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ECHIPELE ROMÂNIEI AU CIȘTIGAT

în ziua de 9 august 1975 â avut Ioc .ședința comună la Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a prezentat o infor
mare referitoare la lucrările fazei a treia de la Helsinki, Ia nivelul cel 
mai înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cu pri
vire la activitatea desfășurată cu acest prilej și în legătură cu întilnirile 
și convorbirile avute cu șefi de state și guverne prezenti în capitala 
Finlandei.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
au dat o apreciere deosebită activității permanente desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în promovarea, pregătirea și 
desfășurarea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa. Totodată, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și guver
nul au dat o înaltă apreciere activității tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
cea de-a treia fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, expunerii prezentate in fata înaltilor reprezentant! ai statelor 
participante.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
apreciază că secretarul general al partidului a dat expresie în chip stră
lucit orientărilor Congresului al Xl-lea al P.C.R., a acționat cu fermi
tatea comunistă care îi este caracteristică pentru aplicarea în viață a 
politicii externe a partidului și statului nostru, întreaga activitate desfă
șurată de secretarul general al partidului în cadrul conferinței de Ia 
Helsinki, pozițiile exprimate servesc intereselor și aspirațiilor poporului 
român, cauzei socialismului și păcii, înțelegerii între națiuni și de aceea 
au fost primite cu aprobare unanimă și cu deplină «deziune de poporul 
român, avînd un larg ecou internațional.

Insușindu-și concluziile prezentate de secretarul general al partidu
lui, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
au salutat încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, apreciind aceasta ca un moment de însemnătate 
istorică în viața politică pe continentul european, care marchează un 
spirit nou in relațiile internaționale, punînd bazele unui amplu și profund 
proces de edificare a securității pe continentul nostru, cu implicații deo
sebit de pozitive pentru întreaga lume.

Aprobînd cu satisfacție semnarea de către președintele Republicii 
Socialiste România a Actului final al conferinței pentru securitate și 
cooperare, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri consideră că aceasta corespunde întru totul intereselor poporului 
român, ale celorlalte popoare europene, cauzei securității, cooperării și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Republica Socialistă România — pornind de la interesele construirii 
noii orinduiri sociale, a colaborării și păcii internaționale — a participat 
activ, împreună cu celelalte țări, la eforturile de convocare, pregătire și 
desfășurare a conferinței, depunind o activitate susținută pentru elabo
rarea unor documente cit mai clare și angajânte, pentru afirmarea unor 
concepte și principii noi in viața internațională, pentru promovarea unor 
modalități și proceduri democratice, eare consfințesc egalitatea intre state, 
pentru a asigura succesul deplin al Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
apreciază că prin adoptarea, la cel mai înalt nivel, a acestui important 
document statele participante la conferință și-au luat angajamentul so
lemn de a asigura continuarea cursului destinderii, de a soluționa toate 
problemele litigioase dintre ele pe calea tratativelor, de a așeza la baza 
relațiilor lor principiile deplinei egalități in drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, renunțării la forță sau amenințarea 
cu folosirea ei, de a făuri o Europă a înțelegerii și păcii. în care să se 
afirme nestînjenit aspirațiile de progres social și dezvoltare economică 
liberă a tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
subliniază că un rol de cea mai mare importantă în rezultatele obținute 
în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa l-au jucat 
masele largi populare, partidele comuniste, partidele socialiste, alte forțe 
progresiste și democratice, parlamentele, organizațiile sindicale, de femei, 
de tineret, precum și alte organizații obștești și religioase.

Pentru traducerea in viată a celor convenite în documentele confe
rinței este necesară întărirea colaborării și unității tuturor popoarelor, a 
tuturor forțelor progresiste iubitoare de pact, fără deosebire de convin
geri politice, filozofice sau religioase, ihtărireâ unității lor, atit pc seară 
națională, cit și pe plan european, pentru a se asigura astfel consolidarea 
procesului destinderii, lărgirea cooperării, adincirea și întărirea securității 
pe continent și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
consideră că prin încheierea cu succes a conferinței se deschide o nouă 
etapă, hotărîtoare pentru viața popoarelor europene, în care se impune 
să se acționeze energic pentru aplicarea fermă în viață a principiilor și 
normelor consemnate in documente, in vederea creării unui sistem trai
nic de securitate și colaborare pe continentul nostru. Înfăptuirea măsu
rilor înscrise in documentele conferinței trebuie să ducă la sporirea în
crederii între state, să deschidă calea unor noi pași în direcția soluțio
nării problemelor care se află încă în suspensie.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
apreciază că realizarea unei reale securități și păci pc continentul euro
pean este indisolubil legată de adoptarea unor măsuri hotărîte de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare nucleară. Este necesar să se adopte 
măsuri concrete pentru încetarea producției de armament nuclear, pentru 
lichidarea acestuia și scoaterea armamentului atomic în afara legii.

Interesele securității cer să se acționeze cu hotărîre pentru desfiin
țarea bazelor militare, pentru retragerea armamentului nuclear și trupelor 
străine de pe teritoriile altor state în granițele lor naționale, pentru redu
cerea armatelor naționale, a armamentelor și cheltuielilor militare, pen
tru dezvoltarea încrederii și colaborării care să ducă la lichidarea blocu
rilor militare opuse, la desființarea concomitentă a Pactului nord-atlan- 
tic și a Tratatului de Ia Varșovia.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul dc Stat si Consiliul de Miniștri 
consideră necesară crearea unui organism permanent — la care să parti
cipe toate statele — menit să asigure organizarea în viitor a unor noi 
reuniuni in vederea examinării aplicării angajamentelor asumate și con
tinuării eforturilor de soluționare a problemelor vieții politice europene 
aflate încă în suspensie, pentru înfăptuirea deplină a securității, cu par
ticiparea activă a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea 
lor socială, pe baza principiului consensului, a unor norme democratice, 
de egalitate.

Cu convingerea că realizarea deplină a securității europene este ștrîns 
legată de soluționarea problemelor de pe toate continentele, Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri se pronunță 
pentru sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celorlalte orga
nisme internaționale in scopul democratizării largi a vieții politice mon
diale, asigurării participării directe și active a țărilor mici și mijlocii, 
a tuturor statelor, la soluționarea problemelor ce confruntă omenirea, 
pentru lichidarea vechii politici de inechitate și dictat, pentru o nouă 
ordine politică și economică internațională.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
afirmă solemn că Republica Socialistă România este hotărîtă să acționeze
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BALCANIADA DE ATLETISM

A A

| • Sportivii noștri au cucerit 14 titluri de campioni 

• Dimitrios Kiteas (Grecia) și Argentina Menis 
(România) au realizat cele mai valoroase rezultate
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După trei zile de întreceri pa
sionante, spectaculoase, ieri seară 
au luat sfirșit, pe stadionul Repu
blicii, disputele atleților din Balcani 
prilejuite de ediția a XXXIV-a 
a J.B.A. Evoluînd remarcabil, în 
cadrul unor echipe omogene, for
mațiile României au reeditat suc
cesul de anul trecut, dc Ia Sofia, 
și s-au clasat pe primul loc atit 
în întrecerea formațiilor masculine 
cît și a celor feminine.

Ediția din acest an a Balcania
dei a respectat toate promisiunile 
anterioare startului, prezența ia 
București a nurheroase vedete ale 
atletismului internațional a asigu
rat competiției un nivel ridicat. 
Din păcate, timpul complet nefa
vorabil din prima zi, ca și vîntul 
care a suflat, intermitent, din di
recții diferite, au fost adversari 
incomozi pentru competitori. Dar, 
chiar și în aceste condiții, specta
colul atletic a fost la înălțime. ' 
Atleții români au fost cei care au 
dat tonul în marea majoritate a 
probelor și cele 14 titluri balca
nice cucerite de ci la această edi
ție a Jocurilor sint o -dovadă a ca
pacității și bunei lor pregătiri. Se 
impune, desigur, ca din rîndurilo 
celor 14 campioni balcanici ai anu
lui ,1975 să evidențiem, In prifnul 
rind, be cei care și-au onorat ti
tlurile cu performanțe de valoare: 
Argentina Meniș 
Tudor — 
naționale, 
cu cel mai bun rezultat al său din 
ultimii doi ani. Virginia Ioan — 
înălțime. Hie Floroiu — 10 000 m. 
Gheorghe Cefan — 3000 m obsta
cole. In al doilea rînd. subliniem 
victoria decatlonistului Vasile Bog-

dan — la a cincea victorie conse
cutivă la Balcaniadă, dar și pe 
cele realizate „în premieră" de 
Alina Gheorghiu — lungime, Toma 
PetfeSCu — 200 m, Viorica Enes- 
cu — 100 m garduri. Ștefan Lă- 
zârescu — lungime. Iosif Naghi 
revine după cițiva ani în fruntea 
clasamentului la aruncarea discu
lui, iar Gheorghe Ghipu si ștafeta 
feminină de 4X400 m (Slavic, Bă- 
descu, Diaeohiue, Suman) isi re
editează succesele din 1974. In mod 
obiectiv, lista campionilor noștri 
putea fi încă mai riiare dar cițiva 
dintre favoriți (Mariana Suman, 
Natalia Andrei, Erwin Sebes’tyen, 
Ion Găsitu-Stănescu, Ilie Floroiu, 
Gheorghe Mcgelea), din diferite 
motive, n-au putut încheia cu vic
torie evoluția lob 
petiție.

Dintre probele 
zile de întreberl,
sânte, ca echilibru de forțe, 
fost: aruncarea suliței Ia bărbați 
(Raduly — Megelea — Djoncv s-au 
perindat, la șefia clasamentului), 
cursa do 5000 m în care patru 
concurehți au fost înregistrați, la 
sosire, pe distanța a mai puțin dc 
Q secundă (grecul Kondosoros de- 
pășindu-1 intr-un final dramatic 
pe Floroiu), proba feminină de 
1500 m (Nikolina Stereva a obți
nut a doua victorie, de dala a- 
ceasta in fața Nataliei Andrei,

Cro-nici de Romeo VILARA și
Vladimir MORARU

Fotografii de Dragos NEAGU și
Ion MIHÂICÂ
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Clasament genera! — neoficial — echipe bărbați ți
1. ROMÂNIA 277 p, 2. Bulgaria 212,5 p, 3. Iugoslavia 185,5

4. Grecia 155 p, 5. Turcia 7 p.

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" LA FOTBAL
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PROGRESUL A CUCERIT TROFEUL
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat tradiționala competiție fot
balistică „Cupa Municipiului Bucu
rești", ediția a IX-a. Rezulta
tele înregistrate au 
rele : ziua I 
sul — 
(4-2), 
(citiți 
pag. a

Ieri, 
rile 3—4. Dinamo 
dențesc 4—3 (2—1). Finala : Pro
gresul — Rapid 2—1 (2—1).

