 octombrie 
la Buenos Aires. La această com
petiție, dotată cu „Cupa William 
Jones**, vor participa echipele 
Mobil Girgi Varese (Italia) Real 
Madrid (Spania). Asfa Dakar 
(Africa), S C. Amazonas (Brazi
lia). formația Universității din 
Missouri (S.U.A.) și clubul orga
nizator, Obras Sanitarias din 
Buenos Aires.

INTERNATIONAL DE LA ATENA
ATENA, 1 (prin telefon). în

trecerile concursului interna
țional de atletism „Memorialul 
Tsiklitiras" desfășurate pe sta
dionul Karaiskakis au prilejuit 
atleților noștri cîteva remar
cabile performante și un bu
chet de frumoase victorii. In 
afara Corneliei Popa, Nataliei 
Mărășescu și a lui Erwin Se- 
bestyen, în prima zi de con
curs au mai obținut victorii 
Mariana Suman la 400 m (53,05 
s), Gheorghe Megelea la su
liță (80,62 m) — pe locul doi 
Carol Raduly (77,56), Mihaela 
Loghin la greutate (18,60 m), 
Argentina Menis la disc (66.40 
m) și Gheorghe Cefan la 3000 
m obstacole (8:21,57) — pe 
locurile următoare i Paul Copu 
(8:27,22), Petre Lupan (8:33,80) 
și Vasile Bichea (8:39.50). în 
cursa de 1500 m Gheorghe 
Ghipu s-a clasat al doilea 
(3:41,2) după semifondistul grec 
Zaharopoulos (3:40,6). La înăl
țime Virginia Ioan a fost a 
treia cu 1,86 m

Joi. în ziua a doua a com
petiției, întrecerile s-au desfă
șurat pe un vînt foarte puter
nic (între 4 și 6 metri/s) care 
a influențat în mod evident 
probele. La lungime fete, de 
exemplu, datorită vîntului re
zultatele au fost serios ...um
flate t 1. Elena Vintilă 6,74 m 
(4.9 m/s). Dorina Cătincanu 
6,63 m (4,1 m/s). Cornelia Po
pa 6,43 m (6,00 m/s). Doina
Spînu 6,10 m (3,90 m/s). In 
timpul acestei probe a avut 
loc cursa de 800 m, stînjenită 
vizibil, performanțele fiind di
minuate cu cel puțin o secun
dă : 1. Mariana Suman 2:00,03

TURNEUL TINERILOR
ÎN R. P.

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R.P. Chineză, 
Selecționata de tineret (21 de 
ani) a României a susținut 
primul meci la Pekin. Tinerii 
noștri fotbaliști au întîlnit, în- 
tr-o partidă amicală. Echipa

(Iugoslavia) la 2:10, Morozov 
(U.R.S.S.) la 4:18.

în clasamentul pe echipe pe 
primul loc se află formația

ETAPA A Vll-a ÎN TURUL FRANȚEI
PARIS, 1 (Agerpres). Turul 

ciclist al Franței a continuat cu 
etapa a șaptea, desfășurată pe 
traseul Nancy—Mulhouse, în 
care victoria a revenit la sprint, 
rutierului belgian Freddy Maer
tens, cronometrat pe distanța de 
207,500 km cu 5h41:12. In ace
lași timp cu învingătorul au 
sosit, printre alții, francezul

BOX • Spaniolul Miguel Ve
lazquez în vîrstă de 32 de ani, 
este noul campion mondial pro
fesionist la cat. super-ușoară, 
după ce, în gala disputată la 
Madrid, l-a învins, prin descali
ficare în repriza a 4-a, pe Saen- 
sak Muangsuring (Tailanda). • 
Campionul mondial profesionist 
la cat. mijlocie mică, spaniolul 
Jose Duran, a susținut la Madrid 
un meci amical în compania 
brazilianului Juarez de Lima, pe 
care l-a învins la puncte.

