
SfDINJA COMITETUIIII POLITIC 
FXLCUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Marți, 24 mai, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, au avut loo 
lucrările ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
inminată prima plachetă jubilia
ră de aur creată cu ocazia 
sărbătoririi Centenarului inde
pendenței de stat a României.

In numele Comitetului Politic 
Executiv, tovarășul Ștefan Voi- 
tec a subliniat că placheta ju
biliară se acordă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ma
rile merite în conducerea 
partidului și statului, în înde
lungata luptă revoluționară în
chinată cauzei poporului, pentru 
contribuția inestimabilă la mă
rețele victorii în edificarea so
cialismului in România, apărarea 
și consolidarea continuă a in
dependenței și suveranității pa
triei noastre, precum și pentru 
aportul strălucit la lupta mon
dială consacrată progresului so
cial și colaborării între popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat, de aseme
nea, pe ceilalți membri ai 
Comitetului Politic Executiv, 
cărora le-a fost acordată pla
cheta, subliniind că aceasta este 
un simbol al aprecierii activi
tății fiecăruia în îndeplinirea 
răspunderilor încredințate de 
partid, în slujba cauzei întăririi 
independenței și suveranității 
patriei, înfloririi continue a 
României socialiste.

La primul punct al ordinii de 
zi — la dezbaterea căruia au 
participat și membrii guvernu
lui — Comitetul Politic Execu
tiv a examinat proiectele pla
nului național de dezvoltare 
economico-socială a României 
si bugetului de stat ale Repu
blicii Socialiste România pe a- 
nul 1978.

Elaborat în concordantă cu 
hotărârile celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., proiectul de 
plan reflectă preocuparea con
stantă a partidului nostru pen
tru continuarea fermă a poli
ticii de industrializare a țării, 
în pas cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, de înflorire 
a întregii economii și ridicare 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, a civi
lizației socialiste a patriei 
noastre. Proiectul prevede rit
muri inalte de creștere pentru 
toate ramurile economiei, pre
cum și accentuarea laturilor 
calitative ale producției mate
riale, realizarea unor indici su
periori de eficiență, de sporire 
a productivității muncii, în ve
derea valorificării intense a 
rezervelor de care dispune in
dustria, agricultura, toate sec
toarele economiei naționale, a 
potențialului uman și material 
al societății noastre. Creșterea 
avuției socialiste, a venitului 
național vor crea condiții pen-

tru aplicarea, conform preve
derilor, a programului de mă
suri stabilit recent de Comite
tul Politic Executiv, de majo
rare a retribuției șî altor veni
turi, de sporire mai accentu
ată a nivelului de trai al popu
lației in actualul cincinal.

Apreciind pozitiv modul de 
întocmire a proiectului de plan, 
Comitetul Politic Executiv a 
indicat, totodată, să i se aducă 
unele îmbunătățiri. Astfel, pla
nul trebuie să prevadă acope
rirea integrală a producției glo
bale cu produse fizice. S-a dat, 
de asemenea, sarcina includerii 
în plan a tuturor programelor 
speciale de creștere suplimen
tară a producției, atît în ramu
rile industriale, cit și în cele 
agricole, precum și a obiecti
velor programului de dezvolta
re a serviciilor pentru popu
lație, îndeosebi de către coo
perație, industria locală și con
siliile populare de la orașe șl 
sate. Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit, totodată, să se 
prevadă in plan măsurile nece
sare pentru asigurarea dezvol
tării armonioase, proporționale, 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, in toate 
județele, precum și pentru mai 
buna valorificare a forței de 
muncă de care se dispune. S-a 
indicat, de asemenea, să se 
găsească noi resurse pentru re
ducerea în continuare a consu
murilor materiale și creșterea 
economiilor, pentru aplicarea 
mai hotărâtă a măsurilor stabi
lite in această direcție de con
ducerea partidului și statului. 
Ținînd seama de cerințele spo
rite de import, s-a indicat să 
se prevadă in plan măsurile 
pentru creșterea exporturilor in 
vederea asigurării unei balanțe 
echilibrate.

Fondurile financiare asigurate 
prin proiectul bugetului de stat 
pe anul viitor vor permite în
făptuirea integrală a obiective
lor economico-sociale propuse.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat în conti
nuare propunerile cu privire la 
majorarea pensiilor. Pensia me
die nominală de asigurări so
ciale de stat urmează să fie 
majorată, in două etape, in to
tal cu 23,2 la sută, ajungiud în 
1980 la 950 lei ; in acest cadru 
se va urmări creșterea mai ac
centuată a pensiilor mici. Co
mitetul Politic Executiv a sta
bilit ca majorarea pensiilor pen
tru limită de virstă să se facă 
pe bază de cote procentuale di
ferențiate după nivelul pensiilor, 
variind între 40 la sută, la pen
siile de pină la 400 lei. și 8 la 
sută. Ia pensiile de peste 3 000 
lei. Celor ale căror pensii vor 
fi majorate cu procente de 
peste 15 la sută, majorarea li 
se va aplica in două etape : 
prima — 1 august 1977, a doua 
în anul 1979. In fiecare dintre

(Continuare în pag. a 4-a)
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Astăzi și miine, etapa a 27-a a Diviziei A de fotbal

MECIURI DEOSEBIT DE IMPORTANTE
PENTRU AMBII POLI AI CLASAMENTULUI

PROGRAMUL
Astăzi

București! DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ
(stadionul Dinamo)

Craiova : 
Oradea : 
București :

Constanța : 
Petroșani : 
Reșița : 
Galați :

UNIVERSITATEA 
F. C. BIHOR 
RAPID

(Stadionul
FOTBAL CLUB 
JIUL
F.C.M.
F.C.M.

Toate

București : PROGRESUL
(stadionul Progresul)

partidele din această etapă vor începe la ora 17

- S. C. BACĂU
- STEAUA
- POLITEHNICA TIM.

Republicii)
- POLITEHNICA IAȘI
- SPORTUL STUDENȚESC
- U.T.A.
- F. C. CORVINUL

Miine
- F. C. ARGEȘ

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 16 3 7 56-29 35
2. Dinamo 25 13 7 5 59-28 33
3. Univ. Craiova 26 12 7 7 41-25 31
4. Jiul 26 14 3 9 49-37 31
5. U.T.A. 26 11 6 9 41-49 28
6. A.S.A. Tg. M. 26 11 5 10 32-29 27
7. F.C. Bihor 26 10 7 9 39-38 27
8. Sportul stud. 26 10 7 9 27-27 27
9. F.C.M. Re$i(a 26 11 5 10 37-39 27

10. Poli, lași 26 9 7 10 31-24 25
11. Polit. Tim. 25 11 3 11 29-27 25
12. S.C. Bacău 26 9 7 10 27-29 25
13. F.C. Argeș 26 9 7 10 31-38 25
14. Corvinul 26 7 8 11 26-36 22
15. Rapid 26 8 6 12 26-38 22
16. Progresul 26 8 5 13 29-50 21
17. F.C. Constanta 26 8 4 14 29-36 20
18. F.C.M. Galați 26 5 5 16 24-54 15

La numai trei zile după ul
tima lor evoluție, echipele di
vizionare A de fotbal reapar 
astăzi (două dintre ele miine), 
în arenă, pentru a susține par
tidele etapei a 27-a. Aproape 
toate cele 9 meciuri din progra
mul acestei etape au impor
tanța lor, fie îh disputa pentru 
titlul de campioană a țării, fie 
în aceea pentru evitarea retro
gradării.

Cele două fruntașe ale cla
samentului, Steaua și Dinamo, 
continuă, in condiții diferite as
tăzi, palpitantul lor duel. în 
timp ce Steaua ' va evolua la 
Oradea, in compania uneia din
tre performerele etapei prece
dente, F. C. Bihor, Dinamo va 
primi pe teren propriu replica 
valoroasei, dar și capricioasei 
formații din Tg. Mureș, A. S. 
Armata. Aparent, situația este 
favorabilă echipei dinamoviste 
pentru a reveni pe primul loc 
al clasamentului, dar actualul 
lider — așa cum a dovedit-o cu 
prilejul ultimei sale evoluții in 
deplasare, la Reșița — are ca
pacitatea de a-și pune in di
ficultate adversarul și cind joa
că pe terenul acestuia.

Rămase duminică la distanță 
față de actualele fruntașe, U- 
niversitatea Craiova și Jiul vor

încerca astăzi — ambele jucînd 
acasă — să refacă din terenul 
pierdut.

Partide deosebit de importan
te, in tentativa lor de a evita 
retrogradarea, susțin Rapid, 
Progresul, F. C. Constanța și 
F. C. Corvinul, aceasta din ur
mă în deplasare, la Galați, 
unde echipa locală a dovedit 
pină acum (și credem că o 
va dovedi și în continuare) că

— în ciuda poziției sale fără 
speranțe — înțelege să lupte 
sportiv, fără menajamente, cu 
orice partener.

Singurul meci mai liniștit, 
fără probleme pentru cele două 
combatante, pare a fi în a- 
ceastâ etapă cel de la Reșița, 
unde formația gazdă — învin
gătoare duminică la Timișoara
— are prima șansă în fața e- 
chipei vizitatoare, U.T.A.

Campionatele republicane de caiac-canoe

AZI, LA SNAGOV - FINALELE 
CELOR 13 PROBE DE VITEZĂ

LA C. E. DE BOX DE LA HALLE

PUGILISTII ROMÂNI POT OBȚINE
NOI MEDALII CONTINENTALE

tn timp ce la Caracas (30 
mai — 4 iunie) elita pugilistică 
amatoare a celor două Americi 
se înfruntă într-un inedit meci 
triunghiular (Cuba — Venezue
la — S.U.A.), la Halle, în R.D. 
Germană, cei mai buni boxeri 
de pe vechiul continent își mă
soară forțele în prima întîlnire 
general-europeană de după O- 
limpiada de la Montreal. A- 
ceastă mențiune, singură, dă 
imaginea aproximativă a ceea 
ce vor fi campionatele euro
pene, între 28 mai și 5 iunie. 
Trebuie să înțelegem că mo
mentul a fost ales de multe fe
derații naționale pentru un 
inevitabil schimb de generații și 
pentru un necesar debut al pre
gătirii viitoarelor cadre olimpi
ce (pentru Moscova 1980). Sem
nificativ este, de altfel, faptul 
că — potrivit înscrierilor pre
liminare — la Halle nu-și vor 
apăra titlurile cucerite la Kato
wice decît doi campioni conti
nentali : Simion Cuțov (semi- 
ușoară) și finlandezul K. Marja- 
maa (semimijlocie). Alți doi 
campioni, sovieticii Aleksandr 
Tkacenko (semimuscă) și Viktor 
Ribakov (cocoș) au trecut la 
categoria imediat superioară.