Iată scurte relatări de la aceste 
jocuri:

Prin abilitate tehnică, organizare 
superioară la mijlocul terenului și 
manevre subtile în atac, Progresul 
a contracarat cu succes disponibili
tatea pentru pressing și vigoare fi
zică a Rapidului și a terminat în
vingătoare. Golul meciului : acela 
înscris de Dumitriu IT, care, după 
o cursă lungă, ajuns în careu, a 
simulat un luft, derutînd toată a- 
părarea adversă, și a șutat pe lîhgă 
Ioniță, în plasă. Au marcat : Apos-

IX-a.
fost următoa- 

(sîmbătă) : Progrc- 
Sportul studențesc 4—3 

Rapid — Dinamo 1—0 (1—0). 
cronicile acestor jocuri în 
3-a).
în ziua a Il-a pentru locu- 

Sportul stu-

A. Munich a condus următoarele 
formații :

PROGRESUL: Giron — Plosca- 
ru, Badea, D. Ștefan, Grama — 
Dragu, V. Petre — Sandu. Dumi- 
triu II, Țevi (min. 46 Mignea), 
Apostol.

RAPID : Ioniță — Cincă, Grigo- 
raș, Niță, A. Dumitru — Savu 
(min. 67 FI. Marin). Angelescu — 
Ronțea (miri. 75 Stanca), Neagu, 
M. Stelian (min. 57 Rîșniță), 
Manea.

DINAMO - SPORTUL 
STUDENȚESC 4-3 (2-1)

întilnirea din 
namo — Spotiul 
oferit multe faze cursive, antre
nante. Au 
(min. 18), 
G. Sandu 
(min. 88), ,____ ____
pectiv, Marica (min. 44 și 75) și 
Rădulescu (min. 83). A arbitrat

Ion CUPEN

deschidere 
studențesc

marcat : Sătmăreanu II 
D. Georgescu (min. 41), 
(min. 70) și Vrînceanu 
pentru învingători, res-

VA SI LE BOGDAN 
(ROMANIA)

LILIANA PANAIOTOVA 
(BULGARIA)

IOSIP ALEBICI 
(IUGOSLAVIA)

SPIROS CONDOSOROS 
(GRECIA)
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Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.CIL „HOSPIIAIII" BARCELONA

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri I

ale Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. 1)

toate forțele pentru ca documentele conferinței să prindă viață^ pen-«o toate forțele pentru ca documentele conferinței sa prindă viața^ pen
tru promovarea în continuare a cauzei securității, cooperării și păcii ia 
Europa, pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga lume.

Republica Socialistă România consideră necesar ca, în spiritul docu
mentelor conferinței, să se acționeze pentru concretizarea obiectivelor 
convenite prin acorduri și înțelegeri bilaterale și multilaterale, între tarile 
continentului, pentru dezvoltarea relațiilor intereuropene, pe multiple 
planuri, pentru intensificarea contactelor cu diferite organizații Și orga
nisme internaționale menite să sporească cooperarea între națiuni, să 
elimine barierele și restricțiile de orice fel din calea unei largi conlu
crări intre state pe plan economic, tehnic, științific și în alte domenii.

în acest sens, România va intensifica în continuare contactele și co
laborarea cu celelalte țări europene, cu toate statele lumii, va milita 
pentru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, va dezvolta relații 
cu alte organizații internaționale, în interesul accelerării construcției so
cietății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei noastre, ser
vind, totodată, cauza colaborării, păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

România consideră că în ansamblul eforturilor de înfăptuire și întă
rire a securității pe continentul nostru un loc important trebuie să-l 
ocupe realizarea unor zone de înțelegere și bună vecinătate în Europa și, 
ta acest cadru, transformarea Balcanilor într-o regiune a colaborării și 
păcii.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri au reafirmat poziția României cu privire la realizarea 
unei reglementări politice a situației din Cipru, care să asigure indepen
dența, suveranitatea și integritatea teritorială a acestui stat, conviețuirea 
«a conlucrarea pașnică, democratică, între cele două comunități.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
«alută cu deosebită satisfacție intîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu eu înalții reprezentanți ai statelor participante la conferința 
de la Helsinki, subliniind că acestea marchează momente importante în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și diversificarea colaborării in multiple 
domenii intre România și aceste țări, servesc în același timp cauza înțe
legerii și conlucrării pașnice pe continentul nostru și în întreaga lume, 
se înscriu în spiritul documentelor Conferinței pentru securitate în 
Europa.

Executiv, Consiliul de Stat și 
do informarea cu privire la 
primului ministru al Franței,
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★
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și 

Consiliul de Miniștri au examinat, de asemenea, situația din Orientul 
Mijlociu, apreciind că absenta unor progrese reale și substanțiale în di
recția unei reglementări politice a conflictului menține pericolul reiz- 
bucnirii ostilităților militare, cu consecințe grave asupra ansamblului 
vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
consideră că in prezent, mai mult ea oricind, se impune necesitatea de 
a se depune noi eforturi de către toate părțile pentru a se ajunge la 

' rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu pe cale pașnică, politică, 
pentru realizarea unei păci juste Și durabile in această parte a lumii. 
Este necesar ca Israelul să se retragă din teritoriile arabe ocupate în ur
ma războiului din 1967, să se asigure independenta și suveranitatea tu
turor statelor din zonă, să se înfăptuiască aspirațiile naționale legitime 
ale poporului palestinean, inclusiv dreptul său de a-și organiza viata în 
cadrul unui stat propriu, independent.

In cadrul ședinței s-a apreciat că în condițiile actuale se impune 
necesitatea întăririi eforturilor statelor direct implicate in conflict, ale 
altor state, iu primul rind ale statelor europene, ale opiniei publice in
ternaționale, pentru a se obține noi progrese pe calea reglementării poli
tice a conflictului din Orientul Mijlociu.

★
In continuarea ședinței, a fost prezentată o informare cu privire 

ta vizita oficială în România a președintelui Statelor Unite ale Americii, 
Gerald R. Ford, și convorbirile care au avut loc cu acest prilej.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
an salutat cu profundă satisfacție rezultatele convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford, apreciind că noua intîlnire 
la nivel înalt româno-americană reprezintă o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele 
două state și popoare, la înfăptuirea unei politici uoi, de egalitate și res
pect in viata internațională.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și guvernul român apre
ciază că întilnirea intre președinții României și S.U.A., care a avut loc 
imediat după Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, re
flectă voinfa celor două state de a acționa in spiritul documentelor 
adoptate la Helsinki, de a promova cauza păcii, înțelegerii și cooperării 
intre națiuni.

Aprobind înțelegerile Ia care s-a ajuns în cursul dialogului româno- 
american, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri au relevat importanța semnării de către președinții celor două 
țări a Comunicatului comun și a instrumentelor de ratificare a Acordu
lui cu privire la relațiile comerciale dintre România și Statele Unite ale 
Americii, documente ce consfințesc voința ambelor țări și popoare de a 
amplifica și aprofunda colaborarea și cooperarea dintre ele, pe o bază 
echitabilă, trainică și de lungă durată, în interesul reciproc.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
consideră că rezultatele vizitei, evoluția favorabilă a relațiilor româno- 
americane demonstrează în mod convingător că țări aparținind unor sis
teme social-politice deosebite, de mărime și potential diferite, pot și 
trebuie să găsească în zilele noastre căile care să le permită să conlu
creze rodnic, atit pe pian bilateral, cit și în sfera vieții internaționale, pe 
bază de egalitate și respect al independentei și suveranității naționale, să 
participe activ la soluționarea marilor probleme care lrămintă omenirea.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Slat șl Consiliul de Miniștri 
apreciază că noua întâlnire româno-americană la nivel înalt atestă, încă 
o dată, realismul și justețea politicii externe a partidului și statului 
nostru, consecventa cu care acționează pentru pace șl bună înțelegere 
între toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
au stabilit ca ministerele și alte instituții de stat să ia măsuri energice 
pentru a folosi cu maximă eficientă cadrul favorabil care s-a creat ca 
urmare a înțelegerilor româno-americane la nivel înalt în vederea creș
terii și diversificării schimburilor și colaborării economice, științifice, teh
nologice, culturale și în alte domenii.

★
în cadrul ședinței, Comitetul Politic 

Consiliul de Miniștri au luat cunoștință 
recenta vizită oficială în tara noastră a 
Jacques Chirac.

Salutând rezultatele convorbirilor cu primul ministru francez, Comi
tetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au sub
liniat importanța deosebită a întilnirilor dintre președinții celor două 
state, care au pus baze trainice conlucrării pe termen lung între Româ
nia și Franța. Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri apreciază faptul că în cadrul convorbirilor cu primul ministru 
al guvernului francez s-a manifestat dorința comună ca în noile condiții 
să se intensifice colaborarea 
intr-o măsură mai mare, . .......
sificarea relațiilor comerciale, cooperarea în ramuri de vîrf ale economiei 
și cercetării științifice, in sfera învățământului, culturii și artei, în folosul 
celor două popoare, 
tre toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
subliniază însemnătatea concluziilor la care s-a ajuns de a conlucra pen
tru rezolvarea problemelor ce confruntă lumea contemporană, de a acțio
na pentru consolidarea cursului spre destindere, securitate Și cooperare 
în Europa și pe plan mondial.

în legătură cu vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Franceze, Jacques Chirac, Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au stabilit măsuri pentru transpunerea în viată 
a înțelegerilor convenite, în vederea dezvoltării mai intense a relațiilor 
româno-franceze.

★
în continuare. Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și Con

siliul de Miniștri au discutat și aprobat proiectul de decret privind co
lectarea, predarea, gospodărirea și valorificarea deșeurilor și a altor re
surse secundare de materii prime și materiale.

Decretul, pornind de la necesitatea gospodăririi și valorificării cu 
maximă eficientă a tuturor deșeurilor și resurselor secundare, stabilește 
sarcini și răspunderi in acest sens pentru ministere, centrale indus
triale, unități economice, pentru toți cetățenii țării, care au datoria să 
acționeze cu fermitate împotriva risipei, pentru introducerea acestor ma
teriale în circuitul economic.