FOTBAL • După 32 de etape, 
în clasamentul campionatului 
Iugoslaviei conduce Hajduk cu 
46 p, urmată de Partizan, tot cu 
46 p, și Dinamo cu 42 p. • Du
pă 13 etape, în campionatul Su« 
ediei pe primul loc se află 
Halmstad cu 19 p, urmată de 
F.C. Malmb si Oester cu cîte 17 p. 
• Comisia de apel a Uniunii eu
ropene de fotbal (U.E.F.A.) a ad
mis memoriul echipei Real Ma
drid prin care aceasta solicita a- 
nularea hotărîrii de excludere din 
competițiile europene interclu- 
buri. După cum se știe, în urma 
incidentelor petrecute în cursul 
meciului Real Madrid — Bayern 
Miinchen din semifinalele Cu
pei campionilor europeni". Comi
sia de disciplină a U.E.F.A. ho- 
tărîse suspendarea formației spa
niole pe timp de un an din Cu
pele europene. Conform noii de

(cel mai bun rezultat al ei din 
1976), 2. Liliana Tomova (BuD 
garia) 2:00,78. 3. Ileana Șilai 
2:01,05, 4. Natalia Mărășescu 
2:01,74 (record personal). 5. Fi
la Rafira-Lovin 2:02,18 (rec. 
personal), 6. Vesela Iaținska 
(Bulgaria) 2:02,37. 7. Tomecici 
(Iugoslavia) 2:03.15

Victorii aplaudate au realizat 
Viorica Enescu la 100 mg (13.64 
cu 1,8 m/s vînt favorabil) și 
Eva Zorgo la suliță (58.14 m). 
La aruncarea discului record
manul mondial americanul 
Wilkins a obținut 66,30 m, iar 
campionul nostru Iosif Naghi 
— 62,28 m.

TURNEUL DE ȘAH

DE LA MANILA

MANILA, 1 (Agerpres). — 
După consumarea a 13 runde, 
în turneul interzonal de șah 
de Ia Manila conduce marele 
maestru brazilian Costa Mcc- 
king, cu 9,5 puncte (1), urmat 
de Vlastimil Hort (Cehoslova
cia) — 9,5 puncte și Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) — 8 puncte 
(1). Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care a pierdut 
partidele cu Peter Biyiasas (Ca
nada) și cu Vlastimil Hort (în
treruptă în runda a 10-a) se 
află pe locul 12 cu 6,5 puncte.

Alte rezultate din runda a 
13-a : Tan Lian-Balașov 0—1 ; 
Hort—Browne 1—0 ; Pachman— 
Ribli remiză. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

NOȘTRI FOTBALIȘTI
CHINEZĂ
de tineret „1 August" a Arma
tei populare de eliberare. în- 
tîlnirea, desfășurată pe stadio
nul Central, în fața a 80.000 
de spectatori, s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—1 (0—1).

U.R.S.S., urmată de Iugoslavia, 
Polonia, K.E. Germania, Olan
da, Danemarca, România, Bul
garia etc.

Jacques Esclassan, italianul 
Pierino Gavazzi și olandezul 
Hennie Kuiper.

Lider al clasamentului gene
ral se menține Freddy Maer
tens, urmat de Michel Pollen
tier (Belgia) — Ia 2:04, Hen
nie Kuiper (Olanda) — la 3:16 
și Jean Pierre Danguillaume 
(Franța) — la 3:23.

cizii, echipa Real Madrid va pu- 
tea participa la viitoarea ediție 
a „Cupei campionilor europeni** 
dar primele trei jocuri în care va 
fi gazdă, echipa spaniolă nu ie 
va putea disputa la Madrid, ei 
într-un oraș situat la 300 km de 
capitala Spaniei • Intr-un meci 
internațional amical care s-a 
disputat la Teheran, selecționata 
de tineret a U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 2-0 reprezentativa 
secundă a Iranului.

handbal • La Gdansk în 
meci masculin: Polonia — Bul
garia 27—21 (14—7).

MOTO • Marele Premiu al Ca
nadei la motocros a revenit o- 
landezului Gerrit Wolsink, care 
conduce si în clasamentul gene
ral al C.M

VOLEI • La Budapesta, în 
turneul masculin (echipe de ti
neret) s-au desfășurat primele 
meciuri: România — Olanda 3—2 
(6, —5, —6. 17. 5) ; Bulgaria —
Ungaria 3—2 9 Turneul masculin 
de la Olsztyn (Polonia) a fost 
cîștigat de Polonia, care în fina
lă a dispus cu 3—1 de Cehoslova
cia.

YACHTING • Cea de-a 4-a re
gată a C.M. (clasa „505“) a reve
nit australianului Frank Tolhurst, 
care conduce si în clasamentul 
general cu 8 p
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