Pe foile de concurs figurează 
peste 170 de boxeri din 25 de țări, 
printre care destui pugiliști de

mare valoare, dacă n-ar fi să 
amintim decît pe : Feliks Pak 
(U.R.S.S.) și Stefan Forster 
(R.D.G.) — la cocoș, Ciacio An- 
drejkovski (Bulgaria) și Bra- 
tislav Ristici (Iugoslavia) — la 
pană, Vasili Solomin (U.R.S.S.) 
și Ațe Rusevski (Iugoslavia) — 
la semiușoară, Ulrich Beyer 
(R.D.G.) — la ușoară, Jerzy 
Rybicki (Polonia) și Tadija Ka- 
cear (Iugoslavia) — la mijlocie 
mică, Ottomar Sachse (R.D.G.) 
— la semigrea, Evgheni Gorst- 
kov (U.R.S.S.), Jurgen Fanghă- 
nel (R.D.G.) și Atanas Suvand- 
jiev (Bulgaria) — la grea. Și 
încă nu am pus în balanță po
sibilele surprize pe care le pot 
furniza foarte tinerii (și mai 
puțin cunoscuții) concurenți de- 
butanțl la această competiție.

La Halle se dispută cea de 
a 22-a ediție a campionatelor 
europene. în cele 21 de ediții 
precedente (din 1925 — Stock
holm și pină în 1975 — Kato- 
wice), boxerii amatori români 
au recoltat 60 de medalii con
tinentale (9 de aur, 19 de ar
gint și 32 de bronz), situînd 
școala pugilistică românească 
printre cele mai bune din Eu
ropa. Un asemenea bilanț — o- 
bligă 1 în raport cu condițiile 
de pregătire care le-au fost 
create, cu talentul celor selec-.

ționați și hărnicia dovedită în 
multele ore de antrenament, a- 
vem toate motivele să credem 
că cei 11 boxeri români care

După ce luni după-amiază au 
fost desemnați campionii re
publicani de caiac-canoe in pro
bele de fond, ziua a doua a 
întrecerilor a programat pe la
cul Snagov, în două reuniuni, 
semifinalele probelor de 500 și 
1 000 m. De fapt, viteziștii au 
fost cei care au luat primii 
startul la aceste campionate, 
seriilor și recalificărilor de luni 
dimineața urmîndu-le, ieri, o 
nouă triere a celor aproape 250 
de caiaciști și canoiști aspiranți 
la locurile din finală în cele 
13 probe (în realitate 11, În
trunit la două din ele, caiac 2 
și caiac 4 — 1000 m, se vor 
desfășura direct curse finale 
din cauza numărului redus de 
ambarcațiuni înscrise).

Desfășurarea penultimei faze 
a campionatelor nu a oferit 
surprize, favoriții asigurîndu-și 
fără excepție calificarea pentru 
finale. Astfel, iubitorii acestui 
sport vor putea urmări astăzi, 
in lupta pentru cucerirea titlu-

rilor de campioni, pe medalia
tul cu aur la Montreal Vasila 
Diba in proba sa favorită, caiac 
simplu 500 m. O altă finală aș
teptată cu mult interes este cea 
a probei de canoe simplu 
1 000 m, unde principalul favo
rit, Ivan Patzaichin va trebui 
să învingă noul val al canoiș- 
tilor. dornic de afirmare. Afir
mația este valabilă și pentru 
perechea Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov, calificată 
în finala probei de canoe du
blu 1000 m. în disputele ca- 
iacistelor, rezultatele înregistra
te ieri în semifinale o indică 
pe Maria Cazma candidată 
autoritară la titlu la caiac-sim- 
plu, în timp ce la caiac 4 
echipajele cluburilor Steaua șl 
Dinamo vor lua startul de pe 
poziții egale .

Așadar, astăzi de la ora 9, 
starterul internațional Otto To- 
miuc va da plecarea — din 10 
in 10 minute — în cele_ 13 
curse finale, la capătul cărora 
vom cunoaște numele noilor 
campioni ai tării în probele de 
viteză.(Continuare în pag. 2—3)

Victor BANCIULESCU

Intr-un ultim antrenament la mănuși : Simion Cuțov (dreapta) 
și Vasile Cicu, îndrumați de antrenorul emerit Constantin 
Dumitrescu1 Foto ; S, BAKCSY

FRUMOS SUCCES 
Al SPADASINILOR ROMÂNI 

ÎN FRANȚA
PARIS, 24 (Agerpres). — E- 

chipa de spadă a României _a 
obținut un succes remarcabil 
în concursul internațional des
fășurat la Chilly-Mazarin (în 
apropiere de Paris), clasîndu-se 
pe locul întîi, fără nici o în
frângere, înaintea selecționate
lor Franței, Italiei și Ungariei. 
Scrimerii români au întrecut cu 
9—6 echipa Ungariei, cu 10—6 
pe cea a Italiei și au cîștigat 
la tușaveraj (8—8 — 59 tușe 
primite fața de 69) întîlnirea 
cu reprezentativa Franței.



PENTATLONIȘTII NOȘTRI FRUNTAȘI CAMPIONATE • COMP
LA STARTUL „CUPEI EUROPEI»

La tir, Dumitru Spîrlea 200 p din 200 posibile 

în concursul de ia Budapesta
Echipa de pentatlon modern 

a țării noastre pleacă astă-sea- 
ră în Uniunea Sovietică, unde 
este programată — la Lvov, 
în perioada 28 mal — 1 iunie 
— cea de-a doua ediție a „Cu
pei Europei**. Antrenorul co
ordonator Gheorghe Tomiuc, 
pe baza rezultatelor obținute 
de sportivii fruntași în con
cursurile anterioare, a stabilit 
următoarea formație : Dumitru 
Spîrlea, Constantin Călina, So
rin Crăciuneanu și Iuliu Ga- 
lovici.

Spre deosebire de alți ani, 
activitatea competițională a 
pentatlonlștilor noștri fruntași 
a fost mai redusă la acest în
ceput de sezon, astfel că re
centul concurs de la Budapesta 
s-a aflat printre puținele în 
măsură să ofere criterii de a- 
preciere asupra formei sporti
ve și pregătirii componenților 
lotului nostru. Fără îndoială, 
rezultatul obținut de Dumitru 
Spîrlea merită a fi subliniat,

dat fiind că întrecerea a reunit 
nu mai puțin de 11 echipe pu
ternice, reprezentativele Unga
riei. Uniunii Sovietice, Bulga
riei, R. F. Germania și S.U.A. 
participînd _ cu. cele mai valo
roase garnituri. într-o aseme
nea companie, campionul nos
tru a făcut din plin dovada ca
lităților sale, dasîndu-se pe lo
cul 3, cu un punctaj remarca
bil^ 5 200 p. Este viu comen
tată' de către specialiști, mai 
ales, performanța sa excepțio
nală din proba de tir. Dumitru 
Spîrlea a realizat, la Budapes
ta, 200 de puncte din 200 posi
bile, rezultat pe care l-au mai ob
ținut, din 1936 încoace, doar doi 
sportivi ! Aceasta vorbește de 
la sine despre buna pregătire a 
sportivului nostru in această 
probă, rezultatul fiind confir
mat, dealtfel, -de alte perfor
mante bune realizate de Dumi
tru Spîrlea în proba de tir. Cu 
mai multă încredere în forțele 
sale, in capacitatea de a obține

rezultate bune și în celelalte 
probe, campionul nostru este 
capabil și are pregătirea nece
sară ca și in viitoarele con
cursuri să repurteze succese 
prestigioase.

în ceea ce-i privește pe cei
lalți doi sportivi care au evo
luat în concursul de la Buda
pesta, ni se pare necesar să 
subliniem că Iuliu Galovici a- 
abordează încă cu oarecare 
teamă proba de călărie, în care 
obține rezultate inferioare ta
lentului și pregătirii sale, iar 
Sorin Crăciuneanu continuă să 
fie marcat de o stare emoțio
nală specifică trecerii sale la 
seniorat, prin aceasta explicîn- 
du-se — în mare măsură — 
rezultatele mai slabe din pro
bele de scrimă, tir și înot, sub 
haremurile atinse în concursu
rile interne.

în „Cupa Europei**, progra
mată în orașul Lvov, sîmbătă 
se va desfășura prima probă, 
cea de călărie. Este o datorie 
de onoare a sportivilor noștri 
să evolueze la nivelul maxim 
al pregătirii lor, să lupte cu 
toate forțele pentru rezultate 
cît mai bune. (C.M.).

In campionatele de handbal CLASAMENTELE DIVIZIEI A

ATENȚIE LA POSIBILELE „SURPRIZE"
DIN ULTIMA ETAPA!

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura partidele ultimei eta
pe din cadrul Diviziilor A și 
B de handbal. Mai mult ca în 
anii trecuți, -runda finală pro
gramează de această dată o se
rie întreagă de meciuri cu im
plicații directe in clasamente, 
fie că este vorba de echipe 
care aspiră la locuri pe podiu
mul de premiere, fie că este 
în joc retrogradarea sau intra
rea în baraj. Tocmai de aceea 
considerăm că federația trebuie 
să ia măsuri ferme, delegînd 
observatori la absolut toate par
tidele care pot aduce „surprize" 
de ultimă oră. O măsură în 
acest sens a și fost luată, toate 
partidele din Divizia B dispu- 
tîndu-se duminică, obligatoriu, 
la ora 10. Nu este, însă, sufi
cient, pentru că maniera de 
„non-combat“ adoptată de une
le formații trebuie CONSTA
TATA și, mai ales, SANCȚIO
NATĂ, chiar și atonei cind 
echipele sint virtual retrogra
date. Acest lucru se poate rea
liza numai prin prezența la 
fața locului a unor observatori 
federali, tehnicieni pe avizul 
cărora se poete conta. '

Tragem din vreme un semnal 
de alarmă pentru a veni in 
sprijinul echipelor care iși a- 
pără șansele cu corectitudine și 
sportivitate din prima pînă in 
ultima etapă, dar care pot a- 
junge în situații critice, nepre
văzute, datorită lipsei de fair- 
play a altar formații. Federația, 
observatorii, arbitrii, antrenorii 
și sportivii trebuie să apere cu 
consecvență echitatea in acest '
final de campionat 1

în eșalonul

PATRU VICTORII
• Penultima etapă a Divi

ziei B de handbal a oferit o 
serie de surprize și patru vic
torii în deplasare, lată rezulta
tele înregistrate : FEMININ, 
Seria I : Hidrotehnica Constanța 
— P.T.T. București 15—8 (7—1), 
Viitorul Vaslui — Vuitorul Plo
iești 8—11 (4—7) !, Confecția 
Călărași — Știința Bacău 11—15

STAȚIUNILE DE ODIHNĂa

VA INVITA!
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In luna mai, vă puteți petrece un concediu de odihnă sau 
o minivacanță de neuitat in stațiunile Poiana Brașov, Sinaia 
sau Predeal.