Comitetul Politie Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
an stabilit ca toate unitățile economice să treacă neîntîrziat la adoptarea 
de măsuri concrete pentru ca in fiecare întreprindere, secție, atelier sau 
Ioc de muncă să se instaureze un spirit de inaltă responsabilitate în gos
podărirea economicoasă, cu eficiență sporită, a materiilor prime și mate
rialelor, să se acorde o atenție deosebită colectării și valorificării tuturor 
deșeurilor și celorlalte resurse secundare. Toți cetățenii palriei au obli
gația a preda la unitățile de colectare toate materialele și obiectele uzate 
care nu mai sînt utilizate in gospodăriile individuale, de a depozita re
ziduurile menajere în locurile stabilite de către comitetele executive ale 
consiliilor populare, precum și de a participa la acțiunile inițiate de or
ganele de stat sau de organizațiile de masă și obștești în scopul colec
tării deșeurilor. Organele și organizațiile de partid, Uniunea Tineretului 
Comunist, celelalte organizații de masă și obștești au datoria de a cul
tiva in rîndurile tineretului, ale tuturor cetățenilor patriei spiritul de 
economie, grija pentru buna 
rialeior, atitudinea necruțătoare

Comitetul Politic Executiv 
controlul efectuat cu privire la 
și aprovizionarea populației cu
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GHEORGHE SORA (Metalul)
Pista de zgură a stadionului 

Metalul din Capitală a găzduit, 
duminică, cea de a patra și ulti
ma etapă a campionatului repu
blican de dirt-track. Spre satis
facția miilor de iubitori ai aces
tui sport aflați în tribune, alergă
torii au concurat la nivelul posi
bilităților lor oferind întreceri 
frumoase, spectaculoase. Metalur
gistul Glieorghe Sora a dovedit 
Pi ieri că este cel mai bun aler
gător de dirt-track al anului — a 
dștigat. cu autoritate, toate man
șele la care a participat, indiferent 
cine i-a fost adversar (inclusiv 
sibianul Ion Bobîlneanu) — cuce
rind pe merit titlul de campion 
republican. Accidentîndu-se. stu
pid, în manșa a cincea, el n-a 
mai concurat pină la sfîrșitul con
cursului. La reușita etapei au con
tribuit efectiv: Ion Bobîlneanu, 
același alergător sigur, sobru, co
legul său de club Nicolae Rîu- 
reanu, într-un progres vizibil, me- 
talurgiștii Ion Marinescu și Cor- 
■eî Voiculescu. Clasamentul eta-

gospodărire a materiilor prime și mate- 
impotriva risipei.
a analizat apoi concluziile rezultate din 
realizarea planului de produse zaharoase 

____________ ______ __ aceste produse în semestrul I al acestui an. 
Apreciind rezultatele obținute, Comitetul Politic Executiv a constatat 

deficiente mari în realizarea planului de produse zaharoase în sorti
mentele stabilite, ca urmare a neajunsurilor din activitatea Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, în special a Departamentului indus
triei alimentare, ca și din activitatea Ministerului Comerțului Interior, 
care nu a realizat contractările la nivelul prevederilor planului. Toate 
acestea au avut efecte negative pentru aprovizionarea populației și a 
unităților de alimentație publică. Comitetul Politic Executiv a atras 
atenția șefului Departamentului industriei alimentare pentru lipsurile 
manifestate în activitatea sa.

Comitetul Politic-Executiv a stabilit o serie de măsuri care să ducă 
la realizarea integrală a planului pe semestrul II, în sortimentele sta
bilite, la o aprovizionare ritmică a populației, la diversificarea produselor 
zaharoase, la folosirea pe scară mai largă a fructelor și sucurilor natu
rale în preparatele alimentare.

Comitetul Politic Executiv a cerut Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Ministerului Comerțului Interior, Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, Ministerului Turismului, consiliilor populare 
județene și al municipiului București să ia măsuri energice pentru apli
carea indicațiilor stabilite în cadrul ședinței, să exercite un control ri
guros în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu pro
duse- zaharoase.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, alte probleme 
ale activității de partid și de stat.
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CAMPION AL ȚARII LA DIRT-TRACK
talul București). N- Rîureanu 
(Voința) 8 p ; 4. Ion Marinescu 
(Metalul) 7 p.

în grupa B, primii patru clasați 
sînt: 1—2. Gh. 
Țichindeleanu 
Dobre 
4 p.

Cu 
blican 
a luat sfîrșit. După patru etape, 
clasamentul general are următoa
rea înfățișare : 1. GHEORGHE 
SORA (Metalul București) 41 p — 
campion al R.S.R. ; 2. Ion Bobii-

(M) și

Dumitru (M), I. 
(V) 5 p ; 3-4. M. 
Gh, Nicolescu (M)

campionatul repu-aceasta
de dirt-track al anului 1975

neanu (Voința Sibiu) 33 p ; 3. Ion 
Marinescu (Metalul) 30 p ; 4. Cor
nel Voiculescu (Metalul) 26 p etc.

în grupa B, clasamentul general 
arată astfel : 1, Marin Dobre (Me
talul) 18 p ; 2. Gheorghe Dumitru 
(Metalul) 16 p ; 3. Ștefan Nagy 
(Voința) 13 p (n-a concurat toate 
etapele, fiind accidentat) ; 4. Ion 
Țichindeleanu (Voința) 12 p ; 5. 
Iosif Rașca (Rapid Arad) 10 p ; 
6—7. Gh. Nicolescu (Metalul) etc.

Modesto FERRARINI

EXPEDIȚIA CICLOTURISTICĂ 
„FLOAREA

In cinstea celei de a i|l-a Con
ferințe a Organizației pionierilor. 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor va patrona în peri
oada 11—22 august aCțiâried Clclo- 
turisticâ „Floarea Prieteniei*. De-â 
lungul a doua trasee, cu pleca-

PRIETENIEI"
rile din Cărei și, respectiv. Su
ceava, temerarii pionierii calatori 
pe biciclete, vor efectua un ade
vărat tur al României, urmînd să 
ajungă in Capitală in preriua 
celei de . a XXXI-a aniversări a 
eliberări: țării________

SCHIFIȘTIi
ÎNTRECERILE

Echipa spaniolă de sah „Hospi- 
talct" — Barcelona a susținut al 
doilea meci In Capitală, întîlnind 
formația I.T.B. Oaspeții au rezis
tat onorabil în fata puternicului 
colectiv bucureștean, alcătuit din 
doi maeștri international! și cinci 
maeștri. După consumarea a 4 
partide, ei chiar conduceau cu 
3—1. La prima masă. Borcll a re
mizat cu Ghițescu iar la masa a 
IV-a, Haritver cu Bozdoghină. 
Marchador l-a învins pe Pușcașu
(IV) iar Pina pe Pîrvulescu (VIII). 
„Finișul" a aparținut, însă, I.T.B- 
ului care a obtinut 4 victorii — 
Troianescu la Collado (II), Botez 
la Alfara (III), Bondoc la Velez
(V) și Gavriiă la Ponce (II) — 
cîștigînd cu scorul de 5—3.

Cu sprijinul larg al întreprin
derii Athende Palace (director Iu
lian Vintilă), jocurile s-au bucu
rat de un excelent cadru organi
zatoric desfășurindu-se în sala de 
festivități a elegantului hotd 
bucureștean. în continuare. „Hos- 
pitalet" va evolua la Ploiești si 
Timișoara. (V. CH.)

în 1 
garia 
cadrul 
petiție 
feminJ 
în ce 
lui — 
Daner 
—, în 
trecut 
14—10 
Celios 
orașul 
(13—61

Dur 
neului 
primit 
slovac 
două 
cehosl 
au ev 
permit 
zi bui 
în ter 
După 
favora 
în fin.

CAMPIONATELE NAȚIONAL

MIRCEA RAMAȘCANU (Dinamo)
(Șc. Sp. 2) Șl SORIN DUMIT

NOII CAMPIONI
De mult n-am urmărit o cursă 

de semifond atit de palpitantă cum 
a fost întrecerea programată sîm- 
tîâtă după-amiază, în cadrul cam
pionatului national, pe frumosul 
bulevard ce leagă centrul orașului 
Ploiești de gară. De la primul și 
pînă la cel de-al 38-lea tur, aler
gătorii și-au apărat șansele cu o 
dîrzenie demnă de laudă, entuzias- 
mînd asistența, mai ales cu prile
jul sprinturilor (19 la număr), do
tate cu puncte.

După o luptă înverșunată, pre
sărată cu numeroase inversări de 
situații, victoria a revenit pe merit 
lui Mircea Ramașcanu. Talentatul 
alergător dinamovist își adaugă 
astfel în palmaresul său, pe lingă 
titlul cucerit în urmă cu numai 
două zile, de campion republican 
la contratimp individual, și titlul 
de cel mai bun semifondist al țării. 
Iată cîte.va secvențe din desfășura
rea cursei. După cinci sprinturi, 
în fruntea clasamentului, se situ
ează Teodor Vasile care, în acel 
moment, avea acumulate 16 p. Lo
cul 2 V. Selejan 10 p, 3. G. Nego- 
escu 8 p. După alte 5 sprinturi, 
T. Vasile își mărește „zestrea" Ia 
17 p iar Selejan la 16 p. Pe locul 
3 apare acum I. Valentin (15 p) 
iar pe locul 4 Ramașcanu (10 p). 
In turul 21, din cauza unui spec
tator neatent se produce o buscu
ladă și liderul de pînă atunci al 
alergării, cu bicicleta defectă, a- 
bandonează.

Sprintul 15 se încheie, iar arbi
trii anunță situația în cursă : I. 
Selejan 26 p, 2. Ramașcanu 21 p, 
3. I. Valentin 19 p. Socotelile sînt 
însă departe de a se fi încheiat. 
Valentin ciștigă 2 sprinturi con
secutive și iată-1 în frunte cu 29 p. 
Din urmă, însă, Ramașcanu nu se 
resemnează. Bate un sprint și ter
mină un altul pe locul 2 realizînd 
și el 29 p. Punctînd ultimul, arbi
trii îl dau pe acesta din urmă în
vingător. Clasament : 1. Mircea Ra
mașcanu (Dinamo) 29 p, 2. I. Va
lentin (Dinamo) 29 p, 3. V. Sele
jan (Dinamo) 26 p, " "
(Dinamo) 
(Steaua) 14

Duminică 
traseu, dar 
redus și-au _ _____
campioni la semifond și juniorii

lllimiȘTINI
JUNIORILOR

telefon).
oglinda de

ORȘOVA, 10 (prin 
Timp de trei zile, pe _ 
apă dintre Cerna și Dunăre s-au 
desfășurat finalele campionatelor 
republicane de canotaj pentru ju
niori. A fost o întrecere maraton, 
cu aproape 200 de echipaje. Cum 
era de așteptat, vâslașii și ramerii 
aparținind secțiilor nautice din 
București au dominat concursul-

CÎȘTIGATORII PROBELOR — 
schif 2 rame (junioare I) — 
Voința București (Silvia Nedelcu, 
Margareta Garaiman) 4:07 ; schif 
2 rame (junioare II) — Șc. sp. 1 
Buc. (Mariana Stan, Olga Gheor- 
ghinoiu) 3:22 ; schif 2 rame (ju
niori II) — Șc. sp. Constanța (V. 
PavloV 'șî A. Chiriac) 6:25 ; schif 
2 rame (tineret) — Stea® (Șerban 
și Tudor Bucițreșteanu) 8:06 ; 4+1 
vîsle (b. copii) — Șc. sp. 1 Buc, 
2:57 ; 4+1 rame (f II) — Olimpia- 
Constructorul Buc. 4:13 ; 4+1 vîsle

AU
DE
4+1

LA
mari i 
ria a 
(Șc. s 
însă s 
co ridui 
25 p. 
termin 
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prezei 
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D. Bc 
aflven