— cazare în hoteluri cu cel mai înalt nivel de dotare și con
fort (în camere cu două paturi și baie) la tariful de 25 lei pe 
zi de persoană pentru sejur de peste 3 zile ;

— masa se asigură în restaurante moderne la tariful de 
50 lei pe zi de persoană pentru pensiune completă sau cu 30 
lei pe zi de persoană pentru demipensiune.

Servicii suplimentare :
— piscină
— saună
— excursii cu autocar și minicar
— jocuri mecanice
— drumeții montane
— telecabină, telescaun
— seri distractive
— discotecă

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la tariful 
de transport pe C.F.R.

Procurarea biletelor se face prin Oficiile Județene de Tu
rism, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante Bucu
rești sau la dispeceratele de cazare din stațiuni.

L 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„U“ Tim.
I.E.F’.S. 
„U" BUC. 
Rapid 
Confecția 
Progresul 
Mureșul 
„U“ Cj.-N.

9. Constr. Tim.

FEMININ
32 25 3
32 25 2
32 20 3

474-348 53 
436-349 52 
472-402 43 
440-399 39

4
5
9

32 17 5 10
32 18 2 12 420-403 38
32 14 6 12 401-373 34
32 12 3 17 456-470 27
32 12 3
32 10 4

17 441-468 27
18 398-432 24

10. „U“ lași 32 10 1 21 429-472 21
11. Voința Od. 32 5 5 22 339-458 15
12. Text.. Buh. 32 4 3 25 336-468 11

MASCULIN
1. Steaua 31 30 0 1 749-532 60
2. Din. BUC 32 26 2 4 635-468 54
3. H.C. Minaur 32 20 1 11 693-610 41
4. Dinamo Bv. 32 19 2 11 614-559 40
5. Știința Bc. 31 14 4 13 519-531 32
6. Poli. Tim. 32 13 3 16 554-570 29
7. Gl. Arad 32 11 3 18 565-643 25
8. Rel. Săv. 32 11 2 19 575-633 24
9. CSM Borz. 32 11 2 19 517-640 24

10. ;,u“ Cj.-N. 32 9 3 20 543-597 21
11. „U" Buc. 32 6 5 21 435-540 17
12. csu Galați 32 7 1 24 586-662 15

Carnet atletic
în prima etapă a „Cupei Ro

mâniei" au fost înregistrate două 
recorduri naționale. Despre unul 
dintre ele, cel al Nataliei Mără- 
șescu, la o milă, am relatat ; ce
lălalt este opera ieșeanului Iulian 
Grumăzescu. Trecând peste șta
cheta înălțată la 4,80 m el a rea
lizat un nou record la prăjină 
juniori II. Și pentru că tot am 
vorbit despre recorduri, vom sem
nala acum și cîțeva recorduri 
personale reușite de Tudorel Va
sil e la lungime (7,81 m), Nicolae 
Bîndar la ciocan (67,60 m), Laura 
Florea — Iași — la 800 m (2:09,6), 
Otilia Șomănescu la 100 m (11,7) 
și la 200 m (24,1), Stelian Văduva 
la 100 m (10,4) ș.a.

• După primele dispute ale
competiției republicane pe echi
pe clasamentele grupei A sînt ur
mătoarele : general : 1. Steaua
309 p, 2. Dinamo 276 p, 3. C.A.U. 
207 p, 4. Metalul 120,5 p, 5. Con
stanța 105 p, 6. Rapid 99 p, 7. Iași 
85,5 p, 8. Cluj 84 p, 9. Brașov 
56 p ; bărbați : 1. Dinamo 216 p,
2. steaua 181 p, 3. C.A.U. 121 p, 
4. Constanța 61 p, 5. Rapid 48 p, 
6. Metalul 47 p. 7. Cluj 45 p, 8. 
Brașov 43,5 p, 9. Iași 41,5 p ; 
femei : 1. Steaua 128 p, 2. C.A.U. 
86 p, 3. Metalul 73,5 p, 4. Dinamo 
60 p, 5. Rapid 51 p, 6—7. Con
stanța și iași 44 p, 8. Cluj 39 p, 
9. Brașov 12,5 p.

• La Rm. Vîlcea, intr-o orga
nizare perfectă asigurată de 
C.J.E.F.S. Vîlcea. s-a desfășurat 
pe stadionul 1 Mai concursul din 
grupa B seria a II-a, încheiat cu 
următorul clasament : 1. Timiș
152 p (34 p la băieți + 58 p la 
fete), 2. Bihor 113,5 p (99,54-14),
3. Dolj 107 p (634-44), 4. Sibiu 
71 p (364-35), 5. Hunedoara 55 p 
(204-35), 6. Arad 52 p (424-10) etc. 
Cele mai bune rezultate individu
ale au fost realizate de : Carol 
Antal (Bihor) 2,13 m la înălțime, 
C. Obreja (Dolj) și C. Ivan 
(Sibiu) ambii 10,7 s la 100 m, FI. 
Bacoș (Timiș) 7,22 m la lungime 
și Maria Musteață (Caraș Severin) 
12,2 s la 100 m. (P. GIORNOIU — 
coresp.).
• în prima serie a grupei C 

desfășurată la Tîrgoviște, echipa 
județului Dîmbovița a totalizat 
176 p și este urmată de Ilfov 134 
p, Teleorman 80 p, Olt 65 p, Me
hedinți 49 p, Gorj 49 p. (M. AVA- 
NU — coresp.).

„Nafionalele** de haltere
De joi pînă duminică se vor 

desfășura la Cluj-Napoca fina
lele campionatelor naționale de 
haltere, cel mai important eve
niment in activitatea competi- 
tională internă.

Cu acest prilej, se vor Între
ce cei mai valoroși halterofili 
ai tării. în frunte cu Ion Hor- 
topan, Dragomir Cioroslan, Ma
rian Grigoras ș.a. în oampetitie 
vor lua startul desigur si muilti 
sportivi tineri, care s-au afir
mat în ultimul timp. Și de la 
aceștia, firește, așteptăm rezul
tate bune, cu atît mai mult cu 
cît pentru ei. campionatele din 
orașul de pe Someș vor consti
tui un criteriu de selecție pen
tru campionatele mondiale de 
juniori, programate în Bulgaria.

înaintea acestei confruntări 
de la Cluj-Napoca, antrenorul 
federal Lazăr Baroga ne-a de
clarat : „Sperăm ca rezultatele 
să fie superioare celor înregis
trate cu cîteva luni în urmă. Ia 
Brașov, cu prilejul primei eta
pe a campionatului pe echipe. 
Așteptăm comportări superi
oare, îndeosebi de Ia membrii 
lotului națonal, care vor fi pre- 
zenți la campionatele mondiale 
de seniori de la Stuttgart și. 
respectiv, la C. M. de juniori 
din Bulgaria. Pregătirea sporti
vilor a fost bună și nădăjdu
iesc că ea iși va arăta din plin 
roadele. Am fi cu totii bucuroși, 
dacă duminică vom consemna 
cit mai multe recorduri de se
niori și juniori**.

întreceri de bun nivel 
tehnic la velodrom

Săptămînă de săptămînă pis- 
tarzii bucureșteni participă la 
concursuri pregătitoare. Astfel, 
în etapa a Iî-a a „Cupei Bucu
rești**, la proba de viteză, A 
Telegdy (Steaua) a cîștigat fi
nala în compania colegului său 
de club FI. Negoescu în 12,2, 
manevră tactică prin care și-a 
depășit adversarul relevînd o

crcșfere 
sale. în 
țiem fai 
ghe-$Ș< 
in sfert 
6ă elim 
mai ex 
(Dinamt 
sat a f 
legdy'' c 
11.9, 3.
Adițiuni 
sprinturi 
lui N. 
și un t 
(Steaua 
Mande

Corni
a

secund

ÎN DEPLASARE
Relonul Săvinești — 

București 18—9 (10—3); 
n-a : Oltul Sf. Gheor- 
G.I.L. Craiova 13—8

(B—6), 
Spartac 
Seria a 
ghe —
(7—4), 13 Decembrie Timișoara
— Voința Sighișoara 12—6 (7—1), 
Sparta Mediaș — Nitramonia 
Făgăraș 8—6 (4—4), Constructo
rul Hunedoara — Argeșeana 
Pitești 13—7 (3—2), Constructo
rul Baia Mare — C.S.M. Sibiu 
12—8 (5—3) ; MASCULIN, Seria 
I : Comerțul Constanța — Me
talul Vaslui 22—23 (12—12),
Locomotiva — C.S.U. Suceava 
27—24 (12—14), „U“ Craiova — 
Tractorul Brașov 26—17 (15—7), 
Petrolul Teleajen — Spartac 
București 29—29 (15—12) !, Me
talul Tîrgoviște — Oltul Sf. 
Gheorghe 23—22 (13—10) ; Seria 
a II-a : Știința Petroșani — In
dependența Sibiu 25—23 (13 — 
11) !, Timișul Lugoj — H.C. 
Minaur II 18—15 (7—9), Nitra
monia Făgăraș — Sideful Jim- 
bolia 17—13 (7—6), C.S.M. Re
șița — A.S.A. Tg. Mureș 10—14 
(5-r8) !