F
4. 1. Cosma

5. D. Pascale17 p,
p.
dimineața, pe același 

pe un număr de ture 
disputat titlurile de

DOMINAT
IA ORȘOVA

vîsle (b II) — Șc. sp.
5:24 ; schif simplu (f tine- 
— Aurelia Irimia

L

5:34 
Arad 
ret) — Aurelia Irimia (Voința 
Buc.) 4:31 ; 2 rame f.c. (f.t) — O- 
limpia-Constructorul Buc. 4:31 ; 
4+1 vîsle (f- copii) Șc. sp. Timi
șoara 2:10 ; schif simplu (b.t.) — 
I. Nedelcu (Dinamo) 8:10 ; simpla 
(f. copii) — Adriana Constantines- 
cu (Șc. sp. 1 Buc.) 2:33 ; simplu 
(b. copii) — V. Sofian (Steaua) 
3:21 ; simplu (f. copii) Vochița 
Ileghi (U-T.A.) 3:50 ; 4+1 rame
(f. I) — Șc. sp. 1 Buc. 4:30 ; 2 
vîsle (f. I) — Șc. sp. 1 Buc. 4:39 ; 
simplu (f. I) — Aneta Marin (Di
namo) 5:10 ; simplu (f. II) — Da
na Grigorian (Șc. sp. 1 Buc.) 6:57 ; 
2 rame (b. I) — Șc. sp. Constan
ta 8:41 ; 4+1 rame (b. I) — C.F.R. 
Timișoara 7:51 ; 2 vîsle (fi. J)
Steaua 8:05; simplu (b. I) — A-* 
lexandru Matei (Orșova) 8:59.
,,_____ •' ' ' I
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ANII- UNGARIA’;
A „CUPE! BALATON"rr
HANDBAL FEMININ

>rem din Un- 
partidele din 
ediții a com- 

! de handbal 
upa Balaton**, 
ipă a turneu- 
! României și 

zi de pauză 
Jngaria a în- 

U.R.S.S. cu 
tea de a doua 
it selecționata 

cu 20—H

;ima zi a tur
ui noastre a 
intativei Ceho- 
întrecuse de 
zon formația 
Istele noastre 

de timorat, 
r — aflate în 
nă echilibrul 
i de marcaj, 
scorul a fost 
âne cu 9—8, 
at un echita-

bil rezultat de egalitate (16—16), 
care constituie, însă, o surpriză. In 
pofida faptului că a pierdut un 
punct în această întîlnire, repre
zentativa României și-a ciștîgat, 
totuși, dreptul de a evolua în fina
la competiției, ocupînd locul I în 
grupă pe baza golaverajului Supe
rior (+23, 'față de +9 cit avea 
Cehoslovacia).

în finala turneului urmează ca 
echipa noastră să întîlnească re
prezentativa Ungariei, care a în
trecut ieri, la mare luptă, echipa 
Danemarcei : 9—8 (3—5 !).

Șc. sp. 1, campioană

ISM

MARIN
Sp. i).

mar!, victo- 
leniin Marin 
Aici, trebuie 
i în turul 
1 (CIBO), 
te șansele 
108, dacă 
obligat și 
ta. Pe locul 
bac (Șc. sp. 
Metalul Plo- 
nici au rea- 
arte frumoa- 
iînvingător a 

Dumitrescu 
ț de M. Ma- 
p, L Vintilă

14 
cu 
să 
o 

!>e

seniorii vor 
contratimp

PANESCU

de polo la juniori mici
Dacă echipa cîștigătoare a titlu

lui de campioană de juniori mici 
ia polo a fost cunoscută cu două 
zile înaintea încheierii întrecerilor 
(prin victoria selecționatei Șc. sp. 
1, eu 5—2, asupra C.S. Școlarul), 
în schimb locul secund a fost de
semnat de-ăbia după ultimul meci, 
disputat duminică la Centrul de 
pregătire olimpică al C.N.E.F.S. 
Protagoniste au fost Școlarul și 
Progresul București, formații care 
au furnizat o întrecere plăcută și 
pasionantă (datorită evoluției sco
rului) pînă în ultimele secunde. 
Pentru convingere, vom menționa 
că Școlarul a condus cu 3—0 (re
priza I), Progresul a egalat (3-^-3), 
dar Școlarul a prelut coriducer’ea 
(4—3) datorită unui gol înscris, în 
ultima secundă a reprizei secunde, 
printr-un șut de la... centrul ba
zinului. Pînă la urmă, victoria â 
revenit echipei Școlarul. Aceasta 
succedeăză în clasamentul final Șc. 
sp. 1 (antrenor Nicolăe Arseiie), 
formație care a dominat destul de 
net un campionat în general inte
resant. Lotul campionilor : B. Dan. 
V. Stoica, P. Ciomârtan, C. ~ 
I. Luca, O. Dan, M. Slerpu, 
lea, A. Maxim, C. Dan, L. 
E. Popescu, V. Gherman.

Clasament final : 1. Șc. 
18 p, 2. Școlarul 14 p. 3. 
Cluj-Napoca 13 p (88—28). 
greșul 13 p (58—27), 5. Șc. sp. Cluj- 
Napoca 12 p, 6. Crișul 7 p (43—41), 
7. Șc. sp. 2 7 p (31—60). 8. Rapid 
Arad 4 p, 9. Mureșul Tg. Mureș 
1 p, 10. Ind. linii Timișoara 
1 p. (D. ST.).

Carata, 
D. Pîr- 
Chiriță,

sp. 1, 
Voința 
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care, în prima repriză, i-a pus 
serioase probleme. în reprizele ur
mătoare, însă, Faredin a lovit mult 
și precis, din continuă mișcare și 
a obținut un succes, de altfel me
ritat, acordat în unanimitate de 
arbitri. După o lungă absență și-a 
făcut reapariția și fostul campion 
european la cat. cocoș (ediția 1969), 
A. Dumitrescu (Steaua), care a 
avut un adversar redutabil în gă- 
lățeanul Șt. Duminică. Din con
fruntarea lor a rezultat un meci 
dinamic, cu multe schimburi de 
lovituri, din care superior a ieșit 
elevul antrenorului emerit P. Mihai, 
arbitrii indicîndu-1 victorios cu 5—0 
pe Șt. Duminică. La cat. semi- 
mijlocie am asistat la o partidă 
extrem de disputată. G. Agapșa 
(Farul) și I. Tîrîlă (B.C. Galați) au 
schimbat lovituri extrem de puter
nice, capabile oricînd să producă 
k.o.-ul. Agapșa a evoluat însă mai 
sigur ca niciodată și a terminat 
învingător. Și la cat. grea a fost 
un meci de zile mari. I. Dascălu 
(Farul) și V. Lehăduș (B.C. Ga
lați) nu s-au menajat nici un mo
ment, furnizînd o partidă aplau
dată la scenă deschisă. învingător 
la puncte I. Dascălu.

Celelalte rezultate : semimuscă : 
N. Șeitan (Litoral Mangalia) b.p. 
R. Turan (Farul) ; pană : Gh. Cio
chină (Steaua) b.p. N. Buteseacă 
(B. C. Galați) ; semiușoară: I. 
Manta (Steaua) b.p. M. Stamatescu 
(Metalul) ; ușoară : FL Ghlță 
(Steaua) b.p. C. Lică (Farul) ; 
mijlocie mică : Al. Tîrboi (Farul) 
b.p. V. Filip (Farul) ; mijlocie : 
M. Culineac (Rapid) b.p. C. Chi- 
racu (B.C. Galați) ; semigrea : L 
Gyorfi (Dinamo) b.ab. 1 Al. Hiera 
(Litoral).

Paul IOVAN

ALA SPORTURILOR DIN CONSTANTA

MIS" LA VOLEI MASCULIN
i Constanța 
tcerile tra- 
rnațional de 
5u „Trofeul 
L care va 
gurilor din 
» reprezen- 
campioanâ 

ei. Iueo-

primă zi, partida inaugurală a 
turneului va începe la ora 16-

Avînd în vedere că actuala edi
ție a „Trofeului Tomis" are loc 
cu puțin timp înaintea campiona
telor europene din Iugoslavia, va 
fi interesant de urmărit stadiul de 
pregătire a citprva formații care, 
după opiniile specialiștilor, se vor

MECIURI
ULTIMELE

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F.C.M. REȘIȚA 0—3 (0—0). Joc 
plăcut. Golurile au fost marcate 
de Tânase (min. 59, 76), Bojin 
(min. 84). Politehnica: Jivan — 
Mioc, Crîngașu, Arnăutu, Maier — 
Roșea, Dembrovschi. Istrătescu 
(min. 46: Macovei) — Anghel (min. 
46: Floareș), Giuchici, Petrescu. 
F.C.M.: Uieș — Chivu, Pigulea 
(min. 46: Kis), Hergane, Filipescu 
— Tănase, Bojin, Pușcaș — Atodi- 
resei, Căprioru (min. 46: Bora). 
Florea. (C. Crcțu, coresp.)

S.C. BACAU — C.S.M. SUCEA
VA 3—0 (2—0). Gazdele au domi
nat și au înscris prin Volmec 
(min. 35). Hrițcu (min. 45) și 
Margasoiu (min. 76). S.C. Bacău : 
Coman (Ursache) — Pruteanu, Ca- 
targiu, Bădin, Margasoiu — Hrițcu 
(Cărpuci), Volmer. Grosaru — Chi- 
taru. Pană, Băluță (Berceanu). 
(S. Ncniță, coresp.)

MUREȘUL DEVA — U.T.A. 0—1 
(0—0). în cadrul festivităților or
ganizate în cinstea „Zilei Mineru
lui**. formația locală Mureșul a ju
cat în compania echipei U.T.A< 
care a ciștigat prin golul marcat 
de Broșovschi (min. 79). (I. Simi- 
on. coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — ZAGO- 
RET NOVA ZAGORA 4—0 (1—0). 
Studenții au evoluat bine și au 
întrecut la scor formația bulgară 
Zagoreț Nova Zagora. Autorii go
lurilor: Incze (min. 1), D. Ionescu 
(min. 50). Romilă II (min. 65), Si- 
mionaș (min. 80). POLITEHNICA: 
Costas — Sofian. Unchiaș. Dinu. 
Ciocirlan — Mureșan. Romilă II, 
Simionaș — D. Ionescu, Nemțeanu, 
Incze. Au.mai jucat: Baumgartner., 
Anton, Costea, Simionoy. Bany. 
(D. Diaconescu, coresp. județean).

F.C, BIHOR — HAPOEL HAI
FA 2—1 (1—1). Joc de bună fac
tură tehnică. Golurile au fost rea
lizate de Ghindin (min. 28, auto
gol), Vlad (min. 52), respectiv En- 
glender (min. 40). în min. 35 Flo- 
rescu a ratat un penalty, F.C. BI
HOR : Albu (Vidâc) — P. Nicolae, 
Daraban (Sărăc), Sătmăreanu I, 
Popovici — Naom (Grecu), Al. 
Naghi (Agud), Ghergheli (Vlad) — 
Suciu, Florescu, Georgescu. 
Ghișa, coresp. județean).

CU OCAZIA „ZILEI MINERU
LUI" s-au disputat mai multe par
tide amicale: Minerul Cavnic — 
Minerul Băiuț 3—4 (1—2), Minerul 
Baia Sprie — Minerul Ilba 0—0, 
Minerul Băița — Oașul Negrești 
2—1 (1—0). (V. Săsăranu, coresp.) 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
T.M.B. 4—3 (2—2). Un util joc de 
verificare pentru ambele formații. 
Jucătorii de la Autobuzul s-au im
pus in finalul partidei, cînd au 
inițiat cîteva atacuri mai pericu
loase. Golurile au fost realizate de 
Sultănoiu (min. 5 din 11 m, și min. 
35), Zdrăilă (min. 73 și 90), respec
tiv Sanda (min. 8), Tudor (min. 
23) și Gheorghe (min. 70). A con
dus N. Despa. în deschidere ; 
Sirena — Betonul 4—4 (0—1).