Corespondenți : M. Ușurelu, 
V. Popovici, I. Cornea. C. Popa, 
M. Avanu, T. Lancea, D. Glă- 
van, I. Florea, V. Săsăranu, I. 
Vlad, Z. Rișnoveanu, N. Con- 
stantinescu, St. Marton, Gh. 
Briotă,

Divizia A la tenis de masa

REZULTALLLE ETAPEI A 3-a
La sfîrșitul săptămînii tre

cute în cadrul torului campio
natului Diviziei A de tenis de 
masă (feminin și masculin) s-au 
desfășurat partidele etapei a 
treia. O primă 
cele 12 meciuri 
4 s-au încheiat 
delor. Victorii 
obținute. 
Arad II 
resti — 
Napoca, Universitatea 
și Comerțul Tg. Mureș — la 
băieți. Arădencele cîștigă la 
zero la Buzău, iar băieții de la 
C.S.M. .Cluj-Napoca pierd doar 
un singur set în partida dispu
tată acasă cu Politehnica Bucu
rești. La capitolul surprize să 
reținem, totuși. înfrîngerile su
ferite acasă de Șc. sp. 1 Bucu
rești și Șc. sp. Rm. Vîlcea. Au
toarele lor, formațiile Voința 
Sîngiorgiu de Pădure si, res
pectiv, Metalurgistul Cugir.

Rezultate tehnice. FEMININ, 
seria I ; Gloria Buzău — C.S. Arad 
n 0—9 ; Gloria Buzău — C.S. A- 
rad I 3—6 ; Șc. sp. Craiova — 
Progresul Buc. 3—6 ; seria a Il-a : 
Șc. sp. 1 Buc. — Voința Sîngior
giu de Pădure ‘ “
Buc. ~ ‘ 
sp. Rm. vîlcea __
Cugir 1—8. MASCULIN — seria 1 : 
C.S.M. Cluj-Napoca — Locomotiva 
Buc. 13—4 ; Univ. Craiova — 
Progresul Buc. 11—6 ; C.S.M.
Cluj-Napoca — Politehnica Buc. 
17—0 ; seria a D-a : Șc. sp. 
Craiova — Șc. sp. Odorhetal Se
cuiesc 9—8 ; Constructorul Hu-

etapei 
remarcă : dintre 
programate 
în favoarea 
normale : 

bunăoară, de 
sau Progresul Bucu- 

la fete. C.S.M. Cluj- 
Craiova

doar 
gaz- 
cele 
C.S.

2—7 ; Spartac
Dinamo Slatina 3—6 ; Șc. 

Metalurgistul

DIN TOATE 5PORTURILE
ALPINISM MFatia Ro- MANA DE TU- 
RISM-ALPINISM ATRAGE DIN 
NOU ATENȚIA alpiniștilor că în 
urma înghețurilor repetate și, mai 
ales, a cutremurului din 4 mar
tie pitoanele unor trasee alpine 
au căzut sau nu mai prezintă si
guranță.
ROY INCEPÎND DE AS-

TAZI pînă duminică, 
în orașele principale ale județu
lui Caraș-Severin (Reșița, Caran
sebeș, Bocșa, Moldova Nouă) se 
dispută cea de-a 3-a ediție a 
competiției pugilistice „Memoria
lul Petre Pop“, la care iau parte 
peste 100 de boxeri din întreaga 
țară și sportivi oaspeți din Iugo
slavia și Algeria (D. GLAVAN — 
coresp.)

LUPTE
zile finala ___ ,________
blican al școlilor sportive, la „li
bere", Dintre cele io echipe par
ticipante, pe primele locuri s-au

clasat : 1. Școala sportivă Viito
rul Cluj-Napoca (antrenor prof. 
Gelu Ursu) — cîștigătoare pentru 
a patra oară consecutiv, 2. Șc. 
sp. Brașovia, 3. Șc. sp. Galați, 4. 
Șc. sp. Odorhei, 5. Șc. sp. Con
stanța. Din formația cîștigătoare 
o frumoasă Impresie au lăsat : 
M. Raț (categ. 62 kg), I. Pantea 
(90 kg), M. Hosu (52 kg) și A. 
Ianco (+100 kg). De semnalat ex
celenta comportare a luptătorului 
constănțean I. Rîșnoveanu (ca
teg. 48 kg) care a cîștigat toate 

tuș. (Tr.cele 9 meciuri prin 
ENACHE - coresp.).

POPICE LA TG. 
AVUT

LA BRAILA s-a dis
putat timp de trei 

campionatului repu-

MUREȘ A 
-------- LOC UN

TURNEU INTERNAȚIONAL de 
popice, băieți și fete, la care, pe 
lingă formațiile mureșene Elec
tromureș și Voința, au participat, 
și cunoscutele echipe ale clubului 
B.S.G. Carl Zeiss Jena (R. D. 
Germană). Iată rezultatele — 
BArbati : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 5 274 p d, 2. Carl Zeiss

nedoara — Comerțul Tg. Mureș 
7—10 ; „U“ Cluj-Napoca — Trac
torul Brașov 6—11.

După această etapă clasamen
tele celor patru serii arată astfel :

1 :FEMININ. Seria
C.S. Arad II 
Progresul Buc.

1.
2. rtugiesui nun.
3. Șc. sp. Craiova'
4. -------- —
6.
6. Gloria Buzău

Seria a II-a :
1. Metalurg. Cugir
2. Sc. sp. Rm. V.
3. Spartac Buc.
4. Voința Sing. Păd.
5. Dinamo Slatina
6. Șc. sp. 1 Buc.

MASCULIN. Seria
1. C.S.M. Cj -Napoca
2. Univ. Craiova
3. Polit. Buc.
4. Gloria Buzău
5. Loc. Buc.
6.. Progresul Buc.

Seria a II-a :
1. Comerțul Tg. M
2. Tractorul Bv.
3. Șc. sp. Odorhel 
4 „U“ Cluj-Napoca
5. Constr. Hd.
6. Șc. sp. Craiova

C.S.M. Cj,-Napoca
C.S. Arad I

3
3
4
2
3
3

2
2
1
1
1
0 3

1
1
3
1
2

17-10
11-16
11-25
13- 5
8-19
3-24

4
4
4
3
3
2

2 1 
2 1
1 2 
1 2
0 3

6
5
5
4
3
3

3 3 0
3
3
3
3
3
i :

4 4 0
1
2
2
4
3

4 3 
4 2
3 1
4 0
3 0

3 3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1

0
1
2
2
2
2

61- 7
36-32 
30-38 
18-33 
16-52
9-42

35-16
29- 22
30- 21
25-26
22-29
12-39

6
5
4
4
4
4

la Timi-• între 25—29 mai, 
șoara, va avea loc Campiona
tul republican individual al 
copiilor (faza de calificare pe 
echipe și etapa finală la pro
bele individuale). Vor fi pre- 
zenți aproximativ 350 de con- 
curenți.

Marian GHIOLDUȘ

Jena 5 225 p d, 3. Voința Tg. Mu
reș 5 132 p d — la individual a 
cîștigat St. Eordog (Electromureș) 
cu 937 p d. FEMEI : 1. Car) Zeiss 
Jena 2 640 p d, 2. Voința Tg. Mu
reș 2 551 p d, 3. Electromureș Tg. 
Mureș 2 531 p d — la individual 
primul loc a revenit jucătoarei 
germane Doris Liebold cu 470

• LA CLUJ-NAPOCA, în 
campionatului
Voința a în- 
Reșița cu 
Un rezultat 
clujeanul L.

p d. _
meci restanță al 
masculin Divizia A, 
trecut pe
5 277 
foarte 
Fodor

Olimpia 
4 838 P d. 

bun a reușit 
— 990 p d !

LA SUHUMI, 
a avut loc 

internațional 
participat și

în U.R.S.S., 
un 
la 

câțiva 
cîțiva

TIR
curs 
au 
gători români. Iată __________
câștigători și locurile ocupate" de 
țintașii noștri : pistol liber 60 f 
1. A. Egrișin {U.R.S.S.) 568 p...
7. L. Pop 557 p... 26. V. Mărgă
rita 519 p, pușcă liberă 60 f cul
cat : 1. C. Smitag (R.F.G.) 598
p... 26, M. Oncică 592 p ; mistreți 
alergători ; 1. Al. Ivanov 581 p.., 
28. I. Mihai 540 p... 30. S. Manea 
522 p, 31. I. Vllcu 520... 32. AL 
Sarkozi 490 p.
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care 
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EXPLICAȚII CARE ȚIN Șl DE ÎNVINGĂTORI Șl DE ÎNVINȘI
în partida susținută, dumi

nică, cu Jiul, A.S.A. a realizat 
o primă repriză de excepție, 
cotată, după aprecierea nu nu
mai a noastră, cu o notă foar
te aproape de cea maximă. A 
fost o repriză admirabilă, în 
care jucătorii formației gazdă 
s-au autodepășit în disputa cu 
un adversar- incontestabil va
loros. Dar A.S.A. a fost greu 
de recunoscut după primele 
45 de minute. Explicația ? Mulți 
au fost .tentați să spună, după 
meci, că elevii lui T. Bone, 
mulțumiți de ceea ce au reali
zat pînă atunci, de scorul con
fortabil cu 
un moment

care conduceau la
dat (4—1) și acu-

sând — tot ce se poate — și 
risipa de energie din repriza 
întîi, „au ridicat piciorul de 
pe accelerație", considerindu-se 
oarecum achitați de sarcinile 
jocului. Acesta ar fi numai 
un punct de vedere. Pentru că, 
respectînd integral adevărul, va 
trebui să spunem că schim
barea produsă în fizionomia 
partidei de la Tg. Mureș în cea 
de-a doua repriză se datorește, 
în bună măsură, și echipei oas
pete, Jiul, a cărei frumoasă re
venire, consecință a unui lău
dabil efort colectiv, a avut da
rul să echilibreze jocul, să-1 
tacă mai interesant, chiar mai 
puțin cert în privința rezulta-

ASPECT
Duminică, 

rea surpriză 
dicala

RADICAL SCHIMBAT, DUPĂ PAUZĂ

tului fitnal. în acest context, 
este suficient a reaminti cele 
două mari ocazii de gol ratate 
de Stoichiță (în min. 65) și 
Mulțescu (in min. 69) la scorul 
de 4—2, pentru a putea afirma 
că la un eventual 4—3 sau 4—4, 
istoria meciului A.S.A. — Jiul 
s-ar fi scris, fără îndoială, alt
fel. Spre meritul lor, însă, gaz
dele s-au regăsit repede după 
momentele de dificultate prin 
care au trecut, asigurindu-și o 
victorie mult dorită și meritată 
din plin. La rîndul său, Jiul, 
practic fără nici o șansă de a 
mai schimba soarta partidei du
pă golul lui Pîslaru din min. 
76, s-a străduit in continuare 
și a reușit, într-o atmosferă de 
deplină sportivitate, să piardă, 
cum se spune, cu fruntea sus.