F.C.M. GALATI — F.C. CON
STANȚA 3—2 (2—1). Peste 10 000 
de spectatori au asistat la un joc 
interesant. Autorii golurilor : Co- 
rendea (min. 10, autogol), Vochin 
(min. 35), Balaban (min. 70), res
pectiv Mărculescu (min. 8 și 89).

(I.

ACTEALITATI
• consfătuirea conducăto

rilor DE CLUBURI Șl A ANTRE
NORILOR DIVIZIONARI a. In aceas
tă dimineață se desfășoară la sediul 
J’.B.F. lucrările consfătuirii de lucru 
a conducătorilor de cluburi șl a 
antrenorilor formațiilor din Divizia 
A. Consfătuirea are la ordinea de zi 
probleme legate de activitatea pe 
plan intern și internațional din vi
itorul sezon competițlonal. După 
amiază, antrenorii divizionari A vor 
participa la un program cu carac
ter tehnlco-metodic în cadrul căruia 
se vor face și recomandările cole
giului central al antrenorilor privind 
noul campionat.
• O SELECȚIONATA DE JUNIORI 

IN UNGARIA. Intre 13 și 18 august 
se va desfășura, la Balaton, un tur
neu internațional, la care vor par
ticipa patru selecționate alcătuite 
din juniori mici (născuți după 1 au
gust 1959). Selecționata română este 
pregătită de antrenorii Ioan Kluge 
$1 Marin Țițeica.

AMICALE,
VERIFICĂRI
F.C. Constanța a aliniat următoa
rea formație : Popa — Mustafa, 
Antonescu, Bălosu, Gîtej (min. 46 : 
Nistor) — I. Constantinescu, Co- 
rendea, M. Popescu — Lică, Măr
culescu, Turcu (min. 46 : Sălceanu). 
(T. Siriopol, coresp. județean).

GLORIA BISTRIȚA — LOTUL 
NAȚIONAL DE JUNIORI 0—0. 
Ambele echipe au desfășurat un 
joc atractiv în cîmp, dar inefica
ce. (I. Toma, coresp.)

RAPID ARAD — U.M. TIMI
ȘOARA 2—4 (0—1). Golurile au

. fost înscrise de Gyenge (min. 54 
din 11 m), Dodeanu (min. 74), res
pectiv Hîrșoveanu (min. 44, 81), 
Mathe (min. 62), Bostan (min. 75). 
(B. Hărduț, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
ȘOIMII SIBIU 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Șchiopu. în 
min. 7. (I. Vlad, coresp.)

F.C. BRĂILA — S.C. TULCEA 
3—2 (1—1). Au marcat : Cristache 
(min. 14), Ionescu (min. 62), Ion 
Constantin (min. 64), respectiv Cio- 
banu (min. 10 și 74). (N. Costin, 
coresp. județean).

RELONUL SAVINEȘTI 
BOTOȘANI 0—1 (0—0). Golul a
fost realizat de Săcărar (min. 70). 
(R. Toma, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 0—1 (0—0). Golul gălă- 
țenilor a fost înscris de Cotigă 
(min. 55). (C. Gruia, coresp. jude
țean).

C.S. 1ÎRGOVIȘTE — GLORIA 
BUZĂU 2—2 (1—0). Autorii golu
rilor : Tătaru (min. 35), Neagu 
(min. 67) pentru gazde, Iuhaz (min. 
65), Radu (min. 70) pentru Gloria. 
(M. Avanu, coresp. județean).

„CUPA MINERULUI**. La Bara- 
olt a avut loc sîmbătă și dumi
nică competiția dotată cu „Cupa 
Minerului**. Iată rezultatele înre
gistrate : Gaz metan Mediaș — 
Unirea Sf. Gheorghe 3—1 (0—0), 
Minerul Baraolt — A.S. Miercurea 
Ciuc 6—5 după 11 m, A.S. Miercu
rea Ciuc — Unirea 3—1 (1—1), Gaz 
metan — Minerul 1—0 (0—0). Echi
pa Gaz metan a cîștigat trofeul. 
(Gh. Briotă, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — 
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
(3—0). Au înscris : 
25), Periat (min.

' (min. 55), Panici 
Constantin, coresp.)

C.S.

CON- 
5—0 

Kun I (min. 8, 
30), Giulvezan 
(min. 80). (C.

DIVIZIONARELE A ÎNAINTEA STARTULUI

POLITEHNICA TIMIȘOARA VIZEAZĂ

Timișoara fotbalistică urmărește 
cu un interes demn de subliniat 
pregătirile reprezentantei sale în 
campionatul primei divizii. Astfel, 
zilele trecute, deși „Poli** disputa 
un simplu joc-școală cu o echipă 
din campionatul județean, cîteva 
sute de spectatori au luat — pe o 
căldură de foc — drumul spre sta
dionul „1 Mai** ; i-am văzut, apoi, 
pe timișoreni în tribunele „C.F.R.**- 
ului, incurajîndu-i pe studenți în 
trecerea testului de rezistență.

Dar ce fac „alb-violeții** ? Se pre
gătesc. Atent, hotărit, cu interes, 
cu încredere, cu gîndul să califice 
Timișoara într-o cupă europeană 
— în care n-a mai fost de pe vre
mea Ripensiei — „s-au măcar în 
Cupa Balcanică**, după cum ne 
spuneau cei doi antrenori, Petrlcă 
Radulescu și Costică Rădulescu.

Obiectivele de performanță fiind 
stabilite, să le vedem acum pe cele 
de joc : „Sîntem adepți ai jocu
lui ofensiv, cu apărare dinamică și 
replieri rapide. Din această cauză, 
am insistat — și va mai trebui să 
insistăm — asupra dinamicii de 
joc. Fundașii centrali (n.n. Arnău- 
tu și Pâltinișan), ambii destul de 
lenți, jucau in linie. De aceea în
cercăm să-l titularizăm pe Cringa- 
șu in acest compartiment, pentru 
că e mai mobil, se plasează mai 
bine și mai repede și are o teh
nică mai bună. Le cerem fundași
lor laterali să sprijine direct ofen
siva, iar mijlocașilor devensivi să 
depășească zona centrală etc. Idei 
noi care, recunoaștem, va fi destul 
de greu să le implantăm dintr-o 
dată. Și iui Giuchici ii cerem să-și 
modifice stilul de joc, nu va mai 
trebui să aștepte mingea, ci să 
vină in intimpinarea ei. Repetăm, 
sintem -inamicii jocului static*, 
ne-au spus, într-un glas, cei doi 
tehnicieni.

La meciul cu „13 Construcții** la 
care am asistat (9—0 pentru „Poli"; 
Cotec — 4 goluri, Giuchici —■ 3, 
Istrătescu — 2), toate aceste noi 
cerințe erau aplicate mai puțin. 
Tocmai de aceea antrenorii au în
trerupt de multe ori jocul, au ce
rut reluarea unor faze, au inter
venit ori de cîte ori a fost cazul. 
Se speră ca. pînă la 17 august, 
cînd „Poli** va jucat la Bacău, totul 
să fie în regulă.

Dar noutățile continuă. Pe lingă 
implantarea lui Crîngașu in linia 
de fund și modificarea jocului lui 
Giuchici, s-a mai hotărit titulari
zarea lui Cotec, fotbalist cu cali
tăți deosebite, care a stat inadmi-

la vechiDecu Crîngașu revine
sa specialitate de fundaș central 

șibil de mult pe tușă. Un apo 
important în linia de mijloc i 
speră că-1 va aduce fostul reșițea 
Roșea, venit la Timișoara pri 
schimb cu Bojin. Din lot lipsești 
deocamdată, Mehedinții, care-și sa 
tisface stagiul militar. Nu vor m: 
activa, insă, Dașeu (plecat la S 
lectroputere Craiova), Voinea (1 
U.M. Timișoara) și Surdan. Retr;i 
din activitate după mai bine d 
un deceniu de prezență sub cule 
rile clubului, acesta din urrnă vi 
fi în curînd sărbătorit pe stadioni 
„1 Mai". în schimb, au mai ven 
Hamza (de la Rapid Arad), M« 
covei (cu carantină, de la C.S. Bc 
toșani), portarul Caraivan (F.C.1V 
Reșița) și Băeescu (F.C.M. Galați 
Așadar, campionatul va fi atac: 
cu următorul lot : Jivan, țatoni 
Caraivan — portari ; Miop, Hanizi 
Crîngașu, Arnăutu, Maier, I'opi 
Păliinișan — fundași : Roșea, Giu 
chici, Lața, Băeeseu — mijlocași 
Anghel, Dembrovschi. Cotec, Pe 
trescu, Floareș, Istrătescu. Maco 
vei, Covaleic — atacanți. Un efecti 
bogat, în care tinerețea se îmbin 
cu experiența, un lot apt pentr 
performanțe. Iar testul de rezisen 
ță trecut zilele trecute („campion 
— Hamza cu 3 400 m străbătuți îi 
12 minute, urmat de Anghel - 
3 350 m ; corigenți — Lața cu 3 00 
m și Covaleic, abandonat) a de 
monstrat și el — cu excepțiile ară 
tate — posibilitățile alb-violețiloi

Mircea TUDORAN

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI4

(Urmare din pag. 1)

Apostol (tricou alb), înscrie primul gol al finalei 
Foto : V. BAGEAC

St. Constantinescu următoarele e- 
chioe z

DINAMO : Caval (min. 46 Ște
fan) — Deleanu (min. 65 Cheran). 
Sătmăreanu II. Dobrău. Lucută — 
Augustin, Naghi (min. 60 G. San
du) — R. Nunweiller (min. 46 Cus- 
tov). D. Georgescu (min. 46 Zam
fir), Dumitrache, Vrînceanu.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Așa arată o variantă cn 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 10 august 1375

12

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEXPRES 
DIN 10 AUGUST 1975 ,

Fond general de cîștiguri: 1.162.690 
lei.

17

Extragerea I: M 6 18 27 44 43
Extragerea a n-a : 41 10 32 44 13
Extragerea O a LH-a ; 41 30 44 34

o
Extragerea a rv-a : 41 44 8 33 1»
Extragerea a V-a : 5 32 1M 36 10

23 12.
Plata câștigurilor va începe în Ca

pitală de la.'22-.august-pînă. la.T0 oc
tombrie, în țară de la 25 august

r
1 
1 

. 1 
IV. Recolta Salonta—Bih. Marghlta 1 __ ------ t

2 
X
1
1

I. Letea Bacău—Oltuz Tg. O. 
n. Petrolul Moinești—CAKOM 

IU. Energia—Minerul Comăneștl

V. Olimpia Oradea—Min. Bihor 
VI Măgura Codlea—ICIM Bv. 
VII. Chimia Or. Vict.—Tor. Zăr.

VIU. Carpați Bv.—Precizia Săcele 
IX. Min. Suncuiuș—Voința Ord.
X. Dun. Cernavodă—-Portul C-ța 1

XI. Vict. Florești—Poiana Cîmplna 1
XII. Chimia Brazi—Carpați Sinaia 2

— Tănăsescu (min. 46 Popescu). 
Cazan. Ciugarin, Manea — Mun- 
teanu, Cassai — Petreanu, Radu
lescu, M. Sandu, Marica.