Mihai IONESCU

ULTIMELE VEȘTI
DE LA CELE

Astăzi, la numai trei zile 
distanță de etapa consumată 
la sfîrșitul săptâmînli trecute, 
cele 18 formații din primul 
eșalon vor susține jocurile eta
pei a 27-a. In rîndurile care 
urmează, vă prezentăm un scurt 
„buletin informativ" din cele 18 
„tabere".

• DINAMO va prezenta ace
eași formulă de echipă care a 
obținut victoria la scor în me
ciul cu Sportul studențesc, a- 
dică cu I. Moldovan pe aripa 
stingă. Lucescu continuă să fie 
indisponibil • A.S.A. TG. MU
REȘ are probleme în privin
ța compartimentului devensiv. 
Szollosi este accidentat, iar O- 
nuțan este suspendat1, deoarece 
a acumulat trei cartonașe gal
bene. în rest, aceeași formație, 
cu Pîslaru vîrf 
VERSITATEA 
fectuat luni și 
antrenamente.
jucătorii au participat la o șe
dință de analiză, în care s-a 
discutat slaba lor comportare 
din meciul cu F.C. Constanța.

de atac • UNI- 
CRAIOVA a e- 
marți cite două 
Ieri dimineață,
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la Timișoara, ma- 
a constituit-o ra- 

,.schimbare la față" a 
celor două echipe după pauză. 
La scorul de 2—0, „Poli" 
zut ferm că partida este 
neînvățînd t nimic din 
din toamnă cu F. C. 
când, acasă, a condus . . 
2—0 și a fost egalată în final. 
Duminică, „Poli" a ratat un 
scor fluviu în primele 45 de 
minute datorită superficialității 
în atac și inexistenței liniei de 
mijloc (o scuză pentru Dem- 
brovschi care, accidentat, a lip
sit în primele 68 de minute), 
în care Roșea dovedise de la 
început că trebuie schimbat, 
ceea ce, însă, nu s-a întâmplat 
spre surprindețea multora.

Pe fondul riscant al unei 
bucurii premature, „Poli" s-a 
trezit șocată de replica reșițe- 
nilor după pauză, ambițioși și 
combativi cum nu i-am văzut 
nici acasă în acest sezon. „Re
nașterea” formației oaspete a 
creat partidei o altă dimensiu- 
ne, spre dezamăgirea și bucu
ria celor două galerii, timișo
reană și reșițeană, prinse în
tr-o admirabilă dispută, una 
lîngă alta, la tribuna a Il-a. 
„Fluxul" reșițenilor trebuie ex-

a cre- 
jucată, 
meciul 
Argeș, 
tot cu

plicat, firesc, prin „refluxul" 
gazdelor, iar verva și activita
tea lui Florea și Bojin, în spe
cial, trebuie corelate și cu jo
cul foarte slab al apărării ti
mișorene, în care portarul 
Bathori are două din oele trei 
goluri pe conștiință, ceea ce, 
se spune, nu mai reprezintă o 
noutate pentru „Poli". Și dacă 
Tănase ar fi fost mai inspirat 
— el a ratat de două ori —, 
atunci în final, s-ar fi putut 
înregistra un scoc de proporții 
în favoarea echipei care, la pa
uză, părea... învinsă la scor. In 
acest context, apare mai mult 
ca surprinzătoare „reacția" an
trenorului timișorean C. Radu
lescu după meci, cînd, metodă 
mai veche, explica insuccesul 
echipei sale prim., arbitraj, 
care „la primul gol n-a văzut 
un fault în atac oomis de Bo
jin asupra lui Mehedințu” (fază 
în care, de fapt, se afla Tă
nase) !

Publicul timișorean avea, 
însă, să aplaude la ieșirea din 
stadion pe cavalerii fluierului, 
o brigada cum și-ar dori multe 
echipe (și „Poli", credem !) hr 
deplasare !

Mrrcea M. IONESCU

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A 27-a
DINAMO — A.S.A. TG. MU

REȘ : V. Tătar (Hunedoara) —
N. Dinescu și N. Lambru (am
bii din Rm. Vilcea).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— S.C. BACAU : Gh. Retezan
— N. Gheorghe și M. Stan (toți 
din București).

F.C. BIHOR — STEAUA : 
Dinulescu - 
Ghețu (toți

RAPID — 
MIȘOARA : 
Taar (ambii
O. Ștreng (Oradea).

F.C. CONSTANȚA — POLI
TEHNICA IAȘI : Fr. Coloși —

C.
- I. Dancu și D. 
din București). 
POLITEHNICA TI-
O. Anderco — I. 
din Satu Mare) și

Gh. Dragomir și D. Isăcescu 
(toți din București).

JIUL — SPORTUL STUDEN
ȚESC : C. Ghiță (Brașov) — E. 
Feldman și V. Trifu (ambii din 
Baia Mare).

F.C.M. REȘIȚA — U.T.A. : 
M. Buzea — D. Radulescu și I. 
Puia (toți din București).

PROGRESUL — F.C. ARGEȘ : 
L Rus (Tg. Mureș) .— T. Po
dara și P. Căpriță (ambii din 
Brăila).

F.C.M. GALAȚI — F.C. COR- 
VINUL HUNEDOARA: C. Szi- 
laghi (Baia Mare) — H. Nicolau 
și C. Braun (ambii din Brașov).

DIVIZIA A IN CIFRE...

0E FAPT, ACESTA
I-am văzut jurând pe junio

rii de la Politehnica Iași. In 
ciuda ultimelor ei rezultate 
(1—2 la Bacău, cu ocupanta lo
cului 2, și 0—0, acasă, cu F.C.M. 
Galați), echipa a lăsat o im
presie frumoasă. Meciul de la 
Bacău, de altfel, a fost foarte 
bun, a avut faze aplaudate 
scenă deschisă". Comentînd 
zultatele echipei, pregătită 
fostul jucător Kurt Gros, și 
lativ modestul ei loc 10 
clasament, antrenorul Ilie Oană, 
care urmărește îndeaproape e- 
voluția juniorilor, ne mărturi
sea că această echipă putea 
aspira la unul din locurile 
fruntașe, „dacă nu î-am fi luat 
cîțiva jucători, pe care i-am 
promovat în prima formație. 
Este vorba de Cernescu și Flo
rean".

Desigur, mai ales într-o for
mație de juniori, două piese de 
bază contează foarte mult. Dar 
ȘI LA JUNIORI TREBUIE SA 
PRIMEZE IDEEA FORMARII 
DE JUCĂTORI BUNI, DE 
PERSPECTIVĂ ȘI APOI RE
ZULTATUL. Iar Ia Politehnica 
Iași cîștigul cel mai mare îl 
constituie, de fapt, promovarea 
acestor doi juniori în prima e- 
chipă. La Bacău și Iași, în două 
meciuri consecutive, tînărul 
jucător Florean (un bun elev 
in clasa a XH-a de liceu) a 
avut comportări mai mult decit 
promițătoare, suplinindu-1 cu 
succes pe Dănilă. Cernescu se 
află aproape de el. încrederea 
pe care antrenorul Ilie Oană 
le-a arătat-o celor doi jucători

„la 
re
de 

re
diu

ESTE CÎȘTIGUL!
trebuie să constituie un stimu
lent atît pentru ei, rât și pen
tru colegii din echipa de ju
niori. Pentru fiecare, rând me
rită, porțile primei echipe sînt 
deschise. Este, de fapt, rațiunea 
existenței competiției de juniori, 
această 
trebuie 
izvorul 
atît de 
tru.

• în cele nouă partide ale e- 
tapel a 26-a s-au marcat 31 de 
goluri, totalul lor ajungînd la 
633 : 465 gazdele, 168 oaspeții.

® Din oele 233 de meciuri dis
putate pînă în prezent, 158 au re
venit gazdelor, 51 s-au Încheiat 
la egalitate, iar In 24 victoria a 
fost de partea oaspeților.
• în meciul Dinamo — Sportul 

studențesc, Cheran a Înscris al 
9-lea autogol al campionatului (al 
doilea In retur).
• Dudu Georgescu a marcat 

pentru a treia oară — în acest

CLASAMENTUL RETURULUI

divizie națională care 
să devină, realmente, 

de elemente talentate 
necesare fotbalului nos-

Constantin ALEXE

LOTUL SELECȚIONATEI 
DIVIZIONARE B

Zilele trecute a fost defi
nitivat lotul de jucători al se
lecționatei divizionare B, care 
la 1 iunie, la Ploiești, va sus
ține o partidă amicală cu se
lecționata similară a Bulgariei. 
Antrenorii Valentin Stănescu, 
Nicolae Proca și Gheorghe 
Staicu au decis să apeleze la 
următorii jucători : ConsTantin 
(Petrolul Ploiești) și Pustai 
(Olimpia Satu Mare) — por
tari ; Ene (C.S. Tîrgoviște), 
Sotir, Dumitrescu si Butufei 
(Petrolul Ploiești). Muresan și 
Matei (Olimpia Satu Mare) — 
fundași : Simaciu, Fl. Dumi
trescu si Angelescu (Petrolul 
Ploiești), Tănase si Furnică 
(C.S. Tîrgoviște) — mijlocași 1 
Pantea. Toporan si State (Pe
trolul Ploiești). Niță si Sa va 
(C.S. Tîrgoviște) — înaintași.

E. DE BOX DE LA HALLE

,alle vor 
putință 
adăuga 

interna- 
omâncsc. 
Ifla ade- 
rsari re- 
din par- 

: jstrea de
’•umil lată 
ță de a 
c multe 
iile rin- 
!

In fruntea echipei române 
se află dublul campion conti
nental Simion Cuțov (semi- 
ușoară), care va încerca să ob
țină al treilea titlu european 
consecutiv (ceea ce n-au mai 
reușit decit sovieticii Tamulis, 
Pozniak și Abramov, cu mulți 
ani în urmă). Mircea Simon 
(grea), Calistrat Cuțov (ușoară), 
Alexandru Turei (semimuscă), 
Faredin Ibrahim (muscă), Va- 
sile Didea (mijlocie mică) și 
Ion Gyorfi (semigrea) au oca
zia de a valorifica bogata lor 
experiență competițională. Mi
siunea este desigur ceva mai

grea pentru debutanții în ma
rile competiții : Teodor Dinu 
(cocoș), Tudor Titi (pană), Va- 
sile Cicu (semimijlocie) și Cos- 
tică Chiracu (mijlocie), cărora 
li se cere să aducă în ring nu 
numai cunoștințele obținute în 
lungile ore de pregătire, ci și 
ambiția caracteristică tinerilor 
candidați la consacrare.