PROGRESUL - SPORTUL 
STUDENȚESC 4-3 (4-2)

Deschiderea cuplajului de sîm- 
bătă a oferit un spectacol fotba- 
balistic de bună calitate, o între
cere atractivă, cu multe 
tehnico-tactice. gratie în 
remarcabilei comportări a 
antrenată de V. Mateianu. 
ria a revenit pe merit 
Progresul, care s-a impus prin- 
tr-un plus de claritate în acțiuni 
Si un joc mai agresiv în atac, re
flectat și în raportul net favorabil 
al șuturilor la poartă (19—12). Au 
înscris, în ordine : Țevi (min. ÎL 
22. 34) și V. Petre (min. 35) pen
tru Progresul ; Chihaia (mm. 23, 
44 — din 11 m) și Manea (min. 
77) pentru Sportul studențesc.

Arbitrul C. Dinulescu a condus 
următoarele formații.

PROGRESUL : Giron — Plosca- 
ru. BADEA. Grama (min. 46 Nig- 
nea) — V. Petre (min. 37 Neagu), 
D. ȘTEFAN. Dragu — I. SANDU.

reușite 
special 
echipei 
Victo- 

echipel

SPORTUL STUDENȚESC : Stf 
ciu — Tănăsescu, Ciugarin, Gri- 
gore, MANEA — CHIHAIA. Cas. 
sai (min. 46 Munteanu), RADU
LESCU (min. 46 Iorgulescu) — 
Petreanu (min. 46 Grosu), M. 
Sandu (min. 46 Roșu), Măria 
(min. 26 T. Ilie).
RAPID - DINAMO 1-0 (1-0

în meciul vedetă
competiției s-au 

pioana țării .și
„Cupei României**, 
prezentat — cu
Lucescu — col .......
„11“ al său la ora actuală, în timț 
ce giuleștenii au apărut cu o for
mație din care au lipsit nu mai 
puțin de șase titulari (Pop, Gri- 
goraș, Savu, M. Stelian, Neaga și 
Manea). în ciuda disproporției va
lorice dintre cele două echipe, în
trecerea s-a desfășurat o buna 
parte din timp sub semnul echi
librului și, în mod surprinzător, 
victoria a revenit, la limita, giu- 
leștenilor, care au reușit să con
cretizeze, chiar la începutul oar- 
tidei (în min. 8) una din puținele 
lor ocazii clare de goi prin ior
dan. în continuare, timp ae 82 de 
minute, meciul s-a caracterizai 
printr-o luptă aspră (pe alocuri 
chiar prea aspră), în care Dinamc 
a încercat să obțină măcar ega- 
larea, în vreme ce Rapid s-a stră
duit din răsputeri să-și apere fr-i- 
giluil avantaj de un gol. Și pin i 
la urmă, jocul mai realist și am
biția elevilor lui Motroc s-au im
pus în fata experienței și a do
minării teritoriale a dinamoviști- 
tor care, deși au tras mai mult 
la poartă (raportul șuturilor 18— 12), 
nu au reușit pînă la fluierul fi
nal să-1 facă pe Ioniță să scoală 
mingea din plasă.

Arbitrul C. Niculescu a condus 
următoarele formații i

RAPID i ION IȚA — Clncă, AN- 
GELESCU, Niță, A. DUMITRU - 
Petcu. RÎȘNIȚÂ. Stanca — Con
stantinescu (min. 35 Mihalaclie), 
FI. Marin, IORDAN (min. 46 Con
stantinescu).

DINAMO : Constantinesou — 
CMERĂN, G. Sandu, Sătmărea
nu II (min. 46 Dobrău), Mateescu 
(min. 10 DELEANU) — DINU. 
Custov (min. 78 Vrînceanu), 
D. Georgescu — Bucurescu (muu 
ik T\I'i011i\ Zamfir* (min 46 D'invi.-

al primei zil< 
întilnit cam. 
câștigătoarei 
Dinamo a 
excepția Iu 
mai bun



CHIPtlt ROMÂNIEI AU CÎȘTIGAI JOCURI If BALCANICE Of ATLETISM O nouă victorie 
a rugbyștilor români

(Urmare din pag. J)

oua atletă româncă, împreună cu 
uman, care o intrecuse, recent, 
a Montreat!).
Dintre învingătorii de sîmbătă 

i duminică o frumoasă impresie 
e-au lăsat tînăra Liliana I’anaio- 
>va care a întrecut-o pe Pavlicici 
i la 200 m, losip Alebiei net cîș- 
igător la 400 m, Atanas Galabov 
rimul clasat în greaua cursă a 
laratonului cu un avans subsțan- 
ial, de aproape 10 minute, Dimi- 
rios Kiteas cel mai bun dintre 
ăritorii cu prăjina, îvanka Hris
ov# pentru a 11-a oară campioa- 
ă la greutate etc.
Citeva cuvinte se impun a fi 

dresate și unora dintre... învinși, 
ntre aceștia, s-au aflat unii din- 
re atleții noștri care, cu acest 
irilej, au realizat unele perfor- 
lanțe remarcabile. Mihaola Lo- 
hin și Valentina Ciortan au fost 

>e locul trei și, respectiv, pe pă
ru la greutate, dar Mihaela a 
bținut un nou record republican 
u 18,83 m iar Valentina o per- 
ormantă apropiată — 18,73 m. Ti
ara Cristine Gosler s-a clasat a 
oua la înălțime cu 1.82 m —nou 
ecord de junioare al României, 
lihai Nicolau al doilea la deca- 
on (7 542 p) și Ioana Pecec, a 
oua la suliță (59,38 m). Cristian 
van al doilea la prăjină (5,10 m). 
■arol Raduly al treilea la suliță 
19,76 m) au obținut cele mai bu- 
e performante din cariera lor 
portivă.
învingători sau învinși, partici- 

antii la cea de a XXXIV-a edi- 
e a Jocurilor Balcanice merită 
alicitări pentru cele trei zile Vie 
itreceri de înaltă ținută pe care 
i le-au oferit, aici, la București, 
.a sfirșitul întrecerilor, au fost 
esemnați cei mai buni atleți ai 
umpetiției, care au primit cupe 
in partea organizatorilor. Este 
orba de Argentina Menis (Româ- 
ia). Nikolina Stereva (Bulgaria), 
vanka Hristova (Bulgaria) și Di- 
îitrioa Kiteas (Grecia). Luciano 
nsanj (Iugoslavia) și Carol Corbu 
România). Alegerea lor 's-a făcut 
vîndu-se în vedere, valoarea per- 
irmanțelor obținute de fiecare 
intre aceștia.

CAMPIONATELE BALCANICE 
DE VOLEI (juniori) 

ROMÂNIA (f)
J IUGOSLAVIA (m) - 

ÎNVINGĂTOARE
Sîmbătă au luat sfîrșit, în sala 

loreasca, întrecerile din cadrul 
ampionatclor balcanice de volei 
entru juniori, care s-au încheiat 
j victoria formațiilor Romanici, 

feminin, și Iugoslaviei, la mas- 
Stlin. .
Partida dintre echipele Romă- 

ici și Greciei, ultima din pro'gra- 
lul disputelor feminine, s-a ter- 
îinat cu succesul scontat al vo- 
ăbalistelor noastre, în numai 44 
e minute, cu 3—0 (10, 3, 1)- Au 
•bitrat bine : F.m. Ududec (Romă- 
ia) si M. Mihailidis (Grecia). An- 
•enorii Leonid Sorbală și Ion 
ristian au utilizat următorul lot : 
aana Șiclovan (căpitan). Kati 
cacenco, Doina Botezan. Marile- 
a Grigoraș. Maria Obreja. Liuba 
ristina. Doina Rusu. Victoria 
eorgescu, Margareta Lăluț, Irina 
etculeț și Doina Popescu.
Problema primului loc în con- 
untările băieților fusese lămuri- 

i înainte de desfășurarea ultime- 
>r partide, atunci cînd reprezen- 
itiva Iugoslaviei a reușit să de- 
ășească sextetul Bulgariei. Și a- 
-asta, deoarece era de așteptat ca 
î meciul cu Grecia voleibaliștii 
îgoslavi să termine, din nou, în- 
ingători. ceea ce s-a și întîmplat, 
o altfel : 3—0 (6, 8. 12). Au con
us bine Em. Costoiu și D. Do- 
rescu (ambii România). Impor- 
intă pentru stabilirea locurilor 
-3 a fost partida România—Bul- 
aria. Jocul a fost echilibrat, pc- 
ondele de dominare au alternat, 
entru ca în ultimul set voleiba- 
stii noștri să se impună catego- 
c : 3—2 (—11. 7. —11, 7, 4). An- 
norii Tănase Tănase și Marcel 

erban au utilizat următorii jucă- 
>ri: Corcheș (Cotoran), M. Po- 
eseu. Vrincut, Zolia (Macavci), 

Enescu (Chezan), C. Popescu 
Wnnolc). A arbitrat bine cuplul 
. Savici (Iugoslavia) — B. Bai- 
at (Turcia).
Clasamentele finale au urmă- 

jaren alcătuire :
FEMININ — 1. România 4 p

- campioană balcanică. 2. Bulga- 
ia 3 o. 3. Grecia 2 p.
MASCULIN — 1. Iugoslavia 8p

- campioană balcanică, 2. România 
p. 3. Bulgaria 6 p, 4. Grecia 
p, 5. Turcia 4 p.

Emanuel FANTÂNEANU

și Turciei, 
cea de a

care au 
pentru 

si con- 
concurs.

alăturat 
Balcani- 

la Bucu-

Sîmbătă la amiază, pre
ședintele C.N.E.F.S., general 
It. Marin Dragnea a primit 
la sediul C.N.EF.S. pe șefii 
delegațiilor federațiilor de a- 
tletism ale Bulgariei,^Greci
ei, Iugoslaviei 
participante la
XXXIV-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism.

Conducătorii mișcării noas
tre sportive s-au întreținut 
cordial cu oaspeții, 
exprimat mulțumiri 
primirea călduroasă 
dițiile excelente de

■ir
Duminică s-a 

oaspeților Jocurilor 
ce de atletism de l 
rești, d. Ahileas Caramanlis, 
ministru pe lingă Președinția 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Elene, ministru al 
sporturilor. Oaspetele, care 
a fost intimpinat de pre
ședintele " 
It. Marin 
în cursul 
obiective 
fală și a asistat la reuniunea 
finală a Jocurilor Balcanice 
de atletism, urmind ca in 
cursul zilei de luni să con
tinue vizita.