Toți ..................... '■
țară îi 
de pe 
interes 
tea cu 
deauna 
tivi ai patriei.

iubitorii de sport din 
vor urmări, în meciurile 
ringul de la Halle, cu 
firesc, dar și cu dragos- 
care îi înconjoară tot- 
pe reprezentanții spor-

1. STEAUA 9 7 1 1 24- 8 15
2. S.C. Bacfru 9 4 4 1 7- 6 12
3. Jiul 9 5 1 3 25-17 11
4. Univ. Craiovo 9 4 3 2 12- 6 11
5. Politehnica lași 9 4 3 2 10- 7 11
6. F.C. Bihor 9 5 1 3 15-14 11
7. F.C.M. Reșița 9 4 2 3 13-14 10
8. Dinamo 8 3 3 2 21-11 9
9. U.T.A. 9 4 1 4 18—17 9

10. A.S.A. 9 3 3 3 15-14 9
11. Sportul stud. 9 3 2 4 8-15 8
12. F.C. Argeș 9 2 3 4 6- 8 7
13. Corvinul 9 2 3 4 10-13 7
14. F.C.M. Galați 9 3 1 5 10-17 7
15. Rapid 9 2 3 4 4-13 7
16. Politehnica Tim. 8 2 2 4 7- 8 6
17. F.C. Constanța 9 2 2 5 9-12 6
18. Progresul 9 2 0 7 4-18 4

campionat — 4 goluri lntr-un 
meci (prima oară in etapa a 2-a, 
apoi în etapa a 8-a).
• Cu cei trei jucători — Zam

fir, Anghelini și Petcu — elimi
nați de pe teren în partida Stea
ua — Rapid, numărul total al ce
lor trimiși de arbitri la cabine 
a ajuns acum la 17.
• In etapa a 26-a am consem

nat încă un debut în Divizia A : 
fundașul Bratu (F.C. Constanța).
• Nucă (Politehnica Timișoara) 

și Jacotă (F.C.M. Reșița) au reu
șit duminică să înscrie primele 
lor goluri din actualul campionat.
• vidac este al 6-lea jucător 

care a primit nota 10 în actuala 
ediție de campionat.
• Da meciurile etapei a 26-a 

au asistat 127 000 de spectatori ; 
cei mai mulți — 30 000 — au ur
mărit partida Steaua — Rapid, 
iar cei mai puțini — cite 6 000 — 
s-au înregistrat la Tg. Mureș și 
Iași.
• In etapa a 26-a s-au înre

gistrat 281 șuturi la poartă, din
tre care 139 pe spațiul porții. 
Ambele cifre constituie noi re
corduri ale campionatului (v. r. : 
258 și, respectiv. 135).
• Cei nouă arbitri care au con

dus întîinirile etapei a 26-a au 
primit 38 de stele (Ia o singură 
stea de recordul campionatului, 
înregistrat în prima etapă) : de 
2 ori cite cinci și de 7 ori cîte 
patru.

Crișan continuă să fie indispo
nibil. • S.C. BACAU a plecat 
marți spre Craiova. Fundașul 
Lunca nu va putea juca, el su
ferind o rupere de fibre mus
culare în meciul cu F.C. Argeș.
• F.C. BIHOR a revenit în lo
calitate duminică noaptea. Luni 
a fost zi de recuperare. Se a- 
nunță ca .certă folosirea lui 
Suciu pe extrema dreaptă. în 
rest, aceeași formulă de echipă.
• STEAUA are doi titulari sus
pendați : Zamfir — trei etape 
și Anghelini — una. înlocuito
rii lor vor fi Aelenei în atac, 
și Agiu sau Zahiu pe postul de 
fundaș dreapta • RAPID are, 
de asemenea, dificultăți de al
cătuire a formației. Neagu și 
Petcu, suspendați o etapă, vor 
privi meciul din tribună. Rîșni- 
ță va fi unul dintre înlocui
tori • POLITEHNICA TIMI
ȘOARA se află în Capitala, de 
ieri dimineață, cînd a si efec
tuat un antrenament de aco
modare pe Stadionul Republicii. 
Anghel este, în continuare, ac
cidentat. Este posibilă reintra
rea Iui Șerbănoiu • F.C. CON
STANȚA traversează — sub as
pectul efectivului de jucători 
utilizabili — o perioadă critică, 
în partida de la Craiova nu au 
putut evolua Popa, Ignat, Gătej, 
Codin și Dragnea, pentru ca 
acum să devină incertă și par
ticiparea lui Antonescu, Penia 
și Zamfir. Se fac eforturi ca 
pînă la ora jocului să poată fl 
recuperați cîțiva dintre ei.
• POLITEHNICA IAȘI a sosit,
luni dimineață, în - ■
unde a urmat un program 
cial de recuperare. Seara, 
studenților ieșeni a plecat 
Constanța. Dănilă este, in 
tinuare, accidentat. Va fl 
zentată aceeași formulă de e- 
chipă din meciul cu F.C.M. Ga
lați • JIUL a revenit dumini
că noaptea la Petroșani. Luni 
și marți, antrenamente obișnui
te. Nu se _ anunță indisponibili
tăți. Dumitrache acuză, însă, 
dureri în regiunea lombară.
• SPORTUL STUDENȚESC a 
plecat la Petroșani cu gîndul 
la o reabilitare. Reintră O. Io- 
nescu • F.C.M. REȘIȚA anunță 
reintrarea lui Pușcaș, după o 
absentă de aproape doi ani.
• U.T.A. speră să-1 recupereze 
pe Cura. Au făcut deplasarea 
și juniorii Leșan și Hirmler.
• PROGRESUL va folosi ace
eași formație din meciul de la 
Arad • F.C. ARGEȘ a susținut 
antrenamente obișnuite. Pitește- 
nil sosesc, astăzi după-amiază, 
în Capitală cu efectivul com
plet • F.C.M. GALAȚI nu are 
jucători indisponibili și va pre
zenta formația din meciul cu 
Politehnica Iași • F.C. CORVI- 
NUL HUNEDOARA îl are pe 
Angelcscu indisponibil. în 
schimb, este posibilă reintrarea 
lui R. Nunweiller.

Capitală, 
spe- 
lotul 
spre 
con- 
pre-

ACTUALITĂȚI

„TROFEUL PETSCHO VSCH1“
Situația în „Trofeul Fels- 

chovschi", după 26 de etape, 
este următoarea : 1. ARAD
9,14 ; 2. București 8,89 ; 3—5.
Craiova. Tg. Mureș și Timișoara

8,69 ; 6. Hunedoara 8,50 ; 7—8. 
Reșița și Bacău 8,38 ; 9. Iași
8,30 ; 10. Oradea 8,25 ; 11. Pi
tești 8,23 ; 12. Petroșani 8,15 ; 
13. Galați 8,08 ; 14. Constanța 
7,77.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Zilnic continuă atribuirea auto

turismelor și marilor cîștiguri în 
bani la LOZ IN PLIC.

Pornind de la acest fapt și ți- 
nînd seama — mai ales — de 
perspectivele pe care le deschide 
pârtiei panților din întreaga țară, 
LOZUL IN PLIC a devenit unul 
dintre cele mai răspîndite și a- 
preciate sisteme de joc Loto 
Pronosport.

Vă prezentăm cîțiva dintre cel 
mai recențl cîștigători de auto
turisme „Skoda S 100“ la LOZ 
ÎN PLIC :

STOICA CONSTANTIN din Pi
tești jud. Argeș.

DOLANESCU ion din Bucu
rești împreună cu RUS DUMI
TRU din Sieu — Măgeruș, jude
țul Bistrița Năsăud

DOBRA ARPAD ANDREI din 
Tg. Secuiesc, județul Covasna

SZABO GEZA din Odorheiul 
Secuiesc, județul Harghita

DOROHOI GHEORGHE din O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej, jud. 
Bacău.

NU UITATI : LOZUL IN PLIC 
— IZVORUL PERMANENT AL 
MARILOR CÎȘTIGURI !

★
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

25 mai, va fl televizată la ora 
17,50.

Rezultatele tragerii vor fi tran
smise și la radio în cursul serii

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 24 MAI

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 869.357 lei.

FAZA I : Extragerea I : 77 17 
76 36 84 16 89 55 1 20 38 44 ; ex
tragerea a n-a : 49 22 27 31 74 53
5 62 78 68 67 30. FAZA a D-a :
Extragerea a III-a : 49 88 47 90 30
2 ; extragerea a IV-a : 23 67 65 
45 62 44 ; extragerea a V-a 1 
89 14 59 39 76 54.

Plata clștlgurilor de la această 
tragere se va face astfel : In mu
nicipiul București de la 7 iunie 
pînă la 24 Iulie 1977, în țară de 
la 11 iunie pînă la 24 iulie 1977, 
iar prin mandate poștale ince- 
plnd de la 11 iunie 1977.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 22 MAI

Categoria 1 (13 rezultate) 1 va
riantă 10% = autoturism Dacia 
1300 ; categoria 2 (12 rezultate)
25 variante 10% a 4,149 lei ; cate
goria 3 (11 rezultate) 45,95 varian
te a 3.386. lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
Cîștigat de NICOLAE DRĂGUȚ 
din ZIMNICEA care mal obține 
șl o suită de alte cîștiguri.

• MECIUL PROGRESUL — 
F.C. ARGEȘ, FE STADIONUL 
PROGRESUL. Meciul de cam
pionat Progresul — F.C. Argeș, 
din etapa 27 a Diviziei A, va 
avea loc joi, pe Stadionul Pro
gresul și nu pe stadionul Repu
blicii, cum s-a anunțat anteriori 
Această modificare s-a făcut la 
cererea clubului organizator. 
Ora de începere a partidei : 17. 
In deschidere, de la ora 15,15, se 
va desfășura partida dintre for
mațiile de juniori.

• AZI, LA SATU MARE, 
F. C. OLIMPIA — CSEPEL 
BUDAPESTA. Stadionul din 
Satu Mare găzduiește azi, cu 
începere de la ora 17, o atrac
tivă 
dera 
F.C. 
cuta 
pel, 
natului Ungariei.

• MlINE, LA TÎRGOVIȘTE, 
UN ATRACTIV MECI AMICAL. 
Liderele seriilor I și a II-a ale 
Diviziei B, Petrolul și C.S. Tîr- 
goviște, vor susține mîine, la 
Tîrgoviște, o atractivă partidă 
amicală. Intîlnirea este progra
mată pe Stadionul Municipal, de 
la ora 17.