C.N.E.F.S, general 
Dragnea, a vizitat 
dimineții de ieri 

sportive din Capi-

REZULTATE TEHNICE, ZIUA
A H-A : MASCULIN :

LUNGIME : 1. ȘTEFAN LAzARES- 
CU (R) 7,88 m — campion balcanic,
2. P. Pencev (B) 7,73 m. 3. P. Had-
jistathls (G) 7.G8 m, 4. C. Bftdol 
(li) 7,54 m, 5 M. Rak (I) 7.52 m, 6.
B. Boirev (B) 7,4G m :

SUI .IȚA : 1. VALENTIN D.TONEV
(B) 80.22 ni — campion balcanic, re
cord al J.B.A., 2. Gh. Megelea (R) 
79,96 m. 3.C. Raduly (R) 79,76 m,
4. z Primorac (i) 76,32 m, 5. S.
Stoikov (B) 71,22 m, 6. L. Makriya- 
nos (G) 68,32 m.

1 590 M : 1. GHEORGHE GHIPU
(R) 3:47,16 — campion balcanic, 2.
5. Mermigis (G) 3:47.38, 3. B. Boji- 
noviei (I) 3:47.79. 4. Ph Kourtls (G) 
3:48.09, 5. M. Tiimkan (T) 3:48,24, 6. 
N. Onescu IR) 3:48.60.

GREUTATE: 1. VELCTO STOEV 
(B) 19,83 — campion balcanic, 2. M. 
Kiosev (B) 19.36 m. 3. I lvaiKici. 
<T) 19,22 m. 4. M. Iordan (R) 17,93 
m, 5. R. Krstoj'eviei <T) 17,82 m, 6.
L. Lotikas (G) 17.61 m.

20 KM MARȘ : 1. VÎNKO GAT.U- 
SICI (I) 1.33:07.6 — campion balca
nic, 2 H. Karagiorgtos (G) 1.33:42.6,
3. C. Stan (R) 1.33:54.0. 4. K. Patcev
(B) 1.34:14.5. 5. I. Găsim-Stăncscu
fii) 1.36:16,8, 6. I Kamenov <B)
1.37:49.8.

3 000 M OBSTACOLE — 1. GHEOR
GHE CEFAN (R) 8:36.0 — campion 
balcanic, 2. S. Kondosoros (G) 
8:41.9, 3. P. Copu (R) 8:41.4. 4. P.
Iordanov (B) 8:42,4. 5. M. Vltasovicl 
(I) 8:49.2. li. Y. SogiitlU (T) 8:51.0.

4x100 M : 1. BULGARIA (Zapria-
nov — Ivanov — Nedialkov — Doi- 
cev) 40,1 — campioană balcanică, 2. 
România (Szekernyes — Sușelescu — 
Dulgherii — Petrescu) 40.3, 3 Iugo
slavia 40.4. 4. Grecia 41.0

DECI.ATON : 1. VASILE BOGDAN 
CR) 7 699 p — campion balcanic, 2.
M. Nicolau (R) 7 542 p, 3. R. Petrov 
(B) 7 457 p. 4. Gh. Gulev (B) 7 288 
p. 5. S Simeonidis (G) 6 643 p, 6. 
Z. Kourellos (G) 6 047 p.

FEMININ
200 M : 1. LILIANA PANATOTO-

VA (B) 23,56 — campioană balcani
că, 2. Jellca Pavlicici (I) 23.78, 3.
Mariana Suman (R) 24,02, 4. Zdravka

ÎN PRIMELE TREI ZILE ALE BALCANIADEI DE NATAȚIE

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT 13 TITLURI
O Pe primul loc în clasamentul final la sărituri, șanse mar;i pentru a obține aceeași per

formanță la înot • Poloiștii au deziluzionat din nou
SALONIC, 10 (prin telefon). în 

ciuda ploii permanente și a frigu
lui, participanții la ediția a șaptea 
a Balcaniadei de natatie au înre
gistrat, în zilele a doua și a treia, 
rezultate valoroase. Confirmînd 
pregătirea serioasă din această 
vară și manifestînd deosebită am
biție, înotătoarele românce au im
presionat miile de spectatori, cîști- 
gînd în trei zile nouă din cele 11 
medalii puse în joc. Victoriile re
prezentatelor României, unele obți
nute într-o manieră netă, au con
stituit, majoritatea dintre ele, re
corduri naționale și balcanice. în 
total, cu o zi înaintea încheierii 
întrecerilor, România a cucerit 10 
titluri la înot și trei titluri la să
rituri in apă, avînd mari șanse de 
a obține primul loc în clasamentul 
general final al Balcaniadei.

Turneul dc polo s-a încheiat, din 
păcate, cu o surpriză neplăcută 
pentru delegația noastră. Evoluind 
slab, fără a se concentra, echipa 
română a pierdut, sîmbătă. în 
fața celei a Bulgariei : 5—6 (3—2, 
0—0. 1—2, 1—2). învingînd cu o
seară înainte formația Bulgariei 
cu 5—3, selecționata Greciei a cîști- 
gat — pentru prima dată — Bal
caniada la polo. Clasament final :
1. Grecia 3 p. 2. Bulgaria 2 p,
3. România 1 n.

Clasa mente: 100 m SPATE (M) : 1.
Petlcov (B) 60,73 - ree. bale.: 2. P. Mi
los (I) 60,92 ; 3. N. Milos (I) 61,82: 4.

Sipoklleva (B) 24.11, 5. Maroula
Lambrou (G) 24,71, 6. Leontlna Să- 
lăgean (R) 25,17.

1 500 M : 1 NIKOLINA STEREVA 
(B) — 4:15,10 — campioană balca
nică, 2. Natalia Andrei (R) 4:15,55,
3. Rumiana Ceavdarova <B) 4:15,99,
4. Rafira Fi(a-Lovin (R) 4:16,54. 5.
Zora Tomecici (I) 4:18,66, 6. Djurd- 
jica Rajher (I) 4:25,70.

GREUTATE : 1. IVANKA HȘlSTO- 
VA (B) 20,65 m — campioană bal
canică, record al J.B.A., 2. Elena 
Stoianova (B) 19,07 m, 3. Mihaela
Loghin (R) 18,83 m — record na
țional, 4. Valentina Cioltan (R)
18,73 m, 5. Mirjana Tufegdzlci (I)
14,18 m, 6. Marla Gozo (I) 13,50 m.

400 M : 1. JELICA PAVLICICI (I)
52,4 — campioană balcanică, 2. Ma
riana Suman (R) 52.7. 3. Lăcrămioa
ra Diaconiuc <iî) 53,2, 4. lordanka 
Filîpova (B) 54.7, 5. Svetia Zlateva- 
Koleva (B) 55,2, 6. Aniea Goljanin
(I) 55,9.

PENTATLON = 1. D.IURD.TA FO-
CICI (I) 4 342 p — campioană bal-

Gheorghe Ghipu ciștigă cursa de 1500 m

canicft, 2. Pcnka Sokolova (B) 4 270 
p, 3. Vaintina Spasova <B) 3 993 p,
4. Elena Vinlilă (R) 3 947 p. 5. Co- 
«■uleana Bucătaru (R) 3 843 p, 6.
Breda Lorenci (I) 3 644 p.
REZULTATE TEHNICE DIN ZIUA 

A HI-A: MASCULIN
DISC : 1 IOSIF NAGHI <R) 60,10

m — campion balcanic, 2. I. Zam- 
firache (R) 57,78 ni, 3. N. Ts'iaras
(G) 56.06 ni, 4. E. Vladimirov (B)
56.14 m. 5. z. Pecar d) 54,50 m, 6. 
Z. Sebalj <I) 51.72 m.

200 M : 1 TOMA PETRESCU (R)
21.14 — campion balcanic, 2. P. Kri-
zan (I) 21,24, 3. CI. Suselescu (R)
21,27, 4. VI. Ivanov (13) 21,31, 5. V.
Papageorgopoulos (G) 21,47, 6. P.
Pavlov (B) 21,54.

400 M : 1. IOSIP ALEBICI (T)
46,07 — campion balcanic, 2. M. 
Cikici (I) 47,32. 3. K. «nisiforou (G) 
47,44, 4. V. vasov (B) 47,67, 5. M.
Danov (B) 47,01, 6. G. Paris (G)
48.02, 7. P. Vasile (R) 48,77, 3. V.
Dumitrescu (R) 49.22.

HO MG: 1. BORTS PISICI (1) 14,04 
— campion balcanic, 2. E. Vassiliou 
(G) 14,10, 3. G. Mllakov (B) 14.20,
4. N. Perja (R) 14.21, 5. W. Nedial
kov (B) 14.37, 6 G. Mandellos (G) 
14.45: E. Sebestyen (R) a abandonat 
la gardul patru.

TRIPLU: 1. CAROL CORBU (R)

A. Horvath (R) 61,92 — rec. național; 5.
1. Sveț (R) 65,03; 100 m SPATE (F) : 1.
Bunaciu (R) 1:11,24 — rec. fetițe A; 2. 
Vlâsceanu (R) 1:12,17: 3. Linkova (B)
1:13.84; 200 m LIBER (M): 1. Slavic (R) 
1:57,34 — rec. național și balcanic; 2. 
Karpousîs (G) 1:59,72; 3. Stapelov (B)
2:00,63;... 8. Aimer (R) 2:0'4,04; 200 m 
LIBER (F): 1. Sankelova (B) 2:16,70; 2.
D. Georgescu (R) 2:17,95; 3. StatelacI (I) 
2:19,06;... 8. Vamosi (R) 2:23,11; 200 m 
MIXT (M): 1. V. Koskinas (G) 2:16,36:
2. K. Koskinas (G) 2:16,95: 3. Wetternek 
(R) 2:17,18:... 8 Birini (R) 2:24.88; 200 m 
MIXT (F): 1. Groia (R) 2:31,72 - rec. 
național și balcanic; 2. Efendîcl (I) 
2:35,61: 3. Petkovlcl (I) 2:36,36;... «. M. 
Georgescu (R) 2:38,75: 400 m LIBER (F): 
1, Sankeva 4:46,44: 2. Efendici 4:48,91;
3. Para (G) 4:49,24: 4. Horvalh (R)
4:53,62 — rec. național;... 6. D. Geor
gescu (R) 4:55.49; 400 m LIBER (M) :
1. Karpousîs 4:11,03 — rec. bale.; 2. Sla
vic 4:12,27 — rec. național: 3. Encev (B) 
4:19,34:... 7. Sveț 4:27,47: 100 m BRAS 
(F): 1. A. Georgescu 1:20,56 ; 2. C. Ho- 
țescu 1:21,01; 3. Petkovlcl 1:21,05; 100 m 
BRAS (M): 1, Divjak (I) 1:08,69 - rec. 
balcanic; 2. Soptereanu (R) 1:10,32; 3. 
Koutoumanis (G) 1:10,37;... 6. Aldea (R) 
1:12,31; 200 m DELFIN (F) : 1. Groza
2:24,32 — rec. balcanic: 2. MajnaricI (!) 
2:28,53 ; 3. M. Georgescu 2:31,58 — rec. 
junioare; 200 m DELFIN (M): 1. K. Kos- 
kinos 2:13,37; 2. V. Koskinas 2:14,21; 3. 
Radenovicî (I) 2:16,06:... 5. Miclâuș (R) 
2:20,12; 4 X 100 m MIXT (F): 1. Româ
nia 4:40,20 *- rec. național și balcanic:
2. Iugoslavia, 3. Grecia. Clasament la 
înot după trei zile: 1. România 234 p,
2. Iugoslavia 206 p, 3, Grecia 200 p, 4. 
Bulgaria 184 p.