• POLITEHNICA IAȘI EVO
LUEAZĂ LA TG. JIU. După 
un recent 1—1, cu Jiul, divizio
nara C, Pandurii Tg. Jiu, sus
ține vineri 27 mai, pe stadio
nul său, o partidă amicală în 
compania divizionarei A Poli
tehnica Iași. Echipa ieșeană 
face această escală înaintea par
tidei de campionat de dumini
că. cu Jiul, Ia Petroșani.

• NOUA ADRESA A FEDE- 
RAȚEI ROMÂNE DE FOTBAL. 
Se aduce la cunoștința celor in
teresați că, începînd de azi, Fe
derația Română de Fotbal are 
o nouă adresă. Sediul său se 
află în strada dr. Staicovici nr. 
42, sector 6, telefon 370367.

partidă internațională : li- 
seriei a III-a a Diviziei B, 
Olimpia, întîlnește cunos- 
formație budapestană Cse- 
din prima ligă a campio-
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aceste etape se va acorda cîte 
jumătate din suma totală cu
venită ca majorare. Pentru res
tul pensiilor majorarea se va 
acorda integral în cea de a 
doua etapă. S-a hotărit majo
rarea unor ajutoare sociale, de 
asemenea, în total cu 100 lei. 
Au fost aprobate, totodată, cri
teriile de majorare a pensiilor 
de urmaș, pentru pensionarii 
de invaliditate, I.O.V.K., mili
tari, precum și a membrilor 
cooperativelor meșteșugărești.

In continuarea lucrărilor. Co
mitetul Politic Executiv a dez
bătut și aprobat Programul de 
masuri pentru îmbunătățirea ac
tivității în domeniul strîngerii 
și reintroducerii deșeurilor în 
circuitul economic, pentru reali
zarea sarcinilor suplimentare de 
colectare si valorificare a aces
tora, prevăzute pentru anul în 
curs. Ținînd seama de sarcinile 
trasate de secretarul general 
al partidului la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 2—3 noiembrie 
1976. au fost suplimentate pre
vederile anuale de colectare a 
tuturor categoriilor de deșeuri, 
de achiziție a obiectelor 
uzate, urmind a fi puse Ia punct 
toate tehnologiile corespunză
toare nentru valorificarea lor.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere un raport cu 
privir'e la utilizarea și asigura
rea surselor de energie pentru 
prepararea hranei în locuințe. 
Pornind de la interesele econo
miei naționale. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca toate a- 
partamentele din mediul urban, 
ce vor fi puse in funcțiune în- 
cepînd din 1978, să fie prevăzute 
cu instalații care să asigure fo
losirea în bucătării a mașinilor 
de gătit electrice. In acest scop, 
s-au stabilit măsuri pentru or
ganizarea fabricației de serie a 
unor tipuri noi de mașini de 
gătit electrice cu randamente 
superioare și adaptarea cores
punzătoare a rețelei de distri
buție a energiei electrice.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere și a aprobat 
propunerile privind creșterea 
rolului unităților socialiste, a 
organizațiilor obștești, a mase
lor populare in înfăptuirea 
principiilor legalității socialiste, 
în reeducarea prin muncă a per
soanelor care comit abateri și în
călcări de la normele de convie
țuire socială și legile tării. An
samblul de măsuri adoptate 
pornește de la profundele mu
tații petrecute in anii construc
ției socialiste în structura eco
nomică și socială a țării, de 
la creșterea continuă a conști
inței revoluționare a oameni
lor ca urmare a complexei 
munci educative desfășurate 
de partid, de organizațiile de 
masă și obștești, de întreaga 
societate. Comitetul Politic E- 
xecutiv consideră că societatea 
noastră socialistă dispune, în 
prezent, de o asemenea forță 
de influențare obștească, încît 
procesul de reeducare a per
soanelor care au săvîrșit aba
teri sau încălcări ce nu pre
zintă un grad ridicat de peri
col social . să se poată desfă
șura prin muncă în unități de 
producție, sub îndrumarea și 
pe răspunderea colectivelor din 
aceste unităti, ale organizațiilor 
de masă. O atenție deosebită 
s-a acordat modalităților de 
combatere a abaterilor și în
călcărilor normelor de convie
țuire socială săvîrșite de minori, 
educării lor morale, civice 
și recuperării lor pentru socie
tate. Măsurile aprobate expri
mă eu putere umanismul so
cietății noastre socialiste, prin
cipiile și idealurile înalte care 
se introduc tot mai ferm în 
viata noastră socială, grija 
profundă a partidului și statu
lui nostru pentru om. pentru 
formarea armonioasă a perso
nalității umane. Hotărîrea eu- 
prinzind acest ansamblu de 
măsuri va fi dată publicității.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a adoptat o 
serie de măsuri în domeniul 
seismologiei, ingineriei și pro
tecției seismice. în acest 'ens, 
s-a aprobat constituirea Cen- 
trujui de fizica pămintului și 
seismologie. dotarea lui cu 
mijloace corespunzătoare, pre
cum și crearea unui sistem na
țional de veghe seismică. Tot
odată, va lua ființă Centrul na
tional de inginerie seismică în 
construcții. Programele aproba
te prevăd dezvoltarea actualei 
rețele seismologice prin instala
rea de noi stații și puncte de 
cercetare și veghe seismică, e- 
laborarea de standarde și so
luții noi de proiectare și exe
cutare în construcții, îmbună

COMITETULUI POLITIC
AL C. C. AL P. C. R.

tățirea cercetării seismologice 
și protecției antiseismice a 
construcțiilor civile și indus
triale, a podurilor, barajelor și 
altor lucrări masive. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat po
zitiv activitatea desfășurată de 
ministere și instituții centrale, 
precum și de institutele de 
specialitate în vederea verifi
cării și evaluării stării con
strucțiilor din zonele afectate 
de seism, a identificării dete
riorărilor produse și elaborării 
soluțiilor tehnice corespunză
toare pentru repararea și con
solidarea unor hale industriale, 
locuințe și edificii publice, sta
bilind noi măsuri in vederea 
continuării acestei activități, a 
intensificării ritmului de exe
cuție a lucrărilor prevăzute.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat „Hotărîrea cu privire 
la cea de a 60-a aniversare a 
marii sărbători a statului, so
vietic, a popoarelor Uniunii 
Sovietice — Revoluția Socia
listă din Octombrie” și a sta
bilit ca aceasta să fie dată 
publicității.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie pe 
care a intreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Arabă Egipt, la 
invitația președintelui Moham
med Anwar El Sadat și a 
doamnei Gihane Sadat.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activi
tății secretarului general al 
partidului, rezultatelor rodnice 
ale vizitei care a confirmat, o- 
dată mai mult, caracterul fruc
tuos al dialogului româno-egip- 
tean la nivel înalt, rolul său 
determinant la întărirea conti
nuă a colaborării și prieteniei 
dintre țările și popoarele noas
tre.

Convorbirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammed Anwar El Sadat, des
fășurate intr-o ambianță de 
caidă prietenie, stimă și înțe
legere, caracteristică relațiilor 
româno-egiptene, au reliefat 
botărirea comună de a extinde 
și aprofunda raporturile bilate
rale, pe tărim politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, 
de a indentifica noi sfere și 
modalități concrete de coope
rare reciproc avantajoasă. Co
mitetul Politic Executiv consi
deră că înțelegerile și măsurile 
stabilite vor intensifica cola
borarea multilaterală româno- 
egipteană, spre binele celor 
două popoare, al propășirii lor 
materiale și spirituale.

In același timp, vizita, con
vorbirile au relevat voința co
mună a României și Egiptului 
de a adinei conlucrarea în do
meniul vieții internaționale, în 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului. pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și 
politice mondiale, bazată pe 
justiție și echitate, pentru îm
plinirea năzuințelor popoarelor 
la o existentă liberă și inde
pendentă, întărirea păcii, secu
rității și colaborării în lume, 
soluționarea, cu participarea și 
în interesul tuturor națiunilor, 
a problemelor majore ce pre
ocupă omenirea contemporană.

Schimbul de vederi dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed Anwar El Sadat 
a subliniat, încă o dată, cu preg
nanță, necesitatea de a se ac
ționa și mai hotărît în direcția 
soluționării politice a situației 
din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la o pace dreaptă și dura
bilă în zonă, prin retragerea Is
raelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, rezolvarea proble
mei poporului palestinean în 
conformitate cu aspirațiile sale 
legitime — inclusiv prin crearea 
unui stat palestinean liber și 
independent —, garantarea su
veranității și independenței tu
turor statelor din această re
giune. Un rol pozitiv l-ar avea 
convocarea Conferinței de . la 
Geneva, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în realizarea unei păci 
juste și trainice în regiune.

Comitetul Politic Executiv, re- 
Iiefind bilanțul bogat al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Arabă Egipt, a apro
bat în unanimitate înțelegerile 
convenite cu acest prilej și a 
stabilit măsuri pentru transpu
nerea lor în viață, în vederea 
amplificării și întăririi bunelor 
relații româno-egiptene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, apoi, despre vizita 
oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o în R. P. Polonă. în 
fruntea unei delegații de partid 
și de stat, la invitația tovarășu
lui Edward Gierek, a Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Popu
lare Polone..

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
delegației române, rezultatelor 
noului dialog Ia nivel înalt care 
se înscrie ca un moment re
marcabil în evoluția ascendentă 
a relațiilor româno-polone și 
marchează o contribuție de 
mare importanță Ia întărirea 
solidarității frățești și a colabo
rării multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 
în interesul construirii socia
lismului și comunismului în 
cele două state prietene, al cau
zei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Convorbirile prietenești, încu
nunate cu succes deplin, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, primirea 
călduroasă, sărbătorească, fă
cută solilor poporului nostru pe 
pămintul Poloniei, au constituit 
o puternică manifestare a sen
timentelor de stimă și prietenie 
statornicite între popoarele ce
lor două țări.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază cu satisfacție că, în 
cursul vizitei, al convorbirilor 
purtate, s-a ajuns Ia înțelegeri 
comune privind amplificarea 
cooperării în producție și creș
terea schimburilor comerciale, 
intensificarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, cultu
rale, a schimbului de experiență 
și întrajutorării în toate dome
niile construcției socialiste.

Pe baza hotărîrilor stabilite 
se va realiza o conlucrare tot 
mai strînsă între Partidul Co
munist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez — forțele 
politice conducătoare ale celor 
două națiuni — intre organele 
de stat, organizațiile de masă și 
oamenii muncii din cele două 
țări, in folosul și spre binele 
ambelor popoare, al progresu
lui și prosperității lor continue, 
al creșterii forțelor socialismu
lui în lume.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază, totodată, hotărîrea ex
primată în timpul convorbirilor 
de a se adînci conlucrarea 
României și Poloniei pe tărî- 
mul vieții politice internațio
nale, de a se acționa împreună 
pentru înfăptuirea unei secu
rități reale pe continentul eu
ropean, aplicarea integrală, ca 
un tot unitar, a principiilor și 
prevederilor înscrise în Actul 
final de la Helsinki.

S-a dat o înaltă apreciere ho- 
tăririi celor două țări de a ac
ționa pentru instaurarea unor 
raporturi cu adevărat echitabile 
în viața internațională, stator
nicirea unei noi ordini econo
mice mondiale, pentru soluțio
narea judicioasă a marilor pro
bleme care confruntă omenirea, 
precum și pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste, anti- 
imperialiste, in lupta pentru 
progres social și pace în lumea 
întreagă.

Comitetul Politic Executiv re
levă importanța deosebită a 
semnării de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek a Declarației privind 
întărirea și aprofundarea co
laborării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, în 
care se reafirmă voința comună 
de adincire a relațiilor româno- 
polone în spiritul și pe baza 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
țările noastre.

Aprobind în unanimitate do
cumentele, înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărit să se în
treprindă tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a celor stabilite, 
pentru dezvoltarea tot mai pu
ternică a prieteniei și colabo
rării frățești dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

★
Comitetul Politie Executiv a 

hotărît convocarea plenarei C.C. 
al P.C.R. la sfîrșitul lunii iu
nie a.c.

Campionatul balcanic de volei

ECHIPA ROMÂNIEI LA A 4-a 
VICTORIE CONSECUTIVĂ

în cadrul partidelor din cea 
de-a X-a ediție a Campionatului 
balcanic de volei, rezervat e- 
chipelor masculine, reprezenta
tiva României a realizat o nouă 
victorie, a patra consecutivă.

în penultima zi a competiți
ei, voleibaliștii noștri au jucat 
în compania formației Turciei. 
Conform, așteptărilor, echipa 
României a dominat disputa, 
dovedindu-se superioară în a- 
tac, forța jucătorilor noștri pu- 
nînd în dificultate apărarea 
adversă, astfel că voleibaliștii 
români au cîștigat lejer cu 3—0 
(3, 8, 3). De altfel, cu acest 
succes, jucătorii români și-au 
înscris cea de a zecea victorie 
(din tot atîtea meciuri) în pal
maresul întîlnirilor dintre cele 
două echipe. De asemenea, 
ținînd seama că reprezentativa 
României a depășit pe cele

C. E. de popice pentru juniori

OLIMPIA DRAGU Șl MARIA IOSIF-NICHIFOR 
CONDUC ÎN PROBA DE PERECHI

ZAGREB, 24 (prin telefon). 
Campionatele europene de po
pice. rezervate juniorilor, au 
continuat marți cu proba de pe
rechi. Pe tabela de marcaj fi
gurează 27 de cupluri femi
nine și tot atîtea masculine din 
9 țări.

Confirmîndu-și valoarea. ti
nerii noștri sportivi, care luni 
seara cuceriseră pe echipe me
daliile de aur la băieți și de 
argint la fete, se află din nou 
în prim-planul întrecerilor. 
Astfel, în confruntările femi
nine. Olimpia Dragu și Maria 
Iosif-Nichifor au fost mult a- 
preciate de spectatori pentru 
siguranța cu care au acționat, 
realizînd 423 și, respectiv. 422 
pd. Cu un total de 845 pd ele 
au preluat, după 10 perechi, 
conducerea In clasament, fiind 
secondate de Paula Kander —

ASTĂ SEARĂ, LA ROMA,

FINALA C.C.E. LA FOTBAL
Astă seară, la Roma, pe Sta

dionul Olimpic, va avea loc 
cea de a 22-a ediție a finalei 
celei mai populare competiții 
fotbalistice rezervate echipelor 
de club de pe continent : Cupa 
campionilor europeni. Se întîl- 
nesc : F. C. Liverpool și Bo
russia Monchengladbach, care 
anul acesta au cucerit pentru 
a doua oară consecutiv titlul 
de campioană în țările lor. în 
ambele campionate, finalul a 
fost pasionant. F. C. Liverpool, 
de pildă, a avut de suportat 
concurența puternică a echipe
lor Ipswich Town și Manches
ter City, pentru ca, apoi, cali
ficată și în finala Cupei An
gliei, să fie învinsă la mare 
luptă de Manchester United 
(1—-2). Cei mai valoroși jucă
tori sînt fără îndoială : Hughes 
— căpitanul echipei, Keegan, 
Kennedy, Heighway și portarul 
Clemence. Borussia Monchen
gladbach a cucerit la fel de

TURUI I LA ROIAND GARRUS
PARIS, 24 (Agerpres). Cam

pionatele internaționale de te
nis ale Franței, care se desfă
șoară pe terenurile de la Ro
land Garros, au programat alte 
întîlniri contînd pentru primul 
tur. Argentineanul Guillermo 
Vilas, favoritul nr. 2 al între
cerii. l-a învins pe Zeliko Fra- 
nulovici (Iugoslavia) cu 6—1, 
6—2, 6—4. iar Ilie Năstase l-a 
întrecut pe Alvarez (Argentina) 
cu 7—6, 6—3, 6—2.

TURNEUL DE ȘAH
După patru runde, turneul In

ternațional de șah de la Timișoa
ra are un lider nescontat In per
soana tînărulul jucător francez 
Todorcevid (fost de două ori 
campion al țării). El a cîștigat 
fără joc întrerupta cu Ciocâltea, 
a remizat-o pe aceea cu Wirthen- 
sohn șl l-a învins pe Neamțu to
talized 3*/j puncte. 

două contracandidate Ia titlu 
(Bulgaria — actuala campioană 
și Iugoslavia) se poate aprecia 
că ea este virtuală cîștigătoare 
a competiției.

Cu rezultate scontate s-au 
încheiat și celelalte partide ale 
zilei a patra a campionatului. 
Iugoslavia a depășit cu 3—0 (2, 
3, 2) echipa Greciei, iar Bul
garia a învins cu 3—0 (9, 14, 9) 
pe Albania, replica voleibaliș
tilor albanezi fiind neașteptat 
de dîrză, mai ales în setul al 
doilea al meciului.

în urma acestor rezultate, pe 
primul loc continuă să se afle 
reprezentativa României cu 8 
p, urmată, la egalitate, de for
mațiile Bulgariei și Iugoslaviei 
cîte 7 p, Turciei și Albaniei cu 
cîte 5 p, pe ultimul loc aflîn- 
du-se formația Greciei cu 4 p.'

Gertrude Stutzle (R.F. Germa
nia) cu 840 pd. Și la băieți, ju
niorii români se numără prin
tre principalii candidați. Ale
xandru Tudor (926) și Alexan
dru Naszodi (850) se află pe 
locul doi cu 1 776 pd, după 10 
perechi. în urma cuplului ma
ghiar Tibor Sagi — Ladislao 
Nagy, marcat cu 1 796 pd. Ur
mează să intre în concurs pe
rechile Cornelia Nicolae — Emi
lia Ebei. Elena Vasile — Ildiko 
Szasz, Gheorghe Scholtes — 
Constantin Marin. Horia Ardae 
— Ilie Hosu. Disputele pe pe
rechi se încheie miercuri seara.

De notat că Olimpia Dragu, 
Maria Iosif-Nichifor și Alexan
dru Tudor, care au obținut 
performante remarcabile, se vor 
califica, mai mult ca sigur, în 
turneul individual. programat 
In cursul zilei de vineri.

greu titlul, abia în ultima eta
pă, după ce a fost amenințată 
de Schalke 04 și de Eintracht 
Braunschweig. Vest-germanii 
au o echipă masivă, din care 
se remarcă : Vogts, Bonhof, 
Wittkamp, Heynckes.

Iată drumul spre finală al 
celor două echipe : F. C. LI
VERPOOL 2—0 și 5—0 cu Cru
saders Belfast ; 0—1 și 3—1 cu 
Trabzonspor ; 0—1 și 3—1 cu 
St. Etienne ; 3—1 și 3—0 cu 
F.C. Zurich. BORUSSIA MON
CHENGLADBACH 0—1 și 3—0, 
cu Austria Viena ; 2—1 și 0—0 
cu Torino ; 2—2 și 1—0 cu F.C. 
Bruges ; 0—1 și 2—0 cu Dina
mo Kiev. Meciul final va fi 
arbitrat de francezul Robert 
Wurtz și va fi transmis azi la te
leviziune, cu începere de la ora 
21,45.

TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concura atletic desfășurat la 
Modesto (California), echipa 
masculină de ștafetă a clubului 
„Philadelphia Pioneers" — alcă
tuită din sprinterii Charlie Wells, 
Steve Riddick, Charles Joseph șl 
Hasely Crawford — a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba de 4X100 m, 
cu timpul de 39,05.

șah • în prima rundă a tur
neului internațional feminin de 
la Piotrkow Trybunalski (Polo
nia). maestra româncă Lia Bog
dan a învins-o pe jucătoa- 
rea poloneză Trena Kasprczyk. 
• în turneul de la Las Palmas 
(Insulele Canare) după 12 runde, 
în clasament continuă să condu
că Karpov (U.R.S.S.), cu 11 p«

DE LA TIMIȘOARA
Alte rezultate ale rundei a pa

tra : Holmov — Ungureanu 1—0, 
Wirthensohn — Ciocâltea, Ilijin — 
Pîdevski, Jansa — Martinovicl și 
Biriescu — Sahovici, remize.

în clasament urmează : Jansa 
și Holmov 3, Ciocâltea, Ungurea
nu, Pîdevski 2, Martinovicl l1^ 
(1), Wirthensohn, Sahovici ll/u 
Biriescu 1 (1), Neamțu, Ilijin 1.

Redacția și administrația : București, str. V. Conta 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 437 ; telex î 10.350 romsp. r. Tiparul L P. „Informația" 10363 
Pentru străinătate; abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137, telex 11226, București, str. 13 Decembrie, nr. 3. J£ ' 4*