16,82 m — campion balcanic, record 
al J.B.A., 2. T. Thomas (G) 16,24
m, 3. M. Spasojevlci (I) 16,20 m, 4. 
M. Srejovlci (I) 16.06 m, 5. B. Be- 
drosian (R) 15,50 m, 6. M. Mihalev 
(B) 15,47 m.

5000 M: 1. SPIRIDON KONDOSO
ROS (G) 13:59.0 — campion balca
nic, 2. I Floroiu (R) 13:59,5, 3. M. 
Kusls (G) 13:59,6, 4. S. Vulovici (I) 
13:59,8, 5. M. Yurdadon (T) 14:30,4,
6. Z. Molovici (I) 14:43,8, 7. P. Lu
pan (R) 14:59,4

PRĂJINĂ: 1. DIMITRIOS KITEAS 
(G) 5,32 m — campion balcanic, 2.
C. Ivan (R) 5,10 m, 3. D. Piștalu 
(R) 5,10 m, 4. T. Tongas (G) 5.10
m, 5. V. Tonev (B) 4,90 m, 6. B. 
Bosnjak (I) 4.80 m.

MARATON: 1. ATANAS GALABOV 
IB) 2.28:20,4 — campion balcanic, 2. 
V. Himonis (G) 2.37:23,8, 3. P Butja 
(I) 2.41:13,6, 4. M. Damian (R)
2.42:35,6, 5. V. Valeev (B) 2 43:21,4,
6. V. Makridis (G) 3.02:27,8.

4x400 M: 1. IUGOSLAVIA (Ivicak, 
Cikici, Alebiei, Susan j) 3:08,4 — 

campioană balcanică, 2. Bulgaria 
3:09.2, 3 Grecia 3:09,7, 4. România 
3:11,0.

feminin
100 MG : 1. VIORICA ENESCU (R) 

13,59 — campioană balcanică, 2.
Djurdja Focicl (I) 14.01, 3. Lidia Gu
seva (B) 14,11, 4. Elena Mirza (R) 
14,16, 5. Stela Kalopedi (G) 14,52, 6. 
Gordana Pantovicl (I) 15.14.

ÎNĂLȚIME: 1. VIRGINIA IOAN (R) 
1,87 m — campioană balcanică, 2. 
Cristine Gosler (R) 1.02 m — record 
de junioare, 3. Snejâna Hrepevnik 
(I) 1.78 m, 4. lordanka Blagoeva (B) 
1.74 ni, 5—6 Stanka Gheorghieva (B) 
și Stanka Lovse (I) 1,70 ni.

SULIȚĂ: 1. LUTVIAN MOLLOVA 
(B) 59,92 m — campioană balcanică,
2. Toana Pecec (R) 59.38 m, 3. Eva 
Zorgo (R) 55.98 m, 4. Sofia Sakorba 
(G) 52.74 m, 5. lordanka Peeva (B) 
52,52 ni. 6. A. Verouli (G) 49,74 m.

4 x 100 m: 1. BUTjGARIA (Vasi- 
lieva, Panaiotova. Sipoklieva, lanko- 
va) 44,70 — campioană balcanică, 2. 
iugoslavia 45,25, 3. Grecia 46,46, 4.
România 48,65.

4 x 400 m : 1. ROMÂNIA (Slavic — 
Rădescu — Diaconiuc — Sttman) 
3:32,24 — campioana balcanică, 2. 
Bulgaria 3:38,59, 3. Iugoslavia 3:45,■'86, 
4. Grecia 3:53,59.

Clasamente la sărituri : PLATFORMA 
(M): 1. Ganea (R) 481,80 p, 2. Bagiu (R) 
469 p, 3. Sarakinskî (B) 463,25 p;
PLATFORMA (F): 1. Făgețean (R) 352 p,
2. Sâcâleanu (R) 328,35 p, 3. Aleksan
drova (B) 314,75 p; TRAMBULINA (M) : 
1. Sarakinskî 562,10 p, 2. Ganea 531,50 p,
3. Antonov (B) 500,20 p, 4. Bagiu 471,60 
p; TRAMBULINA (F) : 1. Atanasiu (R) 
442,20 p, 2. Aleksandrova 432,10 p, 3. 
Sâcâleanu 428,20 p.

ÎNTRECERILE DE BASCHET 
DE LA IAMBOL Șl CEACEAK
Tradiționalul turneu internațio

nal de baschet feminin, care se 
dispută, anual, în orașul bulgar 
Iambol, a continuat prin întrece
rile disputate sîmbătă și dumini
că- Echipa României a întîlnit mai 
întîi pe cea a R.P.D. Coreene, în 
fața căreia a cîștigat cu 85—67. A 
doua zi, baschetbalistele românce 
au repurtat un nou succes, de 
astă dată în fața selecționatei Ca
nadei : 67—64.

Alte rezultate i Franța—Polonia 
54—50, R.P.D. Coreeană—Bulgaria 
B 71—60, Ungaria — Iugoslavia 

în Noua Zeelandâ
Selecționata de rugby a Româ

niei și-a contilnuat turneul în 
Noua Zeelandâ, întîlnind în ora
șul Hamilton cunoscuta formație 
Waikato. La cațiătul unui joc 
spectaculos, rugbyștii români au 
repurtat victoria cu 14—9 (9—J), 
transmite corespondentul agenției 
Reuter. După cum s-a anunțat, 
în primul meci echipa României 
a întrecut cu 19*—12 (13—6) forma
ția Poverty Bay.

Năstase învins 
în semifinala 

de la North Conway
Finala turneului de tenis do la 

North Conway va opune pe ame
ricanul Jimmy Connors veteranului 
australian Ken Rosewall (40 d<-
ani). în semifinale. Connors l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4 pe Rod lea
ver, în timp ce Rosewall l-a în
trecut cu 7—5, 1—6, 7—6 pe llic 
Năstase, deși campionul nostru a 
condus în setul decisiv cu 4—0 
la ghemuri.

în sferturile de finală r Năstasft 
— Ray Moore (R.S.A.) 6—3, 6—4 : 
Connors — Victor Peed (Uruguay) 
7_^6, 2—6, 6—4 ; Rosewall — John 
Alexander (Australia); 6—0. 6—3 
Laver — Norman Holmes (S.U.A.) 
6—0, 6—2.

PE SCURT
ATLETISM • La Stockholm, Rii'a 

Salin (Fini.) 400 ni în 51.8 și Gaer- 
derud (Seed) — 1500 m în 3:39.5.

BASCHET • C.E. de junioare, des
fășurat la Vigo (Sp.). a fost ctștigat 
de echipa Cehoslovaciei: 53—48 in I - 
nalfi cu Polonia.

CĂLĂRIE O C.E. de dresaj, la Kiev: 
„Premiul intermediar'1 — Karin 
Schlueter (RFG); „Marele premiu 
olimpic" pe echipe — R.F.G. 49»5 p, 
U.R.S.S. 4781 p, Elveția 4724 p.

CICLISM s Țiirul R. D. Germane 
(ediția 23) a fost ctștigat de Hans- 
Joachim Hartnick (RDG) - «99 km 
(7 otane) în 22h 12:04.

FOTBAL e Finala „Cupei U.R.S.S.": 
Ararat Erevan — Zaria Voroșitov- 
gi-ad 2—1 « Campionatul R.F.G. (cla
pa 1) : Eintracht Frankfurt pc
Main — S.C. Karlsruhe 0—2 (1). Han
nover — Bor. Monchengl. 3—3. S.V. 
Hamburg — Schalke 4—1. Duisburg — 
Fort. Diisseld. 2—2, Bachum — Bre
men 0—3, Fieri ha — F. C. Kilin 2—1. 
Kaiserslaut—Offenbach 2—2 • cam
pionatul Franței fet. 1) : St. Etienne
— Reims 2—1. Marseille — Avignon
3— 1. Nisa — Sochaux 3—0, Nimcs — 
Nantes o—O. Lyon — Troyes 4-3. 
Lille — Monaco 3—3, Lens — Metz.
4— 1. Bordeaux — Strasbourg 1—1. 
Bastia — St. Germain 3—0, Nancy • 
Valenc. 3—3 • Tn campionatul Aim- 
rtcli de Sud (gr. 1), la Belo Hori
zonte, Brazilia — Argentina 2—1 (1 in
— Nclinho (2). resp. Assadi • La 
Pekin, sei. Pekin — Etiopia 1—0.

PlîNTATI.ON MODERN s La Buda
pesta, proba de înot: 1. Csăszăr. ’.
I.ăzăr  (ambii Ung.), 3. Covaci (Româ
nia). Conduce, după 4 probe, Szom- 
balhely (Ung).

POLO • Turneul preolimpic rle ia 
Montreal a revenit echipei U.R.S s. 
Ultimele rezultate: U.R.,S.S. — Cuba 
9—7. Canada — Mexic 3—3.

ȘAH • Turneul zonal pentru C.M.. 
Ia’ Vilnius (numai șahiștii din 
U.R.S.S.) : după 3 runde conduce Tai- 
manov 2 p.

Tenis • Tn semifinalele competi
ției pentl-u juniori „Cupa Valerio": 
Suedia — Elveția 4—1, Italia — Româ
nia 1—1 (Mîrza — Oclvppo 8—2. 6—3) 
• La Vrena, în C.E., finala de sim
plu femei: Renala Tomanova (Ceho
slovacia) — Reghina Marsikova 
(Cehosl) 6—4. 5—7, 6—3; în semifi
nale: Tomanova — Olga Morozova 
(URSS) 7—5. 7—6, și Marsikova — 
Appel (Ol.) 7—6. 6—2. Simplu băr
bați: Benyik — Pisccky 6—0, 7—6 și 
Metrevcli — Nowicky 6—2, 7—6 •
La Indianapolis, în sferturi: Vilas — 
Dibbs 6—4. 6—1; Orantes — Gisbert 
6—2, 6—2: Parun — Molina 4—6, 6—1, 
6—4; în turul anterior: Vilas — Fra- 
nulovict 6—2, 6—3: Ashe — Koeh
4—6, 6—4, 6—2; Gisbert — Velasco 
6—4, 2—6, 6—2; Parun — Panatta 
6—4, 6—3.

VOLEI • Formațiile Cubei (m. f) 
calificate pentru J.O. tn turneul do 
la Los Angeles: Cuba—S.U.A. 3—0 
(și la masculin, și la feminin).

85—59, U.R.S-S. — Bulgaria A' 
75—70. Canada—Bulgaria B 71—60. 
Precizăm că formația română fa
ce parte din grupa valorică 5—8;' 
La „1—4“ participă Bulgaria, Fran
ța, Polonia și U.R.S.S.

★
în continuarea ediției a 14-a ăj 

campionatului balcanic^de baschet' 
pentru juniori, găzduită de orașul 
iugoslav Ceaceak, selecționata 
României a fost întrecută de echi
pa Turciei cu 70—60 și de cea a 
Bulgariei cu 97—69. într-un alt 
meci. Grecia—Bulgaria 76—70.